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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 نيويو 28: لا

  مجعيات الدول األعضاء يف الويبو

  االجتماعات الثامنة واألربعون سلسلة
 2010سبمترب  29 إىل 20جنيف، من 

  2009-2008تقرير أداء الربنامج للفرتة 

  األمانةمن إعداد

ثتوي هذه الويقة عىل  .1 تقدم الويقة). WO/PBC/15/4ثالويقة ( 2009-2008مج للفرتة تقرير أداء الربانحت ثو  ّسـ
نعقدة يف دورهتا  ية ا ية ابلربانمج واملزيا بو ا نة الو ملإىل  ن ن ي سة ملعجل مترب 3 إىل 1من عرشة ماخلا  .2010سب 

نة خبصوص هذه الويقة يف  .2 ية ا ثوميكن الاطالع عىل تو للج نة "ص يات الصادرة عن  تو جلملخص ا ص الربانمج ل
ية يف دورهتا  سة نواملزيا نعقدة من عرشة ماخلا مترب 3 إىل 1ملا  ).A/48/24ثالويقة " (2010سب 

بو  .3 يات ادلول األعضاء يف الو يإن  مجع
يه، و بو مدعوة، لك يف ما  نالاحتادات اليت تديرها الو يعي

يةإىل  نة الربانمج واملزيا ية  ناملوافقة عىل تو جل شأنص  ب 
ث، كام يه واردة يف الويقة WO/PBC/15/4ثالويقة 

A/48/24. 

 ]ييل ذكل املرفق[
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WO/PBC/15/4 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010ن يويو 11: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية

  الدورة اخلامسة عشرة
مترب 3 إىل 1جنيف، من   2010سب 

  2009-2008تقرير أداء الربنامج للفرتة 

 إعداد األمانةمن 

تاجئ2009-2008أعد تقرير أداء الربانمج للفرتة  .1 بو القامئ عىل ا ن وفق إلطار معل الو تقرير إىل . لي ند هذا ا لو ست
ية للفرتة  يغة املعدةل لويقة الربانمج واملزيا نمعايري األداء احملددة يف ا ث يات 2009-2008لص مجلع، كام وافقت علهيا ا

سادسة واألربعني لدلول األع سمرب لا بو يف د يضاء يف الو شور رمق  (2008ي توي ). 360A/PB0809ملنا حيو
تاجئ احملققة يف الفرتة  يمي  تقرير عىل  نا للل  .2009-2008تق

ية  .2 ية مدعوة إىل تو نة الربانمج واملزيا صإن  ن جل
بو ابملوافقة عىل هذه  ييات ادلول األعضاء يف الو مجع

 .ثالويقة

 ]2009-2008ييل ذكل تقرير األداء للفرتة [
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توايت  حملقامئة ا

 الصفحة 

  
 5 ملخص معيل ًأوال 
يا ًاث ن
 9 تقارير عن أداء لك برانمج  

  
يا 1الربانمج   نولو تاكر ونقل ا يع الا جالرباءات و لتك ب  9 تشج
تجارية والرسوم والامن 2الربانمج   يةلالعالمات ا ياانت اجلغرا ية وا نا فذج ا ب ع  15 للص
 18 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3الربانمج  
ية 4الربانمج   يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثاملعارف ا تقل ل تع لتقل ل  23 ل
شأن الرباءات 5الربانمج   تعاون  بنظام معاهدة ا  27 ل
بونة 6الربانمج    40 لشـأنظمة مدريد والهاي و
تحكمي والوساطة وأسامء احلقول عىل اإلنرتنت 7الربانمج    47 لا
ية 8الربانمج   منيق جدول أعامل ا لتسـ  51 تن
ية والاكرييب  9الربانمج   هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر نا ل ييق حمل سـ ب تل

بدلان األقل منوا ّوا  ل
53 

بدلان 10الربانمج   تعاون مع بعض ا لا يال  66 سـ يف أورواب وآ
بو 11الربانمج   ية الو يأاكد  69 مي
ية 12الربانمج   نا تجارية والرسوم والامنذج ا يف ادلويل يف جمال العالمات ا عا لص ل  72 لتصن
ية 13الربانمج   نا ية ا شأن ا بو  عيف الرباءات ومعايري الو لص ب ي مللكن  75 تص
 80 لرباءات اجملاورةوخدمات ا) PATENTSCOPE®(ركن الرباءات  14الربانمج  
ية الفكرية 15الربانمج    84 مللكحتديث ماكتب ا
يل 16الربانمج   تح تصادية واإلحصاءات وا لادلراسات الا ل  87 ق
ية الفكرية 17الربانمج    90 للملكإذاكء الاحرتام 
ية 18الربانمج   تحدايت العا ية الفكرية وا ملا ل  95 مللك
تواصل 19الربانمج    100 لا
ية 20مج الربان   106 جاملاكتب والعالقات اخلار
يذية 21الربانمج    110 لتنفاإلدارة ا
ية والربانمج 22الربانمج   ية واملزيا شؤون املا نإدارة ا ل  116 ل
رشية وتطويرها 23الربانمج    122 لبإدارة املوارد ا
 126 خدمات ادلمع اإلداري 24الربانمج  
يا املعلومات 25الربانمج   جنولو  132 تك
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية 26الربانمج   تد قا  136 ل
 139 خدمات املؤمترات واللغات 27الربانمج  
 144 األمن 28الربانمج  
ناء اجلديد 29الربانمج    147 لبا

  
يةتقرير عن  :املرفق األول مناملوارد اخملصصة ألشطة ا   لتن

ترصات  :ملحق تخدمة يف الواإلنلكزييةخملا ث ا   يقةملسـ
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 معيلملخص  :أوال
 مقدمة

تاجئ بو لإلدارة القامئة عىل ا تجزأ من إطار الو نتقرير أداء الربانمج جزء ال  ي ساءةل إلطالع ادلول األعضاء عىل ما حتقق . لي ملوهو أداة ا
ية متدة يف الربانمج واملزيا تخدام املوارد ا تني اب نخالل فرتة ا ملعسـ نطوي لك واحد مهنا لسلوختصص تكل املوارد . لسـن يسةل من الربامج اليت 

بة ومؤرشات أداء شود وتاجئ مر تقعىل هدف  ن نظمة. من تقارير عن أداء ا يمي األداء يه األسس اليت ترتكز علهيا ا يات  ملو ل  .تقمعل

تجمع تقرير أداء الربانمج للفرتة  هم2009-2008يسـو يمي ذايت ألداء برا سؤولون عن الربامج من  جم ما أجراه ا تق نادا إىل ما خيص هذه مل ً ا ست
ية املعدةل للفرتة  سـامب وردت يف ويقة الربانمج واملزيا بة ومؤرشات األداء  تاجئ املر نالربامج من ا ث ح تقن متدهتا ادلول 2009-2008ل ع اليت ا

سمرب  ته أداة إبالغ، أجرت . 2008ياألعضاء يف د تقرير  تضمهنا ا بصفوتدعامي لصحة املعلومات اليت  ل ي يشعبة ً تد قا ق ادلاخيل والرقابة ل
سعة اإلدارية بة من لك برانمج من الربامج ا يجة مر تقاء  بة اب تاجئ املر نات من ا ناء عىل  يه  ياانت األداء الواردة  يقا  ت تد ن ن ي ب لب تق ت تق ف نق ل ع ل ً

رشين نفصةل. لعوا بة لدلول األعضاء مضن ويقة  يق ا تاح تقرير موجز عن تد مو ثق شع يق ا. لي تد تخدام آخر لهنج ا قوهذا ا ل ذلي أجري سـ
بار2008للمرة األوىل عىل تقرير أداء الربانمج   .خت من ابب الا

تعراض موجز للفرتة   2009-2008سـا

نة  بو خالل  يادة يف الو يري ا سـتزامن  ي يغة معدةل للربانمج 2008لقتغ ية ابعامتد  نظمة جتىل يف الربانمج واملزيا يجي يف ا يري اسرتا ص مع  ن مل ت تغ
ية للفرتة  سمرب  2009-2008نواملزيا ية جديدة يف د سعة أهداف اسرتا يقواهما  يج ً وأدى أيضا إىل إعادة تصممي عدد من الربامج 2008تت

تحداث برامج جديدة بدل إطار األداء . سـوا بة ومؤرشات األداء(توإذ  تاجئ املر تقا يريات عىل ) لن يت ا يري األسايس، أ تغيجة ذلكل ا لتغ بقل نت
تواصل هبدف وضع ا لأدىن حد ممكن ضامان  لل  .تقارير عن األداءً

ية املعدةل املذكورة  نت ويقة الربانمج واملزيا نو ث بة و140تضم يجة مر تق  توي تقرير أداء الربانمج للفرتة .  مؤرش أداء266نت  2009-2008حيو
تاجئ واملؤرشات ناء عىل تكل ا نعىل تقارير عن األداء املقمي  ابللون ") %58أو (ً مؤرشا 154ُومن أصل مجموع مؤرشات األداء قمي . لب

يا" (األخرض ًحمقق  ًحمقق جزيا" (ابللون الربتقايل%) "35أو (ً مؤرشا 93و) لك إجناز " (ابللون األمحر%) "3أو ( مؤرشات 8و) ئ
رش مؤرش أداء ). حمدود تصل بأحد  عوأرجئ العمل ا بةل %) 4أو (مل تني ا ملقإىل فرتة ا شأة مؤخرا أو العوامل (لسـن ًيجة للربامج ا ملن نت

ية امل يذجاخلار ياانت األداء املربطة ابملؤرشات ) لتنفؤثرة يف ا تأو تعذر مجع  ياانت حىت اآلن كام يف حال تقرير مراجع (ب توفر ا بأو ال  لت
ثال ساابت اخلاريج  ًا م يمي ). حل تخدام هنج اإلجنازاتتقو بغي سـ اب سن أداء الربامج إال أنه ال  يدة إىل مدى  سري هو إشارة  ننظام ا يمف ح ل

بار تاجئ.  مبفردهعتأخذه يف الا يق ا نظمة حالت دون  يطرة ا ناك عوامل خارجة عن  نوقد اكنت  مل سـ له رس  حتق يتييف بعض احلاالت ومل 
يمي األداء يد للرصد و ناسب و تاجئ واملؤرشات معا كأساس  بة أو مؤرشات األداء أو ا تاجئ املر تقالاعامتد عىل ا ج م ًتق ن لن . يف حاالت أخرى ل

نظمة غري اكف و تجابة ملرمبا اكن أداء ا تاجئ أمر .  يف بعض احلاالت األخرىللتوقعاتسـلال يق ا باب واآلاثر يف  هم املعزز لأل نوا لسـ حتق لف
نظمة تعمل يف لك ا سار ا ملشجع  ل م يمي األداء . ي تاجئ القدرة عىل اختاذ القرارات وتعديل الهنج و سار القامئ عىل ا ثل ذكل ا تقويدمع  نم لمل

ياانت األداء وا ناء عىل مجع  نه  سـو ب ب يمي. تخداهماحتسي يح ا تقو لت يال يف هذا الصددي يال أكرث  ً يف ظل لك برانمج  تفصً  .حتل

تني  همة احملققة يف فرتة ا تعراض موجز لإلجنازات ا نويرد فامي ييل ا لسـمل  :2009-2008سـ

بو، مبا يف ذكل اعامتد حكومة كولو • شورة الو ية الفكرية وضعت بفضل  شأن ا ية  يات و ياعامتد ثالث اسرتا م ب ن مللكيج ط مبيا ت
ية الفكرية ميي  بو للجرد ا تخدام أداة الو ية الفكرية اب شأن ا ية  ية و للملكاسرتا لتقيمللك ي سـ ب ن طيج  .ت

هر يويو  • ية بقانون الرباءات يف  نة ادلامئة ا ية  نعقدت دورة ر ن للج شمس نوات هبدف 2008ملع سـ بعد توقف دام ثالث 
تعاون بني ادلول األعضاء يف جمال تطوير نظام الرباءات يد ا لتو نة ادلامئة بفضل ادلراسات .  ادلويلط نت ا للجو متك

بان  نظور مشويل أخذا يف ا نظام ادلويل احلايل للرباءات من  تعراض ا سـاجلوهرية اليت أاتحهتا األمانة من ا ل حلسـ ً م
ها ياجات لك ادلول األعضاء ومصا حلا تلفة حت ية قامئة عىل . خملا شاهتا  نا ندت أيضا إىل تكل ادلراسات يف  كعملوا ق م ًت س

يع أحصاب املصلحةملا بار وهجات نظر  مجشاركة تأخذ يف الا  .عت

نغافورةعىل  حاةل تصديق جديدة 16 • يجة ذلكل سـمعاهدة  يذ يف نت اليت دخلت   .2009 مارس 16لتنفحزي ا
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بو لإلنرتنت انضمت ادلول األعضاء يف الاحتاد األورويب إىل معاهديت  • شأن حق املؤلف ومعاهدة (يالو بو  بمعاهدة الو ي
بو يل الصويتيالو شأن األداء وا سج  سمرب 4 يف )لتب هر مارس 2009ي د  .2010ش مع نفاذ انضامهما يف 

ية  • نفات ا برص إىل ا سري نفاذ معايق ا ية من أجل  بات ا شافا للرت تقى ألحصاب املصاحل ا شاء  حملمإ ملص ل ي لعمل تك مل تن تي ً سـ
 .مبوجب حق املؤلف

مترب  • بو يف  ية العامة للو سبوافقت ا ي ية الفكرية واملوارد  عىل جتدي2009مجلع ية اب ية ادلوية ا نة احلكو مللكد والية ا نم ل ملعللج
نة حىت اآلن وشري يف مجةل أمور إىل  هد هبا إىل ا ترب أقوى والية  يدية والفوللكور اليت  ية واملعارف ا تالورا للج تع تقل عث ل

نصوص"إجراء  توصل إىل " لمفاوضات عىل أساس ا لية ا شأنبغ يضمن ) "أو أكرث ( دويل واحدصك قانوين باتفاق 
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ية للموارد الورا تقلامحلاية ا ل تع تقل ث للفعل ل يط . "ل تنشـوسامهت تكل املوافقة يف 

تاجئ ملموسة يق  برية عىل  نة اجلوهري وتعلق آمال  نمعل ا ك ناء عىل واليهتا اجلديدة نص . (حتقللج نة أن تعرض  بعىل ا للج
مترب ) أو نصوص الصكوك(ويل الصك القانوين ادل بو يف  ية العامة للو سبعىل ا ي   )2011مجلع

نظمةمثل  • ية يف لك جماالت معل ا ملدمج جدول أعامل ا رشوعات ولتمن ية قامئة عىل ا ملاعامتد  يات خطوة مهنج تو يذ ا ص  ل لتنف
يذ ية موضع ا لتنفهممة يف إطار وضع جدول أعامل ا تعزيز إدارة ا. لتمن يقا لواختذت عدة إجراءات  يغ عهنا  ًلربامج وا ب تطبل لت

ية وإدراج  يات جدول أعامل ا تو يات بربط خطط العمل  تو ثل إرساء الروابط بني الربامج وا منهذا الهنج اجلديد  ص ب ص لتل م ل
يات يف تقرير أداء الربانمج تو يغ يف ظل لك برانمج عن تكل ا صجزء  ل  .للتبل

ية • ية عا شاء بىن  ية إىل إ بو الرا ملتدعمي هجود الو ت ن حتي نظمة بدور املركز املرجعي م ية الفكرية وضامن اضطالع ا مل  للملك
ياسة العامة ية الفكرية وقضااي ا تدى العاملي املعين اب ية الفكرية وا تعلقة اب سـالعاملي للمعلومات ا ن لمل مللكمل  .مللك

تحداث برانمج جديد  • بحوث ا) 16الربانمج (سـا يل هبدف توفري ا تح تصادية وا لعلخمصص لدلراسات الا ل ل ل مية عن ق
تصاد وال  ية الفكرية عىل الا ياسات عىل آاثر نظام ا يا إىل إطالع واضعي ا ية  ية الفكرية وصلهتا اب قا مللك سـمللك سع لمن ً لت

ية نا بدلان ا مسـامي يف ا ل  .ل

سني تخلصة وجماالت ا تحادلروس ا لسـ  مل

ياس و لقمتد جودة تقارير أداء الربامج عىل مؤرشات جتمع بني معايري ادلقة وإماكية ا ن هل تع ية واحرتام ا يق والوا ملا قعتحق . (SMART)ل
ية املعدةل للفرتة  نظمة يف ويقة الربانمج واملزيا نوقد خطت ا ث  خطوة أخرى يف تعزيز مؤرشات أداهئا وتقريب هذه 2009-2008مل

تقرير للفرتة  يه ا هد  سن تقارير أداء الربامج كام  لاملؤرشات من تكل املعايري مما أدى إىل  عل نظمة  2009-2008يشحت بني أداء ا ملاذلي  ي
يل امللموس سني. لابدل ناك جمال  تحومع ذكل، ما زال  نطوي عىل . لله ية ا بو  رشوع جدول أعامل الو ملو من ي إلدارة القامئة عىل الارتقاء ابللتم

تاجئ بو دعام يفلنا ً الو يةل ي نظمة عىل ا شطة ا منرصد وقع أ مل مي لتن سـهتدف تقيو بو عىل إدارة األديه  يغ يتعزيز قدرة الو ية وا تصل اب بلاء ا من لتمل لت
تاجئ . عنه ية إىل تدعمي اإلدارة القامئة عىل ا يجي والرا تقومي الاسرتا بادرة برانمج ا بذوةل يف إطار  هود العامة ا رشوع يف ا هم ا نو ت ل مل لمل م م جل سيس

يخ  تاجئ وتر بة إىل ا ساءةل اب برية يف تعزيز ا سامهة  سامه أيضا  توقع أن  بو مما  سـيف الو ن سـ مل ك م ي ي لي لن نظمةً  .ملثقافة األداء يف ا

تقرير أداء الربانمج ية لالرتقاء  نة األسا سني ا ناك عدد من جماالت ا بو سـ ي تح ملعه  :ل

تحداث إطار  � نظمة يف صفوف أحصاب املصلحة فهيا وا ها ا بغي أن  تاجئ اليت  ية ا شعور  سـرس تكوين ا مل ن ل حتققي ن يمبلك ل سيت
يمي األداء يوجه إعداد الرب تاكمل أقوى  يجي  تقاسرتا لم ية يف اخلطة ت ية بفضل وضع أهداف وتاجئ اسرتا يجانمج واملزيا ن تن

توسط  ية لألجل ا ملالاسرتا شاور شامةل اسـهتلت مؤخرا2015-2010تيج ية  ً عرب  ت  .معل

تاجئ  � يهنا وبني ا ية وإرساء عالقة واحضة  بة ومؤرشات األداء يف الربانمج واملزيا تاجئ املر سني جودة ا مترار يف  نالا ن ن لحت بل تق سـ
توسطالاسرت ية لألجل ا ية الواردة يف اخلطة الاسرتا ملا يج تيج  .ت

تني  � سؤولون عن الربامج يف فرتة ا تعني هبا ا ميه  تحداث أدوات لرصد األداء و لسـنا مل سـ يسـ  وبعدها هبدف 2011-2010تقي
نه عىل وجه أفضل يغ  ها دعام الختاذ القرارات من أجل إدارة األداء وا ياانت األداء و عسري مجع  بل ب لتي ً حتليل  .ت

ية للفرتة  � يقه للمرة األوىل يف الربانمج واملزيا هوم أسس املقارنة واألهداف اذلي بدأ  سني  نزايدة  ب تطحت  .2011-2010مف
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يمي أداء الربامج تقاريرهيلك  تق 

ية تا تقرير عىل األجزاء ا يمي أداء لك برانمج الواردة يف هذا ا لتوي تقارير  ل ل  :تقحت

ييل :اجلزء األول  حتلملخص 

تنييعرض هذا ا تحدايت املواهجة يف إطار لك برانمج يف فرتة ا ية احملققة وا لسـنجلزء اإلجنازات الر لئ  .يسـ

