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A/34/6
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ١٩٩٩/٧/١٩ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 
 

سلسلة االجتماعات الرابعة والثالثون 

جنيف ، من ٢٠ الى ٢٩ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ 

أداء البرنامج في سنة ١٩٩٨ 

تقرير المدير العام 

أوال -  مقدمة 
 

ـــي بكلمــة  يتضمـن هـذا التقريـر المتعلـق بـأداء البرنـامج فـي سـنة ١٩٩٨ (ويشـار اليـه فيمـا يل - ١
"التقرير") بيانا سنويا بالنتائج المحققة أو التقدم المحرز نحو تحقيقها خالل الفترة الممتدة من يناير/آــانون 
ــال برغبـة الـدول األعضـاء (أنظـر الفقرتيـن ٢٨ و٢٩ مـن  الثاني الى ديسمبر/آانون األول ١٩٩٨ . وعم
الوثيقة A/33/8) ، يشمل التقرير معايير ومؤشرات آمية تكفل تقييما عمليا واستعراضا للنجاح الذي حققته 
أنشطة البرنامج الرئيسية ورصدا لمدى تمشي نتائج البرنامج مع األهداف المعلنة . ويحتوي التقرير أيضــا 

على بعض المالحظات المتعلقة بالظروف التي أنجزت فيها األنشطة والنتائج التي أفرزتها . 
 

وآانت وثيقة البرنامج والميزانيــة لفـترة السـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ القائمـة علـى النتـائج (الوثيقـة  - ٢
ــائج  A/33/2) أول وثيقة من ذلك النوع تعتمدها المنظمة وتقيم روابط واضحة بين األهداف واألنشطة والنت
المرتقبة والموارد المعتمدة لكل برنامج رئيسي وبرنامج فرعي . ويرد في مرفق هذه الوثيقــة بيـان النتـائج 
الرئيسية المحققة في اطار آل برنامج رئيسي مــن البرنـامج ٢ الـى ١٨ وبرامجـها الفرعيـة مـع مجموعـة 
ــي  مختارة من مؤشرات األداء التي تسمح بقياس مدى تحقيق تلك النتائج الرئيسية آلما آان ذلك ممكنا . وف
التقرير محاولة اللتزام الشفافية في بيان التقدم المحرز في اطار مختلف البرامج الرئيسية . وفيه سعي الى 
توضيح بعض العقبات المواجهة وأهمها المرحلة االنتقالية التي دامت سنة ١٩٩٨ وعمد فيها المديــر العـام 
الى االنتقال بالمنظمة آلها باتجاه جديد وتوقيت الموافقة على البرنامج والميزانيـة الـذي لـم يحـدث إال فـي 
نهاية مارس/آذار ١٩٩٨ . ويرد في نهاية المرفق هيكل المنظمة المسجل في ديسمبر/آانون األول ١٩٩٨ 

موضحا وحدات المنظمة المسؤولة عن آل برنامج رئيسي .  
 

A
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ــة  وتجدر االشارة الى أن المادة ٩(٥) من اتفاقية الويبو تدعو المدير العام الى اعداد تقارير دوري - ٣
عن األنشطة وأن المادة ٦(٢)"٢" تنص على أن تنظر الجمعية العامــة فـي تقـارير المديـر العـام المتعلقـة 
ــاضي ، آـان المديـر العـام يعـرض "تقريـر األنشـطة" علـى اجتماعـات  بالمنظمة وتوافق عليها . وفي الم
جمعيات الدول األعضاء . ولما آانت العملية الجديدة لصياغة البرنامج والميزانية على أساس النتائج تربط 
بين أنشطة البرنامج والنتائج المرتقبة ومقاييس األداء بغرض توضيح مدى تحقيق أهداف البرنامج المعلنة 
، من المستحسن اعداد تقرير عن النتائج المحققة عبر األنشطة المنجزة بدال من مجرد ســرد تلـك النتـائج . 
ولذلك ، فان هذا التقرير يحل محل التقرير السابق عن األنشطة . وسيصدر مرة آل سنة . ويكون التقريـر 
األول تقريرا مؤقتا عن األداء يغطي السنة األولى من فترة الســنتين ويكـون الثـاني تقريـرا عـن األداء فـي 

فترة السنتين آاملة . وهذا التقرير هو التقرير المؤقت عن األداء في سنة ١٩٩٨ . 
 

