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يالء الاعتبار الواجبوقد ُأعّد هذا املرشوع مع  .2 لمساهامت والتعليقات والآراء الواردة من ادلول الأعضاء يف ل  اإ
 .2020/21اخلاص مبرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  ها عىل الاس تبيانودرد
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 مقدمة املدير العام

ليمك مرشوع برانمج ومزيانية املنظمة للثنائية  م ا  نفاقهاملنشودة اال يرادات املتوقعة للمنظمة ونتاجئها  اذلي يعرض 2020/21يرسين أ ن أ قّدِّ ا وحدود ا 

نة الربانمج واملزيانية اخلطة الرأ ساملية الرئيس ية اليت س تدرس جل  جنبًا ا ىل جنب مع الوثيقةهذه  ابالطالع عىلو خالل الثنائية. املسموح هبا

 النفقات املتكررة والرأ ساملية املقرتحة معرفةو  2020/21خالل الثنائية  صورة اكمةل خلطط املنظمة وتطلعاهتاميكن رمس مرشوعها يف شهر يوليو، 

 .لتنفيذ تكل اخلطط وحتقيق تكل التطلعات

دارة الشؤون املالية للخدمات املدرة لدلخل يف املنظمة م نتظمةويبنّيِّ مرشوع املزيانية التوهجات امل  ع احلفاظ عىل الهنج الاحرتازي املعمتد يف ا 

 .نظرًا ا ىل الوضع املتقلب وغري املس تقر لالقتصاد العاملي ملاضيةخالل الس نوات ا

يراداهتا خالل الثنائية ا ىل تو وت  يرادات  7.1مليون فرنك سويرسي، أ ي أ ن تزيد بنس بة  888.8قع املنظمة أ ن تصل ا  الثنائية ابملئة عىل ا 

عىل فكرية العرشة الكربى ت اال يداع يف ماكتب امللكية الوتقوم هذه التقديرات عىل توهجا مليون فرنك سويرسي. 829.6البالغة  2018/19

أ ي أ ال تتجاوز ابملئة  3.7ويُقرتح أ ال تزيد نفقات الثنائية بأ كرث من  داء الاقتصاد العاملي.ل   عن تنبؤات صندوق النقد ادلويل العامل فضالً  مس توى

 .نك سويرسيمليون فر  116الثنائية ا ىل  ملزيانية اال جاميلفيصل الفائض  مليون فرنك سويرسي، 753هذه الزايدة 

ر مببلغهذا الفائض قد يبدو للوهةل ال وىل، و  غري أ ن ال خذ بتكل التقديرات يتطلب مراعاة عدة  نسبياً مليون فرنك سويرسي كبريًا  116 املقدَّ

 خمتلفة. عوامل

أ ما يف جمال تكنولوجيا املعلومات،  لومات وصيانة املباين.يا املعملنظمة يف جمال تكنولوج الواجبة عىل ات الكبرية الاستامثرا وأ ول هذه العوامل هو

يراداهتا تتطلب معليات حت 93تشلك اليت الفكرية اليت تديرها املنظمة و  فا ن بيئات تشغيل ال نظمة العاملية للملكية ديث وحتسني ابملئة من ا 

ىل جانب حتسني بيئات  املشاركني من ش ىت أ حناء العامل. ذبة جتتوفري خدمات فعاةل وعالية اجلود مواصةلة من مس مترة حىت تمتكن املنظم وا 

عداد تمثر املنظمة أ يضًا يف ومركز الويبو للتحكمي والوساطة، تس  ونظام الهاي ونظام مدريد تشغيل نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات بوابة ا 

ومن اجلدير ابذلكر يف هذا املقام أ ن  قدهما.تدمات العاملية اليت يع اخلفكرية من أ جل توفري جتربة سلسةل وموحدة ملس تخديم مج عاملية للملكية ال

تكتيس بيئات التشغيل املعلوماتية ل نظمتنا العاملية أ مهية  وفضاًل عن ذكل، ورات مبارشة عىل املس تخدمني.الاستامثر يف تكل ال نظمة يعود بوف

ومن  ايدة يف رسوم ال نظمة العاملية.دخول ثنائية جديدة دون اقرتاح أ ي ز نموادلليل عىل ذكل أ هنا مكنتنا  التاكليفحمورية يف احتواء 

م جح زايدةا ىل منصات حسابية، وضامن سالمة لك ال نظمة وأ مهنا، و خدمات املرشوعات الكربى ال خرى يف جمال تكنولوجيا املعلومات نقل عدة 

نشاء ملنظمة، و قواعد البياانت اخملتلفة اليت تديرها ا عداد و  ،عاون بني ماكتب امللكية الفكريةتل ل منصات ا  وين الكفاءات، واس تحداث تكل برامج ا 

دارة شؤون امللكية الفكرية حول اأ دوات قامئة عىل اذلاكء الاصطناعي لت  يداعات امللكية الفكرية يسري ا  عىل لعامل مواكبًة للزايدة املطردة يف جحم ا 

دارة دورة حياة املباين ا نفواملرافق،  وأ ما يف جمال املباين .الصعيد العاملي عوضًا عن ا جراء استامثرات منتظمة  تقتيض س ياسة املنظمة بشأ ن ا 

نفاق مبلغ خضم   .ق يف املس تقبلرتممي املباين وحتديث املرافلدفعة واحدة الاضطرار ال 

طار اخلطة ال ل لك هذه الاستامثرات الرأ ساملية، اليت توافق علهيا ادلول ال عضاء يف ا  ئيس ية، من ال موال الاحتياطية للمنظمة ية الر رأ سامل ومتوَّ

 .مزيانية لك ثنائية فائضمن  اليت تتكون

كيهنا من التكيف مع هو احتياج املنظمة ا ىل مس توى مالمئ من الس يوةل لمت ف  ،توقعالفائض امل  النظر ا ىلوأ ما اثين العوامل الواجب مراعاهتا عند 

الاقرتاح احلايل زايدة ال موال  ىخن مث، يتومو  العاملية بسبب الاقتصاد العاملي املتقلب. هتاالطلب عىل أ نظمأ ي اخنفاض كبري وغري متوقع يف 

 ابملئة حاليًا. 22عوضًا عن  يل نفقات املزيانيةابملئة من ا جام 25ا ىل الاحتياطية للمنظمة 
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وال شك يف  علقة ابلتأ مني الصحي بعد انهتاء اخلدمة.ملت اوأ ما العامل الثالث فهو رضورة تغطية الالزتامات الطويةل ال جل للمنظمة وال س امي تكل

 الفوائضوذلكل، تتيح   من المتويل.ل ا ىل مس توى مالمئو ريًا يف هذا اجملال غري أ نه يتعني علينا بذل املزيد من اجلهود للوصحققنا تقدمًا كبأ ننا 

 ية تكل اخلصوم.لتغط الفرصة  احملققة

 اليت س تمكن يف ما ييل:  مرشوع الربانمجويرسين ال ن أ ن أ عرض عليمك أ برز معامل

طار اخلدمات العاملية للملكية الفكر كزي عىل توفالرت  واصلسيت "1" ية اليت ري خدمات انجعة وفعاةل من حيث التلكفة والتوقيت يف ا 

عن ذكل،  الً وفض لوساطة.س امي نظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد ونظام الهاي ومركز الويبو للتحكمي وا تديرها الويبو وال

ظمة العاملية مع توفري خدمات لملكية الفكرية اليت س تتيح واهجة موحدة لزابئن مجيع ال نيُعزتم ا طالق البوابة العاملية اجلديدة ل 

دارة متاكمةل يف جم ت ويُتوقع أ ن حيقق نظام لش بونة املعين حبامية تسميات املنشأ  واملؤرشا والشؤون املالية. تخدمنياملس  ال ا 

قة جنيف التفاق لش بونة حزي النفاذ وزايدة عدد ال طراف ها عىل الصعيد ادلويل تقدمًا كبريًا مع دخول وثيية وتسجيل اجلغراف 

 لهيا.املتعاقدة ع

عىل توفري هيئة وقد كشفت دراساتنا ال ولية عن وجود طلب كبري . ل ختام التوقيت جديدة رمقيةة خدمة م املنظمتقّدِّ قرتح أ ن يُ  "2"

ذ ستس تجيب الحتياجات الابتاكر ة ممكِّّةل ل نظمت وس تكون هذه اخلدم خلدمة من ذكل النوع.دولية موثوق هبا  نا العاملية القامئة ا 

 .وفر مصدرًا ا ضافيًا من اال يرادات للمنظمةالناش ئة عن البيئة الرمقية وس ت

لصاحل مواصةل تطويرها تعزتم ات خلدممن اغنية باتت توفر مجموعة ف  يئ يف مجيع قطاعاهتاحققت املنظمة هدفها تعممي البعد اال منا "3"

وتشمل  شاركة أ كرث يف دورة الابتاكر والصناعات اال بداعية.ان املتحوةل لمتكيهنا من امل البدلان النامية والبدلان ال قل منوًا والبدل

نولوجيا دمع التك ائدة ماكتب امللكية الفكرية، ومنظامت اال دارة امجلاعية، ومراكز لفمعلوماتية ومنصات تكل اخلدمات نُظم 

 الويبو والرشأاكت العاملية مثل ت البرشية عن طريق أ اكدمييةوالابتاكر؛ وتوفري املشورة الترشيعية واملؤسس ية؛ وتمنية الكفاءا

WIPO Re:Search  ة واحتاد الكتب امليرّس(ABC) تكنولوجيا املالمئة من املعلومات التكنولوجية املتاحة ؛ واس تفادة برامج ال

طار   .اءاتام الرب ظنيف ا 

ة القامئة عىل التجربة وادلراسات صدر دويل موثوق به لدلراسات التحليليمكأ دت تقاريران الرائدة ا ىل ترس يخ ماكنة املنظمة  "4"

تقرير "املؤرشات العاملية للملكية  هذه التقارير أ برزومن  .اء العاملالاس تقصائية اخلاصة بنشاط امللكية الفكرية يف مجيع أ حن

اذلي  لفكرية"و"التقرير العاملي للملكية ا ؛ي يتيح ا حصاءات س نوية عن نشاط امللكية الفكرية يف مجيع أ حناء العاملذلالفكرية" ا

كرية والس ياسات واملامرسات املتعلقة عامني ويوفر دراسة حتليلية اقتصادية معمقة جملاالت حمددة من امللكية الف لكيصدر 

لسةل الس نوية والس  ؛اذلي أ صبح املرجع العاملي الرائد لقياس ال داء والقدرة عىل الابتاكر و"مؤرش الابتاكر العاملي" ؛ابالبتاكر

 .لتكنولويجارير "التوهجات التكنولوجية العاملية" اليت توفر حملة عاملية عامة عن جمال معنيَّ من النشاط ااجلديدة لتق

لعديدة س امي عن طريق خدماهتا ا التمنية املس تدامة، والهداف من أ   تسامه املنظمة بأ وجه عديدة ومتنوعة يف حتقيق طائفة واسعة "5"

 .والرشأاكت العاملية املذكورة أ نفاً  ،بتاكراليت تدمع الابتاكر والقدرة عىل الا

ري املناقشات بني ادلول ال عضاء يف جماالت عديدة من أ عامل وضع القواعد أ عىل املعايري املهنية يف تيسطبيق ت ال مانة  تعزتم "6"

ننا نعزتم مثاًل ا طالق منصة جديدة للمؤمترات س تتيح نرش  ري.عايوامل أ كرث  بطريقة فعاةل جلساهتا الاجامتعات وتسجيلواثئق فا 

 .ومتاحة مجلهور أ وسع

دارته الرامية ا ىل م ودان نعزتم مواصةل هج "7" دارية  كثب من خالل عنتابعة أ داء الربانمج وا  أ نظمة بياانت متاكمةل توفر معلومات ا 

 .ة وظائفها الرقابيةدلول ال عضاء من ممارسومتكِّّن ارين جيدة للمدي
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ريق قنوات اتصال متعددة مهنا ماكتبنا املنظمة عن طاليت تنفذها  زتم توس يع نطاق أ نشطة التوعية والرتوجي والتواصلنع "8"

 .اخلارجية

دارة املوارد  "9" ومن  جلنسني والتنوع اجلغرايف.والتاكفؤ بني ااملالية والبرشية بطريقة فعاةل مع الرتكزي عىل قمية املساواة سنس متر يف ا 

 121جنس ية ا ىل  100مالك املوظفني من عرش س نوات فقط، زاد عدد اجلنس يات املمثةل يف  يف غضوناجلدير ابذلكر أ نه 

فني وهدفها ملؤها الاحرتام وأ ساسها الروح التعاونية وامجلاعية بني املوظبيئة معل  هتيئةوسنس متر أ يضًا يف الرتكزي عىل  جنس ية.

 .ملوظفنيرفاه ا

مبا يس تتبعه ذكل من ، ية للك البدلانأ ولوايت س ياس ية رئيس  أ صبحت القدرات يف جماالت التكنولوجيا والابتاكر وامللكية الفكرية نظرًا ا ىل أ ن و 

 .لفكريةبتاكر وامللكية ااال جيايب والبناء يف جمايلي الا عىل التعاون ادلويلضفاء قمية معلية ا  املنظمة ا ىل  تسعى ،زايدة يف تعقيدها

عداد مرشوع الربانمج واملزيانية هممة خضمة ومعقدة،و  ذ يشلك ا  عىل وقهتم وتفانهيم  شكر مجيع زماليئ يف املنظمةأ ود أ ن أ غتمن هذه الفرصة ل   ا 

عداد هذا املرشوع. ارة والتنظمي؛ طاع اال دالعام لقلك من الس يد أ ميب ساندارام، مساعد املدير  خص ابلشكروأ ود أ ن أ   هجدًا ومعاًل يف سبيل ا 

دارة ختطيط الربامج والشؤون املالية )ا ملراقبة املالية(؛ والس يدة مااي ابش نري، مديرة شعبة أ داء الربانمج والس يدة ش يرتا انراايانسوايم، مديرة ا 

عداد هذا املرشوعلكواملزيانية، وكذكل   . من عاوهنم يف ا 

 

 فرانسس غري

 املدير العام
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 ايل وعرض النتاجئلعرض املا أ واًل.

 1 2021-2016جل للفرتة مسرتشدة ابخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة ال   2020/21قة الربانمج واملزيانية هذه التخطيط للثنائية وثي تعرض  .1

التخطيط  رامرتاتامة عن ابأ دانه عىل حملة ع 1وحيتوي اجلدول  .2030واملدخالت الواردة من ادلول ال عضاء وخطة التمنية املس تدامة لعام 

 .2020/21س ية للثنائية املايل الرئي 

يرادات الثنائية   .2 ر ا   .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  7.1زايدة نسبهتا مليون فرنك سويرسي مما يعادل  888.8مببلغ  2020/21وتقدَّ

 .2018/19 للثنائيةوى نفسه ، عىل قمية وحدة الاشرتاك يف املس ت2020/21وأ بقي، ل غراض الثنائية 

سبية ادلويل للقطاع العام وعقب تطبيق املعايري احملا مليون فرنك سويرسي. 753حة للنفقات خالل الثنائية مببلغ قدره انية املقرت وتقدر املزي   .3

يبساس(  مليون فرنك سويرسي يف هناية الثنائية. 116عىل النفقات، من املتوقع حتقيق فائض قدره  )معايري ا 

 امرتات التخطيط الرئيس يةوابر  2020/21مزيانية الثنائية  :1دول اجل

 )مباليني الفرناكت السويرسية(

 لغاملب 2020/21البارامرتات الرئيس ية للثنائية 

رة   888.8 2 2020/21اال يرادات املقدَّ

 2020/21النفقات 
 

 461.4 نفقات املوظفني

 291.7 نفقات خالف املوظفني

يبساس النفقات قبل تسوايتمجموع   753.0 ا 

يبساسرة للنفقات و التسوايت املقدَّ   19.8 3فق معايري ا 

يبساس  772.8 مجموع النفقات بعد تسوايت ا 

 116.0 النتيجة التشغيلية

 اال يرادات

ابملزيانية  ابملئة مقارنةً  7.1زايدة بنس بة مليون فرنك سويرسي، مبا يساوي  888.8ا ىل  2020/21من املتوقع أ ن تصل اال يرادات العامة يف   .4

ثة  4وزايدة بنس بة  2018/19املعمتدة   .2018/19للثنائية ابملئة مقارنًة ابلتقديرات احملدَّ

                                                           
 وما ورد من تعليقات ادلول ال عضاء علهيا. A/56/10الوثيقة  1
يرادات الرسوم عىل أ ساس الاس تحقاق. و  2 ر ا  يرادات مركز الويبو للتحكمي والوساطة واملنشورات تُقدَّ رة املتعلقة ابشرتأاكت ادلول ال عضاء وا  تستند اال يرادات املقدَّ

يبساس.واال ي ىل أ ساس النقد مع تطبيق التسوايت الوجهية وفق معايري ا   رادات النرثية ا 
يبساس ابس تحقاقات املوظفني بعد انهتاء اخلتتعلق التسوايت وفق معا 3 دمة )استنادًا ا ىل اخلصوم املتوقعة والاس تحقاقات الواجبة ادلفع بناء عىل التقرير يري ا 

 )يف انتظار مراجعة احلساابت(( والاس هتالك واهتالك ورمسةل الربجميات. 2018ديسمرب  31س نة املنهتية يف لل  Mercerال كتواري اذلي أ عدته رشكة 

ىل تقريب املبالغ.لحوظة: تُعزى أ ية فروق يف جماميع جداول هذه الو م  ثيقة ا 
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رة اال يرادات ا :2اجلدول   2020/21ملقدَّ

 )مباليني الفرناكت السويرسية(

   

الربانمج 

واملزيانية 

2018/19 

التقديرات 

ثة  احملدَّ

2018/19 

اال يرادات 

رة  املقدَّ

2020/21 

بني أ رقام رق الف

2020/21 

ج واملزيانية انموالرب

2018/19  

الفرق بني أ رقام 

2020/21 

ثة  والتقديرات احملدَّ

2018/19 
   

 % املبلغ % املبلغ

 اال يرادات عىل أ ساس الاس تحقاق
       

 
 الرسوم

       

 
 %4.1 26.3 %6.0 38.1 672.1 645.9 634.1 معاهدة الرباءات

 
 %4.5 7.0 %15.2 21.4 162.2 155.2 140.8 مدريد

 
 %21.2 2.1 %5.5 0.6 12.0 9.9 11.3 الهاي

 
 %25.0 0.0 %25.0 0.0 0.1 0.0 0.0 لش بونة*

 
 %4.4 35.4 %7.6 60.1 846.3 811.0 786.3 ، الرسومالفرعي اجملموع

 اال يرادات عىل أ ساس النقد
       

 
 %0.0 0.0 %0.0 0.0 34.8 34.8 34.8 الاشرتأاكت )النظام ال حادي(

 
 %6.5 0.2 %6.5 0.2 3.3 3.1 3.1 التحكمي

 
 %87.1 0.4 %87.1 0.4 0.8 0.4 0.4 املنشورات

 
يرادات النرثية  %29.7- 1.4- %29.7- 1.4- 3.4 4.8 4.8 اال 

 
  %2.0- 0.9- %2.0- 0.9- 42.2 43.1 43.1 اجملموع الفرعي

يرادات عىل أ ساس النقد وفق  تسوية اال 

يبس  اسمعايري ا 

0.3 0.3 0.3 -  -  -  -  

  
 %4.0 34.5 %7.1 59.2 888.8 854.3 829.6 اجملموع

          
يرادات رسوم نظام لش بون ة * تفاصيل ا 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

40.0 40.0 50.0 10.0 0.52%  0.01  0.52%  

          
  ملحوظة:

ثة تقديرات وال ال  2018/19ال تشمل أ رقام الربانمج واملزيانية  يرادات  2018/19احملدَّ   الاستامثرا 

ثة   2019يف يناير  2020/21وتقديرات  2018/19التقديرات احملدَّ
 

          

يرادات الاستامثر )بأ الف الفرناكت  4ا 

 السويرسية(

46.0 46.0 -1,687.5 
    

                                                           
يرادات الاستامثر للثنائية  4 ىل تغ 2020/21ال تدخل ا  رة للثنائية نظرًا ا  ري العوائد املتوقعة عىل احملافظ الاستامثرية الطويةل ال جل )النقد ال سايس يف اال يرادات املقدَّ

رة للثنائية  صوالنقد الاسرتاتيجي(. وخت يرادات الاستامثر املقدَّ ال رصدة النقدية القصرية ال جل للمنظمة )النقد التشغييل( مع تطبيق التوقعات احلالية  2020/21ا 

ىل التوقعاملعدالت الفائدة السويرسية. ويست  املرصفية املتفق علهيا واليت نرشهتا واكةل بلومربغ  تند سعر الفائدة املتوقع احلايل )سعر الليبور السويرسي لثالثة أ شهر( ا 

ىل توقعات التدفقات النقدية عىل مدى 2018ديسمرب  3يف   أ شهر. 3. ويستند مس توى أ رصدة النقد التشغييل ا 
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يرادات الرسوم أ دانه حصة اال يرادات حبسب املصدر. 1ويتضمن الشلك   .5 ات، ومدريد، من معاهدة الرباء أ نظمة التسجيل للكمن  وتشلك ا 

 ابملئة. 75.6ها ن رسوم معاهدة الرباءات وحدوتشلك اال يرادات املتأ تية م ابملئة من ا جاميل اال يرادات. 95.2والهاي 

 2020/21حصة اال يرادات حبسب املصدر للثنائية  :1الشلك 

 

 .2020/21الثنائية  ىلا   2002/03من الثنائية أ دانه تطور اال يرادات العامة  2ويرد يف الشلك   .6

 2020/21ا ىل الثنائية  2002/03تطور اال يرادات من الثنائية  :2الشلك 

 

 ةاملهنجي

رة ل نظمة التسجيل ادلويل   .7 ت اال يرادات املقدَّ ىل أ ساس الاس تحقاق ابس تخدام ع -ويه أ نظمة معاهدة الرباءات ومدريد والهاي  -أ عدَّ

عداد الرباملهنجية ذاهتا امل  رة واال يرادا .2018/19انمج واملزيانية س تخدمة يف ا  ت وتريم هذه املهنجية ا ىل حتسني التوفيق بني اال يرادات املقدَّ

يبساس. رة ا الفعلية الواردة يف البياانت املالية الس نوية وفقًا ملعايري ا  يرادات مركوتُعرض اال يرادات املقدَّ ز ملتعلقة ابشرتأاكت ادلول ال عضاء وا 

76%

18%

1%

4%

1%

تنظام معاهدة الرباءا
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رة للربانمج واملزيانية  اال يرادات املقدَّ ثة )اال يرادات الفعلية  (2018/19التقديرات احملدَّ

عىل أ ساس املزيانية عىل أ ساس الاس تحقاق

(17/2016اعتباراً من )
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يبساس )ساطة واملنشورات واال يرادات النرثية عىل أ ساس النقد مع تطبيق التسوايالويبو للتحكمي والو   - 2انظر اجلدول ت الوجهية وفق معايري ا 

رة   (.2020/21اال يرادات املقدَّ

 افرتاضات التخطيط

الهاي استنادًا ا ىل اجتاهات هدة الرباءات ومدريد والرئييس توقعات ال داء املتعلقة بأ نظمة التسجيل للك من معاأ عد اخلبري الاقتصادي   .8

 3ويعرض اجلدول  اق الاقتصاد العاملي الصادر عن صندوق النقد ادلويل.لواردة يف تقرير أ فاال يداع التارخيية وتوقعات الناجت احمليل اال جاميل ا

 ايل.ًا فضاًل عن تفاصيل توقعات ال داء للك نظام تسجيل عىل التو واملرفق الرابع ملخص

مة يف ا طار أ نظمة معاهدة الرباءات ومدريد والهاياملقدَّ الطلب  :3اجلدول   ر عىل اخلدمات املقدَّ

  

 
الربانمج 

ية واملزيان 

2018/19 

التقديرات 

ثة  احملدَّ

2018/19 

تقديرات 

2020 

تقديرات 

2021 

تقديرات 

2020/21 

الفرق بني الربانمج 

 2020/21واملزيانية 

والربانمج واملزيانية 

2018/19 

ام الفرق بني أ رق

2020/21 

ثة وا لتقديرات احملدَّ

2018/19 
   

 % املبلغ % املبلغ

 . نظام معاهدة الرباءات1
         

الطلبات ادلولية 

 املودعة

  
510,800 516,300 272,400 282,400 554,800 44,000 8.6% 38,500 7.5% 

 . نظام مدريد2
           

 %9.0 11,100 %17.6 20,200 134,800 68,800 66,000 123,700 114,600 الطلبات

 %8.6 10,300 %18.4 20,300 130,700 66,800 63,900 120,400 110,400 التسجيالت

 %7.1 4,681 %4.0 2,730 70,920 36,124 34,796 66,239 68,190 التجديدات

 . نظام الهاي3
         

 %33.4 3,740 %7.4 1,030 14,940 7,800 7,140 11,200 13,910 الطلبات

 %12.5 1,318 %0.5 63 11,830 6,106 5,724 10,512 11,767 التسجيالت

 %13.2 920 %13.7 950 7,900 4,120 3,780 6,980 6,950 التجديدات

ثة ملحوظة:   2019يف يناير  2020/21وتقديرات  2018/19التقديرات احملدَّ
 

  

يرادات رسوم معاهدة الرباءات. • ابملئة يف  8.6املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات  توقعة يف عدد الطلباتتبلغ نس بة الزايدة امل  ا 

يرادات رسوم نظام  .2018/19املعمتدة مقارنة ابملزيانية  2020/21 ر ا  ونظرًا ا ىل اس مترار عدم اليقني يف الاقتصاد العاملي، تقدَّ

ابملئة أ دىن من سيناريو  3ن فرنك سويرسي، ويه مليو 672.1مببلغ قدره  2020/21معاهدة الرباءات يف املزيانية املقرتحة 

سقاطات أ ساس املقارنة، أ ي بزايدة قدرها   .2018/19رنًة ابملزيانية املعمتدة ابملئة مقا 6ا 

يرادات رسوم نظام مدريد. •  ابملئة يف 4و ابملئة 18.4من املتوقع زايدة التسجيالت والتجديدات يف نظام مدريد بنس بة  ا 

قع من وتستند هذه التقديرات ا ىل تواصل جحم اال يداعات الكبري املتو  .2018/19ملعمتدة مقارنًة ابملزيانية ا عىل التوايل 2020/21
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يرادات رسوم نظام مدريد يف املزيانية املقرتحة  ماكتب اال يداع ال وىل. ر ا  ونظرًا ا ىل اس مترار عدم اليقني يف الاقتصاد العاملي، تقدَّ

ابملئة أ دىن من سيناريو ا سقاطات أ ساس املقارنة، أ ي بزايدة  3ن فرنك سويرسي، ويه مليو 162.2مببلغ قدره  2020/21

 .2018/19مقارنًة ابملزيانية املعمتدة ابملئة  15.2قدرها 

يرادات رسوم نظام الهاي. • ر الزايدة يف أ عداد التسجيالت والتجديدات يف نظام الهاي بنس بة  ا  ابملئة يف  13.7و ابملئة 0.5تقدَّ

ثنائية املقبةل ا ىل وتستند نس بة المنو اليت تتجاوز عرشة ابملئة لل  .2018/19ابملزيانية املعمتدة  عىل التوايل، مقارنةً  2020/21

يرادات رسوم نظام  رسائيل واملكس يك.الانضامم املتوقع للصني وا   ر ا  ونظرًا ا ىل اس مترار عدم اليقني يف الاقتصاد العاملي، تقدَّ

سقاطات أ ساس املقارنة، أ ي بزايدة قدرها  3يون فرنك سويرسي، ويه مل  12.0اي مببلغ قدره اله ابملئة أ دىن من سيناريو ا 

 .2018/19مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  ابملئة 5.5

يرادات رسوم نظام لش بونة. • ر عدد الطلبات املودعة وفقًا لنظام لش بونة مبقدار  ا   .2020/21لثنائية طلبًا يف الس نة يف ا 25يُقدَّ

يرادات رسوم نظام لش بونة يف الثنائية مببلغ ر وتقدَّ  قارنًة ابملزيانية املعمتدة ابملئة م 25فرنك سويرسي، أ ي بزايدة نسبهتا  50,000ا 

2018/19. 

ك قميهتا ا ىل وحدة اشرتا 2020/21تستند التقديرات املتعلقة ابالشرتأاكت املقررة لدلول ال عضاء يف  الاشرتأاكت املقررة. •

وعام  2020/21ومن املفرتض أ ن تكون فئة الاشرتاك املنطبقة عىل لك بدل متطابقة بني الثنائية  .5 سويرسايً فرناكً  45,579

، أ ي 2020/21مليون فرنك سويرسي يف  34.8ومن مث تُقدر اال يرادات املتأ تية من اشرتأاكت ادلول ال عضاء مببلغ  .2018

 .2018/19 واملزيانيةابلربانمج دون تغري مقارنًة 

يت تديرها الويبو منذ عام استنادًا ا ىل توجه الزايدة املس متر يف قضااي أ سامء احلقول ال رادات مركز الويبو للتحكمي والوساطة.يا   •

يرادات مركز ا، حيث ُرفع عدد غري مس بوق من ق2016 لويبو ضااي أ سامء احلقول املعروضة عىل الويبو، من املتوقع أ ن تبلغ ا 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابلربانمج واملزيانية  6.5ن يزيد بنس بة مليون فرنك سويرسي، أ ي أ   3.3دره مي مبلغًا قاطة والتحكللوس

ي • يرادات املنشورات مببلغ  دات املنشورات.راا  ر ا  ابملئة مقارنًة ابلربانمج  87.1مليون فرنك سويرسي، أ ي بزايدة نسبهتا  0.8تقدَّ

 قع لنواجت الويبو يف جمال اذلاكء الاصطناعي.الاس تخدام اخلاريج املتو زى هذه الزايدة ا ىل عوتُ  .2018/19واملزيانية 

ر اال   اال يرادات النرثية. • ابملئة مقارنًة  29.7أ ي ابخنفاض نسبته  2020/21مليون فرنك سويرسي يف  3.4رثية مببلغ يرادات النتقدَّ

يف تاكليف ليف اال دارية للصناديق الاستامئنية زايدة اكدات املتوقعة من التوتقابل زايدة اال يرا .2018/19ابلربانمج واملزيانية 

املتوقعة يف أ نظمة معاهدة الرباءات ومدريد والهاي وزايدة اس تخدام البطاقات البطاقات االئامتنية بسبب زايدة جحم املعامالت 

 االئامتنية كوسائل لدلفع اال لكرتوين.

                                                           
 دلول ال عضاءانظر امللحق أ لف بشأ ن اشرتأاكت ا 5
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 يف ذكل حصة التمنية حبسب لك نتيجة، مبا 2020/21لثنائية ا طار النتاجئ وبرانمج ومزيانية ا

 الفرناكت السويرسية()بأ الف 
 الهدف الاسرتاتيجي الثامن:  

 اوب بني الويبو وادلول ال عضاء ومجيع أ حصاب املصاحلاصل متجأ لية تو 

التواصل بفعالية أ كرب مع مجهور واسع ومتنوع بشأ ن امللكية  1.8ه  
 الفكرية ودور الويبو

املصلحة غري  ومتجاوب مع أ حصاب تفاعل منفتح وشفاف 4.8ھ الزتام فعال مع ادلول ال عضاء 3.8ھ لالس تفساراتتجابة أ فضل قدمي اخلدمات واس  توّجه أ كرب حنو ت 2.8ھ
 احلكوميني

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات ال مم  5.8ھ
 املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية

  

  (-) 35,425 مجموع الهدف الثامن: (-) 7,146 (-) 1,285 (-) 7,974 (-) 6,910 (-) 12,110  

 
 الهدف الاسرتاتيجي ال ول: 

 تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأ ن امللكية الفكرية
 الهدف الاسرتاتيجي الثاين:

 از ال ولتقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطر 
 :اتيجي الثالثالهدف الاسرت 

 الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنيةتسهيل 
 الهدف الاسرتاتيجي الرابع:

 لتحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرهالبنية اتنس يق ا
 الهدف الاسرتاتيجي اخلامس:

املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية 
 ةالفكري

 لسادس:الهدف الاسرتاتيجي ا
ذاكء الاحرتام للملكية الفكريةالتعاون ادلويل   عىل ا 

 الهدف الاسرتاتيجي السابع:
 لس ياسات العامة العامليةرية وقضااي اامللكية الفك

رتكة
ش
ت امل

املوضوعا
 

ية من ت بو لل ندة الوي ج أ 
 

 
 

تعاون معزز بني ادلول ال عضاء يف وضع أ طر معيارية دولية  1.1ھ
 ة الفكريةتوازنة يف جمال امللكيم 

14,035 (5,017) 
أ طر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال  2.1ھ

  ريةامللكية الفك
10,233 (8,976) 

درجة مزتايدة من ال من واليقني محلاية شعارات ادلول وأ سامهئا  3.1ه
 وشعارات املنظامت احلكومية ادلولية

733 (-) 
القضااي فامي يتعلق ابمحلاية حليل يبو مكحفل لتايد ابلو اهامتم مزت  4.1ھ

ادلولية للرباءات ومناذج املنفعة وتصاممي )طبوغرافيات( ادلوائر 
 ملتاكمةل واملعلومات الرسيةا

321 (-) 

اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات عىل نطاق أ وسع  1.2ھ
يداع طلبات الرباءات ادلولية،  بدلانمبا يف ذكل من قبل ال  وبفعالية أ كرب ال 

 النامية والبدلان ال قل منوا
29,573 (7,914) 

نة يف معليات معاه 2.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ دة التعاون بشأ ن ا 
 الرباءات

191,080 (-) 
اس تخدام نظام الهاي عىل نطاق أ وسع وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل  3.2ھ

 وامن قبل البدلان النامية والبدلان ال قل من
5,976 (2,799) 

نت 4.2ه نة يف معليات نظام الهايا   اجية وجودة خدمات حمس ّ
8,825 (-) 

سع وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أ و  5.2ھ
 ن قبل البدلان النامية والبدلان ال قل منوام

15,125 (8,239) 
نة يف معليات نظام مدريد 6.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  ا 

48,836 (-) 
تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا  تزايد 7.2ھ

غريها من أ ساليب الويبو البديةل أ و تسويهتا عرب الوساطة والتحكمي و 
 لتسوية املنازعات

5,462 (883) 
حامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول العليا املكونة من أ سامء عامة  8.2ھ

 لبدلانز ارمو العليا املكونة من واحلقول 
7,952 (136) 

اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أ وسع وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل  9.2ھ
 لبدلان النامية والبدلان ال قل منوامن قبل ا

887 (538) 
نة يف معليات نظام لش بونة 10.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ   ا 

577 (-) 

ىش تامتية جمال امللكية الفكر اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف  1.3ه
منائية الوطنية  مع ال هداف اال 

7,465 (7,465) 
زة للموارد البرشية القادرة ع 2.3ھ ىل تلبية تشكيةل كفاءات معزَّ

 امللكية الفكرية بفعالية ل غراض التمنية واسعة من املتطلبات لتسخري
دات يف البدلان النامية والبدلان ال قل منوا والبدلان ذات الاقتصا

 املتحوةل
38,247 (38,247) 

 تعممي توصيات أ جندة التمنية عىل معل الويبو 3.3ھ
3,711 (3,711) 

والبدلان ال قل منوا ة مع البدلان النامية ترتيبات تعاونية معّزز 4.3ھ
 والبدلان املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتا

9,170 (8,816) 
جلامعات قدرات معّززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة وا 6.3ھ

أ جل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية  من بحثومؤسسات ال 
 ل غراض دمع الابتاكر

6,279 (6,279) 

ات ادلولية ومعايري الويبو ل عامليا للتصنيفنظام حمّدث ومقبو  1.4ھ
هبدف تيسري النفاذ ا ىل معلومات امللكية الفكرية واس تخداهما ونرشها يف 

 املصفوف أ حصاب املصلحة يف أ حناء الع
7,082 (429) 

نفاذ حمّسن ا ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من  2.4ھ
بداعقبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجل   هور لتشجيع الابتاكر واال 

20,588 (10,474) 
تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت الويبو العاملية بشأ ن امللكية  3.4ھ

 س تخدامالفكرية من حيث احملتوى والا
2,296 (1,265) 

بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر  4.4ھ
يؤدي ا ىل خدمات أ فضل )بتلكفة أ قل مؤسسات امللكية الفكرية مبا 

ا ورسعة أ عىل وجودة أ حسن( ل حصاب املصلحة اذلين يتعاملون معه
 ونتاجئ أ حسن ال دارة امللكية الفكرية

18,288 (17,409) 

بو اال حصائية بشأ ن امللكية الفكرية الوي  لوماتاس تخدام مع 1.5ه
 عىل نطاق أ وسع وحنو أ فضل

2,979 (114) 
دية عىل نطاق أ وسع الويبو الاقتصا اس تخدام حتليالت 2.5ھ

 وحنو أ فضل يف صياغة الس ياسات العامة
4,361 (883) 

اب تقّدم يف احلوار ادلويل بني ادلول ال عضاء يف الويبو وأ حص 1.6ه
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، مع ملعنييني ااملصلحة ادلول  ني حول ا 

 ةمن أ جندة الويبو للتمني 45الاسرتشاد ابلتوصية رمق 
1,633 (786) 

تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني معل الويبو  2.6ه
ذاكء احرتام امللكية  ومعل املنظامت الوطنية وادلولية ال خرى يف جمال ا 

 الفكرية
1,033 (-) 

منصات وأ دوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع  1.7ھ
س امي  لبدلان النامية، والالتكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة ا ىل ا
 البدلان ال قل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية

5,636 (5,636) 

 
 

 (5,636) 5,636مجموع الهدف السابع:  (786) 2,666مجموع الهدف السادس:  (997) 7,340مجموع الهدف اخلامس:  (29,577) 48,254 مجموع الهدف الرابع: (64,518) 64,872 وع الهدف الثالث:مجم (20,509) 314,293 :مجموع الهدف الثاين (13,993) 25,322 مجموع الهدف ال ول:

 
 

      مبا يسهم يف:

 

 

 الهدف الاسرتاتيجي التاسع:  
دار دمع   لويبو من تنفيذ براجمهاايل فعال لمتكني اي وما 

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن  1.9ھ  
 ليني وأ حصاب املصلحة اخلارجينيادلاخ 

دارة جيّدة  2.9ھ أ مانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت ا 
 ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة

طال دامعبيئة مع 3.9ه ر تنظميي فعال وقنوات ة ومس نودة اب 
 ملعاجلة مشاغل املوظفني مناس بة

السالمة وال من منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل  4.9ھ
 دوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلوماتللموظفني يف الويبو واملن

املؤسيس، مس توى حمّسن فامي خيص املساءةل، والتعمل  5.9ھ
ومكة لرايدة، واملراقبة ادلاخلية، واحلاملال، وا لقمية مقابلوا

 املؤسس ية من خالل الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل

  

  (-) 234,563 مجموع الهدف التاسع: (-) 6,791 (-) 23,172 (-) 2,855 (-) 39,485 (-) 162,259  

صة والبالغة غري اخملحة لالعامتدات املزيانية املقرت املزيانية املقرتحة حبسب النتاجئ ال تشمل  -  .ةصصخملا ريغ تادامتعالا لمشي ف  ،ةحرت قملا ةين ازي ملا يلامجا   امأ   ويرسي.مليون فرنك س 14,674صَّ
ف النفقات عىل أ هنا "نفقات التمنية" وفقًا للتعريف املنقح لنفقات التمنية الوارد يف املرفق ابء من الوثيقة  -  .WO/GA/43/21حصة التمنية: تُعرَّ
 لتمنية.ات أ جندة اية موارد مرشوعتشمل حصة التمن  -
 تُعزى أ ي فروق مع مجموع املزيانية ا ىل تقريب املبالغ. -
سهام الويبو يف أ هداف التمنية املس تدامة.التمنية أ هداف  -  املس تدامة: يتناول املرفق العارش من هذه الوثيقة ا 

 753,044 :2020/21مجموع املزيانية املقرتحة  
 (136,016 مجموع حصة التمنية:)
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 النتاجئ واملوارد

ر ا جاميل  رد املنظمة مبا حيقق أ مه النتاجئ ابلنس بة ا ىل املنظمة.يف ضامن توزيع موا 2020/21يس متر اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية   .9 وقّدِّ

قات ابملئة عىل نف 3.7سويرسي أ و  مليون فرنك 27.2قدرها بزايدة مليون فرنك سويرسي، أ ي  753مببلغ  2020/21النفقات املقرتحة للثنائية 

 7.1اال شارة يف هذا الصدد ا ىل الزايدة املتوقعة يف اال يرادات بنس بة در وجت مليون فرنك سويرسي. 725.9البالغة  2018/19املزيانية املعمتدة 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة 

السالمة وال من وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لضامن  يف املباين واملرافق ومبادراتات الرأ ساملية ستامثر اصةل الاوحتتاج املنظمة ا ىل مو   .10

ثت اخلطة الرأ ساملية الرئيس ية العرشية اليت ُعرضت عىل ادلول ال عضاء يف عام  منتجاهتا وخدماهتا. اس مترار وجاهة واليت  6 2017وذلكل ُحّدِّ

وفضاًل عن ذكل، ُحقق تقدم كبري يف تنفيذ املرحةل ال وىل اليت وافقت  ة وشؤون السالمة وال من.ملرافق الرئيس يبة يف ااملطلو  توحض الاستامثرات

ت واالتصاالت العالية ال ولوية لتعزيز معل أ نظمة التسجيل فامي خيص العديد من مرشوعات تكنولوجيا املعلوما 2017ادلول ال عضاء يف عام علهيا 

 ة الثانية.عىل مقاومة ال عطال والتعايف مهنا، وسيتعني النظر يف مرحلهتا التنفيذيملعلوماتية الرئيس ية وقدرهتا أ نظمة الويبو امل بني والتاك ادلولية

عداد اقرتاح جديد بشأ ن تنفيذ اخلطة الرأ ساملية الرئيس ية يف الثنائية  ة العرشي لرئيس يةابالستناد ا ىل اخلطة الرأ ساملية ا 2020/21ومن مث، يُعزتم ا 

ثة وح وال الاحتياطية متاش يًا مع س ياسة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واليت يُقرتح متويلها من ال ماةل تنفيذ املرشوعات اجلارية احملدَّ

م ذكل الاقرتاح ا ىل جلنة الربانمج واملزياني عة بشأ ن ال موال الاحتياطية؛ وس يقدَّ اّبن دو الويبو املراجي  شهر يوليو املزمع عقدها يفثالثني رهتا ال ة ا 

2019. 

طار النتاجئ عىل نتاجئ املنظمة املرتقبة للثنائية   .11 نتيجة، ويه حتتوي عىل والايت الربامج املسامهة يف  38وعددها  2020/21وحيتوي شلك ا 

ن أ وجه عدم املساواة ( واحلد م5امة املس تد التمنيةوتعّد أ جندة الويبو بشأ ن التمنية وحتقيق املساواة بني اجلنسني )هدف  حتقيق تكل النتاجئ.

ويعرض الشلك أ يضًا  ة بني لك ال هداف الاسرتاتيجية.( قضااي مشرتك17( والرشأاكت )هدف التمنية املس تدامة 10منية املس تدامة )هدف الت 

ية احملمتل اخلارجة عن املزيان  وترد تفاصيل املوارد . نتيجةعرضًا قامئًا عىل النتاجئ وحصة التمنية من املوارد اخملصصة للك 2020/21مزيانية الثنائية 

 من هذه الوثيقة. توفرها للك برانمج يف اجلزء الرسدي اخلاص بلك برانمج واملرفق السادس

نفاق. 2020/21أ دانه عىل ملخص للمزيانية املقرتحة  5و 4وحيتوي اجلدوالن   .12  اكن ومل يتغري هيلك الربانمج عام حبسب الربامج وغرض اال 

واملزيانية بعد  حبسب الربامج واملزيانية املعمتدة 2020/21وترد يف املرفق ال ول مقارنة بني املزيانية املقرتحة  .2018/19الثنائية ليه يف ع 

 اخملصصة للك احتاد. 2020/21. ويبنّيِّ املرفق الثالث اال يرادات والنفقات للثنائية 2018/19 7التحويالت

رة وُحسبت اال يرادات امل  .13 رة املتعلقة ابشرتأاكت  قاق.عىل أ ساس الاس تح 2020/21ة يف التسجيل ادلوليل نظمة قدَّ وتستند اال يرادات املقدَّ

ية ا ىل أ ساس النقد مع تطبيق التسوايت الوجهية وفق يرادات مركز الويبو للتحكمي والوساطة واملنشورات واال يرادات النرث ادلول ال عضاء وا  

يبساس. م املنظمة  ملايل والحئته.ملعّدل وفقًا لنظام املنظمة ااس الاس تحقاق اعىل أ س النفقاتوحُتسب  معايري ا  يبساس أ ن تقّدِّ وتقتيض معايري ا 

وذلكل ترد تفاصيل اال يرادات والنفقات للمزيانية الس نوية يف املرفق السابع من هذه   عن بياانهتا املالية ومن مث أ ن تعّد مزيانية س نوية.تقريرًا س نوايً 

 ثيقة.الو 

  

                                                           
6 WO/PBC/27/9 
 2019فرباير  1يف  7
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 حبسب لك برانمج 2020/21لثنائية املقرتحة ل املزيانية  .4اجلدول 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 

 الربانمج

 2020/21ة املزيانية املقرتح

 موارد املوظفني 
موارد خالف 

 املوظفني
 اجملموع

     
 5,982 1,825 4,157 قانون الرباءات 1

 5,242 1,430 3,812 ملؤرشات اجلغرافيةوالتصاممي الصناعية واالعالمات التجارية  2

 16,877 7,410 9,467 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3

 7,098 2,594 4,504 رد الوراثيةعبري الثقايف التقليدي واملوااملعارف التقليدية وأ شاكل الت  4

 218,056 89,253 128,803 نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات 5

 61,635 19,701 41,933 نظام مدريد 6

 12,540 3,640 8,900 و للتحكمي والوساطةالويبمركز  7

 3,669 1,470 2,199 تنس يق أ جندة التمنية 8

العربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأ مرياك الالتينية والاكرييب والبدلان  والبدلانأ فريقيا  9

 ال قل منوا

20,054 8,588 28,642 

 8,700 1,998 6,702 ن املتقدمةالبدلان املتحوةل والبدلا 10

 13,094 6,070 7,025 أ اكدميية الويبو 11

 7,082 1,745 5,337 التصنيفات واملعايري ادلولية 12

 10,556 2,434 8,122 قواعد البياانت العاملية 13

ىل املعلومات واملعرفة 14  7,571 1,420 6,151 خدمات النفاذ ا 

 14,309 6,473 7,836 لفكريةحلول ال عامل ملاكتب امللكية ا 15

 7,340 1,200 6,140 الاقتصاد واال حصاء 16

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 17  4,594 941 3,653 ا 

 4,837 838 4,000 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 18

 16,304 2,664 13,641 االتصاالت 19

 14,975 4,468 10,506 العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب اخلارجية 20

 26,123 5,105 21,017 اال دارة التنفيذية 21

دارة الربامج واملوارد 22  39,726 15,015 24,711 ا 

د 23  27,940 5,614 22,326 ة املوارد البرشية وتطويرهاار ا 

 39,694 22,783 16,911 خدمات ادلمع العامة 24

 49,938 36,174 13,764 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 25

 4,978 835 4,142 ادلاخليةالرقابة  26

 35,775 9,656 26,118 خدمات املؤمترات واللغات 27

 24,584 19,188 5,396 لسالمة وال منتأ مني املعلومات وا 28

 6,333 1,741 4,591 الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل 30

 12,820 2,598 10,222 نظام الهاي 31

 1,360 211 1,149 ةلش بوننظام  32

غري 

صة  خمصَّ

صة  14,674 6,600 8,074 غري خمصَّ

 753,044 291,682 461,362 اجملموع اللكي 
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 وتأ ثريها يف املزيانية 2020/21ية للثنائية ت الرئيس  ال ولواي

ابملزيانية  ابملئة مقارنةً  0.3أ و مليون فرنك سويرسي  1.4مع زايدة طفيفة قدرها  2020/21مس تقرة يف الثنائية تظل تاكليف املوظفني   .14

نشاء أ ربع وظائف مرنة جديدة عقب  1,209ا ىل  1,205وقد ارتفع عدد الوظائف اال جاميل من  (.5)انظر اجلدول  2018/19املعمتدة  نتيجة ا 

 .2019حتاد مدريد يف عام ةل املرونة ملزيانية اتطبيق معاد

ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  9.7ن فرنك سويرسي، أ ي مليو 25.8وظفني قدرها زايدة يف خالف موارد امل 2020/21وجسلت الثنائية   .15

رة مع مراعاةوُأدجمت الوفورات املتوقعة يف  .2018/19 يف مناذج ال عامل ومبادرات أ وجه الفعالية من حيث التلكفة والتغيريات  املزيانية املقدَّ

 ال متتة وقرارات الاستامثر حق املراعاة.

جية حبسب النتاجئ الاسرتاتي  2020/21يجيات التنفيذ الرفيعة املس توى للثنائية ت الرتكزي الرئيس ية واسرتات حملة عامة جملاالييل  وفامي  .16

 .2018/19مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  2020/21وافرتاضات التخطيط املتصةل هبا وتأ ثريها يف املزيانية املقرتحة 

 جمال امللكية الفكرية وضع ا طار معياري دويل متوازن يف

طار معياري دويل متوازن يف جمال امللكي • ة الفكرية، يستند ا ىل تيسري التعاون املعزز واالتفاق بني ادلول ال عضاء عىل وضع ا 

 قرارات ادلول ال عضاء.

ومعاهدات الويبو الانضامم ا ىل معاهدات الويبو وتنفيذها، وخباصة معاهدة بيجني ومعاهدة مراكش مواصةل العمل للتشجيع عىل  •

 ة ابال نرتنت ومعاهدة س نغافورة ومعاهدة قانون الرباءات.اخلاص

ازن بني احلقوق والواجبات البدلان املس تفيدة واحتياجاهتا اخلاصة والتو ا سداء مشورة ترشيعية وس ياس ية تراعي أ ولوايت  •

 اء.لناش ئة عن نظام امللكية الفكرية والتفاوت يف مس توى التمنية بني ادلول ال عضا

ة القضائية ال دارة القضائية لشؤون امللكية الفكرية عن طريق معهد الويبو القضايئ؛ ودمع اال دار املنتظم يف جمال اتطوير هنج الويبو  •

مبا يامتىش والتقاليد القانونية والظروف الاقتصادية والاجامتعية عىل الفعاةل والناجعة لشؤون امللكية الفكرية يف ادلول ال عضاء، 

 الوطين. الصعيد

 التأ ثري يف املزيانية ات التخطيطاضافرت  الربانمج

ن قررت ادلول  ماليني فرنك سويرسي من املزيانية ال ماكنية عقد ثالثة 3ُخصصت   مؤمترات دبلوماس ية ا 

صة".2020/21 ال عضاء عقدها يف الثنائية  . ويرد هذا املبلغ يف بند الاعامتدات "غري اخملصَّ

ة ادلامئة املعنية بقانون  ال كرث للجنأ ربع دورات عىل رباءات()قانون ال 1الربانمج 

 الرباءات

فرنك سويرسي يف موارد  187,000زايدة قدرها 

 وظفنيخالف امل

برانمج زايدة الطلب عىل املشورة الترشيعية، وتعزيز  

  مساعدة اخملرتعني وبرانمج اعامتد صياغة الرباءات

ضافيتني وزاي نشاء وظيفتني مؤقتتني ا  دة يف موارد ا 

 فرنك سويرسي. 240,000وظفني قدرها خالف امل

)العالمات  2الربانمج 

التجارية والتصاممي الصناعية 

 غرافية(واملؤرشات اجل

املعنية بقانون أ ربع دورات عىل ال كرث للجنة ادلامئة 

العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات 

 اجلغرافية

ك سويرسي يف موارد فرن 235,000زايدة قدرها 

 ف املوظفنيخال

فرنك سويرسي يف موارد  100,000زايدة قدرها  زايدة الطلب عىل املشورة الترشيعية 

 وظفني.خالف امل
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 التأ ثري يف املزيانية ات التخطيطاضافرت  الربانمج

)حق املؤلف  3الربانمج 

 اجملاورة(واحلقوق 

أ ربع دورات عىل ال كرث للجنة ادلامئة املعنية حبق 

 املؤلف واحلقوق اجملاورة

نفسه  اض املزيانية )الافرت ال ترتتب أ ي أ اثر عىل

 (2018/19للثنائية 

س امي ملعاهديت  زايدة الرتكزي عىل أ نشطة الرتوجي وال 

 بيجني ومراكش

فرنك سويرسي يف موارد  250,000قدرها زايدة 

 املوظفني خالف

)املعارف التقليدية  4الربانمج 

وأ شاكل التعبري الثقايف 

 التقليدي واملوارد الوراثية(

كومية ادلولية املعنية كرث للجنة احلت عىل ال  أ ربع دورا

ة الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية ابمللكي

 والفوللكور

)الافرتاض نفسه ر عىل املزيانية ب أ ي أ اثال ترتت

 (2018/19للثنائية 

)اال دارة  21الربانمج 

 التنفيذية(

دارة القضائية للملكية الفكرية نشاء برانمج خمصص لال  ضافيت ا  نشاء وظيفتني ا  ة ني ووظيفة مؤقتة واحدا 

وزايدة يف موارد خالف املوظفني قدرها مليون 

 فرنك سويرسي

 2018/19املعمتدة ع املزيانية ملحوظة: املقارنة م

 أ نظمة التسجيل ادلويل

 نظام معاهدة الرباءات س امي ضامن اس تخدام أ فضل وأ وسع نطاقًا للخدمات اليت تقدهما أ نظمة الويبو العاملية للتسجيل، وال •

ي مدريد والهاي نظرًا ا ىل أ ن تكل ال نظمة يه ركزية الاس تدامة املالية للمنظمة عىل ال جل الط  ويل.ونظامي

ار يف مواهجة الصعوابت النامجة عن تغري التوزيع اجلغرايف للطلب عىل تكل اخلدمات، مبا يف ذكل املتطلبات اللغوية الاس متر  •

ي مدريدوالزايدة الرسيعة يف ع  والهاي. دد أ عضاء نظامي

لكرت  • قامة بيئة معلوماتية ا  ةل وأ منة متامًا ل نظمة ونية ومتاكمتكثيف اجلهود لتعزيز الفعالية التشغيلية ل نظمة التسجيل من أ جل ا 

 ة.معاهدة الرباءات ومدريد والهاي تعزز التفاعل مع اجلهات اخلارجية واملس تخدمني الهنائيني وماكتب امللكية الفكري

 التأ ثري يف املزيانية التخطيطافرتاضات  الربانمج

)معاهدة التعاون  5الربانمج 

 بشأ ن الرباءات(

مليون فرنك سويرسي يف موارد  8.2زايدة قدرها  طلبات% يف ال 8.6زايدة نسبهتا 

 خالف املوظفني لنظام معاهدة الرباءات

% يف 4و ت% يف التسجيال18.4زايدة نسبهتا  )نظام مدريد( 6الربانمج 

 التجديدات

ن  ضافية وزايدة قدرها شاا   3.4ء أ ربع وظائف مرنة ا 

مليون فرنك سويرسي يف موارد خالف املوظفني 

  دلنظام مدري

% يف 13.7و % يف التسجيالت0.5زايدة نسبهتا  )نظام الهاي( 31الربانمج 

التجديدات؛ ودمع منصة تكنولوجيا املعلومات لنظام 

 الهاي

نشاء أ ربع وظائف  ضافية وزايدة يف ا  د خالف موار ا 

 ويرسيمليون فرنك س 0.2املوظفني قدرها 

)مركز التحكمي  7الربانمج 

 والوساطة(

علق بأ سامء احلقول وقضااي املت العملزايدة عبء 

الس بل البديةل لتسوية املنازعات اخلاصة ابمللكية 

 الفكرية

ضافيتني ووظيفة مؤقتة واحدة  نشاء وظيفتني ا  ا 

 458,000ا رد خالف املوظفني قدرهوزايدة يف موا

 فرنك سويرسي

 2018/19ملحوظة: املقارنة مع املزيانية املعمتدة 
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 يةلفكرية يف سبيل التمن الانتفاع ابمللكية اتسهيل 

؛ 2030مواصةل تعزيز تنفيذ أ نشطة الويبو اال منائية املنحى اسرتشادًا بتوصيات أ جندة الويبو للتمنية وخطة التمنية املس تدامة لعام  •

لوايت يبو، مع مراعاة ال و ساعدة التقنية اال منائية املنحى واملدفوعة حبسب الطلب والشفافة اليت توفرها الو وتنس يق أ نشطة امل 

س امي البدلان ال قل منوًا وخصائص مناطقها اجلغرافية؛ ومواصةل تعزيز اس تخدام  زية لدلول ال عضاء والواخلصائص املم

نبول؛ وضامن أ ن تس تجيب دورات التمنية املهنية والتعمل عن بعد يًا مع برانمج معل اسط التكنولوجيات املالمئة متاش  

 ال عضاء.وايت الراهنة لدلول لالحتياجات وال ول

قامة بىُن حتتية قادرة عىل الصمود، وحتفزي التصنيع الشامل للجميع،  :9تعزيز مسامهة الويبو يف حتقيق هدف التمنية املس تدامة  • ا 

املنصات طر القانونية للملكية الفكرية وأ نظمة الويبو للتسجيل ادلويل وقواعد البياانت و اكر، عن طريق تعزيز ال  وتشجيع الابت

 .8وتكوين الكفاءات اال حصاءات والرشأاكتوادلراسات و 

 التأ ثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

 %18.1سويرسي أ ي مليون فرنك  136تبلغ  2020/21حصة التمنية اال جاملية من مزيانية  يف لك الربامج

)العالمات التجارية  2الربانمج 

واملؤرشات والتصاممي الصناعية 

 اجلغرافية(

امللكية الفكرية والس ياحة  ة التمنية:وع أ جندتنفيذ مرش 

 وفن الطهيي يف بريو

فرنك  355,000زايدة يف املوارد قدرها 

 سويرسي

)حق املؤلف واحلقوق  3الربانمج 

 اورة(اجمل

املرشوع الرائد بشأ ن حق  دة التمنية:تنفيذ مرشوع أ جن

 احملتوايت يف البيئة الرمقيةاملؤلف وتوزيع 

فرنك  359,000درها زايدة يف املوارد ق

 سويرسي

تعزيز اس تخدام امللكية  تنفيذ مرشوع أ جندة التمنية: )تنس يق أ جندة التمنية( 8الربانمج 

 (دلان ال فريقية )كينياالفكرية يف قطاع الربجميات يف الب

فرنك  261,000زايدة يف املوارد قدرها 

 سويرسي

)أ فريقيا والبدلان العربية  9الربانمج 

واحمليط الهادئ وأ مرياك وبدلان أ س يا 

 ان ال قل منوا(الالتينية والاكرييب والبدل

تعزيز اس تخدام التكنولوجيات املالمئة يف البدلان ال قل 

  معل اسطنبول منوًا متاش يًا مع برانمج

فرنك سويرسي يف  100,000درها زايدة ق

 خالف املوظفنيموارد 

)البدلان املتحوةل والبدلان  10الربانمج 

 ة(املتقدم

فرنك سويرسي يف  100,000زايدة قدرها   تعزيز أ نشطة تكوين الكفاءات يف البدلان املتحوةل

 موارد خالف املوظفني

املشرتكة عد وبرامج املاجس تري دورات التعمّل عن بيز تعز  )أ اكدميية الويبو( 11الربانمج 

 يف جمال امللكية الفكرية ابلتعاون مع املؤسسات الرشيكة

ويرسي يف فرنك س 748,000زايدة قدرها 

 موارد خالف املوظفني

)خدمات النفاذ ا ىل  14الربانمج 

 املعلومات واملعارف(

جناز مرشوع أ جندة التمنية: دارة امللكية الفكري ا  ة ونقل ا 

 التكنولوجيا

 سويرسي فرنك 75,000د تبلغ ار مو 

ذاكء الاحرتام للملكية  17الربانمج  )ا 

 الفكرية(

ية يف جمال فاءات واملساعدة التقن تعزيز أ نشطة تكوين الك

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  ا 

نشاء وظيفة ا ضافية وزايدة يف موارد خالف  ا 

 فرنك سويرسي 100,000املوظفني قدرها 

لصغرية )الرشاكت ا 30ربانمج لا

 واملتوسطة ودمع املقاوةل(

تعزيز أ نشطة تكوين الكفاءات لصاحل الرشاكت الصغرية 

 واملتوسطة

نشا يفة ا ضافية وزايدة يف موارد خالف ء وظ ا 

 فرنك سويرسي 50,000املوظفني قدرها 

تعزيز دور املرأ ة يف الابتاكر  تنفيذ مرشوع أ جندة التمنية: 

 لورايدة ال عام

فرنك  130,000رها دقزايدة يف املوارد 

 سويرسي

 2018/19ملحوظة: املقارنة مع املزيانية املعمتدة 

                                                           
 اف التمنية املس تدامة اليت تسامه الويبو يف حتقيقها.ديرد يف املرفق العارش عرض ل ه 8
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 ة للملكية الفكريةالبنية التحتية العاملي

مواصةل حتسني النفاذ ا ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع  •

 واال بداع.اكر الابت

ن طريق ظام التصنيف ادلويل للرباءات وأ نظمة تصنيف نيس ولواكرنو وفيينا؛ ودمع تطبيق معايري الويبو عحتسني نمواصةل  •

 وال حامض ال مينية(. النويدات)عرض قوامئ تسلسل  ST.26ا طالق أ دوات دمع معلوماتية مثل الربجمية اخلاصة ابملعيار 

ة )ركن الرباءات وقاعدة البياانت العاملية ل دوات التوس مي ت الويبو العامليرافية لقواعد بيااناجلغمواصةل توس يع نطاق التغطية  •

ية للتصاممي(؛ وتطوير وتنقيح أ دوات البحث يف قواعد البياانت العاملية للويبو؛ وتعزيز مبادرات اذلاكء وقاعدة البياانت العامل 

 الاصطناعي.

( WIPO Publishو WIPO Fileلكية الفكرية وة )نظام أ متتة امل تة امللكية الفكريأ مت  مواصةل تطوير مجموعة تطبيقات نظام •

بدلان النامية والبدلان املتحوةل والبدلان الفكرية عىل مس توايت خمتلفة من النضج يف ال لضامن أ هنا تليب احتياجات ماكتب امللكية 

 ال قل منوًا.

 ةاملزيانيالتأ ثري يف  افرتاضات التخطيط الربانمج

ؤلف واحلقوق )حق امل 3الربانمج 

 رة(اجملاو 

مواصةل تطوير ال دوات املعلوماتية لمتكني أ حصاب 

دارة حقوقهم  احلقوق من ا 

فرنك سويرسي يف موارد  615,000رها ة قدزايد

 خالف املوظفني

)التصنيفات واملعايري  12الربانمج 

 ادلولية(

دي املبيَّنة يف اجلزء الرس الاسرتاتيجيات التنفيذية 

 من الربانمج

يري يف موارد الربانمج مقارنًة ابملزيانية جد تغ ال يو 

2018/19 

قواعد البياانت ) 13الربانمج 

 العاملية(

ع نطاق التغطية اجلغرافية لقواعد بياانت س يتو 

 الويبو العاملية؛ وتعزيز مبادرات اذلاكء الاصطناعي

نشاء وظيفتني  ضافيتنيا   ا 

ا ىل )خدمات النفاذ  14الربانمج 

 ف(واملعار املعلومات 

تقدمي ادلمع ا ىل العدد املزتايد من ش باكت مراكز 

عداد تقرير الويبو  دمع التكنولوجيا والابتاكر؛ وا 

 بشأ ن توهجات التكنولوجيا

ضافية وزايدة يف موارد خالف  نشاء وظيفة ا  ا 

 سويرسيفرنك  299,500املوظفني قدرها 

)حلول ال عامل  15الربانمج 

 ة الفكرية(ملاكتب امللكي

ذية املبيَّنة يف اجلزء الرسدي يات التنفيالاسرتاتيج 

 من الربانمج

زيانية ال يوجد تغيري يف موارد الربانمج مقارنًة ابمل

2018/19 

 2018/19ملحوظة: املقارنة مع املزيانية املعمتدة 

 املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكريةاملصدر العاملي ملراجع 

ة الفكرية، مبا يف ذكل اال حصاءات اخلاصة ابالقتصاد اال بداعي؛ ة واملواضيعية ال حصاءات امللكيغطية اجلغرافيوس يع الت مواصةل ت •

ثراء مؤرش الابتاكر العاملي واملشاركة يف نرشه؛ وتقدمي حتليل  ومواصةل معمق لدلور اذلي يضطلع به نظام قياس أ داء الابتاكر اب 

 ارير مواضيعية عن امللكية الفكرية العاملية.لعاملي من خالل نرش تقامللكية الفكرية يف الاقتصاد ا

 التأ ثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

الاقتصادية تعزيز معليات اال بالغ عن اال حصاءات والبحوث  )الاقتصاد واال حصاء( 16 انمجالرب

 املتعلقة ابالقتصاد اال بداعي ومؤرش الابتاكر العاملي

نشاء وظ  موارد خالف ية وزايدة يف يفة ا ضاف ا 

 فرنك سويرسي 30,000املوظفني قدرها 

 2018/19ملحوظة: املقارنة مع املزيانية املعمتدة 
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 ء الاحرتام للملكية الفكريةاكا ذ

نفاذ القانونية والتنظميية فضاًل عن أ نشطة الوقاية اليت تراعي املصمواصةل تعزيز تبادل التجارب الوطنية  • احل بشأ ن أ طر اال 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.الاجامتعية الاقتص  ادية يف ا 

 التأ ثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

ذاكء الاحرتام )ا   17ج الربانم

 للملكية الفكرية(

نفاذدوراتن للجنة  ال ترتتب أ ي أ اثر عىل املزيانية )الافرتاض نفسه  الاستشارية املعنية ابال 

 (2018/19للثنائية 

 2018/19متدة مع املزيانية املع ملحوظة: املقارنة 

 امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية

الحتاد الكتب امليرسة"، بوصفه الكيان العاملي الرائد لتقدمي ( وتطوير "خدمة الكتب التابعة ABCكتب امليرسة )الرتوجي الحتاد ال  •

 ملطبوعات.الكتب ا ىل ال شخاص العاجزين عن قراءة ا

( وتسهالن WIPO GREENو WIPO Re:Searchتني متتازان بتعدد أ حصاب املصاحل )ير ودمع منص اس تكامل تطو  •

يالء اهامتم خاص بزايدة يا واملعارف مبا يناسية الفعاةل ونقل التكنولوج الش باكت التعاون  ب الصحة وتغري املناخ يف العامل، مع ا 

 ان النامية، عىل الصعيد العاملي.بط املبتكرين يف البدلأ وجه التعاون والرشأاكت اليت تسهل ترا

 التأ ثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

املؤلف واحلقوق )حق  3الربانمج 

 اجملاورة(

منصة خدمة الكتب العاملية زايدة الرتكزي عىل 

 التابعة الحتاد الكتب امليرّسة

ضافية واحدة نشاء وظيفة ا   ا 

لكية الفكرية )امل  18الربانمج 

 ت العاملية(تحدايوال 

طار برانمج  تعزيز أ نشطة التعاون يف ا 

WIPO Re:Search 

موارد  فرنك سويرسي يف 50,000زايدة قدرها 

 خالف املوظفني

 2018/19املقارنة مع املزيانية املعمتدة ملحوظة: 

 أ لية تواصل متجاوب

جيابية عن برامج الويبو وأ نشطهتا وم  • دراهتا املشرتكة بني القطاعني العام واخلاص نشوراهتا الرائدة ومبانرش مسعة مس تدامة وا 

قامة س بل التامجلهور املنشود عىل  وخدماهتا؛ وتوس يع نطاق التواصل مع فاعل مع الويبو؛ والارتقاء بسمعة املس توى العاملي وا 

 التجارية للويبو. الويبو وقمية عالمهتا التجارية وحتسني جتربة ال طراف املعنية والعمالء مع العالمة

 2030املس تدامة لعام  الرشأاكت مع املنظامت التابعة لل مم املتحدة واملنظامت ادلولية احلكومية دلمع تنفيذ خطة التمنيةيد توط  •

س امي عن طريق مكتب الويبو للتنس يق دلى ال مم  ال هداف العاملية املشرتكة؛ ودمع تنفيذ أ لية تيسري التكنولوجيا، وال وغريها من

ف فته عضوًا يف الفريق املشرتك بني الواكالت املعين بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر ل غراض أ هدااملتحدة يف نيويورك بص 

 تعاون مع املنظامت غري احلكومية.التمنية املس تدامة؛ وتعزيز ال 

الصني،  ازيل، ومكتب الويبو يفضامن أ ن تشلك املاكتب اخلارجية امخلسة القامئة منذ وقت طويل )مكتب الويبو يف الرب  •

كتب اخلاريج املنشأ  حديثًا يف ومكتب الويبو يف الياابن، ومكتب الويبو يف س نغافورة، ومكتب الويبو يف الاحتاد الرويس( وامل 
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نشاء مكتب الويبو اجلا ديد يف جلزائر امتدادًا مس مترًا للمنظمة يف امليدان، وأ ن تُدمج عىل حنو اتم يف معل املنظمة؛ وتيسري ا 

 تب خارجية ا ضافية جديدة وفقًا لقرارات ادلول ال عضاء.نيجرياي وأ ي ماك

 انيةالتأ ثري يف املزي  افرتاضات التخطيط الربانمج

معاًل  2020/21فرنك سويرسي من املزيانية ال نشاء مكتبني خارجيني جديدين يف مليون  1.6ختصيص  

 صة".الاعامتدات "غري اخملصَّ بقرارات ادلول ال عضاء. ويرد هذا املبلغ يف بند 

طالق منشورات  )التواصل( 19الربانمج  تعزيز ال نشطة الرتوجيية اخلاصة اب 

جن  الافرتاضيةاز املكتبة الويبو الرائدة وا 

فرنك سويرسي يف  175,000زايدة قدرها 

 موارد خالف املوظفني

)العالقات اخلارجية  20الربانمج 

 والرشأاكت واملاكتب اخلارجية(

نشاء ثالث وظائف ووظيفة مؤقتة واحدة  ماكتب اخلارجيةز الش بكة القامئة للزيتع ا 

وزايدة يف موارد خالف املوظفني قدرها 

 سويرسيفرنك  775,000

ضافية واحدة تعزيز التعاون مع املنظامت غري احلكومية  نشاء وظيفة ا   ا 

نشاء و  ية املس تدامةزايدة التواصل بشأ ن أ هداف التمن  )اال دارة التنفيذية( 21الربانمج  ضا  افية وزايدة يف موارد خالف ظيفة ا 

 فرنك سويرسي 68,000املوظفني قدرها 

ضافية ملتعلقة ابلربوتوكول مركزايً هتا اوأ نشطجتميع فعاليات الويبو   نشاء ثالث وظائف ا   ا 

 2018/19ملحوظة: املقارنة مع املزيانية املعمتدة 

داري ومايل فعاةل  بنية دمع ا 

ا طار ل راء بشأ ن تنفيذ الربانمج؛ وتيسري التنس يق والتعاون يف ال عضاء لنرش املعلومات ومجع اظمة مع ادلول اصل املنتعزيز تو  •

ة عن طريق مسامهة الويبو يف جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة ال مم املتحدة؛ وتنس يق معل ماكتب ال مم املتحدمنظومة 

لفعالية والكفاءة يف تنفيذ الربامج؛ وتوفري خدمات متعلقة دة من الش بكة وحتقيق االويبو اخلارجية من أ جل ضامن الاس تفا

 املصلحة. ها من أ حصابابلفعاليات لدلول ال عضاء وغري 

تقدمي املشورة واخلدمات القانونية الرسيعة واملوثوق هبا بشأ ن مجموعة واسعة من املسائل ادلس تورية والتعاقدية  •

 واال دارية. والتعاهدية

أ ن سات يف منظومة ال مم املتحدة، ابالستناد ا ىل مبادئ الويبو بشادئ اليت تفي بأ فضل املامر ضع املعايري واملبةل و مواص •

 ىل النحو املنصوص عليه يف مدونة ال خالقيات.ت والزناهة عال خالقيا

 التأ ثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

واال عالن عن املصاحل،  ة اال فصاح املايلس ياس تعزيز )اال دارة التنفيذية( 21الربانمج 

 سة امحلاية من ال عامل الانتقاميةوس يا

وارد فرنك سويرسي يف م 431,000زايدة قدرها 

 خالف املوظفني

ضافية وزايدة يف موارد  زايدة الطلب عىل املشورة واخلدمات القانونية  نشاء ثالث وظائف ا  ا 

  رسيفرنك سوي  130,000خالف املوظفني قدرها 

 2018/19املعمتدة ة مع املزيانية ملحوظة: املقارن
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دارة الاستامثرات حتت ا رشاف  • داللجنة الاستشارية املعنية ابالستامثا  ارة النقد ال سايس رات؛ ومبساعدة مستشاري الاستامثر، ا 

دارة النقد التشغييل بعنا عار ية يف س ياق اس مترار أ سوالاسرتاتيجي للمنظمة وفقًا لس ياس هتا الاستامثرية فضاًل عن رصد وا 

 الفائدة السلبية عىل الودائع ابلفرنك السويرسي.

سعًا كبريًا وجيري تعمميها تخطيط للموارد املؤسس ية اليت شهدت تو حممك وخدمات حممكة ملس تخديم أ نظمة ال توفري دمع  •

 .2018/19 يف

 التأ ثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

دارة  22الربانمج  الربامج )ا 

 واملوارد(

اخلدمات املالية )املقاصة والاستامثرات وخدمة يز تعز 

 العمالء(

د فرنك سويرسي يف موار  300,000زايدة قدرها 

 خالف املوظفني

تعزيز تشغيل تطبيقات التخطيط للموارد املؤسس ية  

 ودمعها

مليون فرنك سويرسي يف موارد  1.5زايدة قدرها 

 خالف املوظفني

 2018/19عمتدة انية امل ارنة مع املزي ملحوظة: املق

التقدم املهين متاش يًا مع ال هداف  ال عداد قوة عامةل أ كرث مرونة عن طريق تقومي املهارات ودمعمواصةل هتيئة بيئة حتفزيية  •

ةل بوضع رشوط  الاسرتاتيجية للمنظمة، توظيف وتبس يط مسارات املوارد البرشية؛ وتعزيز ماكنة الويبو بوصفها هجة معل مفضَّ

اتحممزية وهتيئة بي  احلياة املهنية  ة فرص للتمنية املهنية وحتسني رفاه املوظفني والتوازن بنيئة معل توافقية وقامئة عىل الاحرتام وا 

 والشخصية.

 التأ ثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

دارة املوارد  23الربانمج  )ا 

 البرشية وتطويرها(

نشاء وظيفتني داخلياً تلزمي اخلدمات الطبية  ضافيتني ا   ا 

ضافيتني البرشية ومعلياهتاتعزيز ختطيط املوارد   نشاء وظيفتني ا   ا 

ماكفأ ت والتقدير، مبا فيه لويبو للبرانمج اعزيز ت 

 برانمج الويبو ملاكفأ ة ال داء

مليون فرنك سويرسي يف موارد  2.8زايدة قدرها 

 املوظفني

 2018/19ملعمتدة ملحوظة: املقارنة مع املزيانية ا

زابئن وممتثةل للقواعد واستبايق يف أ نشطة الويبو للحشد من أ جل ضامن مسارات فعاةل وموهجة حنو التطبيق هنج اسرتاتيجي  •

س امي عن طريق وضع  الفرديني وال سفار واملتطلبات املتعلقة ابلفعاليات والواملعايري يف اقتناء السلع واخلدمات واملتعاقدين 

ط للموارد املؤسس ية؛ وتعزيز رصد اس تخدام االتفاقات الطويةل ال جل أ و تعزيز وظائف نظام التخطيتية جديدة أ دوات معلوما

يق أ كرب قدر من الوفورات عن طريق وفورات التعاون مع املنظامت ادلولية ال خرى لتقليص املهةل الالزمة للرشاء وحتق  وتوطيد

 احلجم واملفاوضات.

ة احلفاظ عىل ظروف العمل املثىل وتقليل احلاجة ا ىل الفنية يف مجمع الويبو بغي ق واملنشأ تا جراء صيانة منتظمة للمراف •

 املتأ خرة والطارئة وامللكفة.اال صالحات والتدخالت 
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 التأ ثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

)خدمات ادلمع  24الربانمج 

 العامة(

ك سويرسي يف موارد مليون فرن زايدة قدرها CAMزايدة متوقعة يف تأ جري مبىن 

 املوظفنيف خال

س امي أ متتة معلية طلب  تعزيز معليات الرشاء وال 

 العروض

فرنك سويرسي يف موارد  155,000ها زايدة قدر 

 خالف املوظفني

 2018/19ملحوظة: املقارنة مع املزيانية املعمتدة 

دارة تكنولوج  • طريق حتسني البنية التحتية ات واالتصاالت عن يا املعلومضامن الفعالية من حيث التلكفة لعمليات وخدمات ا 

ات السحابية؛ واحلشد الاسرتاتيجي خلدمات جديدة يف جمال تكنولوجيا س امي عن طريق الانتقال ا ىل املنص واخلدمات القامئة وال

دارة البائعني ومقديم اخلدمات.املعلومات واالت دماج اخلدمات السحابية؛ وتعزيز ا   صاالت ومهنا ا 

 التأ ثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

)تكنولوجيا  25الربانمج 

 املعلومات واالتصاالت(

لتخزين، مبا يف ذكل عن دم ووحدات اترش يد اخلوا

 طريق الانتقال ا ىل املنصات السحابية

 2.3اخنفاض متوقع يف موارد خالف املوظفني مبقدار 

بيقات مليون فرنك سويرسي الس تضافة أ نظمة وتط 

 ل يف الويبوالعم

 2018/19ملحوظة: املقارنة مع املزيانية املعمتدة 

لهيا  حتسني الرقابة ادلاخلية استنادًا ا ىل • تقياميت اجلودة اخلارجية لوظائف التدقيق النتاجئ والتوصيات اليت ختلص ا 

 والتحقيق. والتقيمي

 التأ ثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

معليتا تقيمي خاريج لوظيفيتي التدقيق والتحقيق  ادلاخلية( )الرقابة 26الربانمج 

 وتدقيق خاريج لتكنولوجيا املعلومات

فرنك سويرسي يف موارد  135,000ا قدره زايدة

 خالف املوظفني

 2018/19ملحوظة: املقارنة مع املزيانية املعمتدة 

ة فعاةل من حيث التلكفة متاش يًا مع س ياسة اللغات وبطريق املناسبعد توفري خدمات ترمجة حتريرية وفورية عالية اجلودة يف املو  •

طريق اعامتد تكنولوجيات جديدة يف جمال الرتمجة؛ ومواصةل الهنوض بس ياسة س امي عن  يف الويبو والزتامات املعاهدة وال

 ها.التعددية اللغوية يف ال مانة وتطبيق 

دارة املؤمترات عن طريق منصة اخل • لكرتوين جديد للوفود يف مةل للت املتاكدماتعزيز فعالية ا  مؤمترات؛ وتطبيق نظام تسجيل ا 

عمالء وتعزيز فعالية اال جراءات؛ واحلفاظ عىل خدمات فعاةل من حيث التلكفة يف اجامتعات الويبو من أ جل حتسني جتربة ال

حسب لطباعة شجيع "اق ت دمات الطباعة وجودهتا، وتقليص اس هتالك الورق عن طريخدمات الربيد؛ وحتسني فعالية خ

دارة السجالت الرمقية.  الطلب" للواثئق؛ وحتسني ا 
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 ملزيانيةالتأ ثري يف ا افرتاضات التخطيط الربانمج

)خدمات املؤمترات  27الربانمج 

 واللغات(

الاسرتاتيجيات التنفيذية املبيَّنة يف اجلزء الرسدي 

  من الربانمج

 ضار غل   املوظفنيموارد خالف  يف ةفيف ط  ةدايز

؛ وخفض عدد الوظائف تاغللاو  تار متؤ ملا تامدخ

الفعالية النامجة عن أ دوات وظيفتني بفضل ماكسب 

الرتمجة مبساعدة احلاسوب وقاعدة البياانت 

 الاصطالحية املتعددة اللغات يف جمال امللكية الفكرية

سب الفعالية يف خفض ثالث وظائف بسبب ماك  

رسال الربيدمرفق   الطباعة وخدمات ا 

 21ج نقل خدمات الربيد ادلاخيل والنقل ا ىل الربانم  

 فالخ در او م نم اهب طبت ر ي امو  )س بع وظائف(

 .نيفظو ملا

 2018/19ملحوظة: املقارنة مع املزيانية املعمتدة 

يجية ات اسرت عىل تعزيز اال ماكانت احلالية يف ذكل اجملال؛ ووضع امليض قدمًا بتنفيذ اسرتاتيجيات تأ مني املعلومات مع الرتكزي  •

دخال س نوات مع مراعاة متطلبات ال عامل اجلديدة وأ شاك 5 ا ىل 3جديدة لتأ مني املعلومات عىل مدى  ل الهتديد املتطورة؛ وا 

املعلومات ادلاخلية  حتسينات عىل معليات الويبو بشأ ن ال من اال لكرتوين من خالل مواصةل توس يع نطاق املعرفة بشأ ن

 أ ايم يف ال س بوع دون انقطاع. 7ساعة/ 24لقة حباالت الهتديد ورصد ال من عىل مدار تعوامل واخلارجية اجلاهزة لالس تخدام 

مواصةل تنفيذ خطط السالمة وال من الرامية ا ىل حتسني الاستامثرات القامئة يف أ نظمة ال من والسالمة املادية وتكوين كفاءات  •

ةل بتعزيز ال من عن ني والزائرين واملندوبني من اخملاطر احملمتوظفاملز عىل الوقاية والاس تعداد واملرونة؛ وتعزيز حامية جديدة ترك

 حتليل اخملاطر وأ ليات امحلاية القامئة عىل اخملاطر.طريق الرصد املس متر لل خطار و 

 التأ ثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

ني املعلومات )تأ م 28الربانمج 

 سالمة وال من(وال 

ضافيةن ا   املعلوماتتعزيز أ من   شاء أ ربع وظائف ا 

مة ا ىل وال من الواجبة امل تعزيز خدمات السالمة  قدَّ

 موظفي الويبو

فرنك سويرسي يف موارد  800,000زايدة قدرها 

 خالف املوظفني

نشاء خدمة الويبو الرمقية ل ختام التوقيت   فرنك سويرسي يف موارد 900,000زايدة قدرها  ا 

 املوظفنيخالف 

 2018/19املعمتدة ة مع املزيانية ملحوظة: املقارن

نفاق 2020/21ائية مزيانية الثن  حبسب غرض اال 

رة يف   .17 ابملئة  0.3مليون فرنك سويرسي أ و  1.3مع زايدة طفيفة قدرها  2020/21"الوظائف" مس تقرة يف الثنائية  بندتظل التاكليف املقدَّ

رة يف ابملئة يف ال  25.4ي أ و مليون فرنك سويرس  5.3غ ويُعزى الاخنفاض البال .2018/19ابملزيانية املعمتدة  مقارنةً  "املوظفون  بندتاكليف املقدَّ
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متام تثبيت نك مليون فر  2.8"تاكليف املوظفني ال خرى" ا ىل ختصيص مبلغ قدره  بندوتُعزى الزايدة يف  بعض الوظائف املس مترة. املؤقتون" ا ىل ا 

 .9الويبو ملاكفأ ة ال داء برانمج سويرسي لربانمج الويبو للماكفأ ت والتقدير، مبا فيه

 حبسب غرض اال نفاق 2020/21انية املقرتحة للثنائية زي امل :5اجلدول 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(
    

 املزيانية

 املعمتدة

2018/19 

 املزيانية

بعد 

 التحويالت

2018/19 

 املزيانية

 املقرتحة

2020/21  

الفرق عن املزيانية املعمتدة 

2018/19 

    

    
 % املبلغ

 موارد املوظفني أ لف.
      

 الوظائف
 

431,546 422,158 432,824 1,279 0.3% 

 املوظفون املؤقتون
 

20,978 19,697 15,656 (5,321) -25.4% 

 تاكليف املوظفني ال خرى
 

2,120 2,120 4,808 2,688 126.8% 

 %0.3- (1,355) 453,289 443,975 454,643 موع الفرعي، أ لف بدون املبالغ غري اخملصصةجملا

 %50.7 2,717 8,074 6,100 5,357 املوظفون(غري خمّصصة )

 اجملموع، أ لف
 

460,000 450,075 461,362 1,362 0.3% 

 موارد خالف املوظفني .ابء
      

 املتدربون ومنح الويبو
     

 املتدربون
 

712 1,156 767 56 7.8% 

 زماالت الويبو
 

6,802 8,098 9,906 3,104 45.6% 

 اجملموع الفرعي
 

7,514 9,254 10,673 3,159 42.0% 

 والتدريب واملنحال سفار 
     

 بعثات املوظفني
 

13,758 12,874 14,553 795 5.8% 

 أ سفار الغري
 

15,310 14,262 15,616 306 2.0% 

 %10.8 286 2,929 2,196 2,643 ر هلالتدريب ومنح السف

 اجملموع الفرعي
 

31,710 29,333 33,098 1,388 4.4% 

 اقديةاخلدمات التع
      

 املؤمترات
 

6,624 6,765 7,098 474 7.2% 

 النرش
 

519 398 474 (46) -8.8% 

 %26.1 7,294 35,211 28,200 27,917 اخلدمات التعاقدية الفردية

 %2.3- (3,413) 142,474 153,486 145,887 ال خرىاخلدمات التعاقدية 

                                                           
 A/72/30يقة جلنة اخلدمة املدنية ادلولية متاش يًا مع وث  9
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 فرعيوع الاجملم
 

180,948 188,849 185,257 4,309 2.4% 

 املاليةتاكليف اخلدمات 
 

1,702 1,851 1,066 (636) -37.4% 

 اجملموع الفرعي
 

1,702 1,851 1,066  (636) -37.4% 

 مرصوفات التشغيل
      

 %47.3 13,225 41,174 32,710 27,949 املباين والصيانة

 االتصاالت
 

5,207 5,188 5,428 221 4.2% 

 %40.0 686 2,398 1,840 1,712 المتثيل ومرصوفات التشغيل ال خرى

مم املتحدة املشرتكة  خدمات ال 
 

1,202 1,253 1,188 (14) -1.2% 

 اجملموع الفرعي
 

36,070 40,991 50,187 14,117 39.1% 

 املعدات واال مدادات
     

 %22.3- (418) 1,455 1,343 1,872 ال اثث واملعدات

 مدادات واملوادال  ا
 

4,040 3,483 3,346 (694) -17.2% 

 اجملموع الفرعي
 

5,913 4,826 4,801 (1,112) -18.8% 

 %8.0 21,225 285,082 275,103 263,857 اجملموع الفرعي، ابء بدون املبالغ غري اخملصصة

 %230.0 4,600 6,600 678 2,000 ني(غري خمّصصة )خالف املوظف

 اجملموع، ابء
 

265,857 275,781 291,682 25,825 9.7% 

 %3.7 27,188 753,044 725,857 725,857 اجملموع

 4 1,209 1,205 1,205 الوظائف
 

 .2019فرباير  1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 

رة يف بن وارتفعت التاكليف  .18 ابملزيانية  مقارنةً ابملئة  45.6مليون فرنك سويرسي أ و  3.1مبقدار  2020/21د "زماالت الويبو" للثنائية املقدَّ

مليون فرنك سويرسي  1.1وتُعزى هذه الزايدة يف املقام ال ول ا ىل تعزيز برامج الزماةل يف معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات ) .2018/19املعمتدة 

(؛ واحتاد 7ج للربانمسويرسي مليون فرنك  0.5يبو للتحكمي والوساطة )(؛ ومركز الو 6(؛ ومدريد )مليون فرنك سويرسي للربانمج 5للربانمج 

ة )  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة(. - 3مليون فرنك سويرسي للربانمج  0.4الكتب امليرسَّ

ة ة املعمتدابملئة يف بند "بعثات املوظفني" مقارنًة ابملزياني 5.8مليون فرنك سويرسي، أ و بنس بة  0.8وميكن مالحظة ارتفاع مبقدار   .19

طار الربانقام ال  ة يف املوتُعزى هذه الزايد .2018/19 )أ فريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ  9ج مول ا ىل الزايدات املسجَّةل يف ا 

 ارجية واملاكتب اخلارجية(.)العالقات اخل 20وأ مرياك الالتينية والاكرييب( والربانمج 

رة  .20 ابملئة مقارنًة  2.4مليون فرنك سويرسي أ و  4.3مبقدار  2020/21الثنائية ة" يف يف بند "اخلدمات التعاقدي وارتفعت التلكفة املقدَّ

رة للرتمجة ومباد .2018/19ابملزيانية املعمتدة  رات تكنولوجيا املعلومات اخلاصة بنظام وتُعزى هذه الزايدة يف املقام ال ول ا ىل زايدة التاكليف املقدَّ

وقابل هذه  أ اكدميية الويبو(. - 11بو للتعمّل عن بعد )الربانمج يز دورات الوي ( وتعز 6انمج )الرب ( ونظام مدريد5ت )الربانمج معاهدة الرباءا

 سرتاتيجية "السحابة أ واًل" ونقل التطبيقات القامئة ا ىلالزايدة جزئيًا اخنفاض يف تاكليف اس تضافة ال نظمة املعلوماتية الرئيس ية للويبو بعد تنفيذ ا

 واالتصاالت(. جيا املعلوماتتكنولو  - 25السحابة )الربانمج 
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رة يف بند "تاكليف اخلدمات املالية" للثنائية   .21 ابملئة مقارنًة  37.4مليون فرنك سويرسي أ و  0.6مبقدار  2020/21واخنفضت التاكليف املقدَّ

دارة املوارد اويُعزى هذا الاخنفاض يف املقام ال ول ا ىل ا   .2018/19 ابملزيانية املعمتدة ير عادة تصنيف رسوم ا  ر يف ادات الاستامثملدرجة يف ا 

دارة الربامج واملوارد(. - 22)الربانمج  2020/21  ا 

رة يف بند "املباين والصيانة" للثنائية   .22 ابملئة مقارنًة ابملزيانية  47.3يرسي أ و مليون فرنك سو  13.2مبقدار  2020/21وارتفعت التاكليف املقدَّ

نشاء اكليف حراس ال  ل ا ىل حتويل تويُعزى ذكل يف املقام ال و  .2018/19املعمتدة  من من بند "اخلدمات التعاقدية"، ورسوم الرتخيص اخلاصة اب 

رة لرتاخيص الربجميات وصيانهتا تأ مني املعلومات والسالمة وال من( وزايد - 28خدمة الويبو الرمقية ل ختام التوقيت )الربانمج  ة التاكليف املقدَّ

 واالتصاالت(. تكنولوجيا املعلومات - 25ربانمج )ال

 40مليون فرنك سويرسي أ و  0.7مببلغ  2020/21وارتفعت املزيانية اخملصصة لبند "المتثيل ومرصوفات التشغيل ال خرى" يف الثنائية   .23

بكة املاكتب ( وتوس يع ش  6ظام مدريد )الربانمج ويُعزى ذكل يف املقام ال ول ا ىل زايدة عدد أ عضاء ن .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة 

 العالقات اخلارجية واملاكتب اخلارجية(. - 20و )الربانمج خلارجية للويبا

القتناء تكنولوجيات  2018/19ئية ويُعزى الاخنفاض يف اعامتدات "املعدات واللوازم" يف املقام ال ول ا ىل اال جناز املتوقع خالل الثنا  .24

دارة حقو  تأ مني املعلومات والسالمة  - 28تأ مني املعلومات )الربانمج  مع اسرتاتيجيةومات متاش يًا ق النفاذ وأ ليات حامية أ من املعلالاس تيثاق وا 

جناز الانتقال ا ىل نظام التشغيل   تصاالت(.تكنولوجيا املعلومات واال - 25)الربانمج  Windows 10وال من( وا 

 تاكليف املوظفني

 املهنجية

 قامئة عىل افرتاضات التخطيط املبيّنة أ دانه.س التاكليف الفعلية الحُتسب عىل أ سا 2020/21نائية وارد املوظفني للث ال تزال مزيانية م  .25

 2017يناير  1نافذ اعتبارًا من التغيريات املتعلقة ابس تخدام جدول املرتبات املوحد ال  2020/21وتشمل مزيانية موارد املوظفني للثنائية   .26

( ICSCأ قرته جلنة اخلدمة املدنية ادلولية )ية والفئات العليا، عىل حنو ما اخلاصة ابملوظفني من الفئة الفن شرتكة اجلديدة ومجموعة التعويضات امل 

 وما نصت عليه تعديالت نظام املوظفني والحئته.

لتقاعدي املعاش ا حساب ةل يفةل ا ىل أ حدث جداول املرتبات وجداول ال جور ادلاخويف الوقت اذلي تستند فيه تاكليف املناصب املشغو  .27

 ة، تستند تاكليف املناصب الشاغرة ا ىل حساب متوسط التاكليف املعيارية.ت واملزااي والاس تحقاقات املطبقلل مم املتحدة والس ياسا

 افرتاضات التخطيط

جلنة اخلدمة ا ىل جداول املرتبات السارية اليت أ قرهتا  10 2020/21ة يستند حساب املرتبات للمناصب املشغوةل يف الثنائي •

 2018يناير  1( و/أ و جدول املرتبات وتواتر الزايدة الفعيل داخل الرتبة يف دمات العامة( )لفئة اخلICSCدنية ادلولية )امل

يف املعيارية ابلنس بة للمناصب الشاغرة . وحتسب التاكل 2020/21)للفئة الفنية والفئات العليا( حمسوبة ابلتناسب يف الثنائية 

 وافرتاض وجود زوج معال وطفل؛ادلرجة ال وىل عىل أ ساس رتبة 

 ؛2018ق سعر الرصف ومضاعف تسوية مقر العمل يف سبمترب طبوي  •

                                                           
. وبدأ  تطبيق جدول 2018فرباير  1ل جر ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي يف ؛ وجدول ا2018يناير  1بدأ  تطبيق جدول املرتبات للفئة الفنية وما فوقها يف  10

 .2017سبمترب  1، وللوظائف الشاغرة يف 2011أ بريل  1دمات العامة يف ت وال جر ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي للوظائف املشغوةل من فئة اخلااملرتب
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حلساب ال جور ادلاخةل يف حساب املعاش  1:1ويطبق سعر رصف ادلوالر ال مرييك مقابل الفرنك السويرسي بنس بة  •

لنس بة ا ىل ؛ واب2018فذ اعتبارًا من فرباير ل الرواتب الناوابلنس بة ا ىل الفئة الفنية والفئات العليا، يرسي جدو  التقاعدي.

؛ وابلنس بة ا ىل الوظائف 2011فئة اخلدمات العامة، يرسي جدول الرواتب النافذ اعتبارًا من أ بريل  الوظائف املشغوةل من

 ؛2017ًا من سبمترب الشاغرة، يرسي جدول الرواتب النافذ اعتبار 

ر مجيع املزااي والاس تحقاقا • جازة زايرة الس بة للمناصب املشغوةل، ومبا فهيت املطبقة ابلن وتقدَّ وطن، عىل مس توى ا منحة التعلمي وا 

 أ ما املناصب الشاغرة حفددت لها تلكفة متوسطة؛ املناصب مع مراعاة أ حدث معلومات عن املرتبات.

من املرصوفات املتعلقة  يد قامئة مبسطة جلدول تنازيل عام لتسدامي منح التعلمي املراجع وفقاً وتراعي خمصصات منح التعلمي نظ •

 ؛ابلتعلمي

عقب تطبيق معادةل املرونة ملزيانية احتاد مدريد، فوصل ا جاميل عدد الوظائف  2020/21وأ نشئت أ ربع وظائف مرنة جديدة يف  •

 ة التأ خريات يفللمناصب ملراعا ابملئة عىل حساب التاكليف العامة 4ها وُطبقت نس بة عامة للمناصب الشاغرة قدر  .1,209ا ىل 

 التعيني؛

 الطويةل ال جل، مبا فهيا خصوم التأ مني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، زادت يل اس تحقاقات املوظفنيوحرصًا عىل زايدة متو  •

 ابملئة ال هناء الوظائف املؤقتة؛ 2نسبهتا  ابملئة بتخصيص اعامتدات مس تقةل 8ابملئة لتبلغ  6الاعامتدات اخملصصة لها من 

سويرسي( وصندوق فرنك  900,000ضد حوادث العمل ) موظفني خمصصات الثنائية للتأ منيى للليف ال خر وتشمل التاك •

فرنك سويرسي( وبرانمج الويبو  400,000فرنك سويرسي( وتاكليف التقايض ) 700,000املعاشات التقاعدية املغلق )

 فرنك سويرسي(؛ 2,807,800) 11ير مبا فيه برانمج الويبو ملاكفأ ة ال داءللماكفأ ت والتقد

عادة التصنيف يف • ي مقيَّدة يف بند الاعامتدات "غري اخملّصصة )املوظفون(" ماليني فرنك سويرس  4املزيانية  وتبلغ خمصصات ا 

عادة التصنيف يف   ؛2018/19لتغطية النتاجئ املرتقبة لقرارات جلنة ا 

دات لهذا الغرض يف الثنائية خُتصص أ ي اعامتومن مث مل  2018/19لتثبيت يف الثنائية تكامل معليات اومن املتوقع اس   •

وسعيًا ا ىل متكني ال مانة من حتسني رصد مرصوفات ساعات العمل اال ضافية ومراقبهتا، ال تزال تاكليف ساعات  .2020/21

رة تُغطى ابعامتدات منفصةل يف بند الا دات عامتدات "غري اخملّصصة )املوظفون(". وقد ُخصصت اعامتالعمل اال ضافية املقدَّ

ضافية قد ملرنة. وسرُتصد تكل التاكليف عن كثب ل اعامتد ترتيبات ساعات العمل اماليني فرنك سويرسي من أ ج 3رها ا 

دارة املوارد البرشية وتطويرها( وجماالت الربانمج املعنية. 23ابلتنس يق مع الربانمج   )ا 

مليون  1.4قدرها مع زايدة طفيفة  2020/21الثنائية  مس تقرة يف خطيط الواردة أ عاله، تظل تاكليف املوظفنيافرتاضات الت  واستنادًا ا ىل  .28

واخنفضت حصة تاكليف املوظفني اخملصصة ابملقارنة مع املزيانية اال جاملية من  .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  0.3فرنك سويرسي أ و 

 .2020/21ابملئة يف  61.3ا ىل  2018/19ابملئة يف  62.4نس بة 

                                                           
 A/72/30متاش يًا مع وثيقة جلنة اخلدمة املدنية ادلولية  11
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 2020/21لثنائية ظفني وخالف املوظفني من مزيانية احصة املو  :3 الشلك

 

يف املقام ال ول ا ىل الوظائف املرنة  2018/19مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  2020/21تُعزى الزايدة العامة يف بند "الوظائف" يف مزيانية الثنائية   .29

 ند "املوظفون املؤقتون".التسوايت اخنفاض يف املزيانية اخملصصة لب جناز وقد قابل ا   ية اخلاصة بنظام مدريد والتسوايت املنجزة.اال ضاف 

بسبب ختصيص اعامتدات لربانمج الويبو  2018/19مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  2020/21وقد زادت "التاكليف ال خرى للموظفني" يف   .30

داء.للماكفأ ت والتقدير مب  ا فيه جائزة الويبو لل 

ال ول ا ىل زايدة دات "غري اخملّصصة )املوظفون( يف املقام مليون فرنك سويرسي يف بند الاعامت 2.7غة البالوتُعزى الزايدة الصافية   .31

 اخملصصات ال عادة التصنيف وساعات العمل اال ضافية.