ثاين ية :لاجلزء ا شأن ا بو  منيذ جدول أعامل الو ب لتي  تنف

ية يذ جدول أعامل ا ته يف  سا تحديد مبعلومات عن دور الربانمج ومدى  منيد هذا اجلزء اب مه م لتل نف  .تيف

ثالث  بياانت األداء :لاجلزء ا

بة ومؤرشات األداء واألهداف كام أقرهتا ادلول األعضاء يف ويقة الربانمج  تاجئ الربانمج املر ثيلخص اجلدول الوارد يف هذا اجلزء  تقن
متدة للفرتة  ية املعدةل ا ملعواملزيا ثالث. 2009-2008ن تعلقة بلك مؤرش يف العمود ا ياانت األداء ا لوترد  مل توي عىل . ب فيحأما العمود الرابع 

تخدام تقي سري"سـمي لألداء اب يقه يف تقرير " لنظام ا بو  يمي األداء بدأت الو بارة عن نظام معرتف به عىل نطاق واسع  باذلي هو  ي تطع لتق
تقرير). WO/PBC/13/3ثانظر الويقة  (2007-2006أداء الربانمج للفرتة  ية يف هذا ا تا يمي ا تخدمت معايري ا لوقد ا ل ل  :لتقسـ

سري  لنظام ا

يا بة ). %100( لكحمقق  يق مؤرش األداء  ياانت األداء  ندما تويح  سـتخدم اللون األخرض  ب ع نسـ ُ بي  %.100بتحق
بة ). أو أكرث% 50( ئحمقق جزيا يق مؤرش األداء  ندما يقدر  سـتخدم اللون الربتقايل  ع نسـ ُ بي  .أو أكرث% 50حتق
 %).50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

ية للفرتة  :اجلزء الرابع تخدام املزيا نا  2009-2008سـ

ية لك برانمج للفرتة  نتوي هذا اجلزء األخري عىل معلومات عن مزيا بة 2009-2008حي ساب  هذه الفرتة و ية  نفقات ا سـ وا ح لفعل لنل ل
ية تخدام املزيا نا ية. سـ نفقات ا متدة عن ا ية ا تالف املزيا ية يف حال ا لفعلوترد رشوح تو ل ن ملعيح خ بغي الاطالع عىل هذه املعلومات . ض ينو

تقرير تنيبمقرتنة  نظمة املايل العام يف فرتة ا يا ألداء ا تعراضا اكمال ووا تضمن ا ية اذلي  ن اإلدارة املا لسـف مل سـ ي ًل ًً. 
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يا  تقارير عن أداء لك برانمج :ناث

يا :1الربانمج  نولو تاكر ونقل ا يع الا جالرباءات و لتك ب  تشج

هدف يق بني مصاحل ادلول األعضاء تتطوير تدرجيي لقانون الرباءات ادلويل واملامرسات املربطة ابلرب لا تو تاكر وا فاءات حلفز الا ل ب
شأهنا وتعزيز كفاءات ادلول األعضاء  تعاون ادلويل  تصةل ابلرباءات وا سائل ا هم ا سني  متع كلك،  تفعني وا بوا ل مل مل تح فن ب جململ

تو تاحة يف نظام الرباءات ا تاكر ا تفادة من إماكيات الا سات وسائر أحصاب املصاحل لال ملواملؤ مل ب ن سـ  ازنس

سؤول عن الربانمج يد :ملا ميسلسـا  بويل ج 

ييل :أوال  حتلملخص 

ية :ألف يا ية وا رش شورة ا سـالرباءات وا سـ يع ت لمل  ل

تني  .1 نهدت فرتة ا بادئه 2009-2008لسـش هم دور قانون الرباءات و سني  يق عدد من اإلجنازات اليت أفضت إىل  م  ف حتحتق
ت شأن لوممارساته وتعزيز ا تصةلبعاون ادلويل  سائل ا ملا  . ابلرباءاتمل

هر يويو  .2 ية بقانون الرباءات يف  نة ادلامئة ا ية  نوعقدت دورة ر ن للج شمس تعاون 2008ملع يدا  نوات تو لل بعد توقف دام ثالث  ط ًسـ
نة ادلامئة اهامتهما عىل تقرير عن نظام الرباءات . بني ادلول األعضاء يف جمال تطوير نظام الرباءات ادلويل للجوخالل تكل ادلورة، ركزت ا

شمل ما ييلويل ووافقت ابإلجامع عىل ادل سارات  باع عدد من ا تامليض قدما يف وضع برانمج معل خاص هبا اب مل ت وضع قامئة غري " 1: "ً
شـهتا؛  نا توسع يف حبهثا و بغي ا قحرصية ابلقضااي اليت  مل تقرير املذكور؛ " 2"ين شأن ا شات  نا يقات ومواصةل ا لوإدراج ا ب ق مل وإعداد " 3"لتعل

يدية  تعلقة ابلرباءات ومتهدراسات  ثل تعممي املعلومات ا ملشأن عدة قضااي  ناء من املوضوعات القابةل لمب   مبوجب براءةلحاميةسـتثحاالت الا
يدات والرباءات واملعايري  ناءات وا لتقيوالا ياز العالقة بني سـتث شة هذه ادلراساتمتوا نا قاحملايم ومولكه و شات اليت أجرهتا . م نا قوأدت ا مل

نة ادلامئة خ رشة املعقودة يف مارس للجا ثة  ثا عالل دورهتا ا ل يف خرباء 2009ل ثل  ناول بعض القضااي املذكورة أعاله  تلك إىل مواصةل  مت
يني بإجراء دراسة عن  ناء من املوضوعات القابةل لجخار يل   مبوجب براءةلحاميةسـتثحاالت الا تعمق يف  يدات وا ناءات وا حتلوالا ل لتقي سـتث

ن. هذه القضااي ناء دورهتا للجكام وافقت ا بحهثا أ يا وأنظمة الاعرتاض  نولو شأن نقل ا يدية  ها عىل إعداد دراسات  ثة يف ادلورة  ل ب جه تك لس مت نف
بةل بان . ملقا نظور مشويل أخذا يف ا نظام ادلويل احلايل للرباءات من  تعراض ا ها هنج إجراء ادلراسات اجلوهرية اب سـومسح  ل حلسـ ً م ل

ها ا ياجات لك ادلول األعضاء ومصا خملا حلت بار وهجات ح شاركة تأخذ يف الا ية قامئة عىل ا شاهتا  نا يه يف  ندت أيضا إ تتلفة وا مل كعمل ق عل م ًت س
يع أحصاب املصاحل  .مجنظر 

ياسة العامة يف يويو  .3 ية الفكرية وقضااي ا شأن ا لوعقد مؤمتر  سـ لب نة ادلامئة إىل املدير 2009مللك ية مقدمة من ا ناء عىل تو للج  ص ب
تعرض املؤمتر آاثر . العام تذب سـوا ناخ واألمن الغذايئ وا ئة وتغري ا ثل الصحة وا ياسة العامة  جالرباءات عىل بعض جماالت ا ي ملم لبسـ ل

نظام  ية وسامه يف تعزيز الوعي  ثون من األوساط األاكد ية واب نظامت غري حكو ثلون من  شاركني مبن فهيم  برية من ا بمجموعة  مي مم مل حك م م
ياسة العامةالرباءات مبا يف ذكل أوجه املرونة املرتخسة يف نظام وبدوره يف عدد من جماالت ا سـ ا  .لل

نة  .4 ية الفكرية يف  شورة القانوية يف جمال ا ناء تلقي ا شأن حصانة الزبون أ سـوعقد اجامتع آخر أي مؤمتر  ن مل ث تعاون مع 2008مللكب ل اب
ية الفكرية  ية ادلوية محلاية ا مللكا ل تعلقة ابمحلاية (AIPPI)مجلع تعرضت خالهل القضااي ا مل وا بادةل بني الزابئن سـ شف املعلومات ا تمن  ملك

ية وادلوية يف هذا الصدد  ية واإل تفاعل املعقدة بني األنظمة القانوية الو هم عالقات ا ية الفكرية وسامه يف تعزيز  شاري ا لو مي ن ن ل قلت ط ف مللك مس
يح هذه العالقات  .ضوزايدة تو

بو يف جما .5 بدلان إىل املعاهدات اليت تديرها الو يوانضم عدد من ا تني ل فقد . 2009-2008لسـنل الرباءات أو صدق علهيا يف فرتة ا
نضمة إىل املعاهدة أو  تاين والاحتاد الرويس وسورسا إىل معاهدة قانون الرباءات مما رفع عدد ادلول ا يا وفرسا و ملانضمت أسرتا ي شـ ن ليختنل

نة 22املصدقة علهيا إىل ما مجموعه  تني ا. 2009سـ دوةل يف هناية  هدت فرتة ا نو ند(نضامم بدل واحد لسـش ية ابريس وأربعة ) يلات قإىل اتفا
تارياك واألردن وبريو(بدلان  هرسك وكو نة وا بو سـا سـ ست) لل  .بإىل معاهدة بودا

ية .6 تعاون مع القطاعات ا ية يف ظل الربانمج اب شأن القوانني واللواحئ الو ية  يا شورة ا ساعدة القانوية وا نوقدمت ا ل ن ب سـ سـ مل ن ملعمل ط . ل
هم الربانمج يف إ نة . ذاكء الوعي بأوجه املرونة املرتخسة يف نظام الرباءاتسوأ ثل ا بو األخرى  تدايت الو شات يف  نا للجكام سامه يف ا ي ن ق ممل م
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ية الفكرية ية وا ية اب مللكا من لتن تني . ملع نفاذ إىل واثئق األولوية يف فرتة ا يق نظام رمقي  لسـنوتواصل العمل عىل  لل  وبدأ 2009-2008تطب
نفاذ إىل ليل خدمات ا بو لركن  واثئق األولوية عرب تشغ بة 2009يف األول من أبريل ) PATENTSCOPE®(لرباءات يالو تعاون مع  شع اب ل

شأن الرباءات تعاون  بأعامل معاهدة ا ئات . ل ية ادلوية و نظامت احلكو ساعدة واملعلومات  يوعالوة عىل ذكل، ظلت األمانة توفر ا ل للم همل م
شأن القضا تحدة وسائر األطراف  باألمم ا تجاريةمل تاكمةل واألرسار ا لاي املربطة بقانون الرباءات وحامية تصاممي ادلوائر ا مل  .ت

يا :ابء نولو تاكر ونقل ا جيع الا لتك ب  تشج

تطوير  .7 بحث وا سات ا ترب مؤ بحث و شطة ا برية من أ تصاد احلر مجموعة  تقةل إىل نظام الا بدلان ا ية وا نا بدلان ا لجتري ا ل س تع ل ن ك ن ل ل قل ملم
بحث  يةلواجلامعات حمرك ا حمللالرييس ومصدر تويد املعارف ا ل سات عدة حتدايت يف جمال . ئ سوعىل الرمغ من ذكل، تواجه تكل املؤ

ثل إيداع  ية الفكرية  ية الفكرية كأصول من أصول ا ية الفكرية محلاية حصائل حبوهثا والاتفاع حبقوق ا نظام ا مالاتفاع  مللك مللك نمللك ب ن
بحث أو ات شأن عقود ا تفاوض  لالرباءات وا ب يال نولو جفاقات نقل ا ية . لتك نافع الاجامت تصادية وا با ما تكون العائدات الا يه، غا عو مل ل قعل ً

يد  تجة واملوزعة عىل ا بطة وا تجات ا يات وا نولو يث ا تطوير حمدودة من  بحث وا تامثراهتا يف جمال ا لصعاحملققة من ا ن ن ل ملل نمل ج تك ح ملسـتس ل
بدل نع القطاعني العام واخلاص يف ا لاحمليل مما قد  تامثر يف ذكل اجملالمي ية من الا نا سان ا م سـهتان هبا وحتول دون . ل بات اليت ال  يوهذه ا لعق

بحث  تالك حصائل ا بو معرفة عىل أهنا حتدايت ا ية يف ادلول األعضاء يف الو ية الفكرية ألغراض ا لالاتفاع الفعال اب ي من من لتمللك
ها تغال لوا تحدايت، ركز الربانمج . 1سـ تكل ا تصدي  يا إىل ا لو ل ل  عىل تعزيز كفاءات احلكومات واجلامعات 2009-2008خالل الفرتة ًسع

ية الفكرية من أجل تطوير  ية يف جمال إدارة ا ية وكفاءات  بحث العامة يف ادلول األعضاء بإاتحة ما يلزم من بىن  سات ا مللكومؤ معل ت ل حتس
تغال تاكر وحاميهتا وإدارهتا وا تطوير والا بحث وا يادين ا ية يف  ها ا سـحصا ب ل ل محملل ية الفكريةئل ها حقوق ا مللكها كأصول تد مع واضطلع بذكل . ل

توى الوطين " 1: "ًأساسا عن طريق ما ييل ية الفكرية عىل ا يات  سـساعدة ادلول األعضاء عىل وضع اسرتا يج ملم أو ) اللكي(للملكت
ن) اجلزيئ(املؤسيس  ية الالزمة وتدمج دجما فعاال  بىن ا شئ ا تويني ليك  عأو عىل الك ا ت ل ن ًسـ ً تح لمل ياهتا ت ية الفكرية يف اسرتا تيجرص ا مللك

ية؛  ية واملؤ سـالو سن ية يف جمال إدارة " 2"ط ية ا هارات ا يا وتدعمي ا نولو تاكر ونقل ا نظاهما دلمع الا سامهة يف الارتقاء  نوا لعمل ب ب ملهمل مل ج لتك
ية الفكرية و يمي ا يا و نولو ياغة الرباءات وإدارة ا ية الفكرية مبا يف ذكل  مللكأصول ا تق ج تك لمللك يص هبا؛ ص ها والرت خسو يق وإاتحة أدوات " 3"ت

تعني هبا ادلول األعضاء؛  ية يف اجملاالت املذكورة أعاله حىت  ية ا تدر بو ومناذهجا وموادها ا سـالو لعمل ل تي ودمع ادلول األعضاء يف تصممي " 4"يب
ي رشوعات و يذ هذه ا ية اخلاصة و ياجاهتا الاسرتا ية مع أولوايهتا وا شجرشوعات  مل يج ت شـ تم ت تنفمت ح بحث عىل م سات ا لع اجلامعات ومؤ س

تخدام منوذج  ية الفكرية"سـا تطوير ومركز ا بحث وا مللكبكة ا ل ل يجي" شـ منوذج اسرتا بو  ته الو تاذلي و ي  .كضع

ياق تقدمي ذكل ادلمع اآليت .8 يات الربانمج يف  سـواسـهتدفت اسرتا تلف القطاعات يف " 1: "تيج خمضامن أخذ ظروف لك بدل و
با تجابة  بار دلى الا لطلالا سـ ية؛ عت شورة ا ها وإسداء ا ية و ية وبرامج تدر نة من أجل إعداد أدوات  نت  مل معل تقي لب يقتط يب نح " 2"مع مو

ية  تدر تصل بإعداد املواد ا ية وال سـامي فامي  نا بدلان ا ية الفكرية يف ا ية يف جمال ا ية ا تعانة ابخلربة ا باألولوية قدر اإلماكن لال م يمللك ل ي ل ل حملل ن ملهسـ
يمي الا يذ الربامج و تقو ية الفكرية؛ تنف شأن ا ية  يات و ية يف هذا اجملال يف إطار وضع اسرتا مللكياجات الو ب ن يج ن طت ت ط ناية " 3"ح لعوإيالء ا

بل؛  سقني ومدربني يف ا بو  يدين من تدريب الو تعانة اب ية الا سـهتدفني  شاركني ا تحديد ا بة  تقالوا تف سـج مك ملسـ نمل ي سـ بغ مل مل وتطوير " 4"ل
ي ية و نظامت حكو تعاون مع  نعالقات ا طل م تخصصة م ية واللجان والواكالت ا يات  ية و نظامت غري حكو ية ودوية أخرى و ملة وإ ن مجع ل هممي م م قل

يجي يد هذه العالقات عىل حنو اسرتا تايل ذكرها وتو يات ا نظامت وا تحدة عىل غرار ا تابعة لألمم ا نظامت ا توا ط ل مجلع مل مل ل منظمة األمم : مل
ثقافة  تحدة للرتية والعمل وا لا ب نة األ(UNESCO) مل تصادية ألورواب جلو تحدة الا قمم ا تصادية ) UNECE(مل تحدة الا نة األمم ا قو مل جل

يا  يا (IAEA)لوالواكةل ادلوية للطاقة اذلرية ) UNECA(يقألفر ية أفر رشاكة اجلديدة  يق وا من ية (NEPAD) لتل ية األفر نظمة اإل يقوا مي قلمل
نووية (ARIPO)للملكية الفكرية  بحوث ا نظمة األوروية  ل وا لل ب ية ادلوية خلرباء) CERN(مل لوا يص  مجلع ية مديري(LESI)خالرتا  مجع و

يا يف اجلامعات  نولو جا تدامة (AUTM)لتك ية ا تجارة وا سـ واملركز ادلويل  من مللل يا ) ICTSD(لت نولو سة العرية للعلوم وا جواملؤ لتك ب س
)ASTF ( ية ادلوية يف األاكد بكة  لو مي ن نظرية (GIAN-RUIG)جشـ شطة ).ICTP(ل واملركز ادلويل للفزيايء ا ثةل عىل أ ن ومشلت األ م

ياغة الرباءات اليت شاركت  شأن  ية  ندوات اإل تعاون ا صا ب مي ل ية الفكريةقلل ية  ية األفر نظمة اإل للملكا يق مي بابوي قلمل ها يف ز م يف  سات تنظمي جلو
شاورات مع  ية لالواكةل ادلوية للطاقة اذلريةملا نا ية ا ية ا شأن ا ع  لص ت لتحب يا امللبن نولو يعاب ا جوا تك لت نجاح برانمج وطين للطاقة س لربطة هبا  ت

نووية  .لا

                                                           

تايلان 1  >html.0007_article/06/2007/en/magazine_wipo/int.wipo.www://http<:لظر املوقع اإللكرتوين ا
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يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

ية املعدةل للفرتة  .9 سـامب ورد ذكره يف ويقة الربانمج واملزيا نتقرر  ث شور رمق  (2009-2008ح شطة ) 360E/PB0809ملنا بارش أ نأن  ت
يات  تو صتصةل اب ل تضمهنا جدول 45 و36 و31 و29 و28 و26 و25 و23 و22 و21 و20 و19 و17 و15 و14 و12 و10م ي اليت 

ية يف ظل الربانمج  يات امخلس واألربعني (1لتمنأعامل ا تو يع ا ثاين للحصول عىل قامئة  صانظر املرفق ا ل جبم  ).ل

ية .10 رشوعات جدول أعامل ا رشوعني من  شاركة يف  شطة الربانمج ا منومشلت أ م م مل ثوبورشت األعامل إعدادا لويقة . لتن  رشوعملاً

DA_10_03 نوان ية"بع  سات الو يا إىل املؤ نولو تاكر ونقل ا نية دمع الا س طب ج تك لن رشوعات . "ب رشوع يف مجةل عدة  ندرج هذا ا مو مل ي
ية  تو يذ ا صتريم إىل  ل ية10تنف ية عىل  1 الربانمج إطار يف ضطلع هبات األعامل املقد انطوو. لتمن من جدول أعامل ا فإعداد قامئة جامعة وا

نة وبرامج  يةهابألدوات الرا بوابة الر ثغرات ووصف مفصل  يل  ها و يا وو نولو تاكر ونقل ا يع الا بو  مقالو لل لل حتل ب شج صفي ج لتك رشوع . لت ملأما ا
هو  يه  شارك  ثاين ا فا ف مل شأن "ل رشوع  با يامل نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك شرتكة وناء احللول: لمللك تحدايت ا با مل ث يف الويقة ي يرداذل" ل

CDIP/4/7 وحيمل الرمز DA_19_25_26_28_01. شاركة الربانمج رشوع  مب وأعدت ويقة ا مل ثهتا 1ث يةحب و ية اب نة ا منا ن لتللج  ملع
ية الفكرية شات حول تكل الويقة يف دور.  يف دورهتا الرابعةمللكوا نا نة مواصةل ا ثوقررت ا ق مل سةهتاللج الوفود " مجموعة من وقدمت. م اخلا
تفكري لشاهبة ا يقات " مت توي عىل  تعلويقة  حت يذ بشأنث ية تنف  يات ا تو نا ص يت دول أعضاء أخرى يف وقت .2009 سـنة هناية يفملعل ع ود

شـهتا يف دورة ثالحق إىل الرد عىل تكل الويقة مث أعدت  نا ية  قاألمانة ويقة غري ر مل مس سةاث منة اخلا  .للج

بارشة مضن الربانمج  .11 ند تصممي األشطة ا ملوا ن ية ا1ست يات جدول أعامل ا يذها إىل تو ها و مل و من لتص نف تيط  .عنيةختط

 

ثا  بياانت األداء :لاث

سري  لنظام ا

يا  %)100( لكحمقق 
 )أو أكرث% 50( ئحمقق جزيا
 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

ية :ألف يا ية وا رش شورة ا سـالرباءات وا سـ يع لمل   لت

تعاون معزز بني ادلول األعضاء 
ام الرباءات يف جمال تطوير نظ

 ادلويل

نة ادلامئة  للجالاتفاق عىل برانمج معل ا
يذه وإحراز تقدم يف القضااي ذات  تنفو

شرتك  ملالاهامتم ا

تقدم فهيا خالل  ية أو إحراز ا تا لالاتفاق عىل القضااي ا ل ل
تني  رشة ا ثة  ثا رشة وا ية  ثا نة ادلامئة ا للدوريت ا ل ل ن ل عللج ع

 :2009 ومارس 2008نانعقدات يف يويو 

توسع يف قامئة غري حرصية ابلقضااي  وضع - بغي ا لاليت  ني
شـهتا؛ نا قحبهثا و  م

تقرير عن  - شأن ا شات  نا لإجراء  ب ق نظام الرباءات م
شأن أربع إادلويل و يدية  بعداد األمانة دراسات  مته

ناء من املعايري والرباءات و(قضااي  سـتثحاالت الا
املوضوعات القابةل للحامية مبوجب براءة 

ناءات وا لتقوالا ياز ييدات عىل احلقوق سـتث متوا
تعلقة  احملايم ومولكهالعالقة بني  ملوتعممي املعلومات ا

 ؛)ابلرباءات

يني بإجراء دراسة عن  - جيف خرباء خار حاالت تلك
ناء من املوضوعات القابةل للحامية مبوجب  سـتثالا
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بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

يداتبراءة  ناءات وا يوالا لتقت ث  ؛سـ

ي - نولو شأن نقل ا يدية  جإعداد األمانة دراسات  لتك بمت ا ه
 وأنظمة الاعرتاض؛

تعلقة  - شأن القضااي ا ية املدير العام بعقد مؤمتر  ملتو ب ص
ياسة العامة مبا يف ذكل  لسـبآاثر الرباءات عىل ا
ثل  ياسة العامة  مآاثرها عىل بعض جماالت ا لسـ

ناخ واألمن الغذايئ ئة وتغري ا ملالصحة وا يب  .ل

 
تعاقدة  ملعدد أكرب من األطراف ا

بو يف مبوجب املعاهدات اليت تد ييرها الو
 جمال الرباءات

ية ابريس وأربعة بدلان إىل معاهدة  قانضم بدل واحد إىل اتفا
سة بدلان إىل معاهدة قانون الرباءات ست و مخبودا  .ب

 

ية  نظامت احلكو مرأى عدد من وفود ادلول األعضاء وا مل
ية لادلوية  نظامت غري احلكو موا نة مل للجخالل دورات ا

تقرير عن  يات أن الك من ا لادلامئة وا نظام الرباءات ًمجلع
تعزيز  يدة  يدية أاتح فرصة  لادلويل وادلراسات ا جه لمت

شأن عدة ق تفامه  با تل ية وقانوية معقدة  مضااي  ن ة علقتقن
 .بقانون الرباءات

 
بادئ واملامرسات  ملوعي أكرب اب
نظام  لالقانوية ومواطن املرونة  ن

ية  لتمنالرباءات وبدوره يف ا
تصادية  قالا

ء وأحصاب ردود فعل من ادلول األعضا
هور  مجلاحلقوق والغري وعامة ا

ننت ردود الفعل أيضا زايدة الوعي بفوائد الاتفاع الفعال  ً بي
نظام احلايل مبا  ها ا تحدايت اليت يوا لنظام الرباءات وا ل هجب

ية وجوانب نظام الرباءات ادلويل  ياجات ا منفهيا ا لتت ح
ياسة العامة تصةل اب سـا  .لمل

 

ثاين اب لشري املرفق ا  إىل نظام الرباءات ادلويللتقرير عن ي
بادئ القانوية عىل نطاق واسع يف أكرث من  نبول ا مل  100ق

نطقة ية سن القوانني بطوها، فقد . مبدل و سم  لوإذ  معل تت
ن شطة  بو بأ ميربط تأثري تعاون الو ن ي تني ت لسـنفذة يف فرتات ا

سابقة  .لا

 

 
تفا نبول وا بادئ واملامرسات ق ملع أكرب اب

 تاملربطة ابلرباءات يف ادلول األعضاء
نظام الرباءات يف  بشري اإلحصاءات إىل زايدة الاتفاع  ن ت
ياانت لوحدها ال ميكن أن  لبادلول األعضاء غري أن هذه ا

يق حتدد  تاكر و هام نظام الرباءات يف الا حتقمدى إ بس
ياسة العامة  .لسـأهداف ا

 

 
بل الاتفاع مبواطن  نوعي أكرب  بسـ

  الرباءاتاملرونة يف نظام

يدية عن  هناولت دراسة  ناء من متت سـتثحاالت الا
ناءات املوضوعات القابةل للحامية مبوجب براءة  سـتثوالا

يدات عىل احلقوق  مواطن املرونة يف نظام الرباءات لتقيوا
تلفة  .خممن زوااي 

ية يف تعزيز الوعي يف هذا املضامر تا لوسامهت األشطة ا ل  :ن

ية؛ 12 - ية أو إ ميندوة و قلن  ط

شورة ثال - ية وا رش ساعدة ا تقدمي ا ثات  ملث  يع مل ل لتبع
يهنا؛ ية يف بدلان يف طور مراجعة قوا يا نا سـ  لسـ

رش - تة  يقات عىل  مإعداد  سـ شأن وعاتتعل ب قوانني 
تاكمةل /الرباءات و نفعة وتصاممي ادلوائر ا ملأو مناذج ا مل

تجارية؛  لواألرسار ا

رشوعات قوانني لفائدة أربعة بدلان -  .موضع 
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بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

ية سمل  نظامت احلكو معدد من وفود ادلول األعضاء وا مل
ية لادلوية  نظامت غري احلكو موا نة مل للجخالل دورات ا
تقرير عن بادلامئة  هم يف نظام الرباءات ادلويللأن ا س أ

تعلقة ابلرباءات شأن القضااي ا تفامه  ملتعزيز ا ب  .ل

 

ح أكرب للقضااي فهم معزز ووضو
تعلق  تجدة فامي  نة وا يالرا سـ مله

 ابلرباءات

ردود فعل من ادلول األعضاء وأحصاب 
هور  مجلاحلقوق والغري وعامة ا

شورة سامه  ناء تلقي ا شأن حصانة الزبون أ ملاملؤمتر  ث ب
يه حوايل  ية الفكرية اذلي شارك  فالقانوية يف جمال ا مللك ن

ياسة 85 ية الفكرية وقضااي ا شأن ا سـ خشصا واملؤمتر  لب مللك ً
سني450العامة اذلي حرضه حنو  حت خشصا يف  هم ً ف 

سب قول العديد من  حالقضااي املطروحة وتعزيز وضوهحا 
شاركني  .ملا

 

يـــة  جيض يف ازدوا ختفـــ
الوظــــــائف يف نظــــــام 

ند اإلماكن  عالرباءات 

تعـاون ادلويل يف جمـال  شأن ا لصكوك  بـ
تكل الـصكوك  رشوعات  لـالرباءات أو  م

 أو تقدم حمرز يف العمل علهيا

ية الوظائف بفضل حتقق  جيض يف ازدوا  نظام قطبيتختف
يهل يف األول من  نفاذ إىل واثئق األولوية بدأ  شغرمقي  تلل

 .2009أبريل 
 

���:  ������	
��� ��� ��
���� �����  

 
 
 
 
 

تعزيز قدرة ادلول األعضاء عىل 
ية  يات و نياغة اسرتا يج طص ت

ها يذها و ميشأن الرباءات و تقينف ت  ب

 
 
 
 
 

ية اليت صاغهتا  يات الو نالاسرتا طيج ت
 يف جمال الرباءات أو ادلول األعضاء

ياغهتا  صتعمل عىل 

ية  ثالث وضعت - شأن ا ية  يات و مللكاسرتا ب ن طيج ت
ية  بو مبا فهيا اسرتا شورة الو يجالفكرية بفضل  ي تم

متدهتا ية الفكرية ا شأن ا ية  عو مللك ب يا طن مب حكومة كولو
تعانة باب ية الفكريةسـال ميي  بو للجرد ا للملكأداة الو لتقي  ي

نظمة تفادة من دمع ا ملوالا  ؛سـ
شأن  - ية  يات و بجيري وضع ست اسرتا ن طيج ية ت مللكا

تعلق ساعدتالفكرية و بو ادلول األعضاء فامي  ي الو ي
نظمي  تياهتا اخلاصة اجلارية  شطة لبعمل ية نأ مللكيمي ا تق

يد الوطين؛ ميي عىل ا لصعالفكرية أو جردها ا  لتقي

ية  12حيمتل وضع  - شأن ا ية  ية و مللكاسرتا ب ن طيج ت
تني  ملشورة ا بفضلالقادمة لسـنالفكرية يف فرتة ا

ياسات يف املقدمة من بار واضعي ا بو إىل  سـ الو ك لي
بو للجرد 12 ي دوةل عضوا خبصوص مضمون أداة الو ً

تخداهما  ية الفكرية وطريقة ا ميي  سـا للملك شور (لتقي ملنا
 ).927Eرمق 

 

تعامل أ بو أو مناذهجا أو سـا يدوات الو
ية  نا بدلان ا ية يف ا تدر مموادها ا لب ل ي ل
تصاد احلر تقةل إىل الا بدلان ا قوا ن  ملل

ميي 14نظم ما مجموعه  يا وبرانمج دون إ قل برانجما و ً طنً
ميي تابعة 14و صياغة الرباءات يف جمال قلوبرانمج إ م دورة 
 ا يقاربمل هذه الربامج وادلورات ومسحت للتعلمي عن بعد

يا والعلامء 1000 نولو ثني ومديري ا با ج خشص من ا تك لح ل
ياغة  ية يف جمال  ساب همارات  صواحملامني اب معل كت

 .الرباءات

 

 

تدريب يف جمال  يح برانمج ا لأ ناحج "ت يص ا لالرت خ
يا جنولو نظمي " للتك ية املربطة به  تدر تومجموعة املواد ا بب ت ي ل

ية  ية ومخس دورات تدر ية و بست دورات تدر يب ن طي
تفاد مهنا أكرث من قلميإ شاراك من 450سـية ا  ً  ً. بدلا35م

 

ية  نا بدلان ا مقدرة معززة دلى ا ل ل
تفادة من نقل  سـعىل الا

ها يا و نولو ميا ج تعمتك  ل

 

تصل  يص ادلامعة "مأدرج موضوع  خمبامرسات الرت
سة فنا يا مع " للم يا  نولو ناحج  يص ا ًيف برامج الرت شـ متل ج تك للخ
ية  تو صا ية23ل  .لتمن من جدول أعامل ا
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بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

هزة بوحدات  بحث ا سات ا جملعدد مؤ ل س
ياسات الرباءات يا أو  نولو سـإدارة ا ج  لتك

بو  يالقامئة عىل دمع الو

تفادت أكرث من  بو 50سـا ساعدة الو سة حبث من  ي مؤ م س
شاء  ية إ نيف إطار  ية الفكرية ومعل أو /مللكوحداهتا إلدارة ا

يا نولو نقل ا جماكتهبا  لتك نوف عىل . ل تفاد ما  يكام ا  500سـ
ية الفكرية يف اجلامعات ومديري  سقي ا مللكخشص من  من

ثني با يا والعلامء وا نولو حا ج لتك ياسات من ل لسـ وواضعي ا
يا حوايل برانمج  بو للجامعات اذلي يضم حا ًبادرة الو ل ي م

 . جامعة رشيكة240

 

نقل  ية إىل الهنوض  بادرات الرا بعدد ا ممل
يهنا ية وفامي  نا بدلان ا يا إىل ا نولو با م ج لتك ل  ل

رشوع جترييب منوذيج  نوات يف يسـتغرقموضع  سـ أربع 
بحث  ناء عىل ا لشلكه الهنايئ  يل واجلرد وب تح لا ل

ياجاتل سة اخلاصة بأربع وثالثني ولوايت واأل حتال سمؤ
تة بدلان  يا و تطوير يف جمال الصحة من كولو سـبحث وا ب ل ملل

يا تحداث منوذج مث  ومشل. يقيف وسط أفر رشوع ا سـا مل
ناد إىل منوذج  باره ابال ستا تطوير "خت بحث وا لباكت ا ل شـ

ية الفكري شرتكة إلدار" ةمللكومراكز ا ة ماملزودة بوحدات 
ية يني بإدارة ا يني ا يا لفائدة اخلرباء ا نولو مللكا ج نتك ملعحملل  ل

نة . الفكرية يا  شأت حكومة كولو سـوأ ب  ثالث 2008من
تطوير  بحث وا لباكت جديدة  لل ية لها شـ للملكمراكز 

منوذج يف ثالثة قطاعات  لالفكرية ابالعامتد عىل ذكل ا
بكة حبلول ). الزراعة والطاقة وادلفاع الوطين( لشـوأدت ا
نة هن نذ ط 18 إىل إيداع 2009سـاية  ملب براءة 

مترب  هر  سباسـهتالل الربانمج يف   .2004ش

 

ية :رابعا تخدام املزيا نا  سـ

ية املعدةل للفرتة  تخدام موارد ويقة الربانمج واملزيا نا ث  2009-2008سـ
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

7,066 6,601 93.4 % 

توى اإلنفاق يف الربانمج  .12 سؤولني 1مسـيعزى اخنفاض  بو ا مل إىل الوفورات امللحوظة احملققة يف نفقات سفر موظفي الو ي
يجة الختاذ تدابري  يني  سؤولني احلكو توا نم يالمل تلكفلفعا يث ا لة من  ناير ح نة ادلامئة2009ية يف   للج من هجة وإىل عقد عدد من دورات ا

ية بقانون الرباءات تني ) أربع دورات مقررة(قل عن عدد ادلورات املقررة  يملعنا  . من هجة أخرى2009-2008لسـنيف فرتة ا
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ية :2الربانمج  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فالعالمات ا ب ع لص  لل

هدف ية  لا نا تجارية والرسوم والامنذج ا تعدد األطراف للعالمات ا عامليض يف تطوير اإلطار القانوين  لص ل ية م ياانت اجلغرا فوا لب
يذها ثال للمعايري القامئة و تنفوتعزيز الا  تم

سؤوةل نغ وانغ : عن الربانمجملا يدة  يا يسـ  بينل

ييل :أوال  حتلملخص 

ية أربع دورات خالل الفرتة  .1 ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا فعقدت ا ب ع لص ل ن لللج ملع
ية وأ2008-2009 نا تجارية والرسوم والامنذج ا عحرزت تقدما يف عدد من املوضوعات احملددة يف جمال قانون العالمات ا لص ل وعىل وجه . ً

نة ادلامئة عىل  يديةللجاخلصوص، وافقت ا شأن تصوير العالمات غري ا توافق  تقلجماالت ا ب شأن إجراءات  وعىل لل توافق  بجماالت ا ل
تجا يل العالمات ا لالاعرتاض عىل  رشت ريةتسج ثالثني علام هبذه اجملاالت اليت  نة وا ثا بو خالل دورهتا ا ية العامة للو ن وأحاطت ا ل ل ي ًمجلع م

سةل  توافق املذكورة، أعدت مجموعة من املراجع من شأهنا . WIPO/STrad/INFالواثئق سليف  نة ادلامئة عىل جماالت ا لوإذ وافقت ا للج
شا تاجئ إجراءات  بؤ  هم يف إماكية ا مأن  نن ن بس لت يةت تلف األنظمة القضا ئهبة يف  نة ادلامئة اإلطار ادلويل لوضع القواعد . خم يه، طورت ا للجو عل

شأن تطورةبواملعايري  ياجات لك عضو فهيا وظروفه ا بان ا توازنة آخذة يف ا تجارية بصورة  مل العالمات ا ت سـ حل حل تخدام هذا . م سـوميكن ا
بل يدان يف ا منوذج للعمل يف هذا ا ملسـتقاإلطار  مل  .ك

نة إىل قوامئ األسامء ادلوية وأجر .2 سري نفاذ أعضاء ا ية هبدف  نظمة الصحة العا شاورات مع أمانة  نة ادلامئة  لت أمانة ا للج ي مل م تللج م
ية املوىص هبا  سجةل ا ية وواصلت تعممي املعلومات عن األسامء ادلوية غري  نظمة الصحة العا ية من إعداد أمانة  سجةل ا مللكغري  م ممللك ل مل م

متدة عىل إ تجارية يف ادلول األعضاءدارات ملعوا بولالعالمات ا ية . ي يف الو تا نة ادلامئة أيضا يف العمل عىل املوضوعات ا لورشعت ا ل ًللج
تصديق : ًوأحرزت تقدما يف ذكل يل عالمات ا تعلقة  ية ا ية واإلجرا ناف العالمات؛ واجلوانب ا يع أ باب رفض  لأ سج مل ئ ن ص مج بتسـ تقل

ية؛ ورسائل املوافق ها أو . ةعوالعالمات امجلا ية لدلول من  سأةل حامية األسامء الر نة العمل عىل  تسجيلوعالوة عىل ذكل، بدأت ا مس م للج
تخداهما كعالمات جتارية شأن . سـا بو  يان الو نة ادلامئة يف ملخص الردود عىل ا ية، نظرت ا نا تصل ابلرسوم والامنذج ا بوفامي  ي للج ع لص سـتبي

ية واملامرسات ا نا ملقانون الرسوم والامنذج ا ع متةل خبصوص ذكل القانون وتكل لص توافق ا حملتعلقة هبا واسـهتلت حبث مجموعة من جماالت ا ل
نة  .للجاملامرسات دلى األعضاء يف ا

تني مما رفع مجموع 15وصدقت  .3 تجارية خالل فرتة ا شأن قانون العالمات ا نغافورة  لسـن دوةل عىل معاهدة  ل ب تصديقسـ  لحاالت ا
يهنا حاةل 17عىل املعاهدة إىل  نة 15ب من  بحت انفذة يف هناية  سـ حاةل أ تصديق العدد املرتقب . 2009ص لويفوق هذا العدد من حاالت ا

سة أضعافخالل الفرتة نظر  يد ا خبم  ل يجة ذلكل، دخلت . ق يذ يف نتو ية معاهدة .2009 مارس 16لتنفاملعاهدة حزي ا مجع وعقدت 
ية  تا حنغافورة دورهتا الا ت سةل فسـ بة انعقاد  سلنا سـ بو وقررت يف مجةل الاجامتعات امب يات ادلول األعضاء يف الو يسابعة واألربعني  مجلع ل

شاء فريق عامل بغرض مراجعة  يذية) 6(إىل ) 4(3القاعدة نأمور إ ثق عن هذه امل. لمعاهدة للتنفمن الالحئة ا توقع أن  تنبو ية راجعةي ص تو
يفيض إىل مو ية مما  تعديل القاعدة ا نغافورة  ية معاهدة  سـتقدم إىل  ن ل سـ تصوير بعض العالمات ملعمجع تعلقة  باصةل تطوير املعايري ادلوية ا مل ل

تصةل هبا شورات ا تجارية وا بات العالمات ا يدية يف  ملغري ا ن ل طل ملتقل  .ل

هورية بلغاراي من  .4 تب الرباءات يف  تعاون مع  ية اب ياانت اجلغرا شأن ا ية  مجونظمت ندوة عا مك لف ب ب  يف 2009ن يويو 12 إىل 10لمل
يا وناولت موضوع  تصو تصاديةف ية من وهجات نظر عدة مشلت أبعاده القانوية واإلدارية والا ياانت اجلغرا قا نف واكنت ردود فعل . لب

نب تكرار مفاوضات  تصادية و ية والا ثل يف الرتكزي عىل اجلوانب ا متد وا نت أن هنج الربانمج ا ية و شاركني إجيا جتا ن مت ب قمل تقي لب مل جملس ملع
بادل اآلراء اإلياتفاق تربس شاركنيت مكن من  تحدثني وا ملجيايب واإلعاليم بني ا  .مل

ثا(6توفامي يربط بإدارة املادة  .5 ًاث ية احتاد ابريس يف دورهتا األربعني ) ل متدت  ية ابريس، ا مجعمن اتفا ع  30 إىل 22جنيف، من (ق
بادل لإلشارات مب) 2008سبمترب  يغ ا تعاضة عن ا نة ادلامئة ودعت فهيا إىل الا ية قدمهتا ا تتو بل سـ للج ملص ثا(6وجب املادة لت ًاث مبنشور ) 3)(ل

هر تة أ شإلكرتوين يصدر لك  شورات يف . سـ مترب 30 و2009 مارس 31ملنوصدر العددان األوالن من هذه ا توايل2009سب  . ل عىل ا
بو وال سـامي دائرة خدمات املؤمترات وعىل  يغ الفردي اإلدارية عىل أمانة الو باء ا ثريا أ يوخيفف هذا اإلجراء اجلديد  بل ع لتك ادلول األعضاء ً

تخدم اإلجراء ية ادلوية اليت  نظامت احلكو سـوا ل تمل تدابري وأمهنا القانوين. م ية تكل ا لويعزز أيضا شفا ف يغ 13وقد تلقت األمانة . ً تبل طلب 
ثا(6مبوجب املادة  ًاث نة 149ًشامال ما مجموعه ) 3)(ل بات من ا (2008سـ إشارة فردية خالل  ية  بات من ادلول ومثا ملأربعة  طل ن نظامت طل

ية ادلوية لاحلكو شمل ). م يغات  سعة  شلك فردي  توأرسلت  بل ت مترب100تب نة . سب إشارة فردية يف هناية  سـورشت خالل   بعد بدء 2009ن
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شور اإللكرتوين ما مجموعه  نيق إجراء ا ملب يغ 21 إشارة فردية تقابل 167تط بات من ادلول و9(تبل طلب  نظامت 12طل  با من ا مل  ًطل
ية ادلوية لاحلكو ياانت املادة ). م بوحدثت أيضا قاعدة  ثا(6ً ًاث ها عىل أقراص مدجمة للقراءة) ل يعرشها وتوز  .لن

يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

تصل  .6 ملمصم اجلزء ا ية ُ ية وا ية اب نة ا رشوع ا تجارية من  مللكابلعالمات ا من ن للج م لتل  DA_16_20_01الفكرية اذلي حيمل الرمز ملع
نوان  ية الفكرية "لعوا ية الفكرية وتوسـمي " واملكل العاممللكا رشوع ا شاركة يف  شطة هذا الربانمج اليت مشلت أيضا ا مللكيف إطار أ م مل ًن

بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا تطوير األعامل يف ا تجات  ًا ل ل ل ل من بارشة. مل شطة ا ند تصممي األ ملوا ن يذها إىل 2 مضن الربانمج ست ها و نف و تيط ختط
ية  يات جدول أعامل ا منتو سـامب ورد ذكره أعالهلتص ية  حا  .ملعن

ثا  بياانت األداء :لاث

سري  لنظام ا

يا  %)100( لكحمقق 
 )أو أكرث% 50( ئحمقق جزيا
 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

نة  للجتقدم أكرب داخل ا
ادلامئة حول القانون ادلويل 

تج لشأن العالمات ا ارية ب
ية  نا عوالرسوم والامنذج ا لص

ية ياانت اجلغرا فوا  لب

نـة ادلامئـة والعمـل عـىل  للجأربع دورات 
 ثالثة موضوعات حمددة عىل األقل

نة ادلامئة أربع دورات خالل فرتة تنيللجعقدت ا . لسـن ا
تمكلت العمل عىل موضوعني حمددين  جماالت (سـوا

يدية شأن تصوير العالمات غري ا توافق  تقلا ب ت جماالو لل
يل  شأن إجراءات الاعرتاض عىل  توافق  سجا ب تل

تجارية سة ). لالعالمات ا ناول  مخووافقت عىل  ت
بل  يع (ملسـتقموضوعات أخرى يف ا باب رفض  مجأ سـ

تعلقة  ية ا ية واإلجرا ناف العالمات؛ واجلوانب ا ملأ ئ ن لتقص
ية؛ ورسائل  تصديق والعالمات امجلا عيل عالمات ا ل بتسج

ها أو  وحامية األسامء الر؛املوافقة تسجيلية لدلول من  مس
تخداهما كعالمات جتارية متةل و ؛سـا توافق ا حملجماالت ا ل

ية واملامرسات  نا عخبصوص قانون الرسوم والامنذج ا لص
تعلقة هبا  ).ملا

 

فهم أفضل دلى ادلول 
تلف املقارابت  خملاألعضاء 

متدة محلاية  ية ا ملعاحلا ل
ية والقضااي  ياانت اجلغرا فا لب

ت املرتبة نالقانوية واإلدارية
ثل تكل  يذ  معىل  تنف

 .املقارابت

توحة بني ادلول  ية و شة غري ر مفنا مسم ق
متة  ية ا ملهاألعضاء وادلوائر غري احلكو م
ياسة العامة  سـشأن عدد من قضااي ا لب

ية  ياانت اجلغرا تعلقة اب همة وا فا بمل لمل
ياانت  ية حول ا بة ندوة عا بنا مل سـ لمب

تعاون مع إحدى  نظم اب لاجلغرايف  تس
متةادلول األ  ملهعضاء ا

ية الندوة لأدت ا ياانت اجلغرا شأن ا ية  فعا ب ب يا، (لمل من فصو
تبادل اآلراء اإلجيايب إىل ) 2009ن يويو 12 إىل 10

ثال حلوايل 250 واإلعاليم بني شاراك   ً مم ً دوةل عضوا 50ًم
تحدثني ها صفة املراقب وا نظامت  بع  ملو لسـ  .م

 

تصديق عىل معاهدة  لا
شأن قانون  بنغافورة  سـ

 مات والانضامم إلهياالعال

ية  نظامت حكو رش دول أو  متصديق  م ع
 لدوية عىل األقل

شأن قانون  نغافورة  بصدقت مثاين دول عىل معاهدة  سـ
نة  تجارية  سـالعالمات ا يا :  ويه2008ل نبلغاراي وروما

ية  تحدة األمر تان والوالايت ا يا وقريغزي يكوادلامنرك وال ملتف سـ
يا هورية مودلوفا وأسرتا لو  .مج

نة مث صدقت   2009سـمثاين دول أخرى عىل املعاهدة 
تويا وفرسا :ويه نإ ن تاين ومايل وهوندا وبوندا سـ لو ل ليختنشـ
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بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

يا با نوالاحتاد الرويس وإ  .سـ

ثا(6 إدارة فعاةل للامدة ) لاث
ية ابريس  قمن اتفا

بة  رش اإللكرتوين اب لنسـيذ إجراء ا لن تنف
تعلقة ابملادة مليغات ا ثا(6 للتبل وفقا ) لاث

ية احت الصادر يف اد ابريس مجعلقرار 
 2008أيلول /سبمترب

يني دوريني  شورين إلكرتو نصدور   30 مارس و31يف (من
 . إشارة فردية167ما مجموعه نورش ) سبمترب

 

 

 

ية :رابعا تخدام املزيا نا  سـ

ية املعدةل للفرتة  تخدام موارد ويقة الربانمج واملزيا نا ث  2009-2008سـ
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

3,878 3,225 83.2 % 

توى .7 تني مسـيعزى اخنفاض  توى املرتقب يف فرتة ا تخدام املوارد مقارنة اب لسـن ا سـ  اخنفاض اإلنفاق ًا إىل أساس2009-2008ملسـ
تعاقدية أسفار الغريأبوابيف  ية واخلدمات ا نح ادلرا ل وا سـ  .مل
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 رةحق املؤلف واحلقوق اجملاو :3الربانمج 

هدف مترار يف  لا توازن لوضع القواعد واملعايري يف جمال حق املؤلف وتعزيز قدرة ادلول األعضاء وأحصاب تطويرسـالا م إطار 
تحدايت تجابة  للاملصاحل عىل الا ها الفرص وحق املؤلف  اليت يطرهحا سـ يط الرمقي وتعزيز الكفاءة يتيحاليت  حمليف ا

ية حلق املؤلف واحل  قوق اجملاورةعألغراض اإلدارة امجلا

سؤول عن الربانمج يد تريفور  :ملا  الكركلسـا

ييل :أوال  حتلملخص 

مترار يف تطوير  توازن  سـالا  لوضع القواعد واملعايريمإطار 

تني  .1 سني حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف فرتة ا تقدم احملرز من أجل  لسـنتواصل ا حت نوجشعت األشطة . 2009-2008ل
نجزة اإلنضامم  ية إىل ع املوسملا شطة إ يل الصويت ومشلت أ شأن األداء وا بو  شأن حق املؤلف ومعاهدة الو بو  ميمعاهدة الو ن سج ب ي ب قلي لت

يا يا وأفر ية نظمت يف آ يقر سـ نة . ئيسـ هدت  سـو بع 2009ش ندما صدق الاحتاد األورويب وادلول ا سمرب  هر د يا يف  سـ حداث اتر ع ي لخي ش ً ً
يه عىل املعاهدتني معا رشون األعضاء  ًوا ف ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة عقد ومش. لع نة ادلامئة ا نظمة يف إطار ا نلت األشطة ا للج مل ملعن

برصي  سمعي ا ناءات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وحامية األداء ا يدات والا تلف جوانب ا تعلقة  ية  لدورات إعال ل ي ثمبخ م سـتم لتق
شأن هذه املوضوعات و ية  بث وإعداد عدة دراسات ر ئات ا بو سـ ل يي ها وارتقت جبودة ئه يح هذه القضااي وتعزيز  فهمسامهت برمهتا يف تو ض

نة شات مضن ا نا للجا ق نة . مل هدت  سـكام  سري نفاذ 2009ش ية من أجل  بات ا شافا للرت تقى ألحصاب املصاحل ا شاء  ي إ لعمل تك مل تن تي ً  معايقسـ
ية مبوجب حق املؤلف نفات ا برص إىل ا حملما ملص ي. ل بو أيضا الارتقاء  بقضوواصلت الو برصي واختذت ًي سمعي ا ناين األداء ا لة حامية  ل ف

رشة  تاسعة  عادلول األعضاء خالل ادلورة ا تقدمل ترب األول من نوعه إلحراز ا شأن برانمج معل ملموس  لنة ادلامئة قرارا  يع ب  .ًللج

يط الرمقي ها يف ا تحدايت اليت يطرهحا حق املؤلف والفرص اليت  تجابة  حملتعزيز القدرة عىل الا لل  يتيحسـ

يط 2009-2008ز تقدم ملحوظ خالل الفرتة أحر .2 تغالل حق املؤلف ألغراض جتارية يف ا متةل ال سني إدراك الفرص ا حمل يف  سـ حملحت
شموةل حبامية حق املؤلف مية املواد ا تصةل  شطة ا سةل األ تجدة عىل  يات ا ملالرمقي ووقع ا مل ن سل سـ بقن مل بو عىل دور حقوق . لتق يوركزت الو

ية الفكرية يف تطوير ا ثالك بلربامج احلاسويةمللكا يا  ية يف أفر ًأنظمة املعلومات ا م يق يا املعلومات . لصح نولو جوارتقي بدور معايري  تك
ثل  ية حبق املؤلف وإاتحهتا خالل حمافل دوية  ية  تحداث مواد ر موالاتصاالت يف ا ل محم مق ية سـ لسلكاجامتع الاحتاد ادلويل لالتصاالت ا

يكوم  ية  تلوالال ميالب اجامتعو )ITU-TELECOM ،2009(سلك تجارية ) GAMELAB ،2009(غ  يارات الامنذج ا لركزت عىل  خ
ناعةلقطاع ناشئص  ية األورويب ا ل األلعاب الر ية يف ندوات . مق تعريف الر تخدام أدوات ا تعلقة اب يح قضااي حق املؤلف ا مقوجرى تو ل سـ مل ض

ناء  نظمة أ بو ا ثالو مل يدر آابد ي حتدى إدارة اإلنرتنت اذلي عقد يف  تاب ) 2008(من بو يف ). 2009(للكومعرض فرانكفورت  يوسامهت الو
ية وسطاء اإلنرتنت سؤو ثل  يط الرمقي  تفاع حبق املؤلف يف ا سائل هممة مربطة ابال لإذاكء الوعي  م حمل ن ت ية صليتوفامي . ممب مللك حبقوق ا

ثقايف واحلفظ الرمقي، عزز  ية الفكرية والرتاثلالفكرية والرتاث ا شأن ا مللكاملؤمتر ادلويل  ثقايف يف العامل الرمقيب ثل حداث همام وعقد ل ا ً اذلي  ً م
هات 250الوعي دلى أكرث من ) 2009(يف مدريد  ثقايف  ية ابلرتاث ا سات ا شاراك خبصوص ادلور املزدوج اليت تضطلع به املؤ كج  ل ن س ملعم ً

ها ها أو  تد ية و ية واإلبدا ثقا متلكتفع ابملواد ا ع ب ف تن عت  .ل

لسني اووعي زايدة ال يةفهمحت يةمه أل ية الاجامت ية يف ا ناعات اإلبدا ع ا من ع ية لتلص ثقا تصادية وا فوالا  لق

نطاق .3 شأن لوسع ا تصادب اجلغرايف لدلراسات  ناعات القامئة عىل حق املؤلف يف الا هام ا قإ بو لصس ية الو ناد إىل  ي ابال مهنج ست
بحث تمكةل ما مجموعه. لوتواصل تطوير معايري ا ية اجلارية وا سـوبلغ عدد ادلراسات الو ملن  دراسة وأشار الطلب املزتايد علهيا بوضوح 35 ط

يل المكي يف هذا اجملال تح لإىل مدى تقدير ادلول األعضاء  نة مبا يف . لل ية  ناعات إبدا تعلقة بأداء  رشوعات اجلديدة ا ثفت ا يو ع ص مل مل معك
يل احملدد دعام إلذاكء الوعي يف هذا ا تح يط األضواء عىل احلاجة إىل ا ًذكل دور حق املؤلف  ل ل تخدمت ادلراسات عىل . مليدانتسل سـوا

يات ياسات والاسرتا ياق تعزيز الوعي ووضع ا يجنطاق واسع يف  سـ تسـ ية الفكرية يف . ل هم دور ا تعزيز  بارة  مللكوبذلت هجود  ف لج
نة ية  ناعات إبدا تحداث أدوات مالمئة وتكوين الكفاءات يف  ية من خالل ا ناعات اإلبدا يا ع ص سـ ع تمك. معلص هذا الغرض، ا يقا  سـو ل لت ًحتق

شورات ونظم  نسة  ياسات23ممخ تكوين الكفاءات لفائدة أحصاب املصاحل وواضعي ا شاطا  سـ  ل لن تعاون مع . ً لونظمت األشطة اب ن
بو ية يف الو بحث والقطاعات ا سات ا ية واجلامعات الكربى ومؤ ية ودون اإل نظامت اإل ياحلكومات وا ن ل س مي مي ملعمل قل  .قل
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ية حل   ق املؤلف واحلقوق اجملاورةعتعزيز الكفاءة ألغراض اإلدارة امجلا

بوكوس  .4 ثل نظام و يق أدوات إلدارة احلقوق  ية عىل  نظامت اإلدارة امجلا بو  يساعدت الو ب ع مي توافق مع )WIPOCOS(تطم ي مبا 
يا وتوغو وز. لاألنظمة ادلوية يا وتزنا نوب أفر يجر و يا وا نا فاسو و ية يف بنن وبور نظامت اإلدارة امجلا نوأحرز تقدم يف  ن ي يقع ج ن لم يا كيك مبا

بوكوس و يث ركب نظام و بابوي  يوزنزابر وز ّ ح ية/م ية ا بو اإل ثه وفقا ملا أفادت به ماكتب الو نأو تواصل حتد مي ي ملعي قل وأجريت دراسات . ً
بدلان العرية  بوكوس يف ا بتعممي نظام و ل ي تقةل إىلل بدلان ا نوا تصاد احلر نظامملل ي. ق الا نظامت اإلدارة امجلا يص  شأن الرت عونظمت ندوة  مل ة خب

ية  تدريب يف  يداد وتوابغو ورس ا نام وتر نت وسور يا وسانت  ياك وغرنادا وجاماياك وسانت لو يغوا وبرابدوس ودو مجعيف أ ل ي ي سـ ي نن س يت فنن مي
VEGAP) يا با نإ ية ) سـ ية اجلديدة ا نلفائدة ا تصويرية يف غواتاميال يف ظل هذا الربانمج ملعمجلع نون ا لاب تاذلي مشل أيضا لف شطة مينظً  نأ

ية  بتدر ية وشارك فهيا أشخاص يب ئة يف أمرياك الال نا يات اجلديدة وا ناين األداء اسـهتدفت ا تصةل حبقوق  ية ا نشأن اإلدارة امجلا تيف شـ ل مجلع مل ع
ية و هورية ادلو يا وا تارياك وكولو يا وكو يكمن بو مجل نيف م ميل ب ندوراس وياكراغوا وبامن وابراغواي وبريو إسـ سلفادور وغواتاميال و نكوادور وا ه ل

ناعات الفونوغرامات . وأوروغواي رشااكت مع الاحتاد ادلويل  لصورخست ا يني والاحتاد ادلويل (IFPI)ل سـيق والاحتاد ادلويل للمو
يع(FIM/FIA)للممثلني  تو ق اب نفذة إعداد قرص مدمج للقراءة .  عىل مذكرات تفامهل همة ا بادرات األخرى ا ملومن مجةل ا شاء ("ململ نإ

ية يتضمن ") مجعيات جديدة حلق املؤلف نظامت اإلدارة امجلا شاء  بغي اختاذها دلى إ تلف اخلطوات اليت  شأن  ية  عخطة معل  ن خم ب ممعل ين
يقى  .سـوال سـامي يف جمال املو

يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

سني  .5 ية الفكرية  شأن الاتفاع مبواطن املرونة يف نظام ا ية  رش شورة ا تحأسدى القطاع املعين هبذا الربانمج ا ن ب يع ت لمل مللك نفاذ إىل ل لا
يات  تو يا مع ا ية عىل اإلنرتنت متا صاملواد اإلبدا ل شـ ية44 و27 و24 و22 و21 و19ًع نة ادلامئة . لتمن من جدول أعامل ا نا مع معل ا للجوتزا ً م

ساعد  ياجات هؤالء األشخاص قد  ية ا برص عىل  تقى أحصاب املصاحل من أجل معايق ا ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة و تا ت ب ل مل حن تل ملع
نفاذ إلهيا ية وتاكفؤ فرص ا ية إىل دمع تعممي املعارف واملواد ا ياسات الرا شطة ادلول األعضاء عىل وضع ا لثل هذه األ مي سـ لتعلن م  .لم

تني  .6 تو يذ ا تني أيضا  نظمة خالل فرتة ا شطة ا يواسـهتدفت األ ل مل صن نف تن ًسـ رشوع 20 و16ل ية يف إطار ا مل من جدول أعامل ا لتمن
DA_16_20_01 سةل من ". ة الفكرية واملكل العامللملكي" اخملصص رشوع  تعلق حبق املؤلف من هذا ا سلوشمل اجلزء ا مل مل ي

يح  شطة إذاكء الوعي تريم إىل تو تقصاءات وادلراسات وأ ضالا ن تلف املكل العاممضمون سـ يةخم يف  ورشع يف األعامل . ئاألنظمة القضا
رش رشوعات اخملصصة اليت مشلت ا يذ املزيد من ا تحضريية  ملا مل شأن DA_7_23_32_01وع لتنفل ياسة"ب  ية الفكرية و سـا  مللك

سة نا فا رشوع " مل شأن DA_19_24_27_01ملوا نفاذ إىل"ب  ية وا هوة الر يا املعلومات والاتصاالت وا نولو ية الفكرية و لا مق ل ج تك  مللك

 ".املعرفة
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ثا  بياانت األداء :لاث
سري  لنظام ا

يا  %)100( لكحمقق 
 )أو أكرث% 50( ئحمقق جزيا

 %)50أدىن من (  حمدودإجناز
 ملغى

بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

يدات  ناءات وا تمكلت دراسات عن الا يا ت لتقسـ ث سـ
ية وأجنز اجلزء  ميبات واحملفوظات واألشطة ا ن لتعلت للمك

تصادي  ية عن الوقع الا قاألول من دراسة ر ئيسـ
بث اإلذاعي دون ترصحي لوالاجامتعي لالتفاع بإشارات ا  .ن

 

ية عقدت خالل  موحضت القضااي عرب ثالثة اجامتعات إعال
ناءات مبا يف 2009-2008الفرتة  يدات والا تث عن ا سـي لتق

برصي  سمعي ا ية واألداء ا نولو لذكل تدابري امحلاية ا ل ج لتك
تطورات يف  بثلوا  . اإلذاعيلجمال ا

 

يح اإلطار ادلويل  ضتو
للتقييدات 

ناءات والقانون  سـتثوالا
تدابري  بق وا لا ملط

ية للحامية  نولو جا لتك
وغريها من القضااي اليت 

 تثريها ادلول األعضاء 

نـة يف إطـار  يح القـضااي وحلـول  ممكتو ض
نة ادلا  مئةللجا

ياجات  تعلقة اب شطة دوية  تنظمت أ ل حن برص م لمعايق ا
ية الفكرية، مبا فهيا  تحدايت املواهجة يف جمال ا مللكوا ل

شاء (Vision IP)خمصص إطالق موقع إلكرتوين  ن وإ
ية من  بات ا شافا للرت لعملتقى ألحصاب املصاحل ا ت تك يمل ً سـ

ية  نفات ا برص إىل ا سري نفاذ معايق ا حملمأجل  ملص ل تي
 .مبوجب حق املؤلف

 

ية العا نة مجلعقررت ا ن مواصةل األشطة مبا فهيا 2008سـمة 
ناين  يع حامية  ية  ية وإ نظمي ندوات و شطة  فأ شج مي ن ت تن لط قل

برصي سمعي ا لاألداء ا  .ل
 

ــــة األداء  يح حامي ضــــتو
برصي سمعي ا لا  ل

شأن العمل  تخذه ادلول األعضاء  بقرار  ت
سمعي  ـــل حـــول حاميـــة األداء ا ب لـــا ملق

برصي  لا
نة  رشة  تاسعة  للجاختذت ادلول األعضاء خالل ادلورة ا عل

ترب األول من  شأن برانمج معل ملموس  يعادلامئة قرارا  ب ً
تقدم يف جمال  لية لألداء يف امحلاية ادلولنوعه إلحراز ا

برصية ية ا لالوسائط ا  .لسمع

 

ية إىل  ــــضامم إضــــا فســــت حــــاالت ان
ـــدة األوىل وســـت إىل املعاهـــدة  املعاه

ية  ثا نا  ل

بع 15صدق الاحتاد األورويب و لسـ دوةل من ادلول ا
شأن حق  بو  يه عىل معاهدة الو رشين األعضاء  بوا ي ف لع

يل الصويت املؤلف وم شأن األداء وا بو  سجعاهدة الو ب لتي
سمرب   .2009ييف د

 

ّانضامم موسع إىل املعاهدتني 
يذ فعال هلام  تنفو

ياسات فعاةل  ية  سـاعامتد أربع دول إضا ف
 لتنفيذ املعاهدتني

يا وأقرت يف  يذ املعاهدتني يف رو سـنت رشيعات  نف لتس ت
تني ييل يف فرتة ا نواب يف  لسـنجملس ا شـ ووضعت . ل

يذهام وأجرت  رشوع قانون  هرسك  نة وا بو نفا لتل م سـ ل
يدا يط ممارسة ينتر ياسات  تعراضا  سـد وتوابغو ا سـ بسـ لتلل ً

نص علهيا املعاهداتن  .تاحلقوق مبا فهيا احلقوق اليت 

 

تغالل  سن إلماكيات ا سـهم أ ن ح ف
حق املؤلف ألغراض جتارية يف 

يط الرمقي  حملا

تويق وحق  تعلقة اب سائل ا يح ا ثتو ل مل مل ض
املؤلف، مهنا املعلومات الرضورية إلدارة 

هوةل املؤلف ملصاحلقوق وتدوين ا جمنفات 
نفاذ إلهيا  لوا

ثت يف إطارها  شطة  بو أو سامهت يف أ حبنظمت الو ن ي
نفاذ إىل املواد  تويق حق املؤلف وا تصةل  لقضااي  ث ب ومشلت م

تاب وأعد  للكتدى إدارة اإلنرتنت ومعرض فرانكفورت  من
ضمون اجلوهري خرباء من قطاع حق املؤلف امل

شأن ا بو  لترشوعات جدول أعامل الو ب ي منية اخملصصة مل
 .لتكل القضااي
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بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

يح القضااي يف حمافل دوية أخرى  لتو ض
يا املعلومات  نولو جحول معايري  تك

ية الفكرية، مبا يف  مللكوالاتصاالت وا
بادل يل ا تذكل ا ملشغ  لت

شأن  بو يف مؤمترات  بسامهت الو يا املعلومات ي جنولو تك
ية الفكرية مبا فهيا  بو اإلمللكوالاتصاالت وا ميندوة الو ية قلي
شأن جوانب هادئ  يط ا يا وا بآل حمل يا املعلومات لسـ نولو ج  تك

تصةل حبق املؤلف والاتصاالت ميالب اذلي مل ا غواجامتع 
ناعة األلعاب يف  نوي لقطاع  بارة عن حدث  صهو  سـ ع

يا با نإ  .سـ

 

بهم أفضل ألسواق الربامج احلاسوية  ف
يار  تغرية وأوجه الاتفاع هبا وا تا ن خمل

ية الفك يص ا مللكمناذج تر يص (رية خ ختر
سجل  يص  متوح املصدر وتر خ مف

تلطة ية واألنظمة ا خملا  )مللك

ياقات  بو يف  سـسامهت الو ست فهيا أسواق الربامج ي كتا
ثل اجامتع  ية حمورية  ماحلاسوية وأوجه الاتفاع هبا أ مه ن ب

ياسات  شأن ا ميي األفريقي  ية اإل سـنظمة الصحة العا ب لمل قل م
بح خرباء ية وأ ية عن املعلومات ا صالو لصح بو طن ي الو

بكة القانوية  بني املدعوين يف ا نتعون بصفة املرا شـ لمت ق ي
تابعة  لاألوروية ا يةب سة الربامج احلاسوية اجملا نملؤ ب  .س

 

ية  سات ا نوعي مزتايد دلى املؤ ملعس
ثق ية لابلرتاث ا سأةل إدارة ا مللكايف  مب

ية لدلول األعضاء . الفكرية ساعدة  معلو م
بو الصادر مؤخرا  يل الو ياعامتدا عىل د ل

ية  .لقضحول هذه ا

ثقايف سامه  ية الفكرية والرتاث ا شأن ا لاملؤمتر ادلويل  مللكب
نة يف العامل الرمقي  يف تعزيز الوعي 2009سـ اذلي عقد 

ثق ية ابلرتاث ا سات ا لبدور املؤ ن تفع ملعس هات  نايف  تكج
ها ها أو  تد ية الفكرية و متلكاب ع ب  .تمللك

 

شأن  بتوى عال من الوعي  مسـ
تعلقة حبق املؤلف  تحدايت والفرص ا ملا ل

 واحلفظ الرمقي

بات  ناءات  يدات والا تارتقت دراسة عن ا ت للمكي ثتق سـ ل
شأن احلفظ الرمقي وحق املؤلف  بواحملفوظات وندوة 

توى الوعي بقضااي ح شطة أخرى  سـوأ ق املؤلف مبن
 .واحلفظ

 

يات  لتقنهم أمعق لوقع ا ف
نفاذ  تجدة عىل اإلبداع وا لا ملسـ

شموةل حبق املؤلف  ملإىل املواد ا
 نوالاتفاع هبا

تغري اذلي يقوم به  سن لدلور ا ملهم أ ح ف
وسطاء اإلنرتنت بوسائل شـىت، مهنا 
شاركة احلكومات  مبنظمي مؤمتر دويل  ت

تفعني  ملنوالقطاع اخلاص وا

هم دور وسطاء اإلنرتنت عرب  بو يف تعزيز  فسامهت الو ي
ثل  شطة  مأ بو ن شرتكة بني الو ندوة ا يا مل والاحتاد ادلويل ل

شأن لالتصاال ية  ية والال بت ا سلك نازعات لسلك ملسوية ا ت
يا املعلومات والاتصاالت  نولو جيف مفرتق الطرق بني  تك

ية الفكرية اجامتع الاحتاد ادلويل اليت عقدت خالل  مللكوا
 .2009سـنة لتليكوم 

 

ناعات القامئة عىل 10صدرت  هام ا تعلقة بإ لص دراسات  س م
بو ندة إىل إرشادات الو تصاد و يحق املؤلف يف الا تس  مق

بع دراسات أخرى  تمكلت  سـوا  .نرشهالسـ
 

تخداهما يف  ــو وا ب ــدد دراســات الو ســـع ي
ناعات  شأن ا ياسات  ـــصوضـــع ا ل ـــ ب ـــسـ ل
شة  نا هام يف  ــــــة واإل ي ــــــاإلبدا ق مع ســــــ

شأن ياسات العامة يف هذا ا لا  لسـ

تمكةل ما مجموعه بلغ  35ملسـ عدد ادلراسات اجلارية وا
رشها منجزة دراسة 24 دراسة صادرة و15(دراسة  لن 

تلمة إلجراء دراسات 10 دراسة جارية و11و بات  سـ  مطل
 ).جديدة

 

ية  هم أمعق أل مهوعي أكرب و ف
ية  ية يف ا ناعات اإلبدا منا ع لتلص

ية ثقا تصادية وا ية والا فالاجامت لق  ع

تعانة ابدلراسات واألدوات اليت  سـالا
ها  تضعناول تكوين الكفاءات اليت  تت

ية تلف القطاعات اإلبدا بو لفائدة  عالو خم  ي

بو يف إطار وضع ا تاجئ دراسات الو يع  يتخدمت  ن مج سـ
ية ناعات اإلبدا ياسات يف جمال ا عا لص واضطلع بدلان . لسـ

ية للقطاعات ) بلغاراي وجاماياك( يات و نبوضع اسرتا طيج ت
سامهة يف  شأن ا شات  نا ية فهيام واسـهتلت ا ملاإلبدا ب ق مل ع

يات الا ية التيجسرتا تة بدلان أخرى يفطنو الصني (سـ 
يا و لوإندو سـي ندن يا وات يلنان ومالزياي وروما ن  ).ب
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بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

شأن إدارة حق املؤلف 13نظمت  ية  ية وإ ب ندوة و مي قلن ط
بو يف  ية حمددة ابالعامتد عىل أدوات الو ناعات إبدا ييف  ع ص

بني  رش(لفلغاان والاكمريون وا ند) لنا  يلوجاماياك وات
يقى( ند ) سـاملو يا وات يلورسي الناك وإندو رة اإد(نيسـ

ية شآت اإلبدا عا بني ومالزياي ) ملن يك وا لفلويجرياي وا سـ ملكن
 ).األفالم(

 

شطة تكوين الكفاءات لفائدة  نعدد أ
ية حمددة ناعات إبدا بدعني يف  عا ص  مل

شأن تكوين  ية  ية وإ بع ندوات و بنظمت  مي ن قلسـ ط
ية  ناعات اإلبدا عالكفاءات يف جمال ا ند (لص يلبواتن وات

ياك يل ودو يا و يا ومالزياي وروما نوإندو شـ ن يسـ ي مي س ) ن
بدعني وواضعي 700وشارك فهيا ما مجموعه  مل خشص من ا

ياسات  .لسـا

 

ية نظامت جديدة لإلدارة امجلا عمخس   م
نظامت جديدة  ئت  مأ ية يف بوروندي نش علإلدارة امجلا

يا يا وشاد وسانت لو سـوإندو ت  .نيسـ
تعزيز الوعي وتكوين الكفاءات  

ية مبا فهيا  تعلق ابإلدارة امجلا عفامي  ي
ية  شاء أنظمة اإلدارة امجلا عإ ن

سات  تعاون مع املؤ ساجلديدة وا ل
ية رشيكة ا ملعنا  .ل

اتفاق تعاون جديد وتعزيز جلان العمل 
شرتكة القامئة  ملا

ناعات  تعاون مع الاحتاد ادلويل  بو اتفاقني  لصأبرمت الو لل ي
يني (IFPI)الفونوغرامات  سـيق والاحتاد ادلويل للمو

ثلني   .(FIM/FIA)للمموالاحتاد ادلويل 
 

مي الربانمج احلاسويب اخلاص تعم
ية وال سـامي نظام  عابإلدارة امجلا

بوكوس   (WIPOCOS)يو
ية يف  يا الر نولو مقوإدماج ا ج لتك
ية نظامت اإلدارة امجلا عأعامل   .م

ية اليت نظامت اإلدارة امجلا ععدد   م
يا  نولو بوكوس واب جأخذت بربانمج و لتك ي

ية الفعاةل إلدارة احلقوق  مقالر

بوكوس و يركب نظام و نظامت /ّ ثه يف  مأو تواصل حتد ي
يجر  يا وا نا فاسو و ية يف بنن وبور ناإلدارة امجلا ي ي لع ك نك

بابوي يا وزنزابر وز يا وتوغو وزا يا وتزنا نوب أفر مو يق بج  .من
 

 

ية :رابعا تخدام املزيا نا  سـ

ية املعدةل للفرتة  تخدام موارد ويقة الربانمج واملزيا نا ث  2009-2008سـ
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ية عامتداتالا نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

13,485 12,746 94.5 % 

 

توى اإلنفاق يف الربانمج  .7 توى املرتقب يف الفرتة 3مسـيعزى اخنفاض  ن أساسا إىل إرجاء بعض األشطة 2009-2008ملسـ مقارنة اب ً
نة  ية 2010سـإىل  شأن ا ندوة  ثل ا مللك  بم يغايل، روان(بالفكرية والربامج احلاسوية ل بث اإلذاعي ) داكيف  شأن ا يني  لوالاجامتعني اإل ب قلمي

يك( ند وا سـا ملكه تلمت ) ل ثات اليت ا سـوبعض ا بة يف خطط العمل األويةلبع شأهنا وبعض ادلراسات املر بو ادلعوات  لالو ب  .تقي
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ية :4الربانمج  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثاملعارف ا تقل ل تع لتقل ل  ل

هدف يات قانو لا يدية لوضع آ يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا ية الفكرية محلاية أشاكل ا ية يف جمال ا يا ية و تقلية و تقل ل تع سـ سـ معل لن ل ل مللك
يديون  ناء ا تطلعات اليت يعرب عهنا األ ياجات واملصاحل وا ية معززة، وفقا لال ها بفعا ية و تقلواملوارد الورا ل ت ل لث م ّيق ح تطب

ية وادلول األعضاء متعات األ صلوا  جمل

سؤول عن يد : الربانمجملا يانلسـا  توشارد يست جوهانس كر

ييل :أوال  حتلملخص 

يدية والفوللكور أربعة اجامتعات خالل  .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلعقدت ا ث ن ل لللج مللكملع م
ية 2009 و2008 سنيت يا سـ وواصلت إعداد املواد ا ها لسـ تعرا ية وا ضوالقانوية األسا سـ سـ ية أساس العمل اجلوهري لوضع صك ن سـمر

نة). أو أكرث(دويل واحد  ثفة مضن ا شات  نا للجودارت  مكق ية ادلوية وم ل احلكو يان م حها اجلدال يف بعض األ بعد ختلل يل عىل ا لوهذا د ل
نة أي احامتل نقاش يف ا سم به القضااي املطروحة  يايس اذلي  للجا لل ت تسـ ية ل بري يف نظام ا ياري  يري  مللك حدوث  ك مع ووافقت . الفكريةتغ

مترب  بو يف  ية العامة للو سبا ي نة أقوى والية2009مجلع نح ا توافق اآلراء عىل  للج  هد هبا إلهيا حىت اآلنمب وأسفرت الوالية اجلديدة . ع 
شرية يف مجةل أمور إىل إجراء  نصوص"ملا توصل إىل " لمفاوضات عىل أساس ا لية ا شأنبغ ) أو أكرث( دويل واحد صك قانوين باتفاق 

يديضمن ي" ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ية للموارد الورا تقلامحلاية ا ل تع تقل ث للفعل ل نة اجلوهري وتعلق "ل يط معل ا للج عن  تنشـ
تاجئ ملموسة يق  برية عىل  نآمال  ناء عىل واليهتا اجلديدة نص الصك القانوين ادلويل . حتقك نة أن تعرض  تعني عىل ا بو للج أو نصوص (ي

مترب مجلعىل ا) الصكوك بو يف  سبية العامة للو ي شأن عقد مؤمتر دبلومايس. 2011ع ية بعد ذكل قرارا  بوتخذ ا مجلع ثري حامية . ًت تومع ذكل، 
يدية  يديوالتقلاملعارف ا ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا تقلملوارد الورا ل تع لث ية الفكرية وما زال العديد من ل بة إىل نظام ا سائل معقدة اب مللك  سـ لنم

تحدايت مطروحا ًا نوايح ل يةل من ا ية وا ية وا يا نظرية وا لعملا ن سـ سـ لتقل بارها ما جيري من تطورات ويقة . ل نة تضع يف ا ثوظلت ا ت عللج
نظمة األغذية والزراعة يولويج و نوع ا شأن ا ية  ية والاتفا تجارة العا نظمة ا تدايت أخرى مبا فهيا  تاكمل يف  ما ق بم ت ب مل ل ن لل ل وواصلت وضع . م

س ية يف ا نا ترب ا يات  ملآ ئ تع ية ادلوية وهتدف إىل إاتحة فرص أكرب سـتثل لارات احلكو ية لم متعات ا ية وا شعوب األ حمللثيل ا صل ل ضامن جململم
نة .  الفعاةلهتممشارك نة ما يزيد عىل 2009سـويف هناية  متدين دلى ا بني ا للج، بلغ عدد املرا ملع متعات230ق ثل أغلهبم تكل ا با و جمل مرا مي ً . ق

تربعات ارتفاع بو  ندوق الو هد  للو ي ص شاركة ش بل ودمع  بات املوهجة للحصول عىل ادلمع يف ا ما شديدا يف عدد ا ملسـتقلطل ً ثال 55ً  ً مم
نة خالل  متدة يف دورات ا ية ا ية وا للجمتعات األ حملل ملعصل بو أيضا عىل اسـهتالل . 2009 و2008للمج ًووافقت ادلول األعضاء يف الو ي

ية برانمج  سـنح ادلرا ية الفكرية ليف جمالللم يةائدة افمللك قانون ا صلمتعات األ  . يف ظل هذا الربانمججمل

تا  .2 هدت  نو بريا يف 2009 و2008سش ً منوا  شاركهتاكً ها و بو ود بة خبربة الو ية املطا ية واإل ية والو بادرات ا معدد ا ي ل مي ن حملل معمل قل . ط
رشوعات ية و رش ية وا يا سارات ا بادرات ا مومشلت هذه ا يع ت سـ سـ مل لمل متع املدينل ناعة واألوساط جمل تكوين الكفاءات وبرامج ا لص وقطاع ا

ية يف  يةمجيعمياألاكد نا تقدمة وا بدلان ا م األقالمي ويف ا ل مل بو من عدهوارتفع الطلب عىل ما ت. ل ية واثئق ي الو ياسة العامة واألدوات ا لعملا لسـ
تخصصة  ها فريدةالتنوعة وملاملا ياان األدواتة ومجموعاإلرشاداتمثل ع من نو ية وقواعد ا تدر ب والربامج ا لل تت . تيب ثبوعىل حنو مماثل، أ

يدية وحفص الرباءات  ية الفكرية يف تويق املعارف ا تصل بإدارة ا ية فامي  يهتا وناسـهبا وفائدهتا ا سن تو بو  تقلأدوات الو ث ي لعمل ت ح لي مللك ق
نازعات وروالاعرتاف ابلقانون العريف وعقود  نون وسوية ا يدوية وهمرجاانت ا نافع واحلرف ا نفاذ وتقامس ا مقا مل ت ل مل ثقايفرتاثنة اللفل . ل ا

يان  ساران إ ميواسـهتل  بو فهيام إىل الاضطالع بدور مركزيهمامنقلم يت الو ي ود شأن . ع ية  ية  نظمي دورة تدر نظمة يف  بوجنحت ا معل ت يبمل
متعات ية الفكرية لفائدة ا ثقافة وا جملتويق ا مللك ل تاحف واحملفوظاتث ية وا مل األ ب صل تني من خارج الو رشاكة مع مؤ ييف إطار ا سـ  .وسل

بو  .3 شأن تقدمي يوواصلت الو ية  سارات الاتفا سارات دوية عديدة مبا فهيا  ية الفكرية يف  تخصصة يف جمال ا هاماهتا ا بإ م ل م قمل مللك س
ية  شعوب األ تحدة ادلامئ املعين بقضااي ا تدى األمم ا يولويج و نوع ا صلا ل مل ن ب مت ل ية و(UNPFII)ل نظمة الصحة العا مل و تحدة م ملجملس األمم ا

تصادي والا نظمة العمل ادلوية (ECOSOC)جامتعي قالا نظمة األغذية والزراعة و ل و م ثقافة م تحدة للرتية والعمل وا نظمة األمم ا لو ب مل م
يوسكو( نا ية و) ل تجارة العا نظمة ا ملو ل يةم تجارة وا تحدة  منمؤمتر األمم ا لل تاد (لتمل نايم. بناء عىل الطلب )نكاألو تعاون ا تومتزي ا بو ملل ي بني الو

ية ادلوية ملوغريها من ا لنظامت والواكالت احلكو بو نظميبتم ثل تعاون الو شرتكة  شطة ا ي عدد من األ مل يوسكو فاميمع من نا تصل ابل  رتاثلي 
ية  ثقايف غري امللموس ومع أمانة الاتفا قا تبشأنل يولويج فامي  نوع ا ي ا ب لت يدية علقل يديلتقل ابملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع وقدمت . ل

بو أيضا خ ًالو ناطقي هادئ و يط ا ية وا يا وأمرياك الال يا وآ ية يف أفر نظامت إ ها العميل إىل  ية ود مربهتا ا ل ن يق م حملمع سـ مي تين قل ناء عىل لتق ب أخرى 
 .الطلب
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يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

شطة الربانمج  .4 ند تصممي أ نا ية واسرتشد هبا4ست ية ا يات جدول أعامل ا يذها إىل تو ها و ن و من ملعص لت نف تيط ظلت و. فة عامة بصختط
ية ادلوية  نة احلكو شطة الربانمج لوضع القواعد واملعايري مضن ا لأ للج يه األعضاء من شمول وتقوم عىل تو جسم اب ل ية (تت تو صا وتأخذ يف ) 15ل

بار حدود  ياقه " املكل العام"عتالا تان (سـودوره و تو يا ية الفكرية) 20 و16صل بان جوانب املرونة يف اتفاقات ا مللكوتأخذ يف ا  حلسـ
ية (لادلوية  تو صا توازنة ) 17ل توحة و شاورات  موترتكز عىل  مف تان (م تو يا ية ) 42 و21صل تحدة اإلمنا ئوتدمع أهداف األمم ا ية (مل تو صا  )22ل

ها خالل الفرتة. بصفة خاصة نة وتد عميوعزز جتديد والية ا ية للج تو يق ا تعراض  يد الا ص  ل حتقسـ بارشة18ق  .م 

شطة الربانمج يف جماالت ااسـهتدفتو .5 مل أ ية ن رش ساعدة ا ية وتكوين الكفاءات وا يعساعدة ا ت مل لن ية وقامحتقيقلتق  عىل تلتمن ا
تان  (يهتافشفابمتزيت الطلب و تو يا هم ). 13 و1صل ية يف دمج تسو يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثحامية املعارف ا تقل ل تع لتقل ل ل

ية يف  بارات اإلمنا ئالا هم مواطن صلب عت بو و شطة الو فأ ي تان (ناملرونة والاتفاع هبا ن تو يا شاركة ). 14 و12صل سائل ا تصل  ملوفامي  مب ي
تة  ية بصورة مؤ نظامت غري احلكو نة العامتد ا ية ا ية، ساعدت آ سائل املؤ متويل وسائر ا قوا م مل للج ل سـ سمل تربعات لفائدة ل بو  ندوق الو للو ي ص

متدة  ية ا ية وا متعات األ ملعا حمللجمل متع املدصل شاركة ا جملعىل ضامن  ية (ين عىل نطاق واسع م تو صا  ).42ل

ثا  بياانت األداء :لاث

سري  لنظام ا

يا  %)100( لكحمقق 
 )أو أكرث% 50( ئحمقق جزيا
 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

ــىل  ــد ع ــد واح ــك دويل جدي ــداد ص إع
 األقل

ياغة صكوك  صأريس أساس العمل اجلوهري من أجل 
بو . لدوية يف هذه اجملاالت يووافقت ادلول األعضاء يف الو

نصوص"عىل إجراء  بغية " لمفاوضات عىل أساس ا
توصل إىل  شأن صك قانوين دويل واحد لا أو (باتفاق 

ية واملعارف ) "أكرث ية للموارد الورا ثيضمن امحلاية ا لفعل
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل  ".ل

 

يايس دويل  سـإطار قانوين و
يدية  لتقلمعزز محلاية املعارف ا

ب يدي لتعوأشاكل ا ثقايف ا تقلري ا لل
ناهئا  بارشة عىل أ ممبا يعود بفائدة  م

يديني وفائدة عامة عىل  لتقلا
متع  جملا

ها شأن  تعامل واثئق الوبو وتاجئ أعام با ن ي لسـ
بادرات جديدة  بادئ، يف أربع  مإرساء ا مل

ميي ودون اإل قتعاون اإل قل لميي وأربعة لل
ياسات  سـسارات جديدة عىل األقل  للم

ية واألبعاد القانوية وتكوين  نالو طن
ية  متعات ا سارين  حمللالكفاءات و للمجم

تلفة متع املدين يف أربعة أقالمي  خموا  جمل

ياسات من مضهنا  تعلقة اب بو ا تخدمت واثئق الو سـا مل ي لسـ
يارات  شأن ا خلرشوعات األحاكم والواثئق  ب م

تقصاءات وادل راسات عىل نطاق واسع يف إطار سـوالا
ميي والوطين وعىل 32أكرث من  يدين اإل سارا عىل ا قل  لصع ًم

يا  يا وأفر متع املدين يف آ متع احمليل وا يقتوى ا سـ جملسـ جمل م
نطقة الاكرييب  رشية وأورواب و بدلان العرية وأورواب ا موا ق ل ب ل

ية شام ية وأمرياك ا هادئ وأمرياك الال يط ا لوا ل ي نحمل  .تل
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هاهما يف  بو وإ سإقرار رصحي بدمع الو ي
سارات  سارات قامئة وثالثة  مثالثة  م

تويني جديدة عىل األقل  ملسـعىل ا
مييويلادل  قل واإل

بو لدلمع  يبت خدمات الو هام وأقر هبا يف عدة طل سواإل
سارات  يهنا  ية من  مسارات دوية وإ مي ل بم ية قل  بشأنقالاتفا

يولويج و نوع ا با لت تصادي ل تحدة الا قجملس األمم ا مل
تدى األمم والاجامتعي  نظمة األغذية والزراعة و منو م

ية  شعوب األ تحدة ادلامئ املعين بقضااي ا صلا ل يوسكو ومل نا ل
ية وفريق تجارة العا نظمة ا ملو ل شرتك بني الواكالت م مل ادلمع ا

ية  شعوب األ صلاملعين بقضااي ا تادل  وجامعة األمم نكواألو
ية  نوية  يا ا تحدة ورابطة أفر منا ب جل للتمل وأمانة ) SADC(يق

هادئ  يط ا لتدى جزر ا حمل يط ) جديد(من حملوأمانة جامعة ا
هادئ  يا ) جديد(لا نوب رشيق آ سـورابطة أمم  ج

)ASEAN (تصادي ألمر نظام الا قوا يةل  تينياك الال
تو) جديد) (SELA (والاكرييب ميي علقيفامي  رشوع إ قل  مب

نطقة الاكرييب  يحت فرص ). جديد(مبخاص  لتعزيز توأ
تعاون بني  بولا   واحملافل والواكالت األخرى املذكورةيالو

ية الفكرية لفائدة  ية يف جمال ا هامات  مللكوقدمت إ تقنس
ها صةل ابملوضوع سائل  ناول  لسارات  مت ت مترار   وأكدم سـاب

ية  يا شورة ا بو مكصدر للمعلومات وا سـدور الو سـ مل لي
ية  لعملوالقانوية وا ية الفكريةالن ية اجلودة يف جمال ا مللكعا  ل

نظمة ما تقدمهبفضل   وتعده من من خدمات ادلمعمل ا
 .واثئق

 

نسـيق معززان بني تتعاون و
شأن  ية  سارات ادلوية واإل با مي ل قلمل
بري  يدية وأشاكل ا تعاملعارف ا لتقل ل
ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا ثا تقل  لل

شرتكة بني  شطة  شورات أو أ مأربعة  ن من
بو وواكالت دوية  لالو ية ي  أخرىقلميوإ

بو  يوسكو ومع يتعاونت الو نا ية أمانة ل نوع بشأنقالاتفا لت ا
نظمة العمل ادلوية  يولويج و لا مب تحدة ل ملوجامعة األمم ا

تحدة حلقوق اإلسان  ية األمم ا نومفو مل  (OHCHR)ض
هادئ يط ا تدى جزر ا لوأمانة  حمل يط  من حملوأمانة جامعة ا

هادئ نةلا شورات  شطة و رشوعات وأ ي خبصوص  ن معن م  .م

 

ضاء قدرة معززة دلى ادلول األع
ية عىل دمع حامية  ئات اإل ميوا قلي له
بري  يدية وأشاكل ا تعاملعارف ا لتقل ل

ية  يدي مقرتنة اب ثقايف ا مللكا تقل لل
تعلقة  ملالفكرية، وإدارة اجلوانب ا

ية الفكرية من املوارد  مللكاب
تدمية  ية لضامن الفائدة ا سـالورا ملث
ألحصاب تكل املعارف وأشاكل 
يدي واملوارد ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع  ل

ناهئا ية وأ مالورا  ث

تكوين  شطة عىل األقل  لتة أ ن سـ
توى احمليل أو  ملسـالكفاءات عىل ا

بو  تفاع مبواد الو ميي ابال يالوطين أو اإل ن قل
 ًأو خربهتا فعال

ياانهتا  ية وقواعد  بو ا تخدمت إرشادات الو با لعمل ي سـ
تقصا شأن ءاهتاسـودراساهتا ومجموعة أدواهتا وا ها  ب وواث ئق

ت ها ا يارات وبرا لا ية وموادها األخرى جمخل ية ا لعملدر بي
تكوين 55 الكفاءات يف إطار حوايل لتكوين شاطا  ل  ًن

ية يف  ية واإل ية والو توايت ا ميالكفاءات عىل ا ن حملل قلسـ ط مل
ية  يا وأمرياك الال هادئ وأفر يط ا يا وا نالاكرييب وآ يق يل حمل تسـ
بدلان العرية ية وا شام رشية وأورواب وأمرياك ا بوأورواب ا ل ل ل ق . ل

يحه من خدمات ادلمع واخلربة وعززت الو تتبو بفضل ما  ي
سات  ية واإلدارات واملؤ متعات ا ية قدرة ا سا حملل جمللعمل

ية  ها يف جمال ا ية عىل حتديد مصا ية واإل مللكالو حل مي قلن ط
تعلقة اب ثقايف ملالفكرية ا بري ا يدية وأشاكل ا لملعارف ا تع لتقل ل

يدي ية  والتقلا يةل ثملوارد الورا تشكوإدارهتا يف إطار 
تصل و يهنا ما  بادرات تكوين الكفاءات من  ياسعة من  ب م

ثتويق  يديب ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل  ل
نفاذ  ياغة عقود ا لوشمل حامية تكل املعارف واألشاكل و ص ي

ية للمعارف  شأهنا وامحلاية الوقا تفاوض  نافع وا ئوتقامس ا ب ل مل
تعلقة اب بات الرباءات ا يدية وحفص  ملا طل عارف مللتقل

يدية ية والتقلا  . والاعرتاف ابلقانون العريفثملوارد الورا
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بقة عىل أرض  يفة و يات قانوية  مطآ ن ّل مك
 الواقع يف ست حاالت

بو وموادها  تعني خبربات الو يا  يف أكرث عىل أرض الواقعسـ
ية جارية هتدف إىل وضع  بادرات إ قلميمن ثالث  م

شأن  بياسات وأطر وصكوك  يديسـ ة لتقلاملعارف ا
يدي ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع ية يف / ول ثأو املوارد الورا

يا  ياغة صكوك (يقأفر تمكلت  صيث ا سـ ية ح نظمة اإل ميا قلمل
ية الفكرية  ية  نظمة األفر ية الفكرية وا ية  للملكاألفر يق للملك مليق

يديبشأن  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل  ل
رشوعات  بارشة عىل  متدت  ماليت ا م بوع ) يأحاكم الو

هادئ  يط ا ية وا رشية وأمرياك الال لوالاكرييب وأورواب ا ن حملق تي ل
يا  يا وآ ية يف أفر سارات الو سـويف العديد من ا ن يقمل ط

هادئ يط ا ية وا رشية وأمرياك الال لوأورواب ا ن حملق تي وعىل . ل
يان همامن وجديدان يف  ساران إ ثال، اسـهتل  مييل ا م مل قلس ب

هادئ وطلب يط ا لالاكرييب وا هاهما يف حمل بو وإ س دمع الو ي
ها نظمة و يف مواد ا تني وجرى  بيقتا احلا تطتك مل ي ل  .لك

 

سارات عىل األقل جارية يف  مأربعة 
تدابري ضد  تعزيز ا لادلول األعضاء  ل

رشوع أو اخلاطئ  تصدار غري ا ملالا سـ
يدية  لتقلللرباءات خبصوص املعارف ا

ية  ثواملوارد الورا

سارات و بو يف  هامات الو نبت إ م ي ططل تعلقة ابمحلاية س مية 
ية  يةلئالوقا يدية واملوارد الورا ثلمعارف ا  يف أكرث من لتقل

يا يا وأفر يقأربعة بدلان وال سـامي يف آ  .سـ
 

ية عىل  ية أو  سارات و حملأربعة  ن طم
ية  تو بادئ ا تعني فعال اب جهياألقل  ل مل تسـ

شأن  ية  بوأفضل املامرسات واألدةل ا لعمل
يا نولو ية الفكرية، وخدمات  جا تك  مللك
يفة، من  ّاملعلومات والاتصاالت  مك

بري  ثقايف وأشاكل ا نة الرتاث ا تعأجل ر ل لمق
ها يدي غري امللموس و ثقايف ا تعمميا تقل  .لل

ية وإرشاداهتا  بو وموادها اإلعال تعني خبربات الو ما ي سـ
نة  ناء ر ية الفكرية أ تعلقة بإدارة ا ية ا مقا ث مل الرتاث مللكلعمل

ثقايف شطة أخرىلا رشوعات وأ ن يف إطار  تصةل م نة م  مقبر
ثقايف ية 7 يف أكرث من لالرتاث ا تين حاالت يف أمرياك الال

يا بدلان العرية وأفر يا وا يقوآ ب ل وعالوة عىل ذكل، . سـ
تويق  شأن ا تدرييب العميل  بو ا ثاسـهتل برانمج الو ل ب ل ي

ية  ثقايف وإدارة ا مللكا مرشوع الرتاث ("الفكرية ل
يا ") اإلبداعي لتعاون مع  واباملاساي جممتعمبشاركة كينيف 

تني تني خار يتني رش جهج  .يك

 

 

ية :رابعا تخدام املزيا نا  سـ

ية املعدةل للفرتة  تخدام موارد ويقة الربانمج واملزيا نا ث  2009-2008سـ
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

6,788 6,270 92.4 % 

 

تخدام املوارد مقار .6 توى ا سـيعزى اخنفاض  توى املرتقب أساسا إىل مسـ ًنة اب يةملسـ تا باب ا لاأل ل ًموارد خصصت أصال " 1: "سـ
نةلمتويل األفرقة العامةل  شاؤها يف الفرتة للجما بني دورات ا بغي إ ية ادلوية اليت اكن  ن احلكو نل شأ يف الواقع؛ 2009-2008يم تن غري أهنا مل 

نواعضاء األكون و" 2" شاركة يف عياذلين  متعاتللم  يةجملأفرقة ا ثلصل األ نة  بق دورات ا مم اليت  للج يةلل نيتسـ صلمتعات األ تفادوا من مج سـ ا
تربعات  بو  ندوق الو للمتويل  ي تطلب األمر ص بو العادية اخملصصة لألفرقة؛ ييف عدة حاالت ومل  ية الو تخدام موارد مزيا تايل ا ياب ن سـ " 3"ل

يف  تاك تواء ا لوتدابري ا ل يف املربطة ابألسفار(ح تاك توال سـامي ا ل تنيملا) ل لسـنمتدة خالل فرتة ا  .ع
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شأن الرباءات :5الربانمج  تعاون  بنظام معاهدة ا  ل

هدف سار املفضل  لا نظام الرباءات ادلويل وا بارها احملور املركزي  شأن الرباءات وتعزيزها اب تعاون  ملاحلفاظ عىل معاهدة ا ل ت ب عل
تحصال عىل حامية الرباءات ادلوية للال  سـ

سؤول عن الربانمج يد :ملا ميلسـا  بويل سج 

ييل :أوال  حتلملخص 

تب ادلويل  .1 تمكل ا ملكا نة سـ تحداث نظام جديد إلدارة ا2008سـخالل  تكررة ال تعددة و يات  ل  سـ ممعل ية م يوغرا فياانت ا بل لبب
باره ل ساعدة احلاسوب (ب احلاسويني القدميني نظامنيلاحيل حمل يك ختوا بات ادلوية  مبنظام معاجلة ا ل  ونظام معاجلة CASPIAلطل
بات ا بات لطلا سمل ا با  باره  تب ادلويل اب ساعدة احلاسوب يف ا لطلدلوية  ت ت ت مب لل ًمك ع تخدهم) CASPROملك تب  امسـالذلين ا خالل ملكا

نة20حوايل  تغ. سـ  نة ينسـوا ية  نظامني بصفة هنا سـ عن هذين ا ئ نة ذاهتا عن كام . 2009ل رش احملوسب القدمي لسـاسغين يف ا لننظام ا
(SPIDI) نة نذ  تخدم  سـ ا مسـ تب ادلويل اعامتدا عيو. 1998مل ًمتد ا يا املعلومات اجل هًا عىل نظاملكيملك نولو جديد  عاجلة من أجل ملتك

نظام اجلديد . ايليف الوقت احل نورشهاامللفات  ية هولوهذا ا تام فريد من نوعه ال (eDossier)ن نظام امللفات اإللكرتو لنظرا إىل تاكمهل ا ً
متدة  رش ا ملعوقدرته عىل معاجلة لك اللغات ا تعمل خطوطا غري لع شأن الرباءات مبا فهيا اللغات اليت  تعاون  ناء عىل معاهدة ا ًرش  سـ ب ل ب تن لل

ية يق املزيد من . تينال نظام اجلديد سرييس األسس  يري داخيل أساسا فإن ا بارة عن  يري هو  لتحقوعىل الرمغ من أن هذا ا ل تغ ع ًتغ ل
يث الكفاءة وإاتحة عدد أوفر من اخلدمات ملودعي  نوات القادمةحاملاكسب من  بات يف ا سـا نة . للطل سـوبدءا من  نة 2008ً سـ وطوال 

نفاذ إىل بعض أوجه ملفاهتم وإدارهتا عىل 2009 بات اب سمح ملودعي ا ية اليت  تب ادلويل أيضا عددا من األدوات اإللكرتو ل، أاتح ا لطل ت ن ً ً ملك
نة . حنو تفاعيل بات ادلوية األوىل ابللغ2009سـويف  تب ادلويل ا رش ا ل،  لطل يةملكن لات العرية والكورية والربتغا نة . ب هدت  سـوأخريا،  ش ً

تصادي العاملي2009 ساء الا يجة  ناء عىل املعاهدة  بات املودعة  سجل يف عدد ا ق آاثر الاخنفاض ا للكت ب لطل وجنم عن ذكل اخنفاض يف . نمل
شورة بات ا تب ادلويل تاله تقلص عدد ا نعبء العمل يف ا مللطل  .ملك

تدريب وخما .2 ترب برامج ا لو ية تع شطة أسا شأن الرباءات أ تعاون  تصةل مبعاهدة ا سـبة امجلاهري ا ن ب ل مل عاهدة وتعزيزها امللحفاظ عىل لط
تحصال عىل حامية الرباءات ادلوية سار املفضل لال نظام الرباءات ادلويل وا بارها احملور املركزي  لاب سـ مل ل بة املعاهدة . عت شعوقد أاتحت 

سـهتا تني مجموعة ال  ية يف فرتة ا يا لسـنن تلفةملع بدلان وبلغات  بري من ا يل يف عدد  ية من ذكل ا تدر خمن هبا من ادلورات والعروض ا ل ك ب لقل . يب
نة  تعني خالل  بة  سـوفضال عن ذكل، بدأت ا سـ تشع ل ندوات عىل ب2009ً تعلمي عن بعد هبدف زايدة تأثريها اإلنرتنتلهنج ا . ل ودورات ا

ب بار مودعي ا تظمة مع  لطلوواصلت أيضا إجراء اتصاالت  ك من ناء ً يةبات  تقصا هم عرب دراسات ا ئعىل املعاهدة والامتس ردود  سـ واكن . فعل
تخدام اجلزء اخملصص للمعلومات عن املعاهدة من موقع ركن الرباءات اإللكرتوين  نه يف إطار إمداد (™PatentScope)سـا م أمرا ال بد  ً

شرتكني يف ياانت الالزمة وقد ارتفع عدد ا نظام املعاهدة اب تفعني  ملا ب ب لن ً الربيد اإللكرتوين اخملصصة للمعاهدة ارتفاعا شديدا  قوامئ خدماتمل ً
توى الاهامتم ابحلصول عىل املعلومات عن املعاهدة تني مما يدل عىل زايدة ملحوظة يف  مسـيف فرتة ا  .لسـن

تالف صفاهت .3 تعاون مع ماكتب ادلول األطراف يف املعاهدة عىل ا شطة ا تعراض، مصمت أ يد الا خوخالل الفرتة  لق ن ا، أي سواء سـ
بحث ادلويل والفحص بات أم إدارات  سمل ا للأاكنت ماكتب  لطل متة ابالنضامم إىل لت بدلان ا نة، وا تارة و يدي ادلويل أم ماكتب  مله ا ل ي خم معه لمت

هم طريقة معل نظام املعاهدة ونظام الرباءات يف صفوف موظفي املاكتب واحملرتفني وا سني  سامهة يف  ية ا فاملعاهدة مث نفذت  حت مل ملنتفعني بغ
ية ية وقانوية وتدر ية وإجرا ية و شطة  متلني ومشلت يف مجةل أمور أ تفعني ا يني وا يبا ن ئ ن يل ن ن تقلفعل شغ تمل تعاون مع عدد من . حمل لوإضافة إىل ا

ثف عىل أساس غري رمسي تعاون مع ماكتب أخرى و تعاوين، تواصل ا ية للعمل ا ناء عىل برامج ر تكاملاكتب  ل ل مس نوركزت األشطة . ب
ي تدر يبا بحث عىل غرار ل بدلان األقل منوا وال سـامي اجلامعات ومعاهد ا ية وا نا بدلان ا تفعني يف ا لة تركزيا خاصا عىل املاكتب وا ل ل ل ًن مً مل ً

ية نوات املا ضا تعاون . لسـ رشوعات ا لأما  تقين م تب ادلويل وماكتب ادلول فقد ركزت لا يا بني ا ياانت إلكرتو بادل الواثئق وا ملكعىل  ً ن ب لت
نوف عىل األطراف يف امل تب ادلويل ملا  تالم ا تالف صفاهتا مما أفىض إىل ا يعاهدة عىل ا ملكسـ من الواثئق من املاكتب يف شلك % 75خ

ية إلكرتوين  تخدام أنظمة اإليداع واملعاجلة اإللكرتو نوزايدة ا ثل نظام اإليداع اإللكرتوين اآلمن يف سـ  ونظام (PCT-SAFE)ماملاكتب 
ناء ع بات  سمل ا تب  بإدارة  لطل ت ساعدة إىل عدد . (PCT-ROAD)عاهدة املىل مك ية، قدمت ا تعاون الر رشوعات ا ملوعالوة عىل  مس ل م

سائل املربطة  شورة القانوية خبصوص ا ثل ا شأن قضااي  تبري من ماكتب ادلول األطراف يف املعاهدة وادلول غري األطراف فهيا  مل ن مل ب مك
ية مع إطا يف القوانني واللواحئ الو ننظام املعاهدة و ي طب  .ر املعاهدة القانوين وخدمات الرتمجةتك
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تعزيز فرص  .4 تصل  بوفامي  شأن الرباءاتتطوير نظام ي تعاون  بمعاهدة ا ثت ادلول األعضاء خالل الال ثاين للفريق العامل جامتعحب،  ل ا
ناداباملعين  بغي اختاذه من إجراءات )PCT/WG/2/3ثالويقة ( إىل مذكرة أعدها املدير العام ًاستملعاهدة ا نظام املعاهدة ليك ين ما  لدعام  ً

متة هات ا ساعني إىل حامية اخرتاعاهتم وسائر ا بات ا توقعات ادلول األعضاء ومودعي ا ملهيب  جل ل لطل ل تمت الاجامتع ابالتفاق عىل .يسـتج خ وا
يق ية نظام املعاهدة يف اإلطار القانوين احلايل ألحاكم املعاهدة من أجل  حتقأنه من املمكن ومن الرضوري تعزيز فعا ياجات ل تاجئ تليب ا ت  حن

رشوط  تعاقدة يف فرض ا تعاقدة دون احلد من حرية ادلول ا يع ادلول ا لاملودعني واملاكتب والغري يف  مل مل يةمج ية امحلاية  عاملوضو هلشأن أ ب
سعي إىل مبوجب براءة ها ودون ا سريها و ل و يق تنسـيق قانون الرباءات املوضوعيتطبيقتف بحث والفحصتنسـ أو  . ينيطن الولإجراءات ا

بل  نظام املعاهدة من خالل حبث ا ها من أجل الارتقاء  ية ابملعاهدة  ئات ا سـواتفقت ادلول األعضاء عىل رضورة أن تواصل  ب ن لي ملع معله
بني أعاله وأن يضطلع بذكل  هدف ا يق ا متةل  ملا ل لتحق باع هنج تدرجيي؛ " 1"حمل يع أحصاب املصلحة " 2"تاب شاورات موسعة مع  مجوإجراء  م

سار قامئ تشمل ندوات إ ية يف إطار  ية إ معال قلمي يه األعضاءم يات الواردة يف جدول أعاملوأخذ " 3"؛ جعىل تو تو صا شأنل بو  ب الو يةي  لتمن ا
بان؛  سودة " 4"حلسـيف ا ناوها  موأخذ املوضوعات اليت  ل بار PCT/WG/2/3ثيف الويقة  املقرتحة خارطة الطريقتت نا عت يف عني الا ًر ه

شار إلهيا يف  شات ا نا ملاب ق شواغل اليتمل بعض ا لتقرير الفريق العامل مع اإلحاطة علام  ب تعاقدة وبأي موضوعات أخرى قد ً مل تعرب عهنا ادلول ا
شود هدف ا يق ا تطرق إلهيا من أجل  نترغب هذه ادلول يف ا ملل ل ناد ذكل العمل إىل دراسة معمقة . حتق ستواتفقت أيضا عىل رضورة ا ً

ترص علهيا ية وال  تا نارص ا تقشمل ا ل ل لع ية نظام املعاهدة؛ " 1: "ت ياق احلاجة إىل تعزيز فعا لعرض موجز  شالكت " 2"لسـ ملوحتديد ا
ها نظام املعاهدة؛  نة اليت يوا تحدايت الرا هجوا ه شالكت" 3"ل باب ا يل أ ملو سـ نة؛  حتل تصدي " 4"مالاك متةل  يارات ا للوحتديد ا حملخل

يارات املقرتحة؛ " 5"للمشالكت؛  يمي وقع ا خلو هوم وتعريف املفاهمي" 6"تق ها  مكف وتو ية العمل"ضيح اإلجراءات غري "أو " جازدوا
 .وغري ذكل" الرضورية

نيت  .5 تعاقدة خالل  سوارتفع عدد ادلول ا ييل وبريو وسان 142 إىل 138 من 2009 و2008مل شـ دوةل ابنضامم دول جديدة ويه 
ند ييب وات يلتويم وبر  .ينس

يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

تمتثل  .6 شأن الرباءاتلأعامل معاهدة ا شطة تطوير أنظمة بعاون  ناء عىل املعاهدة ومعاجلهتا وأ بات املودعة  يل ا يات  ن و ب لطل سج تمعل
شطة الربانمج  يا من أ يات وكفاءهتا جزءا ر ية ا يا املعلومات والاتصاالت دلمع فعا ننولو سـ لعمل ًل ئي ً ج نطوي . 5تك توعىل الرمغ من ذكل، 

ها الربانمج عىل الهنوض  ثرية  شطة  يشملأ ك بدلان ن ية وا نا بدلان ا ية املقدمة إىل ا ساعدة ا تقين وا تعاون ا لنظام املعاهدة وخدمات ا ل ل ن مل ل ل مب لتق
ييل أعاله تح سـامب ورد ذكره يف امللخص ا لاألقل منوا  ل ح يات . ً تو يذ ا بارشة يف  سامهة  صوسامه هذه األشطة  ل م ن نفت  من 31 و11 و10تم

ية  .لتمنجدول أعامل ا
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ثا  بياانت األداء :لاث

سرينظام  ل ا

يا  %)100( لكحمقق 
 )أو أكرث% 50( ئحمقق جزيا
 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

  شعبة أعامل املعاهدة

باء العمل سمل الطلب   عمؤرشات أ تواء تلكفة  تا ح
ته ته وتر مجادلويل ومعا يةمؤرش جل تا جات اإل   ن

ية اجلودة  لخدمات مالمئة وعا
 للمنتفعني ابملعاهدة

 مؤرش اجلودة

 انظر املرفق هبذا الربانمج

 

  شعبة أنظمة املعلومات

ختفيض إىل أدىن حد يف عدد أنظمة 
تلفة ادلامعة إلجراءات  خملاملعاجلة ا

 املعاهدة

يل يف  تحدث نظام  حما شغ ناء تسـ سمح ابال تغيط موحد  سـي
نظام ) أ: بعن ثالثة أنظمة حاسوية قدمية باط ا لا نت سـ

ية لاجلديد إلدارة ا يوغرا فياانت ا بل يحل Bibadminلبب ل 
نظامني احلاسويني بحمل ا ؛ CASPRO وCASPIA ل

تعاضة عن نظام ) ب رش SPIDIسـوالا نظام ا لن  ب
Pubadminتحداث ركن الرباءات اإللكرتوين ) ؛ ج سـوا

PATENTSCOPE® . تة نظام بأ متوسمح هذا ا ل ي
ية لإجراءات اسرتجاع واثئق املعاهدة وا يوغرا فياانت ا بل لبب

ناء عىل الطلب . عرب اإلنرتنت يغات  بوهو نظام بديل  للتبل
تعلقة  يه طلب حمدد لالطالع عىل واثئق املعاهدة ا ملتو جب

ها وطلهبا شورة و بات املودعة ا حتميلاب نمل  .لطل

 

حميط موحد ملعاجلة املعلومات 
 يدمع مجموعة إجراءات املعاهدة

بة ٪ لألعـــامل 99 بنـــسـتـــوافر األنظمـــة 
 املوقوتة املقررة

سب  ية  حوأداء األنظمة بدرجة مر ض
تفعني  ملنردود فعل ا

تفاء  شأ أنظمة املعاهدة عادة ال قمل  توافرها عىل حنو تن
تعراض خاريج ألداء نظام امللفات . موثوق سـوقد أجري ا

ية  نة eDossierناإللكرتو  وأدى إىل 2009سـ خالل 
يمي أداء ا ليق أدوات جديدة  لتقب نظام وحتديد مواطن تط

تصةل هبا سني ا شالكت وجماالت ا ملا تح نظام . لمل لواكن ا
بل  ته  تجا باته ووترية ا تعلقة  تظمة  قموضع شاكوى  ث بم سـ ب من

ية سني األداء. لعملإجراء هذه ا . لتحونظمت أربع دورات 
سن  شأن أداء األنظمة و تفعني  بت ردود فعل ا حتو ب ن ملطل

 .مسـتوى رضامه يف لك دورة
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نـصوص  يل نظـام معاجلـة ا لإماكية  شغ تـن
(XML) ملنت الطلب وحتويهل إىل نظـام 

ية  نامللفات اإللكرتو

سق  بات يف  نصوص اليت يقدهما مودعو ا يحت ا نأ لطل ل ت
XML يا عىل بات ادلوية املودعة إلكرتو رش ا ند   ً ن ل لطل نع

تايل نحو ا لا  :ل

بات املودعة اب -1 تب لطلا ية دلى ا يااب ملكللغة ا ن ل
بات مبا فهيا أي تعديالت  سمل ا ياابين  لطلا ت لل

تداء من   .2008ل يويو 3با

تب  -2 بات املودعة ابللغة الكورية دلى  مكيع ا لطل مج
بات مبا فهيا أي  سمل ا لطلهورية كوراي  لت مج

تداء من   .2009ل يويو 2بتعديالت ا

تب  -3 بات املودعة ابللغة اإلنلكزيية دلى ا ملكا لطل
هورية كوراي  تب  بات أو  سمل ا ياابين  مجا مك لطل ت لل
تداء من  بات مبا فهيا أي تعديالت ا بسمل ا لطل لت

 .2009ل يويو 2

 

زة عىل املعاجلة قدرة معز
نصوص  ية  للاإللكرتو  (XML)ن

شورات املعاهدة تكون 10 من٪ من 
بة  نصوص  سـمرفقة  ٪ من ادلقة 100بنب

نصوص الضوية( ئبدال من ا ل ً( 

بة ٪12أرفق  نصوص  شورات املعاهدة  سـ من  ب بنن م
تعرف ً٪ من ادلقة بدال من100 متدة عىل ا ل نصوص  مع

نة   .2009سـالضويئ عىل احلروف حبلول هناية 

تعرف الضويئ عىل احلروف يف نظام  لوشمل إماكيات ا ن ت
ية  لصيناملعاهدة ادلاخيل يف الوقت احلايل اللغات ا
ية  ية والرو يااب ية وا ية واألملا سـواإلنلكزيية والفر ن ل ن نسـ

تخدام نظ نصوص املعدة اب ية إال أن ا با سـواإل ل ن تعرف سـ لام ا
ترص  شورات املعاهدة  ها  تقالضويئ عىل احلروف إلرفا مبنق

ية  ية والرو ية واألملا سـعىل اللغات اإلنلكزيية والفر ن نسـ
تني  نظام اب تاجئ احملققة عرب هذا ا ية ألن ا با للغواإل ل ن ن لسـ

رش ية حىت اآلن ألغراض ا ست اك ية  يااب ية وا لنا ف ين ن ل لي  .لص

 

يا65 ً٪ من الواثئق الواردة تصل إلكرتو  ن

ناء عىل املعاهدة  ياانت  بادل اإللكرتوين  باكن نظام ا ب للت ل
PCT-EDI تالم الواثئق عىل مدى يةل األوية ال سـ الو ل سـ

تني  تالم . 2009 و2008لسـنا نظام ال تخدم ا سـوقد ا ل سـ
نادا(٪ من الواثئق الواردة 75ما يزيد عىل  ًا  إىل إحصاء ست

ثين  ية وشمل يسـتالصفحات مبا  سل اإللكرتو يقوامئ ا ن لتسل
ية ثقة عن رشاكت الرتمجة اخلار جالواثئق املرتمجة ا ) ملنب

سح ما يقل عن  ٪ من الواثئق دلى 25موجرى 
تالهما  .سـا

 

تقدم ملحوظ يف وضع مجموعة 
من اإلجراءات متاكمةل 

ية  ناإللكرتو

سجةل  ناء ا ملاخنفاض يف حاالت الا ثت سـ
بادل الواثئق إلكرتويا ًعن طريق  ن  ت

تحدث نظام  وهو نظام . 2008نة سـ ومعم SHEPسـا
سمح PCT-EDIنظام لرصد  بتحديد الواثئق اليت ال ي 

يا عرب نظام  ها تلقا ًميكن  ئ وميكن اآلن . PCT-EDIحتميل
ياانت 17كشف  ناء يف ا ب حاةل من حاالت الا لت ثسـ

شالكت  تة تأشري ا نظام عرب أ ملومعاجلهتا بفضل ا مت ل
سمح لفريق ادلمع بض بة إىل احلاالت اخلطرية مما  ياب امن لنسـ

ناسب تابعة عىل حنو فعال ويف الوقت ا ملا ًوجرت أيضا . مل
بع عرب احلوار ناء من ا نسوية عدد من حاالت الا ت ملت  .ثسـ
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نإماكية نفاذ املودعني 
واملاكتب إىل مجموعة 
ياانت  بنوعة من ا لت م

والواثئق، مبا فهيا بعض 
رسية عرب  ياانت ا لا لب

نة يات أ يآ  مل

ـــود ـــد اطـــالع امل ي ـــق  ـــاانت وواثئ قي عني ب
تظام  نواملاكتب اب

ية  يريات يف نظام املعاهدة للملفات اإللكرتو نأجريت  تغ
PCT E-Dossier نة سـىن 2009سـ خالل  يت حىت 

رش ومل  تصةل مبا  نيل مراسالت املودعني العامة ا مل حتم
ناء عىل املعاهدة  بات ادلوية املودعة  برش من ا ل لطل ين

ية يف  لكرتوين ركن الرباءات اإلنبواسطة اخلدمات اإللكرتو
PATENTSCOPE® نة  مكرحةل أوىل من مرفق يملعا

بات 67ومحل . امللفات اخلاصة لطل مودعا من مودعي ا ً
با دويا يف إطار 220ث ويقة خاصة مبا مجموعه 370  ً لً طل

مترب  ية بدأت يف  سبمرحةل جتر يل 2009يب تشغ مث اسـهتل 
ناير عىل وجه اخلدمات   .2010ياتم يف 

رسية  ياانت ا تح ا لومل  ب نة حىت اآلن إال أنه لت يات أ يعرب آ مل
يات مت تطوير خدمات  تو ناء عىل ا هوية  بت من ا صا ل ب ل لتث

هوية اليت أجريت  شأن إدارة حتديد ا لالواردة يف ادلراسة  ب
بار 2008سـنة  بوها وا باري  يط الا ت وإاتحهتا يف ا ت خحمل لخ لق

 .إدماج األنظمة

 

بة القانوية نا لشع
  

تفعني  نبكة معززة من ا ملشـ
بدلان لفعلا متلني يف ا ليني وا حمل

تفعني  ملنذات العدد املرتفع من ا
منو  بدلان األطراف ذات ا لوا ل

 املرتفع

شطة  تفعـني وأ شطة تـدريب ا نـعدد أ ن ملنـ
ـــدلان  ـــني يف ب متل ـــني ا تفع ـــة ا ب حملخما ن ملط

 مسـهتدفة

ناهز  شاطا 192ينظم ما   ً تفعنيلن نظام ملنتدريب ا ب 
بة  متلنيطاملعاهدة وخما تفعني ا حملا ابللغات اإلنلكزيية  به ملن

ية  يااب ية وا ية والعربية وا ية واألملا با ية واإل نوالفر ل ي ن ن سـ نسـ لص ن
بدلان مبا فهيا  بري من ا ية يف عدد  لوالكورية والرو ك سـ

ندا  هرسك وبوسواان و نة وا بو ياك وا بحرين و كا ت سـ ل بلج لل
يا والكونغو وكوت ديفوار  ييل والصني وكولو بو مشـ

ه تارياك وكواب وادلامنرك وا مجلوكو ية سـ مينيكورية ادلو
يل  يا وإرسا يا وإندو ندا وفرسا وأملا سلفادور و ئوا سـ ن ن نل نيل ف

يا وهوندا ويجرياي وبريو  يا وان ياابن و يا وا نوإيطا ل ب ي ل يل مك ن
نوب  يا و نغافورة وسلوفا هورية كوراي و بني و جوا كمج سـ لفل

هورية  ند و سويد وسورسا وات يا وا با يا وإ مجأفر يليق ل ن يسـ
سابق ية ا يوغوسال لمقدويا ا ل تحدة والوالايت فن ملة واململكة ا

يا تان وزا ية وأوز تحدة األمر با سـ ممل بك واسـهتدفت عدة . يك
توسطة واخملرتعني رشاكت الصغرية وا تحديد ا شطة اب ملأ ل  .لن

ية  با ية واإل نوقدمت األشطة ابللغات اإلنلكزيية والفر سـ سـ نن
ية ية والكورية والرو يااب ية وا ية والعربية وا سـواألملا ن ل ي نن  .لص

تمكل حوايلوعالوة عىل ًشاراك دورة  4 970  سـ ذكل، ا م
تصةل ابملعاهدة وشارك عرب اإلنرتنت لتعلمي عن بعد ا ملا

نظمة ندوات خاصة ابملعاهدة  6ً خشصا يف 348 عىل مو
ية  ية واإلنلكزيية وا ية والرو با يناإلنرتنت ابللغات اإل سـ ن لصسـ

ية يااب نوا نة ل  .2009سـ خالل 
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شرتكني يف قامئة خدمات ا لربيد ملعدد ا

 اخملصصة للمعاهدة

شرتكني يف قامئة خدمات الربيد  اإللكرتوين ملارتفع عدد ا
ية اخملصصة للمعاهدة  ئيسـالر

(http://www.wipo.int/listbox/pct-general)  
نة ٪ 26بنسـبة  سـنذ  يا2007م ً وبلغ حا  15 409 ل

باية يةرسائل الربيدالوترمجت هذه . أشخاص ن إىل اللغة اإل سـ
نة للغإضافة إىل ا ية خالل  سـتني اإلنلكزيية والفر  .2009نسـ

ثات  تحد بوعي خبصوص ا يويرسل بريد إلكرتوين أ ل سـ
ية املدخةل عىل  بو عاأل ناء عىل سـ يل مودع الطلب  بد ل

 بواسطة قامئة خدمات الربيد املعاهدة
(http://www.wipo.int/listbox/pct-guide) 

بة 4 864 إىل شرتاك مما يمن عن زايدة  سـ  بنم ن50ً نذ  سـ٪  ة م
2007. 

 

تب  سن يف ا ملكهم  ّف حم
بار  ياجات  كادلويل ال حت

ناء عىل  باملودعني 
املعاهدة يف العامل 
يات  تيجوالاسرتا
 اخلاصة ابملعاهدة

نـاء  بـار املـودعني  تظمة مع  باتصاالت  ك من
 عىل املعاهدة يف العامل

بار  تظمة مع  شاته ا نا تب ادلويل اتصاالته و كواصل ا ن ملق م ملك
بات  ثل بناء علطلمودعي ا نظامت اليت  ميىل املعاهدة وا مل

ية ادلوية من خالل (األعضاء فهيا هؤالء املودعني  لا مجلع
ية  نا ية ا عمحلاية ا لص والاحتاد ادلويل لوالكء ) AIPPI(مللك

ية  نا ية ا عا لص يوية لوالكء ) FICPI(مللك يـة اآل سـوا مجلع
ية ) APAA(الرباءات  نا ية ا تني  ية األمر عو لص للملكمجع يك

)ASIPI (ية الفكرية مجلعوا ية لقانون ا مللكية األمر يك
)AIPLA (ية الفكرية ماليك مجعيةو ) IPO(مللك ا
نقاابت احملامني وا ية  لية األمر ية ) ABA(يكمجلع مجلعوا

ية الفكرية  ية  للملكالرباز هد الوالكء ) ABPI(يل معو
تب األورويب للرباءات  متدين دلى ا ملكا ية  (EPI)ملع مجلعوا

ية نا ية ا ية  عا لص للملكيل تخدمت . )(ACHIPI) لشـ سـوا
تفعني ابملعاهدة خالل  شأن ا ية شامةل  تقصا ندراسة ا ب ئ ملسـ

تقدير مدى رضا الزابئن واخلدمات املقدمة2008سـنة   .ل 

 

تعاون ادلويل لبة ا   شع

ثف مع  مكتعاون 
املاكتب واإلدارات 

العامةل يف ظل املعاهدة 
يوشمل مجةل من 

يهنا اجملال  باجملاالت، من 
ييل واإلج رايئ لتشغا
والقانوين وجمال 

يق  تدريب و سـا تنل
نسن ألشطهتا  ّحم

ـــب  ـــع املاكت ـــاون م تع ـــات ا ـــدد اتفاق لع
 واإلدارات العامةل يف ظل املعاهدة

تعاون مع عدد من املاكتب  متر ا لا ية سـ مسناء عىل برامج ر ب
تعاوين ومع ماكتب أخرى عىل أساس غري رمسي  لللعمل ا

تعاون أو اعزت ية  للدون وضع أي اتفاقات ر ام إبراهما مبا مس
تصةل  ية ا تو تدريب وا ثل برامج ا شطة  ملشمل أ ع ل ل ن مي

تعلقة ابملعاهدة  يا املعلومات ا نولو ملابملعاهدة و ج تك
شأن الرباءات ابلرتكزي عىل  بواملعلومات واإلحصاءات 
ية  نا بدلان ا تفعني يف ا تدريب لفائدة املاكتب وا ما ل ل ن ملل

بدلان األقل منوا وال سـامي اجلامعات ومعا ًوا بحثل  .لهد ا

ية أو  شطة تعاون و بو أو شاركت يف أ نونظمت الو ن طي
ية تا بدلان ا تعلقة ابملعاهدة يف ا ية  لإ ل ل ممي نة : قل بو سـا ل

ييل  ندوراس وبوسواان والربازيل و هرسك و شـوا ت ه ل
هورية  تارياك وكواب وا مجلوالكونغو وكوت ديفوار وكو سـ

يا  تان و يا واكزا سلفادور وإندو ية وا نادلو ييك سـ سـ كل خ ني ني م
يا وان بني وسلوفا كيا ويجرياي وياكراغوا وبريو وا لفل ن ن ميب

هورية مقدويا  ند و يا وات با يا وإ نوب أفر نو يل ن مجسـ يق ج
يا تان وزا سابقة وأوز ية ا يوغوسال با سـ ل مل بك  .ف

ية الفكرية الربازييل  تيب ا ساعدة إىل  مللكوقدمت ا مك مل
يهنام  ياق  تعيواملرصي يف  تني تعمالن يف سـ ليكإدارتني دو

يف اإلطار ظل املعاهدة و هرسك  نة وا بو يإىل ا سـ لتكل ل
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سالم رالقانوين الوطين مع املعاهدة وإىل ب لوين دار ا
 .ورواندا وقطر يف إطار انضامهما املعزتم إىل املعاهدة

شأن  بتقدمي اقرتاحات 
سني نظام  حتبل  سـ

املعاهدة كلك وال سـامي 
بحث ادلويل  لإجراء ا

يدي  لمتهوالفحص ا
هام  تا جئادلويل وعرض  ن

تخدام تبليو سـها وا غ
تكل  نة  لاملاكتب ا ملعي
تفادة من  تاجئ لال سـا لن

نإماكياته ابلاكمل وزايدة 
قميته إىل أقىص حد 

لفائدة املودعني واملاكتب 
نة   ملعيا

شة الاقرتاحــــات واعامتدهــــا يف  قــــنا م
ية ابملعاهدة ئات ا نا ملعي  له

نادا إىل مذكرة أعدها املدير العام  ًثت ادلول األعضاء ا ست حب
بغي اختاذه من ) PCT/WG/2/3ثالويقة ( ينما 

توقعات  يب  نظام املعاهدة ليك  لإجراءات دعام  تج يسـل ً
ساعني إىل حامية  بات ا لادلول األعضاء ومودعي ا لطل

متة هات ا ملهاخرتاعاهتم وسائر ا تمتو. جل ثاين خا ل الاجامتع ا
للفريق العامل املعين ابملعاهدة ابالتفاق عىل أنه من املمكن 

ية نظام املعاهدة يف اإلطار ومن الرضوري تعزيز ل فعا
تاجئ تليب  يق  نالقانوين احلايل ألحاكم املعاهدة من أجل  حتق

يع ادلول  ياجات املودعني واملاكتب والغري يف  مجا حت
تعاقدة يف فرض  تعاقدة دون احلد من حرية ادلول ا ملا مل

رشوط  ية امحلاية مبوجب براءة لا شأن أ ية  هلاملوضو ب ع
ها ودون سريها و تطبيقو يق قانون تف سعي إىل  سـ ا تنل

بحث والفحص  يق إجراءات ا لالرباءات املوضوعي أو  تنسـ
يني بغي أن تواصل .طنالو ية ابملعاهدةين و ئات ا نا ملعي  له

نظام املعاهدة من خالل حبث  بها من أجل الارتقاء  معل
يق  متةل  بل ا لتحقا حمل هدفهذا لسـ  .لا

 

ية :رابعا تخدام املزيا نا  سـ

تخدام موارد ويقة الرب ثا ية املعدةل للفرتة سـ  2009-2008نانمج واملزيا
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

176,974 167,781 94.8 % 

توى اإلنفاق يف الربانمج  .7 يع الوحدات 5مسـيعزى اخنفاض  يف يف  تاك تواء ا بذوةل ال هود ا مج إىل ا ل ل حمل مثل الوفورات احملققة (جل
يجة الختاذ تدابري يف نفقا سفر  نتت ا يالل تلكلفعا يث ا لة من  ناير ةفح ية من هجة أخرى) 2009ي يف  تا لمن هجة وإىل العوامل ا  :ل

ية للفرتة : شعبة أعامل املعاهدة .8 بلغ املدرج يف املزيا مية تقل عن ا ية  يف أعامل الرتمجة اخلار نبلغت تاك مل قل  ألن جحم 2009-2008ج
توقعهذه األعامل اكن أقل من احلجم ية . مل ا تني الكورية والربتغا بات ادلوية املودعة اب لويعزى ذكل أساسا إىل كون العدد الفعيل  للغ ل للطل ً

تني إىل لغات تخذ إلضافة هاتني ا للغعقب القرار ا بات ابللغة مل رش أدىن من العدد املرتقب إذ تواصل إيداع العديد من هذه ا لطل ا لن
تلزم واإلنلكزيية  تايل سـا توقعةسـالاألمر اب ية أقل من املوارد مقارنة ابملوارد ا ملتخدام  ية . مك يات الرتمجة اخلار متد مزيا جوفضال عن ذكل،  ن تع ً

تقرييب ية وتقديرها ا يات رصد املزيا رس طابع  ية األوية بفرتة طويةل مما  بت بعد وضع املزيا ساب معقد  لعىل  ن معل يف ل ن  .يثح

شأن بعض رس: املعلوماتشعبة أنظمة  .9 تفاوض  يد ا بأ ل يص ع تخدام الرتا ميهتا وازداد ا يض  نوية  يص ا خوم الرت تخف سـخ قسـ ب ل
ية" بت من . 2009-2008خالل الفرتة " ناجملا هوية وا بار األوية املربطة بإدارة ا تطوير والا ندت أعامل ا ثوعالوة عىل ذكل، ا ل تت لخ ت ل ت ل س

سـهتدف أدت إىل إرجاء توحة املصدر وغري مدعومة للحل ا يغة  تخدم إىل  ملهوية ا ص مفسـ شاطمل هذا ا بة  تخدام األموال املر ن ا لسـ ل . تق
ساب اإللكرتوين اخلاصة بأنظمة املعاهدة احلاسوية تحدة ادلويل  يف مركز األمم ا بوأخريا، جسلت تاك للح مل ل توى أدىن من  ً مسـأيضا  ً

نظامني احلاسويني القدميني  تدرجيي عن ا ناء ا توقعة مما يعزى جزيا إىل الا يف ا تاك با ل ل تغ ئ مل ل سـل ًCASPIAو CASPRO. 

بة القانوية .10 نا نظام : لشع تفعني  ية ملواصةل الاتصاالت اب نولو تخدام الوسائل ا يف ا بحققت بعض الوفورات بفضل  ن سـ ملث ج لتك تك
ندوات عىل تعلقة ابملعاهدة اإلنرتنتلاملعاهدة وتدريهبم مبا فهيا ا نظمي ندوات  شاركة هجات جتارية يف  م وزايدة  ت وإضافة إىل ذكل، اكن . م

تعا سـتوى الا توى املرتقبمسـ ناطق أدىن من ا يني يف بعض ا سـنة خبرباء خار ململ  .ج
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شأن الرباءات تعاون  بة أعامل معاهدة ا بمؤرشات خاصة  ل  بشع

 مؤرشات عبء العمل

نظام  بهد الاتفاع  ن نة ش نظام  شاء ا نذ إ سـاملعاهدة ألغراض اإليداع ادلويل للرباءات تزايدا رسيعا  ل ن م ً نوية بلغت . 1978ً سـوجسلت زايدة 
توسط نسب بات٪6,3ملهتا يف ا  .ل ادلوية خالل العقد األخريلطل من ا

تب والعدد تصل ابملعاهدة يف ا تطور عبء العمل ا يد  بة أعامل املعاهدة هو مؤرش  ها  ية اليت  سخ األ نوي من ا ملك ا مف ملسلم ل شع صل ن تسـ تل ل
 .2ادلويل
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إ��اع ور�� (EASY) و����	إ��اع ورق وإ� ���	��� إ��اع إ�	��و�� 
نة  تب ادلويل خالل  سـوقد جسل اخنفاض يف عبء العمل يف ا سـامب مي2009ملك تهح  ناء . حظكن مال بات املودعة  بواكن تقلص عدد ا لطل

نة  تصادي عامال همام سامه يف هذا الاخنفاض2009سـعىل املعاهدة يف  ساء الا بب تأثري ا  ً ً ق لكس  .ب

بات الرباءات املو نوع اللغوي املزتايد يف  بة أعامل املعاهدة ا يريات يف  ية اليت أدت إىل إدخال  تطورات األسا طلومن مضن ا ت شع تغ سـ دعة لل
يا نظام املعاهدة يف بدلان رشيق آ ناجت بوجه خاص عن زايدة الاتفاع  سـا ب ن  .ل

                                                           

بات بعد أن يودع 2 سمل ا تب  ناء عىل املعاهدة يرسهل  ية يه طلب مودع  سخة األ لطلا ت ب صل لن تب ادلويلمكل يه إىل ا ملك ويعاجل  سجةل تأثرا شديدا . ف ًوتأثر األرقام ا ً مل ت
بات سمل ا تب ادلويل إال إثر معاجلهتا يف ماكتب  ية ال تصل إىل ا سخ األ ها ألن ا بات دلى ماكتب  تغرقة ملعاجلة ا لطلابلفرتة ا ت صل ن لطل ملكسـ لسلم ت بب، ال . مل لسوذلكل ا

ية سخ األ سمل ا صلتطابق الاجتاهات يف  ن ت تقدير عبء العمل لت ناء عىل املعاهدة عىل الرمغ من أهنا مؤرشات صاحلة  بات  يقا مع الاجتاهات يف إيداع ا ل تطابقا د ب لطل ً قً
تب ادلويل  .ملكيف ا
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توسط يف  بة اجملموع ا ية يف ظل املعاهدة عن  بات الرباءات املودعة ابللغة اإلنلكزيية ويه لغة اإليداع الر بة منو  ملوتقل  سـ سـ طل نسـ ي ئن

منو. الوقت احلارض سجل معدالت أعىل من ا لناك عدة لغات أخرى  ت يةفه يااب ية والكورية وا يهنا اللغات ا ن من  ل ن  .لصيب

ية تا جمؤرشات اإل  ن

سب لك وحدة من املدخالت ية  ياس خمرجات  ية يه  تا حباإل معل قن تعامل . ج ية يف ا بة زايدة الفعا سب  ية أو تقل  تا سـوقد تزيد اإل ل سـ ح نن ج
ية تا ية اإل ها يف ا جاملدخالت أو ترا نجع  .لعمل

يار عىل  وقع :قياس اخملرجات رش"ختالا متد " لنا يدي ا ياس ا ملعياس أويل للمخرجات يف ظل نظام املعاهدة بدال من األخذ اب لتقل ملق ًمكق
ية ناء ا سحب أ ها قد  ية ألن  ترب ابألحرى مكدخالت يف ا ية اليت  سخ األ بات الرباءات املودعة أو ا لعملعىل  ث ُ ي لعمل تع صل ن بعضطل ومن . ل

بب ترامك رش يف حاالت أخرى  تأخر ا متل أن  بسا نل ي تكامل العملحمل باب أخرى حتول دون ا سـ العمل أو أل  .سـ

رش  تالهما ومعاجلهتا وترمجهتا وإعدادها  ناء عىل املعاهدة اليت مت ا بات املودعة  ياس عدد ا شورات  تايل إىل ا ند اب نو سـ ب لطل ن للل لقمل يست
نة ها إىل املاكتب ا ملعيّوإبال ياس خمرجات أعامل املعاهدة. غ يةل معقوةل  لقوهذه و  .سـ

شمل تعديل أو اإلضافةتوال  رش وأي أشاكل أخرى من أعامل ا ل اخملرجات أعامل إعادة ا شورات املعادة أو يف . لن ملنوالزايدة يف عدد ا
توسط عبء العمل للك طلب ساطة زايدة يف  ثل  معدد الاسـامترات املرسةل للك طلب  ب وإذا زاد هذا العبء فال بد من مالحظة . بمت

ية عرب اخنفاض ع تا جتراجع يف اإل تاحة دلهيان تخدام املوارد ا ها اب تكام بة أعامل املعاهدة ا يع  شورات اليت  ملدد ا سـ سـ شع تط لن تسـ  .مل

نني هام:قياس املدخالت ناء عىل عاملني ا ث تقاس املدخالت   :ب

نفقات األخرى .1 تلزمي وا باين وعقود ا شمل املوظفني وