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A/35/2
األصل  : باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/٨/٧ 
 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

سلسلة االجتماعات الخامسة والثالثون 

جنيف ، من ٢٥ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ 

أداء البرنامج في فترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ 

تقرير من اعداد المكتب الدولي 

أوال- المقدمة 
 

ــي  ان هذه الوثيقة (المشار اليها فيما يلي بكلمة "التقرير") هي ثاني تقرير أداء يعده المكتب الدول -١
في اطار تخطيط البرامج ووضع الميزانية اســتنادا الـى النتـائج . وآـان التقريـر األول عـن أداء البرنـامج 
الصادر في يوليه/تموز ١٩٩٩ متعلقا بنصف مدة السنتين  فتناول التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج في سنة 

١٩٩٨ . ويقدم هذا التقرير بيانا نهائيا بالنتائج المحققة خالل فترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ بأآملها . 
 

وقد أخذ في االعتبار أثناء عملية تقييم أداء البرنامج التي انتهت الـى هـذا التقريـر جميـع النتـائج  -٢
ــت عليـها جمعيـات  واألهداف المرتقبة لبرنامج وميزانية سنتي ١٩٩٨ و١٩٩٩ (الوثيقة A/32/2) آما وافق
الويبو في مارس/آذار ١٩٩٨ ووفقا للمهام التي وآلتــها جمعيـات الوبيـو فـي سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٨ لتنفيـذ 
أنشطة اضافية في اطار حدود الميزانيــة المتوفـرة (الوثيقتـان WO/GA/23/2 وWO/AG/23/7) . وترتبـط 
ـــة والتنــوع البيولوجــي  تلـك األنشـطة االضافيـة بمجـاالت الملكيـة الفكريـة والتجـارة االلكترونيـة العالمي
والبيوتكنولوجيا وحماية الفلكلور وتحويل آتيبات معاهدة التعاون بشأن البراءات الى نسق أحـرف مشـفرة 

 A
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ــدان  واستعمال لغات العمل والتشجيع على االنتفاع  بنظامي معاهدة التعاون بشأن البراءات ومدريد في البل
النامية والبلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر . 

 
وقد اعتمد وضع البرامج والميزانية استنادا الى النتــائج علـى الروابـط والعالقـات بيـن األهـداف  -٣
والنتائج المرتقبة واألنشطة والموارد التي تحدد المساهمة بها فـي آـل برنـامج رئيسـي وفرعـي . وقـد تـم 
االسترشاد بذلك االطار المنطقي للعمل في تقييم أداء البرنامج في ضــوء النتـائج الحاليـة بـالترآيز خاصـة 

على مدى تحقيق أهداف البرنامج مع أخذ النتائج "المرتقبة" في االعتبار . 
 

ويقوم هذا التقرير بتقييم ما تم بلوغه من أهداف البرنامج التي وضعـت فـي بدايـة فـترة السـنتين  -٤
اعتمادا على تحليل النتائج الرئيسية المحققة  . ويتضمـن المرفـق األول جـدول منفصـل لكـل برنـامج مـن 
البرامج الفرعية التابعة للبرامج الرئيسية من ٢ الى ١٨ يحتوي علــى النتـائج األساسـية وبعـض مؤشـرات 
األداء المختارة التي تثبت من الناحية النوعية وآلما أمكن ذلك من الناحية الكمية  ، تحقيق تلك النتـائج(١) . 
وقد أخذ في االعتبار عند تقييم ما تـم بلوغـه مـن أهـداف تطـورات ترتيبـات تطبيـق البرنـامج والظـروف 
المحيطة بالسياسة المتبعة وغيرها من العوامــل المؤثـرة فـي تنفيـذ البرنـامج منـذ الموافقـة علـى البرنـامج 
والميزانية في نهاية مارس/آذار ١٩٩٨ . وبقيادة المدير العام تطلعت المنظمة نحو توجهات جديدة فدخلــت 
الويبو مرحلة انتقالية اتسمت بكثير مـن التحديـات االداريـة التـي تتطلـب المرونـة والتهيئـة والقـدرة علـى 
التكيف   . وفي حين اختلفت النتائج الرئيسية في بعض الحاالت عن تلك التي آانت متوقعة فـي البدايـة اال 

أن هذا التقرير يبرهن على بلوغ أهداف برنامج وميزانية سنتي ١٩٩٨ و١٩٩٩ في مجملها . 
 

وآما آانت الويبو الرائدة في ادخال نظام تخطيط البرامج ووضع الميزانية استنادا الى النتائج في  -٥
منظومة األمم المتحدة فان التقرير عن أداء برنامج فترة السنتين يمثل أيضا مسعى ريادي . وآما هو الحال 
ــا الكثـير لنتعلمـه  . وآـي تـتزود  في أي مشروع جديد،  تعلمنا الكثير من خالل التجربة ولكن مازال أمامن
دورة التخطيط في الويبو بالدروس المستخلصة من تقييم أداء البرنامج  بأقصى فاعلية ممكنة ، يتعين عنــد 
وضع التقارير عن أداء البرنامج االستجابة الحتياجات الدول األعضاء وسائر الجهات المتعاملة معها حتى 
يتسنى استخالص الدروس من تجربة تطبيق البرنامج لالستفادة منها عند التخطيط لــه . وقـد أخـذ المكتـب 
ــر عـن سـنة ١٩٩٨  الدولي بعين االعتبار عند اعداده لهذا التقرير،  االقتراحات بشأن محتوى ونسق التقري
التي تقدمت بها الوفود أثناء اجتماع لجنة البرنامج والميزانية في ابريل/نيسان سنة ١٩٩٩ وخـالل سلسـلة 
ــو المنعقـدة فـي سـبتمبر/أيلـول مـن نفـس  االجتماعات الرابعة والثالثين لجمعيات الدول األعضاء في الويب
السنة  . وبهذا التقرير تختتــم الويبـو أول دورة للبرنـامج والميزانيـة اسـتنادا الـى النتـائج ويرحـب المكتـب 
ــر  الدولي بتعليقات واقتراحات الدول األعضاء عن آيفية تطوير وتحسين عملية تقييم أداء البرنامج والتقري

عنه . 
 
 

ثانيا- المعالم الرئيسية ألداء البرنامج في سنتي ١٩٩٨ و١٩٩٩ 
 

مثلت سنتي ١٩٩٨ و١٩٩٩ مرحلة تحول هامة في تاريخ الويبو . فكـانت فـترة تغـيرات آبـيرة  -٦
ــها التنظيمـي اذ آـانت الويبـو تسـتعد لمواجهـة  وتجديدات أثرت بعمق في أهداف المنظمة وبرامجها وهيكل
تحديات األلفية الجديدة  . وآانت أولى المبادرات من بين المبادرات العديدة التي تقدم بها المدير العـام بعـد 
تعينه بقليل ، اعطاء المنظمة عزما جديدا قويا من خالل اصالح السياسات والممارسات االداريــة وادخـال 
ــات المراقبـة  . وفـي  تكنولوجيا المعلومات بصورة مكثفة وتعزيز قاعدة المنظمة من الموارد البشرية وآلي
الوقت نفسه آثف المدير العام عمليات القطاعات الثالثة الرئيســية للمنظمـة وهـي برامـج التسـجيل الدولـي 

                                                 
(١) يتضمن الملحق الثاني مسرد األسماء المختصرة المستخدمة في هذا التقرير والملحق األول.  
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لسندات الملكية الفكرية والتعاون التقني مع الدول األعضاء وابرام المعاهدات بشأن الملكية الفكرية ووضع 
القواعد والمعايير . آما توســع البرنـامج ليمتـد لمجـاالت جديـدة مثـل المعـارف التقليديـة وحقـوق االنسـان 
والتجارة االلكترونية  . وبحلول نهاية فترة السنتين آانت آثير من االنجازات قد تحققت في تلك المجـاالت 

وغيرها من المجاالت الهامة . 
 

وقد ساهم عدد من االنجازات الهامة في القاء الضوء على أداء المنظمة خالل فترة السنتين وهي  -٧
تلك التي تحققت أثناء تحول الويبو الى منظمة دولية قوتها الدافعة هي أعضائها  . وسريعا مــا تجلـت آثـار 
هذه النتائج على أنشطة الملكية الفكرية في أنحاء العالم . بينما اتسمت انجازات أخرى باالستراتيجية اذ أنها 
فتحت الباب لفرص جديدة وارشدت عمل الويبو الى طريق التقدم في األلفية الجديدة . وفيما يلي بعض أهم 

االنجازات : 
 

• استرشادا ببصيرة المدير العام ، تم انشاء آلية لوضع السياسات تتسم بالدينامية وســرعة االسـتجابة   
لها منظور مؤسسي استراتيجي بنيت على أساس تهيئة مجال واسع أآثر شموال وتوجها نحو المستقبل 
للتشاور بشأن السياسات والتوصل الى اتفاق عام . وقد تضمنت انشـاء لجـان دائمـة معنيـة بـالبراءات 
ـــق المؤلــف والحقــوق  والعالمـات التجاريـة والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة والبيانـات الجغرافيـة وح
المجاورة وتكنولوجيا المعلومات وتدعيم االطار المؤسسي لمناقشة التعاون الدولـي مـن خـالل اللجنـة 
الدائمة المعنية بالتعاون ألغراض التنمية المرتبطة بالملكية الفكرية ودمج لجنتي الميزانية والمباني في 
ــم انشـاء اللجنـة االستشـارية المعنيـة بالسياسـات واللجنـة  اطار لجنة جديدة للبرنامج والميزانية . آما ت
ــار المسـؤولين االدارييـن ال سـيما فريـق وضـع  االستشارية المعنية بقطاع األعمال ومحافل جديدة لكب
ــة السياسـات واجتماعـات  السياسات وأفرقة العمل الخاصة المكلفة بمهام محددة واللجان المؤقتة لمراقب

الموظفين المهنيين األسبوعية . 
 

• وفي اطار األمم المتحدة تم تقوية عالقات الويبو مع عناصر متعددة من أسـرة األمـم المتحـدة وبـدأ   
التشاور والتعاون في التوسع في آثير من حقول النشاط . 

 
• وخالل فترة زمنية وجيزة تحولت الويبو الى منظمة تقودها تكنولوجيا المعلومات . فتــم تخصيـص   
استثمارات آبيرة الدخال أنظمة وعمليات تكنولوجيا المعلومات الحديثة في آل قطاعات عمل المنظمة 
تقريبا خاصة االتصاالت (بما في ذلك البريد االلكتروني واالنترنت) والتسجيل الدولي لسندات الملكية 
الفكرية واعداد الوثائق واصدار المنشورات بسرعة آبيرة ونسخ الوثائق وتوزيعها والنشاء مجموعــة 
متنوعة من الخدمات االلكترونية . لقد اصبحت تكنولوجيا االنترنت عماد أنظمة الويبو التفاعلية لنشــر 
المعلومات وقد ظهرت قيمتها بوضوح من خــالل موقـع الويبـو علـى الـوب وبرامـج اآاديميـة الويبـو 
ــم عـن بعـد وخدمـات شـبكة االنـترانت فـي الويبـو وخدمـات الويبـو للتحكيـم علـى الخـط  العالمية للتعل
ومشـروع الويبـو بشـأن أسـماء الحقـول واألتمتـة الجاريـة لنظـامي معـاهدة التعـاون بشـأن الـــبراءات 

(مشروع أتمتة ادارة المعلومات ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات (إمباآت)) ومدريد . 
 

• وبفضل اعتماد جدول عمل الويبو الرقمي تحــددت توجـهات واضحـة لعمـل الويبـو التأسيسـي فـي   
مجالي الملكية الفكرية والتجارة االلكترونية . آما ساهم آل من خطة العمل المكونة من ١٠ نقـاط فـي 
ــي والتقـدم المحـرز فـي انشـاء شـبكة الكترونيـة تربـط بيـن الـدول األعضـاء  اطار جدول العمل الرقم
ــي ترسـيخ سياسـات المنظمـة  والمكتب الدولي من خالل مشروع شبكة الويبو العالمية (WIPONET) ف

في مجالي التكنولوجيا الرقمية والملكية الفكرية . 
 