 موارد ال نشطة اال منائية وأ نشطة أ جندة التمنية

واملبادئ  12للتمنية و التمنية، مسرتشدة بتوصيات أ جندة الويبوة حنتعزيز تنفيذ أ نشطة الويبو املوهج 0202/21يف الثنائية  س تواصل املنظمة  .32

ويبنّيِّ املرفق العارش أ هداف التمنية املس تدامة اليت تسامه املنظمة يف حتقيقها. ول ول مرة، ابتت  .2030املكّرسة يف خطة التمنية املس تدامة لعام 

 يَّنة يف ال جزاء الرسدية من الربامج.ب م ف التمنية املس تدامة اليت تسامه الربامج يف حتقيقها أ هدا

ا ىل التعريف املنقّح لنفقات التمنية اذلي اعمتدته ادلول ال عضاء يف ادلورة اخلامسة  2020/21نفقات التمنية للثنائية  حتديد ويستند  .33

نفويقيَّد اال   .13وامخلسني للجمعية العامة للويبو منائيًا" حني يُس تخدم لمتويل أ نشطة نفاق "ا  ان النامية هّجة حنو التمنية تنفذها الويبو لفائدة البدلو ماقًا ا 

نف  ووفقًا للمامرسات السابقة، تُضّمن البدلان املتحوةل ل غراض الربانمج واملزيانية. اق معادل للبدلان املتقدمة.والبدلان ال قل منوًا دون ختصيص ا 

منية للثنائية وترد تفاصيل نفقات الت  ابملئة. 18.1سويرسي أ ي  مليون فرنك 136تبلغ  2020/21من مزيانية  ة اال جامليةوحصة التمني  .34

 أ دانه. 6حسب الربانمج يف اجلدول  2020/21

ظر اجلدول اخملصصة لتنفيذ مرشوعات أ جندة التمنية )ان 2020/21مليون فرنك سويرسي ا ىل مزيانية الثنائية  1.2وأ ضيف ما مجموعه   .35

 أ دانه(. 7

                                                           
12 endations.htmlecommdevelopment/ar/agenda/r-https://www.wipo.int/ip 
 .WO/GA/43/21قة ميكن الاطالع عىل التعريف املنقّح لنفقات التمنية يف املرفق ابء للوثي 13

61%

39%
املوظفون 

خالف املوظفني 

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/recommendations.html


 املنظمة العاملية للملكية الفكرية العرض املايل وعرض النتاجئ

 2020/21واملزيانية الربانمج 

 
 

32 

 )حصة التمنية من موارد الربامج( 21/2020. نفقات التمنية يف 6اجلدول 

 سويرسية(فرناكت ال )بأ الف ال

 

 الربانمج

 
 2020/21املزيانية املقرتحة  2018/19املزيانية بعد التحويالت  2018/19املزيانية املعمتدة 

 
املزيانية 

 املعمتدة

 مشاريع

أ جندة 

 التمنية

موع مع جملا

 مشاريع

أ جندة 

 التمنية

املزيانية بعد 

 التالتحوي

 مشاريع

أ جندة 

 التمنية

اجملموع مع 

 مشاريع

دة جنأ  

 التمنية

 املزيانية

 املقرتحة

 مشاريع

أ جندة 

 التمنية

اجملموع مع 

 مشاريع

 أ جندة التمنية

 قانون الرباءات 1
 

3,022 
 

3,022 3,403 
 

3,403 3,971 
 

3,971 

صناعية ية والتصاممي ال العالمات التجار  2

 واملؤرشات اجلغرافية

 
2,910 

 
2,910 2,398 

 
2,398 2,402 355 2,757 

 قوق اجملاورةلف واحلحق املؤ  3
 

11,612 100 11,712 12,282 217 12,499 14,102 359 14,461 

املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف  4

 التقليدي واملوارد الوراثية

 
4,345 

 
4,345 4,378 

 
4,378 4,341 

 
4,341 

 ن الرباءاتنظام معاهدة التعاون بشأ   5
 

6,755 
 

6,755 6,403 
 

6,403 6,198 
 

6,198 

 نظام مدريد 6
 

5,487 
 

5,487 5,396 
 

5,396 6,131 
 

6,131 

 مركز الويبو للتحكمي والوساطة 7
 

283 
 

283 285 
 

285 314 
 

314 

 تنس يق أ جندة التمنية 8
 

3,455 
 

3,455 3,658 
 

3,658 3,408 261 3,669 

 ية وبدلان أ س يا واحمليطأ فريقيا والبدلان العرب  9

نية والاكرييب والبدلان الهادئ وأ مرياك الالتي 

 ال قل منوا

 
30,723 62 30,785 28,855 191 29,046 28,642 

 
28,642 

 البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة 10
 

6,381 
 

6,381 6,650 
 

6,650 7,050 
 

7,050 

 أ اكدميية الويبو 11
 

13,285 329 13,614 12,459 422 12,881 13,094 
 

13,094 

 يري ادلوليةالتصنيفات واملعا 12
 

511 
 

511 472 
 

472 429 
 

429 

 قواعد البياانت العاملية 13
 

3,039 
 

3,039 2,410 
 

2,410 2,506 
 

2,506 

 خدمات النفاذ ا ىل املعلومات واملعرفة 14
 

4,444 859 5,303 4,322 938 5,261 4,753 75 4,828 

 كية الفكريةملاكتب املل  حلول ال عامل 15
 

13,403 
 

13,403 13,205 
 

13,205 13,572 
 

13,572 

 الاقتصاد واال حصاء 16
 

1,402 
 

1,402 1,024 166 1,190 997 
 

997 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 17  ا 
 

2,805 
 

2,805 3,190 
 

3,190 3,280 
 

3,280 

 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 18
 

4,297 
 

4,297 3,933 
 

3,933 3,823 
 

3,823 

أاكت واملاكتب ارجية والرش العالقات اخل 20

 اخلارجية

 
5,183 

 
5,183 5,416 

 
5,416 6,696 

 
6,696 

 اال دارة التنفيذية 21
 

- 
 

- 969 
 

969 1,308 
 

1,308 

 ملقاوةلواملتوسطة ودمع االرشاكت الصغرية  30
 

6,326 
 

6,326 6,228 152 6,380 6,203 130 6,333 

 نظام الهاي 31
 

1,420 
 

1,420 1,419 
 

1,419 1,179 
 

1,179 

 نظام لش بونة 32
 

392 
 

392 462 
 

462 438 
 

438 
 

 اجملموع
 

131,482 1,350 132,832 129,218 2,086 131,304 134,836 1,180 136,016 

 من املزيانية اال جاملية نفقات التمنية كنس بة مئوية
 

18.3% 
  

18.1% 
  

18.1% 
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 21/2020مرشوعات أ جندة التمنية يف  :7 دولاجل

 لفرناكت السويرسية(ف ا)بأ ال

 املرشوعات

 2020/21املزيانية املقرتحة  

خالف  املوظفون الربانمج

 املوظفني

 اجملموع

الفكرية  الطهيي يف بريو: تسخري امللكيةامللكية الفكرية والس ياحة وفن 

 ة وفن الطهيي يف بريول غراض تمنية الس ياح

 355 230 125 2مج انالرب

 359 245 114 3الربانمج  يف البيئة الرمقية )الربازيل( املؤلف وتوزيع احملتوايتاملرشوع الرائد بشأ ن حق 

 261 261 - 8ج الربانم البدلان ال فريقية )كينيا(تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات يف 

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوج  عىل  يا: الرتوجي الس تخدام امللكية الفكريةا 

فعال يف البدلان النامية والبدلان ال قل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا  حنو

 انتقالية مبرحةل

 75 45 30 14الربانمج 

ع النساء يف البدلان النامية املرأ ة يف الابتاكر ورايدة ال عامل: تشجيتعزيز دور 

 ة الفكريةنظام امللكي عىل اس تخدام

 130 130 - 30الربانمج 

 اجملموع
 

269 911 1,180 

 وفقًا لواثئق املرشوع املعنية 2020/21ملحوظة: تشمل املبالغ جزءًا من مزيانية املرشوع للثنائية 
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 الاسرتاتيجيةوصف الربامج حسب ال هداف  اثنيًا.

  ادلولية بشأ ن امللكية الفكريةتطور متوازن لوضع القواعد واملعايري اتيجي ال ولالاسرت الهدف 

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات ال داء تقبةالنتيجة املر 

 1.1ھ

تعاون معزز بني ادلول ال عضاء يف 

وضع أ طر معيارية دولية متوازنة 

 للملكية الفكرية

 1الربانمج  ات جلدول أ عامل جلنة الرباءالعمل املُتَّفق عليه وفقاً التقدم يف تنفيذ 

لرباءات واملسائل عن أ نشطة التوعية والرتوجي اخلاصة اباملشاركني مس توى رضا 

 املتعلقة هبا

 1الربانمج 

مس توى رضا املشاركني عن أ نشطة الويبو لتكوين الكفاءات والتدريب يف جمال 

 الرباءات

 1الربانمج 

اءات والتدريب يف جمال  أ نشطة الويبو لتكوين الكفالنس بة املئوية للمشاركني يف

 يف معارفهماءات اذلين أ ظهروا زايدة الرب 

 1 الربانمج

 2الربانمج  التقدم احملرز حنو االتفاق عىل القضااي املدرجة حاليًا يف جدول أ عامل جلنة العالمات

 3الربانمج  ة حق املؤلفتنفيذ العمل املتفق عليه وفقًا جلدول أ عامل جلنالتقدم احملرز يف 

واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية ة يف جمال امللكية الفكرية التقدم يف ال نشطة املعياري

 ول ال عضاءوأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي حس امب تتفق عليه ادل

 4الربانمج 

ار القانوين لال خطارات بناء عىل املعاهدة اليت يعاجلها مكتب املستشالنس بة املئوية 

 برسعة

 21الربانمج 

 2.1ھ

ظميية وس ياس ية أ طر ترشيعية وتن 

ة يّفة ومتوازنة يف جمال امللكيمك 

 الفكرية

النس بة املئوية للجهات املس تفيدة اليت وجدت املعلومات املقدمة بشأ ن املبادئ 

ا مواطن ة الرباءات ومناذج املنفعة وادلوائر املتاكمةل، مبا فهيواملامرسات القانونية ل نظم

 املرونة، معلومات مفيدة

 1الربانمج 

مة والنس بة عضاء الراضية عن جودة املشورة القانونيول ال  عدد ادل ة والس ياس ية املقدَّ

 املئوية لتكل ادلول

 1الربانمج 

 2الربانمج 

 3الربانمج 

 9الربانمج 

 2الربانمج  التصديق/الانضامم اخلاصة مبعاهدة س نغافورةعدد حاالت 

 20 انمجالرب

ية برن، ومعاهدة الويبو بشأ ن حق عدد البدلان اليت صدقت عىل/انضمت ا ىل اتفاق 

دة الويبو بشأ ن ال داء والتسجيل الصويت، ومعاهدة بيجني، ومعاهدة عاهاملؤلف، وم

 مراكش

 3الربانمج 

 20الربانمج 

ثةعدد   10الربانمج  البدلان املتحوةل وهبا قوانني ولواحئ وطنية ُمحدَّ

 10الربانمج  يت تديرها الويبوعدد معليات تصديق البدلان املتحوةل عىل املعاهدات ال
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات ال داء تقبةالنتيجة املر 

نفاذ ملنظامت اال قل عدد البدلان/ا لت أ طرًا ذات صةل من أ جل اال  ميية اليت اعمتدت أ و عدَّ

من  45الفكرية يف ضوء اجلزء الثالث من اتفاق تريبس والتوصية الفعال للملكية 

 ة، أ و يف طريقها ا ىل حتقيق ذكل، بعد مساعدة الويبوتوصيات أ جندة التمني

 17انمج ربال

رية فامي يتعلق ددة من الويبو بشأ ن امللكية الفكعدد البدلان اليت تلمتس مساهامت حم

 ابلقضااي املتعلقة بس ياسة املنافسة

 18انمج الرب

 21الربانمج  مس توى الالزتام املس متر لل هجزة القضائية يف ادلول ال عضاء

 3.1ھ

درجة مزتايدة من ال من واليقني 

ت ادلول وأ سامهئا محلاية شعارا

وشعارات املنظامت احلكومية 

 دلوليةا

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

 4.1ھ

اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل 

القضااي فامي يتعلق ابمحلاية ادلولية 

ذج املنفعة وتصاممي للرباءات ومنا

)طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل 

 املعلومات الرسيةو 

قدمة بشأ ن املبادئ فيدة اليت وجدت املعلومات املالنس بة املئوية للجهات املس ت 

اءات ومناذج املنفعة وتصاممي )طبوغرافيات( ادلوائر واملامرسات القانونية محلاية الرب 

 ات مفيدةاملتاكمةل واملعلومات الرسية، معلوم

 1الربانمج 
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 قانون الرباءات 1الربانمج 

 

 رتاتيجيات التنفيذسا

نني اليت تضطلع هبا ادلول ال عضاء ودمع بيئة وقيت وموثوقة لعملية التق توفري معلومات مناس بة الت •

 مؤاتية لاللزتام واحلوار بني ادلول ال عضاء يف جماالت الاهامتم املشرتك؛

جراءات سائل اجلديدة اليت تتطلب اهامتل ال عضاء بشأ ن حتديد امل تيسري املناقشات بني ادلو  • مًا وا 

 ةل التطور الرسيع يف اجملاالت التكنولوجية والاقتصادية والاجامتعية؛اف، بغية مواكبة جعمتعددة ال طر 

 تشجيع التصديق عىل اتفاقية ابريس ومعاهدة بودابست ومعاهدة قانون الرباءات وتنفيذها تنفيذًا اكمالً  •

 ومعلية مناس بة؛ من خالل مّد ادلول ال عضاء املعنية مبعلومات قانونية

سداء مشورة ترشيعية وس ياس ية  • يدة واحتياجاهتا اخلاصة والتوازن بني تراعي أ ولوايت البدلان املس تف ا 

 قوق والواجبات املكّرس يف نظام امللكية الفكرية والتفاوت يف مس توى التمنية بني ادلول ال عضاء؛احل

عداد أ نظمة فعاةل للرباءات واس تخداهما، مما ول ال عضاء ومساندهتا من أ جل تعزيز قدراهتا عىل ا  ادل دمع •

 يح زايدة مشاركهتا يف صنع املعارف التكنولوجية وتبنهيا ونقلها؛يت 

يالء الاهامتم تناول  • قانون الرباءات يف س ياق أ ليات الابتاكر ونقل املعارف اليت تزداد تعقدًا وعوملة، وا 

 حامية املعلومات الرسية يف تكل ال ليات؛سامهة حقوق امللكية الفكرية ال خرى ومناذج املنفعة و مل 

اختاذ قرارات وخيارات مس تنرية بشأ ن الرباءات ومناذج  مات دقيقة قامئة عىل ال دةل والتجارب ملساعدة اجلهات املعنية عىلمعلو  تقدمي •

 مةل وحامية املعلومات الرسية.املنفعة وتصاممي )طبوغرافيات( ادلوائر املتاك
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 مجالتعاون فامي بني الربا

 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر وا 

 ا جراءات التخفيف اطراخمل

بقانون الرباءات بصفهتا حمفاًل متعدد تراجع أ مهية اللجنة ادلامئة املعنية 

 ال طراف لوضع القواعد واملعايري.

 اء بني ادلول ال عضاء.هتيئة بيئة حيادية ومشولية لتبادل ال ر 

 داءالنتاجئ املرتقبة ومؤرشات ال  

 ال هداف ارنةأ ساس املق مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 1.1ھ

تعاون معزز بني ادلول ال عضاء يف 

وضع أ طر معيارية دولية متوازنة يف 

 جمال امللكية الفكرية

التقدم يف تنفيذ العمل املُتَّفق عليه 

 نة الرباءاتوفقًا جلدول أ عامل جل 

الوضع احلايل للعمل يف جلنة الرباءات 

 هو موثق يف تقرير دورهتا كام

 .رشينالتاسعة والع 

 تنفيذ نتاجئ جلنة الرباءات املتفق علهيا

رضا املشاركني عن أ نشطة مس توى 

التوعية والرتوجي اخلاصة ابلرباءات 

 واملسائل املتعلقة هبا

% استنادًا ا ىل 89نس بة الرضا 

ندوة  31 من مشاركني يف رداً  753

(2016/17) 

 %80نس بة الرضا 

مس توى رضا املشاركني عن أ نشطة 

لكفاءات والتدريب الويبو لتكوين ا

 يف جمال الرباءات

 %80نس بة الرضا  غري متاح

الربانمج 
1

9الربانمج 

قلمي  يةاملاكتب اال 

5الربانمج 

معاهدة 
الرباءات

10الربانمج 

البدلان املتحوةل 

واملتقدمة

11الربانمج 

14الربانمج وأ اكدميية الويب

النفاذ ا ىل 
املعلومات 
واملعرفة

16الربانمج 

الاقتصاد 
واال حصاء

17الربانمج 

ا ذاكء الاحرتام 
يةللملكية الفكر 

18الربانمج 

امللكية الفكرية 
والتحدايت 
العاملية
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النس بة املئوية للمشاركني يف أ نشطة 

الويبو لتكوين الكفاءات والتدريب 

يف جمال الرباءات اذلين أ ظهروا 

 يف معارفهم زايدة

87( %2018) 90% 

 2.1ھ

ية وس ياس ية أ طر ترشيعية وتنظمي 

متوازنة يف جمال امللكية مكيّفة و 

 لفكريةا

املس تفيدة النس بة املئوية للجهات 

اليت وجدت املعلومات املقدمة بشأ ن 

املبادئ واملامرسات القانونية ل نظمة 

الرباءات ومناذج املنفعة وادلوائر 

مواطن املرونة، املتاكمةل، مبا فهيا 

 معلومات مفيدة

 اً رد 26% استنادًا ا ىل 99

 (2016/17أ نشطة تدريب ) 4يف 

80% 

ء الراضية عن ل ال عضاعدد ادلو  

مس توى جودة املشورة القانونية 

 والنس بة املئوية لهذه ادلول

ردود  10% استنادًا ا ىل 91

(2018) 

85% 

 4.1ھ

اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل 

فامي يتعلق ابمحلاية ادلولية  القضااي

 ة وتصامميج املنفعللرباءات ومناذ

)طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل 

 علومات الرسيةوامل

النس بة املئوية للجهات املس تفيدة 

اليت وجدت املعلومات املقدمة بشأ ن 

املبادئ واملامرسات القانونية محلاية 

الرباءات ومناذج املنفعة وتصاممي 

ادلوائر املتاكمةل )طبوغرافيات( 

 واملعلومات الرسية، معلومات مفيدة

ردًا  29% استنادًا ا ىل 84

(2016/17) 

80% 

 1اخملصصة للربانمج ارد املو 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  20.5زايدة بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد اال جاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية 

وتنفيذ  "2"ئية؛ الثناات للجنة الرباءات خالل ات لعقد أ ربع دورختصيص اعامتد "1" ملوظفني ا ىل ما ييل:يف موارد خالف اوتُعزى الزايدة 

مة؛ " "3برانمج اعامتد صياغة الرباءات؛ "  واس تحداث أ داة أ متتة لربانمج مساعدة اخملرتعني. "4وتعزيز املشورة الترشيعية والس ياس ية املقدَّ

ضافيتنييف موارد املوظفوتُعزى الزايدة  نشاء وظيفتني مؤقتتني ا  حداهام دلمع جمال املشورة الترشيعيني ا ىل ا  مبا يف ذكل برانمج س ية، الس ياة و  ا 

 مساعدة اخملرتعني، وال خرى لتوفري دمع ا ضايف ل نشطة صياغة الرباءات.

طار النتيجتني املرتقبتني ه د ة أ نفًا يف ابيبي موار مع الزايدات املذكور 2018/19نًة ابملزيانية املعمتدة مقار  2.1وهـ 1.1وتامتىش الزايدات املسجَّةل يف ا 

 فني.املوظخالف املوظفني وموارد 
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 املوارد حبسب النتاجئ :1الربانمج 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

زيانية ملا

املقرتحة 

2020/21 

 3,599 3,220 2,999 فكريةلملكية المتوازنة ل ر معيارية دولية ل ال عضاء يف وضع أ طتعاون معزز بني ادلو  1.1ھ

 2,061 1,861 1,653 أ طر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ

ومناذج املنفعة اية ادلولية للرباءات تحليل القضااي فامي يتعلق ابمحلاهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل ل  4.1ھ

 الرسيةاملتاكمةل واملعلومات )طبوغرافيات( ادلوائر  وتصاممي

312 277 321 

 
 5,982 5,358 4,965 اجملموع

 املوارد حبسب غرض اال نفاق :1الربانمج 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 
الفرق عن املزيانية املعمتدة  نيةاملزيا املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أ لف.
     

  
 الوظائف

 
3,567 3,790 3,534 (33) -0.9% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
 غري متاح 622 622 160 -

  
تاكليف املوظفني 

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أ لف

 
3,567 3,950 4,157 590 16.5% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 الويبو ون ومنحاملتدرب

     

  
 املتدربون

 
60 18 60 - 0.0% 

  
 زماالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
60 18 60 - 0.0% 

 
 ال سفار والتدريب واملنح

     

  
 وظفنيبعثات امل

 
250 274 250 - 0.0% 

  
 أ سفار الغري

 
538 565 765 227 42.2% 

  
 %0.0 - 15 15 15 التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
803 854 1,030 227 28.3% 
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 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
370 350 370 - 0.0% 

  
 النرش

 
30 30 30 - 0.0% 

  
 %222.2 100 145 92 45 رديةاخلدمات التعاقدية الف

  
 %142.9 100 170 47 70 رىاخلدمات التعاقدية ال خ

 
 اجملموع الفرعي

 
515 519 715 200 38.8% 

 
تاكليف اخلدمات 

 املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 تاالتصاال

 
15 15 15 - 0.0% 

  
خالمتثيل ومرصوفات التشغيل   %0.0 - 5 3 5 رىال 

  
مم  خدمات ال 

 كةاملتحدة املشرت 

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
20 18 20 - 0.0% 

 
 املعدات واال مدادات

     

  
 غري متاح - - - - ال اثث واملعدات

  
 غري متاح - - 1 - اال مدادات واملواد

 
 ع الفرعيمو اجمل

 
 غري متاح - - 1 -

 
 %30.5 427 1,825 1,408 1,398 اجملموع، ابء

 
 %20.5 1,017 5,982 5,358 4,965 اجملموع

 
 - 9 9 9 الوظائف
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 العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية 2الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

شأ ن هذه املعاهدة أ ن  لويبو قرارًا بذكل. ومناختاذ امجلعية العامة لاهدة بشأ ن قانون التصاممي رهن تنظمي مؤمتر دبلومايس العامتد مع •

الويبو يف جمال الرباءات )معاهدة قانون الرباءات( والعالمات بّسط ا جراءات تسجيل التصاممي وأ ن تمكّل العمل املامثل اذلي تضطلع به ت 

 ات(؛دة س نغافورة بشأ ن قانون العالمالتجارية )معاهدة قانون العالمات ومعاه

نشاء تيسري املناقشات ا • طار دويل متوازن بشأ ن موضوعلرامية ا ىل ا  ات متفق علهيا ا 

واملؤرشات اجلغرافية. وتبادل يف جماالت العالمات التجارية والتصاممي الصناعية 

طار اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجار  ية والتصاممي املعلومات واخلربات يف ا 

دة الشفافية يف سات املاكتب من أ جل زايات اجلغرافية بشأ ن ممار الصناعية واملؤرش

العميل للنظام ادلويل للملكية الفكرية وتعزيز الاتساق عىل املس توى  التشغيل

 لعميل، حيث أ مكن؛ا

 مواصةل توس يع التغطية اجلغرافية ملعاهدة س نغافورة بشأ ن قانون العالمات لدلفع قدماً  •

 العالمات يف مجيع أ حناء العامل؛بعملية تبس يط تسجيل 

تكون مالمئة للك بدل عىل حدة، ا سداء مشور قانونية متوازنة تقوم عىل الطلب و  •

ف الاسرتاتيجي الثالث )تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية(، وذكل من خالل تواصل وتعاون وثيقني مع متش يًا مع الهد

وكفاةل أ ن تليب هذه  النحو الواجب، ا الوطنية للملكية الفكرية عىلايت اليت حددهتا يف اسرتاتيجياهتضاء ومع مراعاة ال ولوادلول ال ع

 يارات املتاحة؛املشورة احتياجات هذه ادلول تلبية اتمة وأ ن تعرض مجيع اخل 

دارة ا جراءات اال بالغ اليت تنص علهيا املادة  • لكرتونية من اتفاقية ابري ثا(ل )اث6الاس مترار يف ضامن كفاءة ا  لك س ويف ا صدار منشورات ا 

ب عامني حتتوي عىل لك العالمات اانت الغ عهنا. وحتديث البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات املس تخدمة ال دخال البياليت جيب اال 

 والصيانة بغية حتسني الوظائف اخللفية ال ساس ية لقاعدة البياانت؛

ال نشطة ني اجلنسني يف ، فضاًل عن دمج قضية املساواة بعتبارات اجلغرافية واملواضيعيةوج متوازنة من حيث الامواصةل الرتكزي عىل هن •

 ذات الصةل.
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 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر وا 

 ا جراءات التخفيف اخملاطر

 حتداًي، ما زال التوصل ا ىل اتفاقات عىل املس توى متعدد ال طراف يشلك

طار الربانمج وس يعمتد الانهتاء بنجاح من أ نشطة التقنني يف اعامتدًا كبريًا  2 ا 

 ادلول ال عضاء ببلوغ النتاجئ املتفق علهيا فامي بيهنا. امعىل الزت 

 هتيئة بيئة حيادية ومشولية لتبادل ال راء بني ادلول ال عضاء.

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ال داء

 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء ةالنتيجة املرتقب

 1.1ھ

ادلول ال عضاء يف عزز بني تعاون م

ية متوازنة يف وضع أ طر معيارية دول 

 جمال امللكية الفكرية

التقدم احملرز حنو االتفاق عىل القضااي 

املدرجة حاليًا يف جدول أ عامل جلنة 

 العالمات

حاةل التقدم يف معل جلنة العالمات 

وفقًا لواثئق العمل  2018يف هناية 

 املعنية

ّددة االتفاق عىل بنود معل حم

مات اليت س ُتعقد دلورات جلنة العال

 ثنائيةيف ال 

 2.1ھ

أ طر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية 

مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية 

 الفكرية

عدد ادلول ال عضاء الراضية عن 

مس توى جودة املشورة القانونية 

 ولادلذه والنس بة املئوية له

ردود  9% استنادًا ا ىل 100

(2018) 

85% 

الربانمج
2

7الربانمج 

مركز التحكمي 

والوساطة

6الربانمج 

نظام مدريد

9الربانمج 

املاكتب 

اال قلميية

10الربانمج 

البدلان املتحوةل 

واملتقدمة

11الربانمج 

وأ اكدميية الويب

17الربانمج 

ذاكء الاحرتام  ا 

ريةللملكية الفك

32الربانمج 

نظام لش بونة
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 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء ةالنتيجة املرتقب

ديق/الانضامم ت التصعدد حاال 

 14اخلاصة مبعاهدة س نغافورة

 حاالت تصديق/انضامم جديدة 5 (2018 )هنايةطرفًا متعاقدًا  47

 3.1ھ

درجة مزتايدة من ال من واليقني محلاية 

شعارات ادلول وأ سامهئا وشعارات 

 ادلوليةاملنظامت احلكومية 

عالمات الواردة يف قاعدة ال عدد

 )اثلثا(6بياانت املادة 

غ العدد اال جاميل للعالمات الواردة لب

 3,561 )اثلثا(6بياانت املادة يف قاعدة 

 2018عالمة يف هناية عام 

 عالمة جديدة منشورة 200

 2.3ھ

زة للموارد البرشية  كفاءات معزَّ

القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 

كرية ري امللكية الفاملتطلبات لتسخ

ن بفعالية ل غراض التمنية يف البدلا

ن النامية والبدلان ال قل منوا والبدلا

 قتصادات املتحوةلذات الا

عدد املشاركني اذلين أ دلوا بردود 

جيابية عىل أ نشطة التوعية والرتوجي  ا 

العامة يف جماالت العالمات التجارية 

ات والتصاممي الصناعية واملؤرش

ة لهؤالء والنس بة املئوياجلغرافية، 

 املشاركني

% من اجمليبني يقدمون تعليقات 80 رداً  66% استنادًا ا ىل 98

جيابي  ةا 

 2املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  6.4زايدة بنس بة  2020/21يف  2تبنّيِّ املوارد اال جاملية اخملصصة للربانمج 

، يف 2020/21 ات لعقد أ ربع دورات للجنة العالمات يفص اعامتدختصي "1" خالف املوظفني ا ىل ما ييل: لزايدة يف مواردوتُعزى التسوية اب

طار النتيجة املرتقبة ه طار النتيجة املرتقبة هوتعزيز  "2؛ "1.1ا  مة يف ا  وتنفيذ مرشوع أ جندة  "3"؛ 2.1املشورة الترشيعية والس ياس ية املقدَّ

طار ال  لكية الفكرية والس ياحة وفن الطهيي يف بريو"التمنية بشأ ن "امل   .2.3قبة هنتيجة املرت يف ا 

 .)اثلثًا(6التحديث املزمع لقاعدة بياانت املادة  3.1تقبة هرد اخملصصة للنتيجة املر وتُعزى الزايدة يف املوا

رة للثنائية  "1"  ما ييل:ويُعزى الاخنفاض الصايف يف موارد املوظفني ا ىل .2020/21ويبقى عدد الوظائف مس تقرًا يف  تاكليف املوظفني املقدَّ

وموارد املوظفني اخملصصة لتنفيذ مرشوع  "2؛ "2018يونيو  1ة جنيف اعتبارًا من دينبعد اخنفاض مضاعف تسوية مقر العمل مل 2020/21

ر اخنفاضها بنس بة ( 2.3ية املذكور أ نفًا )هأ جندة التمن   ابملئة. 50واملقدَّ

  

                                                           
يداع الصك املعيناستنادًا ا   14  ىل اترخي ادلخول حزي النفاذ وليس اترخي ا 
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 ارد حبسب غرض اال نفاقو امل :2الربانمج 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 
ة انية املعمتدالفرق عن املزي  املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أ لف.
     

  
 الوظائف

 
3,817 3,567 3,687 (130) -3.4% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
236 - 125 (111) -47.1% 

  
يف املوظفني ل تاك

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 ع، أ لفمو اجمل

 
4,053 3,567 3,812 (242) -6.0% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 الويبواملتدربون ومنح 

     

  
 املتدربون

 
30 5 30 - 0.0% 

  
 زماالت الويبو

 
 تاحغري م  - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
30 5 30 - 0.0% 

 
 دريب واملنحال سفار والت

     

  
 بعثات املوظفني

 
92 114 130 38 41.3% 

  
 أ سفار الغري

 
400 404 485 85 21.3% 

  
 غري متاح 25 25 - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
492 518 640 148 30.1% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
290 327 535 245 84.5% 

  
 النرش

 
 غري متاح 20 20 - -

  
 %230.0 115 165 183 50 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 غري متاح 30 30 39 - اخلدمات التعاقدية ال خرى

 
 الفرعياجملموع 

 
340 549 750 410 120.6% 

 
تاكليف اخلدمات 

 املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - الصيانةاملباين و 

  
 االتصاالت

 
 غري متاح - - - -

  
 %0.0 - 10 8 10 المتثيل ومرصوفات التشغيل ال خرى

  
ال مم خدمات 

 املتحدة املشرتكة

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
10 8 10 - 0.0% 

 
 اداتاملعدات واال مد

     

  
 غري متاح - - - - ال اثث واملعدات

  
  غري متاح - - 0 - دادات واملوادماال  
 لفرعياجملموع ا

 
 غري متاح - - 0 -

 
 %64.0 558 1,430 1,080 872 اجملموع، ابء

 
 %6.4 317 5,242 4,647 4,925 اجملموع

 
 - 9 9 9 الوظائف

 

 
 مهنا

      

 
 مرشوع أ جندة التمنية

  
355 

  

 

 املوارد حبسب النتاجئ :2الربانمج 

 ة(اكت السويرسي)بأ الف الفرن

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

 1,933 1,886 1,867 الفكرية تعاون معزز بني ادلول ال عضاء يف وضع أ طر معيارية دولية متوازنة للملكية 1.1ھ

 1,425 1,292 1,645 لفكريةومتوازنة يف جمال امللكية اية وس ياس ية مكيّفة أ طر ترشيعية وتنظمي  2.1ھ

واليقني محلاية شعارات ادلول وأ سامهئا وشعارات املنظامت احلكومية درجة مزتايدة من ال من  3.1ھ

 ادلولية

511 452 733 

زة للمو  2.3ھ لبات لتسخري امللكية عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتط  ارد البرشية القادرةكفاءات معزَّ

والبدلان ذات الاقتصادات لتمنية يف البدلان النامية والبدلان ال قل منوا لية ل غراض االفكرية بفعا

 املتحوةل

901 1,018 1,151 

 
 5,242 4,647 4,925 اجملموع
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 ةحق املؤلف واحلقوق اجملاور 3الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

من مناقشات بشأ ن  ؤلف واحلقوق اجملاورةادلامئة املعنية حبق امل تيسري ما جُيرى يف اللجنة •

املوضوعية وفقًا جلدول أ عامل هذه اللجنة ادلامئة وبشأ ن املرشوعات بنود جدول ال عامل 

 الاسرتاتيجية املتعلقة حبق املؤلف؛

سداء املشورة الترشيعية ا ىل ا • ني املشورة لتحديث القوان دلول ال عضاء مبا يف ذكل تقدميا 

 ق املؤلف؛معاهدات الويبو بشأ ن ح الوطنية مبا يتفق مع

معاهدة الويبو  -س امي معاهدات اال نرتنت  علق مبعاهدات الويبو، الدمع ادلول ال عضاء فامي يت •

اهدة بيجني ومع -بشأ ن حق املؤلف، ومعاهدة الويبو بشأ ن ال داء والتسجيل الصويت 

 ومعاهدة مراكش؛

ثراء ال دوات وموارد املع • دارة حصاب احلقوق ملساعدهتلومات املتاحة للمبدعني وأ  ا  م يف ا 

دارة البياانت الرمقية لتيسري النفاذ ا ىل السوق العاملية للمحتوايت حقوقهم، مع مراعاة  أ نظمة ا 

 اال بداعية؛

العاملي الرائد لتقدمي  ة الحتاد الكتب امليرسة"، بوصفه الكيانة الكتب التابع"( وتطوير "خدمABCالرتوجي الحتاد الكتب امليرسة )" •

 اجزين عن قراءة املطبوعات؛خاص العالكتب ا ىل ال ش

 وض مببادرة "دائرة النارشين" وتنس يق الرشأاكت الابتاكرية واملرشوعات املرتبطة هبا من أ جل تطوير قطاع النرش يف البدلان النامية؛الهن •

اعية من أ جل مجلملؤسيس يف ماكتب حق املؤلف ومنظامت اال دارة اء يف تعزيز قدرات املوارد البرشية والتطوير ال ال عضادمع ادلو  •

الفعال لنظام حق املؤلف من أ جل التمنية الاجامتعية والثقافية والاقتصادية، وحتسني مشاركة مجيع ال طراف يف تسهيل الاس تخدام 

 احملافل ادلولية.
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 بني الربامج التعاون فامي

 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر وا 

 ا جراءات التخفيف اطرخملا

لكتهيام ا ىل تقييد قدرة اس بة أ و قانونية أ و تقنية من قد يؤدي عدم وجود أ طر

ادلول ال عضاء عىل الاس تفادة من معليات التبادل اال قلميي وادلويل للمواد 

 ة رمقية رسيعة التغري.احملمية مبوجب حق املؤلف يف بيئة تكنولوجي

جياد بيئات قادمع اجلهود اليت تبذلها ادلول  نونية وتقنية ال عضاء من أ جل ا 

اصةل تطوير هذه البيئات من خالل كن أ ن تيرس هذه التبادالت ومو مي

 املشورة الترشيعية، والتمنية املؤسس ية، وبرامج التوعية.

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ال داء

 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء ةالنتيجة املرتقب

 1.1ھ

ادلول ال عضاء يف عزز بني تعاون م

ية متوازنة يف وضع أ طر معيارية دول 

 امللكية الفكريةجمال 

التقدم احملرز يف تنفيذ العمل املتفق 

عليه وفقًا جلدول أ عامل جلنة حق 

 املؤلف

أ حرزت اللجنة ادلامئة املعنية حبق 

اورة تقدمًا يف املؤلف واحلقوق اجمل

ش ىت بنود جدول ال عامل املوضوعية 

لنحو املُبنيَّ يف ملخصات اعىل 

عية العامة الرئيس، وأ وعزت امجل 

ا ىل هذه اللجنة  2018للويبو لعام 

 ادلامئة مبواصةل معلها

وافقت جلنة حق املؤلف عىل النتاجئ 

كام وردت يف ملخصات الرئيس 

ي   2020وقرارات امجلعية العامة لعامي

 2021و

الربانمج 
3

7الربانمج 

مركز التحكمي 

والوساطة 9الربانمج 

املاكتب
اال قلميية

10الربانمج 

البدلان 
املتحوةل 
واملتقدمة

11الربانمج 
بوأ اكدميية الوي 

15الربانمج 

حلول ال عامل 
ملاكتب امللكية 

الفكرية

17الربانمج 
ذاكء الاحرتام  ا 
يةللملكية الفكر 

21الربانمج 

اال دارة 
التنفيذية
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 2.1ھ

أ طر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية 

ازنة يف جمال امللكية مكيّفة ومتو 

 الفكرية

ن اء الراضية ععدد ادلول ال عض

جودة املشورة القانونية والس ياس ية 

 املقدمة والنس بة املئوية لتكل ادلول.

 رداً  13% استنادًا ا ىل 90

(2017) 

85% 

عدد البدلان اليت صدقت  

قية برن، عىل/انضمت ا ىل اتفا

ومعاهدة الويبو بشأ ن حق املؤلف، 

داء يبو بشأ ن ال  ومعاهدة الو 

والتسجيل الصويت، ومعاهدة 

 ومعاهدة مراكشني، بيج

 (176اتفاقية برن ) –

معاهدة الويبو بشأ ن حق املؤلف  –

(99) 

معاهدة الويبو بشأ ن ال داء  –

 (99والتسجيل الصويت )

 (23معاهدة بيجني ) –

مبا يغطي  48معاهدة مراكش ) –

 دوةل عضوًا( 75

 (2018 )هناية

 يًا()ترامك  181اتفاقية برن:  –

 معاهدة الويبو بشأ ن حق املؤلف: –

 يًا()ترامك  105

معاهدة الويبو بشأ ن ال داء  –

 105 والتسجيل الصويت:

 )ترامكيًا(

 )ترامكيًا( 40 معاهدة بيجني: –

 97مبا يغطي  70 معاهدة مراكش: –

 دوةل عضوًا )ترامكيًا(

 2.3ھ

لبرشية زة للموارد اكفاءات معزَّ 

ن القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة م

املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية 

التمنية يف البدلان  غراضلية ل  بفعا

النامية والبدلان ال قل منوا والبدلان 

 ذات الاقتصادات املتحوةل

عدد البدلان اليت اختذت تدابري 

طارها اخلاص حبق  للهنوض بوضع ا 

 املؤلف

 2020/21بدلًا يف  24 (2018 ية)هنابدلًا  16

عدد الكتب  -رسة احتاد الكتب املي 

ليون أ و أ نتجها رشاكء حم امليرسة اليت 

غري حكومية مشاركة يف منظامت 

 مرشوعات لتكوين الكفاءات

نتاج   ةتعلميي بكت 6,610ا 

 (2018)الرتامكي بهناية 

 %25زايدة بنس بة 

 )الثنائية(

 4.3ھ

مع البدلان  ونية معّززةترتيبات تعا

النامية والبدلان ال قل منوا والبدلان 

 احتياجاهتاملتحوةل مبا يناسب ا

بة  نظامتعدد م  اال دارة امجلاعية املُدرَّ

اليت تتخذ خطوات ملموسة يف 

 حتصيل املاكفأ ت وتوزيعها

 5زائد  (2018 )هناية 8

النس بة املئوية للمشاركني يف أ نشطة 

دارة  تكوين الكفاءات يف جمال ا 

احلقوق اذلين يبلغون عن خطوات 

ىل التدر ملموسة تست   يبند ا 

 %50 (2018 )هناية% 50

 4.4ھ

حتتية تقنية ومعرفية معّززة  يةبن 

ملاكتب امللكية الفكرية وسائر 

مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي 

ا ىل خدمات أ فضل )بتلكفة أ قل 

ورسعة أ عىل وجودة أ حسن( 

يتعاملون  ل حصاب املصلحة اذلين

معها ونتاجئ أ حسن ال دارة امللكية 

 الفكرية

ارة امجلاعية يف داال  عدد منظامت 

ة والبدلان ال قل منوًا البدلان النامي

قلميية اليت شاركت  يف ش باكت ا 

 وعاملية تسهّلها الويبو

 8زائد  (2018 )هناية 12
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 1.7ھ

منصات وأ دوات امللكية الفكرية لنقل 

يا ونرشها املعارف وتطويع التكنولوج 

من البدلان املتقدمة ا ىل البدلان 

وا، دلان ال قل منس امي الب والالنامية، 

 ت العامليةملواهجة التحداي

عدد الكتب املتاحة بنسق ميرس 

اليت قامت الهيئات املعمتدة بتزنيلها 

من خدمة الكتب التابعة الحتاد 

 الكتب امليرسة

 كتاب 14,500تزنيل 

 (2018 )الرتامكي بهناية

 %25زايدة بنس بة 

 )الثنائية(

املتاحة بنسق ميرس عدد الكتب 

الل ريت لرعاة املكتبات من خاليت ُأع

الهيئات املعمتدة املشاركة يف احتاد 

 رسةالكتب املي 

عارة  لرعاة  كتاب 233,000ا 

املكتبات من خالل الهيئات املعمتدة 

املشاركة يف خدمة الكتب التابعة 

 ىتح تانايب ل اكتب امليرسة )الحتاد ال 

 (2018 سطسغ أ   31

 %25زايدة بنس بة 

 لثنائية()ا

 

 3صصة للربانمج رد اخملاملوا

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  1.2زايدة بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد اال جاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية 

رة للثنائية  موارد املوظفني ويُعزى الاخنفاض يف ف نة جنيل ملدي اخنفاض مضاعف تسوية مقر العمبعد  2020/21ا ىل تاكليف املوظفني املقدَّ

طار النتيجة املرتقبة ه 15ونقل املسؤوليات املتعلقة بنظام "رابط الويبو" ا ىل الربانمج  "2؛ "2018يونيو  1اعتبارًا من   .2.4يف ا 

طااس تحداث أ دوات معلوماتية متكِّّن  "1" الف املوظفني ا ىل ما ييل:وتُعزى الزايدة يف موارد خ دارة حقوقهم يف ا  يجة ر النت أ حصاب احلقوق من ا 

وتنفيذ مرشوع  "3(؛ "2.1الرتكزي عىل أ نشطة مساعدة ادلول ال عضاء يف الانضامم ا ىل املعاهدات )النتيجة املرتقبة ه وزايدة "2؛ "4.4رتقبة هامل

طار النتيجة املرتقبة ه"حق املؤلف وتوزيع احملتوايت يف البيئة الرمقية )الربازيل(" يف أ جندة التمنية بشأ ن  .2.1 ا 

دارة حقوقهم )النتيجة املرتقبة عا  اتحت وقد أ   ادة توزيع املوارد بني النتاجئ املرتقبة زايدة الرتكزي عىل اس تحداث أ دوات متكِّّن أ حصاب احلقوق من ا 

 (.1.7لعاملية الحتاد الكتب امليرسة )النتيجة املرتقبة ه(، وعىل منصة خدمة الكتب ا4.4ه
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 املوارد حبسب النتاجئ :3الربانمج 

 اكت السويرسية(الفرن )بأ الف

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

 3,217 3,441 2,959 للملكية الفكريةر معيارية دولية متوازنة ل ال عضاء يف وضع أ طتعاون معزز بني ادلو  1.1ھ

 2,831 2,900 2,835 اس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكريةية وس يوتنظمي أ طر ترشيعية  2.1ھ

اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال امللكية الفكرية تامتىش مع ال هداف اال منائية  1.3ھ

 يةالوطن 

223 382 -  

زة  2.3ھ  لتسخريللموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات كفاءات معزَّ

امية والبدلان ال قل منوا والبدلان ية الفكرية بفعالية ل غراض التمنية يف البدلان النامللك 

 ذات الاقتصادات املتحوةل

2,426 1,890 1,695 

النامية والبدلان ال قل منوا والبدلان البدلان زة مع املؤسسات يف ترتيبات تعاونية معزّ  4.3ھ

 املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتا

4,610 4,148 4,335 

نفاذ حمّسن ا ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات  2.4ھ

 امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر واال بداع

1,278 1,163 -  

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

دمات أ فضل )بتلكفة أ قل ورسعة أ عىل وجودة أ حسن( ل حصاب ا ىل خ ا يؤديمب

 ين يتعاملون معها ونتاجئ أ حسن ال دارة امللكية الفكريةاملصلحة اذل

608 591 2,379 

الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان مللكية منصات وأ دوات ا 1.7ھ

 دلان ال قل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية البس امي والاملتقدمة ا ىل البدلان النامية، 

1,505 1,963 2,421 

  - 119 236 التواصل بفعالية أ كرب مع مجهور واسع ومتنوع بشأ ن امللكية الفكرية ودور الويبو 1.8ھ
 

 16,877 16,599 16,680 اجملموع
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 املوارد حبسب غرض اال نفاق :3الربانمج 

 (ويرسية)بأ الف الفرناكت الس
 

الفرق عن املزيانية املعمتدة  املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 ظفنيو املموارد  أ لف.
     

  
 الوظائف

 
9,672 9,087 8,884 (789) -8.2% 

  
املوظفون 

 املؤقتون

 
463 706 584 121 26.1% 

  
تاكليف املوظفني 

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أ لف

 
10,135 9,793 9,467 (668) -6.6% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 ندربواملت

 
 غري متاح - - - -

  
 زماالت الويبو

 
 غري متاح 360 360 180 -

 
 اجملموع الفرعي

 
 متاحغري  360 360 180 -

 
 ال سفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
1,045 783 947 (98) -9.3% 

  
 أ سفار الغري

 
1,510 1,610 1,867 357 23.6% 

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
2,555 2,394 2,814 259 10.1% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
437 392 313 (124) -28.4% 

  
 النرش

 
170 49 155 (15) -8.8% 

  
 %7.9 123 1,674 1,770 1,551 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %14.3 262 2,094 2,022 1,832 اخلدمات التعاقدية ال خرى

 
 اجملموع الفرعي

 
3,990 4,233 4,236 246 6.2% 

 
تاكليف اخلدمات 

 املالية

 
- - - 

  

 
 عير فوع الاجملم

 
 غري متاح - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 االتصاالت

 
 غري متاح - - - -

  
 غري متاح - - - - التشغيل ال خرىالمتثيل ومرصوفات 

  
مم  خدمات ال 

 املتحدة املشرتكة

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 ت واال مداداتعداامل

     

  
 غري متاح - - - - ال اثث واملعدات

  
  غري متاح - - - - اال مدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - - -
 

 اجملموع، ابء
 

6,545 6,807 7,410 865 13.2% 
 

 %1.2 197 16,877 16,599 16,680 اجملموع
 

 - 22 21 22 الوظائف
 

 
 مهنا

      

 
 ة التمنيةأ جند مرشوع

  
359 
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 1 2020/21املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها ل غراض الربامج يف 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 

 الصناديق الاستامئنية

الرصيد ال ويل 

ديسمرب  31يف 

0182 2 

 
رة  املساهامت املقدَّ

 3 2019يف 

رة يف  النفقات املقدَّ

 2019هناية 

الرصيد 

قع يف املتو 

 2019هناية 

رة  املساهامت املقدَّ

 3 2020/21يف 

املوارد الاستامئنية 

احملمتل توافرها 

ل غراض الربامج 

 2020/21يف 
 

 3الربانمج 
       

 
 2 فنلندا )حق املؤلف(

 
- 2 - - - 

 
 422 الياابن )حق املؤلف(

 
469 579 312 937 1,249 

 
 914 مجهورية كوراي )حق املؤلف(

 
390 390 914 780 1,694 

 
مجهورية كوراي )حق 

 املؤلف/املوظفون املهنيون(

200 
 

186 211 175 420 595 

 
املرشوع الرائد لنظام الوسطاء 

املوثوقني للموارد املتاحة عامليًا 

(TIGAR) 

1 
 

- - 1 - - 

 
الوالايت املتحدة ال مريكية 

 )الصناعات اال بداعية(

3 
 

- 3 - - - 

 
 1,542 اجملموع

 
1,045 1,185 1,402 2,137 3,538 

 
وتغطي هذه املوارد عامة ال نشطة املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوز الثنائية الواحدة أ و  ال تشمل هذه ال رقام الفوائد وتسوايت أ سعار الرصف. 1

 معها. تداخلت 
 رصيد أ ويل يف انتظار نتاجئ التدقيق املايل. 2018ديسمرب  31الرصيد يف  2
م املسا 3 وال تدّل عىل تعهّدات ادلول ال عضاء عدا  عىل سبيل اال رشاد فقط ابالستناد ا ىل أ مناط المتويل السابقة. 2020/21و 2019ة يف ر ملقدَّ هامت اتقدَّ

 ق الاستامئين الزتامًا من هذا القبيل. وقد ختتلف املساهامت الس نوية.يف احلاالت اليت يشمل فهيا االتفا
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  الثقايف التقليدي واملوارد الوراثيةريالتعب وأ شاكلرف التقليدية املعا 4الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

ملعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت مواصةل تيسري بيئة مؤاتية ل نشطة وضع القواعد واملعايري املتعلقة ابملوارد الوراثية وا •

ل اجلنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية احملرز يف معلتقدم قمّي ا، حني س ت2019العامة لعام س ُتحددها امجلعية 

ذا اكنت س تدعو ا ىل عقد مؤمتر دبلومايس أ و تواصل مفاوضاهتا استنادًا ا ىل درجة  واملعارف التقليدية والفوللكور )جلنة املعارف( وتقرر ا 

صكوك( الصك )أ و ال أ هداف اق عىلمبا يف ذكل مس توايت االتفتبلور النصوص، 

 ونطاقه وطبيعته؛

توفري تكوين الكفاءات واملشورة القانونية التقنية واملساعدة العملية بناء عىل الطلب من  •

رتاتيجية ل نظمة امللكية الفكرية محلاية املعارف اس تخدام أ كرث فعالية واس "1أ جل "

نتفاع، وع وسوء الا املرش كل غريالثقايف التقليدي من المت التقليدية وأ شاكل التعبري

ومعاجلة مسائل امللكية الفكرية املرتبطة ابملوارد الوراثية، مبا فهيا املسائل اليت تنشأ   "2"

وستتالزم املساعدة مع   العادل للمنافع فهيا.أ ثناء النفاذ ا ىل املوارد الوراثية والتقامس

طنية مهنا الفكرية، الو لكية طة ابمل ر العمل القانونية املرتبالاسرتاتيجيات والس ياسات وأ ط

نشاهئا واليت هتدف ا ىل  واال قلميية، اليت قد ترغب ادلول ال عضاء واملنظامت اال قلميية يف ا 

 والثقافية للشعوب ال صلية وامجلاعات احمللية. املسامهة يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية

من  قاليد النساءىل التامئة عتوس مي السلع واخلدمات القوتس هتدف ال نشطة املرتبطة ب 

 امجلعات ال صلية واحمللية بشلك خاص، مبا يعود علهين ابلفائدة؛

ية توس يع ادلمع اال داري للمبادرات الرامية ا ىل تعزيز مشاركة ممثيل الشعوب ال صل  •

دارة امل  امعات ت اخملصص للجلتربعاويبو ل سائل اللوجستية لصندوق الوامجلاعات احمللية مشاركة فعاةل يف أ عامل الويبو، مبا يف ذكل ا 

 ال صلية واحمللية املعمتدة؛

لكرتونية  ا سداء مشورة قانونية وتقنية والعمل، عند اللزوم، عىل تقدمي ادلمع ال عداد قواعد بياانت وقوامئ موجودات وجسالت • وبواابت ا 

ية واملوارد الوراثية واملعارف مللكية الفكر لقة اباملتع ل طر القانونية والس ياس يةوغري ذكل من املنصات اليت ميكن أ ن تمّكل وتدمع تنفيذ ا

نشاءها؛  التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت قد تُقرر ادلول ال عضاء واملنظامت اال قلميية ا 

 مع املنظامت ال خرى، حسب الاقتضاء؛ والتعاونالتنس يق  •

طارنفًا يفية والتكوينية املذكورة أ  ضامن أ ن تكون ال راكن التقنين  •  ج موهجة حنو التمنية ومتاكمةل.هذا الربانم  ا 
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 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر وا 

 ا جراءات التخفيف اخملاطر

ية جلنة املعارف وجدولها الزمين ادلول ال عضاء عىل والمن املتوقع أ ن تتّفق 

ويمكن  .2019توبر رب/أ ك خالل امجلعية العامة يف سبمت 2020/21للثنائية 

هذا اخلطر يف أ ال تتوّصل ادلول ال عضاء ا ىل اتفاق عىل جوهر معل جلنة 

 املعارف وفق هذه الوالية وهذا اجلدول الزمين.

عداد  ل عضاء حول طبيعة بيئة مواتية ملناقشات ادلول اتلزتم ال مانة بهتيئة وا 

لومات فري معوهجها، عىل سبيل املثال، من خالل تو أ نشطة التقنني وت

ااي اجلاري مناقش هتا وتقدمي خدمات أ مانة تتّسم واحضة وموضوعية عن القض

 ابلكفاءة واحلياد.

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ال داء

 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 1.1ھ

ال عضاء يف تعاون معزز بني ادلول 

وضع أ طر معيارية دولية متوازنة يف 

 لفكريةلكية اال امل جم

التقدم يف ال نشطة املعيارية يف جمال 

امللكية الفكرية واملوارد الوراثية 

واملعارف التقليدية وأ شاكل التعبري 

الثقايف التقليدي حس امب تتفق عليه 

 ال عضاء ادلول

الوضع احلايل للمفاوضات بني ادلول 

بشأ ن امللكية الفكرية  ال عضاء

 قليديةرف الت واملوارد الوراثية واملعا

كام وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي، 

هو مبنيَّ يف واثئق اللجنة التالية: 

WIPO/GRTKF/IC/40/6 

 WIPO/GRTKF/IC/40/11و

 WIPO/GRTKF/IC/40/12و

 40ع بعد ادلورة )حس امب هو متوقّ 

 (2019للجنة يف يونيو 

بني ادلول ال عضاء عىل  االتفاق فامي

  ايريواملع نتاجئ أ نشطة وضع القواعد

الربانمج 
4

7الربانمج 

مركز التحكمي 

والوساطة

9الربانمج 

املاكتب

قلميية اال 

10الربانمج 

البدلان املتحوةل 

واملتقدمة

11الربانمج 

أ اكدميية الويبو
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 2.3ھ

زة للموارد البرشية  كفاءات معزَّ

القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 

املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية 

بفعالية ل غراض التمنية يف البدلان 

بدلان ال قل منوا والبدلان النامية وال 

 الاقتصادات املتحوةلذات 

مس توى رضا املشاركني يف أ نشطة 

تبطة ة املر العام التوعية والرتوجي

لتقليدية ابملوارد الوراثية واملعارف ا

 وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي

% من املشاركني راضون جدًا 80 (%2018 )80

عن أ نشطة التوعية والرتوجي العامة 

رف رتبطة ابملوارد الوراثية واملعاامل

التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف 

 التقليدي

 لتدريبنشطة اعدد املشاركني يف أ  

ن الكفاءات يف جمال املوارد وتكوي

الوراثية واملعارف التقليدية وأ شاكل 

التعبري الثقايف التقليدي اذلين 

% أ و أ كرث يف 50حيصلون عىل 

 اس تبيان موضوعي قصري يشمل

 أ س ئةل خبيارات متعددة

75 %(2018) 80% 

 2.4ھ

نفاذ حمّسن ا ىل املعلومات املتعلقة 

قبل  هما مناس تخداابمللكية الفكرية و 

مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور 

 جيع الابتاكر واال بداعلتش 

عدد قواعد البياانت وقوامئ 

املوجودات والسجالت والبواابت 

اال لكرتونية واملنصات املرتبطة 

واملعارف التقليدية ملوارد الوراثية اب

وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي 

ن واليت تس تخدم دليل الويبو بشأ  

دار   كية الفكريةة املل ا 

 3 غري متاح

 4املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ملعمتدة ابملئة مقارنًة ابملزيانية ا 0.6زايدة بنس بة  2020/21يف  4تبنّيِّ املوارد اال جاملية اخملصصة للربانمج 

دارة املعار   والتحدايت العاملية.ليدية ف التق وتُعزى التسوية ابلزايدة يف موارد خالف املوظفني ا ىل زايدة احتياجات ا 

عادة توزيع املوارد بني النتاجئ املرتقبة ا ىل ما ييل: طار  "1" وتُعزى ا  النتيجة زايدة الرتكزي عىل ال نشطة العامة للتوعية وتكوين الكفاءات يف ا 

طار النتيجة  "2؛ "2.3املرتقبة ه  .1.1بة هاملرتق وتعزيز موارد املوظفني من أ جل عقد دورات جلنة املعارف يف ا 

نفاق ا ىل تثبيت وظيفتني مس مترتني يف الثنائية  .2020/21وتبقى موارد املوظفني مس تقرة يف   .2018/19وتُعزى التغريات يف أ بواب اال 

دارة املعارف التقليدية والتحدايت العاملية  1.7ابلنتيجة املرتقبة هوتبنّيِّ املوارد املرتبطة  طار هذا الربانمج جحم معل ا  وع ص مرش فميل خييف ا 

WIPO GREEN  وقاعدة بياانتWIPO Re:Search  طار الربانمج  .18يف ا 
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 املوارد حبسب النتاجئ :4الربانمج 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 وصفهااملرتقبة و رمق النتيجة 

املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

 4,449 4,077 4,348 معزز بني ادلول ال عضاء يف وضع أ طر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكريةون تعا 1.1ھ

زة للموارد البرشية القادرة عىل  2.3ھ طلبات واسعة من املت تلبية تشكيةل كفاءات معزَّ

وا قل منلتسخري امللكية الفكرية بفعالية ل غراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ال  

 بدلان ذات الاقتصادات املتحوةلوال 

1,713 1,763 2,033 

نفاذ حمّسن ا ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات  2.4ھ

 ر واال بداعهور لتشجيع الابتاكامللكية الفكرية وامجل 

559 588 300 

يا ونرشها من البدلان كنولوج يع الت منصات وأ دوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطو  1.7ھ

 س امي البدلان ال قل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية البدلان النامية، والاملتقدمة ا ىل 

437 442 316 

 
 7,098 6,869 7,057 اجملموع

 

 1 2020/21وارد الاستامئنية احملمتل توافرها ل غراض الربامج يف ملا

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 

 ستامئنيةالايق نادالص 

الرصيد ال ويل 

 31يف 

ديسمرب 

2018 2 

 
املساهامت 

رة  املقدَّ

 3 2019يف 

رة  النفقات املقدَّ

 2019يف هناية 

املتوقع الرصيد 

 2019يف هناية 

املساهامت 

رة يف املقدَّ 

2020/21 3 

املوارد الاستامئنية 

احملمتل توافرها 

ل غراض الربامج يف 

2020/21 
 

 4الربانمج 
        

 4 0 اعات احمللية وال صلية املعمتدةمجلا
 

- - 0 -  0 
 

 0 اجملموع
 

- - 0 -  0 
 

تجاوز الثنائية الواحدة أ و طة املس مترة عىل فرتة زمنية ت وتغطي هذه املوارد عامة ال نش ال تشمل هذه ال رقام الفوائد وتسوايت أ سعار الرصف. 1

 تتداخل معها.
 

جئ التدقيق  انتظار نتاأ ويل يفرصيد  2018ديسمرب  31الرصيد يف  2

 املايل.
     

رة يف  3 م املساهامت املقدَّ دات ادلول ال عضاء عىل تعهّ وال تدلّ  عىل سبيل اال رشاد فقط ابالستناد ا ىل أ مناط المتويل السابقة. 2020/21و 2019تقدَّ

 لف املساهامت الس نوية.قد ختتبيل. و عدا يف احلاالت اليت يشمل فهيا االتفاق الاستامئين الزتامًا من هذا الق 
 فرنك سويرسي. 96.5مبلغًا قدره  2018هناية عام  بلغ الرصيد يف 4
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نفاق :4الربانمج   املوارد حبسب غرض اال 

  سويرسية()بأ الف الفرناكت ال 
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 حةقرت امل حويالتبعد الت املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أ لف.
     

  
 الوظائف

 
3,726 4,298 4,262 536 14.4% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
798 68 243 (555) -69.6% 

  
تاكليف املوظفني 

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أ لف

 
4,524 4,366 4,504 (19) -0.4% 

 ظفنيخالف املو موارد  ء.اب
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
49 25 49 - 0.0% 

  
 زماالت الويبو

 
167 121 167 - 0.0% 

 
 اجملموع الفرعي

 
215 146 215 - 0.0% 

 
 ال سفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
185 243 316 130 70.4% 

  
 أ سفار الغري

 
1,071 1,004 991 (80) -7.5% 

  
 غري متاح - - 17 - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
1,257 1,263 1,307 50 4.0% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
831 915 831 - 0.0% 

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 %5.0 10 210 160 200 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %0.0 - 18 7 18 رىخعاقدية ال  اخلدمات الت

 
 اجملموع الفرعي

 
1,049 1,082 1,059 10 1.0% 

 
تاكليف اخلدمات 

 املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 االتصاالت

 
 غري متاح - - - -

  
 %0.0 - 9 9 9 رىتشغيل ال خالمتثيل ومرصوفات ال 

  
خدمات ال مم 

 املتحدة املشرتكة

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
9 9 9 - 0.0% 
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 املعدات واال مدادات

     

  
 %0.0 - 3 3 3 ال اثث واملعدات

  
  %0.0 - 1 1 1 اال مدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

4 4 4 - 0.0% 
 

 اجملموع، ابء
 

2,534 2,503 2,594 60 2.4% 
 

 %0.6 41 7,098 6,869 7,057  اجملموع
 

 - 10 10 10  الوظائف
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 لتقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز ال و  الهدف الاسرتاتيجي الثاين

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 1.2ھ

اس تخدام نظام معاهدة التعاون 

اق أ وسع ءات عىل نطبشأ ن الربا

طلبات  فعالية أ كرب ال يداعوب

الرباءات ادلولية، مبا يف ذكل من 

قبل البدلان النامية والبدلان ال قل 

 منوا 

ة القانونية اخلاصة ابملعاهدة مس توى رضا مس تخديم معاهدة الرباءات عن املشور

 زابئنتدريب وخدمة الواملعلومات وال 

 5الربانمج 

 5الربانمج  ال نشطة التعاونية ملعاهدة الرباءات دلولية عناال دارات امس توى رضا املاكتب و 

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

 ا ادلول ال عضاء يف معاهدة الرباءاتالرباءات اليت أ قرهت

 5الربانمج 

لكرتونية املقدمة للمودعني والغحتسن   5الربانمج  تب واال داراري واملاكتاخلدمات اال 

رضا املاكتب عن ال نشطة املتعلقة بفحص الرباءات )التعاون ادلويل يف جمال حفص 

 الرباءات، وادلمع املقدم يف حفص الرباءات(

 5الربانمج 

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

 ال قل منواً 

 9الربانمج 

عدد الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات والصادرة من بدلان متحوةل وبدلان 

 متقدمة

 10الربانمج 

 10الربانمج  قةلالنس بة املئوية للمشاركني الراضني عن الندوات املتن

 الس ياسات واملسؤولني احلكوميني والعاملني يف جمال امللكيةالنس بة املئوية لواضعي 

م معمَّق لنظام معاهدة يف حلقات العمل الهادفة ممن دلهيم فهاملشاركني الفكرية و 

 الرباءات واملوضوعات املتصةل به

 20الربانمج 

 2.2ھ

نة يف  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ ا 

ت معاهدة التعاون بشأ ن معليا

 الرباءات

 5الربانمج  تلكفة لك طلب

 5الربانمج  املواعيد( ذكل احرتامة )مبا يف اجلودة اال جاملية ال جراءات الفحص الشلكي

 5الربانمج  احرتام املواعيد يف ترمجة التقارير

 5الربانمج  جودة تطوير الربجميات

 5الربانمج  جودة الرتمجة

 5الربانمج  ملعلوماتمة أ نظمة امس توايت خد

 3.2ھ

اس تخدام نظام الهاي عىل نطاق 

أ وسع وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل 

ية والبدلان دلان النام من قبل الب

 ال قل منوا

 9الربانمج  (1999عضوية وثيقة جنيف )

 20الربانمج 

 31الربانمج 

والبدلان ان النامية عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام الهاي والصادرة من البدل

 ال قل منواً 

 9الربانمج 

ن حوةل وبدلان بدلان متعدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام الهاي والصادرة م

 متقدمة

 10الربانمج 

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

 دلهيم فهم معّمق لنظام الهاية ممن الفكرية واملشاركني يف حلقات العمل الهادف

 20الربانمج 



 الربامج حسب ال هداف الاسرتاتيجيةوصف 

 الهدف الاسرتاتيجي الثاين

 ية للملكية الفكريةاملنظمة العامل 

 2020/21الربانمج واملزيانية 

 
 

61 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 31الربانمج  اال يداعات والتجديدات والقرارات يف ظل نظام الهاي 

 4.2ه

نة يف  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ ا 

 معليات نظام الهاي

 31الربانمج  يف النظام 1999همينة وثيقة 

 31انمج ربال احرتام املواعيد يف معاجلة طلب عادي بشأ ن تصممي دويل

 31الربانمج  مس توى اس تخدام الاس امترات اال لكرتونية

 31مج الربان وارداحرتام املواعيد يف اال بالغ برفض  

 31الربانمج  نظام الهاي املعلومايت يعمل بفعالية ويُدار وفقًا ل فضل املامرسات 

 31الربانمج  للنظامالاس تدامة املالية تكييف اال طار القانوين لتوس يع النظام بغية ضامن  

م   لكرتونية حرصًا مبا يف ذكل نسق منظَّ عدد املاكتب اليت تس تخدم مراسالت ا 

 اانتللبي

 31مج الربان

 5.2ھ

اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق 

أ وسع وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل 

من قبل البدلان النامية والبدلان 

 ال قل منوا

 6الربانمج  نظام مدريدا جاميل أ عضاء 

 9ربانمج لا

 20الربانمج 

بدلان عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام مدريد والصادرة من البدلان النامية وال 

 ل منواً ال ق

 9الربانمج 

 10الربانمج  عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام مدريد الصادرة من بدلان متحوةل وبدلان متقدمة

امللكية  لني احلكوميني والعاملني يف جمالاملئوية لواضعي الس ياسات واملسؤوالنس بة  

 ام مدريدمعّمق لنظ الفكرية واملشاركني يف حلقات العمل الهادفة ممن دلهيم فهم

 20الربانمج 

 6الربانمج  معدل اال يداع 

 6الربانمج  التسجيالت 

 6الربانمج  التجديدات 

 6الربانمج  التسجيالت ادلولية الساريةا جاميل عدد  

 6الربانمج  لتعييناتعدد ا ا جاميل 

 6الربانمج  (13و 12اخملالفات يف التصنيف )القاعداتن  

 6.2ھ

نتاجية وج نة يف حم ودة خدمات ا  س ّ

 معليات نظام مدريد

دخال حتسينات وظيفية يف نظام مدريد  6الربانمج  ا 

 6الربانمج  )مدريد(مؤرش رضا الزابئن 

 6الربانمج  جودة تطوير الربجميات

 6الربانمج  ت خدمة أ نظمة املعلوماتوايمس ت

 6الربانمج  تلكفة الوحدة 

 6الربانمج  توقيت املعامالت 

لكرتونية حرصاً اليت تس ت د املاكتبدع   6الربانمج  خدم مراسالت ا 

 6الربانمج  جودة خمرجات العمليات 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 7.2ھ

تزايد تفادي نشوء املنازعات 

املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا 

ليا أ و تسويهتا عرب الوساطة وداخ 

والتحكمي وغريها من أ ساليب 

 ديةل لتسوية املنازعاتالويبو الب

ات ورشوط بديةل لتسوية املنازعات يف الصفقات تعانة خبدمزايدة الاس  

جراءات الويبووالتسجيالت املتعلقة ابمللكية الفكرية، مبا   يف ذكل عرب ا 

 7الربانمج 

 10الربانمج 

 7الربانمج  عات اليت سامه املركز يف وضعها ودمعها لتسوية املناز الس ياسات البديةل

 9الربانمج 

 10الربانمج 

 8.2ھ

الفكرية يف  لملكيةعاةل ل ية فحام

احلقول العليا املكونة من أ سامء 

عامة واحلقول العليا املكونة من 

 رموز البدلان

ملكونة من أ سامء عامة عدد احلاالت اليت عاجلها املركز فامي يتعلق ابحلقول العليا ا

طار الس ياسة املوحدة لتسوية املنواحلقول العليا املكونة من رموز البدلا ازعات ن يف ا 

 ء احلقولعلقة بأ ساماملت

 7الربانمج 

وضعها ودمعها يف س ياق نظام أ سامء س ياسات تسوية املنازعات اليت سامه املركز يف 

 احلقول

 7الربانمج 

 9.2ھ

عىل نطاق اس تخدام نظام لش بونة 

ية أ كرب، مبا يف ذكل أ وسع وبفعال 

من قبل البدلان النامية والبدلان 

 ال قل منوا 

من البدلان النامية والبدلان ال قل منوًا السارية مبوجب نظام  ت ادلوليةعدد التسجيال

 لش بونة

 9الربانمج 

 20الربانمج 

 32الربانمج 

ان املتقدمة السارية مبوجب نظام ادلولية من البدلان املتحوةل والبدلعدد التسجيالت 

 ش بونةل 

 10الربانمج 

 32الربانمج  توس يع نطاق التغطية اجلغرافية لنظام لش بونة

 32الربانمج  عدد الطلبات ادلولية وغريها من املعامالت

 10.2ھ

نة يف  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ ا 

 معليات نظام لش بونة

دخال حتسينات وظيفية يف نظام لش بونة  32مج انالرب ا 

ن سري معل جسل لش بونة، مبا يف ذكل العمليات واال جراءات اال لكرتونية  32الربانمج  حتسُّ
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 دة التعاون بشأ ن الرباءاتنظام معاه 5الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

س امي فامي يتعلق بتقامس العمل بني  الرباءات، والحتسني املواصفات احلالية لنظام معاهدة  •

جرائية ومؤسس ية هتدف ا ىل زايدة فعال املاكتب ية النظام وضامن أ ن ، من خالل بذل هجود ا 

عىل حنو فّعال معليات املعاجلة خالل املرحةل  ادلولية الل املرحةلتدمع معليات املعاجلة خ

 الوطنية؛

 كية الفكرية واملكتب ادلويل هبدف بلوغ اال ماكانت الاكمةلتشجيع التعاون الفعال بني ماكتب املل  •

وأ دواهتا اال لكرتونية، ليك يتفاعل املشاركون بفعالية وجودة أ كرب مع نظام  ePCTخلدمات منصة 

ملتطلبات ال منية، بغض النظر عن القدرة احمللية يف جمال الس تكامل االرباءات ومعاهدة 

ية اليت تقدم خدمات بصفة مكتب تسمل للطلبات و/أ و لوجيا املعلومات للماكتب الوطن تكنو 

دارة د  ولية؛ا 

ضامن أ ن تظل ا جراءات املكتب ادلويل فعاةل وأ ن تفيض ا ىل نتاجئ دقيقة وعالية اجلودة يف  •

ماكتب تسمل الطلبات واال دارات ادلولية يف القيام ابل مر ذاته واصةل دمع ملناسب، ومالوقت ا

دلولية العمل يف املراحل الالحقة من املعاجلة خالل املرحلتني ا الاعامتد عىل نواجتحىت يتس ىن 

 والوطنية؛

حتسني معليات حساب الرسوم وسدادها وتعقهبا وحتويلها عىل مس توى مدفوعات املودعني  •

 اكتب لكهيام؛وم بني املحتويل الرسو 

عدادها، مب • ا يف ذكل وضع دمع اال دارات ادلولية يف حتسني نوعية نواجت معلها واحرتام مواعيد ا 

ماكانت البحث وال  ت؛فحص التعاونيني للطلبات املودعة بناء عىل معاهدة الرباءامقاييس للجودة والنظر يف ا 

ضافية لتحسني نظام مع • دة اليت وافقت علهيا ادلول ال عضاء؛فيذ التدابري املُحءات، مع تن اهدة الربامواصةل دراسة س بل ا   دَّ

لتوعية لتحديد الاحتياجات وحتسني لرباءات وأ حصاب املصلحة من خالل ادلراسات الاس تقصائية واتعزيز التواصل مع معالء معاهدة ا •

 بات؛مل من تعقي اءات؛ ومشاطرة مجيع أ حصاب املصلحة ما يُس تفعالية خدمة معاهدة الرب 

 ابلفيديو؛ توفري وتنظمي تدريب ملس تخديم معاهدة الرباءات، مبا يف ذكل من خالل الندوات اال لكرتونية والتداول •

هيا أ نظمة ال عامل واملعلومات ملعاهدة الرباءات، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تقوم علامليض قدمًا يف تعزيز مرونة البنية التحتية ل  •

 أ مهنا؛ز مس توايت وتعزي

حيث اللغات والنطاق اجلغرايف ومع س امي يف ظل الطلب املتغرّي من  مواصةل مواءمة مجموعات همارات املوظفني مع الاحتياجات، وال •

 ة؛مراعاة التطورات التكنولوجي
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نتاجية معليات نظام معاهدة الرباء •  دماته؛ات وجودة خمواصةل أ متتة العمليات وتبس يطها وتعزيز اال دارة من أ جل حتسني ا 

 العاملية للملكية الفكرية؛ املسامهة يف حتسني أ وجه التأ زر بني خمتلف أ نظمة تكنولوجيا املعلومات املس تخدمة يف ال نظمة •

 ولوجيات جديدة عىل وجه الرسعة بغية احلد من تاكليف الرتمجة؛ يتعلق ابملشرتايت واعامتد تكنالاس مترار يف اتباع هنج س بّاق فامي •

مة ا ىل البدلان الناميع الون مالتعا مواصةل • ة والبدلان ال قل منوًا ربامج ال خرى فامي خيص خدمات املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات املقدَّ

طار معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا  ت.يف ا 

 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر وا 

 ا جراءات التخفيف اخملاطر

يداعض يف اخنفا اهدة الرباءات بصورة مطلقة أ و ابلنس بة ا ىل ات معا 

يداعات مسار ابريس.  ا 

املرحةل ادلولية ملعاهدة الرباءات والرتوجي للمعاهدة مواصةل حتسني خدمات 

 حلاليني واحملمتلني.دلى ملس تخدمني ا

عدم توفر خدمات معاهدة الرباءات لفرتة مطوةل بسبب خلل يف معليات 

 هدة الرباءات.بياانت معالكرتونية ل املعاجلة اال  

بياانت معاهدة الرباءات الواردة من املاكتب واال دارات  مواصةل تعزيز مراقبة

ر يف العامةل يف ظل معاهدة الرباءات وضامن الكشف عن أ وجه القصو 

 النظام وتصحيحها ومعاجلهتا برسعة.

املتطورة ج التوعية للموظفني؛ ومواصةل زايدة املراقبة  يف برانمامليض قدماً  الكشف املتعمد أ و غري املقصود عن معلومات رسية.

للبيئة املادية واال لكرتونية؛ ومواصةل حتسني املراقبة الاسرتاتيجية؛ 

 مع مقديم اخلدمات اخلارجيني.والاحتفاظ مبس توى عاٍل من الرقابة 

الربانمج 
5

1الربانمج 

قانون 
الرباءات

13الربانمج 

قواعد البياانت 
العاملية

12الربانمج 

التصنيفات 
ليةواملعايري ادلو 

7الربانمج 

مركز التحكمي 
والوساطة

9الربانمج 

املاكتب 

قلميية اال 

10الربانمج 

البدلان املتحوةل 
واملتقدمة

14الربانمج 

النفاذ ا ىل 
املعلومات 
واملعرفة

15الربانمج 

حلول ال عامل 
ملاكتب امللكية 

الفكرية

16الربانمج 

الاقتصاد 
واال حصاء

25الربانمج 

تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت

28الربانمج 

تأ مني املعلومات 
والسالمة وال من
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جراءات مراقبة اجلودة  تراجع جودة نواجت العمل ادلويل. دخال ادلويل وتش يف املكتب مواصةل تعزيز ا  جيع ا 

س امي تكل  امن اجلودة يف املاكتب الوطنية، والات عىل العمليات وضحتسين

دارات دولية.  اليت تعمل بصفة ا 

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ال داء

 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء يجة املرتقبةنت ال 

 1.2ھ

اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأ ن 

فعالية اق أ وسع وبءات عىل نطالربا

الرباءات ادلولية، طلبات أ كرب ال يداع 

مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية 

 والبدلان ال قل منوا

مس توى رضا مس تخديم معاهدة 

القانونية  الرباءات عن املشورة

اخلاصة ابملعاهدة واملعلومات 

 ريب وخدمة الزابئنوالتد

% من مس تخديم معاهدة 90

ة ات املعاهدضون عن خدمالرباءات را

الويبو )اس تقصاء  اليت تقدهما

2016/2017) 

90/+( %-2)% 

مس توى رضا املاكتب واال دارات 

ادلولية عن ال نشطة التعاونية 

 ملعاهدة الرباءات

هجة  43صل من أ   %42 )98

تفيدة من ال نشطة التعاونية مس  

املتعلقة مبعاهدة الرباءات )اس تقصاء 

2016/17)) 

98/+( %-2)% 

املتعلقة ال نشطة  اكتب عنرضا امل 

بفحص الرباءات )التعاون ادلويل 

يف جمال حفص الرباءات، وادلمع 

 املقدم يف حفص الرباءات(

هجة  27من أ صل  %27 )100

ملتعلقة بفحص مس تفيدة من ال نشطة ا

 ((2016/17الرباءات )اس تقصاء 

98/+( %-2)% 

مواصةل تطوير نظام معاهدة  

توصيات امي تنفيذ س  الرباءات، وال

خارطة طريق معاهدة الرباءات 

اليت أ قرهتا ادلول ال عضاء يف 

 معاهدة الرباءات

القرارات الصادرة عن الهيئات اخملتصة 

 ملعاهدة الرباءات

 2018حىت هناية 

الصادرة عن هيئات املعاهدة  اراتالقر 

 2021اخملتصة حىت هناية 

لكرتونية   حتسن اخلدمات اال 

واملاكتب ني والغري املقدمة للمودع

 واال دارات

مكتبًا لتسمل الطلبات يقبل  56

اال يداع اال لكرتوين بناء عىل معاهدة 

عرب نظام املعاهدة  52الرباءات )

عرب حزم نظام  4اال لكرتوين + 

 اال لكرتوين(املعاهدة 

ضافية لتسمّل الطلبات 6  ماكتب ا 

مكتبًا لتسمّل الطلبات ال يزال يقبل  12  

يداع لويبو لال  برانمج ا اال يداعات عرب

-PCTاال لكرتوين ال من للطلبات )

SAFE) 

ماكتب لتسمّل الطلبات توقفت عن  4

 القبول

دارة  16و مكتبًا لتسمّل الطلبات 62   ا 

أ و  ePCTدولية تس تخدم النظام 

تقبل الواثئق اليت يرسلها املودعون 

 ePCTابس تخدام النظام 

ضافية لتسمّل الطلبات 8  3و ماكتب ا 

دا ضافيةدولية  راتا   ا 
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 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء يجة املرتقبةنت ال 

لكرتونيًا ابس تخدام  24,181   يداعًا ا  ا 

 ePCTالنظام 

 2020/21% يف 50زايدة بنس بة 

% من اال يداعات الورقية ُأدخلت 50  

مع قيام ماكتب  ePCTيف النظام 

تخدم ذكل  الطلبات اليت تس  تسملّ 

دخال البياانت الببليوغرافية  النظام اب 

 (2018 )هناية

75% 

 2.2ھ

نتاجية  نة يف  تاوجودة خدما  حمس ّ

معليات معاهدة التعاون بشأ ن 

 الرباءات

 %(2-فرناكت سويرسية )+/ 707 (2017فرنك سويرسي ) 702 تلكفة لك طلب

اال جاملية ال جراءات الفحص اجلودة 

ة )مبا يف ذكل احرتام الشلكي

 املواعيد(

97.1( %2017) 95/+( %-2)% 

 %(2-% )+/90 (2018) %89 احرتام املواعيد يف ترمجة التقارير

 %(3-% )+/88 (2018% )86 جودة الرتمجة

 %(2-)+/ 94 (2018% )92.3 جودة تطوير الربجميات

 %(2-)+/ 97 (2017% )97.6 املعلوماتمس توايت خدمة أ نظمة 

 5املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19رنًة ابملزيانية املعمتدة ابملئة مقا 2.3بنس بة زايدة  2020/21تبنّيِّ املوارد اال جاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية 

ايدة الطلب عىل خدمات الرتمجة املرتبطة مبعاهدة الرباءات بسبب ززايدة تاكليف  "1وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني ا ىل ما ييل: "

طار معليات نظام معاهدة الرب وزايد "2املعاهدة؛ " تنوعة ذات أ ولوية عالية يف جمال ومبادرات م  "3اءات؛ "ة عدد املنتفعني بزماالت يف ا 

ة تدفقات العمل؛ عىل حمتوى الصور، وحتويل الربجميات، وأ متتتكنولوجيا املعلومات مثل أ متتة الاختبارات، وال دوات التحليلية، والتعرف 

مع املاكتب الوطنية للملكية  يز التواصلوتعز  "5؛ "(OCRفامي خيص التعرف معليات التعرف عىل احلروف والرموز ) وتعزيز مراقبة اجلودة "4"

 الفكرية.

لغاء و ويُعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني ا ىل التحسينات املس مترة يف  نتاجية معليات نظام معاهدة الرباءات )ا  رة ا  ظيفة( وتاكليف املوظفني املقدَّ

 .2018يونيو  1ن اعتبارًا مبعد اخنفاض مضاعف تسوية مقر العمل ملدينة جنيف  2020/21للثنائية 

 املوارد حبسب النتاجئ :5الربانمج 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 ووصفهارمق النتيجة املرتقبة 
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

يالت التحو 

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

 1.2ھ
ال يداع  عالية أ كربق أ وسع وبفاس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات عىل نطا

 ةطلبات الرباءات ادلولي
27,830 26,940 26,976 
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نتاجية وجودة خدمات  2.2ھ نة يف معليات معاهدة التعاون بشأ ن الرباءاتا   191,080 182,430 185,277 حمس ّ

 
 218,056 209,370 213,107 اجملموع

 

 املوارد حبسب غرض اال نفاق :5الربانمج 

 (السويرسية )بأ الف الفرناكت
 

 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة التحويالتبعد  املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 د املوظفنيموار  أ لف.
     

  
 الوظائف

 
129,540 125,855 127,313 (2,227) -1.7% 

  
املوظفون 

 املؤقتون

 
2,485 2,208 1,491 (994) -40.0% 

  
تاكليف املوظفني 

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 %2.4- (3,222) 128,803 128,063 132,025 اجملموع، أ لف

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 الويبو ون ومنحاملتدرب

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - 1 -

  
 زماالت الويبو

 
1,783 1,925 2,912 1,128 63.3% 

 
 الفرعيموع اجمل

 
1,783 1,926 2,912 1,128 63.3% 

 
 ال سفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
1,636 1,574 1,700 63 3.9% 

  
 أ سفار الغري

 
2,321 2,302 2,301 (20) -0.9% 

  
 %0.0 - 70 70 70 التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
4,027 3,946 4,071 43 1.1% 

 
 اقديةت التعاخلدما

     

  
 املؤمترات

 
406 409 412 6 1.5% 

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 %96.2 5,340 10,891 5,563 5,551 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %2.2 1,418 67,090 66,568 65,672 رىعاقدية ال خاخلدمات الت

 
 اجملموع الفرعي

 
71,629 72,540 78,393 6,764 9.4% 

 
 اخلدماتتاكليف 

 املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 %5.0 105 2,221 1,483 2,116 املباين والصيانة

  
 االتصاالت

 
958 961 960 2 0.2% 

  
 %16.2 3 24 22 21 المتثيل ومرصوفات التشغيل ال خرى

  
مم  خدمات ال 

 ةاملتحدة املشرتك

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
3,095 2,466 3,205 110 3.6% 

 
 املعدات واال مدادات

     

  
 %675.0 135 155 53 20 ال اثث واملعدات

  
 %1.8- (10) 518 375 528 اال مدادات واملواد

 
 اجملموع الفرعي

 
548 428 673 125 22.9% 

 
 اجملموع، ابء

 
81,082 81,307 89,253 8,171 10.1% 

 
 %2.3 4,950 218,056 209,370 213,107 اجملموع

 
 (1) 373 374 374 الوظائف

 



 الربامج حسب ال هداف الاسرتاتيجيةوصف 

 الهدف الاسرتاتيجي الثاين

 ية للملكية الفكريةاملنظمة العامل 

 2020/21الربانمج واملزيانية 

 
 

69 

 نظام مدريد 6الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

ليه؛انضامم ادلول اليت تبدي رغبهتا يف الاتشجيع الانضامم ا ىل نظام مدريد ودمع  •  نضامم ا 

سرتاتيجية والقامئة عىل لرتوجي الاالتسويق وازايدة وتعزيز اس تخدام نظام مدريد من خالل معليات  •

 السوق، والقيام حبمالت وأ نشطة هادفة؛ حبوث

هما املكتب ادلويل ا ىل املس تخدمني و  •  املاكتب؛تطوير وتعزيز خدمات مدريد احلديثة اليت يقّدِّ

نتاجية معليات نظام مدريد وجودة معامالهتا يف املكتب ادلويل؛ •  حتسني ا 

ماكد وتطويره لنظام مدريتصممي برانمج حاسويب  • نية حتديث مجيع وتعمميه عىل مراحل لزايدة ا 

وظائف ال عامل ادلاخلية واخلارجية لنظام مدريد وتوحيدها فضاًل عن مواءمهتا مع مبادرة املنصة 

 للملكية الفكرية املنفَّذة عىل مس توى املنظمة كلك؛ العاملية

ل خالدريد واملامرسات اال دارية مك نظام موين اذلي حيالعمل عىل حتقيق تمنية متوازنة يف اال طار القان •

الاجامتعات الس نوية للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأ ن التسجيل ادلويل 

 س تديرة لفريق مدريد العامل.للعالمات واملائدة امل 

 التعاون فامي بني الربامج

 

الربانمج 
6

2الربانمج 

العالمات التجارية 
والتصاممي الصناعية 
واملؤرشات 
اجلغرافية

9الربانمج 

املاكتب 
قلميية اال 

10الربانمج 

البدلان 
املتحوةل 
واملتقدمة

12الربانمج 

التصنيفات 
واملعايري 
13الربانمج ادلولية

قواعد 
البياانت 
العاملية

15الربانمج 

حلول ال عامل 
ملاكتب امللكية 

الفكرية

16الربانمج 

الاقتصاد 
واال حصاء

31الربانمج 

نظام الهاي

32الربانمج 

ةنظام لش بون
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جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر وا 

 التخفيفا جراءات  راخملاط

املعقدة للنظام وطريقة معهل، قد يفضل مودعو الطلبات نظرًا ا ىل الطبيعة 

 املسار الوطين فامي يتعلق ببعض ال طراف املتعاقدة.

ل تعديالت قانونية نظام مدريد وفعاليته من خالالاس مترار يف تعزيز كفاءة 

يف مجيع ية وتسههل ومعلية من شأ هنا أ ن تبّسط ضامن حامية العالمات التجار 

 ملعينة.طراف املتعاقدة اال  

 التشجيع عىل انضامم أ طراف جديدة يف املناطق والبدلان الرئيس ية.

هما املكتب نظرًا ا ىل عدم كفاية التحسينات يف جودة اخلدمات اليت يقد

يف جاذبية النظام، ومن مث  ادلويل، قد يؤثر تزايد عدم رىض الزابئن سلباً 

  يف اس تخدامه.

مدريد تتيح حتديث أ ساليب معل جديدة لنظام  معلوماتيةشاء منصة ن ا  

مة غىل املس تخدمني واملاكتب؛  املكتب ادلويل واخلدمات احلديثة املقدَّ

ت العمل؛ وحتسني اجلودة ومواءمة مواصفات املوظفني مع احتياجا

جراءات  والاتساق يف املامرسات التشغيلية لنظام مدريد؛ ومواصةل تعزيز ا 

 دريب وادلمع.وتوفري التة اجلودة؛ مراقب

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ال داء

 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 5.2ھ

اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق 

عالية أ كرب، مبا يف ذكل من أ وسع وبف

النامية والبدلان ال قل  قبل البدلان

 منوا

 31يف بدلًا ) 118عضو يغطي  102 15ا جاميل أ عضاء نظام مدريد

 (2018ديسمرب 

يف الس نة( يف  3أ عضاء ا ضافيني ) 6

2020/21 

 % يف الس نة4زايدة بنس بة  )مبدئيًا(طلب  56,200: 2017 معدل اال يداع

 2020:63,900 طلبًا )مبدئيًا( 56,627: 2017 التسجيالت

2021: 66,800 

 2020:34,796 طلبًا )مبدئيًا( 29,362: 2017 التجديدات 

2021: 36,124 

ا جاميل عدد التسجيالت ادلولية  

 السارية

 2020:743,000 طلبًا )مبدئيًا( 695,100: 2018

2021: 764,000 

 مليون 2020:6.07 ئيًا(مليون )مبد 5.91: 2018 ا جاميل عدد التعيينات 

 مليون 6.14 :2021

اخملالفات يف التصنيف )القاعداتن  

 (13و 12

2017 :45.4% 2020:30% 

2021: 29% 

 6.2ھ

نة يف  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ ا 

 معليات نظام مدريد

دخال حتسينات وظيفية يف نظام  ا 

 مدريد

الالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت 

ديسمرب  31يف اال دارية السارية 

2018 

دخال تعديالت عىل الالحئة التنفيذية  ا 

املشرتكة والتعلاميت اال دارية 

(2 REV. MM/LD/WG/16/6) 

د الحقاً  مؤرش رضا الزابئن )مدريد(  %80 حُيدَّ

                                                           
يداع الصك املعيناستنادًا ا ىل اترخي  15  ادلخول حزي النفاذ وليس اترخي ا 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=405306


 الربامج حسب ال هداف الاسرتاتيجيةوصف 

 الهدف الاسرتاتيجي الثاين

 ية للملكية الفكريةاملنظمة العامل 

 2020/21الربانمج واملزيانية 

 
 

71 

 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

)تسجيل سويرساًي  فرناكً  731 تلكفة الوحدة

د(  جديد/جمدَّ

 فرناكً سويرساًي )تدوين وثيقة( 320

(2017) 

 حدةفئيت تلكفة الو اخنفاض يف 

 يوماً  62التسجيالت: عامالتت املتوقي

 يوماً  65التجديدات: 

 التعيينات

 يوماً  38الالحقة: 

 يوماً  80التعديالت: 

 يوماً  43القرارات: 

 أ ايم 227 التصحيحات:

(2017) 

 يوماً  30الت:التسجي

 يوماً  50التجديدات: 

 التعيينات

 يوماً  30الالحقة: 

 يوماً  30التعديالت: 

 وماً ي 15القرارات: 

 أ ايم 60 يحات:التصح 

 مراقبة جودة الفحص: جودة خمرجات العمليات

 %88نيس 

 %95الفحص الشلكي 

 %99القرارات 

 %97التعديالت 

 %96التجديدات 

 جماالت أ خرى:

 %100جسالت الزابئن 

 %82خدمة الزابئن 

 الرتمجة:

 %98اال نلكزيية 

 %99الفرنس ية 

 %98اال س بانية 

(2017) 

 حص:بول يف الفمس توى اجلودة املق 

 %90نيس 

 %95الفحص الشلكي 

 %97القرارات 

 %95التعديالت 

 %95التجديدات 

 جماالت أ خرى:

 %99جسالت الزابئن 

 %90خدمة الزابئن 

 الرتمجة:

 %95اال نلكزيية 

 %95الفرنس ية 

 %95اال س بانية 

 %95 (2018% )90.1 جودة تطوير الربجميات 

 %95 (2018)% 94.3 مس توايت خدمة أ نظمة املعلومات 

عدد املاكتب اليت تس تخدم  

لكرتونية حرصاً   مراسالت ا 

 XMLعن طريق النسق  44

 عن طريق اال يداع اال لكرتوين 3

 دعن طريق بوابة مكتب مدري 37

(MOP) 16 

(2018) 

 XMLلنسق ريق اعن ط 50

 عن طريق اال يداع اال لكرتوين 6

 17بوابة مكتب مدريدعن طريق  50

                                                           
 وثيقة عن طريق بوابة مكتب مدريد 100<  املاكتب اليت ترسل 16
 انظر احلاش ية السابقة. 17
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 6مج املوارد اخملصصة للربان

، مبا يشري ا ىل المنو 2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  4.8زايدة بنس بة  2020/21وارد اال جاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية  املتبنّيِّ 

 نظام مدريد خالل الثنائية.القوي املتوقع ل 

طار  االت مدريدتوس يع برانمج زم "1" الزايدة يف موارد خالف املوظفني ا ىل ما ييل:وتُعزى  وزايدة يف تاكليف  "2؛ "5.2النتيجة املرتقبة هيف ا 

طار الن  "3الرتمجة وادلمع التشغييل يف نظام مدريد؛ "  .6.2تيجة املرتقبة هوتعزيز نظام تكنولوجيا املعلومات لنظام مدريد يف ا 

نشاء مخس وظائف مهنا أ ربع وظائف موتُعزى  فحص يف معليات مدريد )النتيجة معليات ال رنة ل غراضالزايدة الصافية يف عدد الوظائف ا ىل ا 

ى نقل وظيفتني مما اس تدع 31بنقهل ا ىل الربانمج  6وفصل دمع تكنولوجيا املعلومات اخلاص بنظام الهاي عن الربانمج  "2(؛ "6.2املرتقبة ه

بعد اخنفاض مضاعف تسوية مقر  2020/21ئية رة للثناويُعزى الاخنفاض الصايف يف موارد املوظفني ا ىل تاكليف املوظفني املقدَّ  .خارج الربانمج

 .2018يونيو  1اعتبارًا من  العمل ملدينة جنيف

 1 2020/21املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها ل غراض الربامج يف 

 لفرناكت السويرسية(ف ا)بأ ال

 

 الصناديق الاستامئنية

الرصيد ال ويل 

 31يف 

ديسمرب 

2018 2 

 
رةاملساهامت املق  دَّ

 3 0192يف 

رة  النفقات املقدَّ

 2019يف هناية 

الرصيد املتوقع يف 

 2019هناية 

رة  املساهامت املقدَّ

 3 2020/21يف 

املوارد الاستامئنية 

احملمتل توافرها ل غراض 

 2020/21يف الربامج 

 
 6الربانمج 

       

 
 324 الصني

 
320 500 144 700 844 

 
 297 4الصني )املوارد البرشية(

 
350 500 147 700 847 

 

 621 اجملموع
 

670 1,000 291 1,400 1,691 
 

تتجاوز الثنائية الواحدة ة زمنية وتغطي هذه املوارد عامة ال نشطة املس مترة عىل فرت  ال تشمل هذه ال رقام الفوائد وتسوايت أ سعار الرصف. 1

 معها. تتداخل أ و
 

 ايل.لتدقيق املار نتاجئ ارصيد أ ويل يف انتظ 2018ديسمرب  31الرصيد يف  2
    

رة يف  3 م املساهامت املقدَّ ال عضاء عدا وال تدّل عىل تعهّدات ادلول  عىل سبيل اال رشاد فقط ابالستناد ا ىل أ مناط المتويل السابقة. 2020/21و 2019تقدَّ

 وية.اهامت الس نيف احلاالت اليت يشمل فهيا االتفاق الاستامئين الزتامًا من هذا القبيل. وقد ختتلف املس
طار الربانجمني  4  .18و 6يشمل ذكل املوظفني من الفئة الفنية املعيَّنني يف ا 

 



 الربامج حسب ال هداف الاسرتاتيجيةوصف 

 الهدف الاسرتاتيجي الثاين

 ية للملكية الفكريةاملنظمة العامل 

 2020/21الربانمج واملزيانية 

 
 

73 

 املوارد حبسب غرض اال نفاق :6الربانمج 

 السويرسية()بأ الف الفرناكت 

 
 الفرق عن املزيانية املزيانية ةانياملزي 

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أ لف.
     

  
 الوظائف

 
41,458 39,622 41,073 (384) -0.9% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
1,063 1,327 860 (203) -19.1% 

  
تاكليف املوظفني 

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 %1.4- (587) 41,933 40,949 42,521 اجملموع، أ لف

 ظفنيف املو وارد خالم .ابء
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
8 5 28 20 250.0% 

  
 زماالت الويبو

 
2,400 2,644 3,420 1,020 42.5%  

 اجملموع الفرعي
 

2,408 2,649 3,448 1,040 43.2% 
 

 ال سفار والتدريب واملنح
     

  
 بعثات املوظفني

 
991 880 841 (150) -15.1% 

  
 الغري أ سفار

 
1,394 1,233 1,385 (9) -0.6% 

  
  %2.2- (6) 265 101 271 التدريب ومنح السفر هل

 اجملموع الفرعي
 

2,656 2,214 2,491 (165) -6.2% 
 

 اخلدمات التعاقدية
     

  
 املؤمترات

 
310 325 339 29 9.4% 

  
 النرش

 
 غري متاح - - 68 -

  
 %2.4- (60) 2,430 2,592 2,490 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
  %40.0 2,578 9,018 6,830 6,440 اخلدمات التعاقدية ال خرى

 اجملموع الفرعي
 

9,240 9,815 11,787 2,547 27.6% 
 

 تاكليف اخلدمات املالية
 

- - - 
  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 تاحغري م  26 26 24 - املباين والصيانة

  
 االتصاالت

 
1,835 1,627 1,730 (105) -5.7% 
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 %900.0 180 200 15 20 المتثيل ومرصوفات التشغيل ال خرى

  
مم  خدمات ال 

 املتحدة املشرتكة

 
 احغري مت - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
1,855 1,667 1,956 101 5.4% 

 
 املعدات واال مدادات

     

  
 احمت غري - - 11 - ال اثث واملعدات

  
  %87.5- (140) 20 4 160 اال مدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

160 15 20 (140) -87.5% 
 

 %20.7 3,383 19,701 16,359 16,319 اجملموع، ابء
 

 %4.8 2,795 61,635 57,308 58,839 اجملموع
 

 3 119 115 116 الوظائف
 

 

 املوارد حبسب النتاجئ :6الربانمج 

 يرسية(السو اكت الفرن )بأ الف

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

.5ھ

2 

لية أ كرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية عىل نطاق أ وسع وبفعااس تخدام نظام مدريد 

 والبدلان ال قل منوا

12,543 12,453 12,798 

.6ھ

2 

نة يف معليات نظام مدريد نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  48,836 44,855 46,296 ا 

 
 61,635 57,308 58,839 اجملموع



 الربامج حسب ال هداف الاسرتاتيجيةوصف 

 الهدف الاسرتاتيجي الثاين

 ية للملكية الفكريةاملنظمة العامل 

 2020/21الربانمج واملزيانية 

 
 

75 

 نظام الهاي 31الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 حملمتةل وماكتهبا؛ملتعاقدة اال طراف ا توس يع نطاق نظام الهاي ليصبح نظامًا عامليًا بأ مت معىن اللكمة من خالل تقدمي ادلمع املتفاين لفائدة •

اس تخدامه بني ال عضاء احلاليني واس تقطاب مس تخدمني الرتوجي للنظام عىل حنو فعال بغية زايدة  •

 من ال طراف املتعاقدة اجلديدة؛

عداد •  احات لتنقيح اال طار القانوين لنظام الهاي؛اقرت  ا 

ة للمودعني مع مراعاة د اال رشاديعداد املواتعزيز سهوةل اس تخدام النظام من خالل الاس مترار يف ا   •

 ع النظام؛أ ثر توسّ 

اتحة تطوير  • النظام عىل حنو قانوين ومتوازن ابلتوازي مع حتديث بيئة تكنولوجيا املعلومات من ا 

 عية؛الصنات الس نوية للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام الهاي بشأ ن التسجيل ادلويل للتصاممي خالل الاجامتعا

دارية مثىل، واس تحداث حلول معلوماقدماً  امليض •  تية لضامن خدمات حديثة للمس تخدمني واملاكتب ال عضاء؛ يف الاستامثر يف بنية ا 

 مات متجاوبة يف جمال دمع الزابئن.تعزيز جتربة املس تخدم والزبون من خالل خد •

 التعاون فامي بني الربامج
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جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر وا 

 ءات التخفيفراا ج اخملاطر

العنارص اليت ينبغي مراعاهتا يف طلب يفيض ارتفاع عدد اال يداعات وزايدة 

تصممي دويل ا ىل وجود خطر يف اس تقبال اس تفسارات من الزابئن تتجاوز 

 املكتب ادلويل.قدرة 

عدم جتانس القوانني املوضوعية املتبعة يف والايت الفحص القضائية قد 

وفيق بني الاختالفات فترتاجع مني من التكن املس تخديؤدي ا ىل عدم مت

 نظام الهاي.ثقهتم يف 

دارة النظام، وتشجيع أ فضل  تعزيز الكفاءة والفعالية يف مجيع جوانب ا 

ة، والتقارب بني املامرسات املامرسات، وأ نشطة التواصل ال  هادفة واملوهجَّ

دمني س تخادلولية والوطنية؛ وتطوير حلول معلوماتية ملساعدة امل 

 اكتب واملكتب ادلويل.حصني يف املوالفا

ملتعاقدة بذكل اخلطر وتسليط الضوء عىل حاالت النجاح توعية ال طراف ا

 .عند الرتوجي لنظام الهاي

عالمية عن طري عداد موارد ا  عداد الطلبات ادلولية اا  مة ا ىل والايت قة ا  ملقدَّ

 الفحص القضائية.