ــة البرنـامج والميزانيـة المنعقـدة مـن ٢٦ الـى ٢٨ أبريـل/نيسـان ١٩٩٩ ، قـدم  وخالل دورة لجن - ٤
ــن أداء البرنـامج فـي سـنة  المدير العام نسخة تمهيدية عن هذا التقرير (باعتبارها الوثيقة WO/PBC/1/4 ع
١٩٩٨) ودعـا أعضـاء اللجنـة الـى تقديـم تعليقـات أو اقـتراح تحسـينات علـى مضمـون التقريـر وشــكله . 
وتلخص الفقرات من ٥٢ الى ٥٩ الواردة في تقرير ذلك االجتماع (الوثيقــة WO/PBC/1/6 وأعيـد نسـخها 
الى الوثيقة A/34/5) تعليقات اللجنة واقتراحاتها االيجابيـة والبنـاءة بشـأن التقريـر . وتـم ادخـال تغيـيرات 
ــي بأيـة تعليقـات أو اقتراحـات  عديدة على التقرير وفقا لتلك التعليقات واالقتراحات . ويرحب المكتب الدول
اضافية من جمعيات الدول األعضاء بشأن تطوير عملية التقييم وتحسينها وطريقة بيــان أداء البرنـامج فـي 

اطار عملية صياغة البرنامج والميزانية على أساس النتائج . 
 
 

ثانيا – استعرض أداء البرنامج في سنة ١٩٩٨ 
 

شهدت سنة ١٩٩٨ نشاطا لم يسبق له مثيل . وفضــال عـن التقـدم المحـرز فـي اصـالح المنظمـة  - ٥
والنهوض بفعاليتها وقدرتها على مواجهة المساءلة ، أمكن تحقيق انجازات ملموسة في مجاالت محددة من 

العمل واتخاذ مبادرات مهمة في مجاالت أخرى . ويرد فيما يلي بيان أهم تلك االنجازات : 
 

• تـم انشـاء اللجنـة االستشـارية المعنيـة بقطـاع األعمـال واللجنـة االستشـارية المعنيـة بالسياســات .   
ــبراير/شـباط ١٩٩٩ وعقـدت اللجنـة الثانيـة اجتماعـها  وعقدت اللجنة األولى اجتماعها األول في ف

األول في أبريل/نيسان من السنة ذاتها . 

• وأنزلت تكنولوجيا المعلومات واالنترنت في صميم عمل الويبو وتجلى ذلك عبر موقع الويبو على   
ــو بشـأن  الشبكة وخدمات شبكات الويبو الداخلية وخدمات الويبو للتحكيم على الخط ومشروع الويب

أسماء الحقول على شبكة انترنت . 

• واستفادت البلدان النامية والبلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الحــر مـن المسـاعدة القانونيـة التقنيـة   
ــم الحـاالت  وفقا لطلباتها وال سيما فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق تريبس . وتم تقديم تلك المساعدة في معظ

في اطار خطط عمل وطنية الترآيز . 

• وتتزايد جذور أآاديمية الويبو العالمية بمنهجها الجديد الرامي الــى تنميـة المـوارد البشـرية ويتسـع   
تقديرها .  

• ويستمر التطوير التدريجي لقانون الملكية الفكرية الدولي بخطى ثابتة .   
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• وبدأ انشاء شبكة الويبو وأتمتة اجراءات معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظام مدريد وتعزيزها .   

ــى معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات  • وتم تعزيز أنظمة التسجيل الدولية فأصبح مائة وثالثة بلدان ال  
وتشهد الرسوم تخفيضات متواصلة . 

• وأصبحت اتصاالت الويبو العالمية وعالقاتها بالجمهور واقعا ملموسا ال سيما على مستوى القاعدة   
التي تسهر في اطارها الويبو على تعميم مفهوم الملكية الفكرية والتوعية بأهميتها على نطاق أوسع 
وبفعالية أآبر مما مضى وتباشر المنظمــة ذلـك أيضـا علـى مسـتوى األوسـاط المحليـة فـي جنيـف 

بافتتاح مرآز زائريها في مقر الويبو الرئيسي . 

• واستمر تعزيز العالقات مع مختلف هيئات منظومة األمم المتحدة وبدأ توســيع نطـاق التعـاون مـع   
منظمة التجارة العالمية بشأن تنفيذ اتفاق تريبس . 

 
ويتضح من هذا االستعراض أن المدير العام لم يكتف بالوفاء بعهوده التي قطعها قبـل سـنة أمـام  - ٦
الدول األعضاء فحسب بل شرع في تدابير استراتيجية تكفل االستقرار على األجـل الطويـل وثبـات األثـر 

لعناصر البرنامج الرئيسية . 
 

ومن الجدير باالشارة أن الوفاء بتلك الوعود اقتضى فـي البـدء اسـتكمال عـدد مـن المشـروعات  - ٧
والمبادرات األساسية أو الشروع في الجديد منها . وشملت المشــروعات الرئيسـية التـي أثبتـت ضرورتـها 
القامة حجر األساس لتكليل السنة األولى من فترة السنتين بالنجـاح مواصلـة أتمتـة نظـام معـاهدة التعـاون 
ــة  بشأن البراءات وتحسين الخدمات التي تقدمها الويبو عبر شبكتها والشروع في وضع شبكة الويبو العالمي
ـــز الويبــو للزائريــن  للمعلومـات (WIPONET) وبـدأ العمـل بنظـام عقـد المؤتمـرات بـالفيديو وانشـاء مرآ
والشروع في مبادرة مشترآة بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية لتقديم المساعدة التقنية الى البلدان النامية 
ــو  بشأن اتفاق تريبس والنهوض بتطبيق بروتوآول مدريد ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويب

بشأن األداء والتسجيل الصوتي واألوبوف وامعان النظر في مسائل الملكية الفكرية المستجدة . 
 

ــير الرئيسـية الراميـة الـى اعـادة تنظيـم  وخلف الستار أيضا ، آان من الضروري استكمال التداب - ٨
المكتب الدولي لالستفادة الى أقصى الحدود من موارد المنظمة المالية والبشرية حتى أثناء تنفيذ البرنامج . 
وبشكل رئيسي ، أسفر ذلك عن اقامة بنية ادارية جديدة وحديثة وتعيين نائبين للمدير العام في يوليــه/تمـوز 
١٩٩٨ وتحسين فرص تنمية الموارد البشرية الداخلية وأساليب العمل واالتصاالت ووضع آليــات لتنسـيق 
عملية صياغة السياسات بانشاء فريق معني بوضع السياسـات وتطبيـق نظـام اجتماعـات تنفيـذ السياسـات 
ونظام االجتماعات االعالمية األسبوعية للموظفين ولجان مراقبة السياسات الداخلية وأفرقة العمل المؤقتــة 

 .
 

ـــامج  وتصـدت المنظمـة لكـل األهـداف الرئيسـية والنتـائج المرتقبـة آمـا ورد تحديدهـا فـي البرن - ٩
والميزانية لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ (الوثيقة A/32/2) على درجات متفاوتة حتى نهاية سنة ١٩٩٨ ، 
أي منتصف فترة السنتين . وقد فاق األداء االجمالي للبرنامج في سنة ١٩٩٨ العديد مــن التوقعـات بـالرغم 

من الصعوبات التي اقترنت بطبيعة البرنامج االنتقالية وعملية االصالح التي سادت تلك الفترة . 
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ثالثا -  أضواء على أداء البرنامج في سنة ١٩٩٨ 
 

اعادة التنظيم وآثارها 
 

أدت الجهود الحثيثة المبذولة خالل سنة ١٩٩٨ من أجل اقامة بنية تنظيمية جديدة مع ما استدعاه  -١٠
ذلك من نقل الموظفين على المستوى الداخلي الى تعطيل تنفيذ البرامج مؤقتا في بعض الحاالت الخاصــة . 
ومن المالحظ مثال أن معدل المناصب والوظائف الشاغرة في ســنة ١٩٩٨ قـد ارتفـع فـي المتوسـط لـيزيد 
على ١٠% مقابل ٦% في السنة السابقة . ويعــزى ذلـك أوال الـى أن الموافقـة علـى الوظـائف الجديـدة لـم 
تحدث إال في أبريل/نيسان ١٩٩٨ والحاجة ثانيا الى تصنيف الوظائف الجديدة وفقا لمعــايير لجنـة الخدمـة 
المدنية الدولية قبل االعالن عنها . وفي واقع األمر ، لم يتيسر ذلك إال في يوليه/تموز ١٩٩٨ مما زاد مـن 
وطـأة العمـل الـذي يباشـره قسـم التوظيـف بمـوارد محـدودة فـوق العـادة . وبـالرغم مـن ذلـــك ، اســتطاع 
ــنة ١٩٩٨  المسؤولون عن البرامج التغلب على تلك العواقب وواظبوا على تحقيق نتائج مرضية جدا في س
بتطبيق تدابير قصيرة األجل آاالستعانة بخدمات الخبراء االستشاريين والموظفين المؤقتين . وباالجمــال ، 
لم يظهر أي دليل يثبت أن عملية اعادة التنظيم ضرت األداء االجمالي للمنظمة خـالل الفـترة قيـد النظـر ، 

وان ضرته فقد آان ذلك لفترة وجيزة جدا وأمكنت تحسين الوضع بسرعة بعد ذلك . 
 
 

أداء نظام الميزانية الجديد القائم على النتائج 
 

يتضح من تنفيذ نظام الميزانية الجديد القائم على النتائج أنه مرض جــدا . وقـد أمكـن تطبيقـه فـي  -١١
وقت قياسي خاصة وأن وثيقة البرنامج والميزانية لفترة الســنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ لـم يوافـق عليـها إال فـي 
ــق منـهج مؤسسـي جديـد قـائم علـى  مارس/آذار ١٩٩٨ . وتتعلق االنجازات الرئيسية في هذا الصدد بتطبي
ــن انتقـال مـن بيـان المعلومـات عـن  المساءلة عن النتائج وادارتها على مستوى المنظمة وما ترتب عليه م
ــي مـا اتسـم بـه مشـروع البرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٠  المصروفات الى قياس النتائج . ويكف
و٢٠٠١ من تطور ال سيما في تطبيق مؤشرات األداء لدى التخطيط للبرنامج ووضع ميزانيته داللــة علـى 

نجاح تطبيق النظام الجديد على مستوى المنظمة . 
 
 

البرامج الرئيسية القائمة على الخدمات 
 

ــية ١٣ (نظـام معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات) و١٤ (نظـام  من الممكن اعتبار البرامج الرئيس -١٢
مدريـد) و١٥ (نظـام الهـاي) و١٦ (خدمـات الدعـم االداري) و١٧ (المبـاني) وبعـــض أجــزاء البرنــامج 
ــة والعالقـات العامـة)  الرئيسي ٣ (الشؤون القانونية والتنظيمية) والبرنامج الرئيسي ٥ (االتصاالت العالمي
من باب البرامج التي تقدم في اطارها الخدمات المتكررة في طبيعتها والتي يمكــن توقعـها عامـة . وتـؤدى 
تلك الخدمات دون تأخير وبشكل منتظم (مثل أنشطة التســجيل بنـاء علـى أنظمـة معـاهدة التعـاون التعـاون 
بشـأن الـبراءات ومدريـد والهـاي واألعمـال الماليـة والخدمـــات القانونيــة والخدمــات المتعلقــة باللغــات 
والمؤتمرات واالتصاالت وتنظيم السجالت والطباعة والمشتريات وتحديث المطبوعــات وصيانـة المبـاني 
والمرافق وما الى ذلك) . وآانت النتائج المحققة جيدة جدا ويسهل اثباتها . وقدمت الخدمات في اطــار تلـك 
ــية بسالسـة ودون تـأخير بـالرغم مـن أن األنشـطة زادت عامـة خـالل الفـترة قيـد النظـر .  البرامج الرئيس

واستوعبت البرامج الرئيسية المذآورة أعاله معا أآثر من نصف نفقات سنة ١٩٩٨ بكثير . 
 

وتيسر تنفيذ البرنامج الرئيسي الى حد آبير بفضل انشاء وحدتيـن جديدتيـن فـي مكتـب الشـؤون  -١٣
القانونية والتنظيمية هما شعبة الشؤون غير الحكومية وشؤون الشرآات التي تتحمل مسؤولية دعــم اللجنـة 
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االستشارية المعنية بقطاع األعمال واســتعراض عقـود المنظمـة (البرنـامج الفرعـي ٣-٢) وقسـم التجـارة 
االلكترونية الذي يتولى ادارة مشروع الويبو بشأن أسماء الحقول على شبكة انترنت . 

 
وفضال عن تعزيز وجودها على شبكة انترنت ، عمدت المنظمة ، في اطار البرنامج الرئيسي ٥  -١٤
، الى تعزيز اتصاالتها المنتظمة مع وسائل االعالم التقليدية ، مما سمح بتوطيد الروابط مع سلك الصحافة 
في جنيف ووسائل االعالم في العالم . وفي الوقت ذاته ، أعدت الويبو منشورات جديدة ومشوقة وعممتـها 
ــز التغطيـة التـي تحظـى بـها أنشـطة  ، مما ساهم بالترويج لهويتها المؤسسية الجديدة . وقد سمح ذلك بتعزي

الويبو ال سيما في أفريقيا والعالم العربي وآسيا وأمريكا الالتينية والكاريبي وغيرها . 
 
 

البرامج  الرئيسية االستراتيجية في المستقبل 
 

واجهت البرامج الرئيسية ٢ (التخطيط االستراتيجي ووضــع السياسـات) و٤ (المراقبـة الداخليـة  -١٥
واالنتاجية) و٩ (تطوير قانون الملكية الصناعية) و١٠ (تطويـر حـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة) و١١ 
ـــامج الرئيســي ٣  (قضايـا الملكيـة الفكريـة العالميـة) و١٦ (ادارة المـوارد البشـرية) وبعـض أجـزاء البرن
والبرنامج الرئيسي ٥ أشد الصعوبات ال سيما لدى العمل في مجاالت جديدة والبحث عن الكفاءات والخبرة 
التي آانت المنظمة تفتقر اليها . وبالخالصة ، آانت تلك الـبرامج تمـر بمرحلـة التطويـر فـي سـنة ١٩٩٨ 
ــا أطـول مـن غيرهـا . ومـع ذلـك ، فقـد آـان أداء تلـك  وأهدافها ونتائجها المرتقبة تستغرق في طبيعتها وقت
البرامج الرئيسية مرضيا جدا ويفوق التوقعات في العديد من األحيان بالرغم من الضغوط التقنية واالدارية 

(الوارد تلخيصها أدناه) وقلة عدد الموظفين والموارد المرصودة لها . 
 

ــات ويسـهران  وآان على البرنامجين الرئيسيين ٢ و٤ أن يعمالن ألول مرة على صياغة السياس -١٦
على التنسيق الداخلي والخارجي ويجتهدان في مجــاالت جديـدة أخـرى تقـوم علـى التطـور فـي طبيعتـها . 
وبوجه عام ، اقتضى ذلك اعـادة النظـر فـي السياسـات واالجـراءات المعمـول بـها أو تعزيزهـا وصياغـة 
ــق االجـراءات الجديـدة الخاصـة بـالتخطيط للبرنـامج ووضـع الميزانيـة  سياسات جديدة والشروع في تطبي
ــامج الرئيسـي ٢ الدعـم  القائمة على النتائج وتمكين المدير العام من اتخاذ قرارات استراتيجية . ووفر البرن
األساسي على المستوى التنفيذي والتسهيالت الضرورية النجاز األنشطة خالل المرحلة التكوينية . وبوجه 
ــدول األعضـاء ومكتـب المديـر  خاص ، رآز على دعم تنفيذ البرنامج الرئيسي األول (الهيئات المؤسسة لل
ــب التنفيـذي للمديـر العـام  العام) وتوفير الخدمات الجتماعات جمعيات الدول األعضاء وتوفير الدعم للمكت
وتسهيل التنسيق الداخلي واعادة تنظيم المكتب الدولي والعالقات الخارجية مع المنظمات الدولية األخرى . 
وسعيا الى زيادة قدرات الويبو على العمل مع األمم المتحدة والبنك الدولي ومتابعة تطور الملكيـة الفكريـة 

في األمريكتين على أفضل وجه ، تم تعزيز مكتب نيويورك للتنسيق .  
 

ــاعل مـع برامـج  وسمح البرنامجان الرئيسيان ٩ و١٠ والبرنامج الرئيسي ١١ بعض الشيء بالتف -١٧
أخرى وال سيما البرنامج الرئيسي ٦ (التعاون مع البلدان النامية) والبرنامج الرئيسي ٧ (التعاون مع بعض 
البلدان في أوروبا وآسيا) بشأن األنشطة المتعلقة بالمساعدة التقنية والتعاون مع البلدان المستفيدة . وفضــال 
عن ذلك ، فقد آانت أنشطة تلك البرامج ونتائجها المرتقبة تسـتغرق فـي طبيعتـها وقتـا أطـول مـن غيرهـا 
ــدول األعضـاء آاالنضمـام الـى المعـاهدات واتخـاذ القـرارات فـي اطـار اللجـان  وتتوقف على مبادرات ال
الدائمة التي توجهها الدول األعضاء . وفـي اطـار البرنـامج الرئيسـي ١١ ، فـهي رهـن بتبلـور المصلحـة 
الدولية في قضايا الملكية الفكرية الجديدة والمستجدة ، مثل حماية الفولكلور وعالقة الملكية الفكرية بحقوق 
االنسان . وبالرغم من ذلك آله ، فقد أحـرزت تلـك الـبرامج الرئيسـية تقدمـا نحـو األهـداف المعلنـة يفـوق 