• وقد حقق برنامج الويبو للتعاون ألغراض التنمية نجاحا ملموسا فــي أداء مهامـه أال وهـي مسـاعدة   
ــدان  ادارات الملكية الفكرية الوطنية ودون االقليمية واالقليمية في البلدان النامية وأقل البلدان نموا والبل
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المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر على تحقيق فعالية أآبر في دعــم الملكيـة الفكريـة وادارتـها واالنتفـاع 
بمزاياها االجتماعية واالقتصادية . وفي اطار هذا البرنامج حافظت الويبو على تميزها في مجال تقديم 
المساعدة التقنية القانونية الى الدول األعضاء التي تتم بالتعاون مــع منظمـة التجـارة العالميـة ومنظمـة 
ــس . آمـا حققـت الويبـو  الجمارك العالمية لما تقدمه من دعم الى الدول األعضاء في تطبيق اتفاق تريب
نجاحا في وضع استراتيجية  تقديم المساعدة التقنية القانونية في صورة "مجموعة" تضم سائر أنشطة 
المساعدة التقنية مــن خـالل خطـة عمـل وطنيـة الترآـيز مصممـة حسـب االحتياجـات وفـي اختبارهـا 
ــي  وتطبيقها على نطاق واسع . وقد اصبحت السمة المميزة لبرنامج الويبو للتعاون ألغراض التنمية ه

االبتكار في تصميم وتنفيذ البرامج الذي يضمن تحقيق فائدة أآبر من المساعدة التقنية والقانونية . 
 

ــي تنميـة المـوارد البشـرية واصبـح  • وقد ترسخ المنهج الحديث الذي تتبعه أآاديمية الويبو العالمية ف  
يحظى بتقدير آبير . آما لقي برنامج أآاديمية الويبو الجديد لتعليم الملكية الفكرية عن بعد اقباال واسعا 

خاصة بفضل التغطية العالمية التي يوفرها في مضمار التدرب على الملكية الفكرية وتشجيعها . 
 

• وقد أآدت نتائج برنامج الويبو للتطوير التدريجي لقانون الملكية الفكرية الدولي على قدرة المنظمة    
ــار أسـس عمـل قانونيـة وسياسـية للتعـامل مـع الموضوعـات العالميـة الجديـدة فـي مجـاالت  على ابتك
ــف وحقـوق االذاعـة والفلكلـور  البراءات والعالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وحق المؤل
ــى اعتمـاد  وغيرها من قضايا الملكية الفكرية . وآان من بين تلك االنجازات العمل الجاري الذي قاد ال
توصية مشترآة تتعلق باألحكام الخاصــة بحمايـة العالمـات شـائعة الشـهرة والقـرار الـذي اتخـذ بعقـد 
ــي سـنة ٢٠٠٠ والدعايـة الناجحـة للتصديـق علـى  مؤتمر دبلوماسي العتماد معاهدة قانون البراءات ف
ــجيل  "معـاهداتي االنـترنت" (معـاهدة الويبـو بشـأن حـق المؤلـف ومعـاهدة الويبـو بشـأن األداء والتس

الصوتي) بغية دخولهما حيز التنفيذ خالل سنتي ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . 
 

• واستمرت أنظمة الويبو للتسجيل الدولي في النمو سريعا ونيل االقبال العالمي . وزاد االنضمام الى   
معاهدة التعاون بشأن البراءات بصورة ملموسة خاصة بين البلدان النامية . وتوجهت مؤشرات أعـداد 
استمارات التسجيل الدولي بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات نحو الزيادة طوال فترة السنتين في 
ــام مدريـد زيـادة آبـيرة فـي االنضمـام الـى  حين استمرت رسوم التسجيل في االنخفاض . آما شهد نظ
عضوية اتحاد مدريد . وقد برهنت الزيادة الكبيرة في أعداد الطلبات خالل السنتين علـى قـدرة النظـام 
ــال علـى نظـام  على جذب الطلبات الدولية بموجب االتفاق والبروتوآول وذلك على الرغم من أن االقب
الجماعة األوروبية للعالمات التجارية خالل نفس الفترة قد فاق آل التوقعات . ويبشر اعتماد المؤتمـر 
ــاي بشـأن التسـجيل الدولـي للرسـوم والنمـاذج الصناعيـة وتوقيـع  الدبلوماسي لوثيقة جنيف التفاق اله
بعض الدول غير األعضاء في اتحاد الهــاي عليـها بانعـاش النظـام الدولـي لحمايـة الرسـوم والنمـاذج 

الصناعية . 
 

ــرد تـاريخ الملكيـة  • وقد برع برنامج الويبو لالتصاالت العالمية والعالقات العامة في القيام بمهمة س  
الفكرية والويبو بطريقة واضحة ونابضة بالحيويــة وشـيقة باسـتخدام أقصـى االمكانيـات التـي تتيحـها 
أدوات التكنولوجيا الحديثة . وقد سجلت المواقع اإلحــدى عشـر التـي أنشـئت بموجـب البرنـامج زيـادة 
ــي سـنة ١٩٩٨ الـى ٢٩ مليـون فـي سـنة ١٩٩٩ أي  مبشرة في عدد نتائج البحث(٢) من ٣ر٣ مليون ف

                                                 
ــاالت  (٢) في هذا التقرير جرى قياس نفاذ الجمهور الى مختلف مواقع الويبو على الوب بعدد زيارات المنتفعين في بعض الح

(مثل البرنامجين الفرعيين ٦-١ و٨-١) وفي أخــري بعـدد نتـائج البحـث (مثـل الـبرامج ٣-٣ألـف و٣-٣ بـاء  و٥-١ و ٥-٤ 
و١٢-١٢) . فيمكن تحديد عدد زيارات المنتفعين بدقة في التطبيقات المعتمدة على االنترنت مثل خدمات التعليم عن بعد التي 
ــى قيـاس عـدد نتـائج البحـث فـي بـاقي  تقدمها أآاديمية الويبو العالمية ومجوعة القوانين المتاحة الكترونيا . وجرت العادة عل
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ــة  بمعـدل ٠٠٠ ٨٠ نتيجـة بحـث فـي اليـوم تقريبـا . وفـي سـنة ١٩٩٩ اتيحـت قرابـة ٠٠٠ ٦٠ صفح
معلومات عبر الموقــع الرئيسـي للويبـو . آمـا أدى التعـاون الوثيـق واالتصـاالت مـع وسـائل االعـالم 
ــل الويبـو ممـا  العاملة في جنيف والعالمية الى تحسين التغطيات االعالمية لقضايا الملكية الفكرية وعم
يبشر بتفهم أفضــل لـدور المنظمـة والملكيـة الفكريـة عامـة . وقـد سـاهمت االنجـازات فـي اطـار هـذا 
البرنامج في تعزيز صورة الويبو آمنظمة دولية من أجل المستقبل  تتسم بالدينامية والتطلع الى األمام. 

 
ويبرز التقرير أن المدير العام بدعم من الدول األعضاء وبمنظور استراتيجي قد حول الويبو الى منظمة 

تتوجه نحو األعمال التجارية وتحقيق النتائج ومتأهبة لمواجهة تحديات األلفية الجديدة . وجاء األداء 
االجمالي للبرنامج أفضل من المتوقع وذلك على الرغم من التحديات الخاصة المرتبطة باطالق  برنامج 

جديد المحتوى واالنتقال الى مستوى أعلى ألهداف البرنامج وادخال االصالحات الضرورية على الهيكل 
التنظيمي وأسلوب االدارة التي شهدتها فترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ .  

 
 

ثالثا- استعراض أداء البرنامج في فترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ 
 

اعادة بناء الهيكل التنظيمي وآثاره 
 

ــة وانشـاء نظـام لوضـع السياسـات أآـثر اسـتجابة  آانت الحاجة الى تعزيز البنية االدارية الداخلي -٨
ــيرات علـى تنظيـم المكتـب  للتطورات السريعة التي تؤثر على الملكية الفكرية هي الدافع وراء ادخال التغي
ــا فـي ذلـك انشـاء لجـان الويبـو الدائمـة وفريـق العمـل المعنـي  الدولي . وقد انطلق االصالح الدستوري بم
باالصالح الدستوري اعترافا بأهمية تعزيز آليات التوصل الى اتفاق عام في جمعيات الدول األعضاء فــي 
ــه الـدول األعضـاء قوتـها الدافعـة .  الويبو وتحسين عملية المشارآة دعما لطابع المنظمة الذي تشكل بفضل
ــد مـن المرونـة فـي التعـامل مـع  ومن شأن هذه االجراءات أن تعطى المكتب الدولي صالحيات أآبر ومزي

قضايا الملكية الفكرية العالمية الجديدة على أفضل وجه . 
 

ــال تغيـيرات علـى االجـراءات التنظيميـة والممارسـات  وفي نفس الوقت استمرت الويبو في ادخ -٩
االدارية في المكتب الدولي بهدف دعم المبادرات الجديدة والتغلب على القصور المؤسسية واالســتفادة مـن 
الموظفين وسائر الموارد على أفضل وجه . فاعادة تنظيم المكتب الدولي تمكن من االستفادة الى أقصى حد 
من الموارد المالية والبشرية المتوفرة الكامنة وراء تنفيذ البرنامج . وآانت نتيجة تلك الجـهود هـي تحقيـق 
مكاسب على المدى القصير وفوائد تمتد على مدى أطول ال ســيما مـا يلـي : انظمـة عمـل داخليـة جديـدة و 
اتصاالت أفضل ؛ وانشاء بنية ادارية جديدة وحديثة وتعيين نائبين للمدير العام في شهر يوليـه/تمـوز سـنة 
١٩٩٨ ؛ وزيادة  فرص تنمية الموارد البشرية ؛ وإحكام التنسيق عند صياغة السياسات عن طريق انشـاء 
محفل لكبار الموظفين في اطـار الفريـق المعنـي بوضـع السياسـات ومحـافل أخـرى مثـل اجتمـاع تطبيـق 
السياسات والمشاورات االدارية والمهنية الداخلية المكثفة واجتماعات الموظفين المهنيين األسبوعية ولجان 

مراقبة تطبيق السياسة الداخلية وأفرقة المهام الخاصة واألفرقة العاملة ذات المهام المحددة بمهل زمنية . 
 

                                                                                                                                                         
المجاالت آما هو الحال في معظم المواقع على الوب المفتوحة للجمهور بال قيود . ويستخدم عـدد نتـائج البحـث لقيـاس نفـاذ 
الحواسب الى المواقع على الوب ولكنه ال يوازي عدد زيارات المنتفعين . فقــد تـؤدي زيـارة واحـدة لموقـع علـى الـوب الـى 
ــد مؤشـرات عـدد  الوصول الى عدة نتائج بحث ويعتمد عدد النتائج لكل صفحة تزار على تكوين صفحة الوب  . ومع ذلك تع
نتائج البحث معلومات قيمة تستخدم في المقارنات على مر الوقت اذ أنها تشير الى التوجهات العامــة لزيـارة موقـع مـا علـى 

الوب. 
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آما طرأت اصالحات داخل المكتب الدولى لدعم المبادرات الرئيسية مثـل أتمتـة مكتـب معـاهدة  -١٠
التعاون بشأن البراءات (مشــروع إمبـاآت) وانشـاء شـبكة الويبـو العالميـة (WIPONET) ؛ وانشـاء مرآـز 
الويبو االعالمي ؛ واطالق مبادرة مشترآة بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية بشأن تقديم المساعدة التقنية 
ــد ومعـاهدتي حـق  الى البلدان النامية فيما يخص اتفاق التريبس ؛ والدعاية الفعالة التفاق وبروتوآول مدري
المؤلف الجديدتين (معاهدة الويبو بشــأن حـق المؤلـف ومعـاهدة الويبـو بشـأن األداء والتسـجيل الصوتـي) 
ولتطبيق آل منهم ؛ وتعزيز التعاون مع األوبوف وبحث قضايا الملكية الفكرية الجديدة بعمق في مجـاالت 
ــوع  مثـل العالمـات التجاريـة واسـماء الحقـول علـى شـبكة االنـترنت والمعـارف التقليديـة والفلكلـور والتن
البيولوجي واالبعاد االقتصادية واالجتماعية للملكية الفكرية وتطبيــق آليـات مراقبـة جديـدة ورفـع مسـتوى 

خدمات شبكة الويبو بأآملها واقتناء مبان جديدة . 
 