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ال داء

 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء قبةالنتيجة املرت 

 3.2ھ

اس تخدام نظام الهاي عىل نطاق أ وسع 

وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل من قبل 

 البدلان النامية والبدلان ال قل منوا

 عضواً  70 (2018 )هنايةعضوًا  58 18(1999عضوية وثيقة جنيف )

اال يداعات والتجديدات والقرارات 

 نظام الهاييف ظل 

 5,041جيالت: تس ال 

 

 5,213 الطلبات:

 

 11,688القرارات: 

 

 19,429 التصاممي املدرجة:

 

 3,297 التجديدات:

 

 2,531املس تخرجات والصور:

(2017) 

 التسجيالت:

- 5,724 (2020) 

- 66,106 (2021) 

 الطلبات:

- 7,140 (2020) 

- 7,800 (2021) 

 القرارات:

- 15,500 (2020) 

- 17,000 (2021) 

 :املدرجة التصاممي

- 24,380 (2020) 

- 26,150 (2021) 

 التجديدات:

- 3,780 (2020) 

- 4,120 (2021) 

 املس تخرجات والصور:

- 2,750 (2020) 

- 3,000 (2021) 

                                                           
 يداع الصكخول حزي النفاذ وليس اترخي ا  استنادًا ا ىل اترخي ادل 18
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 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء قبةالنتيجة املرت 

 4.2ھ

نتاجية وج نة يف ودة خدمات حم ا  س ّ

 معليات نظام الهاي

أ و  بدلان خارج الاحتاد ال ورويب 3 19يف النظام 1999همينة وثيقة 

الفكرية  كيةل فريقية للمل املنظمة ا

 (2018فقط ) 1960ملزمة بوثيقة 

ال يوجد أ ي بدل خارج الاحتاد 

ال ورويب أ و املنظمة ال فريقية للملكية 

م بوثيقة   قطف 1960الفكرية ُملزي

تكييف اال طار القانوين لتوس يع 

النظام بغية ضامن الاس تدامة 

 املالية للنظام

 راجعر املاال طا اال طار احلايل

املواعيد يف معاجلة طلب رتام حا

 عادي بشأ ن تصممي دويل

 التسجيالت:

أ ايم معل  5% يف غضون 16

(2017) 

 التغيريات:

أ ايم معل  3% يف غضون 90

(2018) 

املصدق علهيا:  النسخ/املس تخرجات

 % يف غضون95

 (2018أ ايم معل ) 5

 التسجيالت:

 أ ايم معل 4% يف غضون 30

 التغيريات:

 معل أ ايم 3ن  غضو% يف90

النسخ/املس تخرجات املصدق علهيا: 

 % يف غضون95

 أ ايم العمل 5

احرتام املواعيد يف اال بالغ برفض 

 وارد

 % من حاالت الرفض53

 (2018أ ايم معل ) 5يف غضون 

من حاالت الرفض يف  90%

 غضون

 أ ايم العمل 5

مس توى اس تخدام الاس امترات 

 اال لكرتونية
 %92 ية:اال لكرتون اال يداعات  –

 %78 اال لكرتونية:يدات التجد –

 %60 الردود عىل اخملالفات: –

د الحقًا  :20رفع امللفات – حُيدَّ

(2019) 

 %95 اال يداعات اال لكرتونية: –

 %85 التجديدات اال لكرتونية: –

 %70 :اخملالفات الردود عىل –

 %80 رفع امللفات: –

نظام الهاي املعلومايت يعمل 

وفقًا ل فضل بفعالية ويُدار 

 ساتاملامر 

 %100يل وقت التشغ  –

 حادث واحد –

(2018) 

 %99وقت التشغيل  –

 حوادث/الس نة 3 –

عدد املاكتب اليت تس تخدم  

لكرتونية حرصًا مبا يف  مراسالت ا 

م للبياانت  ذكل نسق منظَّ

نت اكتب عامةل اكم 9من أ صل  6

لكرتونيًا ابلاكمل، مبا يف  تتواصل ا 

م  ذكل ابس تخدام نسق منظَّ

 2018ياانت، يف هناية للب 

تواصل مكتبًا ت  13من أ صل  9

لكرتونيًا ابلاكمل، مبا يف ذكل  ا 

م للبياانت، يف  ابس تخدام نسق منظَّ

 2021هناية 

                                                           
يداع الصك 19  استنادًا ا ىل اترخي ادلخول حزي النفاذ وليس اترخي ا 

 .2019قت خاصية رفع امللفات يف يناير ُأطل 20
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 31املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملزيانية املعمتدة ابملئة مقارنًة  14.5ايدة بنس بة ز 2020/21صصة للربانمج يف تبنّيِّ املوارد اال جاملية اخمل

ا ىل نقل ادلمع التشغييل واملعلومايت لنظام الهاي خارج  2018/19وارد خالف املوظفني مقارنًة ابملزيانية املعمتدة ة يف ملزايدلتسوية ابوتُعزى ا

 .4.2طار النتيجة املرتقبة هعىل النحو املبنيَّ يف ا   6الربانمج 

تثبيت وظيفة فاحص طلبات  "1" :ىل ما ييلا   2018/19متدة ملزيانية املع موارد املوظفني املرتبطة هبا مقارنًة ابوتُعزى الزايدة يف عدد الوظائف و 

طار النتيجة املر  ضافة ثالث  "2؛ "3.2تقبة هواحدة دلمع طلبات الفحص وخدمات اللغة اال ضافية نتيجة حاالت الانضامم ال خرية، يف ا  وا 

طار النت وظائف دلمع منصة تكنولوجيا املعل  .4.2يجة املرتقبة هومات اخلاصة بنظام الهاي، يف ا 

 املوارد حبسب النتاجئ :31الربانمج 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

.3ھ

2 

دلان ذكل من قبل البالهاي عىل نطاق أ وسع وبفعالية أ كرب، مبا يف اس تخدام نظام 

 منواالبدلان ال قل النامية و 

5,449 4,780 3,995 

.4ھ

2 

نة يف معليات نظام الهاي نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  8,825 10,634 5,744 ا 

 
 12,820 15,414 11,193 اجملموع

 

نفاقاملوارد حبسب غرض  :31الربانمج   اال 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 ق عنفر ال املزيانية ةاملزياني املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أ لف.
     

  
 الوظائف

 
6,863 8,528 9,089 2,226 32.4% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
1,904 696 1,133 (771) -40.5% 

  
 تاكليف املوظفني

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أ لف

 
8,767 9,223 10,222 1,455 16.6% 
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 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 تاحغري م  - - 43 -

  
 زماالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - 43 -

 
 املنحال سفار والتدريب و 

     

  
 بعثات املوظفني

 
440 276 440 - 0.0% 

  
 أ سفار الغري

 
30 16 30 - 0.0% 

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
470 292 470 - 0.0% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
125 157 125 - 0.0% 

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 %13.8- (120) 751 386 871 ديةة الفر التعاقدياخلدمات 

  
 %30.5 293 1,253 5,236 960 اخلدمات التعاقدية ال خرى

 
 اجملموع الفرعي

 
1,956 5,779 2,128 173 8.8% 

 
تاكليف اخلدمات 

 اليةامل

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 احغري مت - - 63 - املباين والصيانة

  
 االتصاالت

 
 غري متاح - - - -

  
 غري متاح - - 1 - المتثيل ومرصوفات التشغيل ال خرى

  
مم  خدمات ال 

 املتحدة املشرتكة

 
 غري متاح - - - -

 
 لفرعياجملموع ا

 
 غري متاح - - 64 -

 
 املعدات واال مدادات

     

  
 غري متاح - - 1 - ال اثث واملعدات

  
  غري متاح - - 11 - واملوادادات اال مد

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - 13 -
 

 اجملموع، ابء
 

2,426 6,191 2,598 173 7.1% 
 

 %14.5 1,627 12,820 15,414 11,193 اجملموع
 

 4 24 24 20 فالوظائ
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 نظام لش بونة 32الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

بونة، مبا يف ذكل وثيقة ام لش  اجلغرافية لنظ توس يع التغطية تنظمي أ نشطة توعية وتروجي هتدف ا ىل •

 جنيف، وزايدة اس تخدامه؛ واملشاركة يف أ نشطة من هذا القبيل؛

ختتار توفري امحلاية للمؤرشات اء يف أ ن توس يع عضوية نظام لش بونة مع احرتام حق ادلول ال عض •

ق، ويف هذا الس يا اية القانونية؛اجلغرافية بواسطة العالمات التجارية أ و غريها من أ شاكل امحل

 تنفيذ أ نشطة تدريب وتوعية لتعزيز اس تخدام نظام لش بونة؛

س امي  ولية، التقدمي مساعدة قانونية وتقنية بناء عىل طلب ادلول ال عضاء واملنظامت احلكومية ادل •

، شمل وثيقة جنيفيف البدلان النامية والبدلان ال قل منوًا، املهمتة ابالنضامم ا ىل نظام لش بونة، مبا ي 

 مات التجارية؛ىل خيار توفري امحلاية للمؤرشات اجلغرافية بواسطة نظام العالمع اال شارة ا  

رات فريق ن خالل دو مواصةل معلية حتديث اال طار التنظميي لنظام لش بونة، مبا يف ذكل م •

 لش بونة العامل؛

نتاجية واخلدمات بفضل تعزيز الاعامتد عىل تكنول •  .وجيا املعلوماتحتسني مس توايت اال 

 التعاون فامي بني الربامج
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جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر وا 

 ا جراءات التخفيف اخملاطر

اتفاق لش بونة قد تؤثر الوترية املتوسطة النضامم ادلول ال عضاء ال طراف يف 

ا ىل وثيقة جنيف تأ ثريًا سلبيًا يف اهامتم ال طراف املتعاقدة اجلديدة ابالنضامم 

  ة التوسع اجلغرايف لنظام لش بونة.مبا يبطئ وتري  وثيقة اجلديدة،ا ىل ال

سعيًا ا ىل تشجيع املزيد من ال طراف املتعاقدة عىل الانضامم ا ىل نظام 

ملتعاقدة مبوجب اتفاق لش بونة من لش بونة، س توىل أ مهية خاصة لل طراف ا

أ جل مساعدهتا يف الانضامم ا ىل وثيقة جنيف، مع توعية ادلول ال عضاء 

نة اليت ُأدرجت نظام لش بونة وأ  ال خرى مبزااي  وجه املرونة والضامانت احملس ّ

ه توطيد التعاون مع ادلول  يف وثيقة جنيف. وسيشمل هذا الهنج املوجَّ

واملنظامت احلكومية ادلولية املهمتة وحتسني ال عضاء واملنظامت ادلولية 

ام لش بونة وسائل احلصول عىل املعلومات )مثل املوقع اال لكرتوين لنظ

مة(. عاليات ادلوليةوالف  املنظَّ

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ال داء

 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 9.2ھ

 نطاقاس تخدام نظام لش بونة عىل 

ع وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل من أ وس

قبل البدلان النامية والبدلان ال قل 

 منوا

 جلغرافية لنظامتوس يع نطاق التغطية ا

 ةلش بون

طرفان متعاقدان يف وثيقة جنيف 

 2018حبلول هناية 

ضافية يف وثيقة  5 أ طراف متعاقدة ا 

 2021جنيف حبلول هناية 

عدد الطلبات ادلولية وغريها من 

 تاملعامال

 :2018يف عام معامةل  113

 طلبًا دولياً  33 –

 معامالت أ خرى: –

 بيااًن مبنح امحلاية 39 •

عالن رفض 27 •  ا 

 تعديل لتا تغيري أ وام مع •

لغاء 12 •  ا 

 :2020/21يف  معامةل 260

 طلبًا دوليًا جديداً  50 –

 معامالت أ خرى 210 –

عدد التسجيالت ادلولية من البدلان  

رية ال قل منوًا الساالنامية والبدلان 

 ش بونةمبوجب نظام ل 

 1,012من أ صل  128

 (2018 )هناية

 1,062من أ صل  141

 10.2ھ

نتاجية وجودة خدمات نة يف  ا  حمس ّ

 ام لش بونةيات نظمعل 

دخال حتسينات وظيفية يف نظام  ا 

 لش بونة

الالحئة التنفيذية والتعلاميت اال دارية 

 2018ديسمرب  31السارية يف 

دخال  تعديالت عىل الالحئة ا 

 اال داريةيذية املشرتكة والتعلاميت التنف 

ن سري معل جسل لش بونة، مبا  حتسُّ

يف ذكل العمليات واال جراءات 

 ال لكرتونيةا

ات وال دوات احلالية ال دخال مليالع 

 البياانت واال خطار والنرش
يداع  – اس امترات ش بكية لال 

 اال لكرتوين

أ دوات حمس نة ال دخال البياانت  –

 طارواال خ

جلديدة نرش مؤمتت للمعامالت ا –

 يف جسل لش بونة
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 32املوارد اخملصصة للربانمج 

 مس تقرة. 2020/21الثنائية  يف 32تبقى املوارد اال جاملية اخملصصة للربانمج 

املس توى نفسه اذلي وتبقى موارد خالف املوظفني عىل  .2018/19وتُعزى الزايدة الطفيفة يف موارد املوظفني ا ىل تثبيت وظيفة مس مترة يف 

 .2018/19 الثنائية اكنت عليه يف

أ جل دمع اس تخدام نظام لش بونة عىل د املوظفني من  حتول يف موار ا ىل 9.2ا ىل النتيجة املرتقبة ه 10.2ويُعزى حتويل املوارد من النتيجة املرتقبة ه

 ل منوًا.لية أ كرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ال قنطاق أ وسع وبفعا

 لنتاجئحبسب ا املوارد :32الربانمج 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

د املزيانية بع

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

قبل البدلان النامية اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أ وسع وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل من  9.2ھ

 قل منواوالبدلان ال  

703 751 783 

.10ھ

2 

نة يف معليات نظام لش بونة نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  577 588 644 ا 

 
 1,360 1,339 1,347 موعاجمل

نفاق :32الربانمج   املوارد حبسب غرض اال 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت دةعمتامل  2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أ لف.
     

  
 الوظائف

 
898 1,128 1,149 251 28.0% 

  
املوظفون 

 املؤقتون

 
238 - - (238) -100.0% 

  
تاكليف املوظفني 

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أ لف

 
1,136 1,128 1,149 13 1.1% 
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 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - - -

  
 بوزماالت الوي 

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 ال سفار والتدريب واملنح

     

  
 املوظفنيبعثات 

 
46 72 46 - 0.0% 

  
 أ سفار الغري

 
15 23 15 - 0.0% 

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
61 95 61 - 0.0% 

 
 تعاقديةاخلدمات ال 

     

  
 املؤمترات

 
100 78 100 - 0.0% 

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 غري متاح - - 16 - اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %0.0 - 50 21 50 اخلدمات التعاقدية ال خرى

 
 اجملموع الفرعي

 
150 115 150 - 0.0% 

 
تاكليف اخلدمات 

 املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 االتصاالت

 
 غري متاح - - - -

  
 غري متاح - - 1 - المتثيل ومرصوفات التشغيل ال خرى

  
مات ال مم دخ

 املتحدة املشرتكة

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - 1 -

 
 مداداتاملعدات واال  

     

  
 غري متاح - - - - ال اثث واملعدات

  
  غري متاح - - - - اال مدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - - -
 

 %0.0 - 211 211 211 اجملموع، ابء
 

 %1.0 13 1,360 1,339 1,347 موعاجمل
 

 1 3 3 2 الوظائف
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 1 2020/21الربامج يف  املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها ل غراض

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 

 الصناديق الاستامئنية

الرصيد ال ويل 

 31يف 

ديسمرب 

2018 2 
 

رة  املساهامت املقدَّ

 3 2019يف 

رة  النفقات املقدَّ

 2019ية يف هنا

الرصيد املتوقع 

 2019يف هناية 

املساهامت 

رة يف  املقدَّ

2020/21 3 

املوارد الاستامئنية 

ل توافرها احملمت

يف  راض الربامجل غ

2020/21 
 

 32الربانمج 
       

 
يطاليا )املوظفون املهنيون  ا 

 املبتدئون(

6 
 

- - 6 - 6 

 
 6 اجملموع

 
- - 6 - 6 

 
ة الواحدة وتغطي هذه املوارد عامة ال نشطة املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوز الثنائي .وائد وتسوايت أ سعار الرصفال تشمل هذه ال رقام الف 1

 معها. داخلتت  أ و
 

 رصيد أ ويل يف انتظار نتاجئ التدقيق املايل. 2018ديسمرب  31الرصيد يف  2
 

رة يف  3 م املساهامت املقدَّ وال تدّل عىل تعهّدات ادلول ال عضاء عدا  ىل أ مناط المتويل السابقة.رشاد فقط ابالستناد ا  عىل سبيل اال   2020/21و 2019تقدَّ

 فاق الاستامئين الزتامًا من هذا القبيل. وقد ختتلف املساهامت الس نوية.تاالاليت يشمل فهيا  يف احلاالت
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 مركز الويبو للتحكمي والوساطة 7الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

ذاكء ال • بو الوي  برامجون املكثف مع أ حصاب املصلحة ابخليارات البديةل لتسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية، وذكل ابلتعاوعي بني ا 

عن ال خرى واملاكتب اخلارجية للويبو، وامجلعيات املعنية ابمللكية الفكرية والس بل البديةل لتسوية املنازعات، ووسطاء الويبو وحممكهيا، 

ظمي ندوات عىل اال نرتنت وبرامج للتدريب وتكوين الكفاءات فضاًل عن حتديث املواد طريق تن

 ة؛خمتلفلغات غري الش بكية باال عالمية الش بكية و 

تعزيز اال قبال عىل خدمات الويبو للتحكمي والوساطة يف سوق تنافس ية من خالل حتديث البنية  •

جراءات القضااي واملرافق املتاحة ل ل طراف وتكييفها لتالمئ الاحتياجات التحتية للتسويق وا 

 املتطورة للمس تخدمني؛

ية الفكرية يف ادلول امللك سسات ملس تخدمني ومؤ التواصل مع ماليك حقوق امللكية الفكرية وا •

نشاء ما يتالءم من ال   ال عضاء لتعزيز اس تخدام الس بل البديةل لتسوية املنازعات اخلاصة ابمللكية الفكرية، وال ليات س امي عن طريق ا 

ملنازعات للمحامك وية ا لتسللس بل البديةل املكيَّفة للسامت احملددة للمنازعات املتكررة يف جماالت نشاطها، وذكل ابلرجوع ا ىل دليل الويبو

 وماكتب امللكية الفكرية؛

ني ا جراءات القضااي والبنية تعزيز اال قبال عىل خدمات الويبو لتسوية املنازعات املتعلقة بأ سامء احلقول يف سوق تنافس ية من خالل حتس •

 س تخدمني؛التحتية لتكنولوجيا املعلومات وتكييفها لتالمئ الاحتياجات املتطورة للم 

ت بشأ ن الطلب املتعلق بأ سامء احلقول العليا املكّونة من رموز البدلان وتلبيته لوضع أ ليات تسوية املنازعات وفق أ فضل علوما املتوفري •

خرى ذكل التعاون مع امجلعيات اال قلميية ل سامء احلقول العليا املكونة من رموز البدلان وبرامج الويبو ال  املامرسات وحتديهثا، مبا يف 

 للويبو؛رجية اخلا واملاكتب

رصد العمليات اليت جترهيا هيئة اال نرتنت لل سامء وال رقام اخملصصة )اال ياكن( واملشاركة يف هذه العمليات الس تعراض أ ليات حامية  •

 توفريمةل و يف الفرق العاقامئة عىل العالمات التجارية يف نظام أ سامء احلصول، وذكل ابملشاركة يف اجامتعات اال ياكن واملشاركة احلقوق ال

 املعلومات لدلول ال عضاء والاخنراط مع مجعيات امللكية الفكرية.
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 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر وا 

 فيفت التخ ا جراءا اخملاطر

 رو هظ  ةجيت ن  تراجع ماكنة خدمات الويبو للتحكمي والوساطة يف السوق

 .تاعز انمل ا ةيو ست ل  ةليدبل ا لبس  ل اب ةقلعتمل ا تامدخلا يمدقم نم ديز ملا

الاس تفادة من ماكنة املركز بوصفه اخملتص دوليًا ابلس بل البديةل لتسوية 

عاون مع برامج الويبو ال خرى؛ املنازعات بشأ ن امللكية الفكرية؛ وتكثيف الت

ريق احملايدين التابعني للويبو أ و عىل ش بكة واملشاركة يف ال حداث عن ط

قامة  ضاء؛ية الفكرية يف ادلول ال عسسات امللك والتعاون مع مؤ اال نرتنت؛  وا 

املزيد من الرشأاكت مع مجعيات الس بل البديةل لتسوية املنازعات؛ 

ملركز يف س نغافورة والتعاون مع ماكتب والانتفاع ا ىل أ قىص حد بوجود ا

أ جل زايدة النشاط اال قلميي؛ والقيام ببحث جديد عن  الويبو اخلارجية من

 م؛ وحتديث البنية التحتية للتسويق. وتوقعاهتممارسات املس تخدمني

تراجع معدل رفع ادلعاوى وفقًا للس ياسة املوحدة لتسوية منازعات أ سامء 

س ياسة الويبو بشأ ن نظام أ سامء احلقول وهيز احلقول، مما حيد من تأ ثري 

املركز مكزود للخدمات املتعلقة ابلس بل البديةل لتسوية منازعات نظام ماكنة 

غط عىل أ ليات اال ياكن )مبا يف ذكل اس تعراض اال جراء قول؛ والضأ سامء احل

ة(، واملاكنة ال ولية للمركز يف تسوية املوحد للوقف الرسيع/الس ياسة املوحد

دارة القضااي ت أ سامء احلقول ابلطرق البديةل؛ وانتقاد دلور املمنازعا ركز يف ا 

زيد واعامتد املووضع الس ياسات؛ واس تخدام اال جراء املوحد للوقف الرسيع 

يداع القضااي بناء عىل  من مزودي اخلدمات مبا يؤدي ا ىل اخنفاض ا 

  هل.تفكّك نظام أ سامء احلقول أ و ظهور منافسات داخالس ياسة املوحدة؛ و 

جراءات الس ي اسة املوحدة لتسوية زايدة سهوةل الاس تخدام؛ وتعديل ا 

وال رقام ابل سامء  منازعات أ سامء احلقول )حيامث تسمح هيئة اال نرتنت املعنية

املعينة )اال ياكن((؛ واملشاركة النشطة يف اس تعراض اال ياكن لال جراء 

قامة املزيد مناملوحد للو  الرشأاكت مع  قف الرسيع/الس ياسة املوحدة؛ وا 

ات الصةل ابملوضوع؛ وحتديد أ ولوايت مجعيات امللكية الفكرية وامجلعيات ذ

دارة القضااي ووضع الس ياسات ال جيا  "البقاء يف السوق" د توازن بنيموارد ا 

ضافة الويبو لقمية حمددة.  وا 

7الربانمج 

2الربانمج 

العالمات التجارية 
والتصاممي الصناعية 
واملؤرشات 
اجلغرافية

4الربانمج 

املعارف التقليدية 
وأ شاكل التعبري 
الثقايف التقليدي 
واملوارد الوراثية

5الربانمج 

معاهدة الرباءات

9الربانمج 

ةاملاكتب اال قلميي
10الربانمج 

البدلان املتحوةل 
واملتقدمة

14الربانمج 

النفاذ ا ىل 
ةاملعلومات واملعرف

17الربانمج 

ا ذاكء الاحرتام 
ةللملكية الفكري

21الربانمج 

ةاال دارة التنفيذي
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 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ال داء

 هدافل  ا أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 7.2ھ

املنازعات املتعلقة تزايد تفادي نشوء 

ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أ و 

تسويهتا عرب الوساطة والتحكمي 

لويبو البديةل ن أ ساليب اوغريها م

 لتسوية املنازعات

زايدة الاس تعانة خبدمات ورشوط 

بديةل لتسوية املنازعات يف الصفقات 

والتسجيالت املتعلقة ابمللكية 

جراءات كرية، مبا يف ذكل عرب الف ا 

 الويبو

من املساعي  434و منازعة 595

 (2018امحليدة )الرتامكي بهناية 

 (2017/18اس تفسارًا ) 7,845

ع اال لكرتوين زائر للموقمليون  3.2

(2017/18) 

مشاراكً يف أ حداث املركز  4,365

(2017/18) 

مشاراكً يف أ حداث تنطوي  13,780

 (2017/18عىل متثيل املركز )

النرشة اال خبارية مشرتاكً يف  6,562

 (2018)الرتامكي بهناية 

من املنازعات واملساعي  175 –

 امحليدة اال ضافية

 ايفاس تفسار ا ض 7,500 –

ضافية للموقع يني زمال 3.0 – ايرة ا 

 اال لكرتوين

 مشارك يف أ حداث املركز 2,000

مشارك يف أ حداث  10,000 –

 تنطوي عىل متثيل املركز

 النرشة مشرتك ا ضايف يف 300 –

 اال خبارية

الس ياسات البديةل لتسوية املنازعات 

 اليت سامه املركز يف وضعها ودمعها
 خطة معمتدة 57 –

 (2018)الرتامكي بهناية 

 مةمدعو  خطط 8 –

 (2018)الرتامكي بهناية 

ضافية معمتدة 6 –  خطط ا 

ضافية مدعومة 4 –  خطط ا 

 8.2ھ

حامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول 

من أ سامء عامة واحلقول ونة املكالعليا 

 العليا املكونة من رموز البدلان

عدد احلاالت اليت عاجلها املركز فامي 

ة من يتعلق ابحلقول العليا املكون

عامة واحلقول العليا املكونة من  أ سامء

طار الس ياسة  رموز البدلان يف ا 

ية املنازعات املتعلقة املوحدة لتسو 

 بأ سامء احلقول

علقة  متحاةل 37,780معاجلة  –

ابحلقول العليا املكونة من أ سامء 

 عامة يف املركز

 (2018)الرتامكي بهناية 

ضافية متعلقة  4,000 – حاةل ا 

أ سامء ملكونة من ابحلقول العليا ا

 عامة

حاةل متعلقة  4,869معاجلة  – 

ابحلقول العليا املكونة من رموز 

 بدلان يف املركز

 (2018)الرتامكي بهناية 

ضافية مب حاةل  475 – حلقول تعلقة ابا 

 العليا املكونة من رموز بدلان

س ياسات تسوية املنازعات اليت 

سامه املركز يف وضعها ودمعها يف 

 احلقول س ياق نظام أ سامء

س ياسة متعلقة ابحلقول  76د امتاع

العليا املكونة من رموز البدلان 

 (2018)الرتامكي بهناية 

س ياسة متعلقة ابحلقول  14دمع 

 من رموز البدلانالعليا املكونة 

 (2018)الرتامكي بهناية 

س ياسات متعلقة ابحلقول العليا  4

 املكونة من أ سامء عامة

اعامتد س ياس تني ا ضافيتني من 

تعلقة ابحلقول العليا لس ياسات امل ا

 البدلاناملكونة من رموز 

س ياسات متعلقة ابحلقول  4دمع 

 العليا املكونة من رموز البدلان

لتوصيات س ياسة الويبو واتنفيذ 

ة ابال جراءات يف نظام أ سامء املتعلق

 احلقول
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 7املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ملعمتدة ابملئة مقارنًة ابملزيانية ا 10.8زايدة بنس بة  2020/21  الثنائيةتبنّيِّ املوارد اال جاملية اخملصصة للربانمج يف

ضافية للزماالت بغية ختفيف املوظفني ا ىل توفري اعامتداتوتُعزى الزايدة يف موارد خالف  عبء العمل املزتايد املتعلق بأ سامء احلقول وحاالت  ا 

 .ية الفكريةالس بل البديةل لتسوية املنازعات اخلاصة ابمللك 

ضافة وظيفة دلمع الس بل البديةل لتسوية املنازعات يف جمال املل  ؤقتة من فئة كية الفكرية، وتثبيت وظيفة موتُعزى الزايدة يف موارد املوظفني ا ىل ا 

 وختصيص اعامتدات ا ضافية مؤقتة لتسوية املنازعات املتعلقة بأ سامء احلقول. اخلدمات العامة،

طاوتواكب الزايدات املسجَّ   الزايدات املذكورة أ نفًا. 2018/19مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  8.2وهـ 7.2ر النتيجتني املرتقبتني هةل يف ا 

 جئاملوارد حبسب النتا :7انمج الرب

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

انية زي امل

قرتحة امل

2020/21 

.7ھ

2 

تسويهتا عرب تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أ و 

 نازعاتمن أ ساليب الويبو البديةل لتسوية امل  الوساطة والتحكمي وغريها

4,212 4,170 4,588 

.8ھ

2 

امة واحلقول العليا املكونة من أ سامء عحامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول العليا املكونة 

 من رموز البدلان

7,110 7,099 7,952 

 
 12,540 11,269 11,322 اجملموع

 

 نفاقاملوارد حبسب غرض اال   :7الربانمج 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 حةاملقرت  يالتبعد التحو  املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أ لف.
     

  
 الوظائف

 
7,232 7,147 7,915 683 9.4% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
908 912 985 77 8.4% 

  
تاكليف املوظفني 

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أ لف

 
8,140 8,058 8,900 760 9.3% 
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 ظفنيخالف املو  موارد ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
54 13 54 - 0.0% 

  
 زماالت الويبو

 
2,223 2,485 2,734 511 23.0%  

 لفرعياجملموع ا
 

2,277 2,498 2,788 511 22.5% 
 

 ال سفار والتدريب واملنح
     

  
 بعثات املوظفني

 
355 300 338 (17) -4.7% 

  
 ريأ سفار الغ

 
148 138 182 34 23.0% 

  
  %100.0- (15) - - 15 التدريب ومنح السفر هل

 اجملموع الفرعي
 

518 438 520 3 0.5% 
 

 اخلدمات التعاقدية
     

  
 ؤمتراتملا

 
93 90 117 24 25.4% 

  
 النرش

 
65 50 65 0 0.3% 

  
 %66.7- (120) 60 52 180 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
  غري متاح 30 30 36 - خرىتعاقدية ال  اخلدمات ال 
 اجملموع الفرعي

 
338 228 272 (66) -19.5% 

 
تاكليف اخلدمات 

 املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 %0.0 - 10 10 10 املباين والصيانة

  
 االتصاالت

 
10 8 11 1 10.0% 

  
 %18.8- (4) 19 15 23 خرىالتشغيل ال  المتثيل ومرصوفات 

  
مم  خدمات ال 

 املشرتكةاملتحدة 

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
43 32 40 (3) -7.8% 

 
 مداداتاملعدات واال  

     

  
 غري متاح - - - - ال اثث واملعدات

  
  %233.3 14 20 16 6 اال مدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

6 16 20 14 233.3% 
 

 ءوع، اباجملم
 

3,182 3,211 3,640 458 14.4% 
 

 %10.8 1,218 12,540 11,269 11,322 اجملموع
 

 2 21 19 19 الوظائف
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 1 2020/21امج يف متل توافرها ل غراض الرب املوارد الاستامئنية احمل 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 الصناديق الاستامئنية

الرصيد ال ويل 

ديسمرب  31يف 

8201 2 

امت املساه

رةامل  قدَّ

 3 2019يف 

النفقات 

رة يف  املقدَّ

 2019هناية 

الرصيد املتوقع 

يف هناية 

2019 

املساهامت 

رة يف  املقدَّ

2020/21 3 

نية الاستامئاملوارد 

احملمتل توافرها 

ل غراض الربامج يف 

2020/21 

 7الربانمج 
      

مجهورية كوراي )الرتوجي خلدمات 

 عات(وية املناز الس بل البديةل لتس

175 89 133 131 178 309 

 309 178 131 133 89 175 اجملموع

طة املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوز الثنائية الواحدة ارد عامة ال نشوتغطي هذه املو  ال تشمل هذه ال رقام الفوائد وتسوايت أ سعار الرصف. 1

 معها. تتداخل أ و
 تاجئ التدقيق املايل. انتظار ن رصيد أ ويل يف 2018ديسمرب  31الرصيد يف  2

    
رة يف  3 م املساهامت املقدَّ وال تدّل عىل تعهّدات ادلول ال عضاء عدا  قة.عىل سبيل اال رشاد فقط ابالستناد ا ىل أ مناط المتويل الساب 2020/21و 2019تقدَّ

 ت الس نوية.ف املساهامالاستامئين الزتامًا من هذا القبيل. وقد ختتليف احلاالت اليت يشمل فهيا االتفاق 
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 تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية الهدف الاسرتاتيجي الثالث

 

 ةلاملسؤو الربامج مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 1.3ه

اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف 

جمال امللكية الفكرية تامتىش مع 

 ال هداف اال منائية الوطنية 

 9الربانمج  تيجيات وطنية للملكية الفكريةياغة اسرتاعدد البدلان يف طور ص 

 10الربانمج 

 9الربانمج  عدد البدلان اليت اعمتدت اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية

البدلان يف طور تنفيذ اسرتاتيجيات وطنية وامللكية الفكرية وخطط وطنية لتمنية د دع

 امللكية الفكرية

 9الربانمج 

لملكية الفكرية متوافقة مع رتاتيجيات أ و خطط وطنية ل يت وضعت اسعدد البدلان ال

 ال هداف اال منائية الوطنية

 10الربانمج 

 2.3ھ

زة للموارد  البرشية كفاءات معزَّ

 تلبية تشكيةل واسعة لقادرة عىلا

من املتطلبات لتسخري امللكية 

الفكرية بفعالية ل غراض التمنية يف 

قل منوا البدلان النامية والبدلان ال  

لبدلان ذات الاقتصادات وا

 املتحوةل

جيابية عىل أ نشطة التوعية والرتوجي العامة يف جماالت  عدد املشاركني اذلين أ دلوا بردود ا 

لتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية، والنس بة املئوية لهؤالء تجارية واعالمات ال ال

 املشاركني

 2الربانمج 

غري  ة اليت أ نتجها رشاكء حمليون أ و منظامتلكتب امليرس عدد ا -احتاد الكتب امليرسة 

 حكومية مشاركة يف مرشوعات لتكوين الكفاءات

 3الربانمج 

 3الربانمج  طارها اخلاص حبق املؤلفللهنوض بوضع ا  اختذت تدابري عدد البدلان اليت 

الوراثية مس توى رضا املشاركني يف أ نشطة التوعية والرتوجي العامة املرتبطة ابملوارد 

 املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليديو 

 4الربانمج 

الوراثية واملعارف الكفاءات يف جمال املوارد عدد املشاركني يف أ نشطة التدريب وتكوين 

% أ و أ كرث يف اس تبيان 50ية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي اذلين حيصلون عىل التقليد

 متعددة ةل خبياراتموضوعي قصري يشمل أ س ئ

 4الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف فعاليات الويبو اذلين يعربون عن رضامه عن احملتوى وعن 

 تنظمي تكل الفعاليات

 9مج الربان

النس بة املئوية للمشاركني يف حلقات معل الويبو اذلين يطّبقون املهارات املكتس بة يف معلهم  

 أ و مؤسساهتم

 9الربانمج 

قلمييني اذلي يُس تعان هبم ابعتبارمه وية خلرباء نس بة املئل ا  امللكية الفكرية الوطنيني أ و اال 

 الويبوخرباء يف فعاليات 

 9الربانمج 

لتدريب وتكوين الكفاءات اذلين قدموا ا جاابت حصيحة عن  يف أ نشطة اعدد املشاركني 

ملئوية والنس بة ا % أ و أ كرث من أ س ئةل اس تبيان موضوعي قصري ومتعدد اخليارات،60

 لهؤالء املشاركني

 9الربانمج 

 9الربانمج  بدلان اجلنوبعدد البدلان املشاركني يف أ نشطة التعاون فامي بني  

برامج قامئة عىل الكفاءات ال دارة التعمل يف جمال امللكية  نفَّذت أ نظمة/عدد البدلان اليت 

 الفكرية )أ س يا واحمليط الهادئ(

 9الربانمج 

مج تدريبية س نوية يف جمال امللكية الفكرية و/أ و وةل اليت وضعت براتحدلان امل عدد الب 

 املتخصصني يف امللكية الفكريةدورات للمهنيني 

 10الربانمج 
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 ةلاملسؤو الربامج مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

ئوية للمهنيني املُدرَّبني املتخصصني يف امللكية الفكرية ومسؤويل امللكية الفكرية ة امل النس ب 

 همس نة يف معل املُدرَّبني اذلين يس تخدمون همارات حم 

 10الربانمج 

اخلاصة بربانمج التطور املهين اذلي النس بة املئوية للمتدربني الراضني عن برامج التدريب  

 توفره أ اكدميية الويبو

 11مج انالرب

النس بة املئوية للمشاركني يف برانمج التطور املهين اذلين يس تخدمون معارف وهمارات  

زة يف معلهم اخلاص ابمللكي  ة الفكريةُمعزَّ

 11الربانمج 

 11الربانمج  بعد اليت تنظمها ال اكدمييةنس بة الزايدة يف عدد املشاركني يف دورات التعمل عن  

مةورات التعمل عن بعد امل معدل اجتياز اختبارات د   11الربانمج  تقّدِّ

 11الربانمج  عدد ال اكدمييات الوطنية الناش ئة اليت ُأسست وأ صبحت مس تدامة 

 17الربانمج  الويبو للتدريب وتكوين الكفاءات اركني يف أ نشطةا املشى رضمس تو  

 18الربانمج  عدد ترتيبات اس تقبال علامء من البدلان النامية 

لواضعي الس ياسات واملسؤولني احلكوميني والعاملني يف جمال امللكية الفكرية  املئويةالنس بة  

اال دارة امجلاعية والصحفيون، ممن  ات ومنظامتوسائر الفئات املس هتدفة، مبا يف ذكل اجلامع

لكية الفكرية وكيفية الانتفاع عىل حنو فعال بتطور امللكية دلهيم فهم معّمق لس ياسات امل 

 الفكرية

 20انمج ربال

 21الربانمج  مس توى رضا املشاركني يف أ نشطة التدريب القضايئ 

دارة وتكوين الكالنس بة املئوية للمشاركني يف أ نشطة الويبو للتدريب   فاءات من ماكتب ا 

البحث اذلين يطبقون معارف أ و همارات معززة يف التكنولوجيا يف اجلامعات أ و مؤسسات 

 معلهم

 30الربانمج 

 3.3ھ

وصيات أ جندة التمنية عىل مي تتعم

 معل الويبو

دماج مبادئ أ جندة التمنية وال نشطة املتعلقة بتنفيذها يف خمتلف برامج الويبو  8مج الربان ا 

بالغ جلنة التمنية ذ الفعال لتوصيات الاس تعراض املس تقل ل جندة نفيالت  التمنية ومتابعهتا وا 

 ابلتقدم احملرز

 8الربانمج 

 املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جلنة التمنية يف اال بالغ عن قرار

 د قرار جديجمال التعاون ل غراض التمنية والتنفيذ الفعال للك

 8الربانمج 

عداد مرشوعات وأ نشطة أ جندة التمنية وتنفيذها ومتابعهتا وتقيميهاتنفيذ ومواصةل تعزيز أ لية    8الربانمج  ا 

 8الربانمج  ضاء عن نرش الويبو للمعلومات عن أ جندة التمنية وتنفيذهاادلول ال عمس توى رضا  

 معلها بتوصيات أ جندة سرتشادها يفعدد الربامج اليت تبلّغ بشلك موضوعي عن مدى ا 

 واردة يف الربانمج واملزيانيةالتمنية، كام يه 

 8الربانمج 
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 ةلاملسؤو الربامج مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 4.3ھ

ترتيبات تعاونية معّززة مع البدلان 

والبدلان ال قل منوا والبدلان النامية 

 ناسب احتياجاهتااملتحوةل مبا ي 

دار  ذلين يبلغون ة احلقوق االنس بة املئوية للمشاركني يف أ نشطة تكوين الكفاءات يف جمال ا 

 ا ىل التدريبعن خطوات ملموسة تستند 

 3الربانمج 

بة اليت تتخذ خطوات ملموسة يف حت  صيل املاكفأ ت عدد منظامت اال دارة امجلاعية املُدرَّ

 وتوزيعها

 3الربانمج 

ة عن طريق منصة   9الربانمج  WIPO Matchعدد حاالت التوفيق امليرسَّ

والبدلان ال قل منوًا لتعزيز ت من البدلان النامية ة مع مؤسساعدد الرتتيبات املربم

 الاس تخدام الفعال ل نظمة امللكية الفكرية

 9الربانمج 

 10مج انالرب عدد الرشأاكت القامئة

 6.3ھ

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية 

واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات 

البحث من أ جل النجاح يف 

راض تسخري امللكية الفكرية ل غ

 بتاكردمع الا

نت س ياساهتا اخلاصة ابمللكية الفكريةعدد   9الربانمج  املؤسسات ال اكدميية اليت وضعت و/أ و حسَّ

 30الربانمج 

ت امجلاعية وعالمات التصديق واملؤرشات اجلغرافية تجارية والعالماعدد العالمات ال 

 دئ(حمليط الهاوالتصاممي اجلديدة اليت جسلهتا رشاكت صغرية ومتوسطة )أ س يا وا

 9الربانمج 

 30الربانمج  مس توى رضا املشاركني يف أ نشطة الويبو للتدريب وتكوين الكفاءات

ساعدة الصغرية واملتوسطة اليت تس تفيد من امل النس بة املئوية ملؤسسات دمع الرشاكت 

علقة وتس تخدم أ دوات الويبو وموادها يف براجمها التدريبية و/أ و خدماهتا الاستشارية املت

دار   ل امللكية الفكريةة أ صو اب 

 30الربانمج 

عدد املشاهدات الفردية للمواقع اال لكرتونية اخلاصة ابجلامعات والرشاكت الصغرية  

 واملتوسطة

 30مج انالرب

 



 وصف الربامج حسب ال هداف الاسرتاتيجية

 الهدف الاسرتاتيجي الثالث

 ريةاملنظمة العاملية للملكية الفك

 2020/21مج واملزيانية الربان

 
 

94 

 تنس يق أ جندة التمنية 8الربانمج 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

يات اليت اعمتدهتا، وتنفيذها ورصدها وتقيميها ناقشة مجيع التوص ا مل ع بعملهالاضطالمساعدة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف  •

ضافة ا ىل مناقشة املسائل ذات الصةل ابمللكية عداد التقارير عهنا، ا   الفكرية والتمنية اليت اتفقت اللجنة عىل مناقش هتا؛ وا 

دراج توصياهتا امخل  • دارة مسار تنفيذ أ جندة التمنية وتنس يقه وضامن ا   طة املنظمة وتعمميها؛عمتدة يف مجيع أ نشامل ربعني سة وال  ا 

ادلول والتوصيات اليت اتفقت علهيا  "2"تعزيز تعممي أ جندة التمنية؛  "1" الرتكزي عىل تنفيذ ال ولوايت الرئيس ية، مبا يف ذكل ما ييل: •

ن من ست نقاط بشأ ن رتاح املكووالقرارات ذات الصةل ابالق "3"ال عضاء، الصادرة عن الاس تعراض املس تقل ل جندة التمنية؛ 

ونة يف نظام امللكية وأ لية حتديث قاعدة البياانت بشأ ن املر  "4ال التعاون ل غراض التمنية اليت تقدهما الويبو؛ "املساعدة التقنية يف جم

عد "5الفكرية وتنس يق اال جراءات من أ جل ضامن نرش حمتواها عىل حنو أ مثل؛ " لتمنية يف أ هداف ااد التقارير عن مسامهة الويبو وا 

 املس تدامة؛

مع ضامن تنفيذ امليض قدما يف تيسري معليات التفاوض بني ادلول ال عضاء واقرتاح اسرتاتيجيات ملواصةل تنفيذ توصيات أ جندة التمنية  •

مة املتعلقة هبا تنفيذًا فعااًل، ورصدها عداد تقارير عهنا؛ مرشوعات أ جندة التمنية وال نشطة املُعمَّ  وتقيميها وا 

امج ال خرى يف تنفيذ توصيات أ جندة التمنية وضامن مجةل أ مور أ برزها أ ن تس متر مبادئ أ جندة التمنية يف توجيه ساعدة للرب توفري امل  •

  جمال املساعدة التقنية؛أ نشطة الويبو يف

زاكء الوعي مبسائل أ جندة التمنية ونرش املعلومات بشأ هنا، ودمع مرشوع •  ال عضاء؛ ات وأ نشطة جديدة تقرتهحا ادلولا 

مواصةل الاضطالع بأ نشطة أ خرى متعلقة مبسائل امللكية الفكرية والتمنية حسب طلب جلنة التمنية وامجلعية العامة، عىل غرار املؤمترات  •

قامة مؤمتر دويل بشأ ن امللكية الفكرية والتمنية. حللقات ادلراس ية، والوا  س امي ا 

جراءات   التخفيف من أ اثرهااخملاطر وا 

 يفت التخف اءاا جر  اخملاطر

تباين أ راء ادلول ال عضاء بشأ ن تعممي توصيات أ جندة التمنية يف معل 

 الويبو.

يسري تقريب املشاركة يف مشاورات منتظمة مع ادلول ال عضاء هبدف ت 

 ات أ جندة التمنية.وهجات نظر ادلول ال عضاء بشأ ن تعممي توصي
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 املرتقبة ومؤرشات ال داءالنتاجئ 

 ال هداف أ ساس املقارنة ءات ال دارشمؤ النتيجة املرتقبة

 3.3ھ

تعممي توصيات أ جندة التمنية عىل 

 معل الويبو

دماج مبادئ أ جندة التمنية  ا 

 وال نشطة املتعلقة بتنفيذها يف

 خمتلف برامج الويبو

 :2016/17خالل الثنائية 

برانجمًا يف تنفيذ  12ا رشاك  –

ال نشطة اليت حظيت مبوافقة 

 اللجنة

 معل التمنية يف جتيل تعممي أ جندة –

 برانجماً  23

مواصةل ا رشاك خمتلف الربامج يف 

تنفيذ أ نشطة أ جندة التمنية ودمج 

 نتاجئها يف العمل اذلي تضطلع به

لتوصيات  التنفيذ الفعال

عراض املس تقل ل جندة التمنية الاس ت

بالغ جلنة التمنية ابلتقدم  ومتابعهتا وا 

 احملرز

مساهامت ادلول ال عضاء يف 

بشأ ن  املس تقبليةاخلطوات 

اال جراءات واسرتاتيجيات التنفيذ 

ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة  اخلاصة

عن توصيات الاس تعراض املس تقل 

الواردة يف الوثيقة 
21Rev  /4CDIP/22  ظلت يف

جدول أ عامل جلنة التمنية يف عام 

2018. 

 حظيت مبوافقة تنفيذ التوصيات اليت

 جلنة التمنية عىل حنو فعال

جلنة التمنية يف رار غ عن قاال بال 

املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية 

اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون 

ل غراض التمنية والتنفيذ الفعال للك 

 جديدقرار 

مواصةل تنفيذ قرار جلنة التمنية يف 

الاقرتاح دورهتا الثامنة عرشة لتنفيذ 

املتضمن يف امللحق ال ول من 

لثامنة ملخص رئيس ادلورة ا

 .2018يف عام  22ةعرش 

بنود يف القرار تتضمن  6تنفيذ 

جراءات متعددة تنفيذًا فعاالً   ا 

عداد   تنفيذ ومواصةل تعزيز أ لية ا 

دة التمنية مرشوعات وأ نشطة أ جن

 وتنفيذها ومتابعهتا وتقيميها

لتنفيذ توصيات اال جراءات احلالية 

أ جندة التمنية عىل النحو املقرر يف 

 املنظمة

التوصيات الواردة عي س نة تراأ لية حم 

يف التقياميت املس تقةل للمرشوعات 

والاس تعراض املس تقل ل جندة 

 التمنية اذلي حظي مبوافقة جلنة التمنية

ء عن دلول ال عضامس توى رضا ا 

نرش الويبو للمعلومات عن أ جندة 

 التمنية وتنفيذها

82.6( %2017) 80% 

عدد الربامج اليت تبلّغ بشلك  

دها يف مدى اسرتشاموضوعي عن 

معلها بتوصيات أ جندة التمنية، كام 

 يف الربانمج واملزيانية يه واردة

 احلفاظ عىل املس توى نفسه (2016/17برانجمًا ) 21

                                                           
21REV. CDIP/22/4  
22CDIP/8/INF/1  

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=417180
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182842
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 8ة للربانمج اخملصص املوارد

 .2018/19دة نية املعمتابملئة مقارنًة ابملزيا 6.2زايدة بنس بة  2020/21اال جاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية تبنّيِّ املوارد 

رة للثنائية  العمل ملدينة  بعد اخنفاض مضاعف تسوية مقر 2020/21ويُعزى الاخنفاض الطفيف يف موارد املوظفني ا ىل تاكليف املوظفني املقدَّ

عادة تصنيف وظيفة واحدة ابلرتقية.2018نيو يو  1جنيف اعتبارًا من   . وعادل ذكل الاخنفاض جزئيًا ا 

ندة التمنية "تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات يف البدلان ال فريقية" يف الف املوظفني ا ىل مرشوع أ ج يف موارد خوتُعزى الزايدة 

طار النتيجة امل  .2.3رتقبة ها 

 حبسب النتاجئاملوارد  :8الربانمج 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

 املزيانية املعمتدة

2018/19 

زيانية بعد ملا

التحويالت 

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

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

امللكية الفكرية بفعالية ل غراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ال قل منوا لتسخري 

 ت املتحوةلوالبدلان ذات الاقتصادا

-  -  261 

 3,408 3,658 3,455 تعممي توصيات أ جندة التمنية عىل معل الويبو 3.3ھ
 

 3,669 3,658 3,455 اجملموع
 

 اال نفاقرض حبسب غ املوارد :8الربانمج 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 
الفرق عن املزيانية املعمتدة  املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة تتحويالبعد ال  دةاملعمت 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أ لف.
     

  
 الوظائف

 
1,975 2,130 1,914 (61) -3.1% 

  
ظفون و امل

 املؤقتون

 
272 325 285 14 5.0% 

  
تاكليف املوظفني 

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أ لف

 
2,246 2,456 2,199 (47) -2.1% 
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 وارد خالف املوظفنيم .ابء
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - 12 -

  
 زماالت الويبو

 
 متاحغري  - - - -

 
 موع الفرعيجملا

 
 غري متاح - - 12 -

 
 ال سفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
30 28 70 40 133.3% 

  
 أ سفار الغري

 
558 532 608 50 9.0% 

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
588 560 678 90 15.3% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
531 523 531 - 0.0% 

  
 النرش

 
 غري متاح 15 15 - -

  
 %120.0 96 176 96 80 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 غري متاح 60 60 - - ال خرىاخلدمات التعاقدية 

 
 اجملموع الفرعي

 
611 619 782 171 28.0% 

 
تاكليف اخلدمات 

 املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 االتصاالت

 
 غري متاح - - - -

  
 %0.0 - 10 12 10 ل خرىالمتثيل ومرصوفات التشغيل ا

  
مم  خدمات ال 

 املتحدة املشرتكة

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
10 12 10 - 0.0% 

 
 واال مداداتاملعدات 

     

  
 غري متاح - - - - اثث واملعداتل  ا

  
  غري متاح - - - - اال مدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - - -
 

 اجملموع، ابء
 

1,209 1,203 1,470 261 21.6% 
 

 %6.2 214 3,669 3,658 3,455 اجملموع
 

 - 6 7 6 الوظائف
 

 
 مهنا

      

 
 التمنيةمرشوع أ جندة 

  
261 
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 يقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأ مرياك الالتينية والاكرييب والبدلان ال قل منواأ فر  9ج الربانم

 

 ذفييات التن اسرتاتيج 

، أ و من خالل الويبو من خالل املاكتب اال قلمييةتنس يق أ نشطة املساعدة التقنية املوهجة حنو التمنية والقامئة عىل الطلب والشفافية، اليت تقدهما 

وًا، واخلصائص املمزية ن ال قل منس امي البدلا وس توىل املراعاة الواجبة لمتزي ادلول ال عضاء وأ ولوايهتا، وال ية حسب الاقتضاء.ماكتب الويبو اخلارج 

ت ال ولوية يف الثنائية وتشمل جماالت التعاون ذا ملناطقها اجلغرافية، وتعممي املساواة بني اجلنسني.

 ما ييل:

املساعدة يف وضع هذه  (.NIPsرتاتيجيات وخطط وطنية بشأ ن امللكية الفكرية )سا •

اخلاصة بلك بدل، حتياجات الاسرتاتيجيات واخلطط وصياغهتا وتنفيذها مبا يليب الا

الاسرتاتيجيات ابلتشاور مع أ حصاب املصلحة احملليني لضامن امللكية الوطنية لهذه 

القامئة عىل املرشوعات واس تخدام ال دوات اليت  واخلطط واس تدامهتا، وتطبيق املهنجية

ات هتا املنظمة؛ ومواصةل وضع اخلطط القطرية وتنس يق تنفيذها استنادا ا ىل احتياجوضع

ت البدلان املتلقية، سواء اليت مل ترشع يف معلية اعامتد اسرتاتيجيات امللكية وأ ولواي

 رية وخططها أ م اليت ال تزال بصدد ذكل؛الفك

زايدة كفاءة النظم الوطنية لتسجيل امللكية الفكرية وشفافيهتا من  ة.تية العامليالبنية التح  •

 لملكية الفكرية؛الوطنية ل  خالل تعزيز البنية التحتية التقنية يف املاكتب

والتنظميية للملكية الفكرية وحتديهثا صياغة ال طر الترشيعية  اال طار القانوين واملعياري. •

 لميي؛عىل الصعيدين الوطين واال ق 

تعزيز الكفاءات املهنية، وتكوين مجموعة من خرباء امللكية الفكرية من  تكوين الكفاءات. •

 حنو أ فضل، مبا يف ذكل يف أ سواق تسويقها عىلأ جل حامية أ صول امللكية الفكرية و 

برامج التعمل والتدريب تستند ا ىل الكفاءة، وتعمل التصدير، من خالل تنفيذ طائفة من 

 املؤسسات ال اكدميية والصناعة؛ عىل حنو وثيق مع

دمع هتيئة بيئة متكينية لتعممي أ نشطة املساعدة التقنية املتعلقة ابمللكية  تعممي الربانمج. •

س امي تكل املنفَّذة يف ا طار توصيات أ جندة التمنية، عن طريق تطبيق  فكرية، والال

 ت التجارية؛مهنجيات موحدة هتدف ا ىل تعزيز الابتاكر والقدرة التنافس ية للمنشأ  

الرتوجي لالنضامم ا ىل املعاهدات اليت تديرها الويبو؛ وتعزيز  التوعية والرتوجي والتواصل. •

ذاكء الوعي بشأ ن أ مهية لوجيا والابتاكر والانتفاع بأ صول امللكية الفكرية أ و عاب التكنو النظام اال يكولويج الستي تسويقها، من خالل ا 

ية ومنتجي نشاء ش بكة من مس تخديم امللكية الفكرية، تشمل املنظامت اال قلميية للملكية الفكر حامية امللكية الفكرية، والتواصل، وا  

 التكنولوجيا؛
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نشاء الرشأاكت يف جمال املساعدة التقنية املتعلقة ابمللكية  (.SSC/TCلتعاون الثاليث )اجلنوب وا التعاون فامي بني بدلان • مواصةل تيسري ا 

الش بكية؛ وتنفيذ أ نشطة التعاون بني بدلان اجلنوب والتعاون الثاليث واال بالغ عهنا،  WIPO Matchالفكرية عن طريق منصة 

 مركز التنس يق اخملصص للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب والتعاون الثاليث؛ ليت يدمعهاواالتصال بواكالت ال مم املتحدة ال خرى ا

المئة، متاش يًا مع برانمج معل اسطنبول، وتقدمي تقارير ا ىل ال مم املتحدة عهنا؛ مواصةل تعزيز اس تخدام التكنولوجيات امل البدلان ال قل منوًا. •

البحث ومؤسسات التعلمي العايل وقطاع ال عامل، وزايدة عدد الربامج التدريبية مع مراكز  وتشجيع الاخرتاع والابتاكر الوطنيني ابلتعاون

جراء دراسات قطاعية بشأ ن اس تخدام امللكية الفكرية يف اجملاالت ل  ا ىل أ قىص مس توى ابلتعاون مع رشاكء التمنية يف البدلان ا قل منوًا؛ وا 

يالذات ال مهية للتمنية، مثل الزراعة والصحة والتعل ء الاعتبار الواجب الاعتبارات اجلنسانية؛ ونرش القصص الناحجة يف جمال مي، مع ا 

 اس تخدام التكنولوجيات املالمئة؛

نتاجية )مثل ال عامل التجارية الزراعية  جارية.تالقدرة التنافس ية للمنشأ ت ال  • تعزيز القدرة التنافس ية خملتلف القطاعات الاقتصادية واال 

والتصممي والثقافة والس ياحة(، عن طريق دمع ال طراف املعنية يف وضع الاسرتاتيجيات وحتديد  ات ال زايءواحلرف اليدوية وصناع

مبا يف ذكل ل غراض التصدير؛ وتيسري اس تخدام ال نظمة العاملية للملكية الفكرية محلاية امللكية  ةفكريالكفاءات املالمئة يف جمال امللكية ال

 دماهتا يف ال سواق اخلارجية.لقطاعات وخالفكرية اخلاصة مبنتجات تكل ا

 التعاون فامي بني الربامج

 

9الربانمج 

1الربانمج 

قانون الرباءات

2الربانمج 

العالمات التجارية 
والتصاممي الصناعية 
ةواملؤرشات اجلغرافي 3الربانمج 

حق املؤلف 
واحلقوق 
اجملاورة

4الربانمج 

املعارف التقليدية 
وأ شاكل التعبري الثقايف 
التقليدي واملوارد 

الوراثية

5الربانمج 

معاهدة 
الرباءات

6الربانمج 

نظام مدريد

7الربانمج 

مركز التحكمي 
11الربانمج والوساطة

بوأ اكدميية الوي 

14الربانمج 

النفاذ ا ىل 
املعلومات 
واملعرفة

15الربانمج 

حلول ال عامل 
ملاكتب امللكية 

الفكرية

16الربانمج 

الاقتصاد 
واال حصاء

17الربانمج 

ا ذاكء الاحرتام 
ريةللملكية الفك

30الربانمج 

الرشاكت 
الصغرية 
واملتوسطة

31الربانمج 

نظام الهاي

32الربانمج 

نظام لش بونة
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جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر وا 

 ا جراءات التخفيف اخملاطر

الس يايس اذلي يفيض ا ىل تغيريات يف س ياسة امللكية يري التغ من شأ ن 

عادة النظر يف خطط معل البدلان املعنية، وأ ن حيّد  الفكرية أ ن يؤدي ا ىل ا 

 دمي خدمات الويبو و/أ و يؤخرها.من نطاق تق

احلفاظ عىل املرونة الالزمة ال جراء تعديالت يف خطط معل لك بدل عىل 

 حدة.

دلول ال عضاء وما ينتج عنه من تغري يف يف اايس خطر عدم الاس تقرار الس ي

 التقيمي ال مين لل مم املتحدة، مما قد يتسبب يف تأ خري تقدمي املساعدة التقنية.

الفكرية وسائر أ حصاب املصلحة لوضع خطط  ماكتب امللكيةوضع مع ال رصد

 بديةل.

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ال داء

 ال هداف قارنةامل أ ساس ال داءمؤرشات  النتيجة املرتقبة

 2.1ھ

أ طر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية 

مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية 

 الفكرية

ن عدد ادلول ال عضاء الراضية ع

شورة القانونية والس ياس ية جودة امل 

مة وا  لنس بة املئوية لتكل ادلولاملقدَّ

 :2018يف 

 10% استنادًا ا ىل 91: 1الربانمج  -

 (2018)ردود 

 9استنادًا ا ىل  %100: 2ج الربانم -

 (2018ردود )

 13% استنادًا ا ىل 90 :3الربانمج  -

 (2017ردًا )

85% 

 1.2ھ

بشأ ن  اس تخدام نظام معاهدة التعاون

اءات عىل نطاق أ وسع وبفعالية الرب 

ع طلبات الرباءات ادلولية، أ كرب ال يدا

مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية 

 والبدلان ال قل منوا

دعة بناء عىل بات املو عدد الطل 

معاهدة الرباءات والصادرة من 

 البدلان النامية والبدلان ال قل منواً 

 %3.5 زايدة س نوية بنس بة  (2017) 23 69,790

 3.2ھ

اس تخدام نظام الهاي عىل نطاق 

أ وسع وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل من 

والبدلان ال قل قبل البدلان النامية 

 منوا

 24(1999عضوية وثيقة جنيف )

عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام 

الهاي والصادرة من البدلان النامية 

 والبدلان ال قل منواً 

 (2018ديسمرب  31عضوًا )يف  58

1,407 25 (2017)  

 عضواً  70

 (2020% )23زايدة بنس بة 

 (2021% )9زايدة بنس بة 

                                                           
حصاءات 23  .8201الويبو بشأ ن امللكية الفكرية، يونيو  املصدر: قاعدة بياانت ا 
يداع الصك املعيناستنادًا ا ىل اترخي ادل 24  خول حزي النفاذ وليس اترخي ا 
حصاءات الويبو بشأ ن امللكية الفكرية، يونيو  25  .8201املصدر: قاعدة بياانت ا 
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 ال هداف قارنةامل أ ساس ال داءمؤرشات  النتيجة املرتقبة

 5.2ھ

مدريد عىل نطاق اس تخدام نظام 

من أ وسع وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل 

قبل البدلان النامية والبدلان ال قل 

 منوا

 26ا جاميل أ عضاء نظام مدريد

عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام 

نامية البدلان ال مدريد والصادرة من 

 والبدلان ال قل منواً 

 31بدلًا )يف  118عضو يغطي  102

 (2018ديسمرب 

 2017يف  7,409

يف الس نة( يف  3أ عضاء ا ضافيني ) 6

2020/21 

 %4ة س نوية بنس بة دزاي

 7.2ھ

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة 

ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أ و 

كمي تسويهتا عرب الوساطة والتح

من أ ساليب الويبو البديةل  وغريها

 لتسوية املنازعات

املنازعات الس ياسات البديةل لتسوية 

 اليت سامه املركز يف وضعها ودمعها

 خطة معمتدة 25

 (2018امكي بهناية لرت )ا

ضافية معمتدة 3  27خطط ا 

 9.2ھ

اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق 

أ وسع وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل من 

والبدلان ال قل  ان الناميةقبل البدل

 منوا

عدد التسجيالت ادلولية من البدلان 

ان ال قل منوًا السارية النامية والبدل

 مبوجب نظام لش بونة

 1,012من أ صل  128

 (2018 )هناية

 1,062من أ صل  141

 1.3ه

اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال 

امللكية الفكرية تامتىش مع ال هداف 

 اال منائية الوطنية

غة يف طور صيا د البدلاندع

 اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية
 (3أ فريقيا ) –

 (4املنطقة العربية ) –

 (13أ س يا واحمليط الهادئ ) –

 (7رييب )أ مرياك الالتينية والاك –

بدلان من البدلان ال قل منوًا  8

مشموةل يف التوزيع اال قلميي الوارد 

 (2018 )هنايةأ عاله 

 (3أ فريقيا )زائد  –

 (2ئد العربية )ز املنطقة ا –

 (2أ س يا واحمليط الهادئ )زائد  –

والاكرييب أ مرياك الالتينية  –

  (7 )زائد

عدد البدلان اليت اعمتدت  

 فكريةاسرتاتيجيات وطنية للملكية ال
 ترامكيًا( 27أ فريقيا ) –

 ترامكيًا( 2املنطقة العربية ) –

 ترامكيًا( 12أ س يا واحمليط الهادئ ) –

أ مرياك الالتينية والاكرييب  –

 ترامكيًا( 9)

بدلًا من البدلان ال قل منوًا  23

التوزيع اال قلميي الوارد مشموةل يف 

 (2018أ عاله )الرتامكي بهناية 

 (3أ فريقيا )زائد  –

 (2ية )زائد املنطقة العرب  –

 (3أ س يا واحمليط الهادئ )زائد  –

أ مرياك الالتينية والاكرييب  –

  (16 )زائد

                                                           
يداع الصك املعين 26  استنادًا ا ىل اترخي ادلخول حزي النفاذ وليس اترخي ا 
 .9املناطق اليت يغطهيا الربانمج يف  27
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 ال هداف قارنةامل أ ساس ال داءمؤرشات  النتيجة املرتقبة

عدد البدلان يف طور تنفيذ  

ية الفكرية نية وامللك اسرتاتيجيات وط 

 الفكريةوخطط وطنية لتمنية امللكية 

 ترامكيًا( 32أ فريقيا ) –

 ترامكيًا( 2املنطقة العربية ) –

 ًا(ترامكي 12أ س يا واحمليط الهادئ ) –

 10أ مرياك الالتينية والاكرييب ) –

 ترامكيًا(

بدلًا من البدلان ال قل منوًا  23

مشموةل يف التوزيع اال قلميي الوارد 

 (2018اية رتامكي بهنأ عاله )ال

 (10أ فريقيا )زائد  –

 (2املنطقة العربية )زائد  –

 (2أ س يا واحمليط الهادئ )زائد  –

أ مرياك الالتينية والاكرييب  –

  (14 )زائد

 2.3ھ

زة للموارد البرشية  كفاءات معزَّ

القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 

املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية 

ن يف البدلا بفعالية ل غراض التمنية

ال قل منوا والبدلان النامية والبدلان 

 ذات الاقتصادات املتحوةل

النس بة املئوية للمشاركني يف فعاليات 

 عن الويبو اذلين يعربون عن رضامه

 احملتوى وعن تنظمي تكل الفعاليات

 %(85أ فريقيا ) –

 %(87.5املنطقة العربية ) –

 %(98أ س يا واحمليط الهادئ ) –

 %(93لاكرييب )أ مرياك الالتينية وا –

 %(85وًا )البدلان ال قل من –

(2017)  

 %(85أ فريقيا ) –

 %(90املنطقة العربية ) –

 %(90أ س يا واحمليط الهادئ ) –

 %(90) أ مرياك الالتينية والاكرييب –

 %(95البدلان ال قل منوًا ) –

النس بة املئوية للمشاركني يف حلقات 

معل الويبو اذلين يطّبقون املهارات 

 مأ و مؤسساهت املكتس بة يف معلهم

ال بياانت )ال أ فريقيا  – تتوفر ا 

 جزئية(

ال املنطقة العربية  – )ال تتوفر ا 

 (بياانت جزئية

 %(84أ س يا واحمليط الهادئ ) –

)ال والاكرييب أ مرياك الالتينية  –

ال بياانت جزئية(  تتوفر ا 

 %(90البدلان ال قل منوًا ) –

(2017) 

 %(80أ فريقيا ) –

 %(70املنطقة العربية ) –

 %(90الهادئ )أ س يا واحمليط  –

 %(80ينية والاكرييب )أ مرياك الالت  –

 %(85البدلان ال قل منوًا ) –

النس بة املئوية خلرباء امللكية الفكرية  

قلمييني ا ذلي يُس تعان الوطنيني أ و اال 

هبم ابعتبارمه خرباء يف فعاليات 

 الويبو

 %(85أ فريقيا ) –

 %(69املنطقة العربية ) –

 %(48أ س يا واحمليط الهادئ ) –

 %(81لاكرييب )او  لالتينيةأ مرياك ا –

 %(85البدلان ال قل منوًا ) –

(2017) 

 %(80أ فريقيا ) –

 %(70املنطقة العربية ) –

 %(50أ س يا واحمليط الهادئ ) –

 %(80والاكرييب ) أ مرياك الالتينية –

 %(85البدلان ال قل منوًا ) –
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عدد املشاركني يف أ نشطة التدريب  

وتكوين الكفاءات اذلين قدموا 

 أ كرث% أ و 60ا جاابت حصيحة عن 

ن أ س ئةل اس تبيان موضوعي قصري م

ومتعدد اخليارات، والنس بة املئوية 

 لهؤالء املشاركني

د الحقاً   %(80أ س يا واحمليط الهادئ ) حُيدَّ

البدلان املشاركني يف أ نشطة د عد 

 التعاون فامي بني بدلان اجلنوب

  (2021 )هناية 125  (2018 )هناية 123

مج أ نظمة/برا عدد البدلان اليت نفَّذت 

عىل الكفاءات ال دارة التعمل يف قامئة 

جمال امللكية الفكرية )أ س يا واحمليط 

 الهادئ(

د الحقاً    (2021 )هنايةبدلان  حُيدَّ

 4.3ھ

ت تعاونية معّززة مع املؤسسات يباترت 

يف البدلان النامية والبدلان ال قل منوا 

والبدلان املتحوةل مبا يناسب 

 احتياجاهتا

ة مع مؤسسات ربمبات املالرتتي عدد 

لبدلان النامية والبدلان ال قل من ا

منوًا لتعزيز الاس تخدام الفعال ل نظمة 

 امللكية الفكرية

 يًا(أ فريقيا )مذكرات تفامه ترامك  –

مذكرات تفامه  4) املنطقة العربية –

 ترامكيًا(

أ س يا واحمليط الهادئ  –

 مرشوعات ترامكيًا( 9)

 أ مرياك الالتينية والاكرييب –

مكيًا مهنا وعًا ترارش م  12)

 ية(جار  6

برانجمًا  15البدلان ال قل منوًا ) –

قلميي، قلمييًا/دون ا  برامج  3و ا 

 وطنية ترامكيًا(

 (2017 )هناية

 (2أ فريقيا )زائد  –

 (2املنطقة العربية )زائد  –

 (1أ س يا واحمليط الهادئ )زائد  –

أ مرياك الالتينية والاكرييب  –

 (3 )زائد

 (5منوًا )زائد البدلان ال قل  –

ة عن االت عدد ح  التوفيق امليرسَّ

 WIPO Matchطريق منصة 

 حاالت توفيق 4تيسري 

 (2018)الرتامكي بهناية 

 (2021 )هنايةترامكيًا  20

 6.3ھ

ّززة للرشاكت الصغرية ت معقدرا

واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات 

البحث من أ جل النجاح يف تسخري 

 ل غراض دمع الابتاكرامللكية الفكرية 

   

ل اكدميية اليت ؤسسات اعدد امل

نت س ياساهتا  وضعت و/أ و حسَّ

 اخلاصة ابمللكية الفكرية

 أ اكدمييةمؤسسة  466

 (2018بهناية  28)الرتامكي

ية عىل دميية ا ضاف مؤسسات أ اك 6

 29الصعيد العاملي

                                                           
 الرتامكي يف خط ال ساس. ت البدلان املتحوةل يف العددُأدرج 28
 9يف املناطق اليت يغطهيا الربانمج  29
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عدد العالمات التجارية والعالمات  

التصديق امجلاعية وعالمات 

 واملؤرشات اجلغرافية والتصاممي

ة اليت جسلهتا رشاكت صغرية اجلديد

 يط الهادئ(ومتوسطة )أ س يا واحمل 

د الحقاً   (2021 )هناية 100 حُيدَّ

 2.4ھ

 نفاذ حمّسن ا ىل املعلومات املتعلقة

بل ابمللكية الفكرية واس تخداهما من ق 

مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور 

 الابتاكر واال بداعلتشجيع 

يا عدد ش باكت مراكز دمع التكنولوج 

 30بتاكر الوطنية املس تدامةوالا

ش بكة وطنية مس تدامة يف  31

 1 :1مس توى النضج 

 23 :2مس توى النضج 

، مبا يف ذكل توفري 3مس توى النضج 

 7 :31قمية مضافةخدمات ذات 

 (2018)الرتامكي بهناية 

 1زائد  أ فريقيا: –

 1زائد  العربية:املنطقة  –

 1زائد  أ س يا واحمليط الهادئ: –

 2زائد  ييب:والاكر  أ مرياك الالتينية –

عدد املنظامت واجملمتعات وال فراد  

اذلين طبقوا التكنولوجيا املالمئة 

واس تخدموها حاًل للتحدايت اال منائية 

 لبدلان ال قل منواً احملددة يف ا

من البدلان ال قل  6منظمة يف  12

 منواً 

  (2018مكي بهناية )الرتا

ضافية يف البدلان ال قل  3 منظامت ا 

 منواً 

حملية يف البدلان جممتعات تخدام س  ا 

النامية والبدلان ال قل منوًا 

 للتكنولوجيا املالمئة احملددة

 جممتعات: 9

 (8أ فريقيا ) –

 (1أ س يا واحمليط الهادئ ) –

 (2018)الرتامكي بهناية 

ضافيان يف جممتعني  مرشوعان ا 

 ا ضافيني

تكرار املرشوعات يف جممتعات حملية  

لبدلان أ خرى يف البدلان النامية وا

 ال قل منواً 

 ال يوجد

 (2018)الرتامكي بهناية 

  (2021 )هنايةمرشوعان يف جممتعني 

نشاء مؤسسات ملواصةل العمل يف   ا 

المئة يف البدلان جمال التكنولوجيا امل

 النامية والبدلان ال قل منواً 

 مؤسسة 11

 (2018)الرتامكي بهناية 

ضافية 3  مؤسسات ا 

                                                           
 تدمع نفسها ماليًا وتقنيًا وتتلقى مشورة من الويبو بناء عىل الطلب.مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املس تدامة يه مؤسسات  30

 تدامة عىل أ ساس مس توايت النضج التالية:وتُقاس الاس  

اتفاق عىل مس توى اخلدمة بني الويبو وهجة التنس يق الوطنية؛ )ب( وتوقيع اتفاقات مؤسس ية بني هجة التنس يق الوطنية )أ ( توقيع  - 1مس توى النضج  -

اكر؛ وحُيقق ل قل عن ال نشطة الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتت املضيفة ملراكز دمع الابتاكر والتكنولوجيا؛ )ج( وتقدمي تقرير س نوي واحد عىل اواملؤسسا

 ابلاكمل بتحقق )أ ( + )ب( + )ج(. 1س توى النضج م 

ىل توفري معليات ا 1استيفاء معايري املس توى  - 2مس توى النضج  - لبحث ال ساس ية عن معلومات الرباءات، مثل معليات البحث يف الرباءات عن حاةل ابال ضافة ا 

 نية الصناعية السابقة؛التق 

ىل توفري خدمات ذات قمية مضافة يف جمال امللكية الفكرية مثل صياغة تقارير واقع الرباءات.اب 2استيفاء معايري املس توى  - 3مس توى النضج  -  ال ضافة ا 
دارة أ صول امللكية الفكرية وتسو تقدمي ادلمع واملش 31 يق اس تخدام وحتديد يقها، وبرانمج مساعدة اخملرتعني، عن طر ورة بشأ ن اخلدمات التحليلية يف جمال الرباءات وا 

 املندرجة يف املكل العام وخدمات تسوية املنازعات وصياغة الرباءات.الاخرتاعات 
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 ال هداف قارنةامل أ ساس ال داءمؤرشات  النتيجة املرتقبة

ات مواصةل برامج تكوين الكفاء 

نولوجية الوطنية بشأ ن التك 

املالمئة وتوس يع نطاقها يف  التكنولوجيا

 البدلان ال قل منواً 

 برانجماً  19

  (2018)الرتامكي بهناية 

ضاف  3  يةبرامج ا 

اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف  

التمنية الاقتصادية املشموةل يف سبيل 

الس ياسات والاسرتاتيجيات 

ة يف الفكري الوطنية لالبتاكر وامللكية

 البدلان ال قل منواً 

ضافيان من البدلان ال قل منواً   (2017ال يوجد )  بدلان ا 

عدد مرشوعات/برامج نقل  

ا البدلان التكنولوجيا اليت رشعت فهي

 النامية

د الحقًا يف   (5أ فريقيا ) 2019هناية حُيدَّ

 (1املنطقة العربية )

 (1أ س يا واحمليط الهادئ )

 (1) لاكرييبأ مرياك الالتينية وا

 4.4ھ

بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة 

ملاكتب امللكية الفكرية وسائر 

مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي 

أ قل ا ىل خدمات أ فضل )بتلكفة 

ورسعة أ عىل وجودة أ حسن( 

صلحة اذلين يتعاملون ل حصاب امل

معها ونتاجئ أ حسن ال دارة امللكية 

 الفكرية

قدهما متوسط مس توى اخلدمة اليت ت

ملاكتب اليت حتصل عىل مساعدات ا

 (5ا ىل  1 )من

 3.2 املتوسط العام:

 3.2 أ فريقيا: –

 3.2 املنطقة العربية: –

 3.5 أ س يا واحمليط الهادئ: –

 3.1 ية والاكرييب:الالتين أ مرياك  –

 3.3املتوسط العام: 

عدد املاكتب اليت نفَّذت توصيات  

تقرير تشخيص ماكتب امللكية 

دئ( يط الهاالفكرية )أ س يا واحمل 

 تنفيذًا اكمالً 

د الحقاً  التنفيذ جاٍر:  حُيدَّ

 ال يوجد التنفيذ اكمل:

ان اثنان التنفيذ جاٍر: يدلي  ب

 بدل واحد التنفيذ اكمل:
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 9للربانمج د اخملصصة وار امل

 .2018/19املعمتدة زيانية ابملئة مقارنًة ابمل 7اخنفاضًا بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد اال جاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية 

تاكليف املوظفني يضًا ا ىل ويُعزى الاخنفاض أ   ويُعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني يف املقام ال ول ا ىل نقل وظيفة واحدة ا ىل املاكتب اخلارجية.

رة للثنائية  فاض يف موارد الاخن ويُعزى .2018يونيو  1بعد اخنفاض مضاعف تسوية مقر العمل ملدينة جنيف اعتبارًا من  2020/21املقدَّ

 املوظفني املؤقتني ا ىل تثبيت ثالث وظائف مس مترة.

 .2018/19زيانية املعمتدة يه يف املعىل املس توى اذلي اكنت عل  2020/21وتبقى موارد خالف املوظفني يف 

عادة توزيع املوارد عىل النتاجئ املرتقبة يف املقام ال ول ا ىل زايدة الرتكزي عىل ما الهنوض بأ نظمة التسجيل ادلولية )النتاجئ املرتقبة  "1" ييل: وتُعزى ا 

مة ل حصاب املصلحة يف 5.2وهـ 3.2وهـ 1.2ه ( يف منطقة 2.4التكنولوجيا )النتيجة املرتقبة هجمال نقل ( وتعزيز أ نشطة تكوين الكفاءات املقدَّ

( ونقل وتكييف 4.3وتطوير التكنولوجيا )النتيجة املرتقبة ه الفكريةوالتعاون مع منظامت ومؤسسات يف جمال امللكية  "2أ س يا واحمليط الهادئ؛ "

 منوًا.ال قل  ( يف البدلان2.4واس تخدام التكنولوجيا املالمئة )النتيجة املرتقبة ه

 1 2020/21وارد الاستامئنية احملمتل توافرها ل غراض الربامج يف امل

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 

 الصناديق الاستامئنية

ل ويل رصيد الا

ديسمرب  31 يف

2018 2 

رة  املساهامت املقدَّ

 3 2019يف 

رة يف  النفقات املقدَّ

 2019هناية 

الرصيد 

املتوقع يف 

 2019هناية 

رة املساهامت  املقدَّ

 3 2020/21يف 

املوارد الاستامئنية 

احملمتل توافرها 

ل غراض الربامج 

 2020/21يف 
 

 9الربانمج 
      

 
 - - 3 - - 3 كوس تارياك

 
 45 - 45 10 - 55 السلفادور

 

 600 600 - 434 300 134 فرنسا )امللكية الصناعية(
 

ال مرييك للملكية -ال يبرييالربانمج 

 الصناعية

197 60 50 207 - - 

 
يطاليا  - - - 110 - 110 ا 

 
 10,640 7,660 2,980 4,170 3,830 3,320 4الياابن )امللكية الصناعية(

 
 -اعية/أ فريقيا ية الصنالياابن )امللك 

 ن ال قل منوًا(البدلا

1,539 1,600 1,700 1,439 3,200 4,639 

 
الياابن )املوظفون املهنيون 

 املبتدئون(

136 - - 136 - 136 

 
 74 - 74 70 - 144 املكس يك

 
 2,668 1,300 1,368 550 650 1,268 مجهورية كوراي )امللكية الصناعية(

 
س بانيا  463 360 103 286 180 208 ا 
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 82 - 82 20 - 102 أ وروغواي
 

 - - - 100 100 - اال مارات العربية املتحدة
 

 19,346 13,120 6,436 7,500 6,720 7,215 اجملموع
 

حدة وتغطي هذه املوارد عامة ال نشطة املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوز الثنائية الوا مل هذه ال رقام الفوائد وتسوايت أ سعار الرصف.تش ال 1

 معها. تتداخل أ و
 رصيد أ ويل يف انتظار نتاجئ التدقيق املايل. 2018ديسمرب  31الرصيد يف  2
رة يف  3 م املساهامت املقدَّ وال تدّل عىل تعهّدات ادلول ال عضاء عدا  عىل سبيل اال رشاد فقط ابالستناد ا ىل أ مناط المتويل السابقة. 2020/21و 2019تقدَّ

 الاستامئين الزتامًا من هذا القبيل. وقد ختتلف املساهامت الس نوية.اق ا االتفيف احلاالت اليت يشمل فهي
طا 4  .31و 20و 15و 9و 6ر الربامج يشمل هذا الصندوق الاستامئين أ يضًا عدة أ نشطة تُنفَّذ يف ا 
 

 املوارد حبسب غرض اال نفاق :9الربانمج 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية املعمتدة  ق عنالفر  يةاملزيان  املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أ لف.
     

  
 الوظائف

 
20,510 19,194 19,471 (1,039) -5.1% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
1,787 1,293 583 (1,204) -67.4% 

  
تاكليف املوظفني 

 ل خرىا

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أ لف

 
22,297 20,487 20,054 (2,243) -10.1% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - - -

  
 زماالت الويبو

 
 غري متاح - - 145 -

 
 اجملموع الفرعي

 
 متاحغري  - - 145 -

 
 نحريب وامل ال سفار والتد

     

  
 بعثات املوظفني

 
2,293 2,318 2,667 373 16.3% 

  
 أ سفار الغري

 
3,251 2,609 2,456 (795) -24.5% 

  
 %75.0- (120) 40 212 160 التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
5,704 5,140 5,162 (542) -9.5% 
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 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
963 759 1,016 53 5.5% 

  
 النرش

 
55 50 55 - 0.0% 

  
 %45.8 609 1,938 1,478 1,330 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %4.8- (20) 389 916 409 اخلدمات التعاقدية ال خرى

 
 اجملموع الفرعي

 
2,756 3,204 3,398 642 23.3% 

 
تاكليف اخلدمات 

 املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 متاحغري  - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - 15 - املباين والصيانة

  
 االتصاالت

 
 غري متاح - - - -

  
 %0.0 - 28 54 28 المتثيل ومرصوفات التشغيل ال خرى

  
مم  خدمات ال 

 املتحدة املشرتكة

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
28 69 28 - 0.0% 

 
 املعدات واال مدادات

     

  
 غري متاح - - - - اثث واملعداتل  ا

  
  غري متاح - - 0 - اال مدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - 0 -
 

 اجملموع، ابء
 

8,488 8,559 8,588 100 1.2% 
 

 %7.0- (2,143) 28,642 29,046 30,785 اجملموع
 

 (1) 47 47 48 الوظائف
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 تاجئاملوارد حبسب الن  :9الربانمج 

 ف الفرناكت السويرسية(أ ال)ب

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

رتحة املزيانية املق

2020/21 

 675 587 609 الفكريةأ طر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية  2.1ھ

نطاق أ وسع وبفعالية أ كرب ال يداع عاون بشأ ن الرباءات عىل هدة التاس تخدام نظام معا 1.2ھ

 طلبات الرباءات ادلولية

444 473 682 

ل البدلان النامية وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل من قب اس تخدام نظام الهاي عىل نطاق أ وسع 3.2ھ

 والبدلان ال قل منوا

395 361 682 

أ كرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية  بفعاليةاس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أ وسع و  5.2ھ

 والبدلان ال قل منوا

508 557 969 

كرية دوليا وداخليا أ و تسويهتا عرب تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الف 7.2ھ

 الويبو البديةل لتسوية املنازعاتمي وغريها من أ ساليب الوساطة والتحك

428 218 211 

 نطاق أ وسع وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان م لش بونة عىلنظادام اس تخ 9.2ھ

 النامية والبدلان ال قل منوا

-  -  70 

 5,865 7,624 8,626 الوطنيةلفكرية تامتىش مع ال هداف اال منائية ية يف جمال امللكية ااسرتاتيجيات وخطط وطن  1.3ھ

زة للموارد البرشية القا 2.3ھ تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري  درة عىلكفاءات معزَّ

ذات لكية الفكرية بفعالية ل غراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ال قل منوا والبدلان امل 

 الاقتصادات املتحوةل

7,960 8,337 8,173 

 303 246 224 تعممي توصيات أ جندة التمنية عىل معل الويبو 3.3ھ

ان النامية والبدلان ال قل منوا والبدلان ة مع املؤسسات يف البدلة معّززترتيبات تعاوني 4.3ھ

 املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتا

4,576 4,189 3,893 

ومؤسسات البحث من أ جل لصغرية واملتوسطة واجلامعات ة للرشاكت اقدرات معّزز 6.3ھ

 النجاح يف تسخري امللكية الفكرية ل غراض دمع الابتاكر

1,931 1,861 1,760 

نفاذ حمّسن ا ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية  2.4ھ

 بداعالفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر واال  

2,944 2,737 3,997 

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

ات أ فضل )بتلكفة أ قل ورسعة أ عىل وجودة أ حسن( ل حصاب ا ىل خدممبا يؤدي 

 ة امللكية الفكريةاملصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أ حسن ال دار 

2,138 1,855 1,363 

 
 28,642 29,046 30,785 اجملموع
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 البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة 10الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 جمال امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وانجعة وفعاةل من حيث التلكفة وقامئة عىل حاجة ادلول رشيعية والس ياس ية يفعدة الت تقدمي املسا •

 النتاجئ وال ثر عىل الصعيدين املؤسيس والقطري؛بشلك خاص عىل اس تدامة ال عضاء، مع الرتكزي 

فصةل خصيصًا ومتوازنة قطرية متعزيز وضع اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية وخطط تعاون  •

وتقيميها بغية تعزيز مراعاة املساعدة التقنية للويبو وطويةل ال جل وقامئة عىل النتاجئ وتنفيذها 

 سرتاتيجية للبدلان؛لالحتياجات الا

ثيف تروجي منتجات الويبو وخدماهتا يف البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة من خالل ندوات تك  •

مات الويبو ومبادراهتا، مع التفاعل الاكمل ل حصاب املصلحة احملليني وماكتب بشأ ن خدالويبو املتنقةل 

هور املنشودة النفاذ ا ىل فئات امجل  ؛ ووضع أ دوات لتحسنيامللكية الفكرية يف البدلان املس تفيدة

ارية املهمة؛ وتنظمي زايرات ات التجوتوفري املزيد من الرؤية بشأ ن الفعاليات عىل اال نرتنت ومواقع التواصل الاجامتعي وبني امجلعي

 مؤسس ية وبرامج تبادل وغريها من أ شاكل التعاون ابالشرتاك مع أ حصاب املصلحة؛

مت يف أ كرث من بشأ ن خدمات الويبو، التوس يع نطاق الندوات املتنقةل  • ، ليك تشمل البدلان النامية 2013موقع منذ عام  100يت نُّظِّ

 ت والتجارب يف اس تخدام خدمات الويبو بني أ حصاب املصلحة من املناطق ال خرى؛اخلربا والبدلان املتحوةل، وتعزيز تبادل

ف املعنية واملس تخدمني املعنيني ليصبح دلياًل يق مع الربامج وال طراحتديث ادلليل اخلاص خبدمات الويبو الرئيس ية ابلتنس يق الوث  •

 مرجعيًا للندوات املتنقةل بشأ ن خدمات الويبو؛

ابملنصات وال دوات القامئة عىل امللكية الفكرية مع تركزي الانتباه عىل اجلامعات واملؤسسات ضاء لزايدة الانتفاع ول ال عتعزيز دمع ادل •

نف تعميق فهم أ حصاب املصلحة املعنيني للتحدايت القامئة بشأ ن حق املؤلف يف  دارة امجلاعية.اذ والقضاء ومنظامت اال  البحثية وهيئات اال 

 تفاعل بني امللكية الفكرية والتكنولوجيات الناش ئة؛ عن ال العرص الرمقي فضالً 

مة لويبو يف ادلول ال عضاحتقيق أ قىص فعالية وتأ ثري من مبادرات وبرامج تدريس امللكية الفكرية اليت تنفذها ا • ء، مبا يف ذكل الربامج املقدَّ

 عن طريق أ اكدميية الويبو؛

الاحتياجات اال قلميية  يوفر املزيد من حتسني ال نشطة وتفصيلها خصيصًا لتناسبواذلي  تكثيف الانتفاع بهنج التقيمي الثنايئ املراحل، •

 نية؛والوطنية احملددة مما يسهل تعممي مفاهمي املساواة اجلنسا

مع لتأ زر اال جيايب والهنوض ابجلهود املشرتكة لتحقيق أ هداف امللكية الفكرية املشرتكة من خالل التعاون الوثيق السعي حنو ضامن ا •

شرتك بني ادلول ف عديدة مهنا الاحتاد ال ورويب، واملنظمة ال وروبية للرباءات، واملنظمة ال وروبية ال س يوية للرباءات، واجمللس امل أ طرا

نفاذها، وامجلعية الربملانية لدلول ال عضاء يف رابطة ادلول املس تقةل، واللجنة الاقتصادية للمنطقة أ جل حامية امللكية الفمن  كرية وا 

 ية ال س يوية، هبدف زايدة فعالية مساعدة الويبو التقنية ا ىل أ قىص حد ممكن؛ال وروب 

 ق فعاليات خمصصة ذلكل املوضوع.مللكية الفكرية عن طريتكثيف املناقشات بشأ ن القضااي املتعلقة ابجلنسني يف جمال ا •
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 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر وا 

 التخفيفراءات جا   اخملاطر

التغريات الاقتصادية والس ياس ية قد تعرقل تنفيذ الاسرتاتيجيات الوطنية 

بطاء تنفيذها.  للملكية الفكرية أ و تتسبب يف ا 

للمتابعة حني حدوث تغيري ذي صةل يف البدل؛ والتخطيط الفوري التواصل 

املتقدم عىل مجيع املس توايت؛ واحلفاظ عىل العالقات مع مجيع أ حصاب 

  البدلان؛ وتوفري املرونة يف خطط التعاون.صاحل يفامل

القرارات املتخذة عىل الصعيد ادلويل أ و الوطين تسفر عن عدم الزتام 

شاط يف تنفيذ ال نشطة اليت تؤثر يف اخلطط ركة بن ابملشاأ حصاب املصاحل 

 الطويةل ال مد لتعزيز كفاءات املوارد البرشية يف البدلان املتحوةل.

اجلهات املاحنة وادلول ال عضاء؛ اجلهات املس تفيدة و ثيق مع التعاون الو 

وختطيط مجيع ال مور املتعلقة ابمللكية الفكرية وتنس يقها مع املنظامت 

 خرين عىل الصعيدين ادلويل والوطين.اكء ال  والرش  ال خرى

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ال داء

 فهداال   أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 2.1ھ

أ طر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية 

مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية 

 الفكرية

عدد البدلان املتحوةل وهبا قوانني 

ثةولواحئ   وطنية ُمحدَّ

 بدلاً  18

  (2018)الرتامكي بهناية 

 بدلان يف الثنائية 7

10الربانمج 

1الربانمج 

قانون 
الرباءات

2الربانمج 

العالمات التجارية 
والتصاممي الصناعية 
واملؤرشات 
اجلغرافية

3الربانمج 

حق املؤلف 
واحلقوق 
اجملاورة

4الربانمج 

املعارف التقليدية 
وأ شاكل التعبري 
الثقايف التقليدي 
واملوارد الوراثية

5الربانمج 

معاهدة 
الرباءات

6الربانمج 

نظام مدريد

7الربانمج 

مركز التحكمي 
والوساطة

11الربانمج 

أ اكدميية 
الويبو

14الربانمج 

النفاذ ا ىل 
املعلومات 
واملعرفة

15الربانمج 

حلول ال عامل 
ملاكتب امللكية 

الفكرية

16الربانمج 

الاقتصاد 
واال حصاء

17الربانمج 

ا ذاكء الاحرتام 
للملكية 
الفكرية

30الربانمج 

الرشاكت 
الصغرية 
واملتوسطة

31الربانمج 

نظام الهاي

32الربانمج 

نظام لش بونة
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 فهداال   أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

عدد معليات تصديق البدلان  

املتحوةل عىل املعاهدات اليت تديرها 

 الويبو

 يقات تصدمعلي 6

(2018)  

 معليات تصديق يف الثنائية 8

 1.2ھ

اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأ ن 

وبفعالية الرباءات عىل نطاق أ وسع 

ة، طلبات الرباءات ادلوليأ كرب ال يداع 

مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية 

 والبدلان ال قل منوا

عدد الطلبات املودعة بناء عىل 

رة من بدلان والصاد معاهدة الرباءات

 متحوةل وبدلان متقدمة

 %3.5زايدة س نوية بنس بة  (2017) 173,080

الراضني النس بة املئوية للمشاركني 

 عن الندوات املتنقةل

د الحقاً حيُ  % من اجمليبني عن الاس تبيان 80 دَّ

 راضون أ و راضون للغاية

 3.2ھ

اس تخدام نظام الهاي عىل نطاق 

من  يف ذكل أ وسع وبفعالية أ كرب، مبا

قبل البدلان النامية والبدلان ال قل 

 منوا

عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام 

والصادرة من بدلان متحوةل الهاي 

 وبدلان متقدمة

 (2020% )23زايدة بنس بة  (2017) 4,092

  (2021% )9زايدة بنس بة 

 5.2ھ

اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق 

 أ وسع وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل من

بدلان النامية والبدلان ال قل قبل ال 

 منوا

عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام 

الصادرة من بدلان متحوةل مدريد 

 وبدلان متقدمة

 %4دة س نوية بنس بة ايز (2017) 48,455

 7.2ھ

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة 

ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أ و 

مي تسويهتا عرب الوساطة والتحك

ها من أ ساليب الويبو البديةل وغري 

 لتسوية املنازعات

زايدة الاس تعانة خبدمات ورشوط 

بديةل لتسوية املنازعات يف الصفقات 

ابمللكية  والتسجيالت املتعلقة

جراءات  الفكرية، مبا يف ذكل عرب ا 

قبل البدلان املتحوةل الويبو، من 

 والبدلان املتقدمة

من املساعي  318و منازعة 571

يت تشمل أ طرافًا من بدلان يدة الامحل 

 متحوةل وبدلان متقدمة

 (2018)الرتامكي بهناية 

نازعة ومسعى من املساعي م  140

بدلان امحليدة اال ضافية أ طرافها من ال 

 املتحوةل والبدلان املتقدمة

الس ياسات البديةل لتسوية املنازعات 

 اليت سامه املركز يف وضعها ودمعها

تحوةل دلان امل خطة معمتدة يف الب 12

 والبدلان النامية

 (2018رتامكي بهناية )ال

ضافية معمتدة 3  خطط ا 

 9.2ھ

اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق 

 ذكل من أ وسع وبفعالية أ كرب، مبا يف

 قبل البدلان النامية

عدد التسجيالت ادلولية من البدلان 

املتحوةل والبدلان املتقدمة السارية 

 مبوجب نظام لش بونة

 1,012أ صل من  884

 (2018 )هناية

 % يف الس نة2زايدة بنس بة 

 1.3ه

وطنية يف جمال اسرتاتيجيات وخطط 

امللكية الفكرية تامتىش مع ال هداف 

 ةاال منائية الوطني

عدد البدلان يف طور صياغة 

 اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية

 بدلان يف طور الصياغة 6

 بدل واحد يف طور الاس تكامل

 (2018 )هناية

ضاف بدلا 4  يةن ا 
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 فهداال   أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

عدد البدلان اليت وضعت  

اسرتاتيجيات أ و خطط وطنية 

للملكية الفكرية متوافقة مع ال هداف 

 اال منائية الوطنية

 بدلاً  28

 (2018ي بهناية )الرتامك

ضافية 4  بدلان ا 

 2.3ھ

زة للموارد البرشية  كفاءات معزَّ

القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 

فكرية لكية الاملتطلبات لتسخري امل 

بفعالية ل غراض التمنية يف البدلان 

والبدلان ال قل منوا والبدلان النامية 

 ذات الاقتصادات املتحوةل

وضعت عدد البدلان املتحوةل اليت 

 جمال امللكية برامج تدريبية س نوية يف

الفكرية و/أ و دورات للمهنيني 

 املتخصصني يف امللكية الفكرية

دلًا ب 15برانجمًا/دورة يف  25

  (2018لرتامكي بهناية )ا

عداد برانجمني و/أ و  دورتني ا 

 جديدتني يف بدلان أ ساس املقارنة

ضافية وضعت برامج  3 بدلان ا 

امللكية  تدريبية س نوية يف جمال

الفكرية و/أ و دورات للمهنيني 

 يف امللكية الفكريةاملتخصصني 

(2020/21) 

النس بة املئوية للمهنيني املُدرَّبني 

لكية الفكرية  يف امل املتخصصني

الفكرية املُدرَّبني ومسؤويل امللكية 

اذلين يس تخدمون همارات حمس نة يف 

 معلهم

 %80 2016/17% يف 83.3

 4.3ھ

لبدلان ية معّززة مع اترتيبات تعاون 

النامية والبدلان ال قل منوا والبدلان 

 املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتا

قامة  عدد الرشأاكت القامئة ال امللكية ة يف جمرشاك 23ا 

  (2018)الرتامكي بهناية الفكرية 

قامة  ضافية 8ا   رشأاكت ا 

 10املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  0.2ًا بنس بة اخنفاضًا طفيف 2020/21للربانمج يف تبنّيِّ املوارد اال جاملية اخملصصة 

 (.2.3زايدة الرتكزي عىل أ نشطة كوين الكفاءات والتوعية )النتيجة املرتقبة هملوظفني ا ىل خالف ا وتُعزى التسوية ابلزايدة يف موارد

عادة ويُعزى الاخنفاض يف عدد الوظائف وموارد املوظ دارة البدلان املتحوةل فني املرتبطة هبا يف املقام ال ول ا ىل ا  طار ا  تنظمي ادلمع اال داري يف ا 

ضافة وظيفة مؤقتة. ظائف من فئة اخلدمات العامة.عامة ا ىل الو اجة الوالبدلان املتقدمة مما قلل احل  وُعزز املوظفون من الفئة الفنية اب 

رة حبسب النتاجئ  .2018/19مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  مس تقرة 2020/21املرتقبة يف الثنائية  وتبقى املوارد املقدَّ
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 : املوارد حبسب غرض اال نفاق10الربانمج 

 السويرسية(رناكت )بأ الف الف

 
الفرق عن املزيانية املعمتدة  املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أ لف.
     

  
 الوظائف

 
6,781 6,534 6,430 (351) -5.2% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
 متاح غري 272 272 172 -

  
تاكليف املوظفني 

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أ لف

 
6,781 6,706 6,702 (79) -1.2% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
58 36 58 - 0.0% 

  
 زماالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
58 36 58 - 0.0% 

 
 ال سفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
601 489 611 10 1.7% 

  
 أ سفار الغري

 
455 427 545 90 19.8% 

  
 غري متاح - - - - هل التدريب ومنح السفر

 
 اجملموع الفرعي

 
1,056 916 1,156 100 9.5% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
468 459 468 - 0.0% 

  
 النرش

 
29 28 29 - 0.0% 

  
 %0.0 - 217 258 217 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %0.0 - 20 76 20 اخلدمات التعاقدية ال خرى

 
 اجملموع الفرعي

 
734 820 734 - 0.0% 

 
تاكليف اخلدمات 

 املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - يانة والص املباين

  
 االتصاالت

 
 غري متاح - - - -

  
 %0.0 - 20 20 20 المتثيل ومرصوفات التشغيل ال خرى

  
مم  خدمات ال 

 املشرتكةاملتحدة 

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
20 20 20 - 0.0% 

 
 املعدات واال مدادات

     

  
 %0.0 - 15 15 15 ال اثث واملعدات

  
  %0.0 - 15 15 15 ت واملواددادااال م

 اجملموع الفرعي
 

30 30 30 - 0.0% 
 

 اجملموع، ابء
 

1,898 1,822 1,998 100 5.3% 
 

 %0.2 21 8,700 8,528 8,679 اجملموع
 

 (1) 16 17 17 الوظائف
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 املوارد حبسب النتاجئ :10الربانمج 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 صفهاقبة ووالنتيجة املرت رمق 

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

 869 874 822 الفكرية كيّفة ومتوازنة يف جمال امللكيةأ طر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية م  2.1ھ

يداع طلبات كرب ال  نطاق أ وسع وبفعالية أ  اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات عىل  1.2ھ

 ةالرباءات ادلولي

1,556 1,367 1,403 

لنامية اس تخدام نظام الهاي عىل نطاق أ وسع وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان ا 3.2ھ

 والبدلان ال قل منوا

670 592 607 

مية ذكل من قبل البدلان النااس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أ وسع وبفعالية أ كرب، مبا يف  5.2ھ

 لبدلان ال قل منواوا

852 782 803 

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أ و تسويهتا عرب الوساطة  7.2ھ

 التحكمي وغريها من أ ساليب الويبو البديةل لتسوية املنازعاتو 

597 527 501 

 ذكل من قبل البدلان النامية مبا يف عىل نطاق أ وسع وبفعالية أ كرب،اس تخدام نظام لش بونة  9.2ھ

 ان ال قل منواوالبدل

-  -  10 

 1,601 1,600 1,462 ف اال منائية الوطنيةاسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال امللكية الفكرية تامتىش مع ال هدا 1.3ھ

زة للموارد البرشية القادرة عىل  2.3ھ ري تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخكفاءات معزَّ

دلان النامية والبدلان ال قل منوا والبدلان ذات لكية الفكرية بفعالية ل غراض التمنية يف البامل 

 الاقتصادات املتحوةل

1,726 1,781 1,964 

والبدلان املتحوةل ترتيبات تعاونية معّززة مع املؤسسات يف البدلان النامية والبدلان ال قل منوا  4.3ھ

 مبا يناسب احتياجاهتا

993 1,006 942 

 
 8,700 8,528 8,679 اجملموع
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 أ اكدميية الويبو 11الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 امللكية الفكرية؛يب املتخصص والتعمل اال لكرتوين يف جمال مركزًا للمتزي يف تكوين الكفاءات والتدر امليض يف تطوير أ اكدميية الويبو بوصفها  •

فة ميسورة، ملتخصص يف جمال امللكية الفكرية بتلكدريب اتيسري احلصول عىل التعلمي والت •

من خالل تقدمي دورات متهيدية ومتقدمة للتعمل عن بعد؛ وتدريب املسؤولني احلكوميني 

دلمع التمنية املهنية؛ والتعاون الاسرتاتيجي مع اجلامعات الرائدة والسلطات الوطنية  عىل

ك معًا يف تقدمي برامج املاجس تري يف جمال شرتاالتعلمي العايل يف جمال امللكية الفكرية، والا

نشاء مؤسسات للتدريب يف جمال امللكية الفكرية يف ادلول ال عضاء؛ امللكية الفكر  ية؛ وا 

 برانمج عاملي ملدارس الويبو الصيفية؛ وتنفيذ

لتعمل عن بعد لالحتياجات وال ولوايت الراهنة ضامن أ ن تس تجيب دورات التمنية املهنية وا •

سائل اجلديدة ضاء عن طريق اس تعراض حمتوى ادلورات ابنتظام، وحتديد امل ل ال علدلو 

الفكرية؛ وتعزيز أ ساليب  واملواضيعية الناش ئة يف ميدان التعلمي والتدريب يف جمال امللكية

ال جل وضامن فائدة دورات  تقيمي ادلورات للمساعدة يف حتقيق أ هداف التعمل الطويةل

 أ اكدميية الويبو؛ توفرهاالتدريب املتخصصة اليت 

 ضامن التوازن بني اجلنسني يف مجيع ادلورات اليت تقدهما أ اكدميية الويبو؛ •

، وتكييفها وفقًا ملتطلبات DL-101ورة خمصصة من دورات التعمل عن بعد، وخاصة ادلدمع طلبات ادلول ال عضاء للحصول عىل نسخ  •

 املوارد؛ ل اكدميية من تلبية الطلب املزتايد بطريقة فعاةل من حيثكِّّن اطنية حمددة سواء من حيث احملتوى أ م اللغة، مما ميو 

يف قراءة املطبوعات بدورات التعمل عن بعد، عن طريق توفري  زايدة فرص انتفاع املكفوفني أ و معايق البرص أ و ذوي اال عاقات ال خرى •

ة؛ن دورات التعاملزيد م  مل عن بعد بأ نساق ميرسَّ

ة للمعلمني وواضعي املناجه ادلراس ية الوطنية، وتوفري مواد تربوية خمصصة علمي امللكية الفكرية واملوهجَّ اصة بتزايدة حلقات العمل اخل •

 س امي (، والIP4Youth&Teachersوخدمة "امللكية الفكرية من أ جل الش باب واملعلمني" ) DL-101للش باب عن طريق ادلورة 

 دلول ال عضاء يف الويبو؛بني ا عن طريق مركز لتبادل املامرسات اجليدة واملواد

ة اليت متتكل معارف مواصةل توطيد التعاون فامي بني بدلان اجلنوب عن طريق زايدة عدد الرشأاكت اجلديدة املقامة مع البدلان النامي •

 بدلان ال قل منوًا؛ية وال ية الفكرية ميكن توفريها لغريها من البدلان النام وهمارات يف جماالت حمددة من التعلمي والتدريب يف جمال امللك 

املتحوةل، من خالل مواصةل  تعزيز النفاذ ا ىل التعلمي العايل يف جمال امللكية الفكرية، وخاصة للبدلان النامية والبدلان ال قل منوًا والبدلان •

طار برامج الويبو املشرتكة لتقدمي ادلمع للجامعات، مبا يف ذكل عن طريق هنج اسرتا ري يف جمال امللكية لامجس تتيجي أ طول أ جاًل يف ا 

 الفكرية؛
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ن خالل تنفيذ مرشوعات وطنية، دمع البدلان لبناء القدرات الوطنية يف جمال التدريب عىل امللكية الفكرية )أ اكدمييات امللكية الفكرية( م •

 ؛ية الفكرية تليب الاحتياجات الوطنية عىل أ فضل وجهمما ميكن البدلان من تصممي دورات تدريبية عن امللك 

انمج ملدارس الويبو الصيفية يليب الطلبات املزتايدة لدلول ال عضاء الس تضافة هذه املدارس، ويكفل توزيعًا جغرافيًا مناس بًا، ذ برتنفي •

ب القانون واملسؤولني احلكوميني وغريمه دف بوجه خاص املهنيني الش باب من القطاع اخلاص واحملامني املبتدئني، فضاًل عن طالويس هت

 ملهمتني.ركني امن املشا

 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر وا 

 ا جراءات التخفيف اخملاطر

ربامج ؤسسات الرشيكة سلبًا يف تنفيذ القد يؤثر اخنفاض املساهامت من امل

قامة دورات   تدريبية جديدة.التدريبية ويف ا 

لية واجلديدة ة احلاالتشاور والتنس يق املس متران مع املؤسسات الرشيك

 احملمتةل.

يف جمال التكنولوجيا وامللكية الفكرية اذلي يتسم ابلتغري الرسيع، تتطور 

وقد تتخلف منصة  بصورة مطردة. أ يضًا توقعات املس تخدمني وتفضيالهتم

التعمل عن بعد وواهجهتا البيانية عن مواكبة تكنولوجيا املعلومات دلورات 

 هذه التطورات.

جراء اس تقص طار  لحصول عىل تعقيباتاءات لا  الطالب واملعلمني يف ا 

ومواصةل الاستامثر يف اس تعراض ادلورات  دورات التعمل عن بعد.

 التدريبية وحتديث املنصة.

التدريبية لل اكدميية غري موامئ قد يصبح حمتوى امللكية الفكرية يف الربامج 

 ية.الفكر  للتحدايت والتطورات العاملية الناش ئة يف نظام امللكية

جراء اس تقصاء للحصول عىل تعقيبات أ حصاب املصلحة يف  التقيمي املس متر وا 

واملعلمني  ادلول ال عضاء، فضاًل عن تعقيبات رشاكء التدريب واملشاركني

 دميية الويبو.واخلرباء املسامهني يف أ نشطة أ اك

الربانمج 
11

1الربانمج 

قانون الرباءات

10الربانمج 

البدلان املتحوةل 
واملتقدمة

9الربانمج 

قلمي  يةاملاكتب اال 

2الربانمج 

العالمات التجارية 
والتصاممي الصناعية 
واملؤرشات 
اجلغرافية

3الربانمج 

حق املؤلف 

واحلقوق اجملاورة

4الربانمج 

املعارف التقليدية 
وأ شاكل التعبري 
الثقايف التقليدي 
واملوارد الوراثية

14الربانمج 

النفاذ ا ىل 
املعلومات 
واملعرفة

16الربانمج 

الاقتصاد 
واال حصاء

17الربانمج 

ذاكء الاحرتام  ا 
ريةللملكية الفك

18الربانمج 

امللكية الفكرية 
والتحدايت 
العاملية
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 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ال داء

 ال هداف ارنةملقس اأ سا مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 2.3ھ

زة للموارد البرشية  كفاءات معزَّ

القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 

املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية 

غراض التمنية يف البدلان بفعالية ل  

والبدلان ال قل منوا والبدلان النامية 

 ذات الاقتصادات املتحوةل

النس بة املئوية للمتدربني الراضني عن 

تدريب اخلاصة بربانمج امج ال بر 

ه أ اكدميية التطور املهين اذلي توفر 

 الويبو

 % من اجمليبني75  (%2018 )95

النس بة املئوية للمشاركني يف برانمج 

يس تخدمون التطور املهين اذلين 

زة يف معلهم  معارف وهمارات ُمعزَّ

 اخلاص ابمللكية الفكرية

 % من اجمليبني65 (%2018 )88

 عدد املشاركني يفدة يف نس بة الزاي

دورات التعمل عن بعد اليت تنظمها 

 ال اكدميية

 %10زايدة يف الثنائية بنس بة  (2017) 65,481

رات معدل اجتياز اختبارات دو  

مةالتعمل عن بعد   املتقّدِّ

65( %2018) 68% 

عدد ال اكدمييات الوطنية الناش ئة  

 اليت ُأسست وأ صبحت مس تدامة

 مكيًا()ترا 6 )ترامكيًا( 4
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 11املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملزيانية املعمتدة  ابملئة مقارنةً  3.8اخنفاضًا بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد اال جاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية 

 ى.ويُعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني يف املقام ال ول ا ىل نقل وظيفة واحدة ا ىل أ ولوايت تنظميية أ خر 

دارة وتعزيز القدرة التنافس ية دلورات التعمل عن بعد؛  "1" الزايدة يف موارد خالف املوظفني ا ىل ختصيص موارد ا ضافية ملا ييل: عزىوتُ  ا 

 ا ىل أ اكدميية الويبو؛ IP Panoramaحتويل املسؤوليات اخلاصة ابلربانمج املشرتك بني اليونسكو ولورايل بشأ ن قضااي اجلنسني وبرانمج و  "2"

 كة بشأ ن امللكية الفكرية مع اجلامعات الرشيكة.تعزيز برامج املاجس تري املشرت و  "3"

 املوارد حبسب النتاجئ :11الربانمج 

 يرسية(الفرناكت السو )بأ الف 

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية فك 2.3ھ اءات معزَّ

ل قل منوا والبدلان ذات الاقتصادات ان النامية والبدلان ال غراض التمنية يف البدلالفكرية بفعالية 

 املتحوةل

13,614 12,881 13,094 

 
 13,094 12,881 13,614 اجملموع

 

 1 2020/21احملمتل توافرها ل غراض الربامج يف ستامئنية الاارد املو 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 

 الصناديق الاستامئنية

الرصيد ال ويل 

 31يف 

مرب ديس

2018 2 
 

املساهامت 

رة  املقدَّ

 3 2019يف 

رة  النفقات املقدَّ

 2019يف هناية 

الرصيد املتوقع 

 2019يف هناية 

املساهامت 

رة  يف املقدَّ

0202/21 3 

املوارد الاستامئنية 

احملمتل توافرها 

ل غراض الربامج يف 

2020/21 
 

 11الربانمج 
        

مجهورية كوراي )تعلمي امللكية 

 502 ة(الفكري
 

350 300 552 700 1,252 
 

 502 اجملموع
 

350 300 552 700 1,252 
 

عامة ال نشطة املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوز الثنائية الواحدة املوارد  هذهطي وتغ ال تشمل هذه ال رقام الفوائد وتسوايت أ سعار الرصف. 1

 معها. تتداخل أ و
 

 انتظار نتاجئ التدقيق املايل. رصيد أ ويل يف 2018ديسمرب  31الرصيد يف  2
 

رة يف  3 م املساهامت املقدَّ وال تدّل عىل تعهّدات ادلول ال عضاء عدا  سابقة.ويل ال عىل سبيل اال رشاد فقط ابالستناد ا ىل أ مناط المت 2020/21و 2019تقدَّ

 ساهامت الس نوية.الاستامئين الزتامًا من هذا القبيل. وقد ختتلف امل يف احلاالت اليت يشمل فهيا االتفاق 
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نفاق :11الربانمج   املوارد حبسب غرض اال 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 عنالفرق  املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19دة زيانية املعمتامل

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أ لف.
     

  
 فظائالو 

 
8,064 6,695 6,818 (1,246) -15.4% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
228 435 206 (22) -9.6% 

  
تاكليف املوظفني 

 ال خرى

 
 متاحغري  - - - -

 
 اجملموع، أ لف

 
8,293 7,130 7,025 (1,268) -15.3% 

 املوظفنيموارد خالف  ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - - -

  
 زماالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 ال سفار والتدريب واملنح

     

  
 ملوظفنيبعثات ا

 
576 598 500 (76) -13.1% 

  
 أ سفار الغري

 
687 699 666 (21) -3.0% 

  
 %0.0 - 2,020 1,698 2,020 التدريب ومنح السفر هل

 
 لفرعياجملموع ا

 
3,282 2,996 3,186 (96) -2.9% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
90 106 90 - 0.0% 

  
 النرش

 
46 15 - (46) -100.0% 

  
 %72.0 991 2,368 1,829 1,377 ت التعاقدية الفرديةدمااخل

  
 %23.6- (79) 256 584 335 اخلدمات التعاقدية ال خرى

 
 اجملموع الفرعي

 
1,847 2,533 2,713 866 46.9% 

 
تاكليف اخلدمات 

 املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - صيانةل ين وااملبا

  
 االتصاالت

 
20 119 20 - 0.0% 

  
 %1.8- (2) 110 3 112 المتثيل ومرصوفات التشغيل ال خرى

  
مم  خدمات ال 

 تحدة املشرتكةامل 

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
132 122 130 (2) -1.5% 

 
 املعدات واال مدادات

     

  
 متاحغري  - - - - ال اثث واملعدات

  
  %33.3- (20) 40 101 60 اال مدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

60 101 40 (20) -33.3% 
 

 %14.1 748 6,070 5,751 5,322 اجملموع، ابء
 

 %3.8- (520) 13,094 12,881 13,614 اجملموع
 

 (1) 18 17 19 الوظائف
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 الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل 30الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

سطة، ووسطاء الاس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية لفائدة اجلهات الفاعةل يف جمال الابتاكر )الرشاكت الصغرية واملتو تسهيل  •

 ؤسسات احلكومية( من أ جلالرشاكت الصغرية واملتوسطة، واجلامعات، واملؤسسات ال اكدميية، ومؤسسات البحث، والواكالت وامل

 قامئ عىل الابتاكر؛جعةل الانتقال ا ىل اقتصاد  ترسيع

دارة امللكية الفكرية اليت هتم اجلهات ال • فاعةل اس تحداث أ دوات وخدمات مصممة ملعاجلة مسائل ا 

 يف جمال الابتاكر؛

دارة امللكية الفكرية لفائدة اجلهات  • نشاء وتعزيز موقع عىل اال نرتنت لتبادل املعلومات بشأ ن ا  ا 

 مالءمة أ دوات جديدة عىل ش بكة اال نرتنت لتقدمي الابتاكر، فضاًل عن النظر يفجمال  الفاعةل يف

 املساعدة التقنية الهادفة والفعاةل من حيث التلكفة؛

طال تصممي • دارة امللكية الفكرية مع الرتكزي عىل وا  ق برامج مكيفة لبناء القدرات يف جمال ا 

 امللكية الفكرية؛ خيص احتياجات اجلهات الفاعةل يف جمال الابتاكر فامي

دارة قدراهتا يف جمال امللكية الفكرية، مبا يف ذكل وضع س يادمع احلكو  • سات مؤسس ية مات واجلامعات واملؤسسات ال اكدميية يف تعزيز ا 

 القامئة؛للملكية الفكرية وس ياسات امللكية الفكرية اخلاصة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة وتعزيز الس ياسات 

 تكل الرشاكت خبدمات متعلقة ابمللكية الفكرية؛تزويد  لصغرية واملتوسطة يفاكت ادمع وسطاء الرش  •

وطنيني  الصعيد الوطين من خالل تعزيز التعاون مع أ حصاب املصلحة الحتسني تقدمي اخلدمات وضامن التأ ييد واملساءةل والاس تدامة عىل •

دراج هنج  التوازن بني اجلنسني. قامئ عىل املرشوعات ويراعي تسلمي واملنظامت ادلولية واال قلميية ال خرى، ابال ضافة ا ىل ا 

 التعاون فامي بني الربامج

 

30الربانمج 

9الربانمج 

املاكتب

اال قلميية

10الربانمج 

البدلان املتحوةل 
واملتقدمة
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جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر وا 

 لتخفيفا جراءات ا اخملاطر

ل ال عضاء؛ وادلو  التعاون الوثيق مع اجلهات املس تفيدة واجلهات املاحنة تغريات اقتصادية أ و س ياس ية قد تؤثر يف تنفيذ برامج تكوين الكفاءات.

ال مور املتعلقة ابمللكية الفكرية وتنس يقها مع املنظامت ادلولية وختطيط مجيع 

 والرشاكء ال خرين.

 ت ال داءالنتاجئ املرتقبة ومؤرشا

 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 2.3ھ

زة للموارد البرشية  كفاءات معزَّ

من  واسعة القادرة عىل تلبية تشكيةل

لتسخري امللكية الفكرية املتطلبات 

بفعالية ل غراض التمنية يف البدلان 

النامية والبدلان ال قل منوا والبدلان 

 حوةلذات الاقتصادات املت

النس بة املئوية للمشاركني يف أ نشطة 

الويبو للتدريب وتكوين الكفاءات 

دارة التكنولوجيا يف  من ماكتب ا 

ث اجلامعات أ و مؤسسات البح

أ و همارات  ن يطبقون معارفاذلي

 معززة يف معلهم

87.5( %2018) 80% 

 6.3ھ

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية 

واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات 

ن أ جل النجاح يف تسخري البحث م

 امللكية الفكرية ل غراض دمع الابتاكر

مس توى رضا املشاركني يف أ نشطة 

 الويبو للتدريب وتكوين الكفاءات

97% 

 ون جداً % راض63 –

 راضون% 34 –

(2018) 

90% 

النس بة املئوية ملؤسسات دمع 

الرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت 

تس تفيد من املساعدة وتس تخدم 

و وموادها يف براجمها أ دوات الويب

التدريبية و/أ و خدماهتا الاستشارية 

دارة أ صول امللكية الفكرية  املتعلقة اب 

د الحقًا )يف هناية   %85  (2019حُيدَّ

املشاهدات الفردية للمواقع عدد  

اال لكرتونية اخلاصة ابجلامعات 

 والرشاكت الصغرية واملتوسطة

 41,416 اجلامعات:

 طة:الرشاكت الصغرية واملتوس

1,072,411 

(2018) 

 % خالل الثنائية10زايدة بنس بة 

عدد املؤسسات ال اكدميية اليت  

نت س ياساهتا  وضعت و/أ و حسَّ

 يةالفكر  اخلاصة ابمللكية

 أ اكدمييةمؤسسة  465

 (2018)الرتامكي بهناية 

ضافية 20  مؤسسة أ اكدميية ا 
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 30املوارد اخملصصة للربانمج 

 اثبتة. 2020/21صة للربانمج يف الثنائية تبقى املوارد اال جاملية اخملص

دارة امللكية خمصصة برامج  زايدة الرتكزي عىل توفري "1" وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني ا ىل ما ييل: لتكوين الكفاءات يف جمال ا 

طار النتيجة املرتقبة ه وتنفيذ مرشوع أ جندة التمنية بشأ ن  "2؛ "6.3قبة ه، مما يؤدي ا ىل اخنفاض املوارد اخملصصة للنتيجة املرت 2.3الفكرية، يف ا 

طار النتيجة املرتقبة  .6.3ه "تعزيز دور املرأ ة يف الابتاكر ورايدة ال عامل" يف ا 

مة ا ىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة. ويُعزى الاخنفاض العام يف موارد  وقد ازداد عدد الوظائف وظيفًة واحدة من أ جل تعزيز أ نشطة ادلمع املقدَّ

 ت مؤقتة من الربانمج.ملوظفني أ ساسًا ا ىل حتويل اعامتداا

 املوارد حبسب النتاجئ :30الربانمج 

 السويرسية()بأ الف الفرناكت 

 رتقبة ووصفهايجة امل النت مقر
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

.2ھ

3 

زة للموار  تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية  د البرشية القادرة عىلكفاءات معزَّ

البدلان ذات الاقتصادات قل منوا و دلان ال  ية والبالتمنية يف البدلان النام الفكرية بفعالية ل غراض 

 املتحوةل

1,246 1,293 1,814 

.6ھ

3 

حث من أ جل النجاح قدرات معّززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات الب

 ريف تسخري امللكية الفكرية ل غراض دمع الابتاك

5,080 5,088 4,518 

 
 6,333 6,380 6,326 اجملموع

 

  



 وصف الربامج حسب ال هداف الاسرتاتيجية

 الهدف الاسرتاتيجي الثالث

 ريةاملنظمة العاملية للملكية الفك

 2020/21مج واملزيانية الربان

 
 

126 

نفاق :30 انمجالرب  املوارد حبسب غرض اال 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 
الفرق عن املزيانية املعمتدة  املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 املوظفنيموارد  أ لف.
     

  
 الوظائف

 
4,116 4,435 4,407 291 7.1% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
649 340 185 (464) -71.5% 

  
تاكليف املوظفني 

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أ لف

 
4,765 4,775 4,591 (173) -3.6% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
60 33 60 - 0.0% 

  
 زماالت الويبو

 
  متاحريغ - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
60 33 60 - 0.0% 

 
 ال سفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
379 272 379 - 0.0% 

  
 أ سفار الغري

 
600 501 600 - 0.0% 

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
979 774 979 - 0.0% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 راتؤمتامل

 
35 99 35 - 0.0% 

  
 النرش

 
2 - 2 - 0.0% 

  
 %32.1 130 535 423 405 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %62.5 50 130 277 80 اخلدمات التعاقدية ال خرى

 
 اجملموع الفرعي

 
522 798 702 180 34.5% 

 
 تاكليف اخلدمات املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 احمت غري - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 االتصاالت

 
 غري متاح - - - -
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 غري متاح - - - - المتثيل ومرصوفات التشغيل ال خرى

  
مم  خدمات ال 

 املتحدة املشرتكة

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 املعدات واال مدادات

     

  
 غري متاح - - - - ال اثث واملعدات

  
  غري متاح - - 0 - اال مدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - 0 -
 

 %11.5 180 1,741 1,606 1,561 اجملموع، ابء
 

 %0.1 7 6,333 6,380 6,326 اجملموع
 

 1 11 11 10 الوظائف
 

 
 مهنا:

      

 
 مرشوع أ جندة التمنية

  
130 
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 تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها الاسرتاتيجي الرابعدف اله

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 1.4ھ

م حمّدث ومقبول عامليا ظان

للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو 

معلومات هبدف تيسري النفاذ ا ىل 

رشها امللكية الفكرية واس تخداهما ون 

حصاب املصلحة يف صفوف أ   يف

 لعاملأ حناء ا

 12الربانمج  عدد التغيريات وملفات املعلومات اليت ُأدرجت يف تصنيف نيس

 12الربانمج   التصنيف ادلويل للرباءاتعدد التعديالت اليت ُأدرجت يف

ةل   12الربانمج  واجلديدة املعمتدةعدد املعايري املُعدَّ

 12الربانمج  ST.26ر املعيا قال ا ىلالتحضري الناحج لالنت

عدد املطلعني عىل املنشورات املتعلقة ابلتصنيفات واملعايري ادلولية املتاحة عىل 

 من البدلان النامية س امي املنتفعني اال نرتنت وال

 12الربانمج 

 2.4ھ

املعلومات املتعلقة نفاذ حمّسن ا ىل 

ابمللكية الفكرية واس تخداهما من 

لفكرية لكية اقبل مؤسسات امل 

 وامجلهور لتشجيع الابتاكر واال بداع

عدد قواعد البياانت وقوامئ املوجودات والسجالت والبواابت اال لكرتونية واملنصات 

الثقايف التقليدي واليت د الوراثية واملعارف التقليدية وأ شاكل التعبري املرتبطة ابملوار 

دارة امللكية الفكرية  تس تخدم دليل الويبو بشأ ن ا 

 4انمج ربال

 9الربانمج  عدد ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر الوطنية املس تدامة

 14الربانمج 

 20الربانمج 

واس تخدموها حاًل ة اذلين طبقوا التكنولوجيا املالمئ عدد املنظامت واجملمتعات وال فراد 

 للتحدايت اال منائية احملددة يف البدلان ال قل منواً 

 9الربانمج 

 9الربانمج  امج نقل التكنولوجيا اليت رشعت فهيا البدلان الناميةت/بر وعامرش  عدد 

كنولوجيا املالمئة اس تخدام جممتعات حملية يف البدلان النامية والبدلان ال قل منوًا للت  

 احملددة

 9الربانمج 

 9مج الربان تكرار املرشوعات يف جممتعات حملية أ خرى يف البدلان النامية والبدلان ال قل منواً  

نشاء مؤسسات ملواصةل العمل يف جمال التكنولوجيا املالمئة يف البدلان النامية والبدلان   ا 

 ال قل منواً 

 9الربانمج 

التمنية الاقتصادية املشموةل يف الس ياسات يل يا املالمئة يف سب اس تخدام التكنولوج  

 قل منواً ان ال  والاسرتاتيجيات الوطنية لالبتاكر وامللكية الفكرية يف البدل

 9الربانمج 

مواصةل برامج تكوين الكفاءات التكنولوجية الوطنية بشأ ن التكنولوجيا املالمئة وتوس يع  

 نطاقها يف البدلان ال قل منواً 

 9الربانمج 

 13الربانمج  مس توى رضا مس تخديم قواعد بياانت الويبو العاملية 

 ركن الرباءات للك فرتة اءات عربيف الرب عدد املس تخدمني الفريدين اذلين أ جروا حبثًا  

 س نويةربع 

 13الربانمج 

 13الربانمج  عدد مس تخديم أ نظمة قواعد البياانت العاملية للك فرتة ربع س نوية 

 20مج الربان

 13الربانمج  عدد اجامتعات الويبو املدعوم بتطبيق حتويل الصوت ا ىل نص 

 13مج الربان WIPO Lexعدد مس تخديم قاعدة بياانت  



 وصف الربامج حسب ال هداف الاسرتاتيجية

 الهدف الاسرتاتيجي الرابع

 للملكية الفكرية املنظمة العاملية

 2020/21الربانمج واملزيانية 

 
 

129 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 13الربانمج  احرتام املواعيد يف رفع البياانت 

 13الربانمج  عدد أ زواج اللغات املتاحة لرتمجة ال وصاف واملطالبات 

وا عىل خدمات مراكز دمع التكنولوجيا اذلين حصل املس تخدمنيمتوسط عدد  

 والابتاكر س نوايً 

 14الربانمج 

 14مج انالرب ARDIعدد املؤسسات املس تخدمة الناشطة لربانمج  

 14الربانمج  ASPIعدد املس تخدمني املسجلني النشطني لربانمج  

خصصة بشأ ن الويبو للمعلومات املتعدد املس تخدمني اجلدد اذلين دخلوا عىل منصة  

 الرباءات

 14الربانمج 

 14 الربانمج عدد التقارير املطلع علهيا عرب منصة الويبو للمعلومات املتخصصة بشأ ن الرباءات 

د املشاهدات الفردية للموقع اال لكرتوين اخلاص بتقرير الويبو بشأ ن توهجات دع 

 (WITTالتكنولوجيا )

 14الربانمج 

 14الربانمج  PDFق نسب  WITTعدد مرات تزنيل التقرير  

 21الربانمج  عدد اجملموعات الوطنية يف قواعد البياانت اخلاصة ابل حاكم القضائية 

 3.4ھ

واعد ة لقية واسعتغطية جغراف 

بياانت الويبو العاملية بشأ ن امللكية 

الفكرية من حيث احملتوى 

 والاس تخدام 

 13مج انالرب عدد السجالت املدرجة يف ركن الرباءات حبسب لك منطقة

 13الربانمج  عدد السجالت املدرجة يف قاعدة البياانت العاملية ل دوات التوس مي حبسب لك منطقة

 13الربانمج  لبياانت العاملية للتصاممي حبسب لك منطقةاقاعدة  درجة يفعدد السجالت امل

 13الربانمج  عدد اجملموعات الوطنية يف ركن الرباءات

 13الربانمج  ت العاملية ل دوات التوس ميية يف قواعد البياانعدد اجملموعات الوطن  

 4.4ھ

بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة 

 ة وسائرملاكتب امللكية الفكري

ة الفكرية مبا يؤدي امللكي مؤسسات

ا ىل خدمات أ فضل )بتلكفة أ قل 

ورسعة أ عىل وجودة أ حسن( 

ل حصاب املصلحة اذلين يتعاملون 

ارة امللكية معها ونتاجئ أ حسن ال د

 الفكرية

اليت شاركت يف عدد منظامت اال دارة امجلاعية يف البدلان النامية والبدلان ال قل منوًا 

قلميية   ا الويبوتسهّله وعامليةش باكت ا 

 3الربانمج 

عدد املاكتب اليت نفَّذت توصيات تقرير تشخيص ماكتب امللكية الفكرية )أ س يا 

 واحمليط الهادئ( تنفيذًا اكمالً 

 9انمج ربال

ا ىل  1متوسط مس توى اخلدمة اليت تقدهما املاكتب اليت حتصل عىل مساعدات )من 

 ناعيةكية الص تة املل مجموعة تطبيقات نظام أ مت  قير ط نع (5

 9الربانمج 

 15الربانمج 

 13الربانمج  عدد املاكتب الوطنية اليت رمقنت مجموعات الرباءات اخلاصة هبا

كرية رضا املاكتب عن اس تخدام نظام الويبو اخلاص حبلول ال عامل ملاكتب امللكية الف

 يةر ية الفكفامي خيص تنفيذ وصيانة وحتديث مجموعة تطبيقات نظام أ متتة امللك 

 15الربانمج 

ي   15الربانمج  WIPO DASو WIPO CASEعدد املاكتب اليت تس تخدم نظامي

 15الربانمج  عدد املاكتب اليت تس تخدم مجموعة تطبيقات نظام أ متتة امللكية الفكرية

امية والبدلان ال قل منوًا اليت شاركت يف اعية يف البدلان النعدد منظامت اال دارة امجل 

قلمي ت ش باك  املية تسهّلها الويبوية وعا 

 15الربانمج 
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 التصنيفات واملعايري ادلولية 12الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 (IPCالتصنيف ادلويل للرباءات )

طار خارطة طريق مر  •  لتصنيفاملعنية ابرباء اجعة التصنيف ادلويل للرباءات اليت اعمتدهتا جلنة اخلتعزيز التصنيف ادلويل للرباءات يف ا 

س امي من  دلويل للرباءات للتعامل مع التطورات التكنولوجية وضامن أ قىص اتساق ممكن عىل املس توى ادلويل لتصنيف الرباءات، الا

 التصنيف ادلويل للرباءات؛ خالل تشجيع وتعزيز حلول قامئة عىل تكنولوجيا املعلومات ال دارة مراجعة

عادة تصنيتعزيز التعاون ادلويل يف  •  ت عرب تنفيذ حلول قامئة عىل تكنولوجيا املعلومات ال عادة التصنيف؛االرباء ف واثئقجمال ا 

نرش ترجامت تعزيز وتيسري اس تخدام أ وسع نطاقًا لنظام التصنيف ادلويل للرباءات عرب تقدمي مساعدة لصيانة التصنيف ادلويل للرباءات و  •

 وطنية للتصنيف ادلويل للرباءات.

 تسجيل العالمات التجارية( لت من أ جواخلدماس )قامئة السلع تصنيف ني

 مواصةل حتسني تصنيف نيس برعاية جلنة اخلرباء التابعة الحتاد نيس مع الرتكزي عىل ما ييل: •

دراج البياانت ضامن مراعاة قامئة السلع واخلدمات مراعاة اتمة خلصائص ال سواق ا "1" لناش ئة وا 

واملواءمة بني قاعدة  "2" دمات،سلع واخلامئة ال نطاق واسع برسعة يف قاجلديدة املس تخدمة عىل 

دماج  بياانت تصنيف نيس وقاعدة بياانت مدريد للسلع واخلدمات حيامث أ مكن عن طريق ا 

ءة وحتديد فرص زايدة أ وجه الكفا "3عة تصنيف نيس؛ "املصطلحات املفضةل يف تصنيف نيس عن طريق ال داة املعلوماتية ال دارة مراج

  توحيد قوامئ السلع واخلدمات؛مواصةل من خاللالنظام عىل مجيع مس توايت 

 تيسري مراجعة معلية النرش وتبس يطها عرب تنفيذ حلول قامئة عىل تكنولوجيا املعلومات ال دارة املراجعة؛ •

 قلمييةبادرات التعاونية اال  تصنيف نيس من خالل مشاركة متواصةل للويبو يف امل تيسري اعامتد ممارسات مقبوةل عىل نطاق واسع يف  •

 تعلقة بتصنيف العالمات، واس تحداث أ دوات معلوماتية معززة.ية امل وادلول 

 تصنيف لواكرنو )قامئة السلع ل غراض تسجيل التصاممي الصناعية( وتصنيف فيينا )العنارص التصويرية للعالمات التجارية(

اتلواكرنو برعاية جلنة اخلرباء تصنيف حتسني  • س امي من  انت التصاممي، الالية يف قواعد بياأ كرث فعحة حبث التابعة الحتاد لواكرنو ل جل ا 

 خالل تطوير حلول قامئة عىل تكنولوجيا املعلومات ال دارة املراجعة؛

لتصنيف والنظام الحتاد فيينا، وتطوير منصة منشور ا النظر يف التطورات املس تقبلية لتصنيف فيينا حتت رعاية جلنة اخلرباء التابعة •

دارة املعلومايت اخلاص  توحيد ادلمع املعلومايت للتصنيفات ادلولية.املراجعة من أ جل  معليات اب 
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 معايري الويبو

فكرية ونقلها وتبادلها ونرشها التنس يق مع ماكتب امللكية الفكرية لتقدمي ممارسات جيدة بشأ ن معاجلة املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية ال •

 عايري الويبو؛اللجنة املعنية مب برعاية راجعهتاها، عرب تطوير معايري الويبو وموتقامس 

يبو بناء التعاون مع ماكتب امللكية الفكرية لنرش معلومات حمّدثة عن ممارساهتا املتعلقة مبعايري الويبو ومساعدة املاكتب يف تنفيذ معايري الو  •

 عىل الطلب.

 الويبوالهنوض ابلتصنيفات ادلولية ومعايري 

 س امي يف البدلان النامية؛ واملعايري، ال التصنيفات اس تخداملب حول توفري تدريب قامئ عىل الط •

 تعزيز اس تخدام التصنيفات ادلولية عن طريق اس تحداث أ داة )أ و أ كرث( للتصنيف ال يل؛ •

 يداتالنو )عرض قوامئ تسلسل  ST.26يار علوماتية مثل الربجمية اخلاصة ابملع دمع تطبيق معايري الويبو عن طريق ا طالق أ دوات دمع م •

 امض ال مينية(.ل حوا

 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر وا 

 ا جراءات التخفيف اخملاطر

اختالف أ راء مجموعات البدلان يؤدي ا ىل احلد من التطور التقين للمعايري 

 والتصنيفات.

ات وحماوةل حلها خارج اللجان؛ وتعزيز املناقشمناقشة القضااي الس ياس ية 

 طط الطويةل ال جل.ل اللجان؛ ومتابعة تنفيذ اخلنية داخالتق 

س امي عىل املس توى اال قلميي،  تنظمي بعثات تدريبية يف البدلان النامية، وال 

ميية عند وضع ال ذاكء الوعي ابلتصنيفات واملعايري؛ ومراعاة الاحتياجات اال قل 

 التصنيفات واملعايري

الربانمج 
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نظام مدريد
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 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ال داء

 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء تقبةة املر النتيج

 1.4ھ

نظام حمّدث ومقبول عامليا للتصنيفات 

ادلولية ومعايري الويبو هبدف تيسري 

النفاذ ا ىل معلومات امللكية الفكرية 

واس تخداهما ونرشها يف صفوف 

 املصلحة يف أ حناء العاملحصاب أ  

عدد التغيريات وملفات املعلومات 

 ف نيسيف تصنيُأدرجت اليت 

تغيريًا يف اال صدار  676ُأدخل 

NCL11-2019  من تصنيف نيس

(2018) 

  (2018ملف معلومات ) 32

 2018/19احملافظة عىل مس توايت 

عدد التعديالت اليت ُأدرجت يف 

 التصنيف ادلويل للرباءات

تعدياًل يف النسخة  1,479ج ُأدر 

من التصنيف ادلويل  2019.01

 (2018للرباءات )

 2018/19عىل مس توايت  افظةاحمل

ةل واجلديدة املعمتدة  ( جديد1اعامتد معيار واحد ) عدد املعايري املُعدَّ

 (2018تعديالت يف املعايري ) 4

 معايري معّدةل أ و جديدة 3

يار التحضري الناحج لالنتقال ا ىل املع  

ST.26 

 املاكتب جاهزة الس تخدام

ال  :ST.26ال داة املتعلقة ابملعيار 

 يوجد

ماكتب جاهزة الس تخدام ال داة  10

 ST.26املتعلقة ابملعيار 

عدد املطلعني عىل املنشورات  

املتعلقة ابلتصنيفات واملعايري ادلولية 

س امي  والاملتاحة عىل اال نرتنت 

 املنتفعني من البدلان النامية

حة الرئيس ية للتصنيف ادلويل صفال

 للرباءات:

ن % م52زايرات، مهنا  364,004

 ميةان الناالبدل

 منشور التصنيف ادلويل للرباءات:

% من 42، مهنا زايرة 809,896

 البدلان النامية

احلفاظ عىل مس توايت أ سس 

 املقارنة

 )س نواًي(

مس توايت أ سس احلفاظ عىل 

 املقارنة

 )س نواًي(

 ت:ادلويل للرباءامنشور التصنيف   

% من 55زايرة، مهنا  642,560

 البدلان النامية

وايت أ سس س تم  ظ عىلاحلفا

 املقارنة

 )س نواًي(

 (:NCLPubمنصة تصنيف نيس )  

% 50زايرات، مهنا  3,655,808

 من البدلان النامية

احلفاظ عىل مس توايت أ سس 

 املقارنة

 )س نواًي(

 الصفحة الرئيس ية لتصنيف لواكرنو:  

% من 52زايرة، مهنا  78,542

 البدلان النامية

احلفاظ عىل مس توايت أ سس 

 رنةاملقا

 (وايً )س ن
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 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء تقبةة املر النتيج

منصة تصنيف لواكرنو   

(LOCPub:) 

% من 35زايرة، مهنا  279,865

 البدلان النامية

 الصفحة الرئيس ية لتصنيف فيينا:

% من 61زايرة، مهنا  37,451

 البدلان النامية

 معايري الويبو )ُكتيّب(:

% من 50زايرة، مهنا  70,830

 البدلان النامية

(2018) 

احلفاظ عىل مس توايت أ سس 

 ةاملقارن

 )س نواًي(

احلفاظ عىل مس توايت أ سس 

 املقارنة

 )س نواًي(

احلفاظ عىل مس توايت أ سس 

 املقارنة

 )س نواًي(

 12للربانمج املوارد اخملصصة 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  1.9بنس بة اخنفاضًا  2020/21تبنّيِّ املوارد اال جاملية اخملصصة للربانمج يف 

رة للثنائية موا فاض يفويُعزى الاخن جنيف بعد اخنفاض مضاعف تسوية مقر العمل ملدينة  2020/21رد املوظفني ا ىل تاكليف املوظفني املقدَّ

عادة تصنيف وظيفة لتع .2018يونيو  1اعتبارًا من  عةوقد عادل هذا الاخنفاض جزئيًا ا  ( XML) زيز اخلربات املتاحة يف تقنية لغة الرتمزي املوسَّ

م.تط  هبا من وما يتصل  بيقات تكنولوجية بغية تيسري تبادل بياانت امللكية الفكرية ومعاجلهتا بنسق منظَّ

 .2018/19عىل املس توى اذلي اكنت عليه يف املزيانية املعمتدة  2020/21ظفني يف وتبقى موارد خالف املو 

 املوارد حبسب النتاجئ :12ج الربانم

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 ووصفها قبةة املرت رمق النتيج
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

نظام حمّدث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف تيسري النفاذ ا ىل  1.4ھ

 العاملأ حناء  علومات امللكية الفكرية واس تخداهما ونرشها يف صفوف أ حصاب املصلحة يفم

7,215 7,201 7,082 

 
 7,082 7,201 7,215 اجملموع
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نفاقاملوارد حبسب غرض  :12الربانمج   اال 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % لغاملب  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أ لف.
     

  
 الوظائف

 
5,471 5,296 5,337 (134) -2.4% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
 غري متاح - - - -

  
تاكليف املوظفني 

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أ لف

 
5,471 5,296 5,337 (134) -2.4% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 الويبو املتدربون ومنح

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - - -

  
 زماالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 ال سفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
110 110 110 - 0.0% 

  
 الغري أ سفار

 
36 36 36 - 0.0% 

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 الفرعيموع اجمل

 
146 146 146 - 0.0% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
250 260 280 30 12.0% 

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 %0.0 - 44 69 44 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %2.3- (30) 1,275 1,430 1,305 ال خرىاخلدمات التعاقدية 

 
 اجملموع الفرعي

 
1,599 1,759 1,599 - 0.0% 

 
تاكليف اخلدمات 

 املالية

 
- - - 

  

 
 الفرعياجملموع 

 
 غري متاح - - - -



 وصف الربامج حسب ال هداف الاسرتاتيجية

 الهدف الاسرتاتيجي الرابع

 للملكية الفكرية املنظمة العاملية

 2020/21الربانمج واملزيانية 

 
 

135 

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 االتصاالت

 
 غري متاح - - - -

  
 غري متاح - - - - ل خرىفات التشغيل االمتثيل ومرصو

  
مم  خدمات ال 

 كةاملتحدة املشرت 

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 متاحغري  - - - -

 
 املعدات واال مدادات

     

  
 غري متاح - - - - ال اثث واملعدات

  
  غري متاح - - - - اال مدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - - -
 

 اجملموع، ابء
 

1,745 1,905 1,745 - 0.0% 
 

 %1.9- (134) 7,082 7,201 7,215 اجملموع
 

 - 14 14 14 الوظائف
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 قواعد البياانت العاملية 13الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

ت العاملية ل دوات التوس مي وقاعدة مواصةل توس يع نطاق التغطية اجلغرافية لقواعد بياانت الويبو العاملية )ركن الرباءات وقاعدة البياان •

 الوطنية واال قلميية وحتسني نوعية البياانت وتوقيت التحديث؛وعات البياانت دة مجمطريق زايالبياانت العاملية للتصاممي( عن 

نني فامي خيص املواقع اجلغرافية خلوادم البياانت ال اتحة النفاذ الرسيع ل •  قواعد البياانت العاملية؛مواصةل البحث عن أ فضل بنية ومنوذج حمس ّ

اتحة البياانت املدرجة يف أ نظمة الويبو العاملية للملكية لتحقيق املصلح العامل رية حولتعزيز الابتاكر ونرش معلومات امللكية الفك • ة العامة اب 

ية ملاكتب امللكية الفكرية ابجملان الفكرية جمااًن للجمهور عن طريق قواعد البياانت العاملية للويبو وتوفري مجموعات بياانت امللكية الفكر 

وتشجيع ماكتب امللكية الفكرية عىل اعامتد الس ياسة نفسها فامي خيص  تقدمي اخلدمات؛تاكليف س تعادة ولغريها من اجلهات مقابل رسوم ال

 بياانهتا الوطنية املتعلقة ابمللكية الفكرية، مبا يف ذكل تيسري احلصول عىل تكل البياانت؛

 ملتعددةالبحث ايف قواعد البياانت العاملية للويبو، مبا يف ذكل أ نظمة  أ دوات البحث تطوير وحتسني •

ث القامئ عىل الصور املتشاهبة الس تخراج العالمات التجارية والتصاممي الصناعية، فضاًل اللغات، والبح

ات عن وحدات العمل املعقدة املدرجة يف نصوص الرباءات ابس تخدام خاصييتي البحث يف الرتكيب

 الكمييائية الفرعية والبحث يف اجلينات والتسلسالت؛

نصوص اكمةل ابس تخدام معليات التحويل القامئة عىل املسح الضويئ يف الويبو للتعرف عىل  ءات الوطنية ا ىلالربا بياانت حتويل مجموعات •

د طلبات الرباءات بنصوصها الاكمةل (، خاصًة عن طريق دعوة ماكتب الرباءات املشاركة اليت ال تنرش بعOCRاحملارف والرموز )

نشاء امللفات حل الويبو بشأ ن تقيمي ( ا ىل XML) ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة املسح الضويئ واس تخدامه لضامن اجلودة يف املصدر وا 

 ال مامية الاكمةل النص؛

اتحة معلومات امللفات للعامة عرب روابط مع نظام النفاذ املركزي ا ىل البحث والفحص  • ومع أ نظمة امللف الوطين واال قلميي والعاملي ا 

 ال خرى؛ العامة

 الرباءات لتيسري البحث عن التقنيات الصناعية السابقة )واثئق غري الرباءات(؛يدة يف ركن دخاصية جاس تحداث  •

ضافة مجموعات القوانني والسوابق القضا WIPO Lexتوس يع نطاق التغطية اجلغرافية لقاعدة بياانت  • ئية واملعاهدات املتعلقة وحمتواها اب 

 ملس تخدم؛ا هجةبحث وواظائف ال النظام فامي خيص و ابمللكية الفكرية وتعزيز 

ة توجيه التحول الرمقي لعمل املنظمة وخدماهتا، مبا يف ذكل عن طريق تعزيز خربة املنظمة، وحتديدًا مركز التطبيقات التكنولوجية املتقدم •

(ATACيف التكنولوجيات املتقدمة مثل ،) اذلاكء الاصطناعي؛ 

، وأ داة حتويل الصوت ا ىل نص، وأ داة WIPO Translateي )مثل صطناعاس تحداث وتطوير وتوفري خدمات قامئة عىل اذلاكء الا •

الويبو للبحث يف صور العالمات التجارية، وأ نظمة التصنيف ال يل لطلبات امللكية الفكرية( ووضع منوذج أ سعار السرتداد تاكليف تكل 

 اخلدمات.
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 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر وا 

 راءات التخفيفجا   اطراخمل

فقدان النفاذ ا ىل قواعد البياانت العاملية بسبب انقطاع خدمة اال نرتنت 

 احمللية أ و بسبب عطل فين يف املقر الرئييس يف جنيف.

نشاء  خوادم بديةل يف سيتحقق تكرار اخلدمة والتنوع اجلغرايف من خالل ا 

قطاع حال ان ت السحابية، يفعدة مواقع، مبا يف ذكل اس تخدام اخلدما

 خلدمة احمللية يف جنيف.ا

تشلك مبادرة الويبو يف جمال اذلاكء الاصطناعي جمااًل ابتاكراًي جديدًا مما 

  يس تتبع احامتل عدم حتقيق عائد اكٍف عىل الاستامثر.

س تخدم موارد حمدودة لقياس يبدأ  لك مرشوع مبرحةل اس تكشافية ت 

هنائه.  موصةلالبت يفاحملمتةل من الاستامثر قبل  املاكسب  املرشوع أ و ا 

ويسرتشد العمل الابتاكري يف املنظمة مببدأ  "خسارة قريبة أ فضل من 

 مكسب بعيد" مع اس تخالص ادلروس الالزمة لتوجيه املرشوعات التالية.

الربانمج 
13

5الربانمج 

معاهدة 
الرباءات

6الربانمج 

مدريدنظام

12الربانمج 

التصنيفات
14الربانمج وليةواملعايري ادل

ىل  النفاذ ا 
املعلومات 
واملعرفة

15الربانمج 

حلول ال عامل
ملاكتب امللكية 

الفكرية

31الربانمج 

نظام الهاي
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 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ال داء

 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء تقبةة املر النتيج

 2.4ھ

املتعلقة  لوماتىل املعنفاذ حمّسن ا  

ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل 

مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور 

 لتشجيع الابتاكر واال بداع

مس توى رضا مس تخديم قواعد 

 بياانت الويبو العاملية

د الحقاً   %80 حُيدَّ

ريدين اذلين خدمني الفعدد املس ت

ركن أ جروا حبثًا يف الرباءات عرب 

 ةبع س نويفرتة ر  الرباءات للك

من عام  4الفصل  - 32 408,132

2018 

من عام  4الفصل  - 320,000

2021 

عدد مس تخديم أ نظمة قواعد 

 البياانت العاملية للك فرتة ربع س نوية

قاعدة البياانت العاملية ل دوات 

من  4الفصل  - 491,206 التوس مي:

 2018عام 

 العاملية للتصاممي:قاعدة البياانت 

 2018م ن عام 4فصل ال - 61,685

قاعدة البياانت العاملية ل دوات 

 565,000التوس مي: 

قاعدة البياانت العاملية للتصاممي: 

71,000 

عدد اجامتعات الويبو املدعوم  

 بتطبيق حتويل الصوت ا ىل نص

 3زائد  1

املتاحة لرتمجة عدد أ زواج اللغات  

 واملطالباتوصاف ال  

 33أ زواج لغوية 9

 (2018 )الرتامكي بهناية

ضافيان  زوجان لغواين ا 

 يوماً  17 (2018 )هنايةيومًا  19 احرتام املواعيد يف رفع البياانت 

عدد مس تخديم قاعدة بياانت  

WIPO Lex 

% حبلول هناية 20زايدة بنس بة  2018بهناية  4,367,746

2021 

 3.4ھ

لقواعد بياانت ية جغرافية واسعة غط ت 

كرية الويبو العاملية بشأ ن امللكية الف

 توى والاس تخدامحيث احمل  من

عدد السجالت املدرجة يف ركن 

 الرباءات حبسب لك منطقة

67,816,988 

 (2018)الرتامكي بهناية 

 (154,162أ فريقيا ) -

 (38,915املنطقة العربية ) -

أ س يا واحمليط الهادئ  -

(22,255,017) 

الالتينية والاكرييب أ مرياك  -

(1,320,581) 

 (2,685,330البدلان املتحوةل ) -

 (41,362,983املتقدمة )ان البدل -

 (2021مليون )الرتامكي بهناية  83

                                                           
 جيب عدم ، ومن مث2018س تخدمني بسبب ارتفاع عدد الهجامت ال لية خالل الفصل الرابع من عام ا ىل عدد متضخم من امل  2018يشري أ ساس املقارنة لعام  32

 ام العادي.الاعتداد به مقياسًا لالس تخد
 بية والصينية والفرنس ية وال ملانية والياابنية والكورية والربتغالية والروس ية واال س بانية.اال نلكزيية: العر  33
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 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء تقبةة املر النتيج

عدد السجالت املدرجة يف قاعدة  

البياانت العاملية ل دوات التوس مي 

 حبسب لك منطقة

36,154,145 

 (2018)الرتامكي بهناية 

 (804,388ة )العربياملنطقة  -

أ س يا واحمليط الهادئ  -

(7,953,279) 

رييب أ مرياك الالتينية والاك -

(2,037,283) 

 (142,604البدلان املتحوةل ) -

 (25,216,591البدلان املتقدمة ) -

 (2021مليون )الرتامكي بهناية  43

عدد السجالت املدرجة يف قاعدة  

البياانت العاملية للتصاممي حبسب لك 

 منطقة

10,229,938 

 (2018الرتامكي بهناية )

 (2,193املنطقة العربية ) -

 أ س يا واحمليط الهادئ -

(5,047,446) 

 (13,748البدلان املتحوةل ) -

 (5,166,551البدلان املتقدمة ) -

 (2021مليون )الرتامكي بهناية  12

عدد اجملموعات الوطنية يف ركن  

 الرباءات

 70 2018بهناية  59

اجملموعات الوطنية يف قواعد عدد  

 توس ميالبياانت العاملية ل دوات ال 

 2021بهناية  55 2018بهناية  42

 4.4ھ

تية تقنية ومعرفية معّززة ة حت بني

ملاكتب امللكية الفكرية وسائر 

مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي 

ا ىل خدمات أ فضل )بتلكفة أ قل 

ورسعة أ عىل وجودة أ حسن( 

املصلحة اذلين يتعاملون ل حصاب 

سن ال دارة امللكية معها ونتاجئ أ ح 

 الفكرية

عدد املاكتب الوطنية اليت رمقنت 

 ة هبات اخلاصالرباءامجموعات 

 2021بهناية  15 2018بهناية  5

 13املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  19.4زايدة بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد اال جاملية اخملصصة للربانمج يف 

طار مركز التطبيقات التكنولوجية املتقدمة  وال اعيالاصطن اذلاكء تعزيز مبادرات "1" وتُعزى هذه الزايدة يف املقام ال ول ا ىل ما ييل: س امي يف ا 

(ATACطار النتيجة املرتقبة ه بداعية يف الويبو )يف ا  ليف وزايدة تاك "2(؛ "2.4( اذلي أ نشئ للهنوض حبلول تكنولوجية ابتاكرية جديدة وا 

قواعد فاظ عىل القدرة التنافس ية لواستامثرات للح "3غرافية واللغوية؛ "يهتا اجلطاق تغط تطوير قواعد البياانت العاملية للويبو وتشغيلها نظرًا لتوّسع ن
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" 3" و"2تبطة ابلنقطتني "وُخصصت زايدة املوارد املر  البياانت العاملية للويبو بتطوير وظائف جديدة للبحث مثل البحث عن املركبات الكمييائية.

طار النتيجة املرتقبة هيف  .3.4 ا 

طار OCRة بعمليات الويبو اخلاصة ابملسح الضويئ للتعرف عىل احلروف والرموز )علقرد املتوترد املوا ( يف املاكتب الوطنية للملكية الفكرية يف ا 

 .4.4النتيجة املرتقبة ه

 املوارد حبسب النتاجئ :13الربانمج 

 ية(ناكت السويرس )بأ الف الفر 

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

.2ھ

4 

نفاذ حمّسن ا ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية 

بداعالفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر وا  ال 

6,153 7,734 8,076 

.3ھ

4 

ية من حيث احملتوى ة بشأ ن امللكية الفكر العامليالويبو تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت 

 والاس تخدام

2,476 2,665 2,296 

.4ھ

4 

بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا 

فضل )بتلكفة أ قل ورسعة أ عىل وجودة أ حسن( ل حصاب املصلحة اذلين يؤدي ا ىل خدمات أ  

 كرية أ حسن ال دارة امللكية الفا ونتاجئلون معهيتعام

211 170 183 

 
 10,556 10,569 8,840 اجملموع

 

نفاق :13الربانمج   املوارد حبسب غرض اال 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(
 

 عنالفرق  املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19زيانية املعمتدة امل

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 املوظفنيموارد  أ لف.
     

  
 الوظائف

 
6,407 6,715 6,963 557 8.7% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
 غري متاح 1,158 1,158 1,143 -

  
تاكليف املوظفني 

 ال خرى

 
 متاحغري  - - - -

 
 اجملموع، أ لف

 
6,407 7,858 8,122 1,715 26.8% 
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 ظفنيف املو موارد خال ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - 58 -

  
 زماالت الويبو

 
120 420 180 60 50.0% 

 
 اجملموع الفرعي

 
120 478 180 60 50.0% 

 
 ال سفار والتدريب واملنح

     

  
 ثات املوظفنيع ب 

 
100 137 100 - 0.0% 

  
 أ سفار الغري

 
 حغري متا - - - -

  
 غري متاح - - - - ريب ومنح السفر هلتدال 

 
 اجملموع الفرعي

 
100 137 100 - 0.0% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
10 10 10 - 0.0% 

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 %66.7 200 500 80 300 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %15.7- (260) 1,394 1,826 1,654 اخلدمات التعاقدية ال خرى

 
 اجملموع الفرعي

 
1,964 1,916 1,904 (60) -3.1% 

 
تاكليف اخلدمات 

 املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 حغري متا - - - - املباين والصيانة

  
 االتصاالت

 
 غري متاح - - - -

  
 غري متاح - - - - رىالمتثيل ومرصوفات التشغيل ال خ

  
مم  خدمات ال 

 املتحدة املشرتكة

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 املعدات واال مدادات

     

  
 %0.0 - 250 180 250 ال اثث واملعدات

  
  غري متاح - - - - اال مدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

250 180 250 - 0.0% 
 

 ءاجملموع، اب
 

2,434 2,711 2,434 - 0.0% 
 

 %19.4 1,715 10,556 10,569 8,840 اجملموع
 

 2 20 20 18 الوظائف
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 خدمات النفاذ ا ىل املعلومات واملعرفة 14الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

تكنولوجية عالية ت معلوما ر خدماتنقاط نفاذ مؤسس ية أ كرث فعالية واس تدامة توفوجيا والابتاكر ليك تصبح مساعدة مراكز دمع التكنول •

 اجلودة من خالل توفري املوارد التعلميية وأ دوات دمع اخلدمة واملنصات والبواابت وما ا ىل ذكل؛

اكر وتطويرها لالنتفاع دمع الابتاكر احمليل عن طريق الهنوض بقدرات مراكز دمع التكنولوجيا والابت •

، والواثئق العلمية/التقنية املفتوحة لرباءاتا كنمثل ر بفعالية من قواعد بياانت الرباءات اجملانية، 

 املصدر يف البدلان النامية والبدلان ال قل منوًا والبدلان املتحوةل؛

التقنية القامئة عىل /الهنوض بنفاذ املس تخدم ا ىل الرباءات التجارية وقواعد بياانت الواثئق العلمية •

 العام واخلاص املتعلقة ابلنفاذ القطاعني اكة بنيالاشرتاك وتيسري هذا النفاذ من خالل برامج الرش 

ا ىل املعلومات املتخصصة بشأ ن الرباءات والنفاذ ا ىل ال حباث من أ جل التمنية والابتاكر يف البدلان 

 لبدلان املتحوةل؛املؤهةل من البدلان النامية والبدلان ال قل منوًا وا

تاكر عن طريق احلث عىل ب جيا والالتكنولو تعزيز الاس تدامة الطويةل ال جل لش باكت مراكز دمع ا •

دارة املعارف  قلميية واعتبارية مدارة بفعالية )منصة ا  ( وكذكل عن طريق تبادل eTISCتبادل املعلومات من خالل ش باكت وطنية وا 

 وتعمميها؛تقارير املرشوعات الوطنية وقصص النجاح 

طار س نة يفدمع توفري مجموعة واسعة من اخلدمات ذات القمية املضافة احمل  • خلدمات التجريبية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر" مثل "ا ا 

بات ومعاجلة طل  "2حتليالت الرباءات اليت تشمل صياغة تقارير واقع الرباءات وتقارير البحث يف حاةل التقنية الصناعية؛ " "1" ما ييل:

سداء املشورة  "3الرباءات عن طريق برانمج مساعدة اخملرتعني؛ " دوا  امللكية الفكرية والاس تغالل التجاري لها ل ارة أ صو بشأ ن ا 

وحتديد "حرية الترصف" يف الاخرتاعات وتصنيع املنتجات القامئة عىل اخرتاعات تندرج يف  "4وخدمات تسوية املنازعات املتعلقة هبا؛ "

ملعرفة ا ىل ش باكت مراكز دمع ا امن نقلبغية ض ام عن طريق اس تخدام أ دةل معلية وبوابة جسالت الرباءات ومواد تدريبيةنطاق املكل الع

 التكنولوجيا والابتاكر؛

دار  • دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا" املتعلق ابالس تغالل التجاري الفعال للتكنولوجيا وا  جناز وتقيمي مرشوع أ جندة التمنية "ا  ة امللكية ا 

 الفكرية؛

عداد وحتديث منصة  • (، بوصفها WIPO INSPIREالتابعة للويبو ) الرباءات"ن صصة بشأ  ت املتخ"فهرس تقارير املعلومامواصةل ا 

دماج أ دوات للتعمل، وأ دةل ومنشورات عن البحث يف الرباءات  "1" عنرصًا أ ساس يًا من الش بكة املعرفية للويبو، عن طريق ما ييل: ا 

دار  "2وأ دوات ال نشاء احملتوايت؛ " وحتليلها، دماج منصة ا  طالق منتدى ش بيك بشأ ن eTISC)رف عاة املواس هتالل مناقشات عن ا  ( وا 

 نقل التكنولوجيا؛

براز التوهجات واملس تجدات  • نرش تقرير الويبو بشأ ن توهجات التكنولوجيا من أ جل توفري حتليل دقيق للتكنولوجيات الابتاكرية وا 

أ راء ووهجات نظر خرباء مرموقني لها رية تمك وسيستند املنشور ا ىل حتليل للرباءات ومؤلفات علمية ومعلومات جتا ية.احلارضة واملس تقبل 

 يف جمال تقين حمدد بغية ا رشاد قرارات واضعي الس ياسات والقطاعات الصناعية وال وساط ال اكدميية.
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 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات التخفيف من أ اثر   هااخملاطر وا 

 ا جراءات التخفيف اخملاطر

مراكز دمع ش باكت  اس تدامةعدم قدرة البدل املضيف عىل احلفاظ عىل 

وقد يؤدي ذكل ا ىل  التكنولوجيا والابتاكر ومواصةل ادلمع اذلايت لعملها.

غالق بعض املراكز واخنفاض عدد الش باكت الوطنية املس تدامة.  ا 

يمي بشلك رمسي للمرشوع تقدمي الويبو لدلمع يف التخطيط والرصد والتق 

 والابتاكر.ولوجيا  التكنمرشوع املركز الوطين دلمعالوطين وفقًا لوثيقة 

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ال داء

 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 2.4ھ 

نفاذ حمّسن ا ىل املعلومات املتعلقة 

ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل 

ت امللكية الفكرية وامجلهور مؤسسا

 لتشجيع الابتاكر واال بداع

تكنولوجيا ال كز دمع ش باكت مراعدد 

 34والابتاكر الوطنية املس تدامة

 ش بكة وطنية مس تدامة 34

 (2018)الرتامكي بهناية 

جاماًل( 2) :1مس توى النضج   ا 

 (1أ فريقيا ) -

 (1البدلان املتحوةل ) -

ش بكة وطنية مس تدامة ملراكز  42

 ولوجيا والابتاكردمع التكن

 (2021)الرتامكي بهناية 

                                                           
 بناء عىل الطلب. بتاكر املس تدامة يه مؤسسات تدمع نفسها ماليًا وتقنيًا وتتلقى مشورة من الويبومراكز دمع التكنولوجيا والا 34

 أ ساس مس توايت النضج التالية: وتُقاس الاس تدامة عىل

هجة التنس يق الوطنية )أ ( توقيع اتفاق عىل مس توى اخلدمة بني الويبو وهجة التنس يق الوطنية؛ )ب( وتوقيع اتفاقات مؤسس ية بني  - 1مس توى النضج  -

كنولوجيا والابتاكر؛ وحُيقق ل نشطة الوطنية ملراكز دمع الت وتقدمي تقرير س نوي واحد عىل ال قل عن اواملؤسسات املضيفة ملراكز دمع الابتاكر والتكنولوجيا؛ )ج( 

 ابلاكمل بتحقق )أ ( + )ب( + )ج(. 1مس توى النضج 

 

الربانمج 
14

7الربانمج 

مركز التحكمي 
والوساطة

1الربانمج 

قانون الرباءات 5الربانمج 

معاهدة 
الرباءات

9الربانمج 

املاكتب 
قلميية اال 

10الربانمج 

البدلان 
املتحوةل 
واملتقدمة

11الربانمج 

وأ اكدميية الويب

13الربانمج 

قواعد البياانت 
العاملية

15الربانمج 

حلول ال عامل 
ملاكتب امللكية 

الفكرية
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 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

جام 24) :2النضج مس توى    اًل(ا 

يف  7ش باكت مهنا  10ريقيا )فأ   -

 البدلان ال قل منوًا(

 (3املنطقة العربية ) -

ش باكت  4أ س يا واحمليط الهادئ ) -

 يف البدلان ال قل منوًا( 1مهنا 

 (6أ مرياك الالتينية والاكرييب ) -

 (1البدلان املتحوةل ) -

 

، مبا يف ذكل توفري 3مرحةل النضج  

 8) :35قمية مضافةخدمات ذات 

جامالً   (ا 

 (1يا )أ فريق  -

 (1املنطقة العربية ) -

 (2أ س يا واحمليط الهادئ ) -

 (3أ مرياك الالتينية والاكرييب ) -

 (1البدلان املتحوةل ) -

 

متوسط عدد املس تخدمني اذلين   

حصلوا عىل خدمات مراكز دمع 

 ايً التكنولوجيا والابتاكر س نو

 مس تخدم س نوايً  3,700 2017مس تخدمًا يف  3,470

س تخدمة عدد املؤسسات امل   

  ARDIلربانمج  الناشطة

 س نوايً  1,900 (2018 )هناية 1,600

عدد املس تخدمني املسجلني  

 ASPIالنشطني لربانمج 
 (2018 )هناية 55

 س نوايً  60

عدد املس تخدمني اجلدد اذلين   

عىل منصة الويبو  دخلوا

املتخصصة بشأ ن  ماتللمعلو 

 الرباءات

د الحقًا )يف هناية  د (2019حُيدَّ   )س نواًي( الحقاً  حُيدَّ

عدد التقارير املطلع علهيا عرب   

الويبو للمعلومات  منصة

 بشأ ن الرباءات املتخصصة

د الحقًا )يف هناية    (2019حُيدَّ
د الحقًا )س نواًي(  حُيدَّ

                                                           
ىل توفري معليات البحث ال ساس ية عن معلومات الرباءات، مثل معليات ال  1استيفاء معايري املس توى  - 2مس توى النضج  - بحث يف الرباءات عن حاةل ابال ضافة ا 

 عية السابقة؛التقنية الصنا

ىل توفري خدمات ذات قمية مضافة يف جمال امللكية الفكرية مثل صياغة تقارير واقع ا 2استيفاء معايري املس توى  - 3مس توى النضج  -  لرباءات.ابال ضافة ا 
دا 35 ق اس تخدام وحتديد انمج مساعدة اخملرتعني، عن طريرة أ صول امللكية الفكرية وتسويقها، وبرتقدمي ادلمع واملشورة بشأ ن اخلدمات التحليلية يف جمال الرباءات وا 

 الاخرتاعات املندرجة يف املكل العام وخدمات تسوية املنازعات وصياغة الرباءات.
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 عدد الزايرات الفريدة لصفحات  

الويبو بشأ ن  بيك لتقريراملوقع الش  

 (WITTتوهجات التكنولوجيا )

د الحقًا )  %5زايدة )س نوية( بنس بة  (2019ة يف هنايحُيدَّ

 WITTعدد مرات تزنيل التقرير   

 PDFبنسق 

د الحقًا )يف هناية   %5زايدة )س نوية( بنس بة  (2019حُيدَّ

 14املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19دة ة املعمتابملئة مقارنًة ابملزياني 3.6اخنفاضًا بنس بة  2020/21للربانمج يف ة تبنّيِّ املوارد اال جاملية اخملصص

جناز مرشوع أ جندة التمنية "اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام ل غراض التمنية الاقت صادية" ويُعزى الاخنفاض يف املقام ال ول ا ىل ا 

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: مي( وقرب اكامتل تقي2.4)النتيجة املرتقبة ه ام امللكية الفكرية عىل الس تخدرتوجي لا مرشوع أ جندة التمنية "ا 

ضافية خمصصة ملا ييل: (.2.3حنو فعال يف البدلان النامية" )النتيجة املرتقبة ه عداد تقرير الويبو بشأ ن  "1" ويعوَّض هذا الاخنفاض جزئيًا مبوارد ا  ا 

لتاكليف التشغيلية املتعلقة مبنصة تغطية او  "3؛ "وتعزيز الش باكت اال قلميية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر "2؛ "ياتوهجات التكنولوج 

WIPO INSPIRE. 

 املوارد حبسب النتاجئ :14الربانمج 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية املعمتدة 

2018/19 

 املزيانية بعد

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

ز 2.3ھ رشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية رد الب ة للمواكفاءات معزَّ

الاقتصادات الفكرية بفعالية ل غراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ال قل منوا والبدلان ذات 

 املتحوةل

509 509 75 

ات امللكية بل مؤسسا من ق نفاذ حمّسن ا ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهم 2.4ھ

بداعالفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر و   اال 

7,341 7,312 7,496 

مؤسسات امللكية الفكرية مبا بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر  4.4ھ

سن( ل حصاب املصلحة اذلين ات أ فضل )بتلكفة أ قل ورسعة أ عىل وجودة أ ح يؤدي ا ىل خدم

 دارة امللكية الفكريةنتاجئ أ حسن ال  معها و  تعاملوني 

-  203 -  

 
 7,571 8,024 7,850 اجملموع
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نفاق :14الربانمج   املوارد حبسب غرض اال 

 السويرسية()بأ الف الفرناكت 

 
املزيانية املعمتدة  ق عنالفر  املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أ لف.
     

  
 الوظائف

 
6,065 6,006 6,121 55 0.9% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
340 389 30 (310) -91.2% 

  
تاكليف املوظفني 

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أ لف

 
6,405 6,394 6,151 (255) -4.0% 

 ملوظفنيموارد خالف ا ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - - -

  
 زماالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 ال سفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
640 534 539 (101) -15.8% 

  
 أ سفار الغري

 
349 228 130 (219) -62.8% 

  
 غري متاح - - - - تدريب ومنح السفر هلل ا

 
 اجملموع الفرعي

 
989 761 669 (320) -32.3% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
54 74 191 137 253.7% 

  
 النرش

 
50 30 40 (10) -20.0% 

  
 %84.0 208 455 316 247 الفرديةلتعاقدية اخلدمات ا

  
 %46.4- (39) 45 436 84 ىاخلدمات التعاقدية ال خر 

 
 اجملموع الفرعي

 
435 856 731 296 67.9% 

 
تاكليف اخلدمات 

 املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 متاحغري  - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 احغري مت - - - - املباين والصيانة

  
 االتصاالت

 
 غري متاح - - - -

  
 غري متاح - - - - خرىالمتثيل ومرصوفات التشغيل ال  

  
مم  خدمات ال 

 املتحدة املشرتكة

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 واال مداداتاملعدات 

     

  
 غري متاح - - - - ال اثث واملعدات

  
  %0.0 - 20 12 20 اال مدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

20 12 20 - 0.0% 
 

 اجملموع، ابء
 

1,444 1,629 1,420 (25) -1.7% 
 

 %3.6- (279) 7,571 8,024 7,850 اجملموع
 

 1 15 15 14 الوظائف
 

 
 مهنا:

      

 
 أ جندة التمنيةمرشوع 

  
75 
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 حلول ال عامل ملاكتب امللكية الفكرية 15الربانمج 

 

 ت التنفيذتيجيااسرتا

(، مبا يكفل أ هنا تليب WIPO Publishو WIPO Fileو IPASكرية )مواصةل تطوير مجموعة تطبيقات نظام أ متتة امللكية الف •

اتحة احتياجات ماكتب امللكية الفكرية عىل مس توايت خمتلفة من  النضج يف البدلان النامية والبدلان املتحوةل والبدلان ال قل منوًا، بغية ا 

جراءاتت اكمةل عرب اال نرتنت لال جراءات والبياانت، وحتسني جودة البياانت و معامال دارة معليات تسجيل امللكية  يفالعمل  ا  املاكتب وا 

الت بني ال نظمة الوطنية للملكية الفكرية وال   نظمة العاملية واال قلميية للملكية الفكرية )معاهدة الرباءات ونظام مدريد، الفكرية والصِّ

 واملنظمة ال وروبية للرباءات، واملنظمة ال فريقية للملكية الفكرية(؛وال ريبو، 

سخة اجلديدة من نظام أ متتة امللكية الفكرية يف مجموعة خمتارة من املاكتب مع مراعاة اقرتاحات ر الن اختبا •

اتحة النظام للك املاكتب خالل الثنائية؛تكل املاك  تب لتحسني النظام وتكييفه وتعزيز وظائفه، وا 

وحدات  ل تعزيزمن خال توفري خدمات اكمةل عرب اال نرتنت ودون ورق ا ىل ماكتب امللكية الفكرية •

دماهجا مع نظام أ متتة امللكية الفكرية؛WIPO Publishو WIPO Fileاخلدمات عرب اال نرتنت )  ( وا 

مة ال جازة اخلرباء يف زيز أ نشطة التدريب ونقل املعارف من خالل حلقات معل تدريبية ودورات عىل الانرتنت موهجَّ تع • ة أ كرث ومصمَّ

 اس تخدام منتجات الويبو؛

ات عىل تكوين كفاءات موظفي ماكتب امللكية الفكرية ليحس نوا اس تخدام ال دوات اليت توفرها الويبو هبدف حتسني قدر  الرتكزيزايدة  •

 الفحص؛

  موظفي الويبو ومتعاقدين خارجيني وخرباء حمليني؛حتسني معلية التنفيذ وادلمع للمرشوعات يف ماكتب امللكية الفكرية ابمجلع بني •

بناء عىل الطلب، يف عدد ا ضايف من منظامت اال دارة امجلاعية خالل الثنائية وتعزيز النظام لضامن  ،WIPO Connectا طالق نظام  •

 ال جل الطويل؛ اس تدامته عىل

اكتب عىل خدام فعال لهذا النظام بتشجيع مزيد من املاستنادًا ا ىل ردود املس تخدمني وضامن اس ت WIPO CASEتعزيز وتدعمي نظام  •

ن مع ماكتب امللكية الفكرية عىل اس تكشاف فرص زايدة حتسني اخلدمات ذات القمية ئق؛ والتعاو ب والواثالتدري الانضامم وبتوفري

 يت تُقدم للمس تخدمني.املضافة ال
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 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات التخفيف من أ اثره  ااخملاطر وا 

 ا جراءات التخفيف اخملاطر

يبو الربجمية ظمة الو دامة أ نعدم قدرة ماكتب امللكية الفكرية عىل اس ت

  أ عاملها الرئيس ية ومواصةل ادلمع اذلايت لها.املس تخدمة يف

جراءات ضامن تدريب املوظفني  احملليني يف ماكتب امللكية الفكرية؛ ووضع ا 

  رمسية دلمع الربجميات وصيانهتا.

ا ىل املعلومات التقنية واملسجةل اليت ميلكها أ حصاب املصلحة النفاذ انعدام 

، مّما يُعجز عن WIPO Connectقد تلزم لتنفيذ مرشوع  ، واليتملعنينيا

 حتقيق ال هداف الرئيس ية.

 WIPO Connectدعوة ال طراف املعنية ا ىل املشاركة يف مرشوع 

 لتبادل املعلومات املفيدة.

 رشات ال داءالنتاجئ املرتقبة ومؤ

 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 4.4ھ

ية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ن ب 

ملاكتب امللكية الفكرية وسائر 

مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي 

ي  عدد املاكتب اليت تس تخدم نظامي

WIPO CASE وWIPO DAS 

 مكتبًا ترامكياً  41

 (2018 )هناية

 10زائد 

عدد املاكتب اليت تس تخدم مجموعة 

 تطبيقات نظام أ متتة امللكية الفكرية

 6زائد  (2018 )هناية 84

الربانمج 
15

3الربانمج 

حق املؤلف 
واحلقوق 
اجملاورة

10الربانمج 

البدلان املتحوةل 
واملتقدمة

18الربانمج 

امللكية الفكرية 
والتحدايت 
العاملية

14الربانمج 

النفاذ ا ىل 
املعلومات 
واملعرفة

31الربانمج 

نظام الهاي

13الربانمج 

قواعد البياانت 
العاملية

6الربانمج 

نظام مدريد

5الربانمج 

معاهدة 
الرباءات

9الربانمج 

املاكتب 
قلميية اال 
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 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

ا ىل خدمات أ فضل )بتلكفة أ قل 

ورسعة أ عىل وجودة أ حسن( 

ل حصاب املصلحة اذلين يتعاملون 

أ حسن ال دارة امللكية معها ونتاجئ 

 الفكرية

متوسط مس توى اخلدمة اليت تقدهما 

حتصل عىل مساعدات املاكتب اليت 

( من خالل مجموعة 5ا ىل  1)من 

 الفكريةمللكية تطبيقات نظام أ متتة ا

 3.4 (2018 )هناية 3.3

رضا املاكتب عن اس تخدام نظام  

الويبو اخلاص حبلول ال عامل ملاكتب 

امللكية الفكرية فامي خيص تنفيذ 

وصيانة وحتديث مجموعة تطبيقات 

 نظام أ متتة امللكية الفكرية

 )اس تبيان س نوي( 5من أ صل  4.1

 (2018 )هناية

 

 

 5من أ صل  4.3

مجلاعية يف ة ااال دار  عدد منظامت 

البدلان النامية والبدلان ال قل منوًا 

قلميية  اليت شاركت يف ش باكت ا 

 وعاملية تسهّلها الويبو

 8زائد  (2018 )هناية 12

 

 15املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19دة ة املعمتابملئة مقارنة ابملزياني 1.8اخنفاضا بنس بة  2020/21صصة للربانمج يف تبنّيِّ املوارد اال جاملية اخمل

رة يف املزيانية بتلكفة أ قل(؛ " "1" ويُعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني يف املقام ال ول ا ىل ما ييل: عادة تصنيف  "2تقاعد موظف )وظيفة مقدَّ وا 

 وظيفة بتخفيض ادلرجة.

املعلومات لقاعديت بياانت  نولوجيادمع تك  ا ىل حتويل مسؤوليات ختص توفري 1.7لنتيجة املرتقبة هل ملوارد اخملصصة ويُعزى اخنفاض ا

WIPO GREEN وWIPO Re:Search  25ا ىل الربانمج  15من الربانمج. 

 املوارد حبسب النتاجئ :15الربانمج 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املعمتدة انية زي امل

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

ة املزياني

حة املقرت 

2020/21 

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

مبا يؤدي ا ىل خدمات أ فضل )بتلكفة أ قل ورسعة أ عىل وجودة أ حسن( ل حصاب 

 ملون معها ونتاجئ أ حسن ال دارة امللكية الفكريةعايتاملصلحة اذلين 

14,422 14,495 14,309 

منصات وأ دوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان  1.7ھ

 س امي البدلان ال قل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية املتقدمة ا ىل البدلان النامية، وال

152 -  -  

 
 14,309 14,495 14,574 عاجملمو 
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نفاق :15الربانمج   املوارد حبسب غرض اال 

 السويرسية( لفرناكتبأ الف ا)

 
الفرق عن املزيانية املعمتدة  املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 املوظفنيموارد  أ لف.
     

  
 الوظائف

 
7,807 7,669 7,551 (257) -3.3% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
293 287 285 (8) -2.7% 

  
تاكليف املوظفني 

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أ لف

 
8,100 7,956 7,836 (264) -3.3% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - - -

  
 زماالت الويبو

 
 غري متاح - - 30 -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - 30 -

 
 ال سفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
726 575 726 - 0.0% 

  
 أ سفار الغري

 
300 295 300 - 0.0% 

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
1,026 870 1,026 - 0.0% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
 متاحغري  - - - -

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 %0.0 - 458 484 458 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %0.0 - 4,989 5,153 4,989 اخلدمات التعاقدية ال خرى

 
 اجملموع الفرعي

 
5,447 5,637 5,447 - 0.0% 

 
ت تاكليف اخلدما

 املالية

 
- - - 

  

  
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 التشغيلمرصوفات 

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 االتصاالت

 
 غري متاح - - - -

  
 غري متاح - - - - المتثيل ومرصوفات التشغيل ال خرى

  
مم  خدمات ال 

 املتحدة املشرتكة

 
 غري متاح - - - -

 
 فرعيوع الاجملم

 
 غري متاح - - - -

 
 املعدات واال مدادات

     

  
 غري متاح - - - - املعداتال اثث و 

  
  غري متاح - - 3 - اال مدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - 3 -
 

 %0.0 - 6,473 6,539 6,473 اجملموع، ابء
 

 %1.8- (264) 14,309 14,495 14,574 اجملموع
 

 - 17 17 17 الوظائف
 

 



 وصف الربامج حسب ال هداف الاسرتاتيجية

 الهدف الاسرتاتيجي اخلامس

 ةاملنظمة العاملية للملكية الفكري

 2020/21الربانمج واملزيانية 

 
 

153 

 ات املتعلقة ابمللكية الفكريةوادلراسعلومات املصدر العاملي ملراجع امل الهدف الاسرتاتيجي اخلامس

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 1.5ه

اس تخدام معلومات الويبو 

اال حصائية بشأ ن امللكية الفكرية 

 عىل نطاق أ وسع وحنو أ فضل

 16الربانمج  البياانت اال حصائية للملكية الفكرية ث ابس تخدام مركزعدد معليات البح

 16الربانمج  أ شهر من نرشها 5التقارير اال حصائية الس نوية يف غضون  ت تزنيلعدد مرا

الفرق بني تنبؤات يناير والعدد الفعيل ال يداعات معاهدة الرباءات ومدريد والهاي 

 احملددمضن النطاق 

 16الربانمج 

 2.5ھ

اس تخدام حتليالت الويبو 

الاقتصادية عىل نطاق أ وسع وحنو 

 عامةاسات الغة الس يأ فضل يف صيا

 16الربانمج  عدد الزائرين الس نويني للموقع اال لكرتوين اخملصص ملؤرش الابتاكر العاملي

 أ شهر من نرشه 5عدد مرات تزنيل التقرير العاملي للملكية الفكرية يف غضون 

 راسات الاقتصاديةعدد مرات تزنيل ادل

 عدد مرات تزنيل دراسات الاقتصاد اال بداعي

 16 الربانمج

 16مج انالرب

 16الربانمج 
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 الاقتصاد واال حصاء 16الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

نوي اذلي جتريه جُتمع من خالل الاس تقصاء اال حصايئ الس  مواصةل توس يع التغطية اجلغرافية واملوضوعية ال حصاءات امللكية الفكرية اليت  •

بالويبو، مبا يف ذكل اال    داعي؛حصاءات اخلاصة ابالقتصاد اال 

عداد التقارير بشأ ن ا حصائيات امللكية الفكرية وأ دوات ش بكة اال نرتنت، هبدف تلبية احتياجات خمتلف أ وساط املس تخدمني، مبا يف  • ا 

يداع الو ذكل واضعو الس ياسات وماكتب املل   يبو والباحثون وامجلهور العام؛كية الفكرية ومس تخدمو أ نظمة ا 

ابس تعامل تقنيات البياانت والتحاليل الاقتصادية حصائية رير اال  تطوير قواعد بياانت تتيح تقدمي التقا •

 الضخمة، وال س امي يف جمال نشاط امللكية الفكرية يف عالقته ابلقضااي اجلنسانية والتكنولوجيا واملوقع

 ا وغريها من ال بعاد؛اجلغرايف والانامتء ا ىل قطاع صناعي م

ثراء مؤرش الابتاك •  شاركة يف نرشه؛ملي وامل ر العامواصةل قياس أ داء الابتاكر اب 

تقدمي حتليل معمق لدلور اذلي يضطلع به نظام امللكية الفكرية يف الاقتصاد العاملي من خالل نرش  •

 العاملية؛تقارير مواضيعية عن امللكية الفكرية 

 ة، هبدفاية امللكية الفكرية يف البدلان النامير الاجامتعية الاقتصادية محلمواصةل توفري أ دةل عىل ال اث •

 حتديدًا؛ 39و 37و 35و 34لتمنية عامًة والتوصيات معلومات عن توصيات أ جندة اتقدمي 

اساتية يف أ داء فري حتليل لس بل تأ ثري الاختيارات الس يتقدمي أ راء قامئة عىل التجربة بشأ ن البعد املتطور لالقتصاد اال بداعي وتو  •

 اال بداعية؛ الصناعات

من خالل مواصةل التنس يق مع الش بكة العاملية للخرباء  تشجيع جودة البحثؤسيس و تأ زر املحتقيق أ قىص قدر ممكن من أ وجه ال  •

 الاقتصاديني يف ماكتب امللكية الفكرية.

 التعاون فامي بني الربامج

 

الربانمج 
16

3الربانمج 

حق املؤلف 
واحلقوق 
اجملاورة

5الربانمج 

معاهدة 
الرباءات

6الربانمج 

نظام مدريد

9الربانمج 

املاكتب 
قلميية 10الربانمج اال 

البدلان املتحوةل 
واملتقدمة

13الربانمج 

قواعد البياانت 
العاملية

17الربانمج 

ذاكء الاحرتام  ا 
يةللملكية الفكر 

31الربانمج 

نظام الهاي
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جراءات التخفيف من أ اثرهااخملاطر و   ا 

 ءات التخفيفراا ج اخملاطر

اتحة ما يكف (.WIPIنرش معلومات ا حصائية غري اكمةل ) لرد واملسامهة يف تكوين الكفاءات اال حصائية وقت لي من الا 

 عىل املس توى الوطين.

احتواء منشورات الويبو عىل بياانت ا حصائية غري دقيقة أ و عىل أ خطاء 

 حتليلية.

نشاء أ ليات ضبط لتحديد حاالت عدم اتساق البي اانت يف أ ثناء مرحةل مجع ا 

و املعنية ات الويب وقطاعحصائينيكرية؛ وقيام اخلرباء اال  ا حصاءات امللكية الف

مبراجعة مجيع املنشورات اال حصائية بعناية؛ وقيام نظراء خارجيني مبراجعة 

 مجيع املنشورات التحليلية.

 املرتقبة ومؤرشات ال داءالنتاجئ 

 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 1.5ه

اس تخدام معلومات الويبو اال حصائية 

ية عىل نطاق ة الفكر امللكي بشأ ن

 ضلأ وسع وحنو أ ف

عدد معليات البحث ابس تخدام 

مركز البياانت اال حصائية للملكية 

 الفكرية

 %5زايدة بنس بة  (2018 )هناية 188,137

 )س نواًي(

التقارير  36عدد مرات تزنيل

 5س نوية يف غضون اال حصائية ال 

 ن نرشهاأ شهر م

املؤرشات العاملية للملكية الفكرية 

0172 :,65830 37 

الاس تعراض الس نوي لنظام معاهدة 

 38 6,883: 2018الرباءات 

الاس تعراض الس نوي لنظام مدريد 

2018 :1,030 39 

الاس تعراض الس نوي لنظام الهاي 

2018 :690 40 

% 5زايدة )س نوية( بنس بة 

 للملكية الفكرية للمؤرشات العاملية

% لتقارير 5زايدة )س نوية( بنس بة 

 الاس تعراض الس نوية

 تنبؤات يناير والعدد ق بنيالفر 

الفعيل ال يداعات معاهدة الرباءات 

 ومدريد والهاي مضن النطاق احملدد

 يف 2018 ماعل ةيل ع ف ل ا ماقر ل  ا تناك

 %80 غلابل ا ةقثل ا شماه دو دح

 دير دمو  تاءارب لا ةدهاعم ةمظنل  

 ياهالو

% من فرتة 80لقمي الفعلية مضن ا

 الثقة يف التقديرات

                                                           
دخال املزيد من التحسينات يف أ دا ال ميكن املقارنة بني 36 د التحسينات بع 2018ة التحليل الش بيك يف هناية عام هذه البياانت وبياانت التقارير السابقة بسبب ا 

 .2017املدخةل يف عام 
 2018مايو  6ا ىل  2017ديسمرب  6من  37
 2019يناير  6ا ىل  2018أ غسطس  6من  38
 2019فرباير  14ا ىل  2018سبمترب  14من  39
 2018ديسمرب  10ا ىل  2018يوليو  10من  40
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 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 2.5ھ

تصادية ت الويبو الاق اس تخدام حتليال

وحنو أ فضل يف عىل نطاق أ وسع 

 صياغة الس ياسات العامة

موقع عدد الزائرين الس نويني لل

بتاكر ؤرش الااال لكرتوين اخملصص مل

 العاملي

صفحة مؤرش الابتاكر العاملي عىل 

 86,889 موقع الويبو اال لكرتوين:

(2018) 

املوقع املكرس ملؤرش لالبتاكر 

 236,876 العاملي:

(2018) 

 %10زايدة بنس بة 

 )س نواًي(

التقرير العاملي  41عدد مرات تزنيل 

ر أ شه 5للملكية الفكرية يف غضون 

 من نرشه

ة الفكرية التقرير العاملي للملكي

2017: 13,758 

 %10زايدة بنس بة 

  )الثنائية(

عدد مرات تزنيل ادلراسات  

 الاقتصادية

د الحقاً  غري متاح  حُيدَّ

راسات الاقتصاد عدد مرات تزنيل د 

 اال بداعي

د الحقاً  غري متاح  حُيدَّ

 16املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19متدة ابملئة مقارنة ابملزيانية املع  6.1زايدة بنس بة  2020/21لربانمج يف جاملية اخملصصة لتبنّيِّ املوارد اال  

اال حصائية والبحوث الاقتصادية املتعلقة ابالقتصاد اال بداعي ومؤرش ارير وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني ا ىل الاستامثرات يف تعزيز التق

 الابتاكر العاملي.

ضافية ا ىل الربانمج من أ جل تعزيز الكفاءات اخلاصة مبؤرش  "1" ام ال ول ا ىل ما ييل: موارد املوظفني يف املقلزايدة يفوتُعزى ا نقل وظيفة ا 

عادة تصنيف ثالث وظا "2البحوث املركب؛ "  ئف.وا 

  

                                                           
دخال املزيد من التحسينات يف أ داة التحل ال ميكن املقارنة بني هذه البياانت وبي 41 بعد التحسينات  2018يل الش بيك يف هناية عام اانت التقارير السابقة بسبب ا 

 .2017املدخةل يف عام 



 وصف الربامج حسب ال هداف الاسرتاتيجية

 الهدف الاسرتاتيجي اخلامس

 ةاملنظمة العاملية للملكية الفكري

 2020/21الربانمج واملزيانية 

 
 

157 

 املوارد حبسب النتاجئ :16الربانمج 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 ارمق النتيجة املرتقبة ووصفه
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

نية بعد زياامل

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

.1ھ

5 
 2,979 2,985 2,659 وحنو أ فضلاس تخدام معلومات الويبو اال حصائية بشأ ن امللكية الفكرية عىل نطاق أ وسع 

.2ھ

5 

صياغة الس ياسات  اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أ وسع وحنو أ فضل يف

 العامة
4,259 4,309 4,361 

 
 7,340 7,294 6,918 اجملموع

 

نفاق :16الربانمج   املوارد حبسب غرض اال 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 
الفرق عن املزيانية املعمتدة  ةانياملزي  املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 ملوظفنيموارد ا أ لف.
     

  
 الوظائف

 
5,748 5,862 6,140 392 6.8% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
 غري متاح - - 129 -

  
املوظفني تاكليف 

 ال خرى

 
 متاح غري - - - -

 
 %6.8 392 6,140 5,991 5,748 اجملموع، أ لف

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 نح الويبواملتدربون وم 

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - - -

  
 زماالت الويبو

 
60 75 60 - 0.0% 

 
 اجملموع الفرعي

 
60 75 60 - 0.0% 

 
 والتدريب واملنحال سفار 

     

  
 بعثات املوظفني

 
230 210 230 - 0.0% 

  
 أ سفار الغري

 
25 20 25 - 0.0% 

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
255 230 255 - 0.0% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
50 50 50 - 0.0% 

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 %4.8 30 655 768 625 اخلدمات التعاقدية الفردية
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 %0.0 - 180 180 180 اخلدمات التعاقدية ال خرى

 
 اجملموع الفرعي

 
855 998 885 30 3.5% 

 
تاكليف اخلدمات 

 املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 االتصاالت

 
 غري متاح - - - -

  
 غري متاح - - - - المتثيل ومرصوفات التشغيل ال خرى

  
مم  خدمات ال 

 املتحدة املشرتكة

 
 متاحغري  - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
  متاحريغ - - - -

 
 املعدات واال مدادات

     

  
 غري متاح - - - - ال اثث واملعدات

  
  غري متاح - - - - اال مدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - - -
 

 %2.6 30 1,200 1,303 1,170 اجملموع، ابء
 

 %6.1 422 7,340 7,294 6,918 اجملموع
 

 1 15 15 14 وظائفلا
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ذاكء الاحرتام للملكية الفكريةالتعاون ادلويل عىل  دساتيجي الساالهدف الاسرت   ا 

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 1.6ه

بني ادلول ال عضاء وار ادلويل تقّدم يف احل

يف الويبو وأ حصاب املصلحة ادلوليني 

ملكية املعنيني حول ا ذاكء الاحرتام لل 

 45وصية رمق الفكرية، مع الاسرتشاد ابلت

 للتمنيةمن أ جندة الويبو 

اس مترار اتفاق ادلول ال عضاء عىل العمل اجلوهري للجنة الويبو الاستشارية 

نفاذ )جلنة ا نفاذ( اذلي يشمل شواغل موهّجة حنو التمنيةاملعنية ابال   ال 

 17الربانمج 

 2.6ه

تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال 

ت وشفاف بني معل الويبو ومعل املنظام

ال خرى يف جمال ا ذاكء الوطنية وادلولية 

 احرتام امللكية الفكرية

ذاكء الاحرتام  عدد معليات التعاون الاسرتاتيجي مع منظامت رشيكة بشأ ن ا 

 للملكية الفكرية

 17الربانمج 
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 ا ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 17الربانمج 

 

 نفيذاسرتاتيجيات الت 

نفاذ القانونية والتنظميية، رية املعنية تنظمي دورات اللجنة الاستشا • نفاذ( وتعزيز تبادل اخلربات الوطنية بشأ ن أ طر اال  نفاذ )جلنة اال  ابال 

 ي املصاحل الاجامتعية والاقتصادية يف ا ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية؛فضاًل عن أ نشطة وقائية تراع

ذاكء  • لفاعةل، عرب تيسري ات ادلولية اع اجلهالاحرتام للملكية الفكرية ممواصةل التعاون بشأ ن ا 

نفاذ امللكية الفكرية الوطنية واال قلميية وادلولية اليت تسعى ا ىل مواهجة حتدايت  التنس يق بني واكالت ا 

 نفاذ اليت تطرهحا تطورات التكنولوجيا والعوملة؛اال  

ذاكء الاحرتام • حكومية  للملكية الفكرية حتت رئاسة منظمة دمع تنظمي مؤمتر رفيع املس توى بشأ ن ا 

ة رشيكة من أ جل تعزيز تبادل املعلومات بني ادلول ال عضاء واملنظامت احلكومية وغري دولي

 ل اكدميية؛احلكومية وامجلعيات الصناعية واملؤسسات ا

نفاذ امللكية الفكرية متش ي • ًا مع اجلزء ا سداء مشورة ترشيعية لدلول ال عضاء، بناًء عىل طلهبا، بشأ ن ا 

 س؛الثالث من اتفاق تريب

نفاذ القانون واملدعني العامني  دمع ادلول • ال عضاء ومساعدهتا من أ جل تعزيز كفاءات املسؤولني عن ا 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية ، والرتكزي عىل تكوين كفاءات تدريب مؤسس ية يف البدلان والقضاة ال 

اتحة أ دوات ومواد ميرّس  نفاذ امللكية الاملس تفيدة، فضاًل عن ا   فكرية لتوعيةة وموثوقة بشأ ن ا 

 امجلهور؛

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية كجزء من أ طرها الوطنية اخلاصة بس ياسات امللكية الفكرية، • عداد  مساعدة ادلول ال عضاء يف ا  ويف ا 

 ؛ال ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية اسرتاتيجيات ومواد وأ نشطة توعوية تريم ا ىل النظر يف سلوك املس هتكل وهتيئة بيئة مس تدامة

 من أ جندة التمنية يف لك أ نشطته. 45ابلتوصية الاسرتشاد  •
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 التعاون فامي بني الربامج

 

 ا جراءات التخفيف اخملاطر

ذاكء الاحرتام  ل ال عضاء يف معل الويبوانعدام االتفاق بني ادلو  يف جمال ا 

ذاكء  الاحرتام للملكية الفكرية. للملكية الفكرية. وقد يُقّوض دور الويبو يف ا 

مشاورات منتظمة مع ادلول ال عضاء هبدف تسهيل تقارب  راط يفالاخن

نفاذ  وهجات نظر ادلول ال عضاء بشأ ن وجاهة اللجنة الاستشارية املعنية ابال 

وتطبيق معايري  ها ووظيفهتا وأ نشطة تكوين الكفاءات ذات الصةل.ومعل 

ة دة عالية وضامن الالزتام ابلشفافيصارمة يف مجيع ال نشطة بغية حتقيق جو 

 اد واتباع هنج يتّسم ابلتوازن.واحلي

عراض البدلان أ و أ حصاب املصلحة عن الويبو واللجوء ا ىل منظامت دولية  ا 

قلميية أ خرى تطّور أ نشط ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.أ و ا   ة يف جمال ا 

قامهتا مع رمس أ د وار واحضة بني تعزيز الرشأاكت وحتديد أ وجه التأ زر وا 

 الرشاكء.