المتوقع لها . 
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وأعاق تطبيق البرنامج الرئيسي ١٦ الطلب غير العادي على قسم التوظيف الذي عانى من نقص  -١٨
حاد في الموظفين وتنفيذ االصالحات الهيكلية وانشاء خدمات جديدة لدعم الموظفين . 

 
 

التعاون ألغراض التنمية وتنفيذ اتفاق تريبس وأآاديمية الويبو العالمية 
 

تصدر التعاون مع البلدان النامية والبلدان األقل نموا وتنمية الموارد البشرية وتنفيذ اتفاق تريبس  -١٩
ــامج سـنة آاملـة مـن  جدول األعمال في المنظمة في سنة ١٩٩٨ . ونجح البرنامج الرئيسي ٦ في تنفيذ برن
ــدان مـع أن ميزانيـة فـترة السـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ لـم يوافـق عليـها إال فـي نهايـة  المساعدة لفائدة تلك البل
الفصل األول . ونفذت الويبو ٦٨ خطة عمل وطنية الترآيز ، ثمان منها استكملتها و٢٤ خطة جديدة بدأتها 
، علما بأن مجمل المساعدة آان موجها نحو اعانة البلدان على االستعداد لتنفيذ اتفاق تريبس بحلــول األول 
من يناير/آانون الثاني ٢٠٠٠ . ورآزت تلك األنشطة على تحديث أنظمة الملكية الفكرية الوطنية وتعزيز 

الطاقات العملية والبشرية في مجاالت التشريع واالدارة واالنفاذ . 
 

وفي سنة ١٩٩٨ ، اقتضى البرنامج الرئيسي ٦ بكامله حشد مجمــوع ١٦٠ شـهر عمـل للخـبراء  -٢٠
و٢٣٧ فردا شارآوا باعتبارهم أشخاصا مرجعيين في الندوات ومناسبات أخرى نظمتها الويبو في األقاليم 
ــبتي ٥ر٥% و٦ر٣٨% علـى التوالـي . وشـارك  األربعة . ومقارنة بسنة ١٩٩٧ ، زاد عدد االشتراك بنس
في تنفيذ البرنامج الرئيسي ٤٣ مواطنا من البلدان النامية آخبراء و١٤٧ آأشــخاص مرجعييـن أي تحققـت 
زيادة بنسبة ٣٠% و٣٥% على التوالـي مقارنـة بسـنة ١٩٩٧ . وفـي سـنة ١٩٩٨ ، صممـت الويبـو فـي 
المجموع ١١٩ مناسبة ونظمتها في األقاليم النامية األربعة ٥٩ منــها آـانت علـى الصعيـد الوطنـي (لفـائدة 
نحـو ٤٤٠ ٦ مشـارآا) و٦٠ علـى الصعيديـن االقليمـي ودون االقليمـي (لفـائدة نحـو ٥٥٠ ٣ مشـــارآا) . 
وتجسد أحد االنجازات الرئيسية فـي اطـار البرنـامج الرئيسـي ٦ فـي نشـر المعلومـات عـن نظـام الملكيـة 
ــو  الفكرية والترويج لفوائده المحتملة بين عدد متزايد من الفئات المستهدفة والدوائر المهتمة . ونظمت الويب
مجموع ٥٤ اجتماعا وطنيا ودون اقليمي واقليميا في هذا الصدد لفائدة نحو ٣٢٠ ٥ شخصا مــن القطـاعين 

العام والخاص . 
 

ومنذ الموافقة علـى وثيقـة البرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ ، أنشـئت ثـالث  -٢١
وحدات تنظيمية جديدة في قطاع التعاون ألغراض التنمية للمكتب الدولي وهــي وحـدة البلـدان األقـل نمـوا 
وشعبة تشجيع االبتكار واالبداع وشعبة االدارة الجماعية لحق المؤلف . وسمحت تلك الوحـدات التنظيميـة 
الجديدة بتوضيح األمور الى حد بعيد في اطار السياســات والـبرامج والمشـروعات المتعلقـة بذلـك القطـاع 

وبتعزيز الفعالية في تخصيص الموارد البشرية والمؤسسية والمالية واالنتفاع بها . 
 

ــة الويبـو العالميـة) تقدمـا هـائال فـي  وحقق البرنامج الرئيسي ٨ (تنمية الموارد البشرية وأآاديمي -٢٢
زيادة عدد المستفيدين من التدريب وال سيما متخذي القرارات والمستشارين في السياسات والمسؤولين عن 
ــن المكلفيـن بانفـاذ القوانيـن والفـاحصين بغـرض تعزيـز مشـاطرة  التنمية والمسؤولين االداريين والموظفي
المعلومات بين مختلف المنتفعين بالملكية الفكرية وأصحاب الحقوق . ورآز البرنامج أيضــا علـى تحديـث 
مضمـون الـدورات والمـواد الدراسـية المعتمـدة وعلـى االنتفـاع المـتزايد بالتكنولوجيـا الحديثـة ألغــراض 
التدريب مثل العروض االعالمية بالوسائل المتعددة وعقد مؤتمــرات بـالفيديو . وأدت تلـك المبـادرات الـى 
تحسـين أداء الـدورات التدريبيـة وتعزيـز أثرهـا آمـا أثبتـه تقييـم المشـارآين فـي الـدروس وردة فعلـــهم . 
وباالضافة الى ذلك ، تم وضع مزيد من البرامج التدريبية المتقدمة والخاصة حتى تتمشى مع االحتياجـات 
المحددة لمختلف فئات المستفيدين . وارتفع عدد الــدورات المقدمـة خـالل سـنة ١٩٩٨ أيضـا . وتـم تنظيـم 
مجموع ٦٠ دورة ونــدوة علـى المسـتوى األقـاليمي حضرهـا ٤٨٤ مشـارآا معفيـا مـن دفـع المصروفـات 
و١٦١ مشارآا في الزيارات الدراسية وانعقدت خمس دورات لألآاديمية في سنة ١٩٩٨ اشترك فيــها ٨٤ 
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موظفا ساميا من جميع المناطق . وعلى صعيد التعليم عن بعد ، وهو أحدث نشاط في اطار والية أآاديمية 
الويبو العالمية ، آان هناك ترآيز خاص على وضع أساس استراتيجي للتعليم عن بعد . وفي هذا الصــدد ، 
شملت األعمال التمهيدية عملية تحديد االحتياجات التدريبية والفئات المستهدفة وفقا لمبادئ التعليم المقــررة 
قبل الشروع في اعداد الدورات . ولقد تحققــت تلـك االنجـازات الرئيسـية بـالرغم مـن المشـكالت الهيكليـة 

والتنظيمية الناجمة عن حداثة أآاديمية الويبو العالمية . 
 
 

التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا 
 

تقدم تنفيذ البرنامج الرئيسي ٧ (التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا) على نحو جيد ووفقا  -٢٣
للبرنامج الزمني المقرر . وآما آان متوقعا في البرنامج والميزانية لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ ، شملت 
األنشـطة المنجـزة خـالل الفـترة قيـد االسـتعراض أساسـا المشـاورات مـع الموظفيـن الحكومييـن واســـداء 
المشورة القانونية وتنظيم الندوات . وأدرآت توقعات الويبو الى حد بعيد هدفها في تشـجيع االنضمـام الـى 
ــاعدة  معاهدات الويبو وتعزيز التعاون الدولي في ذلك المجال . ولقد تحقق تقدم هائل فيما يتعلق بتقديم المس
من أجل تنسيق تشريعات الملكية الفكرية مع المعاهدات التي تديرها الويبو واتفاق تريبس وتعزيز الحمايــة 
ــة الـى تحديـث المؤسسـات المكلفـة بـادارة الملكيـة  من القرصنة والتزوير وانجاز األنشطة التعاونية الرامي

الفكرية وانفاذها وتقويتها .  
 
 

الشبكة العالمية للمعلومات والخدمات االعالمية بشأن الملكية الفكرية 
 

ــامج الرئيسـي ١٢ (الشـبكة العالميـة للمعلومـات  شملت االنجازات االستراتيجية التي حققها البرن -٢٤
ــو  والخدمات االعالمية بشأن الملكية الفكرية) في سنة ١٩٩٨ موافقة الجمعية العامة على انشاء شبكة الويب
(WIPONET) (واللجوء الى الصندوق االحتياطي الخاص لذلك الغرض) واصدار طلبات االقتراحات الذي 
آان العنصر الحاسم الذي سمح بانشاء االطار المالي والزمني للشبكة . ونظرا الى أن من المعتزم االعتماد 
على تلك الشبكة لتطوير شبكة الويبو العالمية ، فقد مهدت تلك االنجازات المبكرة لمبــادرات أخـرى تتعلـق 
بتكنولوجيا المعلومات وتخص المنظمة برمتها وتعتبر بالتالي تقدما ملموسـا جـدا الـى األمـام . وقـد سـاهم 
البرنامج الرئيسي ١٢ أيضا بنتائج مهمة أخرى خالل سنة ١٩٩٨ ، وال سيما وضع قواعد ومعايير خاصة 
بالويبو لتبادل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية وبـدء العمـل بالمكتبـة الرقميـة للملكيـة الفكريـة وقـاعدة 
البيانات المتعلقــة بالتسـجيل الدولـي للعالمـات التجاريـة (Madrid Express) ومراجعـة التصنيـف الدولـي 

للبراءات والتصنيفين الدوليين لنيس ولوآارنو واصدار أقراص مدمجة للقراءة وما الى ذلك . 
 
 

المباني 
 

أهم نتيجة تحققت في هذا المجال (البرنامج الرئيسي ١٨) موافقة الجمعية العامــة علـى عـدد مـن  -٢٥
ــة عـن افتقـار المنظمـة الـى أمـاآن  االقتراحات المتعلقة بالمباني والرامية الى حل المشكلة المتفاقمة الناجم
عمل آافية اليواء الموظفين ومرافق الويبو . وجاءت تلك االقتراحات نتيجة جهود الفريــق العـامل المعنـي 
ــددا متطلبـات الويبـو الـى أمـاآن العمـل ومرافـق  بالمباني ولجنة مراقبة السياسة المتعلقة بالمباني اللذين ح
ــن االقتراحـات الراميـة  المؤتمرات وأماآن لتوقيف السيارات حتى سنة ٢٠٠٨ وعمال على صياغة عدد م

الى تلبية تلك االحتياجات . 
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أنشطة اضافية في اطار البرنامج وافقت عليها الدول األعضاء 
 

وافقت الدول األعضاء في سبتمبر/أيلول ١٩٩٨ على تنفيذ مجموعة من األنشطة االضافية التــي  -٢٦
اقترحها المكتب الدولي ، خـالل فـترة السـنتين الراهنـة مـع االلـتزام بـالقيود المفروضـة علـى الميزانيـة . 
ـــك األنشــطة مجــال الملكيــة الفكريــة والتجــارة االلكترونيــة العالميــة والتنــوع البيولوجــي  وشـملت تل
والبيوتكنولوجيـا وحمايـة الفولكلـور وتحويـل آتيبـات معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات الـى شـكل مشــفر 
والترويج لنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظام مدريــد فـي البلـدان الناميـة واسـتعمال لغـات العمـل 
ــبة  والبلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر . ووردت تلك األنشطة في خطة عمل البرامج الرئيسية المناس

ويجري حاليا تنفيذها على قدم وساق آما هو مبين في المرفق .  
 
 

رابعا -  الخاتمة 
 

يتضح من النتائج الرئيسية المحققة أو التقدم المحرز نحو تحقيقها ، آما ورد بيانها في اطار آـل  -٢٧
ــدا أن تتحقـق األهـداف المعلـن عنـها فـي  برنامج من البرامج الرئيسية في سنة ١٩٩٨ ، أن من المرجح ج
ــد ذلـك ردة الفعـل االيجابيـة والمشـجعة الـواردة  البرنامج والميزانية لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ . ويؤآ
ــود رضـى آبـير بـأداء برنـامج الويبـو خـالل السـنة  بانتظام من مختلف أقطاب العالم والتي تشدد على وج

الماضية وبقيادة المدير العام النشطة في ميدان الملكية الفكرية الدولي وفي أسرة األمم المتحدة بكاملها . 
 

ان جمعيــات الــدول األعضــاء فــي الويبـــو  -٢٨
مدعوة الى استعراض مضمون هذه الوثيقة والموافقة 

عليها .  
 
 
 

[يلي ذلك المرفق] 
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