وقد ظهر لفترات قصيرة عجز في الموظفين وفي الخبراء المتخصصين خالل فترة اعادة تحديد  -١١
المهام وتوزيع الموظفين . وعلى الرغم من تسبب ذلك العجز في تعطيل تطبيــق البرنـامج وتـأخيره خـالل 
ــنتين ، تمكـن مديـرو الـبرامج مـن االسـتعانة بفعاليـة  فترات قصيرة خاصة في النصف األول من فترة الس
ــب علـى هـذه الصعوبـات . وتبيـن فـي نهايـة فـترة  بمستشارين معينين لمدة قصيرة وموظفين مؤقتين للتغل
السنتين أن عملية اعــادة التنظيـم واالصـالح قـد دعمـت األداء االجمـالي للمنظمـة وقدرتـها علـى مواجهـة 

تحديات المستقبل . 
 
 

أداء نظام وضع البرنامج والميزانية استنادا الى النتائج الجديد 
وتقييم أداء البرنامج 

 
لقد تم االنتقال الى نظام تخطيط الميزانية ووضع البرنامج استنادا الى النتائج بصورة أفضل مــن  -١٢
المتوقع . فقد أمكن تطبيق نظام وضــع البرنـامج والميزانيـة الجديـد الـذي اسـتدعى ادخـال تعديـالت علـى 
ــا  أسلوب تخطيط األنشطة والموافقة عليها وتنفيذها على مستوى المنظمة آكل خالل فترة زمنية قياسية مم
سمح بالموافقة على برنامج وميزانية ســنتي ١٩٩٨ و١٩٩٩ بحلـول شـهر مـارس/آذار ١٩٩٨ . وبحلـول 
شهر سبتمبر/أيلول في السنة التالية ، وافقت الدول األعضاء على ميزانية سنتي ٢٠٠٠ و٢٠٠١ مما عزز 
ــال  تحول الويبو الى منظمة تتوجه نحو تحقيق النتائج . وقد حفز البرنامجان الرئيسيان ٢ و٤ معا على ادخ
ــام فـي تطبيـق مبـدأ  نظام التخطيط ووضع الميزانية الجديد في ثقافة ادارة المنظمة تمشيا مع نية المدير الع
الالمرآزية في ادارة المهام واعطاء سلطتها الى مديري البرامج . وتم تدعيم هذه العملية بتعزيـز وظـائف 
المراقبة بما فيها برنامج تقييم األداء الذي زاد من الشفافية أمام الدول األعضــاء . وقـد سـاهم تطبيـق نظـام 
مراقبة الميزانية استنادا الى األنشطة داخل المكتب الدولي في تحسين رصد تطبيق البرنامج والميزانية آما 

ساعد على الحد من االجراءات االدارية غير الضرورية . 
 

وقد صمم نظام تقييم األداء الجديد ليكون آليـة الحصـول علـى األراء الرئيسـية فـي دورة وضـع  -١٣
البرنامج وأداة لمراقبة مدى التقدم في تطبيق البرنامج وتقييمه بدقة . وآان أهم انجاز تحقق في هذا الصــدد 
هو ظهور مفاهيم تنظيمية جديدة للمساءلة واالدارة الهادفة الى تحقيق النتائج . ويتبيــن مـن ميزانيـة سـنتي 
٢٠٠٠ و٢٠٠١ نجاح االنتقال الى اسلوب وضع البرنامج والميزانية اســتنادا الـى النتـائج بفضـل وضـوح 
أهداف المشــروعات الفرعيـة واتسـام النتـائج المرتقبـة بالواقعيـة وتحسـن مؤشـرات األداء وانشـاء اآلليـة 
ــائج تقييـم األداء  المستقلة لتقييم األداء لتحليل النتائج واألهداف المحققة ووضع التقارير بشأنها . وبما أن نت
ــان تحديـد األهـداف بدقـة مـتزايدة والنتـائج المرتقبـة بوضـوح أآـبر  تصب في دورة التخطيط  بات باالمك

وتعديل المؤشرات والتوصل الى برنامج أفضل . 
 

البرامج الرئيسية االستراتيجية والتطلعية 
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ان الـبرامج الرئيسـية ٢ ( التخطيـط االسـتراتيجي ووضـع السياســـات) و٤ (المراقبــة الداخليــة  -١٤
ــف والحقـوق المجـاورة ) و١١  واالنتاجية ) و٩ (تطوير قانون الملكية الصناعية) و١٠ (تطوير حق المؤل
(قضايا الملكية الفكرية العالمية ) وبعض اجزاء البرنامج الرئيســي ٣ (الشـؤون القانونيـة والتنظيميـة) و٥ 
ــة لتنفيـذ البرنـامج  (االتصاالت العالمية والعالقات العامة) قد ساهمت آلها في توفير سياسات العمل الالزم
والتوصل الى توجهات استراتيجية جديدة . فقد تناولت عديد من قضايا السياسة الداخلية والخارجية الجديدة 
امتدادا من حماية الفلكلور والمعارف التقليدية الى تنمية اطــر العمـل القانونيـة والسياسـية لعقـد المعـاهدات 
المتعلقة بالبراءات والعالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والتخطيــط االسـتراتيجي اسـتنادا الـى 
النتائج وانشاء آليات المراقبة بما فيها تقييم األداء واالستفادة من االنترنت الدارة حماية العالمات التجارية 
ــع الجمـهور . وقـد حشـد المكتـب الدولـي المـهارات  واستخدام تكنولوجيا المعلومات في اتصاالت الويبو م
المتخصصة النادرة والخبراء للوفاء بمتطلبات هذه المسؤولية الجديدة . وعلى الرغم من التحديــات الماديـة 

واالدارية فاق أداء البرنامج التوقعات في عديد من الحاالت .  
 

وقد اعتمد البرنامجان ٢ و٤ مبادرات جديدة في التخطيط ووضع الميزانية وصياغـة السياسـات  -١٥
أدخلت آليات جديدة للتنسيق الداخلي والخارجي وأنشأت وظائف مراقبة وعززت الوظائف القائمــة . وفـي 
ــاقدة تتطلـع الـى  اطار عمل هذه البرامج الرئيسية أمكن استعراض السياسات واالجراءات السارية بنظرة ن
المستقبل وتحليلها وصياغة مناهج لتخطيط البرنامج ووضع الميزانية تستند الى النتائج آما أرســى المديـر 

العام األسس التي يستند اليها في اتخاذ القرارات االستراتيجية .  
 

وقد واصل مكتب التخطيط االستراتيجي ووضع السياسات من خالل تنفيذه للبرنامج الرئيســي ٢  -١٦
ــر العـام وتيسـير اتخـاذ القـرارات فـي اطـار البرنـامج الرئيسـي١  تقديم الدعم الالزم للمكتب التنفيذي للمدي
(الهيئات المؤسسة للدول األعضاء ومكتب المدير العام) . فقام بتنظيم اجتماعات جمعيات الدول األعضــاء 
في الويبو وتيسير التنسيق الخارجي والداخلي واعادة هيكلة المكتب الدولي والنهوض بالعالقات مع سـائر 
ــدرة الويبـو علـى التعـامل مـع  المنظمات الدولية . وعكف مكتب الويبو للتنسيق في نيويورك على تعزيز ق
وآاالت األمم المتحدة المتخصصة في نيويورك ومع سائر المنظمات الدولية القائمة فيها وفــي غيرهـا مـن 
ــر بصـورة معنيـة عليـها . وفـي  المواقع ومتابعة التطورات المرتبطة بمجال الملكية الفكرية أو التي قد تؤث
ــورة وثيقـة مـع قطـاع التعـاون ألغـراض  جنيف عمل مكتب التخطيط االستراتيجي ووضع السياسات بص
ــو مـع منظمـة التجـارة  التنمية وشعبة التنمية مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا بهدف تعزيز عالقات الويب
العالمية فيما يتعلق بتطبيق اتفاق تريبس فــي البلـدان الناميـة وبعـض البلـدان فـي أوروبـا وآسـيا . وبفضـل 
ــها المكتـب بتمويـل مـن الويبـو ، اآتسـبت المنظمـة القـدرة علـى التحليـل  أنشطة البحث والتوقع التي ينظم

المستمر لألبعاد االجتماعية واالقتصادية للملكية الفكرية . 
 

وقد ساهم انشاء وحدة العمل المعنية بالبروتوآول واألســفار والمـهمات سـنة ١٩٩٨ فـي تعزيـز  -١٧
تطبيق البرنامج الرئيسي ٢ الى حد آبير . وقد انقســمت الوحـدة فيمـا بعـد الـى وحـدة معنيـة بـالبروتوآول 
ــبروتوآول  ووحدة معنية باألسفار . وآان من بين انجازات وحدة البروتوآول ضمان حسن سير وظائف ال
في جميع المناسبات التي تعقد في المقر الرئيسـي للويبـو بـدءا بانعقـاد االجتمـاع األول للجنـة االستشـارية 
ــاح جميـع  المعنية بالسياسات وانتهاء بالمؤتمر الدولي المعني بالتجارة االلكترونية . آما نظمت الوحدة بنج
المحافل التي استضافها المدير العام وأشرفت على الجوانب المتعلقة بالبروتوآول لجميع الطلبات الموجهة 
الى المدير العام ولزياراته خارج القطر . وقد آان دور وحدة البروتوآول بالغ األهمية للحفاظ على صورة 
المنظمة اذ استقبل المدير العام عددا آبيرا من ممثلي الحكومات رفيعي المستوى وغيرهم من الشــخصيات 

الهامة خالل فترة السنتين . 
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ونظرا للتوسع المطرد لبرنامج الويبو آانت هناك زيادة آبيرة في األســفار الرسـمية خـالل فـترة  -١٨
السنتين للموظفين وممثلي الدول األعضاء الذين حضروا اجتماعات الويبو . وقد اصــدرت وحـدة األسـفار 
قرابة ٤٠٠ ٥ تصريح سفر من مختلف األنواع ونجحت في توفير ما ينـاهز مليـون فرنـك سويسـري مـن 

تكاليف تذاآر السفر باعتماد عدد من االجراءات لخفض النفقات .  
 

وقد رآز مكتب المراقب في ادارته للبرنامج الرئيسي ٤ على تقدم نظام وضع الميزانيـة اسـتنادا  -١٩
الى النتائج الجديد وادماجه في العمليات االداريـة الرئيسـية للويبـو . وتضمنـت انجـازات المكتـب تحسـين 
عرض البرنامج و الميزانية لسنتي ٢٠٠٠ و٢٠٠١ بادخال مؤشـرات األداء واعتمـاد نظـام المراقبـة مـن 
خالل األنشطة الذي يتضمن منهجا جديدا لتوزيع الميزانية وادراج خطط عمل واجراءات لرصد الميزانية 
ومراقبتها في بنية النظام المالي للويبو . ومن بين الجهود المبذولة اعداد اقتراحات لسياسة جديدة للفوائض 
المالية واألموال االحتياطية ولتحسين معالجة الميزانية وتدعيمها بغية عرضها على الدول األعضاء للنظر 
فيها . وباالضافة الى تحسين االدارة المالية للمنظمة اســتمر مكتـب المراقـب فـي أداء مهمتـه التـي تحظـى 
ــب لبضعـة  بأهمية حيوية في عمل الويبو أال وهي المراقبة المالية . وتتضمن هذه المهمة استعراض المراق
ــام ومكتـب التخطيـط االسـتراتيجي ووضـع السياسـات  ٠٠٠ ٧ عملية مالية باالتصال مع مكتب المدير الع

العتمادها آتعهدات . 
 

ــن مكتـب الشـؤون القانونيـة والتنظيميـة مـن النـهوض بقـدرة  وبموجب البرنامج الرئيسي ٣ تمك -٢٠
المنظمة على مواجهة التغيرات السريعة التــي جلبـها التطـور الكبـير فـي تكنولوجيـا المعلومـات والتجـارة 
ــر دولـي  االلكترونية . ومن خالل مشروع الويبو بشأن أسماء الحقول على شبكة انترنت وانعقاد أول مؤتم
بشأن التجارة االلكترونية والملكية الفكرية ، أثبتت المنظمة أنها قادرة على تحديد المسائل الشـائكة وتقديـم 
المشورة والتوصيات واالستجابة في الوقت المناسب للتغيرات في مجال الملكية الفكرية . وفي نهج مشــابه 
ــأن أسـماء الحقـول علـى شـبكة  شرع مرآز الويبو للتحكيم والوساطة في تنفيذ توصيات مشروع الويبو بش
انترنت الخاصة بتسوية المنازعــات وبـدأ يتلقـى حـاالت علـى الخـط سـجلت بموجـب االجـراءات الجديـدة 
لتسـوية المنازعـات المتعلقـة بأسـماء الحقـول . آمـا عـاون مكتـب الشـؤون القانونيــة والتنظيميــة اللجنــة 
االستشارية المعنية بقطاع األعمال التي ناقشت من خاللها مجموعة من ممثلي القطاع الخاص من مختلف 
االقاليم عدد من قضايا الملكية الفكرية الهامة وامكانية المنظمة لالستجابة لها . (لمزيد من المعلومــات عـن 

البرنامج الرئيسي ٣ ، يرجى االطالع على الفقرات من ٤٤ الى ٤٦ أدناه .) 
 

وبموجب البرنامج الرئيسي ٥ بنى مكتب االتصاالت العالمية والعالقات العامـة علـى مـا حققتـه  -٢١
االنجازات السابقة فزاد وجود المنظمة علــى شـبكة انـترنت وضـاعف االتصـاالت الدوريـة التـي تجريـها 
الويبو مع وسائل االعالم العاملة في جنيــف والعالميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة والمنظمـات الحكوميـة 
ــية الجديـدة . وتبيـن النتـائج  الدولية ونمى المنتجات االعالمية للمساعدة على الترويج لهوية الويبو المؤسس
المحققة الواردة في الملحق األول القاعدة العريضة من المساهمات في األهداف المتعددة الجوانب للمنظمة 
فقد استغل مكتب االتصاالت العالمية والعالقات العامة آل فرصة سانحة لتقوية آثر البرنامج دعمـا لرؤيـة 
المدير العام بضرورة ازالة الغموض المحيط بالملكية الفكرية والدعايــة لمزايـا االنتفـاع بـها . (لمزيـد مـن 

المعلومات عن البرنامج ٥ يرجى االطالع على الفقرات من ٤٧ الى ٤٩ أدناه .) 
 

في بداية فترة السنتين اعتمد مكتب االتصاالت العالمية والعالقات العامة االنتفاع بشبكة انـترنت  -٢٢
آوسيلة رئيسية لالتصال مع الجمهور في انحاء العالم . وتبين مؤشرات احصائيات استخدام موقـع الويبـو 
على الوب (راجع الملحق األول) أن هذا االختيار االستراتيجي قد نجــح فـي ارسـاء وجـود المنظمـة علـى 
نافذة الوب العالمية . وبهذه الخطوة تتاح قرابة ٠٠٠ ٦٠ صفحة معلومــات علـى الموقـع بالرئيسـي للويبـو 
على الوب ويمكن متابعة بعض اجتماعات الويبو الهامة المنعقدة في جنيف في نفس الوقت الذي تدور فيــه 
عن طريق البث العالمي عبر الشبكة . واستمرت المنظمــة فـي توجهـها نحـو المسـتقبل فتـم تعديـل الموقـع 
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الرئيسي للويبو على الوب تعديال شامال بحيث يعكس صورة الويبو التي تتسم بالدينامية و االبتكار والتطلع 
ــة  الى المستقبل . وانتهى االعداد الضافة اللغة العربية على الموقع في بداية سنة ٢٠٠٠ مما زاد من امكاني
الوصول الى الويبو عالميا . أما داخل المكتب الدولي فقد انطلقت بنجاح خدمات شبكة االنترانت في الويبو 

ولقت اقباال سريعا وواسعا آأحد العناصر الرئيسية لنظام االتصاالت الداخلي . 
 

وقد راعى تصميم البرامج ٩ و١٠ و١١ المرونة واتساع النطـاق حتـى تتمكـن المنظمـة مـن أن  -٢٣
تتابع عن آثب التطورات الدولية في مجال الملكيـة الفكريـة والميـادين المرتبطـة بـها . ولـذا آـانت أغلـب 
األنشطة المنفذة بموجب هذه البرامج تطلعيــة ومعظمـها يرمـي الـى بعيـد . وربمـا تكـون هـذه الـبرامج قـد 
ــثر مـن غيرهـا مـن الـبرامج الرئيسـية  استجابت للظروف الخارجية االقتصادية واالجتماعية والسياسية أآ
واعتمدت على تحرآات الدول األعضاء التي تمليها سيادتها الوطنية مثل االنضمام الى المعاهدات واتخــاذ 

القرارات في اطار عمل اللجان الدائمة للويبو .  
 

وقد حققت األنشطة التي نفذتها شعبة قانون الملكية الصناعية بموجب البرنامج الرئيسي ٩ نجاحا  -٢٤
آبيرا . وآانت أهم النتائج المحققة اتخاذ قرار بعقد مؤتمر دبلوماسي العتماد معاهدة قـانون الـبراءات فـي 
ــو لتوصيـة مشـترآة تتعلـق بأحكـام بشـأن حمايـة  مايو/أيار ويونيه/حزيران ٢٠٠٠ واعتماد جمعيات الويب
العالمات شائعة الشهرة . وآان من بين االنجازات الهامة أيضا في مجال الملكية الصناعية االعداد للعمـل 
التأسيسي الهام الذي يعتمد عليه التطــور التدريجـي فـي المسـتقبل خاصـة فيمـا يتعلـق بكـل مـن تراخيـص 
العالمات التجارية واالنتفاع بالعالمات التجارية على االنترنت. أما في مجال البيانـات الجغرافيـة فقـد بـدأ 

اجراء دراسة قيمة تتناول التنازع بين البيانات الجغرافية والعالمات التجارية  .  
 

وآانت أفضل النتائج المحققة في اطــار البرنـامج الرئيسـي ١٠ هـي الدعايـة الناجحـة لمعـاهدتي  -٢٥
"انترنت" وهما معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . ويتزايد 
عدد التصديقات واألنشطة التطبيقية لهاتين المعاهدتين على المستوى الوطني بمــا يدعـو الـى االعتقـاد فـي 
ــا دعمـت شـعبة قـانون حـق المؤلـف  امكانية دخولهما حيز التنفيذ خالل فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . آم
الجهود التي تبذلها الدول األعضاء لتطوير القانون الدولي بشأن حق المؤلف والحقــوق المجـاورة تدريجيـا 
بما في ذلك آثار التكنولوجيا الرقمية على حق المؤلف والحقوق المجاورة . وقد قدم المكتــب الدولـي الدعـم 
الكامل والنشط للعملية وضع السياسات وأمكن تحقيق تقدم في آثير من الجوانب اال ان هناك حاجــة لمزيـد 

من الوقت لبلوغ جميع األهداف التي حددها البرنامج الرئيسي ١٠ .  
 

وفي اطار البرنامج ١١ انتهت بنجــاح سلسـلة التحقيقـات عـن قضايـا الملكيـة الفكريـة المرتبطـة  -٢٦
بحماية المعارف التقليدية واالبتكار والثقافة التي تعتبر انجازا ممهدا للطريق . وتعــد هـذه الدراسـة الرائـدة 
ــع أن يشـكل التقريـر المفصـل والشـامل عـن هـذه التحقيقـات والمزمـع  والعالمية األولى من نوعها . ويتوق
صدوره في أواسط سـنة ٢٠٠٠ مرجعـا تجريبيـا أساسـيا لموضـوع الحمايـة القانونيـة للمعـارف التقليديـة 
بموجب أنظمة الملكية الفكرية القائمة يسمح بتقاسم فوائد االنتفاع بالمعارف التقليدية . آما أن احراز التقدم 
في تحديد االحتياجات لحماية أشكال التعبير الفلكلوري على أساس ما أتت به ثالث بعثات لخــبراء وأربعـة 
ــة عقـدت فـي افريقيـا وآسـيا ومنطقـة المحيـط الـهادي والمنطقـة العربيـة وامريكـا  اجتماعات تشاور اقليمي
الالتينية والكاريبي يعد انجاز آبير أخر . وقد أدى الى النهوض بطريقـة وضـع السياسـات المتعلقـة بـدور 
الويبو والدول األعضاء في هذا الصدد . وفي مجالي البيوتكنولوجيا والتنوع البيولوجــي سـعت الويبـو فـي 
المجتمعات التي تعني بالملكية الفكرية والبيئة الى نشر الوعي بأهمية الملكية الفكرية فـي تطبيـق االتفاقيـة 
ــق  المتعلقة بالتنوع البيولوجي وغيرها من االتفاقيات المتعددة األطراف المتعلقة بالبيئة . وقد تم تشكيل فري
ــد لوضـع السياسـات يـدرس قضايـا السياسـات الرئيسـية و  عمل الويبو المعني بالبيوتكنولوجيا آمحفل جدي

يستكشف وسائل االستجابة المالئمة . 
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وباالضافة الى عمله في اطــار الـبرامج ٩ و ١٠ و١١ سـاهم قطـاع التطويـر التدريجـي لقـانون  -٢٧
الملكية الفكرية الدولي بنشاط في تطبيق برامج رئيســية أخـرى خاصـة البرنـامجين الرئيسـيين ٦ و٧ فيمـا 
يتعلق باألنشطة المرتبطة بالمساعدة التقنية والتعاون مع البلدان النامية وبعض البلدان في أوروبا وآسيا . 

 
التعاون ألغراض التنمية وتطبيق اتفاق تريبس واآاديمية الويبو العالمية 

 
تنمية الموارد البشرية وتقديم المساعدة التشريعية وبناء المؤسسات وزيادة الوعي وتطبيق اتفــاق  -٢٨
تريبس على نحو يسير في البلدان النامية وأقل البلدان نمــوا وفـي بعـض البلـدان فـي أوروبـا وآسـيا آـانت 
ــها الويبـو بموجـب البرنامجـان الرئيسـيان ٦ (التعـاون مـع البلـدان الناميـة) و٧  النتائج الرئيسية التي حققت

(التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا) خالل السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ . 
 

وقد نجــح قطـاع التعـاون ألغـراض التنميـة فـي ادارتـه للبرنـامج الرئيسـي ٦ فـي تحقيـق نتـائج  -٢٩
ــتغل آـل فرصـة سـانحة لالسـتجابة  وانجازات فاقت تلك التي آانت مرتقبة في بداية فترة السنتين اذ أنه اس
لالهتمام المتزايد الذي تبديه البلدان النامية وأقل البلدان نموا بأنشطة التنمية . وتبين المعلومات الواردة في 
الملحـق األول أن برنـامج الويبـو للتعـاون ألغـراض التنميـة فـي المنطقـة االفريقيـة والعربيـة واالســيوية 
والمحيط الــهادي وامريكـا الالتينيـة والكـاريبي قـد اسـتجاب لمجموعـة متنوعـة مـن االحتياجـات الوطنيـة 
ــح ملحـا نظـرا لتعـامل  واالقليمية . آما تؤآد على تزايد االهتمام بتطوير أنظمة الملكية الفكرية والذي أصب
ــتثمارات فـي المجـاالت التـي تعتمـد  الدول والمناطق مع التطور السريع للتجارة العالمية وزيادة حجم االس
على المعارف والمرتبطة بالملكية الفكريــة . وقـد دخلـت إحـدى وثمـانين خطـة عمـل وطنيـة الترآـيز فـي 
ــة  مختلف مراحل التنفيذ خالل فترة السنتين . وتتضمن معظم هذه الخطط المساعدة التقنية القانونية الموجه
لمعاونة البلدان على االســتعداد لتطبيـق اتفـاق تريبـس بحلـول ينـاير/آـانون الثـاني ٢٠٠٠ . وتشـير ردود 
األفعال المتلقاة  من الدول األعضاء الى أن خطط العمـل الوطنيـة الترآـيز آـانت فعالـة فـي دعـم الجـهود 
الوطنية الساعية الى تحديث أنظمة الملكيـة الفكريـة وتعزيـز القـدرات التشـغيلية والبشـرية فـي المجـاالت 

التشريعية واالدارية واالنفاذ . 
 

وقد نفذت الويبــو بموجـب البرنـامج الرئيسـي ٦ أنشـطة عـادت بالفـائدة علـى ١٢٥ دولـة ناميـة  -٣٠
وامتدت الى أآثر من ٠٠٠ ١٠ رجل وامرأة  . وقد امتــد نشـر المعلومـات المتعلقـة بـالجوانب االقتصاديـة 
واالجتماعية للملكية الفكرية ليصل الى عدد آبير من المنتفعيـن وأصحـاب الحقـوق وغـيرهم مـن األفـراد 
ــة أآـبر مـن  الذين قد يؤثرون من موقعهم بصورة أو بأخرى في الحفز على االنتفاع بالملكية الفكرية بفعالي
أجل تحقيق التنمية . ويقدم الرسم البياني أدناه معلومات احصائية عن عدد الخبرات التي تم حشـدها لتنفيـذ 

تلك األنشطة . 
 
 

رسم بياني 
 
 
 
 
 
 

وآما ورد في التقرير بشأن أداء البرنامج لسنة ١٩٩٨ ، تم انشاء ثــالث وحـدات تنظيميـة داخـل  -٣١
قطاع التعاون ألغراض التنمية في المكتب الدولـي وهـي وحـدة أقـل البلـدان تقدمـا وشـعبة خدمـات البنيـة 
التحتية وتشجيع االبتكار وشعبة االدارة  الجماعية للملكية الفكرية . وآما يتبين من الملحــق األول سـاهمت 
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جهود هذه الوحدات الجديدة مساهمة آبيرة في مواجهة االحتياجات الخاصـة ومتطلبـات أقـل البلـدان نمـوا 
واألفراد والمؤسسات في مجاالت االدارة الجماعية للملكية الفكرية وتشـجيع االبتكـار والـترويج التجـاري 
لالختراعات . أما من ناحية تطوير السياسات فقد قدمت رؤى خاصة وفقا للزبون فيمــا يتعلـق بالتحرآـات 
االستراتيجية للمنظمة الالزمة لتعزيز بنـاء القـدرات واالسـتفادة مـن امكانيـات نظـام الملكيـة الفكريـة فـي 

المساهمة في التنمية االقتصادية والتكنولوجية واالجتماعية . 
 

وفيما يخص البرنامج الرئيسي ٨ ، تبين االنجــازات المعروضـة فـي الملحـق األول أن أآاديميـة  -٣٢
ــة  الويبو العالمية وشعبة تنمية الموارد البشرية قد حققتا النتائج المرتقبة لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ آامل
ــذا االنجـاز المتمـيز تحقيقـا لمـا  . وآانت أهم هذه النتائج اطالق البرنامج المبتكر للتعلم عن بعد . ويعتبر ه
عبر عنه المدير العام للمرة األولي في خطابه االفتتاحي وهو أنه يتعيــن اال تشـكل المسـافات عائقـا للتعليـم 
بعد اليوم . وآان أول ما قدمه برنامج التعليم عن بعد عبر االنترنت دورة تتكون من تسع وحـدات تعليميـة 
ــا .  "مقدمة الى الملكية الفكرية" باللغات االنجليزية والفرنسية واألسبانية والتي سجل فيها قرابة ٤٨١ طالب
ــن رأت النسـبة  وقد بين تقييم الدورة أن ٦٢ بالمائة من الطالب وجدوا الدورة التعليمية مرضية جدا في حي
المتبقية وهي ٣٨ بالمائة أنها مرضية . وقد سجل الموقع على الوب باللغة االنجليزية وحده أآثر من مليون 

نتيجة بحث من خالل ٥٣٠ ١٧ زيارة منتفع . 
 

وقد تقدم تنفيذ البرنامج الرئيسي ٧ ( التعاون مع بعــض البلـدان فـي أوروبـا وآسـيا) جيـدا ووفقـا  -٣٣
للجدول الزمني المحدد . آما حقق االقبال على االنضمام الى معاهدات الويبو وتدعيم التعاون الدولي 

المرتبط بها التوقعات المنشودة الــى حـد آبـير فقـد أودعـت البلـدان المعنيـة ٥٦ وثيقـة انضمـام و تصديـق 
لمختلف المعاهدات التي تديرها الويبو . وقــد قدمـت شـعبة التعـاون مـع بعـض البلـدان فـي أوروبـا وآسـيا 
المشورة القانونية الى ١٩ بلدا لتعزيز جهودها لضمان توافق القوانين الوطنية و المعـايير الدوليـة المعنيـة 
ــة فـي البلـدان التـي  بما فيها اتفاق تريبس . آما أولت عناية خاصة للتشجيع على انفاذ حقوق الملكية الفكري
ــف جوانـب  يشملها هذا البرنامج الرئيسي . وقد تلقى قرابة ٤٥٠ موظف في مجال االنفاذ تدريبا على مختل

االنفاذ بما فيها المتطلبات الخاصة المتعلقة بالتدابير الحدودية .  
 

وباالضافة الى مواجهة الحاجة الملحة للوفاء بمتطلبات اتفاق تريبس ، واصلت شعبة التعاون مع  -٣٤
ــن فـي مكـاتب  بعض البلدان في أوروبا و آسيا سعيها الى استيفاء الحاجة لرفع مهارات المديرين والموظفي
الملكية الفكرية على المدى الطويل آجانب رئيسي لتحديث ادارات الملكية الفكرية . وتم تنفيذ المشروعات 
ــي ترآـز علـى تعزيـز ثـالث منظمـات لـالدارة الجماعيـة لحـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة .  الوطنية الت
وبموجب البرنامج ٧ أمكن احراز تقدم آبير في التشجيع على االنتفاع بالملكية الفكرية في البلــدان المنتقلـة 
ــة ١٦٠ ١ مشـارآا مـن ٢٠ بلـدا  . وقـد سـمحت  الى نظام االقتصاد الحر . وقد حضر ندوات التوعية قراب
العـروض المقدمـة والمناقشـات خـالل هـذه النـدوات والتـي غطـت مجموعـة واســعة مــن الموضوعــات 
للحاضرين بالحصول على المعرفة األساسية لمبادئ الملكية الفكرية والتعرف على قيمتها وفهم دورها في 

التنمية االقتصادية والتكنولوجية واالجتماعية بصورة أآبر . 
 
 

أداء األنظمة العالمية للملكية الفكرية 
 

تتناول البرامج الرئيسية ١٣ (نظام التعاون بشأن البراءات) و١٤ (نظام مدريد للتســجيل الدولـي  -٣٥
للعالمات) و ١٥ (نظام الهاي لاليداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعيـة) أنظمـة الحمايـة العالميـة التـي 
تديرها الويبو والتي تشـكل الدعامـات واألسـس االقتصاديـة للمنظمـة . وفـي خـالل فـترة السـنتين ١٩٩٨ 
و١٩٩٩ واصلت أنظمة الحماية العالمية نجاحها في آسب االهتمام العالمي وتوسيع قاعدة المنتفعين بها في 
أنحاء العالم . وآانت ادارة البرامج الرئيسية ١٣ و ١٤ و١٥ ناجحة في االستجابة للزيادة في عدد الطلبات 
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الدولية آما يتبين من الرسم البياني أدناه الذي يشير الى نظامي معاهدة التعــاون بشـأن الـبراءات ومدريـد . 
وآانت معدالت الزيادة آبيرة بصورة خاصة على طلبات نظام معاهدة التعاون بشــأن الـبراءات . واسـتمر 
ــن بـها فـي وضـع ثقـة آبـيرة فـي خدمـات أنظمـة الويبـو الثالثـة  أصحاب سندات الملكية الفكرية والمنتفعي
ــير  للتسجيل الدولي . وقد دل أداء هذه األنظمة على قدرة المكتب الدولي على االستجابة لالقبال الدولي الكب
على طلب سندات الملكية الفكرية الملحوظ خالل فترة الســنتين . وواصلـت أنظمـة الحمايـة العالميـة القيـام 
ــبرامج الرئيسـية الثالثـة مـا  بدور مرآزي في ادرار الدخل للويبو . وقد بلغ الدخل المحقق من خالل هذه ال
ــي سـنة ١٩٩٨ و١٨٦ مليـون فرنـك سويسـري فـي سـنة ١٩٩٩ أو  يقارب ١٧٤ مليون فرنك سويسري ف

٣ر٨٣ بالمائة و٧ر٨٤ بالمائة على التوالي من الدخل السنوي االجمالي للمنظمة .  
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رسم بياني 
 
 
 
 
 
 
 

وقد بلغ عدد الطلبات بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات خالل فترة السـنتين ، أعلـى معـدل  -٣٦
سـجل حتـى اآلن وهـو ٠٠٠ ١٤١ طلـب ممـا يمثـل زيـادة قدرهـا ٠٠٠ ١٨ طلـب عـن العـدد المقـدر فــي 
الميزانية البالغ ٠٠٠ ١٢٣ أو زيادة قدرها ٧ر٣٨ بالمائة بالمقارنة بفترة السنتين ١٩٩٦ و١٩٩٧ . وعلى 
ــدد وفـي اطـار مخصصـات  الرغم من زيادة حجم العمل أمكن تناول جميع الطلبات الدولية في الوقت المح
الميزانية . وقد زاد النظام صالبة خالل فترة السنتين بانضمام ١٢ دولة متعاقدة جديدة الى معاهدة التعــاون 
ــر  بشأن البراءات من بينها ١١ دولة نامية . وقد عبر تزايد عدد الطلبات اآلتية من البلدان النامية عن التقدي
المتنامي في تلك الدول لمعاهدة التعاون بشأن البراءات وقد بلغ عددها ٩٨٦ طلبا من بين ٠٠٧ ٦٧ طلبات 

في سنة ١٩٩٨ (أو ١ بالمائة) و٧٤٥ ١ من بين ٠٢٣ ٧٤ طلبا في سنة ١٩٩٩ ( أو ٤ر٢ بالمائة) . 
 

ــاآت (مشـروع أتمتـة ادارة المعلومـات ألغـراض معـاهدة التعـاون بشـأن  وقد أنشئ مشروع إمب -٣٧
ــتزايد  البراءات) لزيادة االنتاجية والفعالية في تناول الطلبات استجابة للحاجة الى تنمية القدرات لمواجهة ال
المستمر في عدد الطلبات الدولية . وذلك باالضافـة الـى تشـغيل البرنـامج المحوسـب لاليـداع االلكـتروني 
اليداع الطلبات الدولية الخاص بنظام الطلب االلكتروني بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات في اللغات 
السبع التي تصدر بها منشورات معاهدة التعاون بشأن البراءات في يناير/آانون الثاني سنة ١٩٩٩ . وفــي 
خالل هذه السنة تم تسجيل  ١٣ بالمائة مــن مجمـوع الطلبـات الدوليـة باسـتخدام نظـام الطلـب االلكـتروني 
بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات وقد زادت هــذه النسـبة الـى ٢٠ بالمائـة فـي شـهر ديسـمبر/آـانون 

األول سنة ١٩٩٩ . 
 