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف طة والاال نشدمج  سرتاتيجيات اخلاصة اب 

الس ياسات الوطنية للملكية الفكرية ابلتعاون مع ماكتب الويبو اال قلميية 

 دارة البدلان املتحّوةل والبدلان املتقدمة.وا  

ة حنو الس ياسات اليت ميك ن أ ن تقدم فهيا الويبو الرتكزي عىل ال نشطة املُوهجَّ

 مزية تنافس ية.ًا و ممتزي  دوراً 

17الربانمج 

16الربانمج 

الاقتصاد 
واال حصاء

1الربانمج 

قانون الرباءات

2الربانمج 
ة العالمات التجاري
ناعية والتصاممي الص 

واملؤرشات 
اجلغرافية

3الربانمج 

حق املؤلف 
واحلقوق اجملاورة

9الربانمج 

قلميي ةاملاكتب اال 

10الربانمج 

البدلان املتحوةل 
واملتقدمة

11الربانمج 

أ اكدميية الويبو



 وصف الربامج حسب ال هداف الاسرتاتيجية

 الهدف الاسرتاتيجي السادس

 لملكية الفكريةاملنظمة العاملية ل 

 2020/21الربانمج واملزيانية 

 
 

162 

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ال داء

 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 2.1ھ

ة وس ياس ية مكيّفة أ طر ترشيعية وتنظميي

 وازنة يف جمال امللكية الفكريةومت

قلميية اليت  عدد البدلان/املنظامت اال 

لت أ طراً ذات صةل اعمتدت أ   و عدَّ

الفعال للملكية نفاذ أ جل اال  من 

الفكرية يف ضوء اجلزء الثالث من 

من  45اتفاق تريبس والتوصية 

توصيات أ جندة التمنية، أ و يف 

عد طريقها ا ىل حتقيق ذكل، ب

 مساعدة الويبو

 نادلب 3

 (2018 ةياهنب)الرتامكي 

قلميية تكون  6 بدلان/منظامت ا 

قد اعمتدت و/أ و عّدلت أ طراً 

نفاذ الفعال ذات صةل من أ جل اال  

للملكية الفكرية بعد مساعدة 

 الويبو

 2.3ھ

زة للموارد البرشية القادرة  كفاءات معزَّ

عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات 

مللكية الفكرية بفعالية ل غراض لتسخري ا

التمنية يف البدلان النامية والبدلان ال قل 

 ن ذات الاقتصادات املتحوةلمنوا والبدلا

يف أ نشطة املشاركني مس توى رضا 

 ءاتوتكوين الكفاالويبو للتدريب 

 %95معدل الفائدة املتوسط: 

 %95 معدل الرضا املتوسط:

(2018) 

 %85اجلدوى: < 

 %85الفائدة: < 

 1.6ھ

تقّدم يف احلوار ادلويل بني ادلول 

ال عضاء يف الويبو وأ حصاب املصلحة 

ادلوليني املعنيني حول ا ذاكء الاحرتام 

ابلتوصية كرية، مع الاسرتشاد للملكية الف

 ويبو للتمنيةمن أ جندة ال 45رمق 

اس مترار اتفاق ادلول ال عضاء عىل 

العمل اجلوهري للجنة الويبو 

نفاذ )جلنة  الاستشارية املعنية ابال 

نفاذ( اذلي يشمل شواغل موهّجة  اال 

 حنو التمنية

توّصل ادلول ال عضاء ا ىل اتفاق عىل 

الثانية عرشة  برانمج العمل خالل ادلورتني

نفاذ والثا لثة عرشة للجنة اال 

(WIPO/ACE/12/15 

( )الوضع يف WIPO/ACE/13/11و

 (2018ديسمرب  31

اتفاق ادلول ال عضاء عىل برانمج 

ل خالل ادلورتني السادسة العم

والسابعة عرشة  (2021عرشة )

(2022) 

 2.6ھ

تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال 

ل املنظامت وشفاف بني معل الويبو ومع

ء الوطنية وادلولية ال خرى يف جمال ا ذاك

 احرتام امللكية الفكرية

عدد معليات التعاون الاسرتاتيجي 

ذاكء  مع منظامت رشيكة بشأ ن ا 

 ام للملكية الفكريةالاحرت 

 رشأاكت اسرتاتيجية 7

 (2018 )هناية

 رشأاكت اسرتاتيجية جارية 7

 17املوارد اخملصصة للربانمج 

بسبب تعزيز أ نشطة تكوين  2018/19دة ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمت 12دة بنس بة زاي 2020/21يف  17اال جاملية اخملصصة للربانمج د تبنّيِّ املوار 

طار النتيجة املرتقبة هالكفاءات وامل   .2.3ساعدة التقنية، يف ا 

عادة توزيع املوارد بني النتاجئ املرتقبة يف املقام ال ول ا ىل التحو  ذاكء من دور التنظمي ا ىل دور ادلمع يف عقد مؤمتر رف ل وتُعزى ا  يع املس توى بشأ ن ا 

طار النتيجة املرتقبة ه، مما أ دى ا ىل اخنفاض يف املوارد ا2020/21ية يف الاحرتام للملكية الفكر  املوارد اخملصصة ملا  وزايدة يف 1.6خملصصة يف ا 

ذاكء الاحرت  "1" ييل: طار النتيجة املرتقبة ه امتوفري املشورة الترشيعية يف جمال ا  قامة رشأاكت اسرتاتيجية مع  "2؛ "2.1للملكية الفكرية يف ا  وا 

طار النتيجة املرتقبة همنظامت رش   .2.6يكة يف ا 
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نفاق :17 الربانمج  املوارد حبسب غرض اال 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 
املعمتدة الفرق عن املزيانية  املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أ لف.
     

  
 الوظائف

 
3,261 3,636 3,653 392 12.0% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
 غري متاح - - 61 -

  
تاكليف املوظفني 

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أ لف

 
3,261 3,697 3,653 392 12.0% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
49 18 49 - 0.0% 

  
 زماالت الويبو

 
 احغري مت - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
49 18 49 - 0.0% 

 
 ال سفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
248 272 248 - 0.0% 

  
 أ سفار الغري

 
315 352 415 100 31.7% 

  
 غري متاح - - - - هلالتدريب ومنح السفر 

 
 اجملموع الفرعي

 
563 623 663 100 17.8% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 متراتؤ امل

 
121 148 121 - 0.0% 

  
 النرش

 
8 6 8 - 0.0% 

  
 %0.0 - 75 56 75 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 غري متاح - - 6 - خرىاخلدمات التعاقدية ال  

 
 اجملموع الفرعي

 
204 216 204 - 0.0% 

 
تاكليف اخلدمات 

 املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 لالتشغي مرصوفات

      

  
 غري متاح - - 0 - املباين والصيانة

  
 االتصاالت

 
 غري متاح - - 4 -

  
 %0.0 - 10 10 10 المتثيل ومرصوفات التشغيل ال خرى

  
مم  خدمات ال 

 املتحدة املشرتكة

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
10 15 10 - 0.0% 

 
 املعدات واال مدادات

     

  
 %0.0 - 5 5 5 ملعداتال اثث وا

  
  %0.0 - 10 8 10 اال مدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

15 12 15 - 0.0% 
 

 %11.9 100 941 885 841 اجملموع، ابء
 

 %12.0 492 4,594 4,582 4,102 اجملموع
 

 1 9 9 8 الوظائف
 

 

 املوارد حبسب النتاجئ :17الربانمج 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 تقبة ووصفهايجة املر رمق النت 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

 453 451 319 مللكية الفكريةميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال اعية وتنظ أ طر ترشي  2.1ھ

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل و  2.3ھ اسعة من املتطلبات لتسخري امللكية كفاءات معزَّ

تصادات البدلان النامية والبدلان ال قل منوا والبدلان ذات الاق لتمنية يف الفكرية بفعالية ل غراض ا

 املتحوةل

1,519 1,822 2,041 

وار ادلويل بني ادلول ال عضاء يف الويبو وأ حصاب املصلحة ادلوليني املعنيني حول يف احلتقّدم  1.6ھ

ذاكء الا  الويبو للتمنيةمن أ جندة  45حرتام للملكية الفكرية، مع الاسرتشاد ابلتوصية رمق ا 

1,514 1,432 1,211 

ت الوطنية وادلولية بني معل الويبو ومعل املنظام و منتظم وفعال وشفافتعاون وتنس يق عىل حن 2.6ھ

ذاكء احرتام امللكية الفكرية  ال خرى يف جمال ا 

749 877 889 

 
 4,594 4,582 4,102 اجملموع
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 1 2020/21املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها ل غراض الربامج يف 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 ستامئنيةالصناديق الا

الرصيد ال ويل 

 31يف 

ديسمرب 

2018 2 

 
املساهامت 

رة  املقدَّ

 3 2019يف 

رة  النفقات املقدَّ

 2019يف هناية 

الرصيد 

املتوقع يف 

 2019هناية 

املساهامت 

رة يف  املقدَّ

2020/21 3 

املوارد الاستامئنية 

احملمتل توافرها 

ل غراض الربامج 

 2020/21يف 
 

 17الربانمج 
       

 
ذاكء الاحرتام حلق املؤلف مج  هورية كوراي )ا 

 ق اجملاورة(واحلقو 

446 
 

170 315 301 350 651 

 
املوارد  -مجهورية كوراي )وزارة العدل 

 البرشية(

- 
 

224 207 17 456 473 
 

 446 اجملموع
 

394 522 318 806 1,123 
 

وز الثنائية الواحدة نشطة املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوارد عامة ال  وتغطي هذه امل ال تشمل هذه ال رقام الفوائد وتسوايت أ سعار الرصف. 1

 معها. تتداخل أ و
 

 التدقيق املايل. رصيد أ ويل يف انتظار نتاجئ 2018ديسمرب  31الرصيد يف  2
     

رة يف  3 م املساهامت املقدَّ يف وال تدّل عىل تعهّدات ادلول ال عضاء عدا  سابقة.عىل سبيل اال رشاد فقط ابالستناد ا ىل أ مناط المتويل ال  2020/21و 2019تقدَّ

 لس نوية.االتفاق الاستامئين الزتامًا من هذا القبيل. وقد ختتلف املساهامت ااحلاالت اليت يشمل فهيا 
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 امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية الهدف الاسرتاتيجي السابع

 

 املسؤوةلامج الرب  مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 1.7ھ

ة منصات وأ دوات امللكية الفكري

لوجيا لنقل املعارف وتطويع التكنو 

املتقدمة ا ىل ونرشها من البدلان 

البدلان  س امي البدلان النامية، وال

ال قل منوا، ملواهجة التحدايت 

 العاملية

لكتب عدد الكتب املتاحة بنسق ميرس اليت قامت الهيئات املعمتدة بتزنيلها من خدمة ا

 التابعة الحتاد الكتب امليرسة

 3الربانمج 

املكتبات من خالل الهيئات املعمتدة عدد الكتب املتاحة بنسق ميرس اليت ُأعريت لرعاة 

 يف احتاد الكتب امليرسةاملشاركة 

 3الربانمج 

، مبا يف ذكل أ عضاء WIPO Re:Searchارتفاع عدد ال عضاء املشرتكني يف برانمج 

 لنامية والبدلان ال قل منواً من البدلان ا

 18الربانمج 

اليت تؤدي ا ىل القيام  WIPO Re:Searchفاقات مضن قاعدة بياانت االتعدد 

ية ترسيع ال نشطة القامئة مهنا يف جمال ال مراض املدار بأ نشطة حبث وتطوير جديدة أ و 

 املهمةل واملالراي والسل

 18الربانمج 

 WIPO GREENالويبو مثل منصيت مشاركة أ حصاب املصلحة يف منصات  

 WIPO Re:Searchو

 20انمج ربال

 18الربانمج  WIPO Greenعدد السجالت يف قاعدة بياانت  

 18الربانمج  WIPO GREENزايدة عدد أ عضاء  

والرامية ا ىل تيسري نقل  WIPO GREENعدد االتفاقات اليت حفزها برانمج  

 و/أ و نرشهااملعارف وتطويع التكنولوجيا و/أ و نقلها 

 18الربانمج 

دماج ال من الغ   18الربانمج  WIPO GREENذايئ يف برانمج زايدة ا 
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 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 18الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

( وتسهالن الش باكت WIPO GREENو WIPO Re:Searchمتتازان بتعدد أ حصاب املصاحل )مواصةل تطوير ودمع منصتني  •

يالء اهامتنية الفعاةل ونقل التكنولوجيا واملعالتعاو  م خاص لزايدة أ وجه التعاون ارف مبا يناسب الصحة وتغري املناخ يف العامل، مع ا 

 الصعيد العاملي؛ البدلان النامية، عىل والرشأاكت اليت تسهل ترابط املبتكرين يف

من خالل التعاون مع  2021-2017للفرتة  WIPO Re:Searchمواصةل تنفيذ اخلطة الاسرتاتيجية  •

ع بأ نشطة بناء ة لالضطالالرئيس يني عىل حنو أ كرث فعالية، وتسخري موارد ا ضافي أ حصاب املصلحة

س امي مع املؤسسات املوجودة  القدرات، ودمع التقدم يف معليات التعاون الواعدة يف جمال البحث، وال

 يف البدلان النامية؛

وين الكفاءات ، وهو برانمج لتكWIPO Re:Searchذ جوةل اثلثة من منح نية تنفيالنظر يف ا ماك •

جازة تفرغ ينصب تركزيه عىل نقل املعارف؛ مضن  ا 

وزايدة وظائف وكفاءات  WIPO GREEN (2019-2023.)نفيذ اخلطة الاسرتاتيجية لربانمج ت  •

وتوس يع  رجة فهيا.يئة املد، وزايدة عدد التكنولوجيات املراعية للب WIPO GREENقاعدة البياانت 

 عىل نطاق أ وسع؛ اخلدمات واملوارد هبدف نرش التكنولوجيات املراعية للبيئة وتعزيز عىل حنو هادف. WIPO GREENش بكة 

 WIPO GREENالرامية ا ىل توس يع قوامئ التكنولوجيات املدرجة يف قاعدة بياانت  WIPO GREENتنظمي فعاليات ترسيع منصة  •

يالء املراعاة الواجبة لالحتياجات احملددة االت مواضيعية حمددة )الهواء واملاء والطاقة والز ية يف جموتوليد نواجت معل  راعة وغريها( مع ا 

 تلف املناطق؛خمل 

عىل  ةٍ مواصةل العمل عىل اسرتاتيجيات ملواهجة قضااي امللكية الفكرية وال من الغذايئ ابالستناد ا ىل أ نشطة الويبو اجلارية ومع الرتكزي خباص •

 ؛WIPO Greenيز اجلانب الزراعي لربانمج تعز 

ن اس تجابة الويبو يف الوقت املناسب وبطريقة جيدة وضام يف حوار الس ياسات بشأ ن امللكية الفكرية والتحدايت العاملية.املسامهة  •

ومة ال مم املتحدة، مع  من منظلطلبات املعلومات الواردة من ادلول ال عضاء وال مم املتحدة واملنظامت ادلولية، وذكل بوصفها جزءاً 

 وأ هداف التمنية املس تدامة لل مم املتحدة؛الاسرتشاد بأ جندة التمنية 

عداد حتليالت موضوعية • حاطة عن التحدايت العاملية، وذكل بغية تعميق فهم دوافع الس ياسات العامة  ا  يف صورة تقارير وواثئق ا 

دارهتا بوصفها الضوء عىل ذ وتسليطوادلوافع الاسرتاتيجية لالبتاكر واس مترارية النفا أ داة من أ دوات التمنية، مشل  قمية امللكية الفكرية وا 

 ذكل تقامس اخلربات من املنصتني؛

ية سامهة يف احملافل املتعلقة ابلصحة العاملية والبيئة وال من الغذايئ، حسب الاقتضاء، تلبيًة لطلبات ادلول ال عضاء واملنظامت احلكوم امل  •

ات يبو بصفهتا حمفاًل ومرجعًا لشؤون امللكية الفكرية وقضااي الس ياسدين وأ حصاب املصاحل ال خرين، وترس يخًا ملاكنة الو متع املادلولية واجمل 

 ويف هذا الس ياق، اليزال التعاون الثاليث ال طراف مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية مس مترًا. العامة العاملية.
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 الربامج التعاون فامي بني

 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر وا 

 جراءات التخفيفا   اخملاطر

 WIPO Re:Searchمن شأ ن نقص الزتام ال عضاء أ و الرشاكء ]برانمج 

أ ن يفيض ا ىل عدد غري اكٍف من الرشأاكت  WIPO Greenوبرانمج 

 ورفع التكنولوجيات ومن مث ا ىل الانتقاص من مصداقية املنصات.

WIPO Re:Search:  زايدة اجلهود لتعزيز موارد مركز الرشأاكت

 وأ نشطته.

WIPO GREEN:  ضامن متايش اخلدمات املقدمة مع احتياجات

الفعاةل تساعد يف احلفاظ عىل ن محالت التواصل والتسويق العمالء، وأ  

 تعاون وطيد مع الرشاكء احلاليني أ و ال طراف املعنية احلالية.

 داءالنتاجئ املرتقبة ومؤرشات ال  

 افال هد أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 2.1ھ

أ طر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية 

امللكية  مكيّفة ومتوازنة يف جمال

 الفكرية

البدلان اليت تلمتس مساهامت عدد 

حمددة من الويبو بشأ ن امللكية 

الفكرية فامي يتعلق ابلقضااي املتعلقة 

 بس ياسة املنافسة

 بدلان يف الس نة 3 (2018 )هناية 4

الربانمج 
18

1الربانمج 

قانون الرباءات
9الربانمج 

املاكتب
اال قلميية

11الربانمج 

بوأ اكدميية الوي 

15الربانمج 

حلول ال عامل 
ملاكتب امللكية 

الفكرية

16الربانمج 

الاقتصاد 
واال حصاء

20الربانمج 

العالقات 
اخلارجية

30الربانمج 
الرشاكت 
الصغرية 
واملتوسطة
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 افال هد أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 2.3ھ

زة للموارد البرش  ية كفاءات معزَّ

القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 

ة الفكرية املتطلبات لتسخري امللكي

بفعالية ل غراض التمنية يف البدلان 

النامية والبدلان ال قل منوا والبدلان 

 ذات الاقتصادات املتحوةل

عدد ترتيبات اس تقبال علامء من 

 ن الناميةالبدلا

 يفترتيب اس تقبال ا ضا 11 (2018 )هنايةترامكيًا  14

 1.7ھ

منصات وأ دوات امللكية الفكرية لنقل 

كنولوجيا ونرشها الت املعارف وتطويع 

من البدلان املتقدمة ا ىل البدلان 

س امي البدلان ال قل منوا،  النامية، وال

 ملواهجة التحدايت العاملية

يف  ارتفاع عدد ال عضاء املشرتكني

، مبا WIPO Re:Searchبرانمج 

النامية يف ذكل أ عضاء من البدلان 

 والبدلان ال قل منواً 

البدلان من  57عضوًا، مهنم  140

 منواً نامية والبدلان ال قل ال 

 (2018)الرتامكي بهناية 

من  4عضوًا جديدًا، مهنم  12

 البدلان النامية والبدلان ال قل منواً 

بياانت  عدد االتفاقات مضن قاعدة

WIPO Re:Search  اليت تؤدي

تطوير ا ىل القيام بأ نشطة حبث و 

جديدة أ و ترسيع ال نشطة القامئة مهنا 

دارية املهمةل يف جمال ال مراض امل

 واملالراي والسل

اتفاقات ممكةّل  8اتفاقًا مهنا  140

 (2018)الرتامكي بهناية 

اتفاقات  10اتفاقًا جديدًا مهنا  20

 ممكةّل

أ عضاء  زايدة عدد

WIPO GREEN 

مس تخدمًا  1,223و رشياكً؛ 86

 (2018هناية )الرتامكي ب

مس تخدمًا  350و رشاكء ا ضافيني؛ 8

ضافياً   ا 

الت يف قاعدة بياانت عدد السج

WIPO Green 

 جسالت 3,909

 (2018)الرتامكي بهناية 

 جسل ا ضايف 1,200

عدد االتفاقات اليت حفزها برانمج  

WIPO GREEN والرامية ا ىل 

تيسري نقل املعارف وتطويع 

 هاالتكنولوجيا و/أ و نقلها و/أ و نرش 

 10اتفاقات تبادل البياانت:  –

 26) 27الروابط الرمسية:  –

وااي موقع ومذكرة تفامه خطاب ن

 واحدة(

 5االتفاقات احملفزة: –

 (2018)الرتامكي بهناية 

 2اتفاقات تبادل البياانت: زائد  –

 8الروابط الرمسية: زائد  –

 4زائد  حملفزة:االتفاقات ا –

 )الثنائية(

دماج ال من الغذايئ يف   زايدة ا 

 WIPO GREENبرانمج 

 تكنولوجيا متعلقة ابل من الغذايئ 18

 (2018ي بهناية )الرتامك

ضافية متعلقة ابل من  30 تكنولوجيا ا 

 الغذايئ

 )الثنائية(
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 18املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19 ابملزيانية املعمتدة ابملئة مقارنةً  14.3اخنفاضًا صافيًا بنس بة  2020/21يف  18ج تبنّيِّ املوارد اال جاملية اخملصصة للربانم

طار برانمج وتُعزى التسوية ابلزايدة يف مو   .WIPO Re:Searchارد خالف املوظفني ا ىل تعزيز ال نشطة التعاونية املنفَّذة يف ا 

ة تكوين الكفاءات والتوعية عىل أ نشط 2020/21ا ىل زايدة الرتكزي يف  2.3تيجة املرتقبة ها ىل الن  1.7ويُعزى حتويل املوارد من النتيجة املرتقبة ه

، وكذكل يف جمال امللكية الفكرية والصحة 2023-2019للفرتة  WIPO GREENناخ متاش يًا مع اسرتاتيجية ال امللكية الفكرية وتغرّي امل يف جم

 .2021-2017للفرتة  WIPO Re:Searchالعامة متاش يًا مع اخلطة الاسرتاتيجية لربانمج 

 21من مكتب مساعد املدير العام ا ىل الربانمج نقل وظيفة  "1" ا ا ىل ما ييل:ظائف وموارد املوظفني املرتبطة هبويُعزى الاخنفاض يف عدد الو 

رة للثنائية  "2من أ جل دمع معل الويبو يف جمال أ هداف التمنية املس تدامة؛ " بعد اخنفاض مضاعف تسوية  2020/21وتاكليف املوظفني املقدَّ

 .2018يونيو  1رًا من مقر العمل ملدينة جنيف اعتبا

طار هذا الربانمج اجلهود اليت يكرسها مكتب مساعد املدير العام لقطاع  5.8وهـ 2.6وهـ 1.6وهـ 1.1ه رد املرتبطة ابلنتاجئ املرتقبةوختص املوا يف ا 

 عىل التوايل. 20و 17و 4القضااي العاملية لتنفيذ أ نشطة الربامج 

 املوارد حبسب النتاجئ :18الربانمج 

 السويرسية(ف الفرناكت )بأ ال

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ة املعمتدة املزياني

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

 290 323 386 وازنة للملكية الفكريةتعاون معزز بني ادلول ال عضاء يف وضع أ طر معيارية دولية مت 1.1ھ

 10 10 10 وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكريةميية أ طر ترشيعية وتنظ  2.1ھ

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري  2.3ھ كفاءات معزَّ

النامية والبدلان ال قل منوا والبدلان امللكية الفكرية بفعالية ل غراض التمنية يف البدلان 

 حوةلاملتذات الاقتصادات 

27 150 1,498 

عضاء يف الويبو وأ حصاب املصلحة ادلوليني املعنيني تقّدم يف احلوار ادلويل بني ادلول ال   1.6ھ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، مع الاسرتشاد ابلتوصية رمق  من أ جندة الويبو  45حول ا 

 للتمنية

566 466 422 

 معل الويبو ومعل املنظامت الوطنية وشفاف بنيتعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال  2.6ھ

 ذاكء احرتام امللكية الفكريةوادلولية ال خرى يف جمال ا  

192 158 144 

منصات وأ دوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان  1.7ھ

 دايت العامليةملواهجة التحس امي البدلان ال قل منوا،  بدلان النامية، والاملتقدمة ا ىل ال 

4,260 3,773 2,314 

بفعالية مع مسارات ومفاوضات ال مم املتحدة وسائر املنظامت تفاعل الويبو وتشاركها  5.8ھ

 احلكومية ادلولية

206 171 159 

 
 4,837 5,052 5,648 اجملموع
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نفاقاملوارد حبس :18الربانمج   ب غرض اال 

 السويرسية()بأ الف الفرناكت 

 
 الفرق عن املزيانية زيانيةامل املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت دةاملعمت 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أ لف.
     

  
 الوظائف

 
4,276 3,313 3,447 (830) -19.4% 

  
 ظفون املؤقتوناملو 

 
584 827 553 (31) -5.3% 

  
 تاكليف املوظفني

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أ لف

 
4,860 4,140 4,000 (860) -17.7% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
48 10 48 - 0.0% 

  
 زماالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
48 10 48 - 0.0% 

 
 حال سفار والتدريب واملن

     

  
 بعثات املوظفني

 
239 172 239 - 0.0% 

  
 أ سفار الغري

 
200 10 200 - 0.0% 

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
439 182 439 - 0.0% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
2 23 2 - 0.0% 

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 %0.0 - 182 135 182 ية الفرديةاخلدمات التعاقد

  
 %45.5 50 160 559 110 اخلدمات التعاقدية ال خرى

 
 اجملموع الفرعي

 
294 716 344 50 17.0% 

 
تاكليف اخلدمات 

 املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 شغيلمرصوفات الت 

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 االتاالتص

 
 غري متاح - - - -

  
 %0.0 - 5 4 5 المتثيل ومرصوفات التشغيل ال خرى

  
مم  خدمات ال 

 املتحدة املشرتكة

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
5 4 5 - 0.0% 

 
 املعدات واال مدادات

     

  
 متاحغري  - - - - ال اثث واملعدات

  
  %0.0 - 2 1 2 اال مدادات واملواد

 ع الفرعياجملمو 
 

2 1 2 - 0.0% 
 

 %6.3 50 838 913 788 اجملموع، ابء
 

 %14.3- (810) 4,837 5,052 5,648 اجملموع
 

 (1) 9 10 10 الوظائف
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 ملصاحلبني الويبو وال عضاء ومجيع أ حصاب اأ لية تواصل متجاوب  الهدف الاسرتاتيجي الثامن

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 1.8ه

التواصل بفعالية أ كرب مع مجهور 

الفكرية  واسع ومتنوع بشأ ن امللكية

 ودور الويبو

 19الربانمج  لل طراف املعنية تصور ا جيايب لسمعة الويبو العالمة التجارية/السمعة:

عىل فعاليات الويبو ومنتجاهتا وأ نشطهتا  قاعدة املطلعني العالمة التجارية/السمعة:

 النرشة اال خبارية اال لكرتونيةالرئيس ية عن طريق 

 19الربانمج 

 19الربانمج  العاملية يف محةل اليوم العاملي للملكية الفكرية املشاركة التواصل:

 الويبو وموادها الرتوجيية بلغات وأ نساق خمتلفة مبا يفالتفاعل مع منشورات  التواصل:

 ذكل يف صفوف الرشاحئ املقرصَّ معها

 19الربانمج 

ن الرضا اس تخدام واسع النطاق للموقع اال لكرتوين للويبو ومس توى عام م ل:التواص 

 عنه

 19الربانمج 

جيابية  العالمة التجارية/السمعة:  جنازات الويبو الرئيس ية يف وسائل تغطية ا  ل نشطة/ا 

 اال عالم حول العامل

 19الربانمج 

جيايب مع الويبو عرب وسائل اال عالم الاجامتع  تواصل:ال    19الربانمج  ية والرمقيةتفاعل ا 

 19الربانمج  الوسائط التفاعل مع حمتوايت الويبو املتعددة 

 19الربانمج  اال لكرتونيني عىل جمةل الويبوالتواصل: قاعدة املطلعني  

 20الربانمج  خلارجيةتزايد عدد زايرات املوقع اال لكرتوين ملاكتب الويبو ا 

 21الربانمج  مج جوائز الويبوعدد ادلول ال عضاء املشاركة يف بران 

 2.8ھ

ات توّجه أ كرب حنو تقدمي اخلدم

 واس تجابة أ فضل لالس تفسارات

 19الربانمج  للزابئن عن خدمات الويبواخلدمة: رضا عام 

 19الربانمج  رضا املس تخدمني عن خدمات املكتبة اخلدمة:

 20الربانمج   معاجلة الاس تفساراتهمةل

 3.8ھ

 ول ال عضاءالزتام فعال مع ادل

عالمية لدلول النس بة املئوية من اجامتعات اللجان اليت عقدت من أ   جلها اجامتعات ا 

 اجامتع اللجنةال عضاء قبل 

 21الربانمج 

 ُ رشت يف النس بة املئوية للواثئق الرمسية اليت أ عدها مكتب املستشار القانوين واليت ن

 موعدها

 21الربانمج 

 21الربانمج  انرش واثئق امجلعيات يف موعده 

 21الربانمج  تنظمي الفعالياتمس توايت رضا ادلول ال عضاء وأ حصاب املصاحل عن  

 21الربانمج  مس توايت رضا الوفود عن تنظمي امجلعيات 

 4.8ھ

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع 

 أ حصاب املصلحة غري احلكوميني

 وتشارك يف معل الويبو عدد املنظامت غري احلكومية اليت متتكل صفة املراقب ادلامئ

 وتشارك الويبو يف معلها

 20الربانمج 

-Patعدد السجالت ومصادر معلومات الرباءات املدرجة يف قاعدة البياانت 

INFORMED  

 20الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 5.8ھ

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع 

ات ال مم املتحدة مسارات ومفاوض

 وسائر املنظامت احلكومية ادلولية

س  لية وواثئقها احلكومية ادلو هامات الويبو يف تقارير ال مم املتحدة واملنظامت بيان ا 

 املنبثقة عن معليات هادفة

 20الربانمج 

عدد املبادرات اليت تنفذها الويبو ابلتشارك مع ال مم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية 

 ية من أ جل تنفيذ خطة التمنية املس تدامةادلول 

 20الربانمج 

نظامت احلكومية التابعة لل مم املتحدة/امل رات جديدة مشرتكة مع الواكالت ال خرى مباد

 ادلولية

 21الربانمج 

نفاق عىل أ نشطة التعاون مع منظومة ال مم املتحدة  24الربانمج  النس بة املئوية لال 

اط خلدمات احمللية املصدر مقارنة ابملبلغ اال جاميل اخملصص لنشالنس بة املئوية للسلع وا 

 التمنية

 24الربانمج 
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 التواصل 19الربانمج 

 نفيذاسرتاتيجيات الت 

جيابية عن برامج الويبو وأ نشطهتا ومنشوراهتا الرائدة ومبادراهتا املشرتكة بني القطاعني العام واخلاص وخدماهتا  • عن نرش مسعة مس تدامة وا 

عداد موارد م طريق تن   تعددة الوسائط؛فيذ اسرتاتيجيات تسويق وتواصل ونرش متاكمةل وا 

التفاعل مع الويبو عن طريق حتسني وتوس يع القنوات وال دوات وال نشطة املس تخدمة  التواصل مع الفئات املس هتدفة حول العامل وحتفزي •

الويبو  ع اال لكرتوين للويبو وقنوات وسائل اال عالم الاجامتعية، وخطيف بث الرسائل الرئيس ية عرب القنوات اليت متلكها الويبو )مثل املوق

  منصات ال طراف ال خرى؛ي، وجمةل الويبو، والنرشات اال خبارية( وكذكل عرباال خبار 

 عن طريق متكني برامج الويبو وال طراف املعنية اخلارجية من زايدة وقع الرسائل واحملتوايت الرئيس ية للويبو ونرشها بطريقة فعاةل أ كرث •

 موارد وأ نشطة جديدة يف جمال االتصال؛

رسائل الويبو وهويهتا املرئية وقميها ومعايري جتربة الزابئن عىل  ة عالمهتا التجارية بضامن الاتساق بني اس تخدامسمعة الويبو وقميالارتقاء ب  •

 مس توى املنظمة؛

وايت ارية للمنظمة عن طريق حتديث البنية ال ساس ية اليت توفر حمتحتسني جتربة ال طراف املعنية يف الويبو والزابئن مع العالمة التج •

دارة العالقة مع الزابئن(.ماهتا )املوقع اال لكرتوين والقنوات الرمقية ال  الويبو وخد  خرى، واملكتبة، واجملةل، وأ دوات ا 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر وا 

 ا جراءات التخفيف اخملاطر

عاية السلبية قد يرض كثريًا مبصداقية املنظمة ترضر السمعة من خالل ادل

 للويبو وقد يؤثر سلبًا يف ال عامل ومعنوايت املوظفني.تجارية والعالمة ال 

لكشف العلين، والتقدمي الاستبايق للمعلومات، والوعي اال عاليم، ا

والرصاحة يف الرد عىل الاس تفسارات. واملراقبة املس مترة للصحف ووسائل 

ذا لزم التواصل الاجامت عي للمتكن من اختاذ رد الفعل يف الوقت املناسب ا 

 مر.ال  

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ال داء

 ال هداف أ ساس املقارنة ت ال داءمؤرشا النتيجة املرتقبة

 1.8ه

التواصل بفعالية أ كرب مع مجهور واسع 

ومتنوع بشأ ن امللكية الفكرية ودور 

 الويبو

طراف لل   العالمة التجارية/السمعة:

 املعنية تصور ا جيايب لسمعة الويبو.

الاس تقصاء ن % من اجمليبني ع85

يوافقون/يوافقون بشدة عىل أ ن 

عامة جيدة." "الويبو تمتتع بسمعة 

 (2016)اس تقصاء ال راء 

 السمعة اال جيابية تظل مس تقرة

تغطية  العالمة التجارية/السمعة:

جنازات الويبو  جيابية ل نشطة/ا  ا 

ئل اال عالم حول الرئيس ية يف وسا

 العامل

% من لك املقاالت عن الويبو 99

جيابية أ و حمايدة )اكنت   (2018ا 

% من لك املقاالت 95عىل ال قل 

جيابية أ و حمايدةعن الو   يبو اكنت ا 
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 ال هداف أ ساس املقارنة ت ال داءمؤرشا النتيجة املرتقبة

جيايب مع الويبو عرب   التواصل: تفاعل ا 

 وسائل اال عالم الاجامتعية والرمقية

 21,136و "نقرة ا جعاب"؛ 28,064

عادة تغريد  (2018" )"ا 

% يف 15زايدة يف الثنائية بنس بة 

عادة "نقرات اال جععدد  اب" و"ا 

التغريد" املتعلق مبحتوى الويبو عىل 

 تويرت

قاعدة  مة التجارية/السمعة:العال 

املطلعني عىل فعاليات الويبو 

ومنتجاهتا وأ نشطهتا الرئيس ية عن 

 طريق النرشة اال خبارية اال لكرتونية

الويبو مشرتاكً يف خط  16,622

 اال خباري يف مجيع اللغات

(2018) 

اشرتأاكت % يف 5زايدة قدرها 

النرشة اال خبارية خلط الويبو 

ية )مجيع اال خباري عىل مدى الثنائ 

 اللغات(

التفاعل مع حمتوايت الويبو املتعددة  

 الوسائط

مشاهدة لقناة الويبو عىل  297,535

يوتيوب )ابس تثناء مرحةل ما قبل 

 (2018املدرسة( )

% يف ا جاميل 5زايدة بنس بة 

الويبو عىل يوتيوب مشاهدات قناة 

 )ابس تثناء مرحةل ما قبل املدرسة(

يف محةل  التواصل: املشاركة العاملية 

 اليوم العاملي للملكية الفكرية

 130املشاركة العاملية مس تقرة بعدد  (2018بدلًا ) 135

 بدلاً 

التواصل: التفاعل مع منشورات  

الرتوجيية بلغات  الويبو وموادها

يف ذكل يف وأ نساق خمتلفة مبا 

  املقرصَّ معهاصفوف الرشاحئ

ا جاميل التحميالت ملنشورات الويبو 

 2,559,063 ت:)مجيع اللغا

(2018) 

% يف ا جاميل 5زايدة س نوية بنس بة 

 التحميالت ملنشورات الويبو

اس تخدام واسع النطاق  التواصل: 

للموقع اال لكرتوين للويبو ومس توى 

 عام من الرضا عنه

مشاهدة فريدة  62,410,512

  (2018للصفحات )

% يف 10زايدة س نوية بنس بة  "1"

 عدد املشاهدات الفريدة للصفحات

التواصل: قاعدة املطلعني  

 اال لكرتونيني عىل جمةل الويبو

مشاهدة فريدة للموقع  1,157,116

 (2018اال لكرتوين جملةل الويبو )

 % يف10زايدة س نوية بنس بة 

 املشاهدات الفريدة للصفحات

 2.8ھ

دمات توّجه أ كرب حنو تقدمي اخل

 واس تجابة أ فضل لالس تفسارات

اخلدمة: رضا عام للزابئن عن 

 دمات الويبوخ

د الحقاً  مؤرش رضا الزابئن: % راضون أ و راضون للغاية عن 80 حُيدَّ

 42خدمات الويبو

رضا املس تخدمني عن  اخلدمة: 

 خدمات املكتبة

ابئن اكنوا راضني للغاية الز% من 81

 (2018)"ممتاز"( )

ن اجمليبني راضني % عىل ال قل م80

 عن خدمات املكتبة
 

  

                                                           
 يتعلق بتكل ال نظمة من خدمات ماليةنظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد ونظام الهاي وما  42
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 19مج املوارد اخملصصة للربان

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  0.7اخنفاضًا طفيفًا بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد اال جاملية اخملصصة للربانمج يف 

 بعد اخنفاض مضاعف تسوية مقر العمل ملدينة 2020/21رة للثنائية فاض الطفيف يف موارد املوظفني ا ىل تاكليف املوظفني املقدَّ ويُعزى الاخن

 .2018يونيو  1جنيف اعتبارًا من 

قام "2؛ "تنفيذ املرحةل الثانية من املكتبة الافرتاضية "1" وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني ا ىل ما ييل: ة شاشات تفاعلية للزوار، يف وا 

طار النتيجة املرتقبة ه  .1.8ا 

 املوارد حبسب النتاجئ :19لربانمج ا

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

 10,816 10,610 10,693  مع مجهور واسع ومتنوع بشأ ن امللكية الفكرية ودور الويبوالتواصل بفعالية أ كرب 1.8ھ

 5,488 5,481 5,719 جابة أ فضل لالس تفساراتتوّجه أ كرب حنو تقدمي اخلدمات واس ت 2.8ھ
 

 16,304 16,090 16,412 اجملموع
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نفاق :19الربانمج   املوارد حبسب غرض اال 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 
دة الفرق عن املزيانية املعمت املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أ لف.
     

  
 الوظائف

 
13,492 12,774 13,190 (302) -2.2% 

  
 املؤقتوناملوظفون 

 
432 569 451 19 4.4% 

  
اكليف املوظفني ت

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أ لف

 
13,923 13,343 13,641 (283) -2.0% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
48 49 75 27 54.7% 

  
 زماالت الويبو

 
 غري متاح - - 48 -

 
 اجملموع الفرعي

 
48 97 75 27 54.7% 

 
 ل سفار والتدريب واملنحا

     

  
 بعثات املوظفني

 
176 120 176 - 0.0% 

  
 أ سفار الغري

 
 غري متاح - - - -

  
 %100.0- (39) - 10 39 لسفر هلالتدريب ومنح ا

 
 اجملموع الفرعي

 
215 129 176 (39) -18.2% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
4 5 - (4) -100.0% 

  
 النرش

 
20 15 - (20) -100.0% 

  
 %49.7- (73) 74 319 146 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %15.1 279 2,132 1,986 1,852 اخلدمات التعاقدية ال خرى

 
 اجملموع الفرعي

 
2,022 2,325 2,205 183 9.0% 

 
تاكليف اخلدمات 

 املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 يلمرصوفات التشغ 

      

  
 غري متاح - - 16 - املباين والصيانة

  
 التاالتصا

 
 غري متاح - - - -

  
 %100.0- (6) - 12 6 المتثيل ومرصوفات التشغيل ال خرى

  
مم  خدمات ال 

 املتحدة املشرتكة

 
80 84 84 4 5.0% 

 
 اجملموع الفرعي

 
86 112 84 (2) -2.3% 

 
 املعدات واال مدادات

     

  
 %36.8 14 51 40 37 املعداتال اثث و 

  
  %8.8- (7) 74 43 81 اال مدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

118 83 124 6 5.5% 
 

 %7.0 175 2,664 2,747 2,489 اجملموع، ابء
 

 %0.7- (108) 16,304 16,090 16,412 اجملموع
 

 - 37 37 37 الوظائف
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 تب اخلارجيةالعالقات اخلارجية والرشأاكت واملاك 20الربانمج 

 

 ة والرشأاكتالعالقات اخلارجي –اسرتاتيجيات التنفيذ 

لتنس يق دلى ال مم املتحدة يف نيويورك، مع منظامت ال مم املتحدة واملنظامت تعزيز الرشأاكت، مبا يف ذكل من خالل مكتب الويبو ل  •

 أ ديس أ اباب وغريها من ال هداف العاملية املشرتكة؛وخطة معل  2030ادلولية دلمع تنفيذ خطة التمنية املس تدامة لعام احلكومية 

علومات التقنية يف الوقت املناسب ا ىل العمليات واملبادرات الوثيق مع الربامج ال خرى لتيسري تقدمي الويبو املساهامت وامل التنس يق •

 و وخربهتا؛ةل، وضامن اس تفادة هذه املبادرات اس تفادة اكمةل من معارف الويباملتعددة ال طراف ذات الص

س امي ال لية التكنولوجية لالتفاقية  رية بشأ ن تغري املناخ، التقدمي ادلمع ملسار اتفاقية ال مم املتحدة اال طا •

خ ومركز وش بكة تكنولوجيا املنا WIPO GREENال طارية، وتيسري التعاون العميل بني مبادرة ا

(CTCN؛) 

مكتب الويبو للتنس يق دلى ال مم املتحدة يف  س امي عن طريق دمع تنفيذ أ لية تيسري التكنولوجيا، وال •

تكنولوجيا والابتاكر عضوًا يف الفريق املشرتك بني الواكالت املعين بتسخري العمل وال نيويورك بصفته 

 ل غراض أ هداف التمنية املس تدامة؛

ية بشأ ن الصحة العامة والابتاكر وامللكية طراف بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العامل الاخنراط يف العمل الثاليث ال   •

مراض غري املعدية، ويف مؤمتر القمة العاملي بشأ ن جممتع ة العمل املشرتكة بني الواكالت التابعة لل مم املتحدة بشأ ن ال  الفكرية، ويف فرق

دارة   اال نرتنت بشأ ن سد الفجوة الرمقية؛املعلومات، ويف منتدى ا 

س تفادة من اخلدمات عىل حنو فعال لتحقيق خدماهتا بني الرشاكء احلاليني واحملمتلني من أ جل أ ن تمت الازايدة الوعي بربامج الويبو و  •

 ال هداف املشرتكة؛

ماكانت جديدة للتعاون الاسرتاتيجي مع الرشاكء احلاليني واجلدد ودمع برامج الويبو  خلق •  بشأ ن هجودها الرامية ا ىل تعبئة املوارد؛ا 

، يف الاجامتعات ذات الصةل اليت تعقدها أ هجزة من خالل مكتب الويبو للتنس يق دلى ال مم املتحدة يف نيويوركاملشاركة، مبا يف ذكل  •

تحدة املشرتكة بني الواكالت رئيس ية واجمللس الاقتصادي والاجامتعي وامجلعية العامة والاخنراط يف معليات ال مم امل ال مم املتحدة ال

(، ISOة ادلولية لتوحيد املقاييس )( واملنظمIRENAأ خرى مثل الواكةل ادلولية للطاقة املتجددة )والتواصل مع منظامت حكومية دولية 

( بشأ ن القضااي WTO( ومؤمتر ال مم املتحدة للتجارة والتمنية )ال ونكتاد( ومنظمة التجارة العاملية )ITUوالاحتاد ادلويل لالتصاالت )

 ذات الصةل ابمللكية الفكرية والابتاكر؛

املصلحة غري احلكوميني، مبا يف ذكل املنظامت غري احلكومية ة التعاون بشلك اسرتاتيجي وفعال مع مجموعة واسعة من أ حصاب قياد •

طار مرش وامل  وعات وفعاليات حمددة تسامه يف اس تخدام نشأ ت اخلاصة واجملمتع املدين، هبدف حتفزي احلوار الس يايس وأ نشطة التعاون يف ا 

 للتمنية عن طريق التعاون ادلويل املتعدد ال طراف. امللكية الفكرية كوس يةل
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جراءات التخفيف من أ اثرها اخملاطر  وا 

 ا جراءات التخفيف اخملاطر

ات والاجامتعات املتعددة ال طراف ال تراعي دور الويبو كام ينبغي املفاوض

طار وتؤدي ا ىل  الازدواجية يف ال نشطة املتعلقة ابمللكية الفكرية يف ا 

 املتحدة. منظومة ال مم

لرئيس ية وضامن وجود املشاركة النشطة يف العمليات احلكومية ادلولية ا

 هات املعنية.ش بكة فعاةل من االتصاالت داخل ال ماانت واجل 

ري مساحة دمع مناقشات امللكية الفكرية املتوازنة والشامةل من خالل توف

 مجليع أ حصاب املصلحة يف الويبو ملشاركة وهجات نظرمه.

 املرتقبة ومؤرشات ال داء النتاجئ

 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 4.8ھ

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع 

 اب املصلحة غري احلكومينيأ حص

عدد املنظامت غري احلكومية اليت 

املراقب ادلامئ وتشارك متتكل صفة 

يف معل الويبو وتشارك الويبو يف 

 معلها

ملنظامت غري ممثاًل  229حرض 

 12حكومية معمتدة اعامتدًا دامئًا 

 2018جان الويبو يف عام اجامتعًا لل

 (2021 )هناية 10زائد 

صادر معلومات عدد السجالت وم 

الرباءات املدرجة يف قاعدة البياانت 

Pat-INFORMED  

 قطاعاً  20جساًل من  196

 (2018 )هناية

 %12زايدة يف الثنائية بنس بة 

 5.8ھ

ويبو وتشاركها بفعالية مع تفاعل ال

مسارات ومفاوضات ال مم املتحدة 

 سائر املنظامت احلكومية ادلوليةو 

سهامات الويبو يف تقاريربيان  ال مم  ا 

املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية 

 وواثئقها املنبثقة عن معليات هادفة

سهامات الويبو 85ُأدرجت  % من ا 

 (2018بيااًن( ) 11من أ صل  9)

85% 

دد املبادرات اليت تنفذها الويبو ع 

ة وسائر ابلتشارك مع ال مم املتحد

ادلولية من أ جل املنظامت احلكومية 

 ملس تدامةتنفيذ خطة التمنية ا

 مبادرات 6

 (2018)يف 

 مبادرات 7

 املاكتب اخلارجية –اسرتاتيجيات التنفيذ 

و كتب الويبو يف الربازيل ومكتب الويبو يف الصني ومكتب الويبضامن أ ن تشلك املاكتب اخلارجية امخلسة املوجودة منذ وقت طويل )م  •

د الرويس( واملكتب اخلاريج املنشأ  حديثًا يف اجلزائر امتدادًا مس مترًا الويبو يف س نغافورة ومكتب الويبو يف الاحتايف الياابن ومكتب 

 للمنظمة يف امليدان، وأ ن تُدمج عىل حنو اتم يف معل املنظمة؛

نشاء امل  •  ا ضافية، وفقًا لقرار ادلول ال عضاء؛جديدة  كتب اخلاريج اجلديد للويبو يف نيجرياي، وأ ية ماكتب خارجيةتيسري ا 

ضافة قمية ملا تقوم به املنظمة؛ والعمل بفعالية ضامن اس مترار ش بكة  • الويبو للماكتب اخلارجية يف العمل استنادًا ا ىل املبادئ ال ساس ية: ا 

طار نتاجئ املنظمة؛  ل مدجمةالية بطريقة تمكيلية وبتاليف الازدواجية؛ والعمل كوحدات معوكفاءة؛ واال سهام يف تنفيذ الو بشلك اتم يف ا 

 ام؛والعمل عىل أ ساس مس تد
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تركزي أ نشطة املاكتب اخلارجية عىل هذه النتاجئ املرتقبة اليت ميكن أ ن حتقق لها مزية نسبية بفضل اتساع نطاق التغطية اجلغرافية  •

التطورات عىل أ رض الواقع والاس تجابة لها برسعة،  ة لقياسنة مع مجموعة واسعة من أ حصاب املصلحة، ومتتعها مباكنة فريدوالعالقات املتي 

 املعرفة القريبة ابالحتياجات واملتطلبات واللغات عىل املس توى احمليل:وبفضل 

o  امللكية الفكرية(، والهدف الاسرتاتيجي الثاين الهدف الاسرتاتيجي ال ول )تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأ ن

سرتاتيجي الرابع )تنس يق وتطوير البنية التحتية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز ال ول(، والهدف الا عاملية )تقدمي خدمات

 لس ياسات العاملية(؛العاملية للملكية الفكرية( والهدف الاسرتاتيجي السابع )معاجلة امللكية الفكرية فامي يتعلق بقضااي ا

o لكية الفكرية ل غراض التمنية(؛فاع ابمل الهدف الاسرتاتيجي الثالث )تيسري الانت 

o من )واهجة اتصاالت رسيعة الاس تجابة(؛الهدف الاسرتاتيجي الثا 

 .2021دمع معلية تقيمي ش بكة املاكتب اخلارجية للويبو اليت س تجرهيا جلنة الربانمج واملزيانية يف عام  •

 يبو يف اجلزائرمكتب الو 

ة الرامية ا ىل تعزيز كفاءات لتمنية عن طريق تنظمي أ نشطة جديدة واملسامهة يف ال نشطة القامئاتسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل  •

لتكل اخلدمات املوارد البرشية يف جمال امللكية الفكرية يف اجلزائر عن طريق التعاون مع حكومة اجلزائر وتنفيذ أ نشطة خمصصة، والرتوجي 

 غة العربية؛لوتوفري املشورة واملعلومات الالزمة عهنا ابل

عداد وتنفيذ أ نشطة اسرتاتيجية يف جمال التواصل وا • ذاكء الوعي بشأ ن امللكية ا  لتوعية من أ جل الرتوجي للمكتب اخلاريج اجلديد للويبو وا 

 الفكرية ودور الويبو؛

ليقات عىل ال س ئةل، مبا فهيا ع الويبو العاملية للملكية الفكرية، وتقدمي املعلومات والت  تقدمي اخلدمات )مركز اخلدمة( ملس تخديم خدمات •

 ال س ئةل املطروحة ابللغة العربية؛

 تعزيز اس تخدام خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية بطريقة اسرتاتيجية عرب الوصول ا ىل املس تخدمني احلاليني واحملمتلني، والسلطات •

علومات واملشورة املصممة خصيصًا الس تخدام هذه اخلدمات، ملكية الفكرية، من خالل ال نشطة املس هتدفة، وتعزيز وتقدمي ااملعنية ابملل 

 ذكل ابللغة العربية؛ مبا يف

اق مركزًا دلمع التكنولوجيا والابتاكر واليت أ نشئت يف اجلزائر من أ جل توس يع نط 52دمع ومواصةل تعزيز الش بكة احلالية املكونة من  •

ة يف مللكية الفكرية واس تخداهما من قبل طائفة واسعة من أ حصاب املصلحتأ ثريها يف تعزيز فرص الوصول ا ىل املعلومات املتعلقة اب

 القطاعني العام واخلاص.

 مكتب الويبو يف الربازيل

 ظام مدريد؛تقدمي املشورة واملساعدة ا ىل حكومة الربازيل، بناء عىل طلهبا، لتيسري انضامم الربازيل ا ىل ن •

ىل ال س ئةل ويبو العاملية للملكية الفكرية، وتقدمي املعلومات والتعليقات علتقدمي اخلدمات )مركز اخلدمة( ملس تخديم خدمات ا •

 الربتغالية؛ ابللغة
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واحملمتلني، توس يع نطاق اس تخدام خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية بطريقة اسرتاتيجية عرب الوصول ا ىل املس تخدمني احلاليني  •

صيصًا الس تخدام هذه ل نشطة املس هتدفة، وتعزيز وتقدمي املعلومات واملشورة املصممة خ اوالسلطات املعنية ابمللكية الفكرية، من خالل 

 اخلدمات ابللغة الربتغالية؛

تعزيز قدرات املوارد البرشية يف جمال تيسري الانتفاع ابمللكية الفكرية ل غراض التمنية عن طريق تنظمي واملسامهة يف ال نشطة الرامية ا ىل  •

 الربازيل؛ لربازيل ويف البدلان النامية ال خرى اليت دلهيا برامج تعاون معاامللكية الفكرية يف 

س امي فامي يتعلق خبدمات امللكية الفكرية العاملية، من خالل التعاون الوثيق مع املؤسسات احلكومية واجلامعات  تعزيز اجلهود، وال •

ات متينة معهم، وكذا توس يع ش بكة االتصاالت مع أ حصاب قت الصناعية وأ حصاب املصلحة ال خرين اذلين أ قام املكتب عالواملؤسسا

رساء رشأاكت جديدة لتعزيز امللكية الفكرية. املصلحة من  خالل ا 

 مكتب الويبو يف الصني

ابللغة كرية، وتقدمي املعلومات والتعليقات عىل ال س ئةل تقدمي اخلدمات )مركز اخلدمة( ملس تخديم خدمات الويبو العاملية للملكية الف •

 ينية؛الص 

ية بطريقة اسرتاتيجية عرب الوصول ا ىل املس تخدمني احلاليني واحملمتلني، توس يع نطاق اس تخدام خدمات الويبو العاملية للملكية الفكر  •

هذه  دمي املعلومات واملشورة املصممة خصيصًا الس تخداموالسلطات املعنية ابمللكية الفكرية، من خالل ال نشطة املس هتدفة، وتعزيز وتق

 ات ابللغة الصينية؛اخلدم

رساء الاس تجابة للطلب املزتايد عىل خدمات بديةل  • لتسوية املنازعات يف الصني من خالل أ نشطة تروجيية مصممة خصيصًا لهذا ال مر وا 

 لوساطة؛رشأاكت مؤسس ية هبدف تشجيع اس تخدام خدمات مركز الويبو للتحكمي وا

 ( التفاق الهاي ومعاهدة مراكش؛1999اصٍة وثيقة جنيف )الويبو وخبتشجيع وتيسري انضامم الصني ا ىل معاهدات  •

س امي احملافظات الوسطى والغربية، والتواصل مع طائفة واسعة من أ حصاب املصلحة،  وعية موهجة ا ىل مناطق داخل الصني، والالقيام بت •

 ودور الويبو؛ة الفكرية اص واملؤسسات ال اكدميية والبحثية، بشأ ن امللكيمبا يف ذكل احلكومة والقطاع اخل

س امي اال دارات والهيئات القضائية املعنية ابمللكية الفكرية، استنادًا  مة الصني، والزايدة تعزيز التعاون من خالل أ نشطة مشرتكة مع حكو  •

رساؤها.  ا ىل ال ساس القوي للعالقات اليت مت ا 

 لياابنمكتب الويبو يف ا

عىل ال س ئةل  العاملية للملكية الفكرية من خالل تقدمي املعلومات والتعليقات ملس تخديم خدمات الويبوتقدمي اخلدمات )مركز اخلدمة(  •

 ابللغة الياابنية؛

واحملمتلني،  توس يع نطاق اس تخدام خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية بطريقة اسرتاتيجية عرب الوصول ا ىل املس تخدمني احلاليني •

خصيصًا الس تخدام هذه ال نشطة املس هتدفة، وتعزيز وتقدمي املعلومات واملشورة املصممة كية الفكرية، من خالل والسلطات املعنية ابملل 

 اخلدمات ابللغة الياابنية؛
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كنولوجيات عىل نطاق أ وسع بني الرشاكت الياابنية اليت تركز عىل الت  WIPO Re:Searchو WIPO GREENتعزيز اس تخدام  •

 ذكل رابطات قات القوية اليت نشأ ت مع طائفة واسعة من أ حصاب املصلحة، مبا يفامة استنادًا ا ىل العالالصديقة للبيئة والصحة الع

 امللكية الفكرية؛

دارة جوانب الصناديق الاستامئنية الياابنية الرامية ا ىل بناء القدرات وتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف ال عامل  • التجارية يف البدلان ا 

اليت تربط مكتب الويبو يف الياابن  احمليط الهادئ من خالل الاس تفادة من العالقات الوثيقة والبناءةمنوًا يف منطقة أ س يا و النامية وال قل 

ياانت وسيشمل هذا تنفيذ مرشوعات من قبيل مواصةل تطوير قاعدة الب  س امي املكتب الياابين للرباءات. حبكومة الياابن، وال

IP Advantage  التحتية يل مكتب امللكية الفكرية ومس تخديم خدمات الويبو وتطوير البنية ية العملية لصاحل مسؤووادلورات التدريب

 للملكية الفكرية يف البدلان املس هتدفة.

 مكتب الويبو يف الاحتاد الرويس

 والتعليقات عىل ال س ئةلية الفكرية من خالل تقدمي املعلومات تقدمي اخلدمات )مركز اخلدمة( ملس تخديم خدمات الويبو العاملية للملك  •

 ابللغة الروس ية؛

ة الفكرية بطريقة اسرتاتيجية عرب الوصول ا ىل املس تخدمني احلاليني واحملمتلني، والسلطات تعزيز اس تخدام خدمات الويبو العاملية للملكي •

ه اخلدمات مة خصيصًا الس تخدام هذزيز وتقدمي املعلومات واملشورة املصماملعنية ابمللكية الفكرية، من خالل ال نشطة املس هتدفة، وتع

 ابللغة الروس ية؛

مركزًا دلمع التكنولوجيا والابتاكر اليت أ نشئت يف الاحتاد الرويس من أ جل توس يع نطاق  170من توس يع نطاق الش بكة احلالية املكونة  •

ملصلحة يف القطاع واس تخداهما من قبل طائفة واسعة من أ حصاب امللكية الفكرية تأ ثريها يف تعزيز فرص الوصول ا ىل املعلومات املتعلقة اب

 العام واخلاص عىل السواء؛

ت ال اكدميية والعلمية الروس ية والتعاون معها يف توفري برامج خمصصة لتكوين الكفاءات وتعزيز القدرة عىل التعامل التواصل مع املؤسسا •

 الفكرية؛مع مجموعة واسعة من قضااي امللكية 

كتب عالقات متينة مية وجممتعات اخملرتعني وغريمه من أ حصاب املصلحة اذلين أ قام امل تدعمي الاخنراط والتواصل مع الهيئات احلكو تعزيز و  •

قامة رشأاكت جديدة وزايدة الوعي وبناء القدرات يف جمال امللكية الفكرية.  وممثرة معهم، وكذا ا 

 مكتب الويبو يف س نغافورة

 - 2016رشق أ س يا بشأ ن حقوق امللكية الفكرية للفرتة ق أ س يا يف تنفيذ خطة معل رابطة أ مم جنوب رابطة أ مم جنوب رش دمع هجود  •

يكولويج موسع وشامل للملكية الفكرية يف رابطة أ مم جنوب رشق  3امي فامي يتعلق ابلهدف الاسرتاتيجي س  ، وال2025 )"تطوير نظام ا 

 ورة؛اع اخلاص اليت وضعها مكتب الويبو يف س نغافالواسعة مع القط أ س يا"( ابالستناد ا ىل عالقات العمل

ية للملكية الفكرية يف املنطقة من خالل تقدمي املعلومات والتعليقات عىل تقدمي اخلدمات )مركز اخلدمة( ملس تخديم خدمات الويبو العامل  •

 ال س ئةل؛

من القطاع وصول ا ىل املس تخدمني احلاليني واحملمتلني رتاتيجية، عرب التعزيز اس تخدام خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية بطريقة اس •

 ية، من خالل ال نشطة املس هتدفة؛اخلاص يف املنطقة، واال دارات املعنية ابمللكية الفكر 

 تعزيز خدمات تسوية املنازعات ابلطرق البديةل اليت تقدهما الويبو من خالل مركز التحكمي والوساطة يف س نغافورة؛ •
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 ايدة للملكية الفكرية يف منطقة رابطة أ مم جنوب رشق أ س يا؛أ دواهتا ومنشوراهتا اس تجابة لل مهية املزت ز منصات الويبو و تعزي •

وتدعمي اجلهود الرتوجيية من خالل االتصاالت الاسرتاتيجية واملوهجة ابلتنس يق مع خمتلف مجموعات أ حصاب املصلحة اليت أ قام معها  تعزيز •

 ؛ورة عالقات متينةمكتب الويبو يف س نغاف

رة لتعزيز الوعي ابمللكية اون مع حكومة س نغافورة مبوجب مذكرة التفامه بني الويبو وس نغافو مواصةل تنظمي وتنفيذ أ نشطة مشرتكة ابلتع •

 الفكرية وبناء القدرات يف بدلان منطقة أ س يا واحمليط الهادئ؛

وأ عاملها يف ةل من حيث الوقت والتلكفة للرتوجي للويبو صف ذكل وس يةل فعامتثيل املنظمة يف الفعاليات واحملافل املقامة يف املنطقة بو  •

 صفوف ال طراف املعنية يف املنطقة.

جراءا  ت التخفيف من أ اثرهااخملاطر وا 

 ا جراءات التخفيف اخملاطر

الفصل اجلغرايف للماكتب اخلارجية عن املقر الرئييس قد يسفر عن جتزئة 

 التنس يق واالتصال.

تب املشاركة الوثيقة والثابتة واملهيلكة لضامن دمج معل املاك الاس مترار يف

ماًل يف معل س امي معل املكتبني املنشأ ين حديثًا، دجمًا اك اخلارجية، وال

طار النتاجئ وخطط العمل  قة ومبا يامتىش مع ا  املنظمة بطريقة متسقة وُمنسَّ

 43والسري اليويم للعمل يف املنظمة.

 ال داءت النتاجئ املرتقبة ومؤرشا

 هدافال   أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 2.1ھ

أ طر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية 

جمال امللكية مكيّفة ومتوازنة يف 

 الفكرية

عدد البدلان اليت صدقت 

اتفاقية برن،  عىل/انضمت ا ىل

ومعاهدة الويبو بشأ ن حق املؤلف، 

ومعاهدة الويبو بشأ ن ال داء 

ويت، ومعاهدة والتسجيل الص

 بيجني، ومعاهدة مراكش

 (176اتفاقية برن ) –

دة الويبو بشأ ن حق املؤلف معاه –

(99) 

معاهدة الويبو بشأ ن ال داء  –

 (99سجيل الصويت )والت 

 (23معاهدة بيجني ) –

مبا يغطي  48معاهدة مراكش ) –

 دوةل عضوًا( 75

 (2018 )هناية

 )ترامكيًا( 181اتفاقية برن:  –

 ملؤلف:معاهدة الويبو بشأ ن حق ا –

 )ترامكيًا( 105

معاهدة الويبو بشأ ن ال داء  –

 105 الصويت: والتسجيل

 )ترامكيًا(

 )ترامكيًا( 40 معاهدة بيجني: –

 97مبا يغطي  70 راكش:معاهدة م –

 دوةل عضوًا )ترامكيًا(

عدد حاالت التصديق/الانضامم  

 اخلاصة مبعاهدة س نغافورة

 متعاقداً طرفًا  47

 (2018 )هناية

 انضامم جديدة/حاالت تصديق 5

                                                           
 )اال دارة التنفيذية( 21ير ذكل الربانمج يد 43
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 هدافال   أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 1.2ھ

اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأ ن 

اءات عىل نطاق أ وسع وبفعالية الرب 

لية، أ كرب ال يداع طلبات الرباءات ادلو 

مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية 

 والبدلان ال قل منوا

النس بة املئوية لواضعي الس ياسات 

واملسؤولني احلكوميني والعاملني يف 

كرية واملشاركني يف جمال امللكية الف

حلقات العمل الهادفة ممن دلهيم فهم 

ق لنظام معاهدة الرباءات معمَّ 

 واملوضوعات املتصةل به

 ربازيل(% )مكتب ال87

 % )مكتب الصني(80

 % )مكتب الياابن(90

 % )مكتب روس يا(89

 % )مكتب س نغافورة(85

(2018) 

 املاكتب( % )لك85

 3.2ھ

اس تخدام نظام الهاي عىل نطاق 

وسع وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل من أ  

بدلان ال قل قبل البدلان النامية وال 

 منوا

 عضواً  70 (2018 عضوًا )هناية عام 58 (1999عضوية وثيقة جنيف )

 )الرتامكي(

النس بة املئوية لواضعي الس ياسات 

احلكوميني والعاملني يف واملسؤولني 

جمال امللكية الفكرية واملشاركني يف 

الهادفة ممن دلهيم فهم  حلقات العمل

 معّمق لنظام الهاي

 الربازيل( دون أ حداث )مكتب

 % )مكتب الصني(80

 % )مكتب الياابن(81

 افورة(% )مكتب س نغ75

(2018) 

75% 

 5.2ھ

اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق 

وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل من أ وسع 

قبل البدلان النامية والبدلان ال قل 

 منوا

 أ عضاء 103 ظام مدريدا جاميل أ عضاء ن

 (2018 )هناية

 أ عضاء 109

 )الرتامكي(

النس بة املئوية لواضعي الس ياسات 

 يف واملسؤولني احلكوميني والعاملني

جمال امللكية الفكرية واملشاركني يف 

الهادفة ممن دلهيم فهم حلقات العمل 

  معّمق لنظام مدريد

 % )مكتب الياابن(94

 % )مكتب روس يا(100

 س نغافورة(% )مكتب 90

(2018) 

90% 

 9.2ھ

اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق 

أ وسع وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل من 

ان ال قل قبل البدلان النامية والبدل

 منوا

البدلان عدد التسجيالت ادلولية من 

النامية والبدلان ال قل منوًا السارية 

 مبوجب نظام لش بونة

 1,012من أ صل  128

 (2018 )هناية

 1,062صل من أ   141

 2.3ھ

زة للموارد البرشية  كفاءات معزَّ

 تلبية تشكيةل واسعة من القادرة عىل

املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية 

الية ل غراض التمنية يف البدلان بفع

النامية والبدلان ال قل منوا والبدلان 

 ذات الاقتصادات املتحوةل

النس بة املئوية لواضعي الس ياسات 

يني والعاملني يف واملسؤولني احلكوم 

جمال امللكية الفكرية وسائر الفئات 

دفة، مبا يف ذكل اجلامعات املس هت

ومنظامت اال دارة امجلاعية 

، ممن دلهيم فهم معّمق والصحفيون

مللكية الفكرية وكيفية لس ياسات ا

الانتفاع عىل حنو فعال بتطور امللكية 

 الفكرية

 % )مكتب الربازيل(91

 % )مكتب الصني(80

 كتب الياابن(% )م 95

 % )مكتب روس يا(91

 % )مكتب س نغافورة(85

(2018) 

85% 
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 هدافال   أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 2.4ھ

نفاذ حمّسن ا ىل املعلومات املتعلقة 

ة واس تخداهما من قبل ابمللكية الفكري

مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور 

 لتشجيع الابتاكر واال بداع

عدد مس تخديم أ نظمة قواعد 

 البياانت العاملية للك فرتة ربع س نوية

بحوث يف ركن الرباءات: ال 

408,132 44 

ل دوات قاعدة البياانت العاملية 

 491,206 التوس مي:

قاعدة البياانت العاملية للتصاممي: 

61,685 

 (2018الرابع من عام )الفصل 

320,000 

565,000 

71,000 

عدد ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا  

 45والابتاكر الوطنية املس تدامة

 ش بكة وطنية مس تدامة 34

 (2018)الرتامكي بهناية 

ش بكة وطنية مس تدامة ملراكز  40

 التكنولوجيا والابتاكر )ترامكيًا(دمع 

 1.7ھ

الفكرية لنقل منصات وأ دوات امللكية 

املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها 

من البدلان املتقدمة ا ىل البدلان 

س امي البدلان ال قل منوا،  النامية، وال

 يةملواهجة التحدايت العامل 

مشاركة أ حصاب املصلحة يف منصات 

الويبو مثل منصيت 

WIPO GREEN 

 WIPO Re:Searchو

WIPO Re:Search: 18 

WIPO GREEN: 340 

 (2018 ية)هنا

% فامي خيص الًك 20زايدة بنس بة 

 WIPO GREENمن 

 WIPO Re:Searchو

 (2021 )هناية

 1.8ھ

التواصل بفعالية أ كرب مع مجهور واسع 

ية الفكرية ودور ومتنوع بشأ ن امللك 

 الويبو

 تزايد عدد زايرات املوقع اال لكرتوين

 46ملاكتب الويبو اخلارجية

 )مكتب الصني( 7,553

 ازيل()مكتب الرب  8,341

 )مكتب س نغافورة( 16,272

 )مكتب روس يا( 7,359

 )مكتب س نغافورة( 3,985

(2018) 

% 5زايدة س نوية بنس بة 

 املاكتب( )لك

                                                           
، ومن مث جيب عدم 2018رتفاع عدد الهجامت ال لية خالل الفصل الرابع من عام ا ىل عدد متضخم من املس تخدمني بسبب ا 2018يشري أ ساس املقارنة لعام  44

 الاعتداد به مقياسًا لالس تخدام العادي.

 لقى مشورة من الويبو بناء عىل الطلبتتكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املس تدامة يه مؤسسات تدمع نفسها ماليًا وتقنيًا و مرا 45

ىل الصفحات الرئيس ية للماكتب اخلارجية بلك اللغات املتاحة.تشري البياانت ا ىل عدد الزاي 46 ل ا   رات املسجَّ
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 هدافال   أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 2.8ھ

خلدمات توّجه أ كرب حنو تقدمي ا

 واس تجابة أ فضل لالس تفسارات

النس بة املئوية للردود املعدة يف  همةل معاجلة الاس تفسارات

 غضون:

غضون  % يف90 الربازيل:مكتب 

 ساعة 24

% يف غضون 95 مكتب الصني:

 ساعة 24

% يف غضون 97 مكتب الياابن:

 ساعة 24

% يف غضون 95 مكتب روس يا:

 ساعة 24

% يف 100 مكتب س نغافورة:

 ساعة 24غضون 

(2018) 

 ساعة يف لك املاكتب 24

 20ربانمج املوارد اخملصصة لل

، مبا يف ذكل تسوية ابلزايدة 2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  13زايدة بنس بة  2020/21يف  20اخملصصة للربانمج تبنّيِّ املوارد اال جاملية 

 اخلارجية.يف موارد خالف املوظفني لزايدة تعزيز ش بكة املاكتب 

الويبو يف نيجرياي )النتيجة  ب الويبو يف اجلزائر ومكتبنقل وظيفتني ا ىل مكت "1" ا ىل ما ييل:وتُعزى الزايدة يف عدد الوظائف وموارد املوظفني 

نشاء وظيفة مؤقتة دلمع "3وتثبيت وظيفة يف مكتب الويبو يف الصني من خمصصات النتاجئ املرتقبة؛ " "2(؛ "2.3املرتقبة ه مكتب الويبو يف  وا 

ضافية دلمع التعاون مع اوا   "4روس يا من خمصصات النتاجئ املرتقبة؛ "  (.4.8تيجة املرتقبة هملنظامت غري احلكومية )الن نشاء وظيفة ا 

مع نتاجئ مجيع ماكتب الويبو  ا ىل مواءمة أ ّدق للموارد 2018/19ويُعزى قدر كبري من التغريات يف املوارد بني النتاجئ املرتقبة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة 

 .2020/21اخلارجية يف الثنائية 

 املوارد حبسب النتاجئ :20الربانمج 

 ة()بأ الف الفرناكت السويرسي

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

 699 1,066 1,022 ميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكريةأ طر ترشيعية وتنظ  2.1ھ

عىل نطاق أ وسع وبفعالية أ كرب ال يداع طلبات  معاهدة التعاون بشأ ن الرباءاتاس تخدام نظام  1.2ھ

 الرباءات ادلولية

471 406 512 

بل البدلان النامية اس تخدام نظام الهاي عىل نطاق أ وسع وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل من ق  3.2ھ

 والبدلان ال قل منوا

611 485 692 

من قبل البدلان النامية أ وسع وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق  5.2ھ

 والبدلان ال قل منوا

293 466 555 



 الاسرتاتيجيةوصف الربامج حسب ال هداف 

 الهدف الاسرتاتيجي الثامن

 لكية الفكريةاملنظمة العاملية للم 

 2020/21الربانمج واملزيانية 

 
 

189 

رب الوساطة تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أ و تسويهتا ع 7.2ھ

 ية املنازعاتوالتحكمي وغريها من أ ساليب الويبو البديةل لتسو 

-  97 161 

سع وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أ و  9.2ھ

 والبدلان ال قل منوا

-  -  25 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكي 2.3ھ ةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية كفاءات معزَّ

ذات الاقتصادات البدلان النامية والبدلان ال قل منوا والبدلان راض التمنية يف الفكرية بفعالية ل غ

 املتحوةل

2,070 2,654 3,527 

نفاذ حمّسن ا ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية  2.4ھ

 وامجلهور لتشجيع الابتاكر واال بداعالفكرية 

451 330 391 

سات امللكية الفكرية مبا تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤس حتتية  بنية 4.4ھ

يؤدي ا ىل خدمات أ فضل )بتلكفة أ قل ورسعة أ عىل وجودة أ حسن( ل حصاب املصلحة اذلين 

 الفكرية يتعاملون معها ونتاجئ أ حسن ال دارة امللكية

53 40 53 

املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة ل منصات وأ دوات امللكية الفكرية لنق 1.7ھ

 س امي البدلان ال قل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية البدلان النامية، والا ىل 

615 535 585 

 1,165 1,188 1,283 لكية الفكرية ودور الويبوالتواصل بفعالية أ كرب مع مجهور واسع ومتنوع بشأ ن امل  1.8ھ

 1,422 1,396 1,409 كرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أ فضل لالس تفساراتتوّجه أ   2.8ھ

 1,285 1,184 786 تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أ حصاب املصلحة غري احلكوميني 4.8ھ

ال مم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات  5.8ھ

 ادلولية

4,190 4,430 3,903 

 
 14,975 14,278 13,255 اجملموع

نفاق املوارد :20الربانمج   حبسب غرض اال 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 
الفرق عن املزيانية املعمتدة  املزيانية املزيانية املزيانية

 قرتحةامل بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 املوظفنيموارد  أ لف.
     

  
 الوظائف

 
8,855 9,798 10,001 1,146 12.9% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
706 509 505 (201) -28.5% 

  
تاكليف املوظفني 

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أ لف

 
9,561 10,306 10,506 945 9.9% 
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 وارد خالف املوظفنيم ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
149 81 149 - 0.0% 

  
 زماالت الويبو

 
50 25 50 - 0.0% 

 
 اجملموع الفرعي

 
199 106 199 - 0.0% 

 
 ال سفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
767 821 1,009 242 31.6% 

  
 أ سفار الغري

 
615 717 493 (122) -19.9% 

  
 %1306.7 196 211 20 15 التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
1,397 1,558 1,713 316 22.6% 

 
 ت التعاقديةاخلدما

     

  
 املؤمترات

 
298 247 376 78 26.2% 

  
 النرش

 
15 15 25 10 66.7% 

  
 %93.0 321 666 481 345 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %42.0- (42) 58 310 100 التعاقدية ال خرىت اخلدما

 
 عياجملموع الفر 

 
758 1,052 1,125 367 48.4% 

 
تاكليف اخلدمات 

 املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 %8.7- (91) 950 1,057 1,041 املباين والصيانة

  
 االتصاالت

 
65 72 36 (29) -45.0% 

  
 %142.4 198 337 65 139 المتثيل ومرصوفات التشغيل ال خرى

  
خدمات ال مم 

 املتحدة املشرتكة

 
1 1 - (1) -100.0% 

 
 جملموع الفرعيا

 
1,246 1,195 1,323 77 6.1% 

 
 املعدات واال مدادات

     

  
 %86.2 22 48 11 26 ال اثث واملعدات

  
  %10.4- (7) 60 50 67 اال مدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

93 60 108 15 16.6% 
 

 اجملموع، ابء
 

3,693 3,972 4,468 775 21.0% 
 

 %13.0 1,720 14,975 14,278 13,255 اجملموع
 

 4 28 29 24 الوظائف
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داري ومايل فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها الهدف الاسرتاتيجي التاسع  دمع ا 

 

 املسؤوةلالربامج  ال داءمؤرشات  النتيجة املرتقبة

 1.9ھ

الية خدمات دمع موهجة للزبون بفع

وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن 

ادلاخليني وأ حصاب املصلحة 

 ارجينياخل

النس بة املئوية لطلبات املشورة واخلدمات القانونية اليت تلقت ردودًا رسيعة من مكتب 

 املستشار القانوين

 21الربانمج 

ومديري  واال دارية والتحليالت اليت يطلهبا لك من اال دارة العلياية تقدمي التقارير املال 

 الربامج وادلول ال عضاء يف الوقت املناسب

 22الربانمج 

 22الربانمج  النس بة املئوية لواثئق جلنة الربانمج واملزيانية املنشورة يف موعدها

دار وفقًا ل فضل بفعالية ويُ ( يعمل AIMSنظام الويبو لتخطيط املوارد املؤسس ية )

 املامرسات

 22الربانمج 

دخال التحسينات  ب ( بفعالية ومبا يس تجيAIMSاجلارية يف نظام اال دارة املتاكمةل ) ا 

 ملتطلبات ال عامل

 22الربانمج 

 23الربانمج  مسارات مؤمتتة معززة أ و جديدة يف قسم معليات املوارد البرشية 

 23الربانمج  حيامجلاعية ابلتأ مني الصمعدل امحلاية  

 24الربانمج  ليت تشرتهيا الويبوحتقيق وفورات يف تاكليف السلع واخلدمات ا 

نفاق عىل    24الربانمج  الكياانت التجارية ابس تخدام االتفاقات الطويةل ال جلالنس بة املئوية لال 

 24الربانمج  املناقصةالنس بة املئوية لرضا املس تخدمني عن معليات  

 24الربانمج  الطلبات املتعلقة ابلسفر والاجامتعات همةل معاجلة 

 24الربانمج  معاجلة التأ شرياتهمةل  

 24مج الربان متوسط سعر تذكرة الطريان 

 24الربانمج  متوسط رسوم اخلدمات 

 24الربانمج  النس بة املئوية لالمتثال لقاعدة الرشاء املس بق 

 24الربانمج  للغرضمباين الويبو وجتهزياهتا ال تزال مالمئة  

 24الربانمج  مباين الويبو مس تخدمة ومشغوةل بفعالية 

ر وتنفَّذ استنادًا ا ىل معايري الويبو توضع أ نظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتُ   طوَّ

 والتكنولوجيااملتفق علهيا بشأ ن البياانت والتطبيقات 

 25الربانمج 

 25الربانمج  رتكة املس تخدمة يف تشغيل منصات امللكية الفكريةزايدة عدد العنارص املعلوماتية املش 

دارهتا عىل حنو فعال   من حيث التلكفة مبا اس تضافة منصات تكنولوجيا املعلومات وا 

 يامتىش مع متطلبات ال عامل

 25الربانمج 

 25الربانمج  رضا العمالء 

دارة مرشوعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وفقًا ملبا  دئ الويبو التوجهيية اخلاصة ا 

دارة املرشوعات وانتقال اخلد  ماتاب 

 25الربانمج 

يني الراضني عن خدمات املؤمترات يف النس بة املئوية للمشاركني ادلاخليني واخلارج  

 الويبو

 27الربانمج 
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 املسؤوةلالربامج  ال داءمؤرشات  النتيجة املرتقبة

 نير هش  لبق  يأ  ) املئوية من واثئق اللجان وأ فرقة العمل املنشورة يف موعدهاالنس بة  

 (اهب ينعملا عامتجالا نم

 27الربانمج 

 27الربانمج  تلكفة الرتمجة للك لكمة 

 27الربانمج  ةالطباعة فعاةل من حيث التلكف 

دارة السجالت واحملفوظاتالامتث   27الربانمج  ال للمبادئ واملامرسات اجليدة املتعلقة اب 

أ من املعلومات للموظفني اذلين مه عىل عمل مبسؤولياهتم فامي خيص النس بة املئوية  

 وس ياسات ال من وأ فضل املامرسات

 28الربانمج 

 2.9ھ

أ مانة نبهية تعمل بسالسة 

دارة وموظفون  يعملون حتت ا 

ومبهارات مناس بة وحيققون  جيّدة

 النتاجئ بكفاءة

 21الربانمج  حتسن املرونة والاس تعداد التنظمييني

ارجيون يؤكد امتثال العمليات التقرير املايل املُريض اذلي قدمه مراجعو احلساابت اخل

يل والحئته واملعايري املالية ل حاكم اتفاقيات ومعاهدات الويبو السارية ونظام الويبو املا

 (IPSASحملاسبية ادلولية للقطاع العام )ا

 22الربانمج 

املستمثرة مع املعايري اليت وضعهتا اللجنة الاستشارية املعنية متايش عوائد ال موال 

 ر أ و وضعهتا س ياسة الاستامثرابالستامث

 22الربانمج 

دارة اخملاطر(تعزيز فعالية اال دارة القامئة عىل النتاجئ )مبا يف ذكل  22مج الربان  ا 

موضوعيًا ترمزي مؤرش النس بة املئوية لوحدات الويبو التشغيلية اليت اس تمكلت 

 املساواة بني اجلنسني يف خطط العمل الس نوية

 22الربانمج 

 22الربانمج  د مس تحقات املزودين التجاريني يف موعدهاسدا

مج التجرييب م رسوم البحث يف الربانزايدة مشاركة ماكتب تسمّل الطلبات وزايدة جح

 ملقاصة الرسوم اخلاصة مبعاهدة الرباءات

 22الربانمج 

دارات البحث ادلو1.16اخنفاض عدد املطالبات املتعلقة ابلقاعدة   22الربانمج  يل)ه( الواردة من ا 

 23الربانمج  التنوع اجلغرايف: النس بة املئوية للموظفني حبسب املناطق

 23ج الربانم ء يف التعييناتهمةل البد

 23الربانمج  بأ هدافهم وكفاءاهتم الفرديةالنس بة املئوية للموظفني اذلين يقمي أ داؤمه مقارنة 

خطار املو  "1عدد ال ايم املس تغرقة من أ جل: " ظفني ابلقرارات يف الامتسات ا 

خطار املوظفني ابلقرارات يف حاالت الرّد؛ " "2التظلامت؛ " ىل الامتسات والرد ع "3وا 

 املشورة

 23ربانمج ال

 23الربانمج  2-ا ىل مد 4-للنساء يف املناصب من فالتوازن بني اجلنسني: النس بة املئوية  

 23الربانمج  تعزيز نضج التخطيط للموارد البرشية 

 23الربانمج  النس بة املئوية للموظفني اذلين أ مكلوا برامج التدريب اال لزايم 

 23الربانمج  عضاء املمثةل دون النصابت الواردة من ادلول ال  زايدة عدد الطلبا 

 3.9ه

طار  بيئة معل دامعة ومس نودة اب 

تنظميي فعال وقنوات مناس بة 

 ملعاجلة مشاغل املوظفني

 21الربانمج  ي الويبو الواعني ابملبادئ والس ياسات ال خالقية للويبوالنس بة املئوية ملوظف

قرارًا بأ هنمالنس بة املئوية للموظفني اذل قرؤوا مدونة ال خالقيات يف الويبو  ين وقعوا ا 

 ويعزتمون الامتثال لها

 21الربانمج 

 21الربانمج  صاح املايلالنس بة املئوية للموظفني املعنيني اذلين ميتثلون لس ياسة الويبو بشأ ن اال ف
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 املسؤوةلالربامج  ال داءمؤرشات  النتيجة املرتقبة

 22الربانمج  تعزز الوعي اال داري واملساءةل يف تطبيق اال طار التنظميي

 4.9ھ

يئية منظمة ذات مسؤولية ب 

وال من واجامتعية تكفل السالمة 

للموظفني يف الويبو واملندوبني 

والزائرين واملمتلاكت املادية 

 واملعلومات

 24الربانمج  حتسن النفاذ املادي ا ىل مجمع الويبو

 24الربانمج  اخنفاض تأ ثري أ نشطة الويبو يف البيئة

 28الربانمج  مي خماطر ال مناملنبثقة عن معليات تقياستيفاء ماكتب الويبو للمعايري 

دارهتا  النس بة املئوية خملاطر املعلومات، مبا يف ذكل خماطر الغري، اليت مت اال بالغ عهنا وا 

 الويبو للمخاطربشلك متسق مضن حدود حتمل 

 28الربانمج 

 28لربانمج ا معاجلة ثغرات أ من املعلومات يف حدود اجلداول الزمنية املتفق علهيا

 28الربانمج  املساءةل يف نظام ال مم املتحدة ال دارة ال منال طار الامتثال  

 28الربانمج  زايدة الامتثال لس ياسات أ من املعلومات 

زة عىل الكشف عن  هتديدات أ من املعلومات والاس تجابة لها، مبا يضمن  قدرة معزَّ

 حدًا أ دىن لتعطل ال عامل

 28الربانمج 

 5.9ھ

ى حمّسن فامي خيص مس تو 

ءةل، والتعمل املؤسيس، والقمية املسا

مقابل املال، والرايدة، واملراقبة 

ادلاخلية، واحلومكة املؤسس ية من 

خالل الاس تعانة برقابة فعاةل 

 ومس تقةل

 26الربانمج  بار أ حصاب املصلحة ومراعاهتم لالس تقالليةعدم تدخل ك 

 26الربانمج  ناس بةاملواعيد امل بلغ عنه يف النس بة املئوية للعمل الرقايب املنجز وامل 

النس بة املئوية ل حصاب املصلحة ادلاخليني اذلين يرون أ ن توصيات شعبة الرقابة 

دة وقابةل للقياس وميكن حتقيقها د املدة ادلاخلية ُمحدَّ  ومعلية املنحى وُمحدَّ

 26الربانمج 

 26الربانمج  ةأ عامل الرقابة جمديأ ن  النس بة املئوية ل حصاب املصلحة ادلاخليني اذلين يرون

 26الربانمج  عدد توصيات الرقابة املقبوةل
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 اال دارة التنفيذية 21الربانمج 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

ا جراء اتصاالت منتظمة ومس هتدفة مع ادلول ال عضاء لنرش املعلومات وحشد ال راء حول تنفيذ  :تعزيز التواصل مع ادلول ال عضاء •

 عزيز الشفافية؛لتالربامج 

نرصة اال دارة احلامسة واملتاكمةل واملسؤوةل ودمعها للرتكزي عىل حتقيق النتاجئ مع تعزيز السلوك ال خاليق  تساق ادلاخيل:حتسني الا •

تب ماكوتنس يق معل  التنس يق الفعال ل نشطة الويبو اليت تسهم يف أ هداف التمنية املس تدامة لل مم املتحدة.ومسؤولية احلومكة. وضامن 

دف ضامن أ ن تضيف الش بكة القمية والكفاءة والفعالية ا ىل تنفيذ الربامج بطريقة منسقة ومتاكمةل وضامن التوسع الويبو اخلارجية هب

 اء؛السلس للش بكة وفقًا لقرارات ادلول ال عض

ل ال عضاء بشأ ن مجموعة ر العام وال مانة وادلو ديتقدمي ادلمع واملشورة الفعالني للم تقدمي املشورة واخلدمات القانونية الرسيعة واملوثوق هبا: •

ضامن اال دارة  واسعة من املسائل ادلس تورية والتعاقدية والتعاهدية واال دارية، مبا يامتىش مع املتطلبات القانونية والقانون املعمول به بغية

 التأ سيس ية؛ لسلس الجامتعات أ هجزهتاا الفعاةل وال داء الفعال للمنظمة ومجموعهتا العامة من القوانني، مبا يف ذكل ال داء

 دمع اال دارة القضائية الفعاةل تطوير هنج الويبو املنتظم يف جمال اال دارة القضائية لشؤون امللكية الفكرية عن طريق معهد الويبو القضايئ: •

الصعيد  تصادية والاجامتعية عىلوالظروف الاق والناجعة لشؤون امللكية الفكرية يف ادلول ال عضاء، مبا يامتىش والتقاليد القانونية 

وتوفري منصات عىل اال نرتنت وخارجه لتبادل املعلومات واملامرسات اخلاصة ابملسائل املشرتكة يف جمال امللكية الفكرية بني أ هجزة  الوطين.

مللكية عنية ابلبت يف مسائل ازة القضاء امل ودمع ادلول ال عضاء يف تعزيز الكفاءات البرشية واملؤسس ية ل هج اء الوطنية واال قلميية.القض

جراء وتنس يق البحوث وادلراسات اخلاصة ابل نظمة والقرارات القضائية املتعلقة ابمللكية الفكرية. الفكرية. وتعظمي أ وجه التأ زر املؤسيس  وا 

قامة أ ليات تعاون رمسية وغري رمسية مع الهيئات القضائية وش به القضائية العامةل يفعن ط ن ية الفكرية عىل الصعيدي جمال امللك ريق ا 

 الوطين واال قلميي، وتعظمي أ وجه التأ زر املؤسيس فامي بني تكل الهيئات؛

يًا عىل حنو فعال ويف الوقت املناسب للجمعيات لتيسري ضامن التنس يق والتخطيط واال عداد داخليًا وخارج  تعزيز تنظمي مجعيات الويبو: •

 ئاس ية للويبو؛الهيئات الر  معل ادلول ال عضاء واملراقبني يف

مواصةل وضع املعايري واملبادئ اليت تفي بأ فضل املامرسات يف منظومة ال مم املتحدة،  :ام الويبو الشامل لل خالقيات والزناهةتعزيز نظ •

وتثقيف أ نشطة توعية والقيام ب يبو بشأ ن ال خالقيات والزناهة عىل النحو املنصوص عليه يف مدونة ال خالقيات.ابالستناد ا ىل مبادئ الو 

وتقدمي خدمات  قافة املنظمة ال خالقية وتعزيز السلوك ال خاليق يف صفوف املوظفني عىل لك مس توايت املنظمة.ملواصةل تعزيز ث

ج  راءات املتابعة وخدمات التدريب؛استشارية ملديري الويبو؛ ومواصةل تطوير ا 

القدرات املطلوبة لضامن أ داء العمليات  والتوجهيات بغية تعزيز ياسات واخلططمواصةل وضع الس   حتسني مرونة الويبو التشغيلية العامة: •

دارة ال زمات وفرق امل التشغيلية عندما تتعرض جملموعة واسعة من اخملاطر.  وظفني ال ساس يني.وتنظمي التدريبات املس هتدفة لفريق ا 

 ن الكوارث؛بات ال منية والتعايف مبشأ ن التدري  والقيام بأ نشطة التوعية الرئيس ية جنبًا ا ىل جنب مع اس مترار التعاون

تعزيز دور الويبو النشط يف جملس الرؤساء التنفيذيني لتيسري  بناء مسامهة الويبو يف جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة ال مم املتحدة: •

 املنظومة من أ جل حتقيق جية عىل نطاقلتنس يق والتعاون داخل منظومة ال مم املتحدة، مبا يف ذكل من خالل ا سهاهما يف الاسرتاتي ا

والاخنراط يف املبادرات عىل نطاق ال مم املتحدة لتعزيز الابتاكر واال بداع مبا يف ذكل تبادل املامرسات اجليدة  أ هداف التمنية املس تدامة.

 ملس تفادة؛وادلروس ا
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ل خرين يف تنظمي عضاء وأ حصاب املصلحة ادمع ادلول ال   تقدمي اخلدمات املتعلقة ابحلدث ا ىل ادلول ال عضاء وأ حصاب املصلحة ال خرين: •

براز دور امللكية الفكرية يف تعزيز التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية وزايدة الوعي به؛  أ حداث رفيعة املس توى لزايدة ا 

ة للموظفني، مبا يف   منع التظلامت واملنازعات ومعاجلهتا:حتسني • ات حماداثت ثنائية واجامتعذكل من خالل القيام بأ نشطة توعية موهجَّ

زاكء الوعي  طار مجموعة دمع لل قران )ش بكة "تناقل"(، من أ جل ا  موظفني ودورات تدريبية ومناقشات عىل هيئة مائدة مس تديرة يف ا 

 عاةل.س امي الوساطة، عند الاقتضاء، بغية هتيئة بيئة معل متنامغة وف ات تسوية املنازعات، والوتشجيع اللجوء ا ىل أ لي

جراءات التخفيف من اخملاط  أ اثرهار وا 

 ا جراءات التخفيف اخملاطر

الفصل اجلغرايف للماكتب اخلارجية عن املقر الرئييس قد يسفر عن جتزئة 

 التنس يق واالتصال.

وثيقة والثابتة واملهيلكة لضامن دمج معل املاكتب الاس مترار يف املشاركة ال

، دجمًا اكماًل يف معل املكتبني املنشأ ين حديثاً س امي معل  اخلارجية، وال

طار النتاجئ وخطط العمل  قة ومبا يامتىش مع ا  املنظمة بطريقة متسقة وُمنسَّ

 47والسري اليويم للعمل يف املنظمة.

عضاء ابلغ ال مهية لتحقيق النتاجئ يف يعد اخنراط الويبو الفعال مع ادلول ال  

ت الويبو التقدم احملرز عىل صعيد معليايوجد خطر تقلص  الوقت املناسب.

يف ذكل مناقشات وضع القواعد واملعايري وتزايد التاكليف أ و  احلكومية، مبا

وستتأ ثر مصداقية الويبو سلبًا  متديد اجلداول الزمنية لتنفيذ الربامج املعنية.

ضع بوصفها الهيئة العاملية اخملتصة بوضع القواعد املنظمة جملال بذكل الو 

 ية الفكرية.امللك 

 ف بني ال مانة وادلول ال عضاء.الوثيق واملوثوق والشفااس مترار التنس يق 

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ال داء

 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 1.1ھ

ول ال عضاء يف تعاون معزز بني ادل

وضع أ طر معيارية دولية متوازنة يف 

 الفكريةجمال امللكية 

ناء عىل النس بة املئوية لال خطارات ب 

يعاجلها مكتب املعاهدة اليت 

 املستشار القانوين برسعة

% من اال خطارات بناء عىل 92

املعاهدة تعاجل يف مكتب املستشار 

 (2018أ ايم ) 3القانوين يف غضون 

95% 

 2.1ھ

ترشيعية وتنظميية وس ياس ية أ طر 

امللكية مكيّفة ومتوازنة يف جمال 

 الفكرية

ة مس توى الالزتام املس متر لل هجز 

 عضاءالقضائية يف ادلول ال  

بدلًا ممثاًل يف منتدى القضاة  64

(2018) 

 بدلًا ممثاًل يف لك منتدى للقضاة 65

                                                           
 أاكت واملاكتب اخلارجية()العالقات اخلارجية والرش  20انظر الربانمج  47
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 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 2.3ھ

زة للموارد البرشية  كفاءات معزَّ

 واسعة من القادرة عىل تلبية تشكيةل

الفكرية املتطلبات لتسخري امللكية 

بفعالية ل غراض التمنية يف البدلان 

ال قل منوا والبدلان  النامية والبدلان

 ات الاقتصادات املتحوةلذ

مس توى رضا املشاركني يف أ نشطة 

 التدريب القضايئ

89%  >85% 

 2.4ھ

نفاذ حمّسن ا ىل املعلومات املتعلقة 

داهما من قبل ابمللكية الفكرية واس تخ

وامجلهور مؤسسات امللكية الفكرية 

 لتشجيع الابتاكر واال بداع

قواعد  عدد اجملموعات الوطنية يف

 ابل حاكم القضائية البياانت اخلاصة

 8 غري متاح

 1.8ه

التواصل بفعالية أ كرب مع مجهور واسع 

ومتنوع بشأ ن امللكية الفكرية ودور 

 الويبو

 عدد ادلول ال عضاء املشاركة يف

 برانمج جوائز الويبو

 يف الس نة 45 (2018) 42

 3.8ھ

 الزتام فعال مع ادلول ال عضاء

ن اجامتعات اللجان النس بة املئوية م

عقدت من أ جلها اجامتعات  اليت

عالمية لدلول ال عضاء قبل اجامتع  ا 

 اللجنة

87% 90% 

مس توايت رضا ادلول ال عضاء 

وأ حصاب املصاحل عن تنظمي 

 الفعاليات

90( %2018) 85% 

للواثئق الرمسية اليت النس بة املئوية 

أ عدها مكتب املستشار القانوين 

 دهاواليت نرُشت يف موع

ت يف % من الواثئق نرُش 95 –

 موعدها

% من الواثئق نرُشت يف 5 –

 غضون أ س بوع من موعدها

(2018) 

% من الواثئق نرُشت يف 95

 موعدها

نرُشت يف  % من الواثئق89 نرش واثئق امجلعيات يف موعدها

 موعدها

(2018) 

% من الواثئق نرُشت يف 90

 موعدها

مس توايت رضا الوفود عن تنظمي  

 امجلعيات

 %80نس بة الرضا العام  (2018% )93نس بة الرضا العام 
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 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 5.8ھ

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع 

مسارات ومفاوضات ال مم املتحدة 

 وسائر املنظامت احلكومية ادلولية

ة مشرتكة مع مبادرات جديد

الواكالت ال خرى التابعة لل مم 

 املتحدة/املنظامت احلكومية ادلولية

 2020/21يف  2 زائد (2018) 1زائد 

 1.9ھ

مات دمع موهجة للزبون بفعالية خد

وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن 

ادلاخليني وأ حصاب املصلحة 

 اخلارجيني

النس بة املئوية لطلبات املشورة 

تلقت ردودًا اليت  واخلدمات القانونية

 رسيعة من مكتب املستشار القانوين

% من طلبات املشورة القانونية 95

الل الوقت املطلوب، تلقت ردودًا خ

أ ايم يف حاةل عدم حتديد  3خالل أ و 

 (2018موعد هنايئ )

95% 

 2.9ھ

أ مانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون 

دارة جيّدة ومبهارات  يعملون حتت ا 

 تاجئ بكفاءةالن مناس بة وحيققون 

حتسن املرونة والاس تعداد 

 التنظمييني

وضع مرشوعات خطط الس مترارية 

 ييل: ال عامل وتغطيهتا ملا

 ال ساس ية:وظائف العمل  "1"

 املشرتايت والسفر -

 االتصاالت -

ختطيط الربامج والشؤون املالية،  -

دارة  دارة املوارد البرشية، وا  وا 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

تب املستشار القانوين، وشعبة ومك 

البىن التحتية للمباين، وشعبة ال من 

 وتأ مني املعلومات

ال ساس ية /  والتطبيقات "2"

اانت املشموةل يف خطط مصادر البي

 اس مترارية ال عامل واخلاصة مبا ييل:

قاعدة البياانت العاملية ل دوات  -

التوس مي، وخدمات ال عامل ملاكتب 

 ل وبوفوا امللكية الصناعية،

(2018) 

% من خطط اس مترارية ال عامل 100

اخلاصة بوظائف العمل ال ساس ية 

ثة   س نوايً ووظائف ادلمع حمدَّ

 3.9ه

طار بيئة معل  دامعة ومس نودة اب 

تنظميي فعال وقنوات مناس بة ملعاجلة 

 مشاغل املوظفني

النس بة املئوية ملوظفي الويبو الواعني 

ال خالقية ابملبادئ والس ياسات 

 وللويب

% )اس تقصاء مكتب 86

 (2016ال خالقيات لعام 

 احلفاظ عىل املس توى نفسه

ين وقعوا النس بة املئوية للموظفني اذل 

قرارًا بأ هن م قرؤوا مدونة ال خالقيات ا 

 يف الويبو ويعزتمون الامتثال لها

د الحقًا )يف هناية   %75 (2019حُيدَّ

املعنيني النس بة املئوية للموظفني  

لس ياسة الويبو بشأ ن  اذلين ميتثلون

 اال فصاح املايل

 % من املوظفني املعنيني:100

اناثً 38 -  % ا 

 % ذكوراً 62 -

95% 
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 21رد اخملصصة للربانمج املوا

 لل غراض التالية: 2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  30.3زايدة بنس بة  2020/21يف  21تبنّيِّ املوارد اال جاملية اخملصصة للربانمج 

؛ 2.9بة هوارد من النتيجة املرتق ( مما أ دى ا ىل حتويل م5.8دة اخنراط الويبو يف حتقيق أ هداف التمنية املس تدامة )النتيجة املرتقبة هزاي "1"

نتيجة الطلب عىل اخلدمات القانونية )ال وزايدة  "3(؛ "3.8وجتميع فعاليات الويبو وأ نشطهتا املتعلقة ابلربوتوكول مركزاًي )النتيجة املرتقبة ه "2"

دارة القضائية للملكية الفكرية )النتاجئ املرتقب "4(؛ "1.9املرتقبة ه نشاء برانمج خمصص لال  وحتويل خدمات  "5" (؛2.4وهـ 2.3وهـ 2.1ة هوا 

 (.1.9)النتيجة املرتقبة ه 24الربيد ادلاخيل والنقل من الربانمج 

جل الاس تجابة الحتياجات الوظيفة ال خالقية للويبو، مبا يف ذكل ختصيص من أ   3.9افية للنتيجة املرتقبة هوفضاًل عن ذكل، ُخصصت موارد ا ض

 ملصاحل، وس ياسة امحلاية من ال عامل الانتقامية.ح املايل واال عالن عن ااعامتدات ل غراض س ياسة اال فصا

فني مع متطلبات مكتب املستشار القانوين ا ىل مواءمة موارد املوظ 1.9النتيجة املرتقبة ها ىل  1.1ويُعزى حتويل املوارد من النتيجة املرتقبة ه

 بطريقة أ دق.

 تني.ىل تثبيت وظيفتني مس متر ويُعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني املؤقتني ا  

 املوارد حبسب النتاجئ :21الربانمج 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 ووصفهارمق النتيجة املرتقبة 
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

ويالت التح

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

 547 565 607 الفكرية دولية متوازنة للملكية تعاون معزز بني ادلول ال عضاء يف وضع أ طر معيارية 1.1ھ

 1,211 587  - امللكية الفكريةأ طر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال  2.1ھ

زة للموارد ال  2.3ھ برشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري كفاءات معزَّ

البدلان ال قل منوا والبدلان ذات ة يف البدلان النامية و امللكية الفكرية بفعالية ل غراض التمني

 الاقتصادات املتحوةل

-  420 921 

سسات امللكية حمّسن ا ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤ نفاذ  2.4ھ

 الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر واال بداع

-  195 328 

 129 144 194 أ ن امللكية الفكرية ودور الويبوع مجهور واسع ومتنوع بشالتواصل بفعالية أ كرب م 1.8ھ

 7,974 8,242 7,342 ال عضاءالزتام فعال مع ادلول  3.8ھ

ت ومفاوضات ال مم املتحدة وسائر املنظامت تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارا 5.8ھ

 احلكومية ادلولية

141 686 1,074 

جودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأ حصاب املصلحة لزبون بفعالية وكفاءة و خدمات دمع موهجة ل 1.9ھ

 اخلارجيني

3,854 6,144 6,557 

دارة جيّدة ومبهار  2.9ھ ات مناس بة وحيققون أ مانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت ا 

 النتاجئ بكفاءة

6,969 5,420 6,039 

طار تنظميي ف 3.9ھ  1,342 1,115 941 جلة مشاغل املوظفنيعال وقنوات مناس بة ملعابيئة معل دامعة ومس نودة اب 
 

 26,123 23,518 20,047 اجملموع
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 1 2020/21املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها ل غراض الربامج يف 

 لفرناكت السويرسية()بأ الف ا

 

 الصناديق الاستامئنية

الرصيد ال ويل 

ديسمرب  31يف 

2018 2 

 
 رةاملساهامت املقدَّ 

 3 2019يف 

رة النفقات ا ملقدَّ

 2019يف هناية 

الرصيد املتوقع يف 

 2019هناية 

رة  املساهامت املقدَّ

 3 2020/21يف 

املوارد الاستامئنية 

احملمتل توافرها ل غراض 

 2020/21الربامج يف 

 

 21الربانمج 
       

 
 650 4أ سرتاليا

 
- 650 - -  - 

 
 650 اجملموع

 
- 650 - - - 

 

وتغطي هذه املوارد عامة ال نشطة املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوز الثنائية الواحدة أ و  وتسوايت أ سعار الرصف. مل هذه ال رقام الفوائدال تش 1

 معها. تتداخل
 

 رصيد أ ويل يف انتظار نتاجئ التدقيق املايل. 2018 ديسمرب 31الرصيد يف  2
    

رة يف  3 م املساهامت املقدَّ وال تدّل عىل تعهّدات ادلول ال عضاء عدا  فقط ابالستناد ا ىل أ مناط المتويل السابقة.عىل سبيل اال رشاد  0202/21و 2019تقدَّ

 القبيل. وقد ختتلف املساهامت الس نوية. الاستامئين الزتامًا من هذايف احلاالت اليت يشمل فهيا االتفاق 
طار 4 ماكنية متويل 30و 18و 16و 51و 9و 5و 3و 1الربامج  يشمل هذا الصندوق الاستامئين عدة أ نشطة تُنفَّذ يف ا  . وتنظر حكومة أ سرتاليا حاليًا يف ا 

 صندوق استامئين اثلث.
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نفاقاملوارد  :21الربانمج   حبسب غرض اال 

 السويرسية()بأ الف الفرناكت 

 
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة التحويالتبعد  املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أ لف.
     

  
 الوظائف

 
15,034 17,546 19,605 4,571 30.4% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
1,745 1,443 1,412 (333) -19.1% 

  
تاكليف املوظفني 

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أ لف

 
16,780 18,988 21,017 4,238 25.3% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - 51 -

  
 زماالت الويبو

 
 غري متاح 24 24 - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح 24 24 51 -

 
 ال سفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
822 902 957 135 16.4% 

  
 أ سفار الغري

 
10 81 610 600 6000.0% 

  
 %2460.0 123 128 5 5 التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
837 988 1,695 858 102.5% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 تاملؤمترا

 
60 198 100 40 66.7% 

  
 النرش

 
7 8 7 - 0.0% 

  
 %29.8 255 1,110 637 855 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %537.6 457 542 961 85 دية ال خرىاخلدمات التعاق

 
 اجملموع الفرعي

 
1,007 1,803 1,759 752 74.7% 

 
تاكليف اخلدمات 

 املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 ري متاحغ - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح 220 220 10 - املباين والصيانة

  
 االتصاالت

 
 غري متاح 30 30 - -

  
متثي  %3.8 30 830 912 800 ل ومرصوفات التشغيل ال خرىال

  
مم  خدمات ال 

 املشرتكةاملتحدة 

 
80 105 - (80) -100.0% 

 
 اجملموع الفرعي

 
880 1,027 1,080 200 22.7% 

 
 املعدات واال مدادات

     

  
 غري متاح 20 20 189 - ال اثث واملعدات

  
  %3.0- (16) 528 472 544 اال مدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

544 661 548 4 0.6% 
 

 اجملموع، ابء
 

3,268 4,530 5,105 1,838 56.2% 
 

 %30.3 6,075 26,123 23,518 20,047 اجملموع
 

 16 51 47 35 الوظائف
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دارة الربامج واملوارد 22الربانمج   ا 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

دارة الاستامثرات حتت ا رشاف ا • املنظمة نقدها ومبساعدة مستشاري الاستامثر، س تدير  ية ابالستامثرات.للجنة الاستشارية املعن ا 

دار  ة النقد التشغييل للمنظمة بعناية يف س ياق اس مترار ال سايس والاسرتاتيجي وفقًا لس ياسة املنظمة الاستامثرية، وس تعمل عىل رصد وا 

 يرسي؛أ سعار الفائدة السلبية عىل الودائع ابلفرنك السو 

دارة خماط • ل املقاصة لتدفقات النقد ال جنيب بني ماكتب امللكية ر رصف العمالت ال جنبية عن طريق التوسع التدرجيي يف حتعزيز ا 

والنظر يف جدوى  .2018/19ية خبالف تكل املدرجة يف املرشوع التجرييب يف الثنائية الفكرية واملكتب ادلويل ليشمل ماكتب ا ضاف 

ي مليشمل تدفقات غري تكل اتوس يع حل املقاصة   دريد والهاي؛ملتعلقة مبعاهدة الرباءات مثل تكل املتعلقة بنظامي

ة للملكية الفكرية اليت تديرها الويبو عن طريق توفري خدمات فعاةل وجيدة للزابئن اذلين يدفعون رسومًا الس تخدام ال نظمة العاملي •

لكرتونية رث مالءمة للزبون، وتعز حتديث أ نظمة السداد، ووضع أ دوات ال دارة احلساابت أ ك طالق بوابة ا  يز مكتب اخلدمات املالية، وا 

دماج املنصة العاملية لدلفع )املعمتدة  طرف متعاقد من أ جل اال بالغ عن توزيع الرسوم. دلى طار مرشوع املنصة العاملية وزايدة ا  يف ا 

طالقها يف لك القطاعات املدرة لدلخل؛  للملكية الفكرية( وا 

ة فامي خيص معليات الويبو فضاًل عن تعزيز النتاجئ من أ جل تعزيز ال داء والفعالية من حيث التلكفجيه النظام القامئ عىل مواصةل تو  •

سات الويبو وبراجمها، مبا يف ذكل حتديد ورصد مؤرشات ال داء املراعية للمنظور وتعممي املنظور اجلنساين يف س يا املساءةل اال دارية.

 تاحة لتبس يط العمليات وال نظمة؛وحتديد الفرص امل  تطبيق.اجلنساين والقابةل لل 

دارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية عن طريق ما ييل:مواصةل حتسني ا جراءا • ارطة طريق امليض قدمًا يف ال نشطة احملددة يف خ "1" ت ا 

وتعزيزها؛ تصاالت يف رصد الضوابط وتعزيز اس تخدام أ دوات حتليل البياانت وأ نظمة تكنولوجيا املعلومات واال "2ماكحفة الغش؛ "

جراء متابعة منتظمة لتوصيات التدقيق  "3" دارة اخملاطر؛ "4والرقابة؛ "وا   وتيسري معل فريق ا 

دارة ال داء املؤسيس اجلاري تعمميهام يف توفري دمع حممك وخدمات حممكة ملس تخديم أ نظمة ا •  .2018/19لتخطيط للموارد املؤسس ية وا 

طاق بصمة هذه ال نظمة زايدة ملتعددة عىل أ نظمة التخطيط للموارد املؤسس ية وتوس يع نكبري للعمليات احلرجة اوسيس تلزم الاعامتد ال 

وسيتطلب  س ية وتطوره املس متر لالس تجابة الحتياجات العمل.أ كرب يف النضج لضامن التشغيل الفعال لنظام التخطيط للموارد املؤس 

متام حتويل البنية والعمليات ومجموعا عذكل ا  يضًا بأ نشطة داد منوذج موارد لضامن اجلودة والاس تدامة. وس ُيضطلع أ  ت املهارات فضاًل عن ا 

 الثنائية.ختطيط واس تعداد لنقل أ نظمة التخطيط للموارد املؤسس ية ا ىل املنصات السحابية خالل 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر وا 

 ا جراءات التخفيف اخملاطر

ملوظفة مبوجب عض أ و لك الاستامثرات ايوجد خطر أ ن تنخفض قمية ب

علهيا ادلول ال عضاء فامي خيص النقد اسرتاتيجيات الاستامثر اليت وافقت 

ما بصورة مؤقتة أ و دامئة،  التشغييل والنقد ال سايس والنقد الاسرتاتيجي، ا 

ولكام زاد  مما قد يؤدي ا ىل اخنفاض يف صايف ال صول )ال موال الاحتياطية(.

د مع الوقت، زاد احامتل تكبد خسارة ي يف لك مجموعة من النقاخملزون النقد

 أ كرب.

رات اخلاصة ابلنقد التشغييل والنقد ال سايس والنقد الاسرتاتيجي الاستامث

املنبثقة عن مراجعة الس ياسات الاستامثرية  ستنوَّع وفقًا للمبادئ التوجهيية

ابالستامثرات وسرياقب لك من اللجنة الاستشارية املعنية  .2017يف عام 

النقد عن  الاستامثر يف املنظمة أ داء استامثر لك مجموعة منومستشاري 

 كثب وابنتظام، مع تعديل اال جراءات املتخذة عند الاقتضاء.
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 داءالنتاجئ املرتقبة ومؤرشات ال  

 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 1.9ھ

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية 

زابئن وكفاءة وجودة لفائدة ال

ادلاخليني وأ حصاب املصلحة 

 اخلارجيني

تقدمي التقارير املالية واال دارية 

والتحليالت اليت يطلهبا لك من 

اال دارة العليا ومديري الربامج وادلول 

 ال عضاء يف الوقت املناسب

كامل اال غالق الشهري بعد هناية  ا 

من أ صل  9الشهر بعرشة أ ايم، يف 

 (2018) 48يف الس نةأ شهر  10

كامل اال غالق الشهري بعد هناية  ا 

الشهر بعرشة أ ايم يف لك أ شهر 

 الس نة ابس تثناء يناير وديسمرب

نظام الويبو لتخطيط املوارد  

 ( يعمل بفعاليةAIMSاملؤسس ية )

 ويُدار وفقًا ل فضل املامرسات

 %99.9مدة تشغيل النظام:  –

غالق احلوادث  – متوسط همةل ا 

يوم  2.49عالية: ذات ال ولوية ال

 (2018معل )

املتوافقة ومعيار البنية العمليات  –

التحتية ملكتبة تكنولوجيا 

 3(: ITILاملعلومات )

 متوسط التلكفة للك حادث: –

 (2018فرناكً سويرساًي ) 2,461

 %99.90تشغيل النظام: مدة  –

غالق احلوادث  – متوسط همةل ا 

 ذات ال ولوية العالية: يومان

معيار البنية العمليات املتوافقة و  –

ا كتبة تكنولوجيالتحتية مل 

 6(: ITILاملعلومات )

 متوسط التلكفة للك حادث: –

 فرنك سويرسي 2,000

دخال التحسينات اجلارية يف نظام   ا 

الية ( بفعAIMSاال دارة املتاكمةل )

 ومبا يس تجيب ملتطلبات ال عامل

 متوسط التلكفة للك طلب تغيري: –

 (2018فرناكً سويرساًي ) 3,682

% 72توى رضا املس تخدم: مس   –

(2018) 

 متوسط التلكفة للك طلب تغيري: –

 فرنك سويرسي 3,250

 %80مس توى رضا املس تخدم:  –

النس بة املئوية لواثئق جلنة الربانمج  

 وعدهاواملزيانية املنشورة يف م
من الواثئق نرُشت يف  43% –

 موعدها

% من الواثئق نرُشت يف 14 –

 غضون أ س بوع من موعدها

ئق نرُشت يف % من الواث29 –

 بيع من موعدهاأ سا 4غضون 

(2018) 

% من الواثئق نرُشت يف 60

 موعدها

                                                           
جراءات اال غالق امل 48  يل.ايُس تثىن شهرا يناير وديسمرب بسبب ا 
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 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 2.9ھ

أ مانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون 

دارة جيّدة ومبهارات  يعملون حتت ا 

 تاجئ بكفاءةمناس بة وحيققون الن 

التقرير املايل املُريض اذلي قدمه 

مراجعو احلساابت اخلارجيون يؤكد 

الية ل حاكم امتثال العمليات امل

ومعاهدات الويبو السارية اتفاقيات 

ونظام الويبو املايل والحئته واملعايري 

احملاسبية ادلولية للقطاع العام 

(IPSAS) 

تسملُّ تقرير تدقيق خال من 

 2017 خيص س نة املالحظات فامي

واال جابة عن مجيع توصيات التدقيق 

 املالية

تقرير تدقيق خال من املالحظات 

 ثنائيةال عن عايم 

ل موال املستمثرة مع متايش عوائد ا 

املعايري اليت وضعهتا اللجنة 

الاستشارية املعنية ابالستامثر أ و 

 وضعهتا س ياسة الاستامثر

الاحتفاظ ابالستامثرات وفقًا 

ستامثر ومتاش هيا مع لس ياسة الا

املعايري اليت وضعهتا اللجنة 

الاستشارية املعنية ابالستامثر أ و 

 الاستامثر سةوضعهتا س يا

ال موال املستمثرة مع  متايش عوائد

املعيار اذلي وضعته اللجنة 

الاستشارية املعنية ابالستامثر أ و 

 وضعته س ياسة الاستامثر

زايدة مشاركة ماكتب تسمّل الطلبات  

ايدة جحم رسوم البحث يف وز

الربانمج التجرييب ملقاصة الرسوم 

 اخلاصة مبعاهدة الرباءات

الطلبات، مبا ميثل  مكتبًا لتسمل 30

% من جحم رسوم معاهدة 65.8 حنو

دارات  3الرباءات نس بًة ا ىل  ا 

 (2018 )هنايةللبحث ادلويل 

ماكتب تسمل الطلبات املشاركة متثل 

 ةاخلاصا جاميل جحم رسوم البحث 

دارات  مبعاهدة الرباءات نس بًة ا ىل ا 

البحث ادلويل املشاركة 

 (2021 )هناية

ملتعلقة املطالبات ا اخنفاض عدد 

)ه( الواردة من 1.16ابلقاعدة 

دارات البحث ادلويل.  ا 

مت  5 دارات للبحث ادلويل قدَّ ا 

)ه( 1.16مطالبات متعلقة ابلقاعدة 

دارات  2018يف  مهنا ثالث ا 

قاصة التجرييب مشاركة يف برانمج امل

(2018) 

س ُتلغى املطالبات املتعلقة ابلقاعدة 

دارا1.16 ت )ه( والواردة من ا 

ية يل املشاركة حبلول هناالبحث ادلو

 2021عام 

سداد مس تحقات املزودين التجاريني  

 يف موعدها
 يومًا: 30صايف املدفوعات ملدة  –

% تدفع يف الوقت احملدد 94

ي استنادًا ا ىل اترخي الفاتورة اذل

 حدده املورد

% تُدفع 94 املدفوعات الفورية: –

يف غضون أ س بوع واحد من اترخي 

 (2017التسمل )

ايف املدفوعات ملدة % من ص90 –

يومًا تُدفع يف الوقت احملدد  30

استنادًا ا ىل اترخي الفاتورة اذلي 

 حدده املورد

٪ من املدفوعات الفورية تُدفع 90 –

يف غضون أ س بوع واحد من اترخي 

 التسملّ 

تعزيز فعالية اال دارة القامئة عىل النتاجئ  

دارة اخملاطر(  49)مبا يف ذكل ا 

 (2021 ية)هنا 4.5مس توى النضج  (2016/17) 4س توى النضج م 

                                                           

لهيا  49 ىل النتاجئ اليت خلص ا  دارة القامئة عىل النتاجئ يف منظومة ال مم يستند جدول املقاييس والتصنيفات ا  اس تعراض وحدة التفتيش املشرتكة عىل نطاق املنظومة لال 

انهتاء التعممي وبدء التعمل املس متر  - 4املرحةل ؛ قيد التعممي - 3حبث س بل التعممي؛ املرحةل  - 2قيد البدء؛ املرحةل  - 1املرحةل  املتحدة. جدول التصنيف:

 التقيمي والتجديد. - 5املرحةل للتحسني/التكييف؛ 
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 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

النس بة املئوية لوحدات الويبو  

التشغيلية اليت اس تمكلت موضوعيًا 

ترمزي مؤرش املساواة بني اجلنسني 

 يف خطط العمل الس نوية

تشغيلية وحدة  46اس تمكلت 

وحدة  97%( من أ صل 47)

تشغيلية، بشلك جوهري ترمزي 

املساواة بني اجلنسني يف مؤرش 

 (2018 )هناية 2018م خطة معل عا

% من 60جنز ما ال يقل عن أ  

وحدات الويبو التشغيلية مؤرش 

 املساواة بني اجلنسني

 3.9ھ

طار  بيئة معل دامعة ومس نودة اب 

 تنظميي فعال وقنوات مناس بة ملعاجلة

 مشاغل املوظفني

تعزز الوعي اال داري واملساءةل يف 

 اال طار التنظمييتطبيق 

د الحقاً  د ال حُيدَّ  حقاً حُيدَّ

 22ة للربانمج املوارد اخملصص

 .2018/19ابملئة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  4زايدة بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد اال جاملية اخملصصة للربانمج يف 

رة ويُعزى الاخنفاض يف  .2020/21مس تقرًا يف الثنائية  ويبقى عدد الوظائف بعد  2020/21للثنائية موارد املوظفني ا ىل تاكليف املوظفني املقدَّ

فضاًل عن تقدير التسوايت النامجة عن الفروق بني شاغيل  2018يونيو  1اخنفاض مضاعف تسوية مقر العمل ملدينة جنيف اعتبارًا من 

طار شعبة الشؤون املال الطفيفة يف املوارد املؤقتة يف املقام ال ول ا ىل د وتُعزى الزايدة الوظائف. داري مؤقت ا ضايف يف ا   ية.مع ا 

العمليات اجلارية، ودمع املس تخدمني، وتعزيز أ نظمة  "1" موارد خالف املوظفني ا ىل ختصيص موارد ا ضافية لتغطية ما ييل: وتُعزى الزايدة يف

طار النتيجة املرتقبة هAIMSالتخطيط للموارد املؤسس ية ) ة ختصيص اعامتدات للتحوط ضد أ سعار الفائدة السلبيو  "2؛ "1.9( يف الويبو، يف ا 

طار النتيجة املرتقبة هاملرتقبة عىل الودائ طار النتيجة املرتقبة ه "3؛ "2.9ع ابلفرنك السويرسي يف ا   .2.9والتوس يع احملمتل لنطاق حل املقاصة يف ا 

دارة اخملاطر والضوابط ادلاخ بزايدة الرتكزي عىل حتسني م  3.9للنتيجة املرتقبة ه وتتعلق املوارد اخملصصة  لية.س توى نضج ا جراءات ا 

 وارد حبسب النتاجئامل :22الربانمج 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

ة املقرتحة املزياني

2020/21 

وأ حصاب للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني خدمات دمع موهجة  1.9ھ

 ينياملصلحة اخلارج 

17,561 17,112 18,323 

دارة جيّدة ومبهارات مناس بة  2.9ھ أ مانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت ا 

 وحيققون النتاجئ بكفاءة

17,615 18,177 18,077 

طار تنظميي فعال وقنوات مناس بة ملعاجلة مشاغل املوظفنيبيئة معل دامعة ومس نودة  3.9ھ  1,513 1,407 1,165 اب 

توى حمّسن فامي خيص املساءةل، والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل املال، والرايدة، مس   5.9ھ

 عاةل ومس تقةلواملراقبة ادلاخلية، واحلومكة املؤسس ية من خالل الاس تعانة برقابة ف

1,862 1,789 1,813 

 
 39,726 38,485 38,203 اجملموع

  



 وصف الربامج حسب ال هداف الاسرتاتيجية

 الهدف الاسرتاتيجي التاسع

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2020/21ربانمج واملزيانية ال

 
 

206 

نفاق املوارد حبسب غرض :22الربانمج   اال 

 اكت السويرسية()بأ الف الفرن

 
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أ لف.
     

  
 الوظائف

 
24,237 23,013 23,732 (505) -2.1% 

  
 ن املؤقتوناملوظفو

 
883 902 980 97 11.0% 

  
تاكليف املوظفني 

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أ لف

 
25,120 23,915 24,711 (409) -1.6% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 الويبوتدربون ومنح امل 

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - 3 -

  
 زماالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 موع الفرعياجمل

 
 غري متاح - - 3 -

 
 ال سفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
90 126 118 29 31.8% 

  
 أ سفار الغري

 
407 389 407 - 0.0% 

  
 %378.3 87 110 20 23 التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
519 535 635 116 22.3% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 اتاملؤمتر 

 
41 70 51 11 25.9% 

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 %69.0 562 1,377 821 815 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %19.6 1,842 11,240 10,579 9,398 اخلدمات التعاقدية ال خرى

 
 اجملموع الفرعي

 
10,254 11,471 12,668 2,415 23.6% 

 
تاكليف اخلدمات 

 املالية

 
1,702 1,851 1,066 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
1,702 1,851 1,066 (636) -37.4% 
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 %0.0 - 9 107 9 املباين والصيانة

  
 االتصاالت

 
 غري متاح - - - -

  
 %8.4 34 435 439 401 التشغيل ال خرىومرصوفات المتثيل 

  
مم  خدمات ال 

 املتحدة املشرتكة

 
190 163 198 8 4.2% 

 
 وع الفرعياجملم

 
600 709 642 42 6.9% 

 
 املعدات واال مدادات

     

  
 غري متاح - - 1 - ال اثث واملعدات

  
  %52.9- (5) 4 1 9 اال مدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

9 3 4 (5) -52.9% 
 

 %14.8 1,931 15,015 14,570 13,083 اجملموع، ابء
 

 %4.0 1,523 39,726 38,485 38,203 اجملموع
 

 - 72 72 72 الوظائف
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دارة املوارد البرشية وتطويرها 23الربانمج   ا 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

ت ودمع التقدم املهين متاش يًا مع ال هداف الاسرتاتيجية تقومي املهارامواصةل هتيئة بيئة حتفزيية ال عداد قوة عامةل أ كرث مرونة عن طريق  •

 للمنظمة؛ وتبس يط مسارات املوارد البرشية؛

اتحة فرص للتمنية عزيز ماكنة الويبو بوص ت • ةل بوضع رشوط توظيف ممزية وهتيئة بيئة معل توافقية وقامئة عىل الاحرتام وا  فها هجة معل مفضَّ

 ن بني احلياة املهنية والشخصية؛وظفني والتواز املهنية وحتسني رفاه امل

م ادل • دارة املوارد البرشية بوصفها رشياكً لل عامل يقّدِّ  يرين واملوظفني؛مع واملشورة ا ىل املدتعزيز دور ا 

دارة املوظفني بفعالية عن طريق توفري التوجيه والتدريب  •  للمديرين؛ا حالل ثقافة قامئة عىل الالزتام واملساءةل من أ جل ا 

طار تن  • رساء ا  ث ال دارة املوارد البرشية يدمع الفعالية التشغيلية ويس تجيب لالحتياجات املتا  غرية للمنظمة ظميي حممك وحديث وحمدَّ

 ؛وموظفهيا

ظيف امليض قدمًا يف زايدة اال نصاف يف المتثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني عن طريق تعزيز برامج ومبادرات التواصل بشأ ن التو  •

 رتاك مع ادلول ال عضاء امللزتمة؛وتوس يع نطاقها ابالش

ني قنوات االتصال ابملوظفني، والهيئة المتثيلية وظفني واملديرين؛ وحتسضامن اال بالغ الفعال والتفاعيل ملبادرات املوارد البرشية ا ىل امل •

دارة املوظفني ورفاههم؛  للموظفني وغريها من الهيئات امللكفة مبهام تتعلق اب 

ثراء معليات ط املوارد املؤسس ية املرتبطة مبسارات املوارد البرشية وتاكملها لزايدة تعزيز الفعالية التشغيلية و مواصةل حتديث أ نظمة ختطي • ا 

 قرار ببياانت عالية اجلودة فضاًل عن تعزيز كفاءة املوظفني واملديرين يف اس تخدام تكل ال نظمة.اختاذ ال

جراءات التخفيف من   أ اثرهااخملاطر وا 

 التخفيفا جراءات  اخملاطر

متطلبات العمل والعمليات يف الويبو تتطور فيواكهبا تغري يف املواصفات 

 ات واخلربات اللغوية والتكنولوجية.خباصة فامي خيص املهار الوظيفية الالزمة و 

وتكتيس القدرة التنافس ية يف التعيني أ مهية ابلغة فامي خيص تكل اجملاالت 

عاملي، وميكن لهنج املنظومة فهيا املهارات عىل املس توى الاليت تنقص 

منية املوحدة لل مم املتحدة أ ن يعيق اس تقطاب املهارات الالزمة يف املهل الز 

فرض قيود أ خرى بسبب عدم قدرة املنظمة عىل معاجلة تغري وقد تُ  املطلوبة.

 .املواصفات ابلوترية املطلوبة نتيجة تطبيق س ياسة التقاعد اجلديدة

دارة املوارد البرشي ة، ابالشرتاك مع قطاعات العمل املعنية، ا ىل ستسعى ا 

ل الاس تفادة وضع ممارسات تعيني استباقية وأ كرث مرونة، وستنظر يف س ب

 ن من ال ليات املتاحة )مثل حوافز التعيني( يف هذا الصدد.قدر اال ماك

عادة ختطيط القوة العا دارة ا  دارة املوارد البرشية اب  مةل وفقًا س تقوم ا 

مع اس تخدام ال ليات املتاحة مبوجب نظام املوظفني الحتياجات املنظمة 

 والحئته.
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 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ال داء

 ال هداف أ ساس املقارنة داءمؤرشات ال   جة املرتقبةالنتي

 1.9ھ

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية 

وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن 

وأ حصاب املصلحة ادلاخليني 

 اخلارجيني

مجلاعية ابلتأ مني معدل امحلاية ا

 50الصحي

 احلفاظ عىل املس توى نفسه (%2018 )87.8

 مسارات مؤمتتة معززة أ و جديدة يف

 لبرشيةقسم معليات املوارد ا

 %(88.8) 18من أ صل  16

 (2018)الرتامكي بهناية 

معاجلة لك الواثئق عرب املنصة 

للمعارف واملعلومات املركزية 

(KIC دارة احملتوايت ( كجزء من ا 

 لكرتونيةاال  

 2.9ھ

أ مانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون 

دارة جيّدة ومبهارات  يعملون حتت ا 

 النتاجئ بكفاءةمناس بة وحيققون 

اجلغرايف: النس بة املئوية  التنوع

 51للموظفني

 يف لك منطقة

 %10.9 أ فريقيا:

 %18.5 الهادئ:أ س يا واحمليط 

أ ورواب الرشقية والوسطى وأ س يا 

 %8.3 الوسطى:

 %7.9 التينية والاكرييب:أ مرياك ال

 %1.3 الرشق ال وسط:

 %9.4 أ مرياك الشاملية:

 %43.8 أ ورواب الغربية:

 (2017مرب )يف ديس

دلول ال عضاء بشأ ن اتفاق بني ا

 س ياسة الويبو للتوزيع اجلغرايف

النس بة املئوية  اجلنسني:التوازن بني  

 للنساء يف

 2-ا ىل مد 4-املناصب من ف

 %45.7 - 4-ف

 %35.1 - 5-ف

 %31.4 - 1-مد

 %18.2 - 2-مد

 (2017 )هناية

 %50 - 4-ف

 %43 - 5-ف

 %37 - 1-مد

 %24 - 2-مد

 أ س بوعاً  18 (2017) 52أ س بوع 18.55 دء يف التعييناتهمةل الب 

تعزيز نضج التخطيط للموارد  

 53البرشية

 4املرحةل  (2017 )هناية 3املرحةل 

زايدة عدد الطلبات الواردة من  

 املمثةل دون النصابادلول ال عضاء 

6.9% 8% 

النس بة املئوية للموظفني اذلين يقمي  

م أ داؤمه مقارنة بأ هدافهم وكفاءاهت

 الفردية

أ بريل من  30% )يف 97.1 :2017

 العام التايل(

95% 

                                                           
 ال يشمل معدل امحلاية امجلاعية ابلتأ مني الصحي تاكليف التأ مني. 50
 يف وظائف الفئة الفنية والفئات العليا ال غري.يشمل التوزيع اجلغرا 51
 .2017املسابقات املس تمكةل يف عام فامي يتعلق ابلوقت املس تغرق يف التعيني احلساابت ال خرية للك  2017م يبنّيِّ الرمق اخلاص بعا تصويب: 52
لهيا اس تعراض وحدة التفتيش  53 ىل النتاجئ اليت خلص ا  دارة القامئة عىل النتاجئ يف منظومة ال مم يستند جدول املقاييس والتصنيفات ا  املشرتكة عىل نطاق املنظومة لال 

 (.22)انظر الربانمج  دةاملتح
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 ال هداف أ ساس املقارنة داءمؤرشات ال   جة املرتقبةالنتي

املئوية للموظفني اذلين أ مكلوا النس بة  

 برامج التدريب اال لزايم

د الحقًا يف هناية   %80 2019حُيدَّ

 م املس تغرقة من أ جل:عدد ال اي 

ا خطار املوظفني ابلقرارات يف  "1"

 التظلامت

ا خطار املوظفني ابلقرارات يف  "2"

 حاالت الردّ 

 عىل الامتسات املشورةالرد  "3"

 اترخي تسمل التظمليومًا من  60 "1"

 يومًا من اترخي تسمل الردّ  30 "2"

الامتس مشورة  392من أ صل  "3"

م رد2018ورد يف عام  يف  ، قّدِّ

 غضون:

% من 83.7يوم واحد يف  -

 احلاالت،

% من 15.3أ ايم يف  5يومان ا ىل  -

 احلاالت،

% من 1أ ايم معل يف  5أ كرث من  -

 االت.احل

(2018) 

 اترخي تسمل التظمليومًا من  60 "1"

 يومًا من اترخي تسمل الردّ  30 "2"

أ ايم معل من تسمّل الامتس  5 "3"

 املشورة

 23مج املوارد اخملصصة للربان

 .2018/19زيانية املعمتدة ابملئة مقارنة ابمل 13.4زايدة بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد اال جاملية اخملصصة للربانمج يف 

 الصافية يف موارد خالف املوظفني ا ىل اخنفاض التاكليف نتيجة تلزمي اخلدمات الطبية داخليًا وختصيص موارد ا ضافية ملا ييل:وتُعزى الزايدة 

 وتوفري تدريب عىل مس توى املنظمة بشأ ن رفاه املوظفني. "2هنوض ابملساواة بني اجلنسني؛ "ال "1"

وحتديد  "2؛ "54تعزيز برانمج الويبو للماكفأ ت والتقدير، مبا فيه برانمج الويبو ملاكفأ ة ال داء "1" ا ىل ما ييل: دة يف موارد املوظفنيوتُعزى الزاي

عادة تصنيف ثالث وظائف. "3ة فضاًل عن معليات املوار البرشية ووظائف التخطيط والتصنيف؛ "وظائف ا ضافية دلمع وحدة الويبو الطبي  وا 

  

                                                           
 .A/72/30لية متاش يًا مع وثيقة جلنة اخلدمة املدنية ادلو  54
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 النتاجئاملوارد حبسب  :23مج الربان

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

 املقرتحة

2020/21 

صلحة خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأ حصاب امل 1.9ھ

 اخلارجيني

12,006 12,781 12,571 

دارة جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون  2.9ھ أ مانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت ا 

 النتاجئ بكفاءة

12,624 12,938 15,369 

 
 27,940 25,719 24,630 موعاجمل

 

 1 2020/21املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها ل غراض الربامج يف 

 ية(أ الف الفرناكت السويرس )ب

 

 الصناديق الاستامئنية

الرصيد 

 31ال ويل يف 

ديسمرب 

2018 2 

املساهامت 

رة  املقدَّ

 3 2019يف 

رة  النفقات املقدَّ

 2019يف هناية 

الرصيد املتوقع 

 2019هناية يف 

املساهامت 

رة يف  املقدَّ

2020/21 3 

املوارد الاستامئنية 

احملمتل توافرها 

يف  ل غراض الربامج

2020/21 
 

 

 23مج الربان
      

 
 

 1,300 776 524 728 173 1,079 4مجهورية كوراي )املوظفون املهنيون(
 

 

 1,300 776 524 728 173 1,079 اجملموع
 

 

ثنائية الواحدة وتغطي هذه املوارد عامة ال نشطة املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوز ال  الفوائد وتسوايت أ سعار الرصف. ال تشمل هذه ال رقام 1

 معها. اخلتتد أ و
 رصيد أ ويل يف انتظار نتاجئ التدقيق املايل. 2018ديسمرب  31الرصيد يف  2
رة يف  3 م املساهامت املقدَّ وال تدّل عىل تعهّدات ادلول ال عضاء عدا  فقط ابالستناد ا ىل أ مناط المتويل السابقة. عىل سبيل اال رشاد 2020/21و 2019تقدَّ

 الاستامئين الزتامًا من هذا القبيل. وقد ختتلف املساهامت الس نوية.يت يشمل فهيا االتفاق يف احلاالت ال
طار الربامج  4  .11و 9و 5يشمل ذكل املوظفني من الفئة الفنية املعيَّنني يف ا 
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نفاق :23ربانمج ال  املوارد حبسب غرض اال 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19ملعمتدة املزيانية ا

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أ لف.
     

  
 الوظائف

 
16,274 16,374 16,989 715 4.4% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
637 1,102 529 (107) -16.9% 

  
تاكليف املوظفني 

 ال خرى

 
2,120 2,120 4,808 2,688 126.8% 

 
 اجملموع، أ لف

 
19,030 19,596 22,326 3,296 17.3% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
49 685 49 - 0.0% 

  
 زماالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
49 685 49 - 0.0% 

 
 واملنحال سفار والتدريب 

     

  
 املوظفنيبعثات 

 
247 231 247 - 0.0% 

  
 أ سفار الغري

 
65 63 95 30 46.2% 

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
312 293 342 30 9.6% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
25 23 25 - 0.0% 

  
 النرش

 
23 36 23 - 0.0% 

  
 %0.0 - 831 777 831 التعاقدية الفرديةاخلدمات 

  
 %4.1- (140) 3,270 3,310 3,410 ال خرىاخلدمات التعاقدية 

 
 اجملموع الفرعي

 
4,289 4,146 4,149 (140) -3.3% 

 
تاكليف اخلدمات 

 اليةامل

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 التصاالتا

 
 غري متاح - - - -

  
 %101.6 76 150 126 74 المتثيل ومرصوفات التشغيل ال خرى

  
مم  خدمات ال 

 املتحدة املشرتكة

 
791 796 791 - 0.0% 

 
 موع الفرعياجمل

 
865 922 941 76 8.7% 

 
 املعدات واال مدادات

     

  
 %0.0 - 30 30 30 ال اثث واملعدات

  
  %87.3 48 103 48 55 اال مدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

85 78 133 48 56.5% 
 

 اجملموع، ابء
 

5,600 6,123 5,614 14 0.2% 
 

 %13.4 3,309 27,940 25,719 24,630 اجملموع
 

 4 48 48 44 الوظائف
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 خدمات ادلمع العامة 24الربانمج 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 املشرتايت والسفر

أ نشطة الويبو املتعلقة ابلتوريد لضامن معليات فعاةل وموهجة حنو العمالء ومتوافقة لرشاء السلع بايق يف ا جراء يذ هنج اسرتاتيجي واست تنف  •

ضافية أ و تعزيز وظائف واخلدمات وجلب املتعاقدين ال فراد والس فر واملتطلبات املرتبطة ابالجامتعات، ابس تخدام أ دوات معلوماتية ا 

 د الاقتضاء؛ط للموارد املؤسس ية عننظام التخطي

زيز رصد اس تخدام االتفاقات الطويةل ال جل وتوطيد التعاون مع املنظامت ادلولية ال خرى لتقليص املهةل الالزمة للرشاء وحتقيق أ كرب تع •

 من الوفورات عن طريق وفورات احلجم واملفاوضات؛قدر 

 ريقة أ فضل؛الابتاكرية بط اجة ا ىل التكنولوجياتتكييف اال طار التنظميي لمتكني املنظمة من معاجلة احل •

دارة أ داء البائعني ابلتعاون الوثيق مع مديري العقود يف الربامج من أ جل احلصول عىل أ فضل قمية مقابل املال خال • ل فرتة تعزيز نضج ا 

 التعاقد؛

دماج أ دوات معلوماتية ورصد ضوابط الا • سعار تذاكر متثال والتفاوض عىل أ  زايدة خفض تاكليف السفر والاجامتعات عن طريق ا 

 ريان؛الط

وضع تمنية قدرات التوعية لتحديد املتعاقدين ال فراد يف مجيع أ حناء العامل من خالل التوسع يف اس تخدام الش باكت الاجامتعية، مع ضامن  •

 ضوابط الرصد والامتثال الالزمة.

 املرافق واملسؤولية البيئية والاجامتعية

بو بغية احلفاظ عىل ظروف العمل املثىل وتقليل احلاجة ا ىل اال صالحات ة يف مجمع الوي لمرافق واملنشأ ت الفنيا جراء صيانة منتظمة ل •

 والتدخالت املتأ خرة والطارئة وامللكفة؛

اسة جدوى اس مترارية املرافق واملنشأ ت املهمة يف حاةل الانقطاع غري املتوقع وغري املتنبأ  به أ و احلوادث، ودر ضامن املرونة التنظميية و  •

 تكرار وأ نواعها، مبا يامتىش مع الاحتياجات أ و التوقعات املس تقبلية احملمتةل؛نطاق حاالت ال  مواصةل حتسني

طار خطة رئيس ية  • طويةل ال جل لل صول الرأ ساملية فامي خيص التجديدات والتحوالت حتديث ورصد الاستامثرات الرأ ساملية يف ا 

 افق واملنشأ ت؛والتحسينات الرئيس ية أ و استبدال املر 

ة يف مجيع مرشوعات املباين والصيانة والتجديد الفنيني للحد من البصمة البيئية للويبو وفقًا لال طار التنظميي للبدل عتبارات البيئيدمج الا •

من انبعااثت وتشجيع وتنفيذ املبادرات والتدابري الرامية ا ىل حتقيق عدة أ هداف مهنا احلد   نطاق ال مم املتحدة.املضيف والس ياق عىل

طار هدف احلياد املنايخ اذلي وضعته املنظمة يف الثنائية لنامجة عن أ نشطالكربون ا ؛ 2020-2014للفرتة  2014/15ة الويبو يف ا 

 ؛2021اعتبارًا من عام  2020هنا عىل مس توى منظومة ال مم املتحدة يف عام والاس تعداد لتنفيذ اخلطة املزمع ا عال

دماج اعتبارات املسؤولية •  مجيع مرشوعات صيانة املباين وجتديدها، من أ جل مواصةل حتسني عتبارات أ خرى يفالاجامتعية من مجةل ا ا 

ماكنية الوصول املادي ا ىل مجمع الويبو والتنقل فيه؛  ا 
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دارة مساحات العم • العمل  ل وأ نواع املساحات ال خرى هبدف ضامن أ ن يظل مجمع الويبو مناس بًا لل غراض املنشودة يف ضوء احتياجاتا 

 ويبو.املتطورة يف ال

جراءات التخفيف من أ اثرهااخملاطر   وا 

 ا جراءات التخفيف اخملاطر

ال تتحقق أ وجه الفعالية احملددة يف جمال السفر بسبب معليات السفر غري 

 و/أ و عوامل س ياس ية خارجية.احملس نة 

دارة العقود أ داء دون املس توى املطلوب فامي  تسجل معليات املشرتايت وا 

 والامتثال.مية ص الشفافية وتوفري الق خي

فقدان النفاذ ال من ا ىل مبىن أ و أ كرث، أ و اس تحاةل شغل مبىن أ و أ كرث ملدة 

 لمبىن.أ ايم، بسبب التعطل الكبري يف البنية التحتية ل  7ال تقل عن 

رصد توهجات ورشوط السفر عن كثب ا ىل جانب تطبيق أ دوات 

 ارية.تكنولوجية جديدة لتعزيز الفعالية اال د

دارة أ داء املوردين بفعالية عن طريق توس يع ي التعزيز قدرة مدير  عقود عىل ا 

 برانمج تدريب مديري العقود.

الزمين احملدد التحقق ادلوري من مجيع املرافق الفنية الرئيس ية وفقًا للجدول 

جراءات التشغيل القياس ية متاش يًا مع خطط املرونة التنظميية؛ ومواصةل  وا 

ة الوقائية الرئيس ية أ و جتديد املرافق صيانا ىل القيام بأ عامل ال  تقيمي احلاجة

جراءات التشغيل القياس ية  الفنية الرئيس ية؛ والاس تعراض املنتظم لكفاية ا 

الفنية ادلورية للمرافق الرئيس ية، يف  املعمول هبا ال جراء معليات التحقق

 ضوء خطط املنظمة املتطورة للمرونة.

 ات ال داءالنتاجئ املرتقبة ومؤرش

 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء رتقبةاملالنتيجة 

 5.8ھ

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع 

مسارات ومفاوضات ال مم املتحدة 

 ةوسائر املنظامت احلكومية ادلولي

نفاق عىل أ نشطة  النس بة املئوية لال 

 التعاون مع منظومة ال مم املتحدة

 55% يف الس نة10  (%2017 )6.6

ع واخلدمات املئوية للسلالنس بة 

احمللية املصدر مقارنة ابملبلغ اال جاميل 

 اخملصص لنشاط التمنية

 % يف الس نة70  (%2018 )84

 1.9ھ

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية 

جودة لفائدة الزابئن وكفاءة و 

ادلاخليني وأ حصاب املصلحة 

 اخلارجيني

حتقيق وفورات يف تاكليف السلع 

 تشرتهيا الويبوليت واخلدمات ا

فرناكً سويرساًي  4,018,798

 ( )مبدئيًا(2018)

 

 

فرنك سويرسي  6,000,000

 )الثنائية(

نفاق عىل الكياانت  النس بة املئوية لال 

الطويةل  التجارية ابس تخدام االتفاقات

 ال جل

 %10زايدة يف الثنائية بنس بة   (2018% )مبدئيًا يف عام 42

س تخدمني عن امل النس بة املئوية لرضا  

 ناقصةمعليات امل 

 %75 (2018% )مبدئيًا يف عام 70

                                                           
 .2020( اعتبارًا من عام ICC-UNيشمل النفقات املرتبطة ابملركز ادلويل للحساب اال لكرتوين ) 55
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 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء رتقبةاملالنتيجة 

همةل معاجلة الطلبات املتعلقة ابلسفر  

 56والاجامتعات

ساعات  4% يف أ قل من 95

 (2018 )هناية

 عاتسا 4% يف أ قل من 95

ساعة  24% يف أ قل من 95 همةل معاجلة التأ شريات 

 (2018 )هناية

 ساعة 24% يف أ قل من 95

فرناكً سويرساًي  1,269 عر تذكرة الطريانمتوسط س 

 (2018 )هناية

 %3اخنفاض يف الثنائية بنس بة 

 %3اخنفاض يف الثنائية بنس بة  (2018 )هنايةفرناكً سويرساًي  71 متوسط رسوم اخلدمات 

النس بة املئوية لالمتثال لقاعدة  

 الرشاء املس بق

 %85 (2018 )هناية% 83

 تزال مالمئة وجتهزياهتا المباين الويبو  

 للغرض

وم معل واحد يف الس نة كحد أ قىص ي

لتعطل مرفق فين )الكهرابء واملاء 

والتدفئة والتربيد والهتوية( مبا يؤثر يف 

  (2018أ نشطة الويبو ال ساس ية )

 يوم معل واحد يف احلفاظ عىل

الس نة كحد أ قىص لتعطل مرفق فين 

 )الكهرابء واملاء والتدفئة والتربيد

بو ا يؤثر يف أ نشطة الوي والهتوية( مب

 ال ساس ية

مباين الويبو مس تخدمة ومشغوةل  

 بفعالية

 ماكن معل مس تأ جراً  80

 رقملا جر اخ ظفح/نيز خت اقفر م

(2018) 

ماكن معل  80احلفاظ عىل 

 مس تأ جراً 

                                                           
 TAMلبات السفر والاجامتعات يف النسخة اال نلكزيية ابخملترص يُشار ا ىل ط  56
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 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء رتقبةاملالنتيجة 

 4.9ھ

منظمة ذات مسؤولية بيئية 

واجامتعية تكفل السالمة وال من 

للموظفني يف الويبو واملندوبني 

 واملمتلاكت املاديةوالزائرين 

 لوماتواملع

اس تكامل تطبيق التوصيات يف عام  حتسن النفاذ املادي ا ىل مجمع الويبو

 وفقًا خلارطة الطريق احملددة 2019

اس تكامل تطبيق التوصيات وفقًا 

 ارطة الطريق احملددةخل

اس هتالك الطاقة مجليع مباين املقر  اخنفاض تأ ثري أ نشطة الويبو يف البيئة

 يف:واملباين املس تأ جرة يف جن 

فاظ عىل اس هتالك الطاقة يف احل

 :2017مس توايت هناية عام 

كيلو  7,511,018الكهرابء ) –  

 واط/ساعة(

 مرتًا مكعبًا( 32,824املاء )

 املياه(% للكهرابء و 2 -)+/

 2,828الغاز الطبيعي للتدفئة ) –  

كيلو واط/ساعة/درجة التدفئة 

 (57اليومية املوحدة

نظام التربيد مبياه حبرية جنيف  –

كيلو واط/ساعة/درجة  8,319)

 (58التربيد اليومية املوحدة

 (2018 )هناية

% ملصادر طاقة التدفئة 5 -)+/

 والتربيد(

طنًا من  7,445 انبعااثت الكربون:  

 أ كس يد الكربون مع تعويض اثين

 (1820 )هناية 59% منه100

احلفاظ عىل انبعااثت الكربون يف 

 %(2 -)+/ 60 2017مس توايت 

 24لربانمج صصة لاملوارد اخمل

 .2018/19ابملئة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  2.7زايدة بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد اال جاملية اخملصصة للربانمج يف 

طار النتيجة CAMالزايدة املتوقعة يف تاكليف تأ جري مبىن  "1" ما ييل:دة يف موارد خالف املوظفني يف املقام ال ول ا ىل وتُعزى الزاي قبة املرت  يف ا 

طار النتيجة املرتقبة ه وتعزيز معليات الرشاء وال "2؛ "1.9ه وتعزيز المتثيل يف الاجامتعات  "3؛ "1.9س امي أ متتة معلية طلب العروض، يف ا 

طار النتيجة املالر   .5.8رتقبة هفيعة املس توى لل مم املتحدة، يف ا 

طار النتيجتني املرتقبتني همج دلويُعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني ا ىل نقل وظيفة من الربان  1.9مع ال ولوايت يف جماالت أ خرى للمنظمة، يف ا 

 .4.9وهـ

                                                           
 ( يه مؤرش فين يعرتف به قطاع الصناعة ويس تخدمه.HDDمية املوحدة )درجة التدفئة اليو  57
 ( يه مؤرش فين يعرتف به قطاع الصناعة ويس تخدمه.CDDجة التربيد اليومية املوحدة )در  58
جاميل الانبعااثت 25يض تتعلق ابالنبعااثت الصادرة عن مرافق الويبو )الانبعااثت املبلغ عهنا وأ عامل التعو  59 تقريبًا( وال سفار املموةل )املوظفون والغري(  ابملئة من ا 

جاميل  75)  الانبعااثت تقريبًا(.ابملئة من ا 
 هر أ كتوبر من العام التايل.من برانمج ال مم املتحدة للبيئة يف ش  تتلقى الويبو بياانت الانبعااثت الس نوية الهنائية املثبتة 60
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 املوارد حبسب النتاجئ :24الربانمج 

 ية()بأ الف الفرناكت السويرس 

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

.5ھ

8 

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات ال مم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية 

 ادلولية

1,820 1,788 2,009 

.1ھ

9 

وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأ حصاب املصلحة وهجة للزبون بفعالية وكفاءة خدمات دمع م

 اخلارجيني

35,899 36,268 36,822 

.4ھ

9 

سؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة وال من للموظفني يف الويبو واملندوبني ذات م  منظمة

 والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات

914 791 862 

 
 39,694 38,847 38,634 اجملموع

 

نفاق :24الربانمج   املوارد حبسب غرض اال 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 لفرق عنا انيةاملزي  املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أ لف.
     

  
 الوظائف

 
16,879 16,734 16,716 (164) -1.0% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
228 402 195 (33) -14.5% 

  
تاكليف املوظفني 

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 %1.2- (197) 16,911 17,136 17,108 اجملموع، أ لف
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 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
24 - 24 - 0.0% 

  
 زماالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
24 - 24 - 0.0% 

 
 ال سفار والتدريب واملنح

     

  
 املوظفنيبعثات 

 
188 165 186 (2) -1.1% 

  
 أ سفار الغري

 
 غري متاح - - - -

  
 غري متاح 2 2 10 - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
188 175 188 - 0.0% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
 غري متاح - - 2 -

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 %72.7 80 190 65 110 لفرديةاخلدمات التعاقدية ا

  
 %41.4 762 2,600 2,211 1,838 اخلدمات التعاقدية ال خرى

 
 اجملموع الفرعي

 
1,948 2,277 2,790 842 43.2% 

 
دمات تاكليف اخل

 املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 %3.2 570 18,648 18,551 18,078 املباين والصيانة

  
 االتصاالت

 
 غري متاح - - - -

  
 %0.0 - 14 20 14 المتثيل ومرصوفات التشغيل ال خرى

  
مم  خدمات ال 

 املتحدة املشرتكة

 
60 58 69 9 14.3% 

 
 اجملموع الفرعي

 
18,152 18,628 18,731 579 3.2% 

 
 املعدات واال مدادات

     

  
 %0.0 - 704 208 704 ال اثث واملعدات

  
  %32.1- (164) 347 422 511 اال مدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

1,214 630 1,051 (164) -13.5% 
 

 %5.8 1,257 22,783 21,711 21,526 اجملموع، ابء
 

 %2.7 1,060 39,694 38,847 38,634 اجملموع
 

 (1) 49 50 50 الوظائف
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 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 25الربانمج 

 يات التنفيذرتاتيج اس

واملاكتب توفري خدمات موثوق هبا وأ منة وفعاةل من حيث التلكفة لقطاعات الويبو الرئيس ية واملس تخدمني يف مقر الويبو جبنيف  •

عادة النظر يف  اخلارجية دارة شؤون ال من واخملاطر؛ وا  يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا ميتثل ال طار الويبو اخلاص اب 

 دارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وهيلكها ومناذج تقدمي اخلدمة فهيا وتقوهيام لتعزيز الاس تجابة الحتياجات ال عامل؛ارات ا  مس

دارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن طريق حتسني البنية التحتية واخلدمات ضامن الفعالية من حيث  • التلكفة لعمليات وخدمات ا 

ق الانتقال ا ىل املنصات السحابية؛ واحلشد الاسرتاتيجي خلدمات جديدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات عن طريس امي  القامئة وال

دما دارة البائعني ومقديم اخلدمات؛ج اخلدمات السحابية؛ و واالتصاالت ومهنا ا   تعزيز ا 

قامة ما ييل: • دارة الهوية والنف "1" دمع أ نظمة ال عامل واملرشوعات عن طريق ا  زيز أ من النفاذ ا ىل نظم معلومات الويبو اذ لتعنظام ا 

ة واملعلومات عىل مس توى املعلومات املؤسس ية لتحسني تبادل املعرفونظام ال دارة  "2وبياانهتا بطريقة موحدة عىل مس توى املنظمة؛ "

 املنظمة؛

لكية الفكرية ومهنا املنصة العاملية للملكية بو للم مواصةل تقدمي خدمات الهيلكة املؤسس ية للمبادرات الرئيس ية اجلارية املتعلقة بأ نظمة الوي  •

 مدريد؛ الفكرية ومنصة الهاي ومنصة ادلفع املشرتكة ومبادرات منصة

ية متقدمة للمس تخدمني عن طريق حتديث العتاد والربجميات؛ وتعزيز حراك املس تخدم الهنايئ؛ الاس مترار يف توفري مرافق حاسوب  •

 رصية موثوق هبا وحديثة للمؤمترات؛عية بواحلفاظ عىل تكنولوجيات وخدمات مس 

 وادث والتعايف مهنا.مواصةل تعزيز اس مترارية اخلدمات املعلوماتية وقدرهتا عىل مقاومة احل •

جراءات   التخفيف من أ اثرهااخملاطر وا 

 ا جراءات التخفيف اخملاطر

تعرض أ نظمة املعلومات ال ساس ية ملس توايت غري مقبوةل من الانقطاع، ما 

 ال نشطة الرئيس ية للمنظمة ومهنا فقدان جسالت ابلغة ال مهية لبًا يفيؤثر س 

 املنظمة.وبياانت اال يداع وييسء لسمعة 

وجيا املعلومات واالتصاالت احلفاظ عىل تدابري اس مترارية خدمات تكنول

وتطويرها واختبارها س نواًي كجزء من اسرتاتيجية الويبو للمرونة املؤسس ية 

  اال ماكانت املعلوماتية وخطط اس مترارية ال عامل.ة بني وضامن مواصةل املواءم

القامئة عىل تكنولوجيا املعلومات يف الويبو ا ىل مع انتقال تطبيقات ال عامل 

ة، قد حتدث ازدواجية يف توفري اخلدمات والتاكليف اخلدمات السحابي

( ومزود UN-ICCاملرتبطة هبا بني املركز ادلويل للحساب اال لكرتوين )

 سحابية للويبو.مات ال اخلد

اال لكرتوين احلفاظ عىل التعاون الوثيق بني الويبو واملركز ادلويل للحساب 

(UN-ICC لضامن وقف اخلدمات دلى املركز ابلتوازي مع ) انتقالها ا ىل

 املنصات السحابية.
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 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ال داء

 فال هدا أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 1.9ھ

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية 

وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن 

ادلاخليني وأ حصاب املصلحة 

 اخلارجيني

توضع أ نظمة تكنولوجيا املعلومات 

ر وتنفَّذ استنادًا واالتصاال ت وتُطوَّ

ا ىل معايري الويبو املتفق علهيا بشأ ن 

 البياانت والتطبيقات والتكنولوجيا

  يًا()ترامك  10 (2018 )هناية 5

زايدة عدد العنارص املعلوماتية 

املس تخدمة يف تشغيل املشرتكة 

 منصات امللكية الفكرية

  )ترامكيًا( 10  (2018 )هناية 4

تكنولوجيا  اس تضافة منصات 

دارهتا عىل حنو فعال من  املعلومات وا 

حيث التلكفة مبا يامتىش مع متطلبات 

 ال عامل

د الحقًا يف هناية   2019حُيدَّ

حادث خدمة متوسط أ و عايل  1.75

 التأ ثري يف الشهر

(2017)  

د الحقاً   حُيدَّ

عدم زايدة عدد حوادث اخلدمة 

املتوسطة أ و العالية التأ ثري عىل الرمغ 

وعات التغيري الرئيس ية من مرش 

املزمعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت

% من قطاعات ال عامل راضية 75 رضا العمالء 

تكنولوجيا املعلومات خدمات عن 

 (2017)واالتصاالت 

% راضية عن خدمات مكتب 97

  (2017اخلدمات )

احلفاظ عىل مس توى رضا 

 املس تخدمني

احلفاظ عىل مس توى رضا 

 تخدمنياملس  

دارة مرشوعات تكنولوجيا   ا 

املعلومات واالتصاالت وفقًا ملبادئ 

دارة  الويبو التوجهيية اخلاصة اب 

 اتاخلدم املرشوعات وانتقال

( من 5من أ صل  %5 )100 –

دارة تكنولوجيا  مرشوعات ا 

ق  املعلومات واالتصاالت تطّبِّ

دارة املرشوعات  مهنجية ا 

PRINCE2 

( من 3من أ صل  %3 )100 –

دارة تكنولوجيا  مرشوعات ا 

املعلومات واالتصاالت تطبيق 

انتقال اخلدمات املتفق  مبادئ

 علهيا

(2017) 

دارة 100 – % من مرشوعات ا 

لومات واالتصاالت ا املعتكنولوجي

دارة املرشوعات  ق مهنجية ا  تطّبِّ

PRINCE2 

دارة 100 – % من مرشوعات ا 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ق مبادئ انتقال اخلدمات  تطّبِّ

 املتفق علهيا

 عدم وجود اس تثناءات
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 25املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  4.1ًا بنس بة اخنفاض 2020/21اال جاملية اخملصصة للربانمج يف تبنّيِّ املوارد 

ا ىل الفرق مع املبالغ التقديرية نظرًا ا ىل تسجيل معدل  وتُعزى الزايدة الطفيفة يف موارد املوظفني .2020/21ويبقى عدد الوظائف مس تقرًا يف 

 ت العامة.اخلدماوالزايدات النظامية يف تاكليف املوظفني يف فئة شغل أ عىل للوظائف 

حابة ويُعزى الاخنفاض يف موارد خالف املوظفني يف املقام ال ول ا ىل تسوية ابلتخفيض الس تضافة أ نظمة معل رئيس ية بعد تنفيذ اسرتاتيجية "الس

 أ واًل" والتقدم يف نقل تطبيقات الويبو القامئة ا ىل السحابة.

 املوارد حبسب النتاجئ :25ج الربانم

 ة(سويرسي)بأ الف الفرناكت ال 

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

وهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأ حصاب خدمات دمع م 1.9ھ

 املصلحة اخلارجيني

52,088 52,251 49,938 

 
 49,938 52,251 52,088 اجملموع
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نفاق :25الربانمج   املوارد حبسب غرض اال 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19عمتدة املزيانية امل 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أ لف.
     

  
 فالوظائ

 
13,631 13,690 13,764 133 1.0% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
 غري متاح - - 74 -

  
تاكليف املوظفني 

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أ لف

 
13,631 13,764 13,764 133 1.0% 

 املوظفنيموارد خالف  ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 تاحغري م  - - - -

  
 زماالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 ال سفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
74 74 74 (0) -0.7% 

  
 أ سفار الغري

 
 غري متاح - - - -

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
74 74 74 (0) -0.7% 

 
 ات التعاقديةاخلدم

     

  
 املؤمترات

 
50 50 - (50) -100.0% 

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 غري متاح - - 35 - اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %9.3- (2,919) 28,558 31,435 31,477 ات التعاقدية ال خرىاخلدم

 
 اجملموع الفرعي

 
31,527 31,520 28,558 (2,969) -9.4% 

 
مات ف اخلدتاكلي

 املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 %15.0 640 4,914 4,273 4,273 املباين والصيانة

  
 صاالتاالت

 
1,570 1,570 1,839 269 17.1% 

  
 غري متاح - - - - المتثيل ومرصوفات التشغيل ال خرى

  
مم  خدمات ال 

 كةاملتحدة املشرت 

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
5,844 5,844 6,753 909 15.6% 

 
 املعدات واال مدادات

     

  
 %100.0- (450) - 487 450 ال اثث واملعدات

  
  %40.4 227 790 563 563 واملوادال مدادات ا

 اجملموع الفرعي
 

1,013 1,050 790 (223) -22.0% 
 

 %5.9- (2,283) 36,174 38,488 38,457 اجملموع، ابء
 

 %4.1- (2,150) 49,938 52,251 52,088 اجملموع
 

 - 35 35 35 الوظائف
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 الرقابة ادلاخلية 26الربانمج 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 دارة يفمس توى املساءةل، والقمية مقابل املال، والرايدة، واملراقبة ادلاخلية، واحلومكة املؤسس ية يف الويبو من أ جل مساعدة اال  ني حتس •

 أ داء هماهما بفعالية ويف حتقيق رساةل الويبو وأ هدافها وغاايهتا؛

اطر وما يتالءم من املشورة وال راء فامي خيص امتثال اخملتعزيز وحامية قمية املنظمة عن طريق توفري ضامن موضوعي مس تقل وقامئ عىل  •

دارة اخملاطر ومعليات احلومكة؛اخلية معليات الويبو للواحئها اال دارية عن طريق تقيمي مالءمة الضوابط ادل  وفعاليهتا وا 

دارية شفافة وتشاركية؛ •  دمع التعمل املؤسيس واملساءةل من خالل معليات رقابة ا 

طار فعال وفاعل للزناهة حيدد بوضوح املهام وال دوار واملسؤوليات واحلقوق اخلاصة بلك موظفي الويبو اال دارة يفمواصةل دمع  •  وضع ا 

 وتقيمي وحتقيق داخلية جُترى ابنتظام وفقًا للقواعد واملبادئ التوجهيية واملامرسات اجليدة املتبعة؛ تدقيق عن طريق معليات

لهيا تقياميت اجلودة اخلارجية لوظائف التدقيق والتقيمي والتحقيق بتعزيز  ا ىل الن حتسني الرقابة ادلاخلية استناداً  • تاجئ والتوصيات اليت ختلص ا 

ختطيط وتدريب ومتابعة مشرتكة؛ ومواصةل اس تحداث أ دوات رقابة مالمئة وحتديهثا مثل ال دةل أ نشطة أ وجه التأ زر عن طريق 

 والس ياسات واملبادئ التوجهيية؛

 ومشورة همنية للك مديري الربامج عن طريق ا جراء معليات تدقيق واستشارة ومشورة مس مترة؛ دمع همين مواصةل توفري •

 لتعاون الوثيق مع الوحدات التنظميية اليت متثل "اخلط الثاين لدلفاع"؛لية اباملسامهة يف فعالية الرقابة ادلاخ  •

ساءة الاس تخدام غري املبلغ عهنا واقرتاح • حد من أ اثر تكل احلاالت عن طريق أ نشطة تدقيق و/أ و ضوابط لل حتديد حاالت الغش أ و ا 

دارة "خط ساخن" لال بالغ عن اخملالفات وسو   وك احملمتل يف الويبو؛ء السلحتقيقات استباقية أ و مواصةل ا 

التعاون  يق مواصةلضامن مسامهة الرقابة ادلاخلية يف الويبو يف أ حدث التطورات يف جمال الرقابة واس تفادهتا من تكل التطورات عن طر  •

 املهنية؛ولية و والتنس يق مع املدقق اخلاريج ومزودي خدمات رقابة أ خرين وجممتع الرقابة ادلاخلية يف ال مم املتحدة وامجلعيات ادل

 لويبو.ومجعيات امتابعة التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات الرقابة ورفع تقارير عن ذكل ا ىل املدير العام واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  •

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر وا 

 ا جراءات التخفيف اخملاطر

قل بشلك ري مس تنشاط الرقابة ادلاخلية يبدو أ و يعّد غري موضوعي وغ

اكمل؛ فيؤدي ذكل ا ىل تقويض حيادية العمل ومصداقيته وتراجع الثقة يف 

 هممة الرقابة.

ات والسلوكيات املهنية، ادلاخلية ومدونة ال خالقيالامتثال مليثاق الرقابة 

والامتثال الصارم ملعايري معهد املدققني ادلاخليني مبا يف ذكل اال رشادات 

ملشورة؛ وتقدمي تقارير منتظمة ا ىل اللجنة ارة وااملتعلقة خبدمات الاستش

جراء  الاستشارية املس تقةل للرقابة وامجلعية العامة بشأ ن الاس تقاللية؛ وا 

 جلودة وظائف الرقابة.ليات تقيمي خارجية دورية مع 
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 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ال داء

 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتاجئ املرتقبة

 5.9ھ

حمّسن فامي خيص املساءةل، مس توى 

والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل املال، 

والرايدة، واملراقبة ادلاخلية، واحلومكة 

املؤسس ية من خالل الاس تعانة 

 فعاةل ومس تقةل برقابة

عدم تدخل كبار أ حصاب املصلحة 

 ومراعاهتم لالس تقاللية

 مل حيدث أ ي تدخل مل حيدث أ ي تدخل

لرقايب املنجز لعمل االنس بة املئوية ل

 واملبلغ عنه يف املواعيد املناس بة

% من تقارير التدقيق 60صدور 

 أ شهر 4والتقيمي يف أ قل من 

% من معليات التدقيق املزمعة 80

لت وُأصدرت تقاريرها يف اس ُتمك

 أ شهر 4غضون 

% من تقارير التدقيق 83صدور  

 أ شهر 6والتقيمي يف أ قل من 

قيق % من تقارير التح 80صدور 

لول املوعد الهنايئ احملدد يف حب

 أ شهر 6س ياسة التحقيق وهو 

% من معليات التقيمي املزمعة 80

اس ُتمكلت وُأصدرت تقاريرها يف 

 أ شهر 6غضون 

حقيقات الاكمةل ُأغلقت % من الت 80

 أ شهر 6يف غضون 

النس بة املئوية ل حصاب املصلحة  

ادلاخليني اذلين يرون أ ن توصيات 

دة وقابةل  اخليةشعبة الرقابة ادل ُمحدَّ

للقياس وميكن حتقيقها ومعلية املنحى 

د املدة  وُمحدَّ

املديرين رأ وا أ ن توصيات % من 84

دة وقابةل  شعبة الرقابة ادلاخلية ُمحدَّ

للقياس وميكن حتقيقها ومعلية املنحى 

د املدة  وُمحدَّ

% من املديرين يرون أ ن 85

توصيات شعبة الرقابة ادلاخلية 

دة وق لقياس وميكن حتقيقها ابةل ل ُمحدَّ

د املدة  ومعلية املنحى وُمحدَّ

ملصلحة النس بة املئوية ل حصاب ا 

ادلاخليني اذلين يرون أ ن أ عامل 

 الرقابة جمدية

يبني يرون أ ن أ عامل % من اجمل 80

 الرقابة جمدية

% من أ حصاب املصلحة 80

ادلاخليني اذلين شاركوا يف 

 الاس تقصاء

% من توصيات شعبة 100قبول  قبوةلعدد توصيات الرقابة امل  

 الرقابة ادلاخلية

% من توصيات شعبة 90قبول 

 الرقابة ادلاخلية

 26املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  10.3اخنفاضًا بنس بة  2020/21ة اخملصصة للربانمج يف الثنائية تبنّيِّ املوارد اال جاملي

 2020/21وظائف التدقيق والتحقيق خالل الثنائية موارد خالف املوظفني ا ىل التخطيط لعمليتني خارجيتني لتقيمي جودة دة يف وتُعزى الزاي

  لتكنولوجيا املعلومات.واحلاجة ا ىل ا جراء تدقيق خاريج

وظفني التابعني للربانمج. ويُعزى الك امل. ويُعزى الاخنفاض العام يف موارد املوظفني ا ىل تغري يف م2020/21ويبقى عدد الوظائف مس تقرًا يف 

 ق واال دارة.ؤقتني ا ىل تثبيت وظيفتني مس مترتني لتعزيز كفاءات الربانمج يف جمايلي التدقيالاخنفاض يف موارد املوظفني امل
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 املوارد حبسب النتاجئ :26الربانمج 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

عمتدة املزيانية امل 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املقرتحة املزيانية 

2020/21 

املال، والرايدة، مس توى حمّسن فامي خيص املساءةل، والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل  5.9ھ

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

5,550 5,072 4,978 

 
 4,978 5,072 5,550 جملموعا
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نفاقاملوارد  :26الربانمج   حبسب غرض اال 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 
نية املعمتدة الفرق عن املزيا املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أ لف.
     

  
 الوظائف

 
4,072 3,655 3,912 (159) -3.9% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
777 430 230 (547) -70.4% 

  
تاكليف املوظفني 

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 موع، أ لفاجمل

 
4,849 4,085 4,142 (707) -14.6% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
25 0 25 - 0.0% 

  
 زماالت الويبو

 
 متاحغري  - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
25 0 25 - 0.0% 

 
 ال سفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
140 133 150 10 7.1% 

  
 أ سفار الغري

 
10 8 10 - 0.0% 

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
150 141 160 10 6.7% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
60 27 60 - 0.0% 

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 %32.7 85 345 312 260 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %20.0 30 180 459 150 اخلدمات التعاقدية ال خرى

 
 اجملموع الفرعي

 
470 797 585 115 24.5% 

 
تاكليف اخلدمات 

 املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -



 وصف الربامج حسب ال هداف الاسرتاتيجية

 الهدف الاسرتاتيجي التاسع

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2020/21ربانمج واملزيانية ال

 
 

229 

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 االتصاالت

 
 غري متاح - - - -

  
 %0.0 - 5 1 5 ثيل ومرصوفات التشغيل ال خرىالمت 

  
مم  خدمات ال 

 املتحدة املشرتكة

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
5 1 5 - 0.0% 

 
 واال مداداتاملعدات 

     

  
 %40.9 10 34 48 24 ال اثث واملعدات

  
  %0.0 - 26 - 26 اال مدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

50 48 60 10 19.8% 
 

 اجملموع، ابء
 

700 987 835 135 19.3% 
 

 %10.3- (572) 4,978 5,072 5,550 اجملموع
 

 - 10 10 10 الوظائف
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 املؤمترات واللغات خدمات 27الربانمج 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

حيث التلكفة، معاًل بس ياسة توفري خدمات عالية اجلودة يف جمايل الرتمجة التحريرية والفورية، يف الوقت املناسب وبطريقة فعاةل من  •

 يف ال مانة؛ نفيذهاوت اللغات يف الويبو والالزتامات اليت تنص علهيا املعاهدات؛ ومواصةل تشجيع س ياسة تعدد اللغات 

ت اعامتد تكنولوجيات جديدة يف جمال الرتمجة واتباع ممارسات مثىل بغية ترش يد اس تعامل املوارد ادلاخلية واخلارجية، وضامن ترجامت ذا •

 بياانتة وسيتحقق ذكل من خالل امليض قدمًا يف تطوير أ دوات الرتمجة مبساعدة احلاسوب وقاعد جودة متسقة وتتسم ابليقني القانوين.

 مصطلحات امللكية الفكرية املتعددة اللغات؛

فيذ ا جراءات الرتش يد واملراقبة تنفيذًا حتسني ختطيط احتياجات الرتمجة التحريرية والتنبؤ هبا، واحتواء أ عداد الواثئق املرتمجة من خالل تن  •

واء فامي يتعلق ابلرتجامت اليت تُنجز داخل ودة، سمراقبة اجلصارمًا؛ وحتسني جناعة تدفقات أ عامل الرتمجة التحريرية وتعزيز ا جراءات 

 املنظمة أ و ابالس تعانة مبصادر خارجية؛

دارة الرتمجة تعزيز التنبؤ ابالحتياجات يف جمال الرتمجة الفورية والزتام  • املرتمجني الفوريني املس تقلني من خالل حتسني قاعدة بياانت ا 

 الفورية؛

دارة املؤمتر  • اخلدمات املتاكمةل للمؤمترات من أ جل أ متتة تدفقات العمل ادلاخلية واستبدال التطبيقات منصة  ات عن طريقتعزيز فعالية ا 

د املس تقةل، وال دارة واثئق املؤمترات وا   ارة بياانت االتصال وجحوزات القاعات؛س امي فامي خيص ا 

لكرتوين جديد للمندوبني اذلين حيرضوا اجامتعات الويبو •  ربة العمالء وتعزيز فعالية اال جراءات؛سني جتمن أ جل حت  تطبيق نظام تسجيل ا 

، وواهجات اس تخدام تيسري النفاذ ا ىل خمرجات اجامتعات الويبو عن طريق فيديوهات مفهرسة وقابةل للبحث، وحمتوايت صوتية ونصية •

ة ومتاحة خارج املنظمة؛  ميرسَّ

 احلفاظ عىل خدمات فعاةل من حيث التلكفة يف خدمات الربيد؛ •

 الطباعة وجودهتا، وتقليص اس هتالك الواثئق عن طريق تشجيع "الطباعة حسب الطلب"؛خدمات ني فعالية حتس •

دارة السجالت واملعلومات واملعارف الرمقية عىل مس توى امل  • ثة وأ فضل حتسني ا  جراءات حمدَّ نظمة عن طريق تطبيق س ياسات وا 

دارة املعلومات املؤسس ي طالق منصة ا   ة.املامرسات املعمتدة؛ وا 

جرا اخملاطر  ءات التخفيف من أ اثرهاوا 

 ا جراءات التخفيف اخملاطر

ىل تعطيل  حدوث خلل يف توفري خدمات الرتمجة الفورية مبا يؤدي ا 

مرتمجني فوريني خارجيني ونقص املهارات الاجامتعات بسبب الاعامتد عىل 

 واخلدمات املتوفرة يف جنيف.

ت غري  مشالكاملؤمترات يتسبب يفالانتقال ا ىل النظام اجلديد ال دارة 

  متوقعة للمشاركني يف الاجامتعات مبا يؤثر يف تقدمي اخلدمات.

وضع اخلطط والاسرتاتيجيات املالمئة الستيعاب أ ي طلب مفاجئ يف 

 مجة الفورية متاش يًا مع احتياجات الاجامتعات.خدمات الرت 

بقاء اخلدمات القدمية مفعةل خالل بضعة أ شهر ا ىل حني ا طال ق املنصة ا 

ارها ابلاكمل؛ وس تكون أ ليات التواصل والتعقيب عىل واختب اجلديدة

اس تخدام النظام اجلديد قامئة، وس تضمن الاختبارات ال ولية السالمة 

 الفنية للنظام.
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 املرتقبة ومؤرشات ال داءالنتاجئ 

 ال هداف أ ساس املقارنة مؤرشات ال داء النتيجة املرتقبة

 1.9ھ

موهجة للزبون بفعالية خدمات دمع 

وجودة لفائدة الزابئن كفاءة و 

ادلاخليني وأ حصاب املصلحة 

 اخلارجيني

النس بة املئوية للمشاركني ادلاخليني 

واخلارجيني الراضني عن خدمات 

 يبواملؤمترات يف الو 

% من املشاركني راضون عن 98

 (2018 )هنايةاخلدمات 

 % أ و أ كرث95

اللجان النس بة املئوية من واثئق 

موعدها رة يف وأ فرقة العمل املنشو 

 )أ ي قبل الاجامتع املعين بشهرين(

% من الواثئق نرُشت حبلول 36 –

 املوعد احملدد

% من الواثئق نرُشت يف 41 –

 غضون أ س بوع من موعدها

اثئق نرُشت يف % من الو65 –

 أ سابيع من موعدها 4غضون 

(2018) 

% من الواثئق نرُشت حبلول 65

 احملدداملوعد 

سويرسي )مبدئيًا يف فرنك  0.46 تلكفة الرتمجة للك لكمة

 (2018عام 

 احلفاظ عىل تلكفة اللكمة

فرنك سويرسي للك صفحة  0.16 الطباعة فعاةل من حيث التلكفة 

(2017) 

 نفسها احلفاظ عىل التلكفة

الامتثال للمبادئ واملامرسات اجليدة  

دارة السجالت   واحملفوظاتاملتعلقة اب 

 61)قيد اال عداد( 2املس توى 

(2018) 

 62)أ سايس( 3توى املس  

 27املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19املعمتدة  ابملئة مقارنًة ابملزيانية 8.6اخنفاضًا بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد اال جاملية اخملصصة للربانمج يف 

املسؤولية عن خدمات الربيد  نقل "1" الوظائف وموارد املوظفني املرتبطة هبا نتيجة ما ييل:ويُعزى الاخنفاض يف املقام ال ول ا ىل خفض عدد 

ًا مع اخنفاض جحم وتعديل مالك موظفي الربيد متاش ي "3وتبس يط خدمات الطباعة وزايدة فعاليهتا؛ " "2؛ "21ادلاخيل والنقل ا ىل الربانمج 

 ا ىل شعبة معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات.ونقل خدمات دمع تكنولوجيات الرتمجة  "4الربيد؛ "

، وقد قابل ذكل 21فيف يف موارد خالف املوظفني ا ىل نقل املسؤولية عن خدمات الربيد ادلاخيل والنقل ا ىل الربانمج اض الط ويُعزى الاخنف

 ة واستبدال بعض الوظائف يف خدمات الطباعة بعقود مع واكالت خارجية.جزئيًا زايدة يف تاكليف الطباع

                                                           
دارة 5 - 1تشري املس توايت  61 يف اليت وضعهتا مؤسسة السجالت عىل أ ساس معايري سالمة السجالت وتوفرها وحفظها وفقًا للتعار  ا ىل مس توى نضج برانمج ا 

ARMA International املبادئ العامة املقبوةل حلفظ السجالت"()" 
 انظر احلاش ية السابقة. 62
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 املوارد حبسب النتاجئ :27الربانمج 

 ية(لسويرس )بأ الف الفرناكت ا

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

ادلاخليني وأ حصاب املصلحة موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن خدمات دمع  1.9ھ

 اخلارجيني

39,136 36,212 35,775 

 
 35,775 36,212 39,136 اجملموع

 

نفاق :27الربانمج   املوارد حبسب غرض اال 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19عمتدة املزيانية امل 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أ لف.
     

  
 فالوظائ

 
27,737 23,648 24,651 (3,086) -11.1% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
1,650 2,161 1,468 (182) -11.0% 

  
تاكليف املوظفني 

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أ لف

 
29,386 25,809 26,118 (3,268) -11.1% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 ربوناملتد

 
 غري متاح - - - -

  
 زماالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 ال سفار والتدريب واملنح

     

  
 وظفنيبعثات امل

 
43 39 80 37 86.0% 

  
 أ سفار الغري

 
 غري متاح - - - -

  
 %50.0 5 15 7 10 التدريب ومنح السفر هل

 
 ياجملموع الفرع

 
53 45 95 42 79.2% 
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 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
551 590 551 - 0.0% 

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 %1.7- (110) 6,289 6,544 6,399 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %67.7 260 644 815 384 اخلدمات التعاقدية ال خرى

 
 اجملموع الفرعي

 
7,335 7,949 7,485 150 2.0% 

 
تاكليف اخلدمات 

 املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 %5.4- (52) 904 1,292 956 املباين والصيانة

  
 االتصاالت

 
733 761 733 - 0.0% 

  
 غري متاح - - 2 - المتثيل ومرصوفات التشغيل ال خرى

  
مم  خدمات ال 

 كةاملتحدة املشرت 

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
1,689 2,055 1,637 (52) -3.1% 

 
 املعدات واال مدادات

     

  
 %56.2- (174) 135 58 309 ال اثث واملعدات

  
  %16.5- (60) 305 295 365 ال مدادات واملوادا

 اجملموع الفرعي
 

673 353 440 (234) -34.7% 
 

 اجملموع، ابء
 

9,750 10,403 9,656 (94) -1.0% 
 

 %8.6- (3,362) 35,775 36,212 39,136 اجملموع
 

 (12) 70 72 82 الوظائف
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 تأ مني املعلومات والسالمة وال من 28الربانمج 

 يات التنفيذاسرتاتيج 

ووضع  لومات. املعمواصةل ا حراز تقدم يف تنفيذ اسرتاتيجيات تأ مني املعلومات من خالل الرتكزي عىل القدرات احلالية يف جمال تأ مني •

 س نوات مع مراعاة متطلبات ال عامل اجلديدة وأ شاكل الهتديد املتطورة؛ 5ا ىل  3اسرتاتيجية جديدة لتأ مني املعلومات عىل مدى 

دارة معززة لل من وتأ مني املعلومات، وتوعية املوظفني وتدريهبم يف جمال ال من افة تركز عىلا حالل ثق •  ال من من خالل مواصةل اعامتد ا 

دارة خماطر املعلومات؛والسال  مة، وسن مقاييس جاهزة لالس تخدام بشأ ن تأ مني املعلومات بغية اختاذ قرارات مس تنرية يف جمال ا 

ت اليت تنطوي عىل خطر أ كرب ابلنس بة لعمل الويبو من خالل تعزيز القدرات التنظميية هبدف امية اجملاالاحلد من التعرض للمخاطر وح •

ف بشلك استبايق فامي خيص أ صول الويبو من املعلومات، فيصبح من املمكن حتديد أ ولوايت هجود ط الضعحتديد الهتديدات ونقا

 اال صالح؛

لويبو من املعلومات وضامن الامتثال املس متر لس ياسات تأ مني املعلومات وما حامية أ صول اتوفري ضامانت أ كرب لرقابة داخلية فعاةل يف  •

 ؛ISO 27001ثال للمعايري الصناعية مثل الامت  يتعلق هبا من همام، من خالل مواصةل

اية القامئة ذ أ ليات امحلوتنفي حامية أ صول الويبو من املعلومات احلساسة عن طريق مواصةل تنفيذ س ياسة تصنيف املعلومات ومعاجلهتا. •

 ؛حلساسةعىل اخملاطر مبا يعزز من مرونة نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات وغريه من أ نظمة معل الويبو ا

من توفري خدمة الويبو الرمقية ل ختام التوقيت ملس تخديم ال نظمة العاملية للملكية الفكرية وغريمه من اجلهات الفاعةل يف جمال الابتاكر  •

 ية مللكية البياانت املتعلقة ابمللكية الفكرية وسالمهتا؛ضع جسالت رمق أ جل و 

دخال حتسينات عىل معليات الويبو بشأ ن ال من اال لك • من خالل مواصةل توس يع نطاق املعرفة بشأ ن املعلومات ادلاخلية واخلارجية رتوين ا 

وتعزيز قدرة الويبو عىل   ال س بوع دون انقطاع.أ ايم يف 7اعة/س 24اجلاهزة لالس تخدام واملتعلقة حباالت الهتديد ورصد ال من عىل مدار 

وتوس يع التغطية ال دماج حضور الويبو عىل  أ قل للعمل.تعطيل الاس تجابة حلوادث أ من املعلومات لضامن احتواء رسيع للحوادث و 

 السحابة وبيئات العمل اجلديدة؛

ة يف أ نظمة ال من والسالمة املاديني وبناء قدرات جديدة رات احلاليمواصةل تنفيذ خطط السالمة وال من الهادفة ا ىل حتسني الاستامث •

ية املوظفني والزوار واملندوبني من سيناريوهات الهتديد احملمتةل من خالل يز حاموتعز  ينصب تركزيها عىل الوقاية والاس تعداد واملرونة.

والتوفيق بني تكل اخلطط  امحلاية القامئة عىل اخملاطر.اطر وأ ليات تعزيز القدرات ال منية عىل غرار الرصد املس متر للهتديدات وحتليل اخمل

 ايري ال من التجاري؛من ومعواملتطلبات اال لزامية لنظام ال مم املتحدة ال دارة ال  

دارة ال ز  • دارة دمع املرونة التنظميية وضامن التوافق والتاكمل بني خماطر وسيناريوهات ال من والسالمة وكفاءات الويبو يف جمال ا  مات وا 

دارة اخملاطر يف سري معل املنظم خملاطر املؤسس ية.ا  ة.وتقليص اخملاطر التشغيلية من خالل تعممي ال من والسالمة وا 
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جراءات التخفيف من أ اثرهااخمل  اطر وا 

 ا جراءات التخفيف اخملاطر

عىل غرار املنظامت ال خرى، الويبو معرضة خلطر الهجامت اال لكرتونية 

املتعمد أ و غري املتعمد للبياانت، مما يؤدي ا ىل الكشف وخطر الاخرتاق 

ساءة اس تخداهما أ و  تعطيل غري املرصح به عن املعلومات الرسية للويبو أ و ا 

وميكن ملثل تكل احلوادث أ ن تؤثر يف مسعة الويبو بصفهتا هجة  ال عامل.

 موثوق هبا يف تقدمي املشورة واخلدمات ل عضاهئا وزابئهنا.

 السرتاتيجيات تأ مني املعلومات املناس بة واملالمئة للغرض التنفيذ املرحيل

ال يف س ميكّن الويبو من مواصةل تعزيز أ من معلوماهتا ومقاومهتا لل عط

دارة تأ مني املعلومات، وال شخاص، والعمليات، والتكنولوجيات.  جماالت ا 

 نع الً ضف اهيدل ةعدو تس  مل ا تامو لعملا لو صأ   ةيامح نع ةلوؤ سم  وبي و لا

 ىلع دامتعالا ديازت ي ،ةيب احسل ا تاصنمل ا ىلا   لاقتن الا عمو  .ةصاخلا اهتامو لعم

 هب حرص ملا ريغ ذافنل ا لامتحا ةدايز عبت ت س  ي  امب نييج ر اخلا تامدخلا يمدقم

 .اهنادقف وأ   اهري يغ ت  وأ   تانايب ل ا ىلا  

دارة  توفر الس ياسات واال جراءات ال منية اخلاصة مبقديم اخلدمات قواعد ا 

 ةرت ف ىدم ىلع اخلارجيني تامدخلامقديم النامجة عن خماطر املعلومات 

فاظ عىل مس توايت مالمئة حلاب نويج ر اخلا تامدخلا ومدقم مز ليُ و  .دقاعتل ا

ثبات تكل املس توايت ابس مترار  .من ال من فامي يتعلق ببياانت الويبو وا 

معليات التصديق الاختبارات ال منية يف  جامدا  وفضاًل عن ذكل، يسامه 

 تامدخلا ميزلتب التخفيف من أ اثر اخملاطر املرتبطة  ةدايز والاعامتد يف

 .ومهنا اجلهات املوردة للمنصات السحابية طراف خارجيةل  

رهابية.خطر ت عداد تقارير منتظمة ودقيقة ويف الوقت املناسب عن ال من التشغييل  عرض الويبو لهجامت ا  ا 

أ صناف ت من حيث مواقع البدلان ذات الصةل أ و وخماطر املعلوما

 الهتديدات.

حاطة عن معلومات الهتديد ال مين وحتديثات بشأ ن تطور   توفري واثئق ا 

وطنية واحمللية، مما قد يؤثر سلبًا يف موظفي الهتديدات العاملية واال قلميية وال

 الويبو ومعلياهتا ومرافقها وبعثاهتا وأ صولها.

 ومؤرشات ال داءالنتاجئ املرتقبة 

 ال هداف أ ساس املقارنة ات ال داءمؤرش النتيجة املرتقبة

 1.9ھ

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية 

وجودة لفائدة الزابئن وكفاءة 

ملصلحة ادلاخليني وأ حصاب ا

 اخلارجيني

النس بة املئوية للموظفني اذلين مه 

عىل عمل مبسؤولياهتم فامي خيص أ من 

ن وأ فضل املعلومات وس ياسات ال م

 املامرسات

و وقعوا % من موظفي الويب38

حضية محالت التصّيد التجريبية 

(2018) 

% من موظفي الويبو وقعوا 50

 الت التصّيد التجريبيةحضية مح

دمني اذلين % من املس تخ95 

لكرتونيًا يف الويبو  ميلكون بريدًا ا 

أ مكلوا التدريب القامئ عىل احلاسوب 

ليه يومًا من ادلعوة ا   30خالل 

(2018) 

 % من املس تخدمني95اس تكامل 

لكرتونيًا يف  اذلين ميلكون بريدًا ا 

الويبو التدريب القامئ عىل احلاسوب 

ليه 30خالل   يومًا من ادلعوة ا 
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 ال هداف أ ساس املقارنة ات ال داءمؤرش النتيجة املرتقبة

 4.9ھ

سؤولية بيئية منظمة ذات م 

واجامتعية تكفل السالمة وال من 

للموظفني يف الويبو واملندوبني 

والزائرين واملمتلاكت املادية 

 علوماتوامل

 استيفاء ماكتب الويبو للمعايري

املنبثقة عن معليات تقيمي خماطر 

 ال من

% من ماكتب الويبو خضعت 50

للتقيمي من أ جل حتقيق الامتثال 

ليات تقيمي للمقاييس احملددة يف مع 

دارة خماطر ال من القطرية اليت  ا 

 (2018وضعهتا ال مم املتحدة )

% من ماكتب الويبو 90أ كرث من 

 (2021 )هناية

نظام الامتثال ال طار املساءةل يف 

 ال مم املتحدة ال دارة ال من

ال طار % 70الويبو ممتثةل بنس بة 

املساءةل يف نظام ال مم املتحدة ال دارة 

 (2018ال من )

% ال طار 90تثال بنس بة أ كرب من ام 

املساءةل يف نظام ال مم املتحدة ال دارة 

 2021ال من حبلول هناية عام 

ئوية خملاطر املعلومات، مبا النس بة امل 

اطر الغري، اليت مت يف ذكل خم

دارهتا بشلك متسق  اال بالغ عهنا وا 

 مضن حدود حتمل الويبو للمخاطر

خضعت لك العقود املعنية 

مة مع مقديم خدمات %( املرب 100)

خارجيني لتقيمي خماطر معلومات 

 .2018الغري يف عام 

تقيمي لك العقود اجلديدة الوجهية 

ة مع مقديم خدمات خارجيني املربم

 اطر معلومات الغريعىل أ ساس خم

املعلومات يف معاجلة ثغرات أ من  

 حدود اجلداول الزمنية املتفق علهيا

% من نقاط الضعف 90عوجلت 

أ و ذات اخملاطر الكبرية يف احلرجة 

 (2018ال نظمة احلساسة )

% من نقاط الضعف 90معاجلة 

 احلرجة أ و ذات اخملاطر الكبرية يف

 ال نظمة احلساسة

س ياسات أ من زايدة الامتثال ل  

 املعلومات

توس يع نطاق الامتثال للمعيار 

ISO 27001  لتغطية نظام معاهدة

الرباءات ونظام الهاي ونظام مدريد 

ز التحكمي والوساطة ومعلييت ومرك

"من التوظيف ا ىل التقاعد" و"من 

 .2018الرشاء ا ىل ادلفع" يف عام 

 ا ضافيني لسري التصديق عىل جمالني

 ISO 27001ال عامل وفقًا لشهادة 

زة عىل الكشف عن قدرة   معزَّ

هتديدات أ من املعلومات 

والاس تجابة لها، مبا يضمن حدًا أ دىن 

 لتعطل ال عامل

املهةل الالزمة للكشف عن متوسط 

 24حدث أ مين حممتل عىل مدار 

ساعتان  أ ايم يف ال س بوع: 7ساعة/

 (2018أ و أ قل )

هةل الالزمة للكشف عن متوسط امل 

 24عىل مدار حدث أ مين حممتل 

ساعتان  أ ايم يف ال س بوع: 7ساعة/

 أ و أ قل

 28املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  6.4زايدة بنس بة  2018/19انمج يف تبنّيِّ املوارد اال جاملية اخملصصة للرب

عادة توزيع وظيفة مؤقتة دلويُعزى الاخنفاض يف موارد امل تنظميية أ خرى. وتُعزى الزايدة يف عدد الوظائف ا ىل حتويل أ ربع مع أ ولوايت وظفني ا ىل ا 

 املس مترة ل دوارها يف تنفيذ اسرتاتيجيات تأ مني املعلومات. وظائف مؤقتة ا ىل وظائف اثبتة نظرًا ا ىل الطبيعة

تنفيذ خدمة الويبو الرمقية ل ختام  "1" الرتكزي عىل ما ييل:ا ىل زايدة  2018/19ملزيانية املعمتدة وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني مقارنًة اب

دارة اخملاطر وضوابط  "3املعلومات والتعامل معها؛ "وتعزيز القدرة عىل الكشف عن الهتديدات عىل أ من  "2التوقيت؛ " وحتسني معليات ا 

مة ا ىل موظفي الويبو  وتعزيز خدمات السالمة وال من "4الامتثال؛ " يف لك أ حناء العامل مبا يف ذكل يف مقر الويبو. وتندرج هذه الواجبة املقدَّ

طار النتيجة املرتقبة ه  .4.9الزايدات يف ا 
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عادة توزيع موارد املوظفني من النتيجة املرتقبة ه 1.9يفة يف املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة هوتُعزى الزايدة الطف  جل الرتكزي خالل من أ   4.9ا ىل ا 

 تعزيز وعي املوظفني ابملسؤوليات والس ياسات واملامرسات الفضىل املتصةل بأ من املعلومات. عىل 2020/21الثنائية 

 جئاملوارد حبسب النتا :28الربانمج 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

يالت التحو 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأ حصاب املصلحة  1.9ھ

 اخلارجيني

2,129 2,349 2,275 

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة وال من للموظفني يف الويبو واملندوبني  4.9ھ

 املادية واملعلوماتن واملمتلاكت والزائري

20,976 20,372 22,310 

 
 24,584 22,722 23,104 اجملموع

نفاق :28الربانمج   املوارد حبسب غرض اال 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني ف.أ ل
     

  
 الوظائف

 
4,084 4,423 5,111 1,027 25.2% 

  
املوظفون 

 املؤقتون

 
1,671 628 285 (1,385) -82.9% 

  
تاكليف املوظفني 

 ال خرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أ لف

 
5,754 5,051 5,396 (358) -6.2% 

 املوظفنيف موارد خال ابء.
     

 
 ويبواملتدربون ومنح ال

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح 9 9 9 -

  
 زماالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح 9 9 9 -

 
 سفار والتدريب واملنحال  

     

  
 بعثات املوظفني

 
 غري متاح 130 130 33 -

  
 أ سفار الغري

 
 غري متاح - - - -

  
 متاحغري  28 28 13 - لتدريب ومنح السفر هلا

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح 158 158 46 -
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 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
 غري متاح - - - -

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 %78.7- (1,478) 400 1,404 1,878 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %64.6- (8,385) 4,601 9,173 12,986 ال خرىاخلدمات التعاقدية 

 
 موع الفرعياجمل

 
14,864 10,577 5,001 (9,863) -66.4% 

 
تاكليف اخلدمات 

 املالية

 
- - - 

  

  
 اجملموع الفرعي

 
 حغري متا - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 %805.2 11,806 13,273 5,809 1,466 املباين والصيانة

  
 االتصاالت

 
 ري متاحغ 54 54 51 -

  
 غري متاح 178 178 87 - ال خرىالمتثيل ومرصوفات التشغيل 

  
مم  خدمات ال 

 املتحدة املشرتكة

 
 غري متاح 46 46 46 -

 
 اجملموع الفرعي

 
1,466 5,994 13,550 12,084 824.1% 

 
 املعدات واال مدادات

     

  
 متاحغري  5 5 2 - ال اثث واملعدات

  
  %54.5- (555) 464 1,043 1,019 اال مدادات واملواد

 لفرعياجملموع ا
 

1,019 1,045 469 (550) -54.0% 
 

 اجملموع، ابء
 

17,350 17,671 19,188 1,838 10.6% 
 

 %6.4 1,480 24,584 22,722 23,104 اجملموع
 

 4 15 13 11 الوظائف
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 املرفقات اثلثًا.
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 حبسب لك برانمج بعد التحويالت 2018/19الثنائية مزيانية  املرفق ال ول

 بعد التحويالت حبسب لك برانمج 2018/19ثنائية : مزيانية ال 8اجلدول 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 املزيانية املعمتدة  

2018/19 

 
 التحويالت*

 
لتحويالت كنس بة ا

مئوية من املزيانية 

 املعمتدة للربانمج

التحويالت 

مئوية كنس بة 

من مجموع 

 املزيانية املعمتدة

زيانية بعد امل

 التحويالت

2018/19 

 
التحويالت  التحويالت الواردة (2018/19مج )هيلك الربان

 الصادرة

مجموع التحويالت 

 الصافية

 5,358 %0.1 %7.9 393 (66)  459 4,965 قانون الرباءات 1

 4,647 %0.0 %5.6- (278)  (518)  240 4,925 الصناعية واملؤرشات اجلغرافيةالعالمات التجارية والتصاممي  2

 16,599 %0.0 %0.5- (81)  (1,676)  1,596 16,680 وق اجملاورةحق املؤلف واحلق 3

 6,869 %0.0 %2.7- (188)  (341)  154 7,057 وارد الوراثيةاملعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي وامل 4

 209,370 %0.5- %1.8- (3,737)  (5,839)  2,102 213,107 نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات 5

 57,308 %0.2- %2.6- (1,531)  (3,426)  1,895 58,839 نظام مدريد 6

 11,269 %0.0 %0.5- (53)  (134)  81 11,322 مركز الويبو للتحكمي والوساطة 7

 3,658 %0.0 %5.9 203 (212)  415 3,455 التمنيةتنس يق أ جندة  8

أ مرياك الالتينية والاكرييب العربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ و أ فريقيا والبدلان  9

 والبدلان ال قل منوا

30,785 425  (2,164)  (1,739) -5.6% -0.2% 29,046 

 8,528 %0.0 %1.7- (151)  (1,186)  1,036 8,679 والبدلان املتقدمة البدلان املتحوةل 10

 12,881 %0.1- %5.4- (733)  (1,272)  539 13,614 أ اكدميية الويبو 11

 7,201 %0.0 %0.2- (15)  (166)  151 7,215 ات واملعايري ادلوليةالتصنيف 12

 10,569 %0.2 %19.6 1,729 (615)  2,344 8,840 قواعد البياانت العاملية 13

 8,024 %0.0 %2.2 174 (106)  280 7,850 النفاذ ا ىل املعلومات واملعرفةخدمات  14

 14,495 %0.0 %0.5- (79)  (1,640)  1,561 14,574 عامل ملاكتب امللكية الفكريةحلول ال   15

 7,294 %0.1 %5.4 376 (735)  1,111 6,918 الاقتصاد واال حصاء 16
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ذاكء الاحرت  17  4,582 %0.1 %11.7 480 (85)  565 4,102 ام للملكية الفكريةا 

 5,052 %0.1- %10.5- (595)  (637)  41 5,648 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 18

 16,090 %0.0 %2.0- (322)  (338)  16 16,412 االتصاالت 19

 14,278 %0.1 %7.7 1,024 (1,008)  2,032 13,255 العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب اخلارجية 20

 23,518 %0.5 %17.3 3,471 (1,796)  5,267 20,047 اال دارة التنفيذية 21

دارة الربامج واملوارد 22  38,485 %0.0 %0.7 282 (864)  1,145 38,203 ا 

دارة املوارد البرشية وتطويرها 23  25,719 %0.2 %4.4 1,089 (1,060)  2,150 24,630 ا 

 38,847 %0.0 %0.6 214 (1,832)  2,046 38,634 العامةات ادلمع خدم 24

 52,251 %0.0 %0.3 163 (214)  377 52,088 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 25

 5,072 %0.1- %8.6- (478)  (763)  286 5,550 ابة ادلاخليةالرق 26

 36,212 %0.4- %7.5- (2,924)  (4,064)  1,140 39,136 خدمات املؤمترات واللغات 27

 22,722 %0.1- %1.7- (382)  (491)  108 23,104 تأ مني املعلومات والسالمة وال من 28

 6,380 %0.0 %0.9 54 (1,154)  1,208 6,326 اكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةلالرش  30

 15,414 %0.6 %37.7 4,221 (1,155)  5,377 11,193 نظام الهاي 31

 1,339 %0.0 %0.7- (9)  (9)   - 1,347 نةلش بو نظام  32
 

صة  6,778 %0.1- %7.9- (578)  (13,947)  13,369 7,357 غري خمصَّ
 

 725,857 %0.0 %0.0  - (49,514)  49,514 725,857 موع اللكياجمل

ماكنية حتويل املوارد وفقًا للامدة   ائة من املبلغ املطابق العامتدات فرتةلعام أ ن حيول مبالغ من برانمج ا ىل برانمج أ خر من الربانمج واملزيانية ل ي فرتة مالية معينة حبدود مخسة يف املللمدير ا: "جيوز 5.5** ينص نظام الويبو املايل والحئته عىل ا 

 راًي لضامن حسن سري ال عامل."حويل رضوالس نتني للربانمج املس تفيد من ذكل، أ و حبدود واحد يف املائة من ا جاميل املزيانية، أ هيام أ كرب، مىت اكن ذكل الت
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 حبسب لك برانمج 2020/21املوارد املقرتحة للثنائية  املرفق الثاين

 مجحبسب لك بران 2020/21مزيانية الثنائية  :9اجلدول 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 

 (2020/21الربانمج )هيلك 

 2020/21املزيانية املقرتحة  2018/19املزيانية بعد التحويالت  2018/19املزيانية املعمتدة 
الفرق عن املزيانية املعمتدة 

2018/19 

الفرق عن املزيانية بعد 

 2018/19التحويالت 

 
موارد 

 املوظفني

موارد خالف 

 املوظفني

موارد  اجملموع

 املوظفني

موارد خالف 

 املوظفني

موارد  اجملموع

 املوظفني

موارد خالف 

 املوظفني

 % املبلغ % املبلغ اجملموع

 %11.6 624 %20.5 1,017 5,982 1,825 4,157 5,358 1,408 3,950 4,965 1,398 3,567 قانون الرباءات 1

التجارية والتصاممي الصناعية العالمات  2

 ت اجلغرافيةواملؤرشا

4,053 872 4,925 3,567 1,080 4,647 3,812 1,430 5,242 317 6.4% 595 12.8% 

 %1.7 278 %1.2 197 16,877 7,410 9,467 16,599 6,807 9,793 16,680 6,545 10,135 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3

عبري الثقايف املعارف التقليدية وأ شاكل الت  4

 ثيةالتقليدي واملوارد الورا

4,524 2,534 7,057 4,366 2,503 6,869 4,504 2,594 7,098 41 0.6% 229 3.3% 

 %4.1 8,687 %2.3 4,950 218,056 89,253 128,803 209,370 81,307 128,063 213,107 81,082 132,025 نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات 5

 %7.5 4,326 %4.8 2,795 61,635 19,701 41,933 57,308 16,359 40,949 58,839 16,319 42,521 نظام مدريد 6

 %11.3 1,271 %10.8 1,218 12,540 3,640 8,900 11,269 3,211 8,058 11,322 3,182 8,140 مركز الويبو للتحكمي والوساطة 7

 %0.3 11 %6.2 214 3,669 1,470 2,199 3,658 1,203 2,456 3,455 1,209 2,246 تنس يق أ جندة التمنية 8

أ فريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا  9

واحمليط الهادئ وأ مرياك الالتينية والاكرييب 

 والبدلان ال قل منوا

22,297 8,488 30,785 20,487 8,559 29,046 20,054 8,588 28,642  (2,143) -7.0%  (404) -1.4% 

 %2.0 172 %0.2 21 8,700 1,998 6,702 8,528 1,822 6,706 8,679 1,898 6,781 تقدمةالبدلان املتحوةل والبدلان امل  10

 %1.7 213 %3.8- (520)  13,094 6,070 7,025 12,881 5,751 7,130 13,614 5,322 8,293 أ اكدميية الويبو 11

 %1.7- (119)  %1.9- (134)  7,082 1,745 5,337 7,201 1,905 5,296 7,215 1,745 5,471 التصنيفات واملعايري ادلولية 12

 %0.1- (14)  %19.4 1,715 10,556 2,434 8,122 10,569 2,711 7,858 8,840 2,434 6,407 قواعد البياانت العاملية 13

 %5.6- (453)  %3.6- (279)  7,571 1,420 6,151 8,024 1,629 6,394 7,850 1,444 6,405 النفاذ ا ىل املعلومات واملعرفةخدمات  14
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 مجحبسب لك بران 2020/21مزيانية الثنائية  :9اجلدول 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 

 (2020/21الربانمج )هيلك 

 2020/21املزيانية املقرتحة  2018/19املزيانية بعد التحويالت  2018/19املزيانية املعمتدة 
الفرق عن املزيانية املعمتدة 

2018/19 

الفرق عن املزيانية بعد 

 2018/19التحويالت 

 
موارد 

 املوظفني

موارد خالف 

 املوظفني

موارد  اجملموع

 املوظفني

موارد خالف 

 املوظفني

موارد  اجملموع

 املوظفني

موارد خالف 

 املوظفني

 % املبلغ % املبلغ اجملموع

 %1.3- (185)  %1.8- (264)  14,309 6,473 7,836 14,495 6,539 7,956 14,574 6,473 8,100 الفكرية ال عامل ملاكتب امللكيةحلول  15

 %0.6 46 %6.1 422 7,340 1,200 6,140 7,294 1,303 5,991 6,918 1,170 5,748 الاقتصاد واال حصاء 16

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 17  %0.3 12 %12.0 492 4,594 941 3,653 4,582 885 3,697 4,102 841 3,261 ا 

 %4.3- (215)  %14.3- (810)  4,837 838 4,000 5,052 913 4,140 5,648 788 4,860 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 18

 %1.3 214 %0.7- (108)  16,304 2,664 13,641 16,090 2,747 13,343 16,412 2,489 13,923 االتصاالت 19

ارجية والرشأاكت واملاكتب العالقات اخل 20

 اخلارجية

9,561 3,693 13,255 10,306 3,972 14,278 10,506 4,468 14,975 1,720 13.0% 697 4.9% 

 %11.1 2,604 %30.3 6,075 26,123 5,105 21,017 23,518 4,530 18,988 20,047 3,268 16,780 اال دارة التنفيذية 21

دارة الربامج واملوارد 22  %3.2 1,241 %4.0 1,523 39,726 15,015 24,711 38,485 14,570 23,915 38,203 13,083 25,120 ا 

دارة املوارد البرشية وتطويرها 23  %8.6 2,220 %13.4 3,309 27,940 5,614 22,326 25,719 6,123 19,596 24,630 5,600 19,030 ا 

 %2.2 846 %2.7 1,060 39,694 22,783 16,911 38,847 21,711 17,136 38,634 21,526 17,108 خدمات ادلمع العامة 24

 %4.4- (2,314)  %4.1- (2,150)  49,938 36,174 13,764 52,251 38,488 13,764 52,088 38,457 13,631 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 25

 %1.9- (94)  %10.3- (572)  4,978 835 4,142 5,072 987 4,085 5,550 700 4,849 الرقابة ادلاخلية 26

 %1.2- (437)  %8.6- (3,362)  35,775 9,656 26,118 36,212 10,403 25,809 39,136 9,750 29,386 خدمات املؤمترات واللغات 27

 %8.2 1,863 %6.4 1,480 24,584 19,188 5,396 22,722 17,671 5,051 23,104 17,350 5,754 تأ مني املعلومات والسالمة وال من 28

 %0.7- (48)  %0.1 7 6,333 1,741 4,591 6,380 1,606 4,775 6,326 1,561 4,765 ت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةلالرشاك 30

 %16.8- (2,594)  %14.5 1,627 12,820 2,598 10,222 15,414 6,191 9,223 11,193 2,426 8,767 الهاي نظام 31

 %1.6 22 %1.0 13 1,360 211 1,149 1,339 211 1,128 1,347 211 1,136 ونةنظام لش ب 32
 

صة  %116.5 7,895 %99.5 7,317 14,674 6,600 8,074 6,778 678 6,100 7,357 2,000 5,357 غري خمصَّ
 

 %3.7 27,188 %3.7 27,188 753,044 291,682 461,362 725,857 275,781 450,075 725,857 265,857 460,000 اجملموع اللكي
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 حبسب لك برانمج 2020/21ائف يف الثنائية عدد الوظ :10اجلدول 

  
 2020/21الفرق بني املزيانية املعمتدة  2020/21حة املزيانية املقرت  2018/19املزيانية بعد التحويالت  2018/19املزيانية املعمتدة 

 2018/19واملزيانية املعمتدة 
  

ع/  م

 ع م ن

 ع م م /

ع/  م اجملموع ع خ ف مد

 ع م ن

 ع م م /

ع/  م اجملموع ع خ ف مد

 ع م ن

 ع م م /

ع/  م اجملموع خ ع ف مد

 ع م ن

 ع م م /

اجملم خ ع ف مد

 وع

 - - - - - 9 3 5 1 - 9 3 5 1 - 9 3 5 1 - قانون الرباءات 1

العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات  2

 اجلغرافية

- 1 6 2 9 - 1 6 2 9 - 1 6 2 9 - - - - - 

 - - 1 (1) - 22 5 13 3 1 21 5 12 3 1 22 5 12 4 1 حلقوق اجملاورةحق املؤلف وا 3

 املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي 4

 واملوارد الوراثية

- 2 5 3 10 - 2 5 3 10 - 2 5 3 10 - - - - - 

 (1) (7) 6 - - 373 205 159 8 1 374 206 159 8 1 374 212 153 8 1 نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات 5

 3 3 (1) 1 - 119 66 46 6 1 115 62 46 6 1 116 63 47 5 1 نظام مدريد 6

 2 1 1 - - 21 7 13 1 - 19 6 12 1 - 19 6 12 1 - ساطةمركز الويبو للتحكمي والو  7

 - (1) 1 - - 6 2 3 1 - 7 2 4 1 - 6 3 2 1 - تنس يق أ جندة التمنية 8

ية وبدلان أ س يا واحمليط أ فريقيا والبدلان العرب  9

الهادئ وأ مرياك الالتينية والاكرييب والبدلان ال قل 

 منوا

1 6 26 15 48 1 6 26 14 47 1 6 26 14 47 - - - (1) (1) 

 (1) (1) (1) 1 - 16 4 10 2 - 17 4 11 2 - 17 5 11 1 - البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة 10

 (1) - - (1) - 18 6 10 2 - 17 6 9 2 - 19 6 10 3 - أ اكدميية الويبو 11

 - - - - - 14 3 10 1 - 14 3 10 1 - 14 3 10 1 - التصنيفات واملعايري ادلولية 12

 2 (1) 3 - - 20 4 15 1 - 20 4 15 1 - 18 5 12 1 - قواعد البياانت العاملية 13

 1 - - 1 - 15 4 8 2 1 15 4 8 2 1 14 4 8 1 1 واملعرفةخدمات النفاذ ا ىل املعلومات  14

 - - - - - 17 2 14 1 - 17 2 14 1 - 17 2 14 1 - حلول ال عامل ملاكتب امللكية الفكرية 15

 1 - - 1 - 15 2 11 2 - 15 2 11 2 - 14 2 11 1 - واال حصاءالاقتصاد  16
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ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 17  1 - 1 - - 9 2 6 1 - 9 2 6 1 - 8 2 5 1 - ا 

 (1) - (1) - - 9 4 3 1 1 10 4 4 1 1 10 4 4 1 1 الفكرية والتحدايت العاملية امللكية 18

 - - - - - 37 15 21 1 - 37 15 21 1 - 37 15 21 1 - االتصاالت 19

 4 (1) 3 2 - 28 4 16 8 - 29 4 17 8 - 24 5 13 6 - العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب اخلارجية 20

 16 9 3 4 - 51 23 19 7 2 47 23 15 7 2 35 14 16 3 2 اال دارة التنفيذية 21

دارة الربامج واملوارد 22  - - (1) 1 - 72 34 33 5 - 72 34 33 5 - 72 34 34 4 - ا 

دارة املوارد البرشية وتطويرها 23  4 1 3 - - 48 25 21 2 - 48 25 21 2 - 44 24 18 2 - ا 

 (1) (2) 1 - - 49 28 18 2 1 50 29 18 2 1 50 30 17 2 1 ات ادلمع العامةخدم 24

 - (1) 1 - - 35 14 18 3 - 35 14 18 3 - 35 15 17 3 - تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 25

 - 1 (1) - - 10 2 7 1 - 10 2 7 1 - 10 1 8 1 - الرقابة ادلاخلية 26

 (12) (13) 1 - - 70 35 33 2 - 72 37 33 2 - 82 48 32 2 - خدمات املؤمترات واللغات 27

 4 - 4 - - 15 4 10 1 - 13 4 8 1 - 11 4 6 1 - تأ مني املعلومات والسالمة وال من 28

 1 - - 1 - 11 2 8 1 - 11 2 8 1 - 10 2 8 - - توسطة ودمع املقاوةلالرشاكت الصغرية وامل  30

 4 1 2 1 - 24 11 11 2 - 24 11 11 2 - 20 10 9 1 - نظام الهاي 31

 1 1 - - - 3 1 1 1 - 3 1 1 1 - 2 - 1 1 - ةنظام لش بون 32
 

صة  (22) (22) - - - 7 4 3 - - 9 6 3 - - 29 26 3 - - غري خمصَّ
 

 4 (33) 26 11 - 1,209 540 582 78 9 1,205 541 577 78 9 1,205 573 556 67 9  وظائفا جاميل ال
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 ب لك احتادحبس 2020/21يرادات والنفقات للثنائية ختصيص اال   املرفق الثالث

 مقدمة

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

ةل من الاشرتأاكت )ويه احتاد ابريس، واحتاد برن، واحتاد الت  حتاد لواكرنو، واحتاد فيينا( صنيف ادلويل للرباءات، واحتاد نيس، واالاحتادات املُموَّ

، واحتاد مدريد، واحتاد الهاي، اون بشأ ن الرباءاتواتفاقية الويبو، والاحتادات ال ربعة اخلاصة بأ نظمة التسجيل ادلويل )ويه احتاد معاهدة التع

ن التطبيق الصارم ملهنجية ختصيص اال يرادات واحتاد لش بونة(. طار الربانمج وا  ، وفقًا للمهنجية 2020/21واملزيانية  والنفقات لالحتادات يف ا 

أ ي الاحتادات  -تعجز غالبية الاحتادات س يؤدي ا ىل أ ن س امي مبدأ  القدرة عىل ادلفع،  وال 2018/19املس تخدمة يف وثيقة الربانمج واملزيانية 

وسعيًا ا ىل  رصوفات اال دارية غري املبارشة.التاكليف غري املبارشة لالحتاد وال املعن حتمل  -املموةل من الاشرتأاكت واحتاديي الهاي ولش بونة 

 من اشرتأاكت واحتادا الهاي ولش بونة ابملسامهة حتادات املموةلضامن حد أ دىن من مسامهة لك الاحتادات يف تغطية التاكليف املشرتكة، تُلزم الا

يراداهتا يف  وزيع مرصوفات الاحتاد املبارشة وغري املبارشة، فقد نُقحت وفامي خيص ت تغطية التاكليف املشرتكة.بنس بة امسية قدرها واحد ابملئة من ا 

دارة ال داء املؤسيس. وتبنّيِّ اجلداول  أ نظمة التخط احلساابت اكلعادة لتحسني مراعاة تطور معل املنظمة ابالستناد ا ىل  11يط للموارد املؤسس ية/ا 

رة للك احتاد يف  ،2020/21رادات والنفقات للك احتاد يف حملة عامة عن ختصيص اال ي 13و 12و ، ومزيانية 2020/21واال يرادات املقدَّ

 حبسب الربانمج والاحتاد. 2020/21

 ختصيص اال يرادات حبسب لك احتاد

 ال يرادات لالحتادات ا ىل مهنجية التخصيص التالية:يستند ختصيص ا

ص اال يرادات املتأ تية من اشرتأاكت ادلول  • ةل من الاشخُتصَّ  رتأاكت؛ال عضاء لالحتادات املُموَّ

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

ص ا   • ةل من الاشرتأاكت، واحتاد معاهدة الرباءات، واحتاد مدريد، عوخُتصَّ ىل أ ساس يرادات املنشورات لالحتادات املُموَّ

رة ملنشورات  لك احتاد؛ اال يرادات املقدَّ

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

ص اال   •  ية ابلتساوي للك الاحتادات؛يرادات النرث وخُتصَّ

ص اال يرادات عىل أ ساس املزيانية بعد التسوية وفقًا ملعايري ا   •  يبساس ابلتساوي للك الاحتادات.وخُتصَّ

 النفقات حبسب لك احتادختصيص 

 مبادئ التخصيص

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

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

 د معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات(؛"مبارشة" الحتا
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 - 9فقات الاحتادات غري املبارشة" )مثال: يُعّد اجلزء اذلي يتحمهل احتاد معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات من نفقات الربانمج "نو "2"

 نفقات "غري مبارشة" لالحتاد(؛ -املاكتب اال قلميية والبدلان ال قل منوًا 

دارة ا - 23ل: تُعّد نفقات الربانمج و"النفقات اال دارية املبارشة" )مثا "3" اليت تُنفيق عىل ادلمع املتعلق  -ملوارد البرشية وتطويرها ا 

م ا ىل الربانمج  دارية مبا 5ابملوارد البرشية املُقدَّ  ة" الحتاد معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات(؛رش نفقات "ا 

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

م ا ىل الربانمج  دارية غري مبارشة"(. 9ادلمع املتعلق ابملوارد البرشية املُقدَّ  نفقات "ا 

ما عىل أ ساس تقديرات املسؤول صوخُتصَّ  ما لكية وا  ص النفقات اال داانعن الرب النفقات املبارشة لالحتادات ا  رية املبارشة لالحتادات مج. وخُتصَّ

 من العاملني. عىل أ ساس حصهتا

ص املرصوفات غري املبارشة لالحتادات واملرصوفات اال دارية غري املبارشة لالحتادات عىل أ ساس مبدأ  "ا ذا اكن  قدرة عىل ادلفع".لوخُتصَّ وا 

قدرة عىل قادرًا عىل دمع أ نشطة غري مبارشة. و"المس توى الاحتياطي دلى الاحتاد أ عىل من مس توى الاحتياطي املس هتدف، يُعترب الاحتاد 

ماكنية تقدمي لك احتاد  .ادلفع" تساوي الفرق بني اال يرادات املتوقعة لالحتاد خالل الثنائية ونفقاته املبارشة ونفقاته اال دارية املبارشة ب مدى ا  وحُيسي

يرادات الاحتاد لنفقاته املبا القدرة عىل ادلفع" بنس بة امسية وتسامه الاحتادات اليت ال متتكل " رشة.لهذا ادلمع من خالل النظر يف مدى جتاوز ا 

يراداهتا يف تغطية التاكليف املشرتكة )انظر املقدمة(.  قدرها واحد ابملئة من ا 

 حبسب فئة التخصيص 2020/21 ختصيص نفقات

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

 الرباءات ومدريد عىل أ ساس "قدرهتام عىل ادلفع".

ةل من  الاحتادات املُموَّ

 الاشرتأاكت

 احتاد لش بونة احتاد الهاي اد مدريداحت الرباءاتاحتاد معاهدة 

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

 النفقات اال دارية املبارشة اال دارية املبارشةالنفقات  النفقات اال دارية املبارشة النفقات اال دارية املبارشة النفقات اال دارية املبارشة

 الاحتاد غري املبارشةنفقات  نفقات الاحتاد غري املبارشة رشةنفقات الاحتاد غري املبا نفقات الاحتاد غري املبارشة نفقات الاحتاد غري املبارشة

 النفقات اال دارية غري املبارشة فقات اال دارية غري املبارشةالن ة غري املبارشةالنفقات اال داري النفقات اال دارية غري املبارشة النفقات اال دارية غري املبارشة

يبساس  تسوية النفقات وفق معايري ا 
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 حبسب النتاجئ املرتقبة ختصيص النفقات

 املرتقبة للمنظمة.وتضطلع الربامج بأ نشطة للمسامهة يف حتقيق النتاجئ  لويبو وفقًا لبنية قامئة عىل الربامج.تنفَّذ أ نشطة ا

نفاق امل  دولية متوازنة يف  "تعاون معزز بني ادلول ال عضاء يف وضع أ طر معيارية 1.1تعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة هواال 

 ة" وتنفذها الربامج التالية:جمال امللكية الفكري

 )قانون الرباءات( 1الربانمج 

 اجلغرافية(والتصاممي الصناعية واملؤرشات  )العالمات التجارية 2الربانمج 

 )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( 3الربانمج 

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

 )امللكية الفكرية والتحدايت العاملية( 18الربانمج 

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

ةل من الاحتادات املُموَّ 

 الاشرتأاكت

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد معاهدة الرباءات

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد مدريد

 وفات الاحتاد املبارشةمرص 

 احتاد الهاي

 وفات الاحتاد املبارشةمرص 

 

 جلنة الرباءات - 1الربانمج 

تقدير املسؤول  -% 10)
 الربانمج(عن 

 جلنة الرباءات - 1الربانمج 

تقدير املسؤول عن  -% 90)
 الربانمج(

 جلنة العالمات - 2الربانمج 

تقدير املسؤول عن  -% 65)
 الربانمج(

 جلنة العالمات - 2الربانمج 

عن تقدير املسؤول  -% 15)
 الربانمج(

 

 جلنة العالمات - 2الربانمج 

تقدير املسؤول عن  -% 20)
 الربانمج(

    

جلنة حق  - 3الربانمج 

 املؤلف

    

جلنة املعارف  - 4لربانمج ا

 التقليدية

    

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

نفاق املتعلق ابل نشطة اليت وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية" "أ طر ترشيعية  2.1 تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة هواال 

 ها الربامج التالية:وتنفذ

 )قانون الرباءات( 1الربانمج 

 ات اجلغرافية()العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرش 2الربانمج 

 احلقوق اجملاورة()حق املؤلف و  3الربانمج 

 ان ال قل منوًا()املاكتب اال قلميية والبدل 9الربانمج 

 ة()البدلان املتحوةل والبدلان املتقدم 10الربانمج 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية( 17الربانمج   )ا 
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 )امللكية الفكرية والتحدايت العاملية( 18الربانمج 

 اكتب اخلارجية()العالقات اخلارجية والرشأاكت وامل 20ج الربانم

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

ةل من  الاحتادات املُموَّ

 الاشرتأاكت

 ت الاحتاد املبارشةمرصوفا

 احتاد معاهدة الرباءات

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد مدريد

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 حتاد الهايا

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 

الرتوجي ملعاهدة  - 1الربانمج 

الرباءات ومعاهدة قانون 

 بودابست

تقدير املسؤول  -% 10)

 عن الربانمج(

ملعاهدة  الرتوجي - 1الربانمج 

قانون الرباءات ومعاهدة 

 بودابست

تقدير املسؤول  -% 90)

 عن الربانمج(

الرتوجي ملعاهدة  - 2الربانمج 

 نغافورةس  

تقدير املسؤول  -% 65)

 مج(عن الربان

ملعاهدة الرتوجي  - 2الربانمج 

 س نغافورة

تقدير املسؤول  -% 15)

 عن الربانمج(

 

الرتوجي ملعاهدة  - 2الربانمج 

 ةس نغافور

تقدير املسؤول  -% 20)

 عن الربانمج(

    

الرتوجي  - 3الربانمج 

للمعاهدات )بيجني ومراكش 

ن حق ومعاهدة الويبو بشأ  

املؤلف ومعاهدة الويبو بشأ ن 

ء والتسجيل الصويت ال دا

 وغريها(

    

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

ارات ادلول وأ سامهئا وشعارات "درجة مزتايدة من ال من واليقني محلاية شع 3.1نفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة هواال  

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

 كام ييل.

ةل من  الاحتادات املُموَّ

 الاشرتأاكت

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد مدريد 

 حتاد املبارشةمرصوفات الا

 احتاد الهاي

 حتاد املبارشةالامرصوفات 

 

 )اثلثًا(6املادة  - 2الربانمج 

تقدير املسؤول  -% 20)
 عن الربانمج(

 )اثلثًا(6املادة  - 2الربانمج  

تقدير املسؤول عن  - 65%)

 الربانمج(

 )اثلثًا(6املادة  - 2الربانمج 

تقدير املسؤول عن  -% 15)

 الربانمج(
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نفاق "اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل القضااي فامي يتعلق ابمحلاية ادلولية  4.1النتيجة املرتقبة ه حتقيقاملتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف  واال 

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

 "نفقات مبارشة" كام ييل.

ةل من الاحت ادات املُموَّ

 الاشرتأاكت

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد معاهدة الرباءات

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

   

 معلومات رسية - 1 الربانمج

تقدير املسؤول  -% 10)
 عن الربانمج(

 معلومات رسية - 1الربانمج 

تقدير املسؤول عن  -% 90)

 ربانمج(ال

   

نفاق  "اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات عىل نطاق أ وسع وبفعالية  1.2اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه املتعلق ابل نشطةواال 

 يداع طلبات الرباءات ادلولية" وتنفذها الربامج التالية:أ كرب ال  

 )معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات( 5الربانمج 

 منوًا( اال قلميية والبدلان ال قل)املاكتب  9ج الربانم

 )البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة( 10الربانمج 

 ()العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب اخلارجية 20الربانمج 

ص بوصفه "نفقات مبارشة" كام ييل.  خُيصَّ

 احتاد معاهدة الرباءات 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

   

احتاد الرباءات مجعية  - 5الربانمج  

ملعاهدة الرباءات  والفريق العامل

وال نشطة القانونية والرتوجيية لنظام 

 معاهدة الرباءات

   

الرتوجي ملعاهدة  - 9الربانمج  

 الرباءات

   

الرتوجي ملعاهدة  - 10الربانمج  

 الرباءات

   

الرتوجي ملعاهدة  - 20الربانمج  

 الرباءات
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نفاق  نة يف معليات معاهدة التعاون بشأ ن  2.2جة املرتقبة هلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتياملتعواال  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ "ا 

ص بوصفه "نفقات مبارشة" الحتاد معاهدة الرباءات.)معاهدة الت 5الرباءات" وينفذها الربانمج   عاون بشأ ن الرباءات(، خُيصَّ

 احتاد معاهدة الرباءات 

 الاحتاد املبارشة مرصوفات

   

دمات املعاجلة خ - 5الربانمج  

والرتمجة ونظم املعلومات 

 اخلاصة مبعاهدة الرباءات

   

نفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق الن  "اس تخدام نظام الهاي عىل نطاق أ وسع وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل من  3.2تيجة املرتقبة هواال 

 تالية:لبدلان ال قل منوا" وتنفذها الربامج ال البدلان النامية واقبل 

 )املاكتب اال قلميية والبدلان ال قل منوًا( 9الربانمج 

 )البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة( 10الربانمج 

 )العالقات اخلارجية واملاكتب اخلارجية( 20ج الربانم

 )نظام الهاي( 31الربانمج 

ص بوصفه   ."نفقات مبارشة" كام ييلخُيصَّ

 احتاد الهاي   

 ارشةمرصوفات الاحتاد املب

 

الفريق العامل لنظام  - 31الربانمج    

الهاي وال نشطة القانونية والرتوجيية 

 لنظام الهاي

 

  جي لنظام الهايالرتو - 9الربانمج    

  الرتوجي لنظام الهاي - 10الربانمج    

  الرتوجي لنظام الهاي - 20الربانمج    

نفاق  نة يف معليات نظام الهاي" وينفذها  4.2النتيجة املرتقبة هاملتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق واال  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ "ا 

ص ب 31الربانمج   وصفه "نفقات مبارشة" الحتاد الهاي.)نظام الهاي(، خُيصَّ

 احتاد الهاي   

 املبارشةمرصوفات الاحتاد 

 

جلة خدمات املعا - 31الربانمج    

ونظم املعلومات اخلاصة بنظام 

 الهاي
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نفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه كرب، مبا يف ذكل من قبل "اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أ وسع وبفعالية أ   5.2واال 

 وتنفذها الربامج التالية:البدلان النامية والبدلان ال قل منوا" 

 ريد()نظام مد 6الربانمج 

 لبدلان ال قل منوًا()املاكتب اال قلميية وا 9الربانمج 

 )البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة( 10الربانمج 

 ية()العالقات اخلارجية واملاكتب اخلارج  20الربانمج 

ص بوصفه "نفقات مبارشة" كام ييل.  خُيصَّ

 احتاد مدريد  

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

  

مدريد وفريق  مجعية - 6الربانمج   

قانونية مدريد العامل وال نشطة ال

 والرتوجيية لنظام مدريد

  

   الرتوجي لنظام مدريد - 9الربانمج   

   الرتوجي لنظام مدريد - 10الربانمج   

   الرتوجي لنظام مدريد - 20ربانمج ال  

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

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

 احتاد مدريد  

 اد املبارشةمرصوفات الاحت

  

املعاجلة خدمات  - 6الربانمج   

والرتمجة ونظم املعلومات 

 63اخلاصة بنظام مدريد

  

                                                           
ص 63  اليت تدمع معليات نظام الهاي 6الحتاد الهاي حصة موارد الربانمج  خُتصَّ
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نفاق امل  "تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أ و  7.2تيجة املرتقبة هتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق الن واال 

ة يف "حامية فعاةل للملكية الفكري 8.2البديةل لتسوية املنازعات" والنتيجة املرتقبة هكمي وغريها من أ ساليب الويبو تسويهتا عرب الوساطة والتح

 امة واحلقول العليا املكونة من رموز البدلان" وتنفذها الربامج التالية:احلقول العليا املكونة من أ سامء ع

 )مركز الويبو للتحكمي والوساطة( 7الربانمج 

 لبدلان ال قل منوًا()املاكتب اال قلميية وا 9انمج الرب

 )البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة( 10الربانمج 

 رجية()العالقات اخلارجية واملاكتب اخلا 20ج الربانم

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

ةل من  الاحتادات املُموَّ

 الاشرتأاكت

 املبارشةمرصوفات الاحتاد 

 الرباءاتاحتاد معاهدة 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد مدريد

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد الهاي

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 

اخلدمات  - 7الربانمج 

 البديةل لتسوية املنازعات

تقدير املسؤول  -% 18)

 عن الربانمج(

اخلدمات  - 7الربانمج 

 تالبديةل لتسوية املنازعا

املسؤول تقدير  -% 17)

 عن الربانمج(

اخلدمات  - 7الربانمج 

 البديةل لتسوية املنازعات

تقدير املسؤول  -% 46)

 ن الربانمج(ع

اخلدمات  - 7الربانمج 

 يةل لتسوية املنازعاتالبد

تقدير املسؤول  -% 19)

 عن الربانمج(

 

 20و 10و 9الربامج  مرصوفات الاحتاد غري املبارشة:

نفاق  كرب، مبا يف ذكل من "اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أ وسع وبفعالية أ   9.2ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة هاملتعلق واال 

ص بوصفه "نفقات مبارشة" الحتاد لش بونة وينفذها الربانمج قبل البدلان النامي  ية:)نظام لش بونة( والربامج التال  32ة والبدلان ال قل منوا"، خُيصَّ

 )املاكتب اال قلميية والبدلان ال قل منوًا( 9انمج الرب

 )البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة( 10الربانمج 

 تب اخلارجية()العالقات اخلارجية واملاك 20الربانمج 

 )جسل لش بونة( 32الربانمج 

ص بوصفه "نفقات مبارشة" كام ييل.  خُيصَّ

 احتاد لش بونة    

 رشةاملبامرصوفات الاحتاد 

املعاجلة وتطوير  - 32الربانمج     

تكنولوجيا املعلومات يف نظام لش بونة، 

 وفريق لش بونة العامل، والرتوجي

 نةالرتوجي لنظام لش بو  - 9الربانمج     

 الرتوجي لنظام لش بونة - 10الربانمج     

 الرتوجي لنظام لش بونة - 20الربانمج     
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نفاق املتعلق  نة يف معليات نظام لش بونة" وينفذها  10.2تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة هابل نشطة اليت واال  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ "ا 

ص بوصفه "نف 32ج الربانم  قات مبارشة" الحتاد لش بونة.)نظام لش بونة(، خُيصَّ

 احتاد لش بونة    

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

املعاجلة وتطوير  - 32الربانمج     

ملعلومات يف نظام تكنولوجيا ا

لش بونة، وفريق لش بونة العامل، 

 والرتوجي
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نفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق ال  زة ل 2.3نتيجة املرتقبة هواال  لموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من "كفاءات معزَّ

النامية والبدلان ال قل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل" وتنفذها  بفعالية ل غراض التمنية يف البدلاناملتطلبات لتسخري امللكية الفكرية 

 الربامج التالية:

 ؤرشات اجلغرافية(مات التجارية والتصاممي الصناعية وامل)العال 2الربانمج 

 )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( 3الربانمج 

 يدي واملوارد الوراثية(يدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقل )املعارف التقل  4الربانمج 

 )تنس يق أ جندة التمنية( 8الربانمج 

 ًا()املاكتب اال قلميية والبدلان ال قل منو  9الربانمج 

 بدلان املتقدمة()البدلان املتحوةل وال  10الربانمج 

 )أ اكدميية الويبو( 11الربانمج 

 ملعرفة()النفاذ ا ىل املعلومات وا 14الربانمج 

ذاكء الاحرت  17الربانمج   ام للملكية الفكرية()ا 

 )امللكية الفكرية والتحدايت العاملية( 18الربانمج 

 اكتب اخلارجية()العالقات اخلارجية وامل 20الربانمج 

 لصغرية واملتوسطة()الرشاكت ا 30الربانمج 

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

ةل من  الاحتادات املُموَّ

 الاشرتأاكت

 فات الاحتاد املبارشةمرصو

 احتاد مدريد 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد الهاي

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 

تكوين  - 2مج الربان

ت الكفاءات يف جمال العالما

التجارية والتصاممي الصناعية 

 واملؤرشات اجلغرافية

املسؤول تقدير  -% 20)

 عن الربانمج(

تكوين  - 2الربانمج  

جمال العالمات  الكفاءات يف

التجارية والتصاممي الصناعية 

 واملؤرشات اجلغرافية

تقدير املسؤول  -% 65)

 عن الربانمج(

تكوين  - 2ج الربانم

 الكفاءات يف جمال العالمات

التجارية والتصاممي الصناعية 

 واملؤرشات اجلغرافية

تقدير املسؤول  -% 15)

 عن الربانمج(

 

احتاد الكتب  - 3الربانمج 

 ةامليرسَّ 

    

تكوين  - 4الربانمج 

الكفاءات يف جمال املعارف 

التقليدية وأ شاكل التعبري 

 الثقايف التقليدي واملوارد

 الوراثية

    

 30و 20و 18و 17و 14و 11و 10و 9و 8و )تطوير حق املؤلف( 3الربامج  بارشة:مرصوفات الاحتاد غري امل 



 املرفقات

 املرفق الثالث

 الفكرية املنظمة العاملية للملكية

 2020/21الربانمج واملزيانية 

 
 

256 

نفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقي "ترتيبات تعاونية معّززة مع البدلان النامية والبدلان ال قل منوا والبدلان  4.3ق النتيجة املرتقبة هواال 

 ج التالية:مبا يناسب احتياجاهتا" وتنفذها الربام املتحوةل

 )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( 3الربانمج 

 )املاكتب اال قلميية والبدلان ال قل منوًا( 9ربانمج ال

 )البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة( 10الربانمج 

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

ةل من  الاحتادات املُموَّ

 الاشرتأاكت

 حتاد املبارشةمرصوفات الا

    

تكوين كفاءات  - 3الربانمج 

 منظامت اال دارة امجلاعية

  

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

نفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه  الويبو هبدف تيسري مقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري"نظام حمّدث و  1.4واال 

)التصنيفات واملعايري  12فذها الربانمج امللكية الفكرية واس تخداهما ونرشها يف صفوف أ حصاب املصلحة يف أ حناء العامل" وينالنفاذ ا ىل معلومات 

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

ةل من الاحتادات املُموَّ 

 الاشرتأاكت

 ارشةمرصوفات الاحتاد املب

 احتاد معاهدة الرباءات

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد مدريد

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد الهاي

 د املبارشةمرصوفات الاحتا

 

التصنيفات  - 12الربانمج 

 واملعايري ادلولية للويبو

تقدير املسؤول عن  -% 9)
 الربانمج(

التصنيفات  - 12الربانمج 

 بوواملعايري ادلولية للوي 

املسؤول تقدير  -% 70)
 عن الربانمج(

التصنيفات  - 12الربانمج 

 واملعايري ادلولية للويبو

تقدير املسؤول  -% 20)
 مج(عن الربان

التصنيفات  - 12الربانمج 

 واملعايري ادلولية للويبو

تقدير املسؤول عن  -% 1)
 الربانمج(
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نفاق املتعل "نفاذ حمّسن ا ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل  2.4املرتقبة هة ق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجواال 

 ور لتشجيع الابتاكر واال بداع" وتنفذها الربامج التالية:مؤسسات امللكية الفكرية وامجله

 يف التقليدي واملوارد الوراثية()املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقا 4الربانمج 

 )املاكتب اال قلميية والبدلان ال قل منوًا( 9 مجالربان

 )قواعد البياانت العاملية( 13الربانمج 

 ات واملعرفة()النفاذ ا ىل املعلوم 14الربانمج 

 )العالقات اخلارجية واملاكتب اخلارجية( 20الربانمج 

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

ةل ن م الاحتادات املُموَّ

 الاشرتأاكت

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد معاهدة الرباءات

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد مدريد

 املبارشةمرصوفات الاحتاد 

 احتاد الهاي

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 

قواعد بياانت  - 4الربانمج 

املعارف التقليدية وأ شاكل 

ري الثقايف التقليدي التعب

 الوراثيةواملوارد 

البنية التحتية  - 13الربانمج 

لقواعد البياانت العاملية 

وأ دوات البحث والرتمجة 

 ال لية

تقدير املسؤول  -% 59.4)
 مج(عن الربان

البنية التحتية  - 13الربانمج 

لقواعد البياانت العاملية 

وأ دوات البحث والرتمجة 

 ال لية

ملسؤول تقدير ا -% 31.7)

 عن الربانمج(

نية التحتية الب  - 13الربانمج 

لقواعد البياانت العاملية 

وأ دوات البحث والرتمجة 

 ال لية

تقدير املسؤول  -% 8.9)
 عن الربانمج(

 

نرش البياانت  - 14الربانمج  

 العاملية للملكية الفكرية

حصة  -% 59.4)

 اال يرادات(

نرش البياانت  - 14الربانمج 

 لكية الفكريةالعاملية للم 

حصة  -% 31.7)

 اال يرادات(

نرش البياانت  - 14الربانمج 

 العاملية للملكية الفكرية

 حصة اال يرادات( -% 8.9)

 

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

نفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه ية بشأ ن امللكية الفكرية واسعة لقواعد بياانت الويبو العامل افية "تغطية جغر  3.4واال 

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

 احتاد معاهدة الرباءات 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد مدريد

 ةمرصوفات الاحتاد املبارش 

 اد الهاياحت

 ةمرصوفات الاحتاد املبارش 

 

توس يع تغطية  - 13الربانمج  

 قواعد البياانت العاملية

تقدير املسؤول  -% 59.4)

 عن الربانمج(

ية توس يع تغط  - 13الربانمج 

 قواعد البياانت العاملية

تقدير املسؤول  -% 31.7)

 عن الربانمج(

توس يع تغطية  - 13الربانمج 

 العامليةالبياانت قواعد 

تقدير املسؤول  -% 8.9)

 انمج(عن الرب
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نفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه ب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات "بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكت 4.4واال 

ونتاجئ أ حسن ( ل حصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها جودة أ حسنامللكية الفكرية مبا يؤدي ا ىل خدمات أ فضل )بتلكفة أ قل ورسعة أ عىل و 

 ال دارة امللكية الفكرية" وتنفذها الربامج التالية:

 )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( 3الربانمج 

 اكتب اال قلميية والبدلان ال قل منوًا()امل 9الربانمج 

 )قواعد البياانت العاملية( 13الربانمج 

 اكتب امللكية الفكرية()حلول ال عامل مل 15الربانمج 

 عالقات اخلارجية واملاكتب اخلارجية()ال 20الربانمج 

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

ةل م ن الاحتادات املُموَّ

 الاشرتأاكت

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد معاهدة الرباءات

 املبارشةمرصوفات الاحتاد 

 احتاد مدريد

 الاحتاد املبارشة مرصوفات

 احتاد الهاي

 الاحتاد املبارشة مرصوفات

 

دارة  - 3الربانمج  أ نظمة ا 

 البياانت الرمقية

أ نظمة التعرف  - 13الربانمج 

الضويئ عىل احملارف يف 

 تب الوطنيةاملاك

تقدير املسؤول  -% 59.4)
 عن الربانمج(

التعرف أ نظمة  - 13الربانمج 

الضويئ عىل احملارف يف 

 الوطنية املاكتب

تقدير املسؤول  -% 31.7)
 ربانمج(عن ال

أ نظمة التعرف  - 13الربانمج 

الضويئ عىل احملارف يف 

 املاكتب الوطنية

تقدير املسؤول عن  -% 8.9)
 الربانمج(

 

 20و 15و 9الربامج  ات الاحتاد غري املبارشة:مرصوف

نفاق املتعلق  لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها  "منصات وأ دوات امللكية الفكرية 1.7بة هابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتق واال 

 ة التحدايت العاملية" وتنفذها الربامج التالية:س امي البدلان ال قل منوا، ملواهج من البدلان املتقدمة ا ىل البدلان النامية، وال

 )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( 3الربانمج 

 لتقليدي واملوارد الوراثية(رف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف ا)املعا 4الربانمج 

 )امللكية الفكرية والتحدايت العاملية( 18الربانمج 

 اخلارجية( )العالقات اخلارجية واملاكتب 20الربانمج 

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

ةل من الاشرتأاكت  الاحتادات املُموَّ

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

    

خدمة الكتب الحتاد  - 3ج الربانم

ة والنرش اجلامع الحتاد  الكتب امليرسَّ

 الكتب امليرّسة

    

دمع منصيتي  - 4الربانمج 

WIPO Re:Search 

 GREEN WIPOو

    

 20و 18الربانجمان  الاحتاد غري املبارشة:مرصوفات 
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نفاق املتعلق ابل نشطة اليت ت   4.8وهـ 2.8وهـ 1.8وهـ 2.6وهـ 1.6وهـ 2.5وهـ 1.5وهـ 6.3وهـ 3.3هـو  1.3سامه يف حتقيق النتاجئ املرتقبة هواال 

ص بوصفه "نفقات غري مبارشة" استنادًا ا ىل5.8وهـ  ادلفع".مبدأ  "القدرة عىل  ، خُيصَّ

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

ص ابلطريقة ذاهتا24و 21وينفذها الربانجمان  5.8وال نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه فقات املتعلقة اليت ختصص هبا الن ، خُتصَّ

 ابل نشطة التنظميية واال دارية.

نفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حت  داواال  ري ومايل فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها" )النتاجئ قيق الهدف الاسرتاتيجي التاسع "دمع ا 

َّ ب (، وتنفذها الربامج امل 5.9ا ىل ه 1.9املرتقبة ه دارية  ،يلي اميف ةني ص بوصفه "نفقات ا  التخصيص  )أ ( مبارشة" للك الاحتادات كام ييل:خُيصَّ

( UN-ICCاملركز ادلويل للحساب اال لكرتوين التابع لل مم املتحدة )تلكفة اس تضافة اخلادوم يف  املبارش للتاكليف اال دارية لالحتادات مثل حصة

دارة الشؤون املالية؛ )ب( اال دارية املبارشة" املتبقية لالحتادات بناًء عىل حصهتا من وختصيص "التاكليف  وحصة تلكفة قسم اال يرادات يف ا 

د والنفقات املتعلقة ابال دارة غري العاملني. دارية غري مبارشة" بناًء عىل مبدأ  املُخصصة بوصفها "نفقات ا  ص بوصفها نفقات "ا  ارية مبارشة" خُتصَّ

 ."القدرة عىل ادلفع"

 ري املبارشةالنفقات اال دارية غالنفقات اال دارية املبارشة/

 )اال دارة التنفيذية( 21الربانمج 

دارة الربامج واملوارد( 22الربانمج   )ا 

دارة املوارد البرشية وتطو ) 23الربانمج   يرها(ا 

 )خدمات ادلمع العامة( 24الربانمج 

 )تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( 25الربانمج 

 ة()الرقابة ادلاخلي 26الربانمج 

 )خدمات املؤمترات واللغات( 27الربانمج 

 )تأ مني املعلومات والسالمة وال من( 28الربانمج 
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يبساس حبسب لك احت ختصيص التسوايت بناء عىل  ادمعايري ا 

يبساس ابلنس بة والتناسب بني الاحتادات استنادًا ا ىل حصهتا من النفقات.  ص تسوايت النفقات بناء عىل معايري ا  ل التسوايت بناء وتشمخُتصَّ

يبساس اس تحقاقات املوظفني بعد اخلدمة واهتالك ورمسةل املباين واملعدات والربجميات وحقوق ال    رض.عىل معايري ا 

 العام حبسب لك احتادالسيناريو  :11اجلدول 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

   

ةل من  الاحتادات املُموَّ

 الاشرتأاكت

احتاد معاهدة 

 الرباءات
 اجملموع احتاد لش بونة احتاد الهاي ريداحتاد مد

 
يرادات   36,084 2020/21ا 

 
674,122 

 
164,491 

 
13,319 

 
779 

 
888,795 

 

 
 2020/21نفقات 

            

  
 25,132 حتاد املبارشةنفقات الا

 
237,998 

 
77,736 

 
19,342 

 
1,531 

 
361,739 

 

  
 12,562 املبارشةالنفقات اال دارية 

 
115,941 

 
3255,4 

 
11,617 

 
834 

 
196,386 

 

  

اجملموع الفرعي، 

 37,694 النفقات املبارشة
 

353,939 
 

133,168 
 

30,959 
 

2,364 
 

558,124 
                

  

اد غري نفقات الاحت
 237 املبارشة

 
116,181 

 
11,366 

 
87 

 
5 

 
127,876 

 

  

النفقات اال دارية غري 
 124 املبارشة

 
60,913 

 
5,959 

 
46 

 
3 

 
67,044 

 

  

اجملموع الفرعي، 

 361 النفقات غري املبارشة
 

177,094 
 

17,325 
 

133 
 

8 
 

194,920 
 

  
 05538, 2020/21اجملموع، نفقات 

 
531,032 

 
150,493 

 
,09231 

 
2,372 

 
753,044 

 

 

يبساس املرتقبة عىل  تسوايت ا 

 1,000 املزيانية
 

13,956 
 

3,955 
 

817 
 

62 
 

19,790 
 

 

بعد تسوايت  مجموع النفقات

يبساس  39,055 ا 
 

544,988 
 

154,448 
 

31,909 
 

2,435 
 

772,834 
 

 
 (2,971) النتيجة التشغيلية

 
129,135 

 
10,043 

 
(18,591) 

 
(1,656) 

 
115,961 

 

 

املس توى املس هتدف لل موال 

الاحتياطية وصناديق رؤوس 

 - %15.0 4,664 %25.0 37,623 %25.0 132,758 %50.0 19,027 العامةل*ال موال 

غري 

 %25.8 194,072 متاح

رة لل * حُيسب املس توى املس هتدف لل موال الاحتياطية وصناديق رؤوس ال موال العامةل كنس بة مئو  ثنائية وللك احتاد وفقًا ية من النفقات املقدَّ

عة املتعلقة      (WO/PBC/23/8ابل موال الاحتياطية )للس ياسة املراجي
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 رة حبسب لك احتاداال يرادات املقدَّ  :12اجلدول 

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

ةل من    الاحتادات املُموَّ

 الاشرتأاكت

احتاد معاهدة 

 الرباءات

 اجملموع احتاد لش بونة احتاد الهاي داحتاد مدري

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

اال يرادات عىل أ ساس 

 الاس تحقاق

            

 
 %95.2 846,329 %6.4 50 %89.8 11,963 %98.6 162,184 %99.7 672,132  -  - مالرسو 

اال يرادات عىل أ ساس 

 دقنل ا

            

 

الاشرتأاكت )النظام 

 ال حادي(

,75434 96.3% -  -  -  -  -  -  -  -  34,754 3.9% 

 
 %0.4 3,300  -  - %4.7 627 %0.9 1,518 %0.1 561 %1.6 594 التحكمي

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

 
 %0.4 3,380 %87 766 %5.1 676 %0.4 676 %0.1 676 %1.9 676 اال يرادات النرثية

 

اجملموع 

 فرعيال

36,031 99.9% 1,937 0.3% 2,254 1.4% 1,303 9.8% 676 87% 42,201 4.7% 

 
يرادات عىل  تسوية اال 

أ ساس النقد وفق 

يبساسمعايري   ا 

53 0.1% 53 0.0% 53 0.0% 53 0.4% 53 7% 264 0.0% 

 %100 888,795 %100 779 %010 13,319 %100 164,491 %100 674,122 %100 36,084 اجملموع 
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 املزيانية حبسب لك برانمج ولك احتاد :13دول اجل

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

  
ةل من  الاحتادات املُموَّ

 الاشرتأاكت

عاهدة احتاد م

 الرباءات

 اجملموع احتاد لش بونة احتاد الهاي احتاد مدريد

 5,981,600 97 1,351 175,769 5,400,339 404,061 قانون الرباءات 1

 5,241,700  - 786,255 3,407,105  - 1,048,340 ية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافيةالعالمات التجار  2

 16,876,806 127 2,177 283,225 2,895,171 13,696,105 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3

 7,098,170  -  -  -  - 7,098,170 د الوراثيةالتقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوار املعارف  4

 218,056,289  -  -  - 218,056,289  - نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات 5

 61,634,590 65,728 297,854 961,271,00  -  - نظام مدريد 6

 8112,539,9  - 2,382,596 5,768,391 2,131,797 2,257,197 والوساطةمركز الويبو للتحكمي  7

 3,669,244 147 2,507 326,123 3,333,675 36,79 تنس يق أ جندة التمنية 8

لاكرييب والبدلان ال قل أ فريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأ مرياك الالتينية وا 9

 منوا

48,576 24,521,886 3,300,847 700,196 70,639 28,642,144 

 8,699,680 10,235 611,180 25,2931,3 6,742,094 10,878 املتقدمة البدلان املتحوةل والبدلان 10

 13,094,462 523 8,947 1,163,837 11,896,914 24,241 أ اكدميية الويبو 11

 7,081,726  - 70,817 1,416,345 4,957,208 637,355 واملعايري ادلوليةالتصنيفات  12

 10,555,550 75 778,475 913,7532, 6,859,768 3,479 قواعد البياانت العاملية 13

 7,570,572 202 229,728 1,248,068 6,083,236 9,338 خدمات النفاذ ا ىل املعلومات واملعرفة 14

 14,309,400 572 9,777 1,271,821 13,000,740 26,490 لكية الفكريةحلول ال عامل ملاكتب امل  15

 7,339,600 293 0155, 652,344 6,668,360 13,587 الاقتصاد واال حصاء 16
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ذاكء الا 17  4,593,680 184 3,139 408,287 4,173,567 8,504 حرتام للملكية الفكريةا 

 4,837,298 193 3,305 429,939 ,394,9054 8,955 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 18

 16,304,430 652 11,141 1,449,139 14,813,316 30,183 االتصاالت 19

 14,974,704 25,527 700,618 1,727,784 12,496,356 24,419 اخلارجيةت اخلارجية والرشأاكت واملاكتب العالقا 20

 26,122,502 85,079 1,121,292 5,913,785 17,712,209 1,290,138 اال دارة التنفيذية 21

دارة الربامج واملوارد 22  5,96839,72 118,150 1,934,585 10,524,318 25,357,284 1,791,631 ا 

دارة املوارد البرشي 23  27,939,633 90,997 1,199,292 6,325,159 18,944,303 1,379,882 ة وتطويرهاا 

 39,693,601 129,278 1,703,823 986,1008, 26,914,012 1,960,387 خدمات ادلمع العامة 24

 49,937,831 152,515 ,4722,269 11,528,378 33,674,726 2,312,741 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 25

 4,977,821 16,212 213,670 1,126,912 3,375,182 245,845 قابة ادلاخليةالر  26

 35,774,502 116,514 1,535,599 8,098,868 24,256,690 1,766,831 املؤمترات واللغاتخدمات  27

 24,584,338 80,069 5,2681,05 5,565,565 16,669,265 1,214,171 تأ مني املعلومات والسالمة وال من 28

 6,332,712 253 4,327 562,852 5,753,557 11,723 رشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةلال  30

 12,819,900  - 0012,819,9  -  -  - نظام الهاي 31

 1,360,200 1,360,200  -  -  -  - نظام لش بونة 32

غري 

صة  خمصَّ

صة  0014,673,7 47,791 629,860 21,9293,3 9,949,416 724,704 غري خمصَّ

 
 753,044,334 2,372,233 31,092,167 150,492,944 531,032,266 38,054,724 اجملموع
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معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات ومدريد والهاي والطلب عىل هذه خدمات أ نظمة تطّور  املرفق الرابع

 اخلدمات عىل ال جل املتوسط

 معاهدة الرباءات

يرادات معاهدة التعاون بشأ ن ا يتأ ثر مس توى  .1 ويتأ ثر الطلب  لرباءات بعوامل ش ىت، مهنا الطلب عىل خدماهتا وترّصف مودعي الطلبات.ا 

أ داء الاقتصاد عىل  وتشمل العوامل اخلارجية ما ييل: العوامل اليت قد تكون داخلية أ و خارجية.املعاهدة بدوره بعدد من عىل خدمات هذه 

املس توايت ويمنو برسعة قصوى؛ ومس توايت الاستامثر يف أ نشطة البحث والتطوير؛ ان اليت يبلغ فهيا الطلب أ عىل الصعيد العاملي ويف البدل

مس توى رسوم الطلبات ادلولية مقارنة  وتشمل العوامل ادلاخلية ما ييل: ات أ سعار الرصف.ورات التكنولوجية؛ وتقلبودرجات الثقة يف التط

ن بشأ ن الرباءات وقميهتا مقارنة مبسارات اال يداع ال خرى؛ ومصداقية أ داء ال قبال عىل خدمات معاهدة التعاو مبسارات اال يداع ال خرى؛ ومدى ا

جاماًل؛   اكت يف جمال الرباءات.واسرتاتيجيات فرادى الرش نظام الرباءات ا 

يرادات معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات عىل النحو التايل:  .2  ويؤثر ترّصف مودعي الطلبات يف ا 

 يف الطلب. 30فرناكً سويرساًي عن لك صفحة بعد الصفحة  15يتلقى املكتب ادلويل  :لصفحةرمس ا "1"

يدي ادلويل بناء عىل الفصل الثاين من املعاهدة سداد املس تعينني ابلفحص المته عىل مودعي الطلبات  :الفحص المتهيدي ادلويل "2"

 رمس ا ضايف )"رمس املعاجلة"(.

ذا اختار امل :اال يداع اال لكرتوين "3"   من الورقية( اس تفادوا من ختفيضات.ودعون الوسائل اال لكرتونية )بدالً ا 

يداعىل  :املكتب ادلويل بصفته مكتبًا لتسمّل الطلبات "4" ع طلهبم دلى املكتب ادلويل بصفته مكتبًا مودعي الطلبات اذلين خيتارون ا 

 لتسمل الطلبات أ ن يدفعوا رسامً خاصًا )"رمس التحويل"(.

مس توى الطلب عىل اخلدمات؛ واملس توى املرتقب لطلبات الفحص  ة بشأ ن ما ييل:الية رشح مفّصل للتوقعات الراهنويرد يف الفقرات الت  .3

يداعات اال لكرتونية؛ واحلاالت املرتقبة لالنتفاع خبدمات  يل املقدمة بناء عىل الفصل الثاينالمتهيدي ادلو من املعاهدة؛ واملس توى املرتقب لال 

 64بًا لتسمّل الطلبات.املكتب ادلويل بصفته مكت 

 يداع بناء عىل معاهدة الرباءات )الطلب(توقعات اال  

يداعها بناء عىل معاهدة  1حض الشلك ويو  كبريًا يف الس نوات ال خرية.جسل اال يداع بناء عىل معاهدة الرباءات ارتفاعاً   .4 عدد الطلبات املتوقع ا 

ي   (.2018ة ديسمرب  ا ىل البياانت املتاحة يف هناي)استناداً  2021و 2018الرباءات يف الفرتة املمتدة بني عامي

                                                           
يداع الطلبات بناء عىل معاهدة ال تستند مجيع  64 ىل البياانت املتاحة عن ا   تعاون بشأ ن الرباءات أ و عن الطلبات بناء عىل الفصل الثاين من املعاهدة.اال حصاءات ا 
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 2021 - 2016طلبات معاهدة الرباءات للفرتة  .1الشلك 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 282,400 272,400 263,100 253,200 243,510 232,908 الطلبات

 %3.7 %3.5 %3.9 %4.0 %4.6 %7.3 الزايدة

 احلد ال دىن
  

-3,100 -13,500 -14,500 -15,600 

 احلد ال عىل
  

+3,000 +12,800 +13,200 +13,600 

 

  

7,3%
4,6% 4,0% 3,9% 3,5% 3,7%
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 املودعة املتوقعة حبسب بدلان املنشأ .ويوحض اجلدول التايل أ عداد الطلبات   .5

يداعات مع  2021 - 2016اهدة الرباءات يف بدلان خمتارة خالل الفرتة ا 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 1,553 1,525 1,492 1,457 1,397 1,422 المنسا
 1,911 1,889 1,860 1,828 1,852 1,835 فريقيالاحتاد ال  
 1,338 1,316 1,293 1,273 1,354 1,219 بلجياك
 694 675 654 620 589 567 الربازيل
 2,447 2,474 2,506 2,471 2,400 2,336 كندا
 4,796 4,712 4,625 4,496 4,487 4,369 سويرسا
 67,691 62,530 58,087 53,370 48,904 43,091 الصني
 20,546 20,250 19,994 19,839 18,951 18,307 أ ملانيا
 1,495 1,472 1,444 1,425 1,430 1,356 ادلامنرك
س بانيا  1,378 1,399 1,418 1,412 1,418 1,507 ا 
 1,740 1,756 1,787 1,826 1,601 1,525 فنلندا
 8,660 8,510 8,352 7,943 8,014 8,210 فرنسا
 4,803 4,616 4,492 4,266 4,073 3,761 1اجملموعة 
 3,992 3,857 3,809 3,781 3,066 3,012 2اجملموعة 
 5,972 5,868 5,751 5,649 5,568 5,504 بريطانيا
 2,017 1,967 1,921 1,895 1,816 1,838 ا رسائيل
 2,163 2,073 1,980 2,009 1,583 1,528 الهند
يطاليا  3,695 3,595 3,491 3,361 3,225 3,362 ا 
 53,474 52,080 50,642 49,573 48,205 45,209 الياابن

 20,062 19,074 18,154 17,098 15,752 15,555 مجهورية كوراي
 4,504 4,459 4,371 4,280 4,430 4,675 هولندا
 807 792 775 765 820 653 الرنوجي
 1,119 1,087 1,033 968 1,058 893 روس يا
 4,507 4,393 4,259 4,133 3,975 3,719 السويد
 1,118 1,073 1,029 948 867 864 س نغافورة

 59,943 58,981 57,875 56,517 56,675 56,591 الوالايت املتحدة
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يدومن املرحج  .6  اعات. أ ن يقع عدد الطلبات يف طائفة من بعض الاحامتالت. ويبنّيِّ الشلك البياين واجلدول التاليان التوزيع الاحامتيل لال 

يدا  عات املتوقعةالتوزيع الاحامتيل لال 

 سيناريوهات اال يداع بناء عىل نظام معاهدة الرباءات

 

 سيناريوهات طلبات معاهدة الرباءات

 
 احلد ال عىل احلد العادي ل دىناحلد ا الاحامتلية

2017 80% 243,510 243,510 243,510 

2018 
 

250,100 253,200 256,200 

2019 
 

249,600 263,100 275,900 

2020 
 

257,900 272,400 285,600 

2017 70% 243,510 243,510 243,510 

2018 
 

250,700 253,200 255,600 

2019 
 

252,100 263,100 273,500 

2020 
 

260,300 272,400 283,300 

2017 60% 243,510 243,510 243,510 

2018 
 

251,100 253,200 255,200 

2019 
 

253,900 263,100 271,500 

2020 
 

262,100 272,400 281,100 

2017 50% 243,510 243,510 243,510 

2018 
 

251,600 253,200 254,600 

2019 
 

255,700 263,100 269,300 

2020 
 

263,700 272,400 279,200 

230 000

240 000

250 000

260 000

270 000

280 000

290 000

2017 2018 2019 2020

التوقعات 80% 70% 60% 50%



 املرفقات

 املرفق الرابع

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2020/21الربانمج واملزيانية 

 
 

268 

 اس تخدام أ ساليب اال يداع اال لكرتوين

( كنس بة مئوية من مجموع الطلبات XMLأ و نسق  PDFاال لكرتوين )بنسق  أ دانه تقديرات اس تخدام أ ساليب اال يداع 2يبنّي الشلك   .7

 96، انهز اال يداع اال لكرتوين نس بة 2017ويف عام  وكام يتضح من هذا الشلك، يزداد اس تخدام أ ساليب اال يداع اال لكرتوين تدرجييًا. املودعة.

 ع اال يداعات.ابملئة من مجمو 

 (XMLأ و  PDFأ و  EASYع اال لكرتوين )اس تخدام أ ساليب اال يدا. 2الشلك 

ي كنس    2021و 2016بة مئوية من مجموع اال يداعات يف الفرتة املمتدة بني عامي

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 %3.0 %3.1 %3.2 %3.2 %3.7 %4.5 ورقية

PDF 66.3% 67.2% 67.5% 67.5% 67.5% 67.5% 

XML 29.2% 29.2% 29.3% 29.3% 29.4% 29.5% 

 لرباءاتمس توى اال يرادات املرتقبة من معاهدة ا

يرادات رسوم نظام معاهدة الرباءات ا ىل مس توى الطلبات املرتقب )الشلك   .8 رسوم (، وحساب تقديري للمس توى املرتقب ل1تستند ا 

يالصفحات، واملس توى املرتقب لطلبات  (، 2داعات اال لكرتونية )الشلك الفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل الفصل الثاين، واملس توى املرتقب لال 

يداعات دلى املكتب ادلويل بصفته مكتبًا لتسمّل الطلبات. واملس توى يبساس، اال يرادات ا املرتقب لال  ملتأ تية من ولكن تقيّد الويبو، وفق معايري ا 

يرا 3ويوحض الشلك  ارخي اذلي تنرش فيه طلبات معاهدة الرباءات.نظام معاهدة الرباءات يف الت  دات معاهدة الرباءات املعدةل وفق معايريأ دانه ا 

يبساس حىت عام   .2021ا 
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يبساس حىت عام 3الشلك  يرادات نظام معاهدة الرباءات املعدةل وفق معايري ا   2021. ا 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

يرادات  352.0 340.9 329.6 316.3 303.6 289.0 اال 

 %3.2 %3.4 %4.2 %4.2 %5.0 %3.4 الزايدة

 احلد ال دىن
  

-4.1 -17.9 -19.4 -20.8 

 احلد ال عىل
  

+4.0 +16.9 +17.3 +17.8 

 التسوايت حبسب أ سعار رصف العمالت

بعمالت "قابةل للتحويل دون قيد أ و رشط"، يساوي املبلغ املسدد النس بة للرسوم املسددة فب تسدد رسوم معاهدة الرباءات بعمالت خمتلفة.  .9

ت "غري القابةل للتحويل دون قيد أ و رشط"، فتحولها ماكتب تسمّل الطلبات ا ىل دده املكتب ادلويل؛ أ ما ابلنس بة للعمال"املبلغ املعادل" اذلي حي

وحتدد الويبو املبالغ املعادةل  من الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات(. 15اعدة ادلوالر ال مرييك )الق مبالغ معادةل ابلفرنك السويرسي أ و اليورو أ و

تؤخذ أ سعار الرصف يف االثنني ال ول من شهر  "1" ية معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات التاليني: للقواعد املنصوص علهيا يف توجهييي مجع وفقاً 

ذا تغريت أ سعار الرصف ل كرث من أ ربع "2أ جل حتديد املبالغ املعادةل للس نة التالية؛ "اجلديدة دلى الويبو من أ كتوبر عىل أ هنا أ سعار الرصف   وا 

أ ن يس هتل املدير العام للويبو مشاورات مع املاكتب لتحديد مبالغ معادةل جديدة تطبق بعد شهرين من ابملئة، ينبغي  5مجعات متتالية بنس بة 

 نرشها.

يداع ادلويل وفويسدد املودعون ر   .10 ، يُرحج أ ن تكون قًا للمبلغ املعادل يف اترخي اال يداع. ولكن نظرًا ا ىل التأ خر يف تطبيق املبلغ املعادلسامً لال 

يرادات أ سعار الرصف يف ال سوا ق خمتلفة عن أ سعار الرصف يف الويبو يف اترخي السداد، فيؤدي ذكل ا ىل حتقيق مكسب أ و تكبد خسارة يف ا 

التشغيلية يف  بياين التايل الفارق بني أ سعار الرصف يف الويبو لتحديد "املبلغ املعادل" وأ سعار الرصفويوحض الشلك ال  رباءات.نظام معاهدة ال

 لثالث ويه ادلوالر ال مرييك واليورو والني الياابين.ال مم املتحدة للعمالت ا

3,4%
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 ا ىل الفرنك السويرسي أ سعار الرصف يف الويبو مقابل أ سعار الرصف يف ال مم املتحدة ابلنس بة

 

يف ال مم ي يف اترخي السداد مبوجب أ سعار الرصف ويشلك الفارق بني املبلغ املعادل يف اترخي اال يداع واملبلغ احملول ا ىل الفرنك السويرس   .11

يرادات ويوحض الشلك البياين التايل املكسب الشهري/اخلسارة ا املتحدة مكس بًا أ و خسارة يف عائدات نظام معاهدة الرباءات. لشهرية يف ا 

 دة الرباءات.معاه

يرادات نظام معاهدة الرباءات حبسب أ سعار الرصف  ماكسب/خسائر ا 

 

 جنمت عن تقلبات أ سعار رصف الفرنك السويرسي مقابل العمالت ال خرى.ات ال خرية، جسلت الويبو ماكسب وخسائر ويف الس نو   .12

 .2017سويرسي عام مليون فرنك  1.1وعىل سبيل املثال، حققت الويبو ماكسب تقدر حبوايل 

  ويرد جدول رسوم معاهدة الرباءات احلايل يف اجلدول التايل.  .13
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 (2008يوليو  1ن ع ملعاهدة الرباءات )النافذ اعتباراً مجدول الرسوم املراجي 

 )ابلفرنك السويرسي(

 الرمس ال سايس
   

1,330 

رمس لك صفحة بعد 

 30الصفحة 
   

15 

ختفيض الرسوم عىل 

 اال لكرتوينع اال يدا
   

-100 

(Easy) 

    

-200 

(PDF) 

    

-300 

(XML) 

رمس التحويل اخلاص 

ابملكتب ادلويل بصفة 

 لتسمّل الطلباتمكتب 
   

100 

 رمس املعاجلة
   

200 

 مدريد

 توقعات الطلب عىل التسجيالت ادلولية -مدريد 

 (.2018)استنادًا ا ىل البياانت املتاحة يف هناية ديسمرب  2022 - 2017التوقعات اخلاصة بطلبات نظام مدريد للفرتة  4يوحض الشلك   .14

ل مناذج الاحندار اذلايت ومناذج القياسات ا ىل مناذج متعددة تشم 2022 - 2019فرتة وتستند التوقعات اخلاصة بطلبات نظام مدريد لل

ومن مث  يل احلالية واملتوقعة الصادرة عن صندوق النقد ادلويل.اال جاموتستند مناذج القياسات الاقتصادية ا ىل بياانت الناجت احمليل  الاقتصادية.

 يقني النامج عن خصائص المنوذج الصحيح.جتمع نتاجئ الامنذج اخملتلفة للتحقق من عدم ال 
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 الطلب عىل التسجيل ادلويل يف نظام مدريد .4الشلك 

 2022 - 2017طلبات مدريد للفرتة 

 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 71,600 68,800 66,000 63,300 60,400 57,500 طلباتال 

 %4.1 %4.2 %4.3 %4.8 %5.0 %7.4 الزايدة

 احلد ال دىن
 

-1250 -4,640 -5,930 -7,270 -8,670 

 ال عىلاحلد 
 

+1,220 +4,490 +5,970 +7,560 +9,270 

ويبنّيِّ الشلك البياين واجلدول التاليان التوزيع  ت.بعض الاحامتالومن املرحج أ ن يقع عدد الطلبات مبوجب نظام مدريد يف طائفة من   .15

 الاحامتيل لعدد الطلبات.

 التوزيع الاحامتيل للطلبات

 اريوهات الطلباتسين
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 ريدسيناريوهات طلبات مد

 
 احلد ال عىل احلد العادي احلد ال دىن الاحامتلية

2017 80% 57,500 57,500 57,500 

2018 
 

59,150 60,400 61,620 

2019 
 

58,660 63,300 67,790 

2020 
 

60,070 66,000 71,970 

2017 70% 57,500 57,500 57,500 

2018 
 

59,390 60,400 61,330 

2019 
 

59,510 63,300 66,770 

2020 
 

61,140 66,000 70,590 

2017 60% 57,500 57,500 57,500 

2018 
 

59,530 60,400 61,110 

2019 
 

60,080 63,300 66,000 

2020 
 

61,860 66,000 69,570 

2017 50% 57,500 57,500 57,500 

2018 
 

59,680 60,400 60,900 

2019 
 

60,590 63,300 65,300 

2020 
 

62,440 66,000 68,720 

 توقعات الطلب عىل التجديدات –مدريد 

ىل منوذج  وعىل النسق ذاته يُستند يف توقع .2022 - 2017جتديدات مدريد للفرتة  5يبنّيِّ الشلك   .16 التجديدات ا ىل مناذج احندارية وا 

 وجُتمع نتاجئ الامنذج اخملتلفة بعد ذكل. التحويل.

 2022 - 2017ت مدريد للفرتة جتديدا .5الشلك 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 37,460 36,124 34,796 33,547 32,692 29,711 التجديد

 %3.7 %3.8 %3.7 %2.6 %10.0 %1.7 الزايدة

 احلد ال دىن
 

-980 -2,400 -2,430 -2,450 -2,480 

 احلد ال عىل
 

+920 +2,290 +2,350 +2,400 +2,460 

 حامتيل للتجديداتالتوزيع الا

 تسيناريوهات التجديدا
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 سيناريوهات التجديدات بناء عىل نظام مدريد

 
 احلد ال عىل احلد العادي ال دىناحلد  الاحامتلية

2017 80% 29,711 29,711 29,711 

2018 
 

31,712 32,692 33,612 

2019 
 

31,147 33,547 35,837 

2020 
 

32,366 34,796 37,146 

2017 70% 29,711 29,711 29,711 

2018 
 

31,880 32,692 33,430 

2019 
 

31,560 33,547 35,370 

2020 
 

32,810 34,796 36,640 

2017 60% 29,711 29,711 29,711 

2018 
 

32,030 32,692 33,300 

2019 
 

31,920 33,547 35,060 

2020 
 

33,160 34,796 36,330 

2017 50% 29,711 29,711 29,711 

2018 
 

32,150 32,692 33,170 

2019 
 

32,230 33,547 34,720 

2020 
 

33,470 34,796 35,970 

 املس توى املرتقب ال يرادات رسوم نظام مدريد

يرادات رسوم نظام مدريد   .17 تدوين التسجيالت  )أ ( من ثالث فئات من اخلدمات اليت تقدهما الويبو بناء عىل هذا النظام ويه:وتأ يت ا 

صدار املس تخرجات.وخدمات أ خرى تشمل التعديالت اخملت لالحقة؛ )د(وتدوين التعيينات ا وين التجديدات؛ )ج(وتد ادلولية؛ )ب(  لفة وا 

يراداهتا املتأ تية من التسجيالت بن  .18 يبساس، بعد نرش تكل التسجيالت.وتقيّد الويبو ا  وعادة ما تنرش  اء عىل نظام مدريد، وفق معايري ا 

والتعيينات الالحقة يف اترخي من التجديدات بناء عىل نظام مدريد وتقيّد اال يرادات املتأ تية  ن التسجيل.التسجيالت بعد حوايل أ س بوعني م

يبساس يف  6ويبنّي الشلك  تسجيل هذه التجديدات والتعيينات الالحقة. أ دانه ال رقام املرتقبة ال يرادات رسوم نظام مدريد املعدةل وفق معايري ا 

ي  تقديرات اال يرادات ا ىل عدد  وتستند ات اخلدمات املذكورة أ عاله.واملس ندة ا ىل لك واحدة من فئ 2022و 2018الفرتة املمتدة بني عامي

 ةل ملعاجلهتا.التسجيالت والتجديدات ادلولية مع مراعاة الرتاكامت احملمت
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 املس توى املرتقب ال يرادات رسوم نظام مدريد حبسب املصدر .6الشلك 

يرادات نظام مدريد املعدةل و  يبساس حىت عام ا   2022فق معايري ا 

 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 48.1 46.1 44.2 42.4 41.2 41.1 الرمس ال سايس

 24.5 23.6 22.7 21.9 21.3 19.4 رمس التجديد

 6.6 6.4 6.2 6.0 5.9 5.6 رمس التعيني الالحق

 9.5 9.2 8.8 8.5 8.1 7.6 أ خر

 88.7 85.3 81.9 78.7 76.5 73.6 مجموع اال يرادات

 %4.0 %4.1 %4.1 %2.9 %3.9 %18.5 الزايدة

 ال دىناحلد 
 

-1.9 -6.0 -7.0 -8.0 -9.1 

 احلد ال عىل
 

+1.8 +5.8 +6.9 +8.2 +9.5 
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يراداتالتوزيع الاحامتيل   لال 

 سيناريوهات اال يرادات

 

يرادات نظام مدريد  سيناريوهات ا 

 
 ال عىلاحلد  احلد العادي احلد ال دىن الاحامتلية

2017 80% 73.6 73.6 73.6 

2018 
 

74.6 76.5 78.3 

2019 
 

72.7 78.7 84.5 

2020 
 

74.9 81.9 88.8 

2017 70% 73.6 73.6 73.6 

2018 
 

75.0 76.5 77.9 

2019 
 

73.8 78.7 83.2 

2020 
 

76.2 81.9 87.3 

2017 60% 73.6 73.6 73.6 

2018 
 

75.2 76.5 77.6 

2019 
 

74.6 78.7 82.3 

2020 
 

77.1 81.9 86.2 

2017 50% 73.6 73.6 73.6 

2018 
 

75.4 76.5 77.3 

2019 
 

75.3 78.7 81.4 

2020 
 

77.8 81.9 85.2 

65

70
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80

85

90
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التوقعات 80% 70% 60% 50%



 املرفقات

 املرفق الرابع

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2020/21الربانمج واملزيانية 

 
 

278 

ي ويتضمن اجلدول الوارد أ دانه معلومات ع  .19 ، 2021و 2018ن ال رقام الفعلية املرتقبة للتسجيالت والتجديدات يف الفرتة املمتدة بني عامي

يرادات رسوم نظام مدريد مقسومًا عىل وحيسب  ة. واملرتقب للرمس املتوسط يف هذه الفرت وعن التطور الفعيل الرمس املتوسط عىل أ ساس مجموع ا 

 عام الواحد.العدد اال جاميل للتسجيالت والتجديدات يف ال

يرادات رسوم نظام مدريد والرمس املتوسط  مجموع ا 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 66,800 63,900 61,200 59,200 56,267 44,726 تسجيالت مدريد

 37,460 36,124 34,796 33,547 32,692 29,218 جتديدات مدريد

 104,260 100,024 95,996 92,747 88,959 73,944 التسجيالت + التجديدات

يرادات مدريد )مباليني  ا 

 88.7 85.3 81.9 78.7 76.5 60.2 الفرناكت السويرسية(

لفرنك الرمس املتوسط )اب

 850 853 853 849 860 815 السويرسي(

 الهاي

 توقعات الطلب عىل التسجيل ادلويل -الهاي 

(. وتستند التوقعات اخلاصة 2018ت املتاحة يف هناية ديسمرب )استنادًا ا ىل البياان 2022 - 2017طلبات الهاي للفرتة  7يوحض الشلك   .20

وتستند مناذج القياسات الاقتصادية ا ىل  ادية.القياسات الاقتصحندار اذلايت ومناذج بطلبات نظام الهاي ا ىل مناذج متعددة تشمل مناذج الا

ومن مث جتمع نتاجئ الامنذج اخملتلفة للتحقق من عدم اليقني النامج  دلويل.بياانت الناجت احمليل اال جاميل احلالية واملتوقعة الصادرة عن صندوق النقد ا

 عن خصائص المنوذج الصحيح.

 نظام الهايالطلبات بناء عىل  .7الشلك 

 2022 - 2017اي للفرتة طلبات اله
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 8,520 7,800 7,140 5,780 5,420 5,213 الطلبات

 %9.2 %9.2 %23.5 %6.6 %4.0 %6.3- الزايدة

 احلد ال دىن
 

-360 -1,730 -2,440 -2,790 -3,180 

 احلد ال عىل
 

+360 +1,720 +2,420 +2,780 +3,170 

 طلباتالتوزيع الاحامتيل لل 

 سيناريوهات الطلبات
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 سيناريوهات الطلبات بناء عىل نظام الهاي

 
 احلد ال عىل احلد العادي احلد ال دىن الاحامتلية

2017 80% 5,213 5,213 5,213 

2018 
 

5,060 5,420 5,780 

2019 
 

4,050 5,780 7,500 

2020 
 

4,700 7,140 9,560 

2017 70% 5,213 5,213 5,213 

2018 
 

5,120 5,420 5,700 

2019 
 

4,340 5,780 7,110 

2020 
 

5,100 7,140 9,020 

2017 60% 5,213 5,213 5,213 

2018 
 

5,170 5,420 5,650 

2019 
 

4,570 5,780 6,860 

2020 
 

5,410 7,140 8,670 

2017 50% 5,213 5,213 5,213 

2018 
 

5,210 5,420 5,590 

2019 
 

4,740 5,780 6,610 

2020 
 

5,630 7,140 8,320 

 توقعات الطلب عىل التجديدات -الهاي 

مناذج الاحندار اذلايت تُس تخدم العالقة بني التجديدات  وفضاًل عن تس تخدم مناذج احندارية خمتلفة لتوقع جتديدات التسجيالت.  .21

لتسجيالت والتجديدات اليت أ جريت املتأ خرة ملدة مخس س نوات، نظرًا ل ن ا التجديداتوالتسجيالت املتأ خرة ملدة مخس س نوات، وكذكل 

 منذ مخس س نوات ينبغي أ ن تسامه يف مجموع التجديدات يف الس نة احلالية.
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 هايجتديدات ال .8الشلك 

 

 2022 - 2017جتديدات الهاي للفرتة 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 4,220 4,120 3,780 3,480 3,500 3,297 التجديد

 %2.4 %9.0 %8.6 %0.6- %6.2 %4.7 الزايدة

 احلد ال دىن
 

-50 -640 -680 -710 -750 

 احلد ال عىل
 

+50 +600 +600 +600 +610 

 يداتالتوزيع الاحامتيل للتجد

 سيناريوهات التجديدات
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 سيناريوهات التجديدات بناء عىل نظام الهاي

 
 احلد ال عىل ياحلد العاد احلد ال دىن الاحامتلية

2017 80% 3,297 3,297 3,297 

2018 
 

3,450 3,500 3,550 

2019 
 

2,840 3,480 4,080 

2020 
 

3,100 3,780 4,380 

2017 70% 3,297 3,297 3,297 

2018 
 

3,460 3,500 3,540 

2019 
 

2,930 3,480 3,970 

2020 
 

3,200 3,780 4,270 

2017 60% 3,297 3,297 3,297 

2018 
 

3,460 3,500 3,530 

2019 
 

3,020 3,480 3,880 

2020 
 

3,300 3,780 4,180 

2017 50% 3,297 3,297 3,297 

2018 
 

3,470 3,500 3,520 

2019 
 

3,100 3,480 3,790 

2020 
 

3,380 3,780 4,110 

 املس توى املرتقب ال يرادات نظام الهاي

يرادات نظام الهاي استنادًا ا ىل جدول الرسوم   .22  ول هام الرمس ال سايس ورسوم التجديد.والعنرصان الرئيس يان لهذا اجلد احلايل.حتسب ا 

 وجتمع سائر الرسوم حتت بند "أ خر". ابملئة من اال يرادات. 90ويغطي هذان اجلزأ ن زهاء 
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 حبسب املصدراملس توى املرتقب ال يرادات رسوم نظام الهاي  .9الشلك 

 2022اال يرادات املتوقعة لنظام الهاي حىت عام 

 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 4.9 4.5 4.2 3.5 3.3 3.2 الرمس ال سايس

 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 رمس التجديد

 1.0 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 أ خر

 6.9 6.5 6.0 5.1 4.8 4.7 راداتمجموع اال ي

 %7.1 %8.2 %17.0 %5.7 %3.5 %3.7- الزايدة

 احلد ال دىن
 

-0.3 -1.3 -1.8 -2.0 -2.2 

 احلد ال عىل
 

+0.3 +1.3 +1.7 +2.0 +2.2 

 

يرادات  التوزيع الاحامتيل لال 

 سيناريوهات اال يرادات
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يرادات نظام الهاي  سيناريوهات ا 

 
 احلد ال عىل احلد العادي احلد ال دىن الاحامتلية

2017 80% 4.7 4.7 4.7 

2018 
 

4.6 4.8 5.1 

2019 
 

3.8 5.1 6.4 

2020 
 

4.2 6.0 7.7 

2017 70% 4.7 4.7 4.7 

2018 
 

4.6 4.8 5.0 

2019 
 

4.0 5.1 6.2 

2020 
 

4.5 6.0 7.4 

2017 60% 4.7 4.7 4.7 

2018 
 

4.7 4.8 5.0 

2019 
 

4.2 5.1 6.0 

2020 
 

4.7 6.0 7.1 

2017 50% 4.7 4.7 4.7 

2018 
 

4.7 4.8 5.0 

2019 
 

4.3 5.1 5.8 

2020 
 

4.9 6.0 6.9 

ي  .23 ي وتستند تقديرات اال   يف اجلدول التايل ا ىل العدد املرتقب للتسجيالت والتجديدات ادلولية. 2021و 2018رادات للفرتة املمتدة بني عامي

الرسوم املدفوعة ا ىل املكتب ادلويل بناء عىل نظام الهاي لن نة أ دانه تستند ا ىل افرتاض أ ن جدول وجتدر اال شارة ا ىل أ ن تقديرات اال يرادات املبيّ 

 ل عوام املقبةل.يتغرّي خالل ا

يرادات رسوم نظ  ام الهاي والرمس املتوسطمجموع ا 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 6,106 5,724 5,381 5,131 5,041 5,233 تسجيالت الهاي

 4,220 4,120 3,780 3,480 3,500 3,150 الهايجتديدات 

 10,326 9,844 9,161 8,611 8,541 8,383 التسجيالت + التجديدات

يرادات الهاي )مباليني الفرناكت ا  

 6.9 6.5 6.0 5.1 4.8 4.9 ية(السويرس 

الرمس املتوسط )ابلفرنك 

 673 659 654 595 567 580 السويرسي(

يرادات اله يبساساي واردة قبل التسوية بناء ملحوظة: تقديرات ا   عىل معايري ا 
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 التسجيل ادلويلمؤرشات أ نظمة  املرفق اخلامس

 ة التعاون بشأ ن الرباءاتمؤرشات نظام معاهد

 للنتيجة املرتقبة مؤرشات ال داء

نة يف معليات معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات" نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  "ا 

 معلومات عامة

نة يف مع طورات العوامل التالية، مكعلومات أ ساس ية عن مؤرشات أ داء النتيجة ال بد من معرفة ت نتاجية وجودة خدمات حمس ّ ليات املرتقبة "ا 

 معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات":

 عباء معل معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات؛أ   •

 التوزيع اللغوي لهذه ال عباء؛ •

 عدد املوظفني امللكفني بتناول هذه ال عباء؛ •

 ال متتة. مس توى •

 أ عباء العمل

 65 عام.سخ ال صلية اليت يتسلمها املكتب ادلويل يف لكتُتابع أ عباء العمل ابالستناد ا ىل عدد الن 

 
 اال يداعات اال لكرتونية الاكمةل  (EASYية واال لكرتونية )اال يداعات الورق    ورقية 

حصاءات الويبو، مارس   2018املصدر: قاعدة بياانت ا 
 قد ال تكون اكمةل. 2017ت عام ملحوظة: بياان

 ملئة مقارنة ابلعام السابق.اب 3.2، أ ي بزايدة نسبهتا 2017نسخة أ صلية يف عام  240,566تسمل املكتب ادلويل  •

                                                           
يداعه دلال صلية يه طلب مودع بناء عىل معاهدة النسخة  65 ىل املكتب ادلويل بعد ا  ى هذا املكتب وبعدما يعاجله التعاون بشأ ن الرباءات حييهل مكتب تسمل الطلبات ا 

ال بعد أ ن يعاجلها مكتب تسمل الطلبات، فا ن ال رقام تتأ ثهذا املكتب. ونظرًا ل ن النسخ ال صلية ال ه ر كثريًا بفرتات معاجلة الطلبات يف هذ يتسلمها املكتب ادلويل ا 

ن اكنتاملاكتب. ولهذا السبب، فا ن توهجات تسمل النسخ ال صلية ال تتوافق ابلضبط مع تو  يداع الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات، وا  مؤرشات  هجات ا 

 صاحلة ل عباء العمل يف املكتب ادلويل.
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 ابملئة من مجموع اال يداعات. 96حىت بلغت  2017ة اال يداعات اال لكرتونية الاكمةل يف الزايدة خالل عام اس مترت نس ب •

 التوزيع اللغوي

دخال تغيري يف املكتب ادلويل، يه تزايد التنوع اللغوي للطلبات املودعة، النامن  امج عىل وجه اخلصوص عن لتطورات ال ساس ية اليت تؤدي ا ىل ا 

 بنظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات يف بدلان رشق أ س يا.زايدة الانتفاع 

 

. وزادت حصص اللغات ال س يوية عىل 2017ابملئة من مجموع اال يداعات يف عام  43.6تودع أ كرب حصة من اال يداعات ابللغة اال نلكزيية اليت تشلك 

هدة التعاون بشأ ن الرباءات ابللغات الياابنية والصينية والكورية من عىل معااجملمعة للطلبات املودعة بناء  مدى العقد املايض. فقد زادت احلصة

 . وفامي ييل رمس بياين يركز عىل اللغات ال خرى خبالف اللغة اال نلكزيية:2017ابملئة يف عام  43.9ا ىل  2010ابملئة يف عام  29.5

 

ال خرية ضغطًا هائاًل عىل املكتب ادلويل نظرًا ا ىل عدد املوارد احملدودة  ت املودعة ابللغات ال س يوية يف الس نواتوتضغط الزايدة احلادة يف الطلبا

ولعل التخفيف من وقع هذه املسأ ةل يتس ىن عن طريق أ متتة بعض املهام وتعيني موظفني قادرين عىل العمل هبذه اللغات. من املوظفني القادرين عىل 

 ت.العمل هبذه اللغا
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حصاءات الويبو  2018، مارس املصدر: قاعدة بياانت ا 

 قد ال تكون اكمةل. 2017اانت عام ملحوظة: بي

حصاءات الويبو، مارس   2018املصدر: قاعدة بياانت ا 

 قد ال تكون اكمةل. 2017عام  بياانتملحوظة: 

 )لك اللغات( لغات اال يداع

 )لك اللغات ابس تثناء اال نلكزيية(يداع لغات اال  
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 املوظفون

املوظفني  مباكئف عدد املوظفني املتفرغني )أ ي مباكئف عدد 2001في معليات معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات منذ عام يبني الشلك التايل عدد موظ

معليات معاهدة التعاون  العاملني بدوام اكمل زائد ماكئف عدد املوظفني املتفرغني العاملني بدوام جزيئ(. تواصل اخنفاض عدد موظفي شعبة املتفرغني

 .2017يف عام بشأ ن الرباءات 

 عدد املوظفني يف معليات معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات

 
 2018الرباءات، يناير املصدر: خدمات معاهدة 

 : حُيسب عدد املوظفني مباكئف عدد املوظفني املتفرعني من قوامئ املوظفني يف ديسمرب.ملحوظة

دماج وحدتني  2009ملوظفني يف عام * تُعزى الزايدة يف عدد ا ىل ا  )وعليه مل  2009يف شعبة معليات معاهدة الرباءات مل تكوان جزءًا من الشعبة قبل عام ا 

خشصًا( وفريق معاجلة رسوم معاهدة  30والوحداتن املذكوراتن هام خدمة نظم معلومات معاهدة الرباءات ) ساب املوظفني يف ذكل الوقت(.تدخل يف ح 

دماج هاتني الوحدتني، الرباءات   .2009يف عام  335ا ىل  2008يف عام  356الخنفض عدد املوظفني يف الشعبة من )خشصان(. ولوال ا 

 الطلبتلكفة وحدة معاجلة 

فة مبتوسط ب ادلويل يف معاجلة الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات بتلكفة وحدة معاجلة الطلب، املعرّ ميكن قياس كفاءة املكت

نتاج اال جاملية النفقات امل التلكفة اال جاملية الالزمة  تعلقة بنظام معاهدة لنرش طلب من طلبات معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات. وتشمل تلكفة اال 

ت النفقات املتعلقة ابلربانمج ت حرصًا ونفقات ال نشطة اليت تدمع نظام معاهدة الرباءات. وتشمل النفقات املتعلقة حرصًا بنظام معاهدة الرباءاالرباءا

 معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات(.)نظام  5

للغات، وأ عامل البناء، واال دارة التنفيذية، واملالية التالية: خدمات املؤمترات واوتشمل نفقات أ نشطة دمع نظام معاهدة الرباءات نفقات اخلدمات 

دارة املوارد البرش  علومات، والسالمة وال من. وختص حصة صغرية من هذه ية، والرقابة ادلاخلية، وتكنولوجيا املواملزيانية، وخدمات ادلمع العامة، وا 

املتحدة، والتلكفة املقدرة لنرش املصدر ال صيل لطلبات معاهدة الرباءات  ادلويل للحوس بة التابع لل ممالنفقات )تلكفة اس تضافة اخلادوم يف املركز 

اءات مبارشًة يف حني حتسب ابيق النفقات املتصةل بنظام معاهدة اال يرادات يف املالية( نظام معاهدة الرب )ركن الرباءات( وحصة التلكفة من قسم 

 العقود احملددة املدة واملوظفون املؤقتون واملس تفيدون من املنح والزماالت(.وظفني )ومهنم املوظفون ذوو الرباءات استنادًا ا ىل عدد امل
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تاكليف الوحدات يف الويبو، وليك تبنّيِّ عىل حنو أ فضل البيئة  ملواءمهتا مع سائر حساابت 2013يف عام  وروجعت مهنجية حساب تلكفة الوحدة

عامًا( يف اخملازن، يف  30، تلكفة التخزين )ل كرث من 2007مية، اليت مصمت يف عام ثال اكنت تشمل املهنجية القدالرسيعة التغري. فعىل سبيل امل 

يداع الطلبات . 2013ابملئة من اال يداعات يف عام  10أ قل من ( PCT EASYنظام  الورقية )مبا فهيا اال يداعات بناء عىل حني بلغت نس بة ا 

فرناكً سويرساًي يف عام  680ابس تخدام املهنجيتني. وبلغت تلكفة الوحدة  2012معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات لعام وحسبت تلكفة الوحدة يف 

فرناكً  32ام املهنجية اجلديدة. ويعزى الفارق بني املبلغني وقدره فرناكً سويرساًي ابس تخد 712 حني بلغت ابس تخدام املهنجية القدمية يف 2012

 بارشة.جية اجلديدة لتخصيص التاكليف غري امل سويرساًي ا ىل املهن 

 وتعرف تلكفة الوحدة رمسيا عىل النحو التايل:

نتاج اال جاملية تلكفة اال 

عدد منشورات
=  تلكفة الوحدة

 2017ا ىل عام  2012ابس تخدام املهنجية القدمية ومن عام  2012ا ىل عام  2004املعاجلة من عام بني الشالكن التاليان تطور تلكفة وحدة وي 

 ا يف ذكل تفصيل حلصة التاكليف املبارشة وغري املبارشة.ابس تخدام املهنجية اجلديدة، مب

 بشأ ن الرباءات تلكفة وحدة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة التعاون

 الطريقة القدمية
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التاكليف املبارشة التاكليف غري املبارشة

1,042 934 833 833 780 821 821 747 680

(ابلفرنك السويرسي)املعاجلة اال جاملية تاكليف

حصاءات الويبو، ما  2013رس املصدر: قاعدة بياانت ا 

عىل معاهدة الرباءات هو تقدير حُيسب بقسمة تلكفة املعاجلة اال جاملية عىل عدد الطلبات املنشورة ملحوظة: متوسط تلكفة طلب منشور بناء 

 ية فقد ختتلف عن البياانت املبلغ عهنا سابقًا.املعاهدة. وقد نُقحت البياانت التارخي  بناء عىل



 املرفقات

 اخلامساملرفق 

 العاملية للملكية الفكريةاملنظمة 

 2020/21زيانية الربانمج وامل

 
 

289 

 طريقة اجلديدةال

 

 

، أ ي بزايدة 2017فرنك سويرسي يف عام  702الرباءات بلغ متوسط تلكفة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة التعاون بشأ ن  •

ابملئة. واخنفضت  8.6لك طلب بنس بة . وتُعزى تكل الزايدة ا ىل زايدة التاكليف غري املبارشة ل2016ابملئة مقارنة بعام  2.5نسبهتا 

 ابملئة. 0.8ليف املبارشة للك طلب منشور بنس بة التاك

نتاجية حفص اال جراءات الشلكية  ا 

نتاجية املوظفني عىل أ هنا اخملر  تُعرَّف جات )أ ي عدد منشورات معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات( مقسمة عىل عدد املوظفني املتاحني لفحص اال جراءات ا 

 .الشلكية
نتاجية الفحص الشلكي  ا 

 
حصاءات الويبو، يناير املصدر: قاعد  .2018ة بياانت ا 

 ديسمرب.املوظفني املتفرعني من قوامئ املوظفني يف ملحوظة: حُيسب عدد املوظفني مباكئف عدد 
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(ابلفرنك السويرسي)املعاجلة اال جاملية تاكليف
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نتاجية املوظفني ا 

حصاءات ال  2018ويبو، أ بريل املصدر: قاعدة بياانت ا 

ملنشورة ملحوظة: متوسط تلكفة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة الرباءات هو تقدير حُيسب بقسمة تلكفة املعاجلة اال جاملية عىل عدد الطلبات ا

 البياانت التارخيية. بناء عىل املعاهدة. وقد نُقحت
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نتاجية حفص اال جراءات الشلكية مبرور الوقت، ويرجع ذكل يف املقام ال ول ا ىل ال متتة، مما يسمح • مبعاجلة أ عباء معل أ كرب بكثري  تزداد ا 

 ل أ و مساو من املوظفني.بعدد أ ق

نتاجية حفص اال جراءات الشلكية بنس ب2017يف عام  •  .2016ابملئة مقارنة بعام  12.1ة ، زادت ا 

 ال جاملية لفحص اال جراءات الشلكيةاجلودة ا

ية، حيسب مكتوسط ، اس تحدث املكتب مؤرشًا للجودة اال جامل سعيا ا ىل قياس جودة العمل اذلي يضطلع به املكتب ادلويل بطريقة بس يطة وشامةل

دة: ويه اال شعار بتسمّل النسخة توقيت املعامالت الرئيس ية يف نظام املعاه أ ربعة مؤرشات رئيس ية للجودة. وتقوم ثالثة من تكل املؤرشات عىل

عادة النرش. ويبني املؤرش الرابع عدد ال خطاء املرتكبة خالل  اءات.معاجلة طلبات معاهدة التعاون بشأ ن الرب  ال صلية والنرش وا 

 مؤرش جودة حفص اال جراءات الشلكية

 
حصاءات الويبو، يناير املصدر: قاعدة بياانت   .2018ا 

ابملئة يف  97.1ا ىل  2007ابملئة يف عام  81ملقاسة ابملؤرش املركب، حتس نًا ملحوظًا من متوسط قدره حتسنت اجلودة اال جاملية، ا •

 .2017عام 

 وقيت حفص اال جراءات الشلكيةت

ه . وتصدر هذ301الوقت الالزم للمكتب ادلويل ال صدار الاس امترة ملؤرش مبزيد من التفاصيل أ حد عنارص مؤرش اجلودة املركب، وهو يبني هذا ا

شعارًا بتسمل الاس امترة عقب اس تكامل حفص اال جراءات الشلكية للطلب. وحيبذ املودعون تلقي هذه الاس امترة يف أ رسع وقت ممكن  ل ن ذكل فيه ا 

ن اكن طلهبم تتخلهل أ ية نواقص ش املكتب ادلو  لكية.يل للطلب، ويسمح هلم مبعرفة ا 
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 توقيت الفحص الشلكي

 
حصاءات ا  .2018لويبو، يناير املصدر: قاعدة بياانت ا 

 توقيت النرش

()أ ( 2)21ص املادة الالزم للمكتب ادلويل لنرش الطلب. وتن يبني هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أ حد عنارص مؤرش اجلودة املركب، وهو الوقت

 من اترخي أ ولوية هذا الطلب".شهرا  18"]...[ جُيرى النرش ادلويل للطلب ادلويل فور انقضاء من معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات عىل أ ن 

 توقيت النرش
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حصاءات الويبو، يناير   2018املصدر: قاعدة بياانت ا 
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عادة النرش  توقيت ا 

زم للمكتب ادلويل ال عادة نرش الطلب مع تقرير البحث الالرص مؤرش اجلودة املركب، وهو الوقت يبنّيِّ هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أ حد عنا

دارات البحث ادلويل يف تقدمي تقارير البحث  ادلويل، ينرش عدد من الطلبات ادلولية من دون هذه التقارير. وعندما تتاح ادلويل. ونظرًا ا ىل تأ خر ا 

عادة نرش الطلب  تكامل النرش ادلويل.الس   ات ادلولية معها يف أ رسع وقت ممكن،هذه التقارير، س يلزم ا 

عادة النرش  توقيت ا 

 

 جودة الرتمجة

لتقارير اليت تعد حتت مسؤولية املكتب ادلويل لتخضع الختبار جودة. وحيدد خُيتار عشوائيًا عدد حيسب ا حصائيًا من واثئق ترجامت امللخصات وا

ذا   اختبار اجلودة اذلي جيريه املكتب ادلويل يف مجيع توليفات اللغات ومجيع و "غري مقبوةل". وجيمع هذا املؤرش نتاجئاكنت الرتمجة "مقبوةل" أ  التقيمي ا 

 0.2مبقدار ابملئة من ترجامهتا "مقبوةل". وجسلت اجلودة زايدة طفيفة  80تعّد دامئًا نس بة أ قل من أ نواع الواثئق. وتُقطع العالقات مع أ ية واكالت 

 .2016قارنًة بعام نقطة مئوية م
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حصاءات الويبو، يناير  املصدر:  .2018قاعدة بياانت ا 

 2018املصدر: خدمات معاهدة الرباءات، فرباير 
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 يف ترمجة التقاريراحرتام املواعيد 

واملاكتب. وقد ية للرباءة للمودعني الغرض من هذا املؤرش هو تقدمي معلومات عن التوقيت اذلي يتيح املكتب ادلويل خالهل ترجامت تقارير ال هل 

ا ىل عام  2010لفرتة من عام أ ولوية الطلب ادلويل زايدة مطردة يف ا شهرًا من اترخي 30زادت نس بة ترجامت تقارير ال هلية للرباءة املرسةل خالل 

ابملئة مهنا  99سل شهرًا، وُأر  30خالل  ابملئة من ترجامت تقارير ال هلية للرباءة 86، أ رسل 2017. ويف عام 2015، واس تقرت منذ عام 2015

 شهرًا. 31خالل 

شهرًا ا ىل تأ خر طفيف يف  31و 30فرتة ترتاوح بني  تقارير ال هلية للرباءة اليت وصلت خاللابملئة يف النس بة املئوية ل  3وتُعزى الزايدة البالغة 

 ولكنه مل يرتك سوى وقت قصري للرتمجة. هةل الزمنية احملددةوصول الواثئق من املاكتب الوطنية؛ علامً بأ ن ذكل التأ خر اكن يف غضون امل 

 

 جودة تطوير الربجميات

( ونظام معاهدة التعاون eDossierربجميات ملرشوعي امللفات اال لكرتونية )ربجميات مقياسًا جلودة أ كرب ا صدارات اليتيح مؤرش جودة تطوير ال

رش احلصة املس تغرقة من الوقت ال صدار وظائف جديدة يف النسخ الصادرة )أ ي العمل( من (. ويبني هذا املؤePCTاال لكرتوين )بشأ ن الرباءات 

عادة العمل هوا جاميل الوقت املس تغرق )أ ي  عادة العمل(. وا  نتاج. العمل + ا   الوقت املس تغرق لتصويب ال عامل املعيبة احملددة يف بيئة اال 

عادة العمل عالية اجلودة ل هنا تبنّيِّ مدى القمية املضافة للمنتج  ة س تعّد خمرجات التطوير اليت حتتويويف ظل هذه املقارب عىل مس توايت أ دىن من ا 

 امت اجلديدة.من خالل اس تحداث الس

 ربجميات عىل النحو التايل:ويعرف مؤرش جودة تطوير ال

100 × 
العمل

عادة العمل ا  + العمل
=  جود تطوير الربجميات

لت زايدة طفيفة 2017ابملئة. ويف عام  93.3ى، حبسب تعريف مؤرش جودة الربجميات، نس بة بلغت جودة اال صدارات الكرب  2016عام ويف  ، جُسِّّ

 ابملئة. 93.7ا ىل 
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احرتام املواعيد يف ترمجة التقارير

 2018املصدر: خدمات معاهدة الرباءات، فرباير 
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 جودة تطوير الربجميات

 

 أ نظمة املعلومات مس توايت خدمة

م معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات ا ىل أ داء اخلدمة اليت تقدهما أ نظمة معلومات نظا( ISSLال داء "مس توايت خدمة أ نظمة املعلومات" )يبنّيِّ مؤرش 

ة مؤرشات أ داء تقوم عىل هذا املؤرش املركب ابس تخدام متوسط مخس املس تخدمني، استنادًا ا ىل قدرهتا عىل حتقيق ال هداف املتفق علهيا. وحيسب

للخدمة للس نة الثالثة عىل التوايل  ، حتسن املس توى العام2016ويف عام . ويُعربَّ عن لك مؤرش كنس بة من الهدف احملقق ابلفعل. 66فال هدا

 ايت ال داء املنشودة.ابملئة من اخلدمات مس تو 97.1مع حتقيق  2017ابملئة. وظل مس توى اخلدمة العام مس تقرًا يف عام  97.1ليصل ا ىل مس توى 

                                                           
جراء اس تعراض مس تقل ملقاييس 66  ، تغري تعريفه قلياًل عن التعريف الوارد يف(PCTISالتعاون بشأ ن معاهدة الرباءات )أ داء خدمة املعلومات املتعلقة بنظام  بعد ا 

 2014/15وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 
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 مس توايت خدمات أ نظمة املعلومات

 مؤرش ال داء

 وصف موجز

 النتاجئ الرشوط الهدف

2013 2014 2015 2016 2017 

 همةل حل احلوادث

مساء  7 –صباحًا  7وقت العمل )

يف أ ايم معل الويبو( بني وقت 

 ا صدار بطاقة وحلها.

 4: 1ة الشد

 ساعات

 : يومان2الشدة 

 أ ايم 5: 3الشدة 

 10: 4الشدة 

 أ ايم

نتاج وادلمع  بطاقات اال 

 اليت حلها فريق ادلمع

85.5% 87.6% 93.6% 96.9% 95.0% 

 زمن حتميل الواثئق

الوقت املس تغرق منذ تسمل وثيقة 

يف املكتب ادلويل وتوافرها يف نظام 

 (eDossierامللفات اال لكرتونية )

الواثئق احملمةل بعملية  ساعات 8

مؤمتتة ش به مؤمتتة أ و 

 ابلاكمل
80.0% 88.2% 89.5% 88.9% 90.8% 

معدل النجاح يف معاجلة مجموعة من 

 الوظائف

مجموعات العمل الالزم  100%

كاملها بنجاح عند اس ت

غالق دائرة أ عامل يف  ا 

 التارخي احملدد

99.6% 99.5% 99.6% 99.6% 99.5% 

ال لكرتونية توافر نظام امللفات ا

(eDossier) 

مساًء يف  7 -صباحًا  7 99%

 أ ايم العمل
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

توافر نظام معاهدة التعاون بشأ ن 

 (ePCTالرباءات اال لكرتوين )

 ساعة 24 99%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 مس توايت خدمة أ نظمة املعلومات

 متوسط املؤرشات السابقة
93.0% 95.1% 96.5% 97.1% 97.1% 

 دلويل بوصفه مكتبًا لتسمل الطلباتاملكتب ا

 اال يداعات

ماكتب لتسمل الطلبات خالل ال عوام امخلسة املاضية وحىت  10كرب يوحض اجلدول التايل اال يداعات بناء عىل معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات دلى أ  

كتب الرباءات الوطين يف وطن املودع أ و دلى أ ي ىل معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات دلى م املبدأ ، يودع أ ي طلب بناء ع. ومن حيث 2017عام 

قلميي ينوب عن اختصاص هذا املكتب. واملكتب ادلويل خمتص بتسمل الطلبات من مجيع ادلول املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون  مكتب براءات ا 

وصفه مكتبًا لتسمل الطلبات وترتيبه من حيث ىل تطور اال يداعات دلى املكتب ادلويل بطالع يف هذا اجلدول أ يضًا عبشأ ن الرباءات. وميكن الا

 عدد اال يداعات بني سائر ماكتب تسمل الطلبات فضاًل عن حصته يف السوق.

 2018صدر: خدمات معاهدة الرباءات، فرباير امل
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 ماكتب لتسمل الطلبات 10اهدة التعاون بشأ ن الرباءات اليت تلقاها أ كرب طلبات مع

 تسمل الطلباتماكتب 

 س نة اال يداع ادلويل
 2017حصة 

)%( 

 التغري مقارنةً 

 2016بعام 

)%( 
2013 2014 2015 2016 2017 

 0.9- 23.1 56,158 56,678 57,591 61,974 57,686 الوالايت املتحدة ال مريكية

 14.0 20.8 50,674 44,462 31,045 27,088 22,927 الصني

 6.6 19.5 47,425 44,495 43,097 41,292 43,075 الياابن

 4.0 15.1 36,714 35,288 34,158 32,906 32,043 ب ال ورويب للرباءاتاملكت

 1.5 6.5 15,830 15,595 14,592 13,137 12,439 مجهورية كوراي

 1.9 4.2 10,212 10,022 10,329 10,539 10,403 املكتب ادلويل

 1.7- 1.6 3,941 4,008 4,100 4,241 3,894 اململكة املتحدة

 6.1 1.6 3,827 3,606 3,515 3,508 3,313 فرنسا

 0.6 0.8 1,871 1,859 1,988 2,174 2,092 كندا

 3.1 0.7 1,756 1,703 1,615 1,622 1,521 أ سرتاليا

 0.7- 6.2 15,092 15,197 15,203 15,851 15,913 لك املاكتب ال خرى

 4.5 100.0 243,500 232,913 217,233 214,332 205,306 اجملموع

حصاءات الويبو، مارس املصدر: قاعدة بي  2018اانت ا 

 بياانت تقديرية 2017: بياانت عام ملحوظة

 توقيت اال خطار بتارخي اال يداع ادلويل

وتصدر هذه الاس امترة بعد منح اترخي اال يداع . 105صفته مكتبًا لتسمل الطلبات ال صدار الاس امترة يبنّيِّ هذا املؤرش الوقت الالزم للمكتب ادلويل ب 

قت ممكن ل ن الطلب ادلويل يكون هل أ ثر الطلب الوطين العادي يف لك دوةل معينة املودعون تسمل هذه الاس امترة يف أ رسع و ادلويل. وحيبذ 

 أ ن يعترب اترخي اال يداع الفعيل يف لك دوةل معينة. اعتبارًا من اترخي اال يداع ادلويل اذلي جيب
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 توقيت اال خطار بتارخي اال يداع ادلويل

 

 البحث توقيت ا رسال نسخة

دارات البحث ادلويل. وتُرسل نسخ البحث يبني هذا املؤرش الوقت الالزم ل  لمكتب ادلويل بصفته مكتبًا لتسمل الطلبات ال رسال نسخ البحث ا ىل ا 

طار املهةل احملددة يف اال طار الت سداد رسيعًا بعد  عداد تقرير البحث ادلويل يف ا  دارات البحث ادلويل من ا  نظميي ملعاهدة رمس البحث، يك تمتكن ا 

دارات البحث ادلويل عىل الوفاء هبذه املهل.التعاون بشأ ن الرباءات.   ويؤثر التأ خري يف تسلمي نسخ البحث سلبًا يف قدرة ا 

 البحثتوقيت ا رسال نسخة 
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حصاءات الويبو،   2018يناير املصدر: قاعدة بياانت ا 

حصاءات الويبو، يناير   2018املصدر: قاعدة بياانت ا 
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 مؤرشات معليات نظام مدريد

 مؤرشات ال داء للنتيجة املرتقبة

نة يف معليات نظام مد نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  ريد""ا 

 معلومات عامة

( اذلي اكنت تس تخدمه معليات مدريد بنظام (MAPS)عن النظام التكنولويج القدمي )نظام اتفاق مدريد وبروتوكوهل  2016اس ُتعيض يف مارس 

دة املعاجلة (. وقد تأ ثرت بعض املؤرشات التالية، مثل عبء العمل املُعاجل وم(MIRIS)يد )نظام معلومات جسالت مدريد ادلولية تكنولويج جد

(. ومنذ الفصل الرابع من عام MIRISاس تقرار نظام أ ويل عقب نرش نظام معلومات جسالت مدريد ادلولية )ؤرشات اجلودة، بعدم وبعض م

نتاج ا ىل متوسطه التارخيي عىل مدى عام ، ابت النظام مس تقر 2016  .2017ًا وعاد مس توى اال 

ن ات ال داء لتحديد اوينبغي مراعاة العوامل التالية عند تقيمي مؤرش نة يف معليات نظام مدريد":لنتيجة املرتقبة "ا   تاجية وجودة خدمات حمس ّ

 أ عباء معل نظام مدريد؛ •

 مكوانت عبء العمل؛ •

 ة ذكل العبء؛عدد املوظفني امللكفني مبعاجل •

 مس توى ال متتة؛ •

نتاج اال جاملية. •  تلكفة اال 

 الواثئق الواردة

تجديدات، والتعيينات الالحقة، والتغيريات، والقرارات، الواثئق، ويه الطلبات ادلولية، وال من  يتسمل املكتب ادلويل ست فئات خمتلفة

ملكتب ادلويل فامي يتعلق بلك من تكل الفئات. وترد أ يضًا معلومات ا ضافية والتصحيحات. وفامي ييل عرض ل حدث توجه لعدد الواثئق اليت تسلمها ا

قنية، تقدم بعض املؤرشات بياانت بناء عىل الواثئق صناف ومتوسط طول الطلب. ول س باب ت د ال  خبصوص الطلبات ادلولية، مثل متوسط عد

تنتظر املعاجلة يف بعض املؤرشات. وفضاًل عن ذكل، قام املكتب ادلويل يف عام  املعاجلة بداًل من الواثئق الواردة. وذلكل قد يؤثر ترامك الواثئق اليت

يداع الطلب ادلويل يف مكتب املنشأ  بداًل من اترخي رخي تسمّل الطلبات ادلولية، وذكل ابد اتبتغيري مهنجيته من أ جل حتدي 2016 س تخدام اترخي ا 

 تسمّل املكتب ادلويل للطلب ادلويل.

 
حصاءات الويبو بشأ ن امللكية الفكرية، مارس املصدر: قاعدة ب   .2018ياانت ا 

 ى مكتب املنشأ .تند هذه البياانت ا ىل اترخي اال يداع دلية للويبو. وتس بياانت تقدير  2017ملحوظة: بياانت عام 
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 .2016ابملئة مقارنًة بعام  5طلب أ ي بزايدة نسبهتا  56,200، ُأودع 2017ويف عام  •

 .2010دعة ابس مترار منذ عام وقد زاد عدد الطلبات املو  •

 
 2018املصدر: جسل مدريد، فرباير 

، 2008نقطة مئوية منذ عام  17مبقدار ابللغة اال نلكزيية. وزادت هذه النس بة  ابملئة من مجيع الطلبات 82، ُأودع 2017يف عام  •

 ابملئة من مجيع الطلبات املودعة. 65حيامن اكنت الطلبات اال نلكزيية تشلك 

 
 2018جسل مدريد، فرباير املصدر: 

 .2010 املتوسط مس تقرًا منذ عام تعيني. وظل هذا 6.7دره ما ق 2017بلغ متوسط عدد التعيينات يف الطلبات املسجةل يف عام  •
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 2018در: جسل مدريد، فرباير املص

 .2008صنف( مس تقرًا منذ عام  2.5ظل متوسط عدد ال صناف احملدد يف التسجيالت ) •

 اتمتوسط طول الطلب

د طول الطلب ابلعدد اال جاميل لللكامت اليت يس تخدهما املودع يف )أ ( وصف  نقاص العالمة، )ب( وقامئة السلع و حُيدَّ اخلدمات، )ج( وأ ي حاالت ا 

بانية، حسب لطلب. وال اتحة الطلب بلك لغات نظام مدريد، يرتمج املكتب ادلويل تكل العنارص الثالثة ا ىل اال نلكزيية أ و الفرنس ية أ و اال س  مرافقة ل

 لغة الطلب ال صلية.

 
 2018املصدر: جسل مدريد، فرباير 

 ابملئة. 12نسبهتا  ، أ ي بزايدة2017يف عام  248ا ىل  2016م لكمة يف عا 222متوسط طول الطلبات من ارتفع  •
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 2018املصدر: جسل مدريد، فرباير 

 .2015ظلت حصة الطلبات الصحيحة، ا ىل حد ما، دون تغيري مقارنة بعام  •

 
 2018املصدر: جسل مدريد، فرباير 

 .2016ابملئة مقارنًة بعام  0.5جتديدًا، أ ي بزايدة نسبهتا  29,362، تسمّل املكتب ادلويل 2017يف عام  •

66%
72% 70% 66% 65% 64% 63% 61% 60% 61%

34%
28% 30% 34% 35% 36% 37% 39% 40% 39%

0%

25%

50%

75%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

صة
احل

س نة اال يداع حصيح خمالف

توزيع الطلبات الصحيحة والطلبات اخملالفة

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ت
دا
دي
تج
ل ا

س نة املعاجلة معاجل يدوايً  معاجل أ لياً 

جتديدات التسجيالت ادلولية



 املرفقات

 اخلامساملرفق 

 العاملية للملكية الفكريةاملنظمة 

 2020/21زيانية الربانمج وامل

 
 

302 

 
حصاءات الويبو بشأ ن امللكية الفكرية، مارس املصدر: ق  2018اعدة بياانت ا 

 .2016ابملئة مقارنًة بعام  0.2أ ي بزايدة نسبهتا  طلبات تعيني الحق، 18,410، تسمل املكتب ادلويل 2017يف عام  •

 

 2018مدريد، فرباير املصدر: جسل 

 .2016ابملئة عىل عام  4.7دة نسبهتا الامتس تعديل، أ ي بزاي 42,467ب ادلويل ، تسمل املكت2017يف عام  •
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 2018املصدر: جسل مدريد، فرباير 

ابملئة مقارنة بعام  23قرارًا، أ ي ابخنفاض نسبته  597,416كتب ادلويل ا ىل ، اخنفض عدد القرارات اليت عاجلها امل 2017يف عام  •

ي 2016 . ويُعزى ذكل 2016ابملئة يف عام  10سبته دد القرارات زايدة حادة تالها اخنفاض ن ، جسل ع2015و 2010. وبني عامي

 .2016( يف عام MIRISب ا طالق نظام معلومات جسالت مدريد ادلولية )ا ىل تباطؤ مؤقت يف العمليات عق

. ويُعزى ذكل 2016مقارنًة بعام نقاط مئوية  10ابملئة، أ ي ابخنفاض قدره  62، بلغت نس بة القرارات املعاجلة أ ليًا 2017ويف عام  •

 .2017مهنا يدواًي خالل عام  أ دى ا ىل ترامك أ عباء عوجل جزء 2016ىل تباطؤ مؤقت يف العمليات خالل عام أ يضًا ا  

 
 2018، فرباير املصدر: جسل مدريد

 .2016نًة بعام ابملئة مقار  0.6الامتس تصحيح، أ ي ابخنفاض طفيف نسبته  5,463، تسمّل املكتب ادلويل 2017يف عام  •
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 جلا جاميل عبء العمل املعا

ديدات للواثئق اليت يعاجلها املكتب ادلويل، مبا فهيا الطلبات والتجيساوي ا جاميل عبء العمل املُعاجل العدد اال جاميل املرحج  •

 والتعيينات الالحقة والتغيريات والقرارات والتصحيحات.

حدة بشلك خمتلف. ووفقًا للرتجيح ساواًي من املوارد، فلك نوع يُرحج عىل ول ن معاجلة لك أ نواع الواثئق ال يتطلب قدرًا مت  •

من  1.6ة طلب دويل واحد، ماكئف يعمل بدوام اكمل أ ن يعاجل، خالل املدة الزمنية املطلوبة ملعاجلاحلايل، ميكن لفاحص 

س املنوال، يلزم موظف ماكئف يعمل قرارات. وعىل نف 10من التغيريات أ و  1.8من التعيينات الالحقة أ و  1.8التجديدات أ و 

 وثيقة، يف حاةل الواثئق املعاجلة أ ليًا. 17اكمل يف دمع أ نظمة تكنولوجيا املعلومات ملعاجلة  بدوام

 
 2018ر املصدر: جسل مدريد، فرباي

بات والقرارات . واكنت الطل 2016ابملئة مقارنة بعام  18، شهد ا جاميل عبء العمل املعاجل زايدة حادة بنس بة 2017يف عام  •

 ابملئة من ا جاميل عبء العمل املعاجل. 81من  والتعديالت تشلك ما يقرب

ل ا ىل عدم الاس تقرار ال ويل لنظام تكنولوجيا ابملئة يف املقام ال و  10والبالغ  2016كل الاخنفاض املسجَّل يف عام ويرجع ذ •

 ، مما أ دى ا ىل ترامك الواثئق املعلقة.(MIRISاملعلومات اجلديد )
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 طريقة ا رسال الواثئق الواردة

 
 2018جسل مدريد، فرباير  املصدر:

لكرتونيًا ا ىل املكتب ادلويل ، ُأرسل 2017يف عام  • ة قدرها نقطتان مئويتان مقارنًة ابملئة من مجيع الواثئق الواردة، أ ي بزايد 89ا 

 .2016بعام 

لكرتونيا زايدة منتظمة منذ عام  •  .2008وشهدت حصة الواثئق املودعة ا 

 املعاجلة

نتاج اال جاملية:  تلكفة اال 

نتاج اال جاملية من تت •  النفقات اخلاصة بنظام مدريد دون غريه ونفقات ال نشطة ادلامعة للنظام.أ لف تلكفة اال 

. 6ابملئة من نفقات الربانمج  96، اكنت النفقات املتعلقة بنظام مدريد دون غريه متثل حنو 2016ما قبل عام وفامي خيص بياانت  •

، 2016/17ظايم الهاي ولش بونة. وقبل الثنائية ات نظام مدريد اليت تتعلق بدمع ن، تُس تثىن من احلساب نفق2016ًا من عام وبدء

يرية وتطويرات تكنولوجيا املعلومات فامي يتعلق بنظايم الهاي ولش بونة من النفقات مل يكن ابال ماكن متيزي نفقات الرتمجة التحر 

عوام السابقة، وذلكل وما بعدها ابل   2016ة بياانت عام هذا التنقيح يف احلساب، ال ميكن مقارن . وبسبب6اال جاملية للربانمج 

 تُعرض تكل البياانت يف شلك بياين خمتلف.

معة لنظام مدريد نفقات اخلدمات العامة التالية: خدمات املؤمترات واللغات، والتشييد، واال دارة وتشمل نفقات ال نشطة ادلا •

دارة املوارد البرشية شؤون املالية واملزيانية، وخدمات ادلمعالتنفيذية، وال  ، والرقابة ادلاخلية، وتكنولوجيا املعلومات، العامة، وا 

ات )تلكفة اس تضافة اخلادم دلى مركز ال مم املتحدة ادلويل للحساب اال لكرتوين والسالمة وال من. وقسط صغري من هذه املرصوف

دا وفات اليت ميكن م مدريد، يف حني حُتسب بقية املرص رة الشؤون املالية( انمج مبارشة عن نظاوتقامس تلكفة قسم اال يرادات اب 

قود حمّددة املدة والعاملون بعقود مؤقتة عزوها ا ىل نظام مدريد استنادًا ا ىل عدد املوظفني )مبن فهيم العاملون بع

 بزماالت(. واملنتفعون
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نتاج اال جاملية  تلكفة اال 

2012-15 

 
2016-17 

 

نتاج اال جاملية مب  • ر تلكفة اال   .2017سويرسي يف عام مليون فرنك  48.7بلغ تُقدَّ

 ابملئة من التاكليف اال جاملية. 59، بلغت نس بة التاكليف املبارشة 2017ويف عام  •

 تلكفة الوحدة:

نتاج وحدة واحدة من ميكن حساب كفاءة املكتب ادلويل يف معاجلة املعامالت بتلكفة الوحدة اليت تعين متوسط التلكفة ال   •

 اخملرجات.

يسجل طلبات جديدة وحيفظ التسجيالت املوجودة، مفن الوجيه أ ن توجد وحدة من اخملرجات اليت ن املكتب ادلويل وملا اك •

 املعامالت. ويرد أ دانه مؤرشان اثنان لتلكفة الوحدة ابس تخدام وحدتني خمتلفتني من اخملرجات. تتضمن مجموعة من
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زاء حساوكجزء من هجود امل  • لتبنّيِّ بشلك  2016نُقحت املهنجية يف عام  ب تاكليف الوحدة،كتب ادلويل ملواصةل صقل هنجه ا 

 أ دق تلكفة معاجلة أ عباء معل مدريد يف املكتب ادلويل:

اءمة مهنجية حساب تاكليف نظام مدريد املبارشة وغري املبارشة مع مهنجيات حساب تاكليف الوحدة يف نظايم معاهدة ومتت مو  •

 الرباءات والهاي.

قسم الثاين لتحسني تقدير العمل الفعيل املطلوب ملعاجلة فئات الواثئق الست، مع مراعاة أ ن ح املوصوف يف ال وُأدخل النظام املرجَّ  •

 67ق يتطلب معاًل أ كرث من غريها.بعض تكل الواثئ

يدات ادلولية اجلديدة فقط. وال ساس وُأعيد حتديد تلكفة الوحدة للك تسجيل دويل جديد/جمّدد لتشمل التسجيالت والتجد •

نات الالحقة كعنرص من عنارص تلكفة الوحدة هو من أ جل تركزي أ كرب عىل خمرجات مدريد الرئيس ية، ويه نطقي حلذف التعيي امل 

ات( ادلويل وجتديده. وميكن اعتبار مجيع معامالت مدريد ال خرى )التعيينات الالحقة والتعديالت والقرارات والتصحيح التسجيل

دراج معامةل من تكل املعامالت الثانوية كعنرص ساس يتني. وفضاًل اثنوية مقارنة بتكل املعاملتني ال   عن ذكل، من الصعب تربير ا 

در   اج املعامالت ال خرى.من عنارص تاكليف الوحدة وعدم ا 

عن املس توايت اخملتلفة للموارد وتستند تلكفة الوحدة الثانية بشلك صارم ا ىل عدد الواثئق املدرجة يف السجل، برصف النظر  •

 ة ملعاجلهتا.املطلوب

 فة الوحدة للك تسجيل دويل جديد/جمّددتلك

لتسجيالت ادلولية اجملّددة يه التسجيالت املوجودة التسجيالت ادلولية اجلديدة يه الطلبات املسجةل خالل س نة معينة، وا •

 مكتب ادلويل.ذكوران من املعامالت العمل ال سايس لل أ صاًل واليت يمت جتديدها خالل س نة معينة. ويشلك النوعان امل

 68بشلك خمتلف. ن معاجلة النوعني املذكورين من املعامالت ال يتطلب قدرًا متساواًي من املوارد، فلك نوع يُرّجح عىل حدة ول   •

دة. نتاج اال جاملية عىل عدد التسجيالت اجلديدة/ اجملدَّ  وحُتسب تلكفة الوحدة بقسمة تلكفة اال 

 فة الوحدة للك تسجيل دويل جديد/جمّددتلك

  

  

د  •  .2017فرناكً سويرساًي يف عام  731بلغ متوسط تلكفة معاجلة تسجيل دويل جديد/ُمجدَّ

                                                           
جاميل عبء ال 67  عمل املعاجل" أ عاله.انظر "ا 
جاميل عبء العمل املعاجل" أ عاله. 68  انظر "ا 
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 ونة يف السجلتلكفة الوحدة للك وثيقة مد

 تشلك الواثئق املدونة يف السجل احلجم اال جاميل لعبء العمل )انظر "عبء العمل اال جاميل" أ عاله(. •

 وثيقة مدونة يف السجلتلكفة الوحدة للك 

  

 .2017فرناكً سويرساًي يف عام  320بلغ متوسط تلكفة تدوين الوثيقة  •

نتاجية الفحص  ا 

نتاجية الفحص بأ هنا عد • ف ا  د التسجيالت ادلولية اجلديدة/اجملددة اليت عاجلها الفاحصون مقسومًا عىل عدد املوظفني امللكفني تُعرَّ

 ون واملتعاقدون اخلارجيون.ب يف عداد املوظفني املمنوحون واملتدربابلفحص. وحُيس

 
 2018املصدر: جسل مدريد، أ بريل 
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نتاجية الفحص بنس بة 2017يف عام  • . ويُعزى 2008، فبلغت أ عىل مس توى لها منذ عام 2016بعام ابملئة مقارنة  15، ارتفعت ا 

 2016املرتامكة يف عام جراء مؤقت اكن يريم ا ىل خفض املعامالت ، وهو ا  2017م ذكل ا ىل تنفيذ برانمج مدريد اخلاص يف عا

 ( اجلديد.MIRISبعد ا طالق نظام معلومات جسالت مدريد ادلولية )

 املوظفون

 
 2018املصدر: الويبو، مارس 

ال منذ بداية الثنائية  ، فا ن موظفي نظام 2014لعام  الس نوات السابقة. وفامي خيص 2014/15ملحوظة: مل يكن يتس ىن متيزي موظفي جسل لش بونة ا 

و. وال جون يف العدد اال جاميل ملوظفي نظام مدريد. وال يشمل هذا املؤرش موظفي الواكالت اخلارجية اذلين ال يعملون يف مباين الويبلش بونة مدر 

 تشمل املهنجية احلالية مُعَّل الواكالت يف وحدة معاجلة الواثئق.

 املوارد املرنة مس تقرًا. ، يف حني ظل عدد2017يف عام  108ا ىل  2016يف عام  104ن ارتفع عدد املوظفني م •

 مدة املعاجلة

ا املكتب ادلويل. وحُتسب مدة املعاجلة اعتبارًا من اترخي تسمّل تبنّيِّ ال شاكل التالية متوسط مدة املعاجلة فامي خيص املعامالت الست اليت يقوم هب

 تدويهنا.وثيقة ما ا ىل اترخي 
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 2018املصدر: جسل مدريد، فرباير 

ابلنس بة لثالث من أ صل املعامالت الست اليت أ جراها املكتب  2017، ارتفع متوسط مدة املعاجلة يف عام 2016نة بعام ومقار  •

 خص اجلزء ال كرب من الزايدة التصحيحات.ادلويل. و 

 جودة الفحص

دارة اجلودة يف جسل مدريد يف عام عالمات التجارية تُراقب ابنتظام عقب تن املؤرشات الرئيس ية التالية اخلاصة ابجلودة العامة لفحص ال فيذ ا طار ا 

 ISO 2859.69واملعيار  ISO 9001:2015، طبقًا لتوجهيات املعيار 2015

 ملكتب ادلويل:ران من املعلومات بشأ ن جودة معل الفحص اذلي ينجزه اويُعرض مصد

 فحص؛نتاجئ التدقيق ادلاخيل يف عينات معامالت ال (أ  )

 من الالحئة التنفيذية املشرتكة. 28ويل عقب تسمّل طلبات تصحيح طبقًا للقاعدة وال خطاء اليت ارتكهبا املكتب ادل (ب)

                                                           
دارة اجلودة اخلاص بسجل مدريد متاح عند طلبه عرب 69 طار ا   .qp@wipo.intmadrid الربيد اال لكرتوين التايل: ا 
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 اس تعراض عينات معامالت الفحص

قضااي اجلودة احملمتةل يف  . ومن مث، ال تراعي نتاجئ ال داء النوعية2017املعاجلة يدواًي يف عام اجلودة عىل العينات التالية للمعامالت  استندت مراقبة

 لية لتصنيفات نيس )املصطلحات املعمتدة مس بقًا( وحفص اال جراءات الشلكية والقرارات والتعديالت والتجديدات.املعاجلة ال  

 نيس طلب تصنيف 715 •

 طلب حفص للرشوط الشلكية 700 •

 قراراً  765 •

 طلب تعديل 614 •

 طلبات جتديد 309 •

 ص العالمة التجارية.ةل وهو املعيار اذلي تُقاس عليه جودة حفحُيدد مس توى جودة مقبول للك معام

 أ داء اجلودة: تصنيف نيس

 

 اجلودة املقبول.أ قل بنقطتني مئويتني من مس توى  2017اكن مس توى أ داء اجلودة العام يف عام  •
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 الرشوط الشلكيةأ داء اجلودة: حفص 

 

 .2017 عام اكن مس توى أ داء اجلودة العام عند مس توى اجلودة املقبول يف •

 أ داء اجلودة: القرارات

 

 .2017ن مس توى أ داء اجلودة العام ملعاجلة القرارات أ عىل بنقطتني مئويتني من الهدف احملدد لعام اك •
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 أ داء اجلودة: التعديالت

 

 .2017العام ملعاجلة التعديالت أ عىل بنقطتني مئويتني من الهدف احملدد لعام اكن مس توى أ داء اجلودة  •

 ودة: التجديداتأ داء اجل

 

 .2017العام ملعاجلة التجديدات أ عىل بنقطة مئوية من الهدف احملدد لعام  ظل مس توى أ داء اجلودة •
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 أ خطاء املكتب ادلويل

اًي وتتضمن العينات معامالت عوجلت يدو 2017.70التالية ا ىل حتليالت العينات التالية من معامالت عام  يف ال شاكل يستند توزيع ال خطاء املبنيَّ 

 وأ ليًا.

 تصنيفاً  464 •

 لرشوط الشلكيةطلب حفص ل  481 •

 جتديد 102 •

 تعديالً  447 •

 التوزيع حبسب نوع اخلطأ  يف التصنيف

 

 .2017 ابملئة( أ كرب حصة من ا جاميل ال خطاء يف عام 16.4الرتمجة )( وسوء ابملئة 33.8( )12شلكَّ سوء التصنيف )القاعدة  •

                                                           
 املعامالت اليت حتتوي عىل خطأ  واحد أ و أ كرث. 70
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 ط الشلكيةالتوزيع حبسب نوع اخلطأ  يف حفص الرشو

 

دخال بياانت تفاصيل املودع )، اكنت غالبية 2017يف عام  • ابملئة(  47التصحيحات يف حفص الرشوط الشلكية ختص أ خطاء يف ا 

 ابملئة(. 12.1وسامت العالمة )

 توزيع حبسب نوع اخلطأ  يف التجديداتال 

 

38,4%

47,0%

9,6%

12,1%10,0%

8,9%
7,2%

6,2%
6,0%

5,8%10,8%

5,4%
5,2%

4,0%
4,0%

3,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2016 2017

زيع
تو
ل ا

س نة املعاجلة

أ خر

وصف العالمة

الطبيعة القانونية

شعار

اترخي التسجيل ادلويل

رمس اال نقاص من التسجيل

املطالبة ابل ولوية

العالمة ال ساس ية

لوماتتعطل نظام تكنولوجيا املع

تاال نقاصات من السلع واخلدما

التعيينات

عادة حفص بعد خمالفات ا 

سامت العالمة

تفاصيل املودع

63,0%

40,2%

14,5%

28,4%

12,3%

18,6%

4,9%2,2%
4,7% 3,9%
1,4% 2,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2016 2017

زيع
تو
ل ا

س نة املعاجلة

خطا يف رمق التسجيل ادلويل

لتدوينخطأ  يف التسلسل الزمين ل 

رسوم خمصصة لطلب خطأ  

دخال بياانت ا 

املقبولية

عادة حفص بعد خمالفات ا 

التعيينات

وماتتعطل نظام تكنولوجيا املعل



 املرفقات

 اخلامساملرفق 

 العاملية للملكية الفكريةاملنظمة 

 2020/21زيانية الربانمج وامل

 
 

316 

 28.4ت )ابملئة( والتعيينا 40.2جيا املعلومات )، اكنت غالبية التصحيحات يف التجديدات ختص تعطل نظام تكنولو 2017يف عام  •

 ابملئة(.

 التوزيع حبسب نوع اخلطأ  يف التعديالت

 

تصحيحات اال جاملية املدخةل عىل التعديالت يف ال شلكت التصحيحات اخلاصة ابل خطاء يف تفاصيل صاحب التسجيل ثلث  •

 .2017 عام

 ا جاميل ال خطاء. ابملئة من 16.8وشلكَّ تعطل نظام تكنولوجيا املعلومات  •
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 الهاي مؤرشات معليات نظام

 مؤرشات ال داء للنتيجة املرتقبة

نة يف معليات نظام الهاي" نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  "ا 

 معلومات عامة

نة يف مع  معرفةال بد من  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ ليات تطور العوامل التالية، مكعلومات أ ساس ية عن مؤرشات أ داء النتيجة املرتقبة "ا 

 الهاي": نظام

 ي؛أ عباء معل نظام الها •

 ومكوانت تكل ال عباء؛ •

 مس توى ال متتة؛ •

 املوارد اخملصصة ملواكبة تكل ال عباء. •

ن الواثئق، ويه الطلبات ادلولية والتجديدات والتغيريات والقرارات. ويُعرض فامي ييل أ حدث توجه للك رئيس ية مويتسمل املكتب ادلويل أ ربع فئات 

طلبات املتسلَّمة مثل متوسط عدد التصاممي. ول س باب تقنية، يبني مؤرش اخملالفات بياانت بناء اثئق. وترد أ يضًا معلومات ا ضافية عن ال من تكل الو

 من الواثئق الواردة.ة بداًل عىل الواثئق املعاجل

 الواثئق الواردة

 الطلبات املتسلمة

 

 .2016بعام  ابملئة مقارنةً  6ًا، أ ي ابخنفاض نسبته طلبًا دولي 5,213، تسمّل املكتب ادلويل 2017يف عام  •

لكرتونيًا، أ ي بزايدة قدرها مخس عرشة نقطة مئوية  97، ُأودعت 2017ويف عام  • . أ صبحت 2012مقارنًة بعام ابملئة من الطلبات ا 

لكرتونيًا متاحة يف عام  يداع طلبات دولية ا  ماكنية ا   .2008ا 
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 متوسط عدد التصاممي يف لك طلب

 دد التصاممي يف لك طلبمتوسط ع

 

 .2016تصممي مقارنًة بعام  0.4تصممي، أ ي بزايدة قدرها  3.7احتوى الطلب يف املتوسط عىل ، 2017يف عام  •

 التعيينات يف لك طلبمتوسط عدد 

 وسط عدد التعيينات يف لك طلبمت

 

، اخنفض بشلك 2012. ومنذ عام 2016م تعيني، أ ي دون تغري مقارنًة بعا 3.8، احتوى الطلب يف املتوسط عىل 2017يف عام  •

 ر متوسط عدد التعيينات للك طلب.مس مت
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 توهجات اخملالفات يف الطلبات

 التايل. فئات مبيَّنة يف الشلك 10تنقسم اخملالفات اخملطر هبا ا ىل  •

 اخملالفات املُخطر هبا

 

 .2016ابملئة مقارنًة بعام  8ا خمالفة يف الطلبات، أ ي بزايدة نسبهت 3,646، حدد املكتب ادلويل 2017يف عام  •

 .2016بعام ابملئة( أ كرب زايدة مقارنًة  16ابملئة( وعدد النسخ )+ 29خملالفات املتعلقة ببيان املنتج )+وشهدت ا •

 71تطور حصة الطلبات اليت حتتوي عىل خمالفة واحدة أ و أ كرث أ و عىل مالحظات موضوعية أ و لكهيام.وفامي ييل توضيح ل 

 

                                                           
تقارير أ داء  ة الطلبات اليت تنطوي عىل خمالفات أ و مالحظات، جرى ال ن تصحيح البياانت اليت س بق اال بالغ عهنا يفدم الاتساق يف حساب حصبسبب ع 71

 .2016-2012الفرتة طوال  2016/17الربانمج والربانمج واملزيانية للمنظمة عن الثنائية 
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خمالفة أ و مالحظة موضوعية واحدة عىل ال قل. ويساوي ذكل زايدة ابملئة من الطلبات املسجةل  54ضمن حنو ، ت2017يف عام  •

 .2016مقارنًة بعام نقاط مئوية  5قدرها 

 التجديدات

 التسجيالت ادلوليةجتديدات 

 

 .جتديداً  3,297ليبلغ  2016ابملئة مقارنة بعام  5، ازداد عدد التجديدات بنس بة 2017يف عام  •

لكرتونيًا، وبلغت نس بة هذه التجديدات ، عوجلت غالبية التجديد2012ومنذ عام  • ابملئة من ا جاميل التجديدات يف  78ات ا 

 .2017 عام

 التغيريات

 التسجيالت ادلوليةالتغيريات املطلوبة يف 

 

 .2016 ابملئة مقارنًة بعام 28ه ، أ ي ابرتفاع نسبت2017تغيريات يف التسجيالت ادلولية يف عام  1,305المتس املودعون ا جراء  •
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 اتالقرار 

 

ذ بلغ 2016ابملئة مقارنًة بعام  52بنس بة  2017زاد عدد القرارات املتسلمة يف عام  • التوسع ال خري  قرارًا، مما يبنّيِّ أ ثر 11,688، ا 

 للنظام يف والايت الفحص املوضوعي عىل معليات الهاي.

جل سوى قرارات مكتب الاحتاد  تُعا. وال2012ت أ ليًا. ويه أ قل حصة منذ عام ابملئة من القرارا 35، عوجل 2017ويف عام  •

لكرتونيًا.  الاورويب للملكية الفكرية ا 

 عبء العمل

اميل املرحج للواثئق اليت تسلمها املكتب ادلويل. ويشمل ذكل مجيع فئات الواثئق ال ربع )الطلبات، يساوي عبء العمل اال جاميل العدد اال ج

 والتغيريات، والقرارات(.والتجديدات، 

ميكن  نواع من الواثئق ال يتطلب قدرًا متساواًي من املوارد، فلك نوع يُرّجح عىل حدة بشلك خمتلف. ووفقًا للرتجيح احلايل،ذه ال  ول ن معاجلة ه

(. 1:8:4:4نس بة عبء العمل: قرارات ) 4تغيريات أ و  4جتديدات أ و  8لفاحص ما، خالل الفرتة الالزمة ملعاجلة طلب دويل واحد، أ ن يعاجل 

ات اليت س امي القرار  ، أ صبح الفحص الشامل للطلبات ادلولية أ كرث تعقيدًا أ يضًا نظرًا الزدايد تعقيد الواثئق ال خرى وال2014/15ية ومنذ الثنائ 

 اختذهتا املاكتب. بيد أ ن هذا مل يؤثر يف نس بة عبء العمل.
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 .2016ابملئة مقارنة بعام  6بنس بة عاجل ، ارتفع ا جاميل عبء العمل امل2017يف عام  •

 أ ساسًا ا ىل زايدة عدد القرارات. 2017وتُعزى الزايدة يف عبء العمل يف عام  •

 تلكفة املعاجلة

نتاج اال جاملية  تلكفة اال 

نتاج اال جاملية من النفقات املتعلقة بنظام اليه فقط ونفقات ال نشطة ادلامعة لهذا النظام.تتأ    لف تلكفة اال 

ابملئة من نفقات  7)نظام الهاي( و 31قات املتعلقة بنظام الهاي دون غريه نفقات الربانمج ، تشمل النف2016بياانت ما قبل عام خيص وفامي 

املتعلقة  2016نظام مدريد(. ويدخل يف احلساب نفقات نظام مدريد يف عام  - 6عالمات والتصاممي )الربانمج مكتب انئب املدير العام لقطاع ال

، مل يكن ابال ماكن متيزي النفقات املرتبطة هبذه اخلدمات عن 2016/17ام الهاي. وقبل الثنائية الرتمجة وتكنولوجيا املعلومات لنظ فقاتبدمع ن

 2016، وذلكل مل تدخل يف احلساب. وبسبب هذا التنقيح اذلي ُأدخل عىل احلساب، ال ميكن مقارنة نتاجئ 6مج النفقات اال جاملية يف الربان

 يف رمسني بيانيني خمتلفني. 17-2016و 15-2012رض بياانت الفرتتني جئ العام السابق. ولهذا السبب، تُعبنتا 2017و

التالية: خدمات املؤمترات واللغات، وأ عامل البناء، واال دارة التنفيذية، واملالية  وتشمل نفقات أ نشطة دمع نظام الهاي نفقات اخلدمات العامة

دارة املوارد البرشية، والرقالعاواملزيانية، وخدمات ادلمع  ابة ادلاخلية، وتكنولوجيا املعلومات، والسالمة وال من. وتُعزى نس بة صغرية من هذه مة، وا 

ز ال مم املتحدة ادلويل للحساب اال لكرتوين وحصة تلكفة قسم اال يرادات التابع ال دارة الشؤون املالية( ا ىل النفقات )تلكفة اس تضافة اخلادوم يف مرك

ية من هذه النفقات املتعلقة بنظام الهاي حتسب عىل أ ساس عدد املوظفني )ومهنم املوظفون ذوو اي مبارشة يف حني أ ن النس بة املتبق اله نظام

 ون املؤقتون، واملس تفيدون من املنح(.العقود احملددة املدة، واملوظف
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نتاج اال جاملية  تلكفة اال 

 

 

 

 

 .2017يون فرنك سويرسي يف عام مل  12.19ابملعاجلة يف نظام الهاي بنحو النفقات اال جاملية املتعلقة تقدر  •

 ابملئة من النفقات اال جاملية. 63، بلغت نس بة التاكليف املبارشة 2017ويف عام  •

 تلكفة الوحدة

نتاج وحدة واحميكن حساب كفاءة املكتب ادلويل يف معاجلة املعامالت بتلكفة الوحدة اليت   دة من اخملرجات.تعين متوسط التلكفة ال 

نتاج وحدة واحدة من اخملرجات. ويرد أ دانه ميكن قياس كفاءة املكت ب ادلويل يف معاجلة املعامالت بتلكفة الوحدة، اليت تعين متوسط التلكفة ال 

 ن اثنان لتلكفة الوحدة ابس تخدام وحدتني خمتلفتني من اخملرجات.مؤرشا

طار هجود املكتب ادلويل ملواصةل حتسني مهن ويف  لتحسني  2016/17ية يف وثيقة الربانمج واملزيانية جية حساب تاكليف الوحدة، نُقحت املهنج ا 

 72ادلويل. ادلقة يف بيان تلكفة معاجلة أ عباء معل نظام الهاي يف املكتب

                                                           
وتضمنت عىل وجه اخلصوص مواءمة مهنجية حساب التاكليف املبارشة وغري املبارشة يف ، 2014الربانمج لعام  رُشحت التنقيحات املعنية ابلتفصيل يف تقرير أ داء 72

 جيات حساب تاكليف الوحدات يف نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات ونظام مدريد.نظام الهاي مع مهن 
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 لكفة الوحدة للك تصممي جديد/جمّددت

ة من التصاممي املوجودة يف الل س نة معينة. وتتأ لف التصاممي اجملددالتصاممي الواردة يف الطلبات ادلولية املسجةل ختتأ لف التصاممي اجلديدة من 

من املعامالت، مجمّعًة، العمل ال سايس  التسجيالت ادلولية اليت يمت جتديدها خالل س نة معينة. وتشلك التصاممي الواردة يف هذين النوعني

 ادلويل. للمكتب

وحُتسب تلكفة  73فلك نوع يُرّجح بطريقة خمتلفة. ني من الواثئق ال يتطلب موارد متساوية،ا ىل أ ن معاجلة التصاممي الواردة يف هذين النوع ونظراً 

نتاج اال جاملية عىل عدد التصاممي اجلديدة/ اجملدَّ   دة.الوحدة بقسمة تلكفة اال 

 تلكفة الوحدة للك تصممي جديد/جمّدد

  

  

د  •  .2016 ابملئة مقارنًة بعام 33، أ ي بزايدة نسبهتا 2017اًي يف عام فرناكً سويرس 587بلغ متوسط تلكفة معاجلة تصممي جديد/جمدَّ

 تلكفة الوحدة للك وثيقة مسجَّةل يف السجل

 اال جاميل" أ عاله(.)انظر "عبء العمل املعاجل  تشلك الواثئق املسجَّةل يف السجل ا جاميل عبء العمل

                                                           
 انظر نسبيت الطلبات والتجديدات يف "ا جاميل عبء العمل" أ عاله. 73
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 تلكفة الوحدة للك وثيقة مدونة

  

  

ابملئة مقارنة  30، أ ي بزايدة نسبهتا 2017ويرساًي يف عام فرناكً س 1,519ة تسجيل وثيقة يف السجل بلغ متوسط تلكفة معاجل •

 .2016 بعام

 توقيت معاجلة الطلبات ادلولية

ىل ت الالزم للمكتب ادلويل يك يعاجل الطلبات الصحيحة. وحتدد املدة حبساب الوقت املس تغرق من اترخي تسمّل الطلب ا  يبني هذا املؤرش الوق

 اترخي تسجيهل.

 عاجلة الطلبات ادلولية العاديةاحرتام املواعيد يف م

 

ابملئة  44ابملئة، مقارنة بنس بة  16 ، اخنفضت نس بة الطلبات العادية اليت متت معاجلهتا يف أ قل من أ س بوع واحد ا ىل2017يف عام  •

ليه يف القسم الثاين أ عال2014يف عام   ه.، دلياًل عىل زايدة التعقيد املشار ا 

ة من الطلبات يف غضون ثالثة أ سابيع بدءًا من اترخي تسلمها يف املكتب ادلويل؛ أ ي بزايدة ابملئ 86متت معاجلة  ،2017ويف عام  •

 ابملئة(. 78) 2016 نقاط مئوية مقارنًة بعام 8قدرها 
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 املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها ل غراض الربامج املرفق السادس

 1 0202/21ة احملمتل توافرها ل غراض الربامج يف املوارد الاستامئني

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 
الرصيد  الصناديق الاستامئنية

ال ويل يف 

ديسمرب  31

2018 2 

املساهامت 

رة  املقدَّ

 3 2019 يف

النفقات 

رة يف  املقدَّ

 2019هناية 

الرصيد 

املتوقع يف 

هناية 

2019 

املساهامت 

رة يف  املقدَّ

2020/21 
3 

وارد امل

الاستامئنية 

احملمتل توافرها 

راض الربامج ل غ

 2020/21يف 

 0  - 0 - - 4 0 امجلاعات احمللية وال صلية املعمتدة 4الربانمج 

 -  - - 650 - 650 5أ سرتاليا 21الربانمج 
 

 الصني
      

 844 700 144 500 320 324 الصني  6الربانمج 
 847 700 147 500 350 297 الصني )املوارد البرشية(  6الربانمج 

 
 1,691 1,400 291 1,000 670 621 رعي، الصنياجملموع الف

 - - 3 - - 3 كوس تارياك 9الربانمج 

 45 - 45 10 - 55 السلفادور 9الربانمج 

 - - - 2 - 2 فنلندا )حق املؤلف( 3لربانمج ا

 600 600 - 434 300 134 )امللكية الصناعية(فرنسا  9الربانمج 

ملكية ال مرييك لل -الربانمج ال يبريي 9انمج الرب

 الصناعية

197 60 50 207 - - 

 
يطاليا  ا 

      

يطاليا  9الربانمج   - - - 110 - 110 ا 

يطاليا )املوظف  32الربانمج  ون املهنيون ا 

 املبتدئون(
6 - - 6 - 6 

 
يطاليااجملموع الفرعي،   6 - 6 110 - 116 ا 

 
 الياابن

      

 1,249 937 312 579 469 422 الياابن )حق املؤلف(  3الربانمج 

 10,640 7,660 2,980 4,170 3,830 3,320 الياابن )امللكية الصناعية(  9الربانمج 

ية الياابن )امللك   9الربانمج 

البدلان  -الصناعية/أ فريقيا 

 ال قل منوًا(

1,539 1,600 1,700 1,439 3,200 4,639 

وظفون املهنيون الياابن )امل  9الربانمج 

 املبتدئون(

136 - - 136 - 136 

 
 16,665 11,797 4,867 6,449 5,899 5,418 اجملموع الفرعي، الياابن

 74 - 74 70 - 144 املكس يك 9الربانمج 
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 ية كورايمجهور

      

ذاكء مجهورية كوراي   17الربانمج  )ا 

الاحرتام حلق املؤلف 

 واحلقوق اجملاورة(

446 170 315 301 350 651 

ق مجهورية كوراي )ح  3الربانمج 

 املؤلف(

914 390 390 914 780 1,694 

مجهورية كوراي )حق   3الربانمج 

 املؤلف/املوظفون املهنيون(

200 186 211 175 420 595 

)امللكية مجهورية كوراي   9الربانمج 

 الصناعية(

1,268 650 550 1,368 1,300 2,668 

راي )تعلمي مجهورية كو   11الربانمج 

 امللكية الفكرية(

502 350 300 552 700 1,252 

مجهورية كوراي )املوظفون   23الربانمج 

 املهنيون(

1,079 173 728 524 776 1,300 

كوراي )وزارة مجهورية   17الربانمج 

 املوارد البرشية( -العدل 

- 224 207 17 456 473 

مجهورية كوراي )الرتوجي   7الربانمج 

س بل البديةل خلدمات ال 

 لتسوية املنازعات(

175 89 133 131 178 309 

 
 8,942 4,960 3,983 2,835 2,232 4,585 اجملموع الفرعي، مجهورية كوراي

س بانيا 9الربانمج   463 360 103 286 180 208 ا 

املرشوع الرائد لنظام الوسطاء  3الربانمج 

املوثوقني للموارد املتاحة عامليًا 

(TIGAR) 

1 - - 1 - - 

ريكية الوالايت املتحدة ال م 3الربانمج 

 )الصناعات اال بداعية(

3 - 3 - - - 

 82 - 82 20 - 102 أ وروغواي 9الربانمج 

 - - - 100 100 - اال مارات العربية املتحدة 9الربانمج 
 

 28,567 19,117 9,660 12,018 9,441 12,237 اجملموع

 ل نشطة املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوز الثنائية الواحدة أ و تتداخل معها.وتغطي هذه املوارد عامة ا أ سعار الرصف.ال تشمل هذه ال رقام الفوائد وتسوايت  1
 ظار نتاجئ التدقيق املايل.رصيد أ ويل يف انت 2018ديسمرب  31الرصيد يف  2
رة يف  3 م املساهامت املقدَّ  تعهّدات ادلول ال عضاء عدا يف وال تدّل عىل ىل أ مناط المتويل السابقة.عىل سبيل اال رشاد فقط ابالستناد ا   2020/21و 2019تقدَّ

 ت الس نوية.الزتامًا من هذا القبيل. وقد ختتلف املساهاماحلاالت اليت يشمل فهيا االتفاق الاستامئين 
 فرنك سويرسي. 96.5مبلغًا قدره  2018بلغ الرصيد يف هناية عام  4
ماكنية متويل صندوق استامئين اثلث.تنظر حكومة أ سرتاليا حاليًا يف  5  ا 
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يبساس ملرفق السابعا  جداول املزيانيات الس نوية ل غراض اال بالغ املايل وفقًا ملعايري ا 

، وافقت ادلول ال عضاء مبدئيًا عىل اعامتد 2007أ كتوبر  3سبمترب ا ىل  24ات املعقودة يف الفرتة من يف ادلورة الثالثة وال ربعني للجمعي (أ  )

يبس واكن االتفاق جزءًا من مبادرة اخُتذت عىل  (.A/43/16و A/43/5)الوثيقتان املرجعيتان  2010اس وتطبيقها يف الويبو حبلول عام معايري ا 

قرار مم  ( وهدفها الاس تعاضة عن املعايري احملاسبية لل مم املتحدة A/RES/60/283(IV)Iن امجلعية العامة )س توى منظومة ال مم املتحدة اب 

يبساس، ويه معايري معرتف هبا دوليًا.اسبية ملنظومة ال مم املتحدة( مبعايري )املعايري احمل تبارًا من عام وبناء عىل ذكل، تُعد بياانت الويبو املالية اع  ا 

 يبساس.وفقًا ملعايري ا   2010

يبس وال تزال الويبو تعمتد مزيانيهتا يف امجلعيات لفرتة مالية تدوم س نتني اثنتني. (ب) ا اس، يتعني عىل املنظمة أ ن تقّدم بياانهتوامتثااًل ملعايري ا 

م تفاصيل اال يرادات والنفقات للمزيانية الس نوي املالية س نواًي.  ة.ولهذا الغرض، تقدَّ

 2021-2020. اال يرادات الس نوية 14اجلدول 

 )مباليني الفرناكت السويرسية(

 مصادر اال يرادات

 
 تقديرات

2020 

 تقديرات

2021 

 س تحقاقاال يرادات عىل أ ساس الا
  

 
 الرسوم

   

 
 تمعاهدة الرباءا

 
330.7 341.4 

 
 مدريد

 
79.5 82.7 

 
 الهاي

 
5.7 6.2 

 
 لش بونة*

 
0.0 0.0 

 
 430.4 415.9 اجملموع الفرعي، الرسوم

 دقنل اات عىل أ ساس اال يراد
  

 
 17.4 17.4 الاشرتأاكت )النظام ال حادي(

 
 التحكمي

 
1.7 1.7 

 
 0.4 0.4 املنشورات

 
 1.7 1.7 اال يرادات النرثية

 
  21.1 21.1 عياجملموع الفر 

يرادات عىل أ ساس  يبساسوفق معايري  دقنل اتسوية اال   0.1 0.1 ا 
 

 451.6 437.2 مجموع اال يرادات
 

 25.0  25.0 يرادات رسوم نظام لش بونة )بأ الف الفرناكت السويرسية(* تفاصيل ا  

يرادات الاستامثر رة للثنائية  ملحوظة: ال تدخل ا  يرادات املقدَّ  .2020/21يف اال 
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 2021-2020. النفقات الس نوية 15دول اجل

 الفرناكت السويرسية()مباليني 

نفاق  مزيانية أ بواب اال 

2020 

 مزيانية

2021 

 ظفنيموارد املو 
  

 219.5 213.3 الوظائف

 7.8 7.8 املوظفون املؤقتون

 2.4 2.4 تاكليف املوظفني ال خرى

 229.7 223.6 الفرعياجملموع 

 4.0 4.0 غري خمّصصة )املوظفون(

 233.7 227.6 اجملموع، املوظفون

 موارد خالف املوظفني
  

 5.3 5.3 املتدربون ومنح الويبو

 16.5 16.5 ال سفار والتدريب واملنح

 92.6 92.6 اخلدمات التعاقدية

 0.5 0.5 تاكليف اخلدمات املالية

 25.1 25.1 مرصوفات التشغيل

 2.4 2.4 املعدات واال مدادات

 142.5 142.5 اجملموع الفرعي

 3.3 3.3 املوظفني(غري خمّصصة )خالف 

 145.8 145.8 اجملموع، خالف املوظفني

 379.6 373.5 مجموع النفقات
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 حبسب لك نتيجة مرتقبة وبرانمج 2020/21مزيانية الثنائية  املرفق الثامن

 )بأ الف الفرناكت السويرسية(

 اجملموع  الربانمج رمق النتيجة املرتقبة ووصفها 

غري  32 31 30 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

صة  خمصَّ

 

زز بني ادلول ال عضاء يف وضع أ طر معيارية تعاون مع 1.1ھ

 دولية متوازنة للملكية الفكرية

3,599 1,933 3,217 4,449              290   547            14,035 

أ طر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف  2.1ھ

 جمال امللكية الفكرية

2,061 1,425 2,831      675 869       453 10  699 1,211            10,233 

درجة مزتايدة من ال من واليقني محلاية شعارات ادلول  3.1ھ

 رات املنظامت احلكومية ادلوليةوأ سامهئا وشعا

 733                               733 

اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل القضااي فامي يتعلق  4.1ھ

ج املنفعة وتصاممي ابمحلاية ادلولية للرباءات ومناذ

 )طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل واملعلومات الرسية

321                                321 

شأ ن الرباءات عىل اس تخدام نظام معاهدة التعاون ب  1.2ھ

يداع طلبات الرباءات  نطاق أ وسع وبفعالية أ كرب ال 

 ادلولية

    26,976    682 1,403          512             29,573 

نة يف معليات معاهدة  2.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ ا 

 التعاون بشأ ن الرباءات

    191,080                            191,080 

دام نظام الهاي عىل نطاق أ وسع وبفعالية أ كرب، اس تخ 3.2ھ

 مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ال قل منوا

        682 607          692          3,995   5,976 

نة يف معليات نظام الهاي 4.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  8,825   8,825                              ا 

خدام نظام مدريد عىل نطاق أ وسع وبفعالية أ كرب، اس ت 5.2ھ

 مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ال قل منوا

     12,798   969 803          555             15,125 

نة يف معليات نظام مدريد 6.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  48,836                           48,836      ا 

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية  7.2ھ

دوليا وداخليا أ و تسويهتا عرب الوساطة والتحكمي وغريها 

 يب الويبو البديةل لتسوية املنازعاتمن أ سال 

      4,588  211 501          161             5,462 
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 اجملموع  الربانمج رمق النتيجة املرتقبة ووصفها 

غري  32 31 30 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

صة  خمصَّ

 

كونة من ية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول العليا املحام 8.2ھ

 أ سامء عامة واحلقول العليا املكونة من رموز البدلان

      7,952                          7,952 

نظام لش بونة عىل نطاق أ وسع وبفعالية أ كرب، اس تخدام  9.2ھ

 مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ال قل منوا

        70 10          25           783  887 

نة يف معليات نظام  10.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ ا 

 لش بونة

                              577  577 

ط وطنية يف جمال امللكية الفكرية اسرتاتيجيات وخط 1.3ھ

منائية الوطنية  تامتىش مع ال هداف اال 

        5,865 1,601                       7,465 

زة للمو  2.3ھ ارد البرشية القادرة عىل تلبية كفاءات معزَّ

تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية 

نامية والبدلان بفعالية ل غراض التمنية يف البدلان ال 

 الاقتصادات املتحوةلال قل منوا والبدلان ذات 

 1,151 1,695 2,033    261 8,173 1,964 13,094   75    2,041 1,498   3,527 921        1,814    38,247 

 3,711                        303 3,408        تعممي توصيات أ جندة التمنية عىل معل الويبو 3.3ھ

ترتيبات تعاونية معّززة مع املؤسسات يف البدلان النامية  4.3ھ

ا يناسب والبدلان ال قل منوا والبدلان املتحوةل مب

 احتياجاهتا

  4,335      3,893 942    
 
                  9,170 

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات  6.3ھ

ري امللكية ومؤسسات البحث من أ جل النجاح يف تسخ

 الفكرية ل غراض دمع الابتاكر

        1,760                    4,518    6,279 

ري م حمّدث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعاينظا 1.4ھ

الويبو هبدف تيسري النفاذ ا ىل معلومات امللكية الفكرية 

واس تخداهما ونرشها يف صفوف أ حصاب املصلحة يف 

 أ حناء العامل

           7,082                     7,082 

 نفاذ حمّسن ا ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية 2.4ھ

واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية 

 هور لتشجيع الابتاكر واال بداعوامجل 

   300     3,997    8,076 7,496      391 328            20,588 
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 اجملموع  الربانمج رمق النتيجة املرتقبة ووصفها 

غري  32 31 30 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

صة  خمصَّ

 

اسعة لقواعد بياانت الويبو العاملية تغطية جغرافية و  3.4ھ

 بشأ ن امللكية الفكرية من حيث احملتوى والاس تخدام

            2,296                    2,296 

تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية  بنية حتتية 4.4ھ

وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي ا ىل خدمات 

أ عىل وجودة أ حسن(  أ فضل )بتلكفة أ قل ورسعة

أ حسن  ل حصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ

 ال دارة امللكية الفكرية

  2,379       1,363    183  14,309     53             18,288 

اس تخدام معلومات الويبو اال حصائية بشأ ن امللكية  1.5ھ

 الفكرية عىل نطاق أ وسع وحنو أ فضل

               2,979                 2,979 

اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أ وسع  2.5ھ

 ياسات العامةوحنو أ فضل يف صياغة الس  

               4,361                 4,361 

تقّدم يف احلوار ادلويل بني ادلول ال عضاء يف الويبو  1.6ھ

ذاكء  وأ حصاب املصلحة ادلوليني املعنيني حول ا 

رتام للملكية الفكرية، مع الاسرتشاد ابلتوصية رمق الاح

 من أ جندة الويبو للتمنية 45

                1,211 422               1,633 

ىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني تعاون وتنس يق ع 2.6ھ

معل الويبو ومعل املنظامت الوطنية وادلولية ال خرى 

ذاكء احرتام امللكية الفكرية  يف جمال ا 

                889 144                1,033  

طويع منصات وأ دوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وت 1.7ھ

ىل البدلان التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة ا  

س امي البدلان ال قل منوا، ملواهجة التحدايت  النامية، وال

 العاملية

  2,421 316              2,314  585             5,636 

التواصل بفعالية أ كرب مع مجهور واسع ومتنوع بشأ ن  1.8ھ

 امللكية الفكرية ودور الويبو

                  10,816 1,165 129            12,110 

توّجه أ كرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أ فضل  2.8ھ

 لالس تفسارات

                  5,488 1,422             6,910 

 7,974            7,974                     الزتام فعال مع ادلول ال عضاء 3.8ھ
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 اجملموع  الربانمج رمق النتيجة املرتقبة ووصفها 

غري  32 31 30 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

صة  خمصَّ

 

وشفاف ومتجاوب مع أ حصاب املصلحة  تفاعل منفتح 4.8ھ

 غري احلكوميني

                   1,285              1,285 

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات  5.8ھ

 سائر املنظامت احلكومية ادلوليةال مم املتحدة و 

                 159  3,903 1,074   2,009         7,146 

دة ات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائخدم 1.9ھ

 الزابئن ادلاخليني وأ حصاب املصلحة اخلارجيني

                    6,557 18,323 12,571 36,822 49,938  35,775 2,275     162,259 

دارة  2.9ھ أ مانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت ا 

 النتاجئ بكفاءةجيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون 

                    6,039 18,077 15,369          39,485 

طار تنظميي فعال وقنوات  3.9ھ بيئة معل دامعة ومس نودة اب 

 مناس بة ملعاجلة مشاغل املوظفني

                    1,342  1,513           2,855 

 منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة 4.9ھ

ين وال من للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائر 

 واملمتلاكت املادية واملعلومات

                       862    22,310     23,172 

، والتعمل املؤسيس، مس توى حمّسن فامي خيص املساءةل 5.9ھ

والقمية مقابل املال، والرايدة، واملراقبة ادلاخلية، 

الاس تعانة برقابة فعاةل  واحلومكة املؤسس ية من خالل

 ومس تقةل

                     1,813    4,978       6,791 

صة   14,674 14,674                                غري خمصَّ

  5,982 5,242 16,877 7,098 218,056 61,635 12,540 3,669 28,642 8,700 13,094 7,082 10,556 7,571 14,309 7,340 4,594 4,837 16,304 14,975 26,123 39,726 27,940 39,694 49,938 4,978 35,775 24,584 6,333 12,820 1,360 14,674 753,044 
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 ة مرتقبةحبسب لك نتيج 2020/21مزيانية الثنائية  املرفق التاسع

 2020/21رمق النتيجة املرتقبة ووصفها للثنائية 

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

لتحويالت ا

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

 14,035 13,513 13,167 تعاون معزز بني ادلول ال عضاء يف وضع أ طر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ھ

 10,233 9,628 8,915 رشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكريةأ طر ت  2.1ھ

سامهئا وشعارات املنظامت ال من واليقني محلاية شعارات ادلول وأ  ايدة من درجة مزت  3.1ھ

 احلكومية ادلولية
511 452 733 

محلاية ادلولية للرباءات ومناذج اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل القضااي فامي يتعلق اب 4.1ھ

 املنفعة وتصاممي )طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل واملعلومات الرسية
312 277 321 

بشأ ن الرباءات عىل نطاق أ وسع وبفعالية أ كرب ال يداع  اس تخدام نظام معاهدة التعاون 1.2ھ

 ن ال قل منواطلبات الرباءات ادلولية، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلا
30,302 29,186 29,573 

نة يف معليات معاهدة التعاون بشأ ن 2.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  191,080 182,430 185,277 الرباءات ا 

ام نظام الهاي عىل نطاق أ وسع وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان اس تخد 3.2ھ

 النامية والبدلان ال قل منوا
7,125 6,218 5,976 

نة يف معليات نظام الهاي 4.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  8,825 10,634 5,744 ا 

قبل البدلان د عىل نطاق أ وسع وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل من مدرياس تخدام نظام  5.2ھ

 النامية والبدلان ال قل منوا
14,196 14,258 15,125 

نة يف معليات نظام مدريد 6.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  48,836 44,855 46,296 ا 

تسويهتا عرب  وداخليا أ وتزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا  7.2ھ

 ب الويبو البديةل لتسوية املنازعاتالوساطة والتحكمي وغريها من أ سالي
5,238 5,012 5,462 

سامء عامة واحلقول العليا حامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول العليا املكونة من أ   8.2ھ

 املكونة من رموز البدلان
7,110 7,099 7,952 

لبدلان نطاق أ وسع وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل من قبل ا اس تخدام نظام لش بونة عىل 9.2ھ

 النامية والبدلان ال قل منوا
703 751 887 

نة يف معليات نظام لش بونة 10.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  577 588 644 ا 

ال هداف اال منائية اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال امللكية الفكرية تامتىش مع  1.3ھ

 الوطنية
10,312 9,606 7,465 

زة للموارد البرش  2.3ھ ية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات كفاءات معزَّ

لبدلان ال قل منوا لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ل غراض التمنية يف البدلان النامية وا

 والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

33,712 34,518 38,247 

 3,711 3,904 3,680 التمنية عىل معل الويبو تعممي توصيات أ جندة 3.3ھ

ترتيبات تعاونية معّززة مع املؤسسات يف البدلان النامية والبدلان ال قل منوا والبدلان  4.3ھ

 املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتا
10,179 9,343 9,170 

الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من أ جل قدرات معّززة للرشاكت  6.3ھ

 بتاكرالنجاح يف تسخري امللكية الفكرية ل غراض دمع الا
7,011 6,949 6,279 

نظام حمّدث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف تيسري النفاذ ا ىل  1.4ھ

صفوف أ حصاب املصلحة يف أ حناء مات امللكية الفكرية واس تخداهما ونرشها يف معلو 

 العامل

7,215 7,201 7,082 
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ة الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات نفاذ حمّسن ا ىل املعلومات املتعلقة ابمللكي 2.4ھ

 امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر واال بداع
18,726 20,058 20,588 

الويبو العاملية بشأ ن امللكية الفكرية من حيث ية جغرافية واسعة لقواعد بياانت تغط  3.4ھ

 احملتوى والاس تخدام
2,476 2,665 2,296 

ة معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية بنية حتتية تقنية ومعرفي 4.4ھ

حسن( الفكرية مبا يؤدي ا ىل خدمات أ فضل )بتلكفة أ قل ورسعة أ عىل وجودة أ  

 لون معها ونتاجئ أ حسن ال دارة امللكية الفكريةل حصاب املصلحة اذلين يتعام

17,434 17,354 18,288 

مللكية الفكرية عىل نطاق أ وسع وحنو اس تخدام معلومات الويبو اال حصائية بشأ ن ا 1.5ھ

 أ فضل
2,659 2,985 2,979 

أ فضل يف صياغة  اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أ وسع وحنو 2.5ھ

 العامةالس ياسات 
4,259 4,309 4,361 

يف الويبو وأ حصاب املصلحة ادلوليني تقّدم يف احلوار ادلويل بني ادلول ال عضاء  1.6ھ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، مع الاسرتشاد ابلتوصية رمق املعنيني حو  من  45ل ا 

 أ جندة الويبو للتمنية

2,080 1,898 1,633 

منتظم وفعال وشفاف بني معل الويبو ومعل املنظامت ن وتنس يق عىل حنو تعاو  2.6ھ

ذاكء احرتام امللكية الفكريةالوطنية وادلولية ال خرى يف جمال   ا 
941 1,035 1,033 

منصات وأ دوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من  1.7ھ

البدلان ال قل منوا، ملواهجة التحدايت س امي  والالبدلان املتقدمة ا ىل البدلان النامية، 

 العاملية

6,968 6,714 5,636 

 12,110 12,061 12,406 ودور الويبو كرب مع مجهور واسع ومتنوع بشأ ن امللكية الفكريةالتواصل بفعالية أ   1.8ھ

 6,910 6,877 7,128 توّجه أ كرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أ فضل لالس تفسارات 2.8ھ

 7,974 8,242 7,342 الزتام فعال مع ادلول ال عضاء 3.8ھ

 1,285 1,184 786 لحة غري احلكومينيتفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أ حصاب املص 4.8ھ

الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات ال مم املتحدة وسائر املنظامت  تفاعل 5.8ھ

 احلكومية ادلولية
6,357 7,076 7,146 

دمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأ حصاب خ 1.9ھ

 املصلحة اخلارجيني
162,673 163,118 162,259 

دارة جيّدة ومبهارات مناس بة أ مانة نبهية تعمل ب  2.9ھ سالسة وموظفون يعملون حتت ا 

 وحيققون النتاجئ بكفاءة
37,208 36,535 39,485 

طار تنظميي فعال وقنوات مناس بة ملعاجلة مشاغل دامعبيئة معل  3.9ھ ة ومس نودة اب 

 املوظفني
2,107 2,522 2,855 

من للموظفني يف الويبو ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة وال  منظمة  4.9ھ

 واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات
21,890 21,164 23,172 

 خيص املساءةل، والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل املال، والرايدة، حمّسن فاميمس توى  5.9ھ

 ؤسس ية من خالل الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةلواملراقبة ادلاخلية، واحلومكة امل
7,411 6,861 6,791 

صة   14,674 6,778 7,357 غري خمصَّ

  
725,857 725,857 753,044 
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 املس تدامةف التمنية مسامهة الويبو يف أ هدا املرفق العارش
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 التنظميي للويبوالهيلك  املرفق احلادي عرش
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 امللحقات رابعًا.

 شرتأاكت ادلول ال عضاءا امللحق أ لف

 )ابلفرنك السويرسي(

 ل ال عضاء يف احتاد أ و أ كرث منادلو 

 الاحتادات املموةل من الاشرتأاكت
 شرتأاكتالا 1الاشرتاك  1 الاشرتاك وحدة الاشرتاك فئة الاشرتاك

2020/21 2020 2021 2020/21 

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( أ فغانس تان

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 أ لبانيا

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 اجلزائر

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 أ ندورا

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( أ نغوال

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( وداأ نتيغوا وبرب

 182,316 91,158 91,158 2 )اثنيًا(6 ال رجنتني

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 أ رمينيا

 1,367,370 683,685 683,685 15 3 أ سرتاليا

 683,684 341,842 341,842 7.5 )اثنيًا(4 المنسا

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 أ ذربيجان

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( اماجزر الهب

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء البحرين

 2,848 1,424 1,424 0.03125 ًا(خاء)اثلث بنغالديش

 5,698 2,849 2,849 0.0625 نيًا(خاء)اث 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 ء)اثنيًا(خا بلزي

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( بنن

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( بواتن

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( تعددة القوميات(امل  -بوليفيا )دوةل 

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( البوس نة والهرسك

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( اانبوتسو 

 182,316 91,158 91,158 2 )اثنيًا(6 الربازيل

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء سالمبروين دار ال 

 182,316 91,158 91,158 2 اثنيًا()6 بلغاراي

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( بوركينا فاسو

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( بوروندي

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( اكبو فريدي

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( مكبوداي

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( الاكمريون
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 ل ال عضاء يف احتاد أ و أ كرث منادلو 

 الاحتادات املموةل من الاشرتأاكت
 شرتأاكتالا 1الاشرتاك  1 الاشرتاك وحدة الاشرتاك فئة الاشرتاك

2020/21 2020 2021 2020/21 

 911,580 455,790 455,790 10 4 كندا

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( مجهورية أ فريقيا الوسطى

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( تشاد

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 ش ييل

 683,684 341,842 341,842 7.5 )اثنيًا(4 الصني

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 كولومبيا

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( جزر القمر

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( الكونغو

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( جزر كوك

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء كوس تارياك

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( اركوت ديفو 

 45,578 22,789 22,789 0.5 8 تياكروا

 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 لتش يكيةامجلهورية ا

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية

 2,848 1,424 1,424 0.03125 لثًا(خاء)اث مجهورية الكونغو ادلميقراطية

 911,580 455,790 455,790 10 4 ادلامنرك

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( جيبويت

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( دومينياك

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء امجلهورية ادلومينيكية

كوادور  11,394 5,697 5,697 0.125 خاء ا 

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 رصم

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( السلفادور

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( الاس توائيةغينيا 

ريرتاي  2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( 2 ا 

س تونيا  22,790 11,395 11,395 0.25 9 ا 

سواتيين  5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( ا 

ثيوبيا  2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( 2 ا 

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( فيجي

 911,580 455,790 455,790 10 4 فنلندا

 2,278,950 1,139,475 1,139,475 25 1 فرنسا

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( غابون

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( غامبيا

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 جورجيا

 2,278,950 1,139,475 1,139,475 25 1 أ ملانيا

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( غاان
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 ل ال عضاء يف احتاد أ و أ كرث منادلو 

 الاحتادات املموةل من الاشرتأاكت
 شرتأاكتالا 1الاشرتاك  1 الاشرتاك وحدة الاشرتاك فئة الاشرتاك

2020/21 2020 2021 2020/21 

 273,474 136,737 136,737 3 6 اليوانن

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( غرينادا

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء غواتاميال

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( غينيا

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( بيساو -غينيا 

 5,698 2,849 2,849 0.0625 ء)اثنيًا(خا غياان

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( هاييت

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 الكريس الرسويل

 5,698 2,849 2,849 0.0625 (خاء)اثنياً  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 ًا()اثني6 الهند

ندونيس يا  91,158 45,579 45,579 1 7 ا 

يران )مجهورية   91,158 45,579 45,579 1 7 اال سالمية( –ا 

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 العراق

 911,580 455,790 455,790 10 4 أ يرلندا

 182,316 91,158 91,158 2 )اثنيًا(6 ا رسائيل

يطاليا  1,367,370 683,685 683,685 15 3 ا 

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( جاماياك

 2,278,950 1,139,475 1,139,475 25 1 الياابن

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء ال ردن

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 اكزاخس تان

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء كينيا

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( كرييباس

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 الكويت

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 قريغزيس تان

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( و ادلميقراطية الشعبيةمجهورية ال

 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)اثلثًا( ليسوتو

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( ليبرياي

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء 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)اثلثًا( مدغشقر

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( مالوي
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 ل ال عضاء يف احتاد أ و أ كرث منادلو 

 الاحتادات املموةل من الاشرتأاكت
 شرتأاكتالا 1الاشرتاك  1 الاشرتاك وحدة الاشرتاك فئة الاشرتاك

2020/21 2020 2021 2020/21 

 45,578 22,789 22,789 0.5 8 مالزياي

 5,698 2,849 2,849 0.0625 )اثنيًا(خاء 2مدليف 

 2,848 1,424 1,424 0.03125 لثًا(خاء)اث مايل

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( مالطة

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( جزر مارشال

      

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( موريتانيا

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( موريش يوس

 683,684 341,842 341,842 7.5 )اثنيًا(4 املكس يك

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( املوحدة( -ميكرونزياي )والايت 

 91,158 45,579 45,579 1 7 موانكو

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( منغوليا

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 اجلبل ال سود

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء ملغربا

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( موزامبيق

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( 2ميامنار 

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( انميبيا

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( نيبال

 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)اثنيًا( نياكراغوا

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( النيجر

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 نيجرياي

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( نيوي

 911,580 455,790 455,790 10 4 الرنوجي

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 عامن

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 ابكس تان

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء بامن

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( اببوا غينيا اجلديدة

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( ابراغواي

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 بريو

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 الفلبني

 273,474 136,737 136,737 3 6 بولندا

 683,684 341,842 341,842 7.5 )اثنيًا(4 الربتغال

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 قطر

 683,684 341,842 341,842 7.5 )اثنيًا(4 مجهورية كوراي

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 مجهورية مودلوفا
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 ل ال عضاء يف احتاد أ و أ كرث منادلو 

 الاحتادات املموةل من الاشرتأاكت
 شرتأاكتالا 1الاشرتاك  1 الاشرتاك وحدة الاشرتاك فئة الاشرتاك

2020/21 2020 2021 2020/21 

 182,316 91,158 91,158 2 نيًا()اث6 رومانيا

 911,580 455,790 455,790 10 4 الاحتاد الرويس

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( رواندا

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( سانت كيتس ونيفس

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( سانت لوس يا

 5,698 2,849 2,849 0.0625 نيًا(خاء)اث سانت فنسنت وجزر غرينادين

 5,698 2,849 2,849 0.0625 يًا(خاء)اثن  ساموا

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 سان مارينو

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( سان تويم وبرينسييب

 91,158 45,579 45,579 1 7 اململكة العربية السعودية

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( الس نغال

 45,578 22,789 22,789 0.5 8 رصبيا

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( سيش يل

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( 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

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( 2ومال الص

 683,684 341,842 341,842 7.5 )اثنيًا(4 جنوب أ فريقيا

س بانيا  911,580 455,790 455,790 10 4 ا 

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء رسي الناك

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( السودان

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( سورينام

 1,367,370 683,685 683,685 15 3 السويد

 1,367,370 683,685 683,685 15 3 سويرسا

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( امجلهورية العربية السورية

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 يكس تانطاج 

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 اتيلند

 45,578 22,789 22,789 0.5 8 مجهورية مقدونيا الشاملية

      

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( يتليش  -تميور 

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( توغو

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( 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 )اثنيًا(6 تركيا

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 امنس تانترك
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 ل ال عضاء يف احتاد أ و أ كرث منادلو 

 الاحتادات املموةل من الاشرتأاكت
 شرتأاكتالا 1الاشرتاك  1 الاشرتاك وحدة الاشرتاك فئة الاشرتاك

2020/21 2020 2021 2020/21 

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( توفالو

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( أ وغندا

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 أ وكرانيا

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 اال مارات العربية املتحدة

 2,278,950 1,139,475 1,139,475 25 1 اململكة املتحدة

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( مجهورية تزنانيا املتحدة

 2,278,950 1,139,475 1,139,475 25 1 الوالايت املتحدة ال مريكية

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء أ وروغواي

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 أ وزبكس تان

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( فانواتو

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 البوليفارية( –فزنويال )مجهورية 

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء فييت انم

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( لمينا

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( زامبيا

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( زمبابوي

 شرتأاكتمجموع الا
  

17,376,987 17,376,987 34,753,974 
 فرناكً سويرساًي. 45,579وقدرها  9201و 2018بعايم دون تغيري مقارنة  2021و 2020تظل قمية الوحدة لعايم  1
 ادلول ال عضاء يف الويبو وغري ال عضاء يف أ ّيٍ من الاحتادات. 2
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ن امللحق ابء  فاقتعريف مصادر اال يرادات وأ بواب اال 

 مصادر اال يرادات

واال عاانت املس تلمة من رتأاكت املقّررة( اشرتأاكت ادلول ال عضاء املقدمة ا ىل املنظمة بناء عىل النظام أ حادي الاشرتأاكت )الاش :الاشرتأاكت

 ادلول ال عضاء )املساهامت الطوعية(.

أ ن الرباءات وأ نظمة مدريد والهاي ولش بونة صافية مما يرتبط هبا من للمكتب ادلويل بناء عىل نظام معاهدة التعاون بشالرسوم املدفوعة  :الرسوم

 تسوايت العمالت.

 بأ سامء احلقول، ورسوم التسجيل للمشاركة يف اجامتعات مركز الويبو للتحكمي والوساطة صافية ممااملتعلقة  رسوم التحكمي يف املنازعات :التحكمي

 يرتبط هبا من تسوايت العمالت.

يرادات الاستامث  اال يرادات احملصةل من الاستامثرات، مبا فهيا فوائد ال موال املودعة. :را 

 اك يف ادلورايت اليت تنرشها ال مانة عىل الورق أ و أ قراص مدجمة أ و بأ ي شلك أ خر.ات والاشرت اال يرادات احملصةل من بيع املنشور :املنشورات

ورات التدريبية وتاكليف ادلمع فامي يتعلق بأ نشطة الويبو اخلارجة عن املزيانية واملموةل رسوم التسجيل للمشاركة يف املؤمترات وادل :نرثيةاال يرادات ال 

الرصف،  موال الاستامئنية، وتسوايت احملاس بة )اجلانب ادلائن( املتعلقة ابلس نوات السابقة وتسوايت سعرايئ وابل  من برانمج ال مم املتحدة اال من

 ا ىل الويبو مقابل خدمات ادلمع اال داري، وشطب ال رابح/اخلسائر.وتأ جري مباين الويبو ومدفوعات ال وبوف 

نفاق  أ بواب اال 

 موارد املوظفني

ضافية وظفون وخاصة املرتبات وتسوايت املقر وعالوات اال عاةل وعالوات تعمل اللغات وساعات العمل اال  ل علهيا املال جور اليت حيص :الوظائف

 وبدل الاغرتاب ومنحة الانتداب والمتثيل.

 ال جور والعالوات املدفوعة للعاملني بعقود قصرية ال جل يف الفئة الفنية ويف فئة اخلدمات العامة. :املوظفون املؤقتون

التقايض، وبرانمج املاكفأ ت : خمصصات التأ مني ضد حوادث العمل، وصناديق املعاشات التقاعدية املغلقة، وتاكليف اكليف املوظفني ال خرىت

 والتقدير.

 ف املوظفنيموارد خال

 املتدربون ومنح الويبو

 : ال جور والعالوات املدفوعة للمتدربني.املتدربون

طارها منح نقدية لل فراد املؤهلني ل غراض حتقيق أ هداف تعلميية خاصة.ق: املرصوفات املتعلزماالت الويبو  ة بأ نشطة التدريب اليت تقدم يف ا 
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 ل سفار والتدريب واملنحا

 ت السفر وبدل اال قامة اليويم مجليع املوظفني امللكّفني مبهامت رمسية.: مرصوفابعثات املوظفني

للغري، مبا فهيا تاكليف السفر للمسؤولني احلكوميني واملشاركني واحملارضين املشاركني يف  : مرصوفات السفر وبدل اال قامة اليويمأ سفار الغري

 يت ترعاها الويبو.الاجامتعات ال

فات السفر وبدل اال قامة اليويم ورمس التدريب وغريها من الرسوم املرتبطة حبضور املتدربني يف ادلورات : مرصوالتدريب ومنح السفر هل

 املدعومة ابملنح ادلراس ية. والربامجوالندوات 

 اخلدمات التعاقدية

ال هجزة واملعدات الالزمة للرتمجة للمرتمجني الفوريني واستئجار مرافق املؤمترات و : ال جور ومرصوفات السفر وبدل اال قامة اليويم املؤمترات

 ملؤمترات.مبارشة بتنظمي االفورية واملرطبات وحفالت الاس تقبال وتاكليف أ ية خدمات أ خرى مرتبطة 

عادة : النرش والتجليد خارج املنظمة واجملالت والورق والطباعة وأ عامل الطباعة ال خرى:النرش ت طباعة املقاالت املنشورة يف اجملالت، والكتيبا ا 

صدار مواد عىلواملعاهدات ومجموعات النصوص وادلالئل اال رشادية واس امترات العمل واملواد املطبوعة املتنوعة ال خرى،  أ قراص مدجمة  وا 

 ورشائط فيديو ورشائط ممغنطة وسائر أ شاكل النرش اال لكرتوين.

 .ل جور املدفوعة لقاء اخلدمات التعاقدية الفردية: ااخلدمات التعاقدية الفردية

 ري جتاريني.: تشمل مجيع اخلدمات التعاقدية ال خرى اليت حيصل علهيا من مقديم خدمات جتاريني وغخدمات تعاقدية أ خرى

 ليف اخلدمات املاليةتاك

 : فوائد القروض والتاكليف املرصفية.تاكليف اخلدمات املالية

 مرصوفات التشغيل

سيهنا وصيانهتا، واستئجار ال هجزة واملعدات وال اثث أ و صيانهتا، وتاكليف خرباء اال دارة : اقتناء أ ماكن العمل واستئجارها وحت ين والصيانةاملبا

 خلارجيني.الاستشاريني ا

 مرصوفات االتصاالت مثل الهاتف واال نرتنت والفاكس والربيد ونقل الواثئق ابلربيد والشحن. :االتاالتص

س ومرصوفات التشغيل ال خرىالمتثيل   هام الويبو يف مجعية املوظفني، ومرصوفات التشغيل ال خرى.: الضيافة الرمسية، وا 

ال نشطة اال دارية املشرتكة يف منظومة ال مم املتحدة، وأ نشطة ال مم املتحدة املشرتكة  املساعدة الطبية واملسامهة يف :خدمات ال مم املتحدة املشرتكة

 ة اال دارية.التاكليف واحملمك

 املعدات واال مدادات

دات اسيب احملموةل والطابعات ومور: اقتناء أ اثث املاكتب وال الت املكتبية والتجهزيات احلاسوبية )احلواسيب املكتبية واحلو ةال اثث وال هجز 

 اخلدمات وغريها( وأ هجزة خدمات املؤمترات وأ هجزة النسخ وأ الت النقل.

ل املنظمة )ال وفست وامليكروفيمل وغريها( والكتب والاشرتأاكت القرطاس ية واللوازم املكتبية ولوازم النسخ داخ : اال مداداتاال مدادات واللوازم

 وبية والربامج احلاسوبية وتراخيص اس تخداهما.بة وزّي العمل واللوازم احلاسيف اجملالت وادلورايت للمكت 
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 تاكليف املوظفنيحساب  امللحق جمي

بات وجداول ال جور ادلاخةل يف حساب املعاش التقاعدي لل مم املتحدة قامئ عىل املبالغ الفعلية ا ىل أ حدث جداول املرت يستند حساب التاكليف ال

س تحقاقات املطبقة عىل دمات العامة، والبياانت املتاحة اخلاصة ابال عاةل والس ياسات والاللموظفني يف الفئة الفنية والفئات العليا وموظفي اخل

 احلس بان التعديالت اليت أ جريت عىل نظام املوظفني والحئته ومجموعة عنارص وُأخذت كذكل يف خرى اليت يس تفيد مهنا املوظفون.مجيع املزااي ال  

 74حدة ابلنس بة ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا.ال جر اجلديدة يف النظام املوّحد لل مم املت

جاملية ملوارد املوظفني.التلكفة املش تقة عىل مس توى املناصب جُتمع لتحديمهنجية حساب التاكليف املطبقة عدًة من عنارص وتشمل   د تلكفة ا 

 ويرد يف اجلدول أ دانه ملخص لعنارص التلكفة وما تقوم عليه من افرتاضات.

 ف القامئ عىل املبالغ الفعلية وما يقوم عليه من افرتاضاتحساب التاكلي

 الوظيفة 

 وموظفو اخلدمات العامة( )موظفو الفئة الفنية والفئات العليا

 املوظفون املؤقتون

 ظفو الفئة الفنية والفئات العليا وموظفو اخلدمات العامة()مو 

طبيق حيسب عنرص املرتبات ملنصب مشغول عىل مس توى املنصب بت  املرتب

أ ما  الرتبة/ادلرجة املتوقعة لشاغل الوظيفة.جدول املرتبات املوّحد يف 

غرة فيحسب استنادًا ا ىل ادلرجة ال وىل عنرص املرتبات للمناصب الشا

. وحيول املبلغ احملسوب ابدلوالر ال مرييك ا ىل الفرنك من الفئة

السويرسي مع تطبيق مضاعف تسوية مقر العمل حسب الاقتضاء 

 الفنية والفئات العليا(. العمل ابلنس بة ا ىل موظفي الفئة )حسب مقر

جر ادلاخل يف حساب وتضاف ا ىل املبلغ اال جاميل حصة املنظمة من ال  

ملشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي ال مم املعاش التقاعدي )الصندوق ا

 املتحدة(.

حيسب عنرص املرتبات ملنصب مشغول عىل مس توى املنصب بتطبيق 

أ ما  الرتبة/ادلرجة املتوقعة لشاغل الوظيفة.تبات املوّحد يف جدول املر 

ادًا ا ىل ادلرجة ال وىل عنرص املرتبات للمناصب الشاغرة فيحسب استن

لغ احملسوب ابدلوالر ال مرييك ا ىل الفرنك مث حيول املب من الفئة.

السويرسي مع تطبيق مضاعف تسوية مقر العمل حسب الاقتضاء 

 ئة الفنية والفئات العليا(.بة ا ىل موظفي الف )حسب مقر العمل ابلنس  

 حساب وتضاف ا ىل املبلغ اال جاميل حصة املنظمة من ال جر ادلاخل يف

شات التقاعدية ملوظفي ال مم املعاش التقاعدي )الصندوق املشرتك للمعا

 املتحدة(.

قاقات خالف تشمل التاكليف العامة للموظفني مجيع املزااي والاس تح التاكليف العامة للموظفني

بات، املقدمة وفقًا جملموعة عنارص ال جر اليت نقحهتا جلنة اخلدمة املرت 

عاةل املدنية ادلولية ولن ظام املوظفني والحئته )مثل بدل ا 

وجة/الوادل الوحيد/الوادلة الوحيدة/البدل الانتقايل، بدل الزوج/الز 

جازات زايرة الوطن ومنح التعلمي وما ا ىل  ال طفال واملساهامت الطبية وا 

تُقّدر التاكليف العامة للموظفني وتطبق عىل مس توى املناصب و  ذكل(.

 خيي.عىل أ ساس منط النفقات التار 

عاةل زوجة وطفل.وحلساب تاكليف الوظائف الشاغرة يطبق افرتا  ض اب 

تشمل التاكليف العامة للموظفني مجيع املزااي والاس تحقاقات خالف 

نقحهتا جلنة اخلدمة  عنارص ال جر اليتاملرتبات، املقدمة وفقًا جملموعة 

عاةل  املدنية ادلولية ولنظام املوظفني والحئته )مثل بدل ا 

نتقايل، بدل لزوجة/الوادل الوحيد/الوادلة الوحيدة/البدل الاالزوج/ا

وتُقّدر التاكليف العامة  ال طفال واملساهامت الطبية وما ا ىل ذكل(.

 أ ساس منط النفقاتللموظفني وتطبق عىل مس توى املناصب عىل 

 التارخيي.

عاةل زوجة وطفل.  وحلساب تاكليف الوظائف الشاغرة يطبق افرتاض اب 

ئف الشاغرة سّوى تاكليف املناصب ابخلفض ملراعاة معدل الوظاتُ  التسوية

 ابملئة. 4املتوقع وقدره 

ال تطبق أ ية تسوية ملعدل الوظائف الشاغرة ابلنس بة ا ىل املناصب 

 املؤقتة.

اخلدمة وما اية خمصصات هن

 يتعلق هبا من تاكليف أ خرى

 ابملئة من اخملصصات عىل ا جاميل التاكليف لتغطية 8تطبق نس بة 

حقاقات بعد هناية التاكليف املتعلقة بهناية اخلدمة وخمتلف الاس ت

 اخلدمة.

ابملئة من اخملصصات عىل ا جاميل التاكليف لتغطية  2تطبق نس بة 

 ة.التاكليف املتعلقة بهناية اخلدم

 

                                                           
. وبدأ  تطبيق جدول 2018 فرباير 1؛ وجدول ال جر ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي يف 2018يناير  1لفئة الفنية وما فوقها يف تطبيق جدول املرتبات ل بدأ   74

 .2017سبمترب  1يف  ، وللوظائف الشاغرة2011أ بريل  1ف املشغوةل من فئة اخلدمات العامة يف املرتبات وال جر ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي للوظائ
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 معادالت املرونة امللحق دال

 معلومات عامة

الربانمج واملزيانية املعمتدة للثنائية، من أ جل اخملصصة للمنظمة كلك أ ن يتغري مقارنًة بوثيقة  املوارد املاليةمعادالت املرونة يه أ ليات تتيح ملس توى 

صص املوارد النامجة عن ذكل ل نظمة التسجيل ادلويل ولربامج الويبو من وختُ  مواكبة التغريات غري املتوقعة يف احلجم اال جاميل ل نشطة التسجيل.

ي مدريد والهاي معادالت املرونة اخلاصة هبا وقد عّدلت مجعيات معاهدة التعاون بشأ ن الربا ا.ال داري لعملياهتأ جل توفري ادلمع ا ءات ونظامي

 .2007أ كتوبر  3ا ىل سبمترب  24واعمتدهتا يف دورة امجلعيات اليت ُعقدت يف الفرتة من 

 نظام معاهدة الرباءات

ية احتاد معاهدة الرباءات كام وقد اعمتدهتا مجع  PCT/A/36/5رباءات يف الوثيقة نظام معاهدة ال يرد وصف معادةل املرونة املعّدةل ابلنس بة ا ىل

لت لبيان تغري يف ويتضح من الوثيقتني املذكورتني أ ن معادةل املرونة اب .PCT/A/36/13هو ُمبنيَّ يف الوثيقة  لنس بة ا ىل معاهدة الرباءات عُّدِّ

ومل تعد املعادةل املعّدةل تربط   املزيانية.طلب دويل مودع مبوجب املعاهدة مل يُرصد يف 1,000 سويرساًي للك فرناكً  341,870املزيانية يقدر مببلغ 

وبداًل من ذكل، اقرُتح يف املعادةل تنويع املوارد اال جاملية  مر من قبل.التغيريات يف عدد الطلبات ابلتغيريات يف عدد وظائف املوظفني كام اكن ال  

ظفني املؤقتني واملتعاقدين مبوجب اتفاقات اخلدمات اخلاصة وغري ح ابس تخدام موارد املوظفني )مثل الوظائف واملو ج املعنية والساماخملصصة للربام

 87.5وتُرصد موارد التعديل ال دارة نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات بنس بة  ذكل( وموارد خالف املوظفني )مثل عقود التلزمي اخلاريج(.

 .12.5دلمع بنس بة وخلدمات ا

 نظام مدريد

وقد اعمتدهتا مجعية احتاد نظام مدريد كام هو ُمبنيَّ يف  MM/A/38/5ابلنس بة ا ىل نظام مدريد يف الوثيقة يرد وصف معادةل املرونة املعّدةل 

بل لك تغيري مبقدار  سويرساًي مقافرناكً  197,060وتتيح املعادةل اجلديدة ا جراء تعديالت عىل مزيانية احتاد مدريد مببلغ  .MM/A/38/6الوثيقة 

منا  مقارنة ابلتقديرات ال ولية املوافق علهيا. تسجيل و/أ و جتديد ُمدون 500 جراء التعديالت بوظائف املوظفني حفسب، وا  ومل تعد املعادةل تربط ا 

وقد تكون تكل املوارد موارد  ذكل.مبعاجلة عبء العمل الناجت عن ا جراء تعديالت عىل لك املوارد املالية اخملصصة للربامج املرتبطة مبارشًة تتيح 

ة وتُرصد موارد التعديل ال دار  لوظائف واملوظفني املؤقتني وغري ذكل( أ و موارد خالف املوظفني )مثل عقود التلزمي اخلاريج(.موظفني )مثل ا

 .12.5وخلدمات ادلمع بنس بة  87.5نظام السجل ادلويل للعالمات التجارية بنس بة 

 نظام الهاي

وقد اعمتدهتا مجعية نظام الهاي كام هو ُمبنيَّ يف الوثيقة  H/A/24/3الوثيقة  ةل املرونة املعّدةل ابلنس بة ا ىل نظام الهاي يفيرد وصف معاد

H/A/24/4.  جراء  300تغيري مبقدار فرناكً سويرساًي مقابل لك  99,024تعديالت عىل مزيانية احتاد الهاي مببلغ وتتيح املعادةل اجلديدة ا 

وقد تكون تكل املوارد موارد موظفني أ و موارد خالف  رات ال ولية املوافق علهيا.جتديد ُمدون يف جسل احتاد الهاي مقارنة ابلتقديتسجيل و/أ و 

 .12.5وخلدمات ادلمع بنس بة  87.5بنس بة  املوظفني وتُرصد ال دارة جسل احتاد الهاي
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