وقد حقق نظام مدريد تقدما ملموسا في بلوغ أحد أهدافه الرئيسية وهو توسيع النطـاق الجغرافـي  -٣٨
ــة  لنظام التسجيل الدولي للعالمات التجارية مما جعل النظام أآثر جاذبية وفائدة ألصحاب العالمات التجاري
ــبروتوآول مدريـد وانضمـت ثـالث دول مـن بينـها الـى  . وخالل فترة السنتين أصبحت ١٨ دولة ملزمة  ب
ــالي للـدول المتعـاقدة بموجـب  اتفاق مدريد فأصبح عدد األعضاء في اتحاد مدريد ٦٤ عضوا والعدد االجم

بروتوآول مدريد ٤٣ دولة . وقد مثل انضمام اليابان أهمية خاصة في هذا الصدد .  
 

ــاد األوروبـي آـانوا هـم المنتفعيـن التقليدييـن بنظـام  بما أن أصحاب العالمات التجارية في االتح -٣٩
ــير فـي  مدريد ، شاع االعتقاد بأن بدء تشغيل النظام األوروبي للعالمات التجارية قد يؤدي الى انخفاض آب
عدد التسجيالت الدولية . وبالرغم من أن االنتفاع بالنظـام األوروبـي قـد فـاق آـل التوقعـات اسـتمر نظـام 
مدريد في تحقيق تقدم ملموس ، مما يدل على الثقة الكبيرة التي يحظى بــها بيـن المنتفعيـن بـه . ومـع ذلـك 

انخفض عدد الطلبات الدولية بموجب اتفاق وبروتوآول مدريد عـن المتوقـع اذ أن العـدد 
المسجل في سنة ١٩٩٩ البالغ ٠٧٢ ٢٠ طلبا ال يمثل سوى زيادة بنسـبة ٣ر٥ بالمائـة عـن عـدد الطلبـات 

المسجل في سنة ١٩٩٧ .  
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وقد دخل نظام مدريد عـهدا جديـدا فـي ديسـمبر/آـانون األول ١٩٩٨ مـع بـدء المعـهد الفدرالـي  -٤٠
السويسري للملكية الفكرية بتطبيق نظام تسجيل الطلبات الدولية الكترونيا . ويجري حاليا تسجيل الطلبـات 
ــة الـى ذلـك تـم وضـع  من سويسرا والتي تمثل ١٠ بالمائة تقريبا من اجمالي الطلبات الكترونيا . وباالضاف
 MINOS ليحـل محـل نظـام IMAPS نظام جديــد لمسـح الوثـائق وادارة الملفـات الكترونيـا معـروف باسـم

الخاص بالحفظ االلكتروني للملفات الخاصة بنظام مدريد . 
 

وقد انجز البرنامج الرئيسي ١٥ حدثا مميزا باعتماد الوثيقة الجديدة التفاق الهــاي بشـأن االيـداع  -٤١
الدولي للرسوم والنماذج الصناعية أثناء المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنيف في يوليه/تموز سنة ١٩٩٩ 
. وبحلول نهاية سنة ١٩٩٩ آانت ٢٦ دولة قد وقعت على الوثيقة الجديدة منها الواليات المتحدة األمريكية 
ــع أن تسـاهم  والمملكة المتحدة وعدد من البلدان االسكندينافية غير األعضاء حاليا في اتحاد الهاي  . ويتوق
وثيقة جنيف التفاق الهاي في تنشيط النظام العالمي لحماية الرسوم والنماذج الصناعية فضـال عـن توفـير 

حماية عملية أآبر وفعالية أعلى نسبة الى التكاليف للمنتفعين من قطاع األعمال والشرآات . 
 

ــة للبرنـامج الرئيسـي ١٥ فـي الملحـق األول . وهـي تتضمـن  ويرد وصف النتائج األخرى الهام -٤٢
تأسيس النظام المحوسب DMAPS الخاص بادارة ايداعــات الرسـوم والنمـاذج الصناعيـة بنـاء علـى نفـس 
القاعدة المستخدمة للســجل الدولـي للعالمـات التجاريـة والصـدار النشـرة الدوليـة للرسـوم والنمـاذج علـى 
القرص المدمــج للقـراءة . وقـد سـمح النشـر علـى القـرص المدمـج للقـراءة بتوفـير قـدر آبـير مـن نفقـات 

المنشورات مما عاد بالفائدة على المنتفعين في صورة خفض قدره ٢٠ بالمائة في رسوم النشر . 
 
 

البرامج الرئيسية الموجهة نحو الخدمات 
 

لقد وفرت البرامج الرئيسية ٣ (الشؤون القانونية والتنظيمية) و٥ (االتصاالت العالمية والعالقات  -٤٣
العامة) و١٧ (خدمات الدعم االداري) و١٦ (ادارة الموارد البشــرية) أطـر العمـل لمجموعـة متنوعـة مـن 
ــث االداري  الخدمات الداخلية والخارجية . وقدمت الدعم الالزم لوضع سياسات جديدة والشروع في التحدي
الذي ساهم مساهمة آبيرة بصورة مباشرة وغـير مباشـرة فـي تطبيـق البرنـامج لسـنتي ١٩٩٨ و١٩٩٩ . 
وآانت االنجازات المحققة بموجب هذه البرامج الرئيسية هائلة ، آما يتبين من الملحــق األول و جـاء تنفيـذ 
هذه البرامج مرضيا جدا . وباالضافة الى ذلك آان تقديم الخدمــات يتـم بصـورة سلسـة وفـي زمـن معقـول 

حتى عندما زاد الطلب عليها خالل الفترة قيد النظر . 
 

وقد ساهم مكتب الشؤون القانونية والتنظيمية في خدمة مصالح المنظمة فــي عـدة أوجـه بتطبيقـه  -٤٤
للبرنامج الرئيسي ٣ . ومنها زيادة الشفافية والمساءلة من خالل مصلحة استعراض العقود الجديدة واألداء 
الفعال لوظائف االيداع (تم انهاء االجراءات المتعلقة بما يناهز ١٥٤ وثيقــة تصديـق و انضمـام لمعـاهدات 
تديرها الويبو) وادارة مشروع الويبو المبتكر بشأن أسماء الحقول على شبكة انترنت بغية التصدي السريع 

لقضايا الملكية الفكرية الملحة التي يثيرها االنتفاع بأسماء الحقول في التجارة االلكترونية . 
 

وقد اآتست المشورة القانونية المقدمة لدعم مبادرة المدير العام للنهوض بأسلوب االدارة والبنيان  -٤٥
الدستوري للمنظمة أهمية خاصة وتضمنت انشاء اللجان الدائمة تعزيزا لعديـد مـن المشـروعات الضخمـة 
المتعلقة بالبنية التحتية للمنظمة مثل شراء قطعة أرض شــتاينر (Steiner) وشـراء مبنـي المنظمـة العالميـة 
لألرصاد الجوية وتجديده واجراءات المناقصــات وتقييـم مشـروع أتمتـة معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات 

(إمباآت) ومشروع شبكة الويبو العالمية (WIPONET) والتفاوض بشأنهما . 
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وقد ساهم انشاء وحدتين داخل مكتب الشؤون القانونيـة والتنظيميـة فـي سـنة ١٩٩٨ فـي تيسـير  -٤٦
تطبيق البرنامج الرئيسي ٣ . وهي شعبة الشؤون غير الحكومية وشؤون الشرآات التي تكفلت بدعم اللجنة 
االستشارية المعنية بقطاع األعمال وادارة مصلحة استعراض العقـود الجديـدة وقسـم التجـارة االلكترونيـة 
الذي تولى ادارة مشروع الويبو ألسماء الحقول على شبكة انترنت وقدم الدعم لسائر وحـدات الويبـو التـي 
تتناول العالقة بين التجارة االلكترونية والملكية الفكرية . (لمزيد من المعلومات عن البرنامج الرئيسي ٣ ، 

راجع الفقرة ٢٠ أعاله . ) 
 

وبفضل توسيع نطاق الروابط التقليدية مع وسائل االعالم وتوثيق التعاون مع الصحفيين العاملين  -٤٧
ــطة الويبـو  في جنيف وفي أنحاء العالم ، في اطار البرنامج الرئيسي ٥ ، زادت التقارير االعالمية عن أنش
ــع الملحـق األول) . وقـد ظـهر قرابـة ٦٠٠ ١ مقـال عـن الويبـو  وقضايا الملكية الفكرية زيادة آبيرة (راج
وآانت هناك زيادة ملحوظة في التغطية االعالمية في البلدان النامية . وجرى آذلك زيادة االتصــاالت مـع 
المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية من خالل ما يقارب ١٠٠ اجتماع اعالمي مع ٧٠٠ 
ــارة  ١ شـخص تقريبـا يمثلـون أوسـاط اهتمـام مختلفـة مـن متخصصيـن فـي مجـال الملكيـة الفكريـة والتج
ــدان الناميـة . وفـي المقـر الرئيسـي للويبـو فـي  وبرلمانيين وطالب من جميع المستويات ومتدربين من البل
جنيف نجح معرضان في جذب أآثر من ٠٠٠ ١٢ زائر وساهما في توضيــح الصلـة بيـن الملكيـة الفكريـة 
ــنزلك" و"المـرأة تخـترع" .آمـا ان مشـارآة  والحياة اليومية وآان عنوان المعرضين " االختراعات في م
ــال الفنيـة فـي  الويبو في تمويل اآبر األحداث الثقافية في جنيف احتفاالت الباتي وعرضها لعديد من األعم
المبني الرئيسي للويبو ساهما في رفع صورة الويبو عاليا في األوساط الدوليــة فـي جنيـف وتوفـير تغطيـة 

اعالمية آبيرة للمنظمة وفي التشجيع على مناقشة قضايا الملكية الفكرية   . 
 

وقد نجح مكتب االتصاالت العالمية والعالقات العامة في تدعيم صورة الويبو المؤسسية بادخــال  -٤٨
مجموعة آبيرة من المنتجات االعالمية الجديدة وتحديث العديــد مـن المنتجـات الموجـودة . وتتضمـن هـذه 
المنتجات جريدة الويبو والتقريـر السـنوي ومجموعـة مـن الكتيبـات التـي تشـرح الموضوعـات األساسـية 
للملكية الفكرية مثل البراءات والعالمات التجارية وحق المؤلف والملصقات وملخـص لبعـض المعـاهدات 
التي تديرها الويبو ودليل مكاتب البراءات الوطنية وآتيب جديد يحتوى على معلومات عامة عــن المنظمـة 
وذلك باالضافة الى ٦٩ منتـج اعالمـي متخصـص . وتصـدر هـذه المنتجـات فـي نسـق متنوعـة بمـا فيـها 
األقراص المتراصة للقـراءة والمنشـورات والكتيبـات والكتالوجـات ووسـادة للمـاوس وملفـات وحافظـات 
ــذه المنتجـات وجردهـا تلقـى أآـثر مـن ١ر١٠  أوراق . وتم تأسيس نظام حديث الدارة المبيعات وتوزيع ه

مليون فرنك سويسري . آما تم افتتاح مكتبة الكترونية جذبت أعدادا آبيرة من فئات الزبائن المختلفة . 
 

وقـد توسـعت مكتبـة الويبـو توسـعا آبـيرا فـي مقتنياتـــها وشــبكة اتصاالتــها بمراآــز البحــوث  -٤٩
ــهور علـى مجموعـة  والمؤسسات األآاديمية . آما اتاحت دليل المكتبة على االنترنت مما يسر اطالع الجم
مقتنيات الويبو الفريدة . (لمزيد من المعلومات عن البرنامج الرئيسي ٥ ، راجع الفقرتيــن ٢١ و٢٢ أعـاله 

 (.
 

واستمر قطاع خدمات الدعم االداري من خالل تطبيق البرنامج الرئيسي ١٧ ، في تقديم خدمــات  -٥٠
عالية الجودة وفعالة الى الدول األعضاء والمنتفعين بخدمات الويبو التجارية الموجهة نحـو قطـاع النشـاط 

والى الجمهور بصورة عامة وموظفي المكتب الدولي . 
 

وفي اطار البرنامج الفرعــي ١٧-١ األعمـال الماليـة ، آـان هنـاك الـتزام شـديد بـاالدارة الماليـة  -٥١
الرشيدة لألنشطة التي تشمل استالم االيرادات بدقة وتسديد آل المصروفات ومسك الحسابات بشكل سليم . 
وتم اقفال بدقة حسابات فترة السنتين الخاصة بالويبو واألوبوف والمشروعات مـع برنـامج األمـم المتحـدة 
ــون  االنمـائي والصنـاديق االسـتئمانية وصنـدوق الويبـو للمعاشـات التقاعديـة (المغلـق) . وانتـهي المراجع
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الخارجيون من مراجعة الحسابات والتصديـق عليـها . وقـد صـدر تقريـر االدارة الماليـة فـي نسـق أسـهل 
ــة والتكميليـة المسـتحقة عـن  للمستعمل . وتم االنتهاء في الوقت المحدد من عمليات توزيع الرسوم االضافي
سنتي ١٩٩٧ و١٩٩٨ بناء على نظام مدريد والرسوم المســتحقة بنـاء علـى نظـام الهـاي وآذلـك التوزيـع 
الشهري للرسوم الفردية المرتبطة ببروتوآول مدريـد والتـي زادت آثـيرا فتـم توزيـع ٣ر٩ مليـون فرنـك 

سويسري في سنة ١٩٩٨ و٥ر١٩ مليون فرنك سويسري في سنة ١٩٩٩ . 
 

وفيما يخص البرنامج الفرعي ١٧-٢ دائرة االستثمارات وادارة األموال ، دارت مفاوضــات مـع  -٥٢
البنوك والخبراء ووآاالت األمم المتحدة النشاء لجنة استشارية لالستثمارات ووضع استراتيجية استثمارية 
ــون  للويبو . وعلى الرغم من استثمار جميع األموال آان العائد على رأس المال المستثمر البالغ ١ر٢٠ ملي
فرنك سويسري أقــل مـن العـائد المرتقـب فـي الميزانيـة البـالغ ٢٣ مليـون فرنـك سويسـري . ويفسـر هـذا 
االنخفاض في العوائد باالنخفاض الملحـوظ فـي نسـبة الفـائدة (التـي انخفضـت الـى نسـبة ٢وثالثـة اثمـان 

بالمائة) الى أقل من ٤ بالمائة التي آانت متوقعة عند اعداد الميزانية .  
 

وبموجب البرنامج الفرعي ١٧-٣ آانت فترة السنتين مكتظة بالعمل في دائــرة الخدمـات اللغويـة  -٥٣
فقد تمت الترجمة الى لغــة أو عـدة لغـات  ١٣٧ قانونـا وتشـريعا ونمـوذج قـانون أو مشـروع قـانون تلقتـه 
المنظمة أو أعدته مــن أجـل ٥١ بلـدا . وآمـا هـو معتـاد تمـت ترجمـة عـدد آبـير مـن وثـائق االجتماعـات 
والمحاضرات والندوات والدورات التدريبية ومراجعتها وتحريرها . وأمكن الحفاظ على نوعية الترجمات 
العالية وتسليمها في المواعيد المطلوبة . وقد زادت فعالية أعمال الترجمة بفضل اتاحة القواميس التفاعليـة 
التي يمكن لكل مترجم االطــالع عليـها مـن مكتبـه واسـتخدام قواعـد بيانـات المصطلحـات المتوفـرة علـى 
االنترنت وتطبيق اجراءات تستغني عن الورق على ســبيل التجربـة . وقـد جـرى اسـتعراض التكنولوجيـة 
ــن اجـل  واألدوات المستخدمة وتقييمها في دائرة الخدمات اللغوية ومكتب معاهدة التعاون بشأن البراءات م
التعرف على امكانيات تطبيق الترجمة بمعاونة الحاسوب والتعرف على الصوت واستعمال قواعد بيانــات 

المصطلحات المحوسبة والبحث عن المراجع والوثائق بمعاونة الحاسوب   . 
 

وقد أدار البرنامج الفرعي ١٧-٤ دوائر خدمة المؤتمرات والتشغيل ، ثالث دوائر خدمات وهــي  -٥٤
دائرة خدمة المؤتمرات واالتصاالت وادارة السجالت ودائرة اعداد المنشورات ودائرة المشتريات والعقود 

  .
 

فوضعت دائرة خدمة المؤتمرات واالتصاالت وادارة السجالت آل الترتيبات لتوفـير االمـدادات  -٥٥
والخدمات ووفرت عدد المترجمين الفوريين التي احتاجت اليه المؤتمــرات واالجتماعـات وقـامت بتوزيـع 
الوثائق وتلقي البريد وفرزه وتوزيعه وأرسلت البريد الصادر ووفـرت خدمـات االتصـاالت والنقـل . وقـد 
ــوري)  بلغت الزيادة في أيام عمل المترجمين الفوريين ٧٠% بين سنة ١٩٩٨ (٩٢٧ ١ يوم عمل مترجم ف
وسنة ١٩٩٩ (٢٦٧ ٣ يوم عمل مترجم فوري) وتعكس هذه الزيادة احتياجات المؤتمر الدبلوماسي المعني 
ــتعمال المـتزايد  باعتماد وثيقة جديدة التفاق الهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية واالس

للغات في االجتماعات وتوفير ساعات الترجمة الفورية االضافية في االجتماعات .  
 

وقد أمكن تحقيق وفورات آبيرة فــي تكـاليف الـبريد بفضـل اسـتغالل مزايـا المنافسـة فـي قطـاع  -٥٦
خدمات البريد الخاصة مما أدى الى خفض تكلفة الكيلوجــرام بنسـبة ١٩ % للـبريد المرسـل بالمقارنـة مـع 
تكاليف سنة ١٩٩٧ . وتم توفير  ٢ مليون فرنك سويسري فــي تكـاليف ارسـال ٠٠٠ ٨٦٤ آيلوجـرام مـن 
ــن الحصـول  البريد المرسل خالل فترة السنتين . آما أن تحرير سوق االتصاالت السويسرية مكن الويبو م
على تخفيضات آبيرة في رسوم االنتفاع . وآانت هناك متابعة دائمة لتطورات تلك السوق بهدف التفاوض 

من أجل الحصول على شروط أفضل لخدمات االتصاالت . 
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ــازات البرنـامج الرئيسـي ١٧ بدائـرة اعـداد المنشـورات . فقـد تمـيز األداء  وارتبطت أفضل انج -٥٧
ــد تحقـق ذلـك  خالل فترة السنتين بتحقيق مكاسب آبيرة في هذا المجال وانخفاض الحاجة الى الموظفين وق
ــال لتكنولوجيـا المعلومـات فـي عـدد مـن المجـاالت . وبفضـل التأشـيرات التـي تسـمح  بفضل التطبيق الفع
بتوصيل آتيبات معاهدة التعاون بشأن البراءات عند الطلب وارسالها في صورة الكترونية (قـرص مدمـج 
ــط عـدد النسـخ المطبوعـة  للقراءة أو شريط ممغنط) أمكن خفض حجم المطبوعات . وخاصة خفض متوس
ــبراءات مـن ٤٥ فـي سـنة ١٩٩٧ الـى ٣٨ فـي سـنة ١٩٩٨  لكل آتيب من آتيبات معاهدة التعاون بشأن ال
والى ٣٠ في سنة ١٩٩٩ وهذا يعني تحقيــق وفـر فـي حجـم المطبوعـات يقـدر بقرابـة ٦٠ مليـون صفحـة 
مقارنة بما آان ليطبع في حال عدم ادخال هذا النظام . وحتى مع هذا الخفض فــي حجـم المطبوعـات آـان 
ــض  عبء العمل آبيرا اذ تضمن ١٩٧ مليون صفحة مطبوعة أمكن اعدادها بفعالية أآبر من قبل وتاله خف
ــاوض بشـأن خفـض قـدره  في عدد الموظفين فلم تعد هنالك حاجة لثمانية منهم في سنة ١٩٩٨ . آما تم التف
١٢ر٢ مليون فرنك سويسري في ايجار اآلالت . وقد طرأ تحسن أخر آبير في سنة ١٩٩٩ بفضــل وضـع 
نظام يعتمد على تكنولوجيا المعلومــات لطباعـة آتيبـات معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات حسـب الـترتيب 
المطلوب لكل جهة مما أدى الى خفض أخر لعدد سبعة موظفين . وتعبيرا عن األهمية التــي توليـها الويبـو 
ــاك  الدارة التغيرات بحرص وتعهدها برعاية الموظفين تم اعادة تعيين آل الموظفين تقريبا الذين لم تعد هن

حاجة لهم في دائرة اعداد المنشورات في ادارات أخرى في الويبو . 
 

ــود ممارسـات واجـراءات محسـنة أدت الـى خفـض التكـاليف  وقد أدخلت دائرة المشتريات والعق -٥٨
ـــارآة فــي  االداريـة وسـمحت بتحقيـق وفـورات آبـيرة فـي المشـتروات وزادت مـن عـدد الشـرآات المش
المناقصات التي تطرحها الويبو ستة مرات ووسعت من قاعدة الموردين لتشمل موردين مـن أربعيـن بلـدا 

من بينها عديد من البلدان النامية والبلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر . 
 

وقد تحققت نتائج باهرة في اطار تطبيق البرنامج الرئيسي ١٦ (ادارة الموارد البشرية) في ثالثة  -٥٩
مجاالت وهي التوازن في التوظيف وتحسين مستوى رعاية الموظفين وتعزيز تنمية الموارد البشرية . 

 
ــن مـن الملحـق األول حقـق المكتـب الدولـي توازنـا فـي التوزيـع الجغرافـي للموظفيـن  وآما يتبي -٦٠
ــوارد البشـرية خـالل فـترة السـنتين . وقـد أضيفـت  بموجب مبادرات التوظيف التي نظمتها شعبة ادارة الم
أسماء خمس عشرة دولة الى قائمة الدول الممثلة بين الموظفين فاصبح مجموعها ٨٢ دولة . وخــالل فـترة 

السنتين حصلت ست نساء على ترقية لدرجة مدير فبلغ عددهن سبع مديرات . 
 

وقد طرأ عدد من التحسينات االستراتيجية في مجال رعاية الموظفين . أدت الى تحسين ظروف  -٦١
العمل واالحتفاظ بالموظفين ذوي المهارات العالية وحفز الموظفين بصفـة عامـة . وقـد تـم تنقيـح الالئحـة 
الداخلية والقواعد الخاصة بالموظفين لدعــم تطبيـق آـل مقـررات الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة المتعلقـة 
بالمسائل المشــترآة فـي المنظومـة . وقـد صـدرت عـدة تعليمـات مكتبيـة تغطـي موضوعـات جديـدة مثـل 
االجازات العرضية واجازة األب لرعاية الطفل وخيــار دفـع مبلـغ اجمـالي الجـازة زيـارة الوطـن واتبـاع 
سياسة مرنة لتجميع المستحق من االجازات السنوية ونقله . واستمرت اللجنة المعنية بادارة التأمين الطبــي 
والتأمين ضد الحوادث المنشئة في سنة ١٩٩٨ في تحديث هياآل تأمينات الموظفيـن بمـا فـي ذلـك توسـيع 
ــأمين وتوسـيع نطـاق غطـاء التـأمين الطبـي وزيـادة  تغطية التأمين ضد الحوادث المهنية وتجميد أقساط الت
االستثمار في التأمين ضد الحوادث غير المهنية وتوسيع غطــاء التـأمين الطبـي للموظفيـن المعينيـن لفـترة 
قصيرة والشروع في خطة للتأمين على الحياة جديدة اعتبارا من يناير/آانون الثاني ٢٠٠٠ . وقـد تدخلـت 
ــة المنشـئة فـي سـنة ١٩٩٨ ألآـثر مـن ٠٠٠ ٦ استشـارة طبيـة وحالـة مرضيـة شـملت  وحدة الويبو الطبي
الموظفين وذويهم والموظفين المتقــاعدين وأعضـاء الوفـود . وباالضافـة الـى ذلـك طبقـت الوحـدة معـايير 

لقياس الجهد والتعامل مع االرهاق ووضعت تدابير خاصة لتقديم خدمات سريرية ومعملية وصيدالنية . 
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وقد نجحت شعبة ادارة الموارد البشرية في تطبيق برنامج طموح للتنمية المستمرة للمــهارات   .  -٦٢
ــن فـي أنشـطة تدريبيـة . وحصـل تسـعون بالمائـة مـن الموظفيـن علـى  وقد شارك ٨٧ بالمائة من الموظفي
ــتراتيجية التدريـب واالرشـادات التوجيهيـة عـن الـدورات التدريبيـة فـي  التدريب الذي طلبوه . وبفضل اس
مجال االدارة وتنمية المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصــاالت آـانت هنـاك مشـارآة نشـطة 
وواسعة . وقد حضر قرابة ٩٠٠ موظف دورات تدريبية داخل المنظمة في مجال تكنولوجيا المعلومات  .  

 
 

الشبكة العالمية للمعلومات والخدمات االعالمية بشأن الملكية الفكرية 
 

بموجب البرنامج الرئيسي ١٢ ( الشبكة العالمية للمعلومات والخدمــات االعالميـة بشـأن الملكيـة  -٦٣
الفكرية) سعت دائرة خدمات تكنولوجيا المعلومــات فـي الويبـو الـى تحقيـق منظـور المديـر العـام بتحويـل 
ــا المعلومـات  الويبو الى منظمة تقودها تكنولوجيا المعلومات . وآان انشاء اللجنة الدائمة المعنية بتكنولوجي
انجاز آبير في اطار هذا البرنامج الرئيسي . فقد وفرت اللجنة المحفل الالزم لوضع السياســات االرشـادية 
لتنمية مشروع شبكة الويبو العالمية (WIPONET) وغيره من المبادرات فــي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات 
ــدة  دعما لتقديم الخدمات االعالمية بشأن الملكية الفكرية واستعراض معايير الويبو وتتعزيزها بمعايير جدي

 .
 

وقد أحرز تقدم ملموس في انشاء شبكة الويبو العالمية بفضل تعريف الجرد التقني للبنية التحتيـة  -٦٤
لمكاتب الملكية الفكرية في انحاء العالم واالنتعاء من التصميم األولي لبنية الشبكة وصدور طلب الحصول 
على اقتراحات المقاولين المحتملين وتوجيه المشروع بنجاح في المنطقة األفريقيـة . وبعـد تلقـي عـروض 
المتقدمين للمناقصة وما تتضمنه من اقتراحات تقنية وحسابات للتكاليف وتحليلها ومراجعة المرحلة االولي 
من البنية األولية لشبكة الويبــو العالميـة بنـاء علـى موافقـة اللجنـة الدائمـة المعنيـة بتكنولوجيـا المعلومـات 

لتتضمن اجراءات لخفض التكاليف واالستفادة من التطورات في شبكة انترنت . 
 

وآانت أهم النتائج المحققة في اطار الخدمات االعالمية بشأن الملكية الفكرية هي افتتاح المكتبــة  -٦٥
ــاون  الرقمية للملكية الفكرية . وقد بدأت المكتبة على موقع الويبو على الوب بالبراءات (جريدة معاهدة التع
ــات أخـرى خـالل فـترة  بشأن البراءات) والعالمات التجارية (مدريد اآسبريس) . وقد تم اضافة قواعد بيان
السنتين . وآان عدد نتائج البحث على موقـع معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات ٠٠٠ ٢٠ بحـث فـي اليـوم 
تقريبا وبنهاية فترة السنتين تعدى هذا الرقم ٥ر٦ مليون نتيجة بحــث منـذ تشـغيل المكتبـة الرقميـة للملكيـة 
ــد اآسـبريس ٠٠٠ ٢٠  الفكرية في ابريل/نيسان ١٩٩٨ . وبالموازاة بلغ عدد نتائج البحث على موقع مدري
ــير تبـادل المعلومـات بشـأن  منذ تشغيله في ابريل نيسان ١٩٩٩ . وآانت أهم النتائج المحققة في مجال تيس
ــرت الويبـو  الملكية الفكرية هي اعداد معايير تتعلق بالبيوتكنولوجيا ومراجعة تسعة معايير للويبو . آما نش
٣٤ معيارا لتبادل المعلومات وأربع دراسات استقصائية على موقعها على الوب . وتوفرت ترجمة معايير 
الويبـو الـى اللغـة الروسـية للمـرة األولـى . واسـتمر العمـل الجـاري لمراجعـة أنظمـة التصنيـــف الدوليــة 

(التصنيف الدولي للبراءات وتصنيف نيس وفيينا ولوآارنو) بهدف تبسيطها والحفز على االنتفاع بها . 
 

ــال اللجنـة المعنيـة بـادارة  وفي اطار البرنامج الرئيسي ١٢ شارك المكتب الدولي بنشاط في أعم -٦٦
مرآـز األمـم المتحـدة الدولـي للحسـاب االلكـتروني طـوال فـترة السـنتين ومجموعـــة المنتفعيــن بأنظمــة 
المعلومات في األوساط الدبلوماسية في جنيف . وتحت رعايــة مجموعـة المنتفعيـن وبالتعـاون الوثيـق مـع 
االتحاد الدولي لالتصاالت وفرت الويبو مواقع عمل على الحواسيب المترابطة بشبكة وحواسيب شــخصية 
ــف  للبعثات الدائمة للبلدان النامية في جنيف وشارآت بفعالية في تطوير شبكة االوساط الدبلوماسية في جني

 .
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وفيما يخص خدمات الشبكة الداخلية وانظمة المعلومات في المكتب الدولي انتهى تنفيذ عدد آبير  -٦٧
من المشروعات الهامة أدت الى تحديث الشبكة التي تربط بين المكاتب وتزويدها بخدمات متكاملــة وتقديـم 
ــها عـن طريـق مكتـب خدمـات المسـاعدة الحاسـوبية . وتـم الترآـيز علـى توفـير أجـهزة  الدعم للمنتفعين ب
الحاسوب والبرامجيات والتدريب الالزم لجميع الموظفين لالستفادة بأقصى قدر من تكنولوجيا المعلومـات 
. وآان نظام المكاتب المترابطة عبر الشبكة الداخلية متوفرا بصورة مستمرة خالل ٩٩ بالمائة مــن الوقـت 
(عن طريق حاسوب الخدمة المرآزي) على مدى أآثر من ٢٥٠ يوما في السنة لمدة ١٢ ساعة في اليوم . 
وآانت النتائج المحققة في نطاق أنظمة توصيل المعلومات ممتازة خاصة نظام المعالجة المؤتمتة للمســائل 
 (SIGAGIP) ونظـام الزبـون والمـورد للتسـيير االداري واالدارة المحوسـبة لألجــور (FINAUT) الماليـة
ونظام تتبع نفقات الويبو (BETS) ونظام المعلومات بشأن التعاون ألغراض التنمية (CODIS) . وقد بذلت 

جهود آبيرة لضمان حصانة تلك األنظمة وقد تأآد توافقها مع متطلبات االنتقال لسنة ٢٠٠٠ بنجاح . 
 
 

المباني 
 

بعد موافقة الجمعية العامة على عدد من االقتراحات بشأن المباني للوفاء باحتياجــات الويبـو مـن  -٦٨
أماآن العمل ومرافق المؤتمــرات ومواقـف السـيارات حتـى سـنة ٢٠٠٨ ، تـم تنفيـذ سلسـلة مـن األنشـطة 
ــي اطـار  التحضيرية للتحرك التمهيدي بموجب البرنامج الرئيسي ١٨ (المباني) . وآان االنجاز الرئيسي ف
هذا البرنامج هو اعداد سياسة واضحة وبرنامج عمل لزيادة عدد مباني الويبــو وفقـا للزيـادة المتوقعـة فـي 
عدد الموظفين وفي أنشطة المنظمة . ومن شأن هــذه السياسـة أن تمـهد الطريـق لتوزيـع الموظفيـن وادارة 
المرافق دعما لتطبيق البرنامج في المستقبل القريب . ومن بين النتائج الرئيسية التى حققها هذا البرنــامج ، 
بدء العمل العداد مبنى المقر الرئيسي السابق للمنظمة العالميـة لألرصـاد الجويـة وطـرح مسـابقة عالميـة 
لتصميم مبنى الويبو الجديد المزمع انشاءه على موقع "شتاينر" . وبحلول شهر فـبراير/شـباط ١٩٩٩ آـان 
أآثر من ٨٠٠ مهندس معماري من ٦٢ بلدا قد أبدوا رغبتهم في المشارآة في المسابقة . وقــدم ١٨٦ منـهم 
الرسوم ونجح ٢٨ متسابقا من بينهم في الوصول الى المرحلة النهائية للمســابقة . وفـي يونيـه/حزيـران تـم 
تعيين هيئة محلفين دولية تتكون من خمسة عشر عضوا دائما وثالثة منــاوبين يدعمـها فريـق مـن الخـبراء 
ــبقا  التقنيين للتأآد من أن عملية االختيار تتم بصورة محترفة وموضوعية وشفافة وفقا للمعايير المحددة مس
ـــة عقــدت فــي يونيــه/حزيــران  . وقـد وضعـت هيئـة المحلفيـن نظـام المسـابقة خـالل اجتماعـات تنظيمي

وسبتمبر/أيلول سنة ١٩٩٩ حتى يمكن اختيار تصميم مبنى الويبو الجديد في بداية سنة ٢٠٠٠ . 
 

رابعا- الخاتمة 
 

يتضح من التقييــم بنـاء علـى النتـائج الرئيسـية المحققـة فـي تطبيـق البرنـامج فـي سـنتي ١٩٩٨  -٦٩
و١٩٩٩ أن األهداف المرتقبة المعلن عنها في برنامج وميزانية سنتي ١٩٩٨ و١٩٩٩ قد تم الوفاء بها في 
مجملها وذلك على الرغم من الظروف االنتقالية السائدة في الويبو خالل الفترة قيد النظر . وقــد فـاق األداء 
التوقعات في آثير من المجاالت وآذلك النتــائج الفعليـة . وظـهر صـدى األثـر االيجـابي لتطبيـق البرنـامج 
بنجاح والقدر الكبير من االهتمام والدعم الذي حظي به ، في ردود األفعال المستمرة من مجموعات الويبو 
ــاط الدبلوماسـية .  المستهدفة في أنحاء العالم على المستويات الوطنية ودون االقليمية واالقليمية ومن األوس
وقد وضعت انجازات فترة السنتين األساس القوي الذي تعتمد عليه لبذل جهود أآبر وتحقيــق نتـائج أفضـل 
ــدم  خالل فترة السنتين القادمة . وتشهد هذه النتيجة االجمالية الناجحة على أن رؤية المدير العام لتحقيق التق
ــز للملكيـة الفكريـة علـى الصعيـد العـالمي مـن خـالل التعـاون بيـن الـدول وسـائر  المبني على أساس تعزي

أصحاب المصالح أصبحت واقعا تحت قيادته القوية والدينامية . 
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ـــي الويبــو  ان جمعيـات الـدول األعضـاء ف -٧٠
مدعوة الى استعراض مضمون هذه الوثيقة والموافقة 

عليها . 
 
 

[يلي ذلك المرفقين األول والثاني] 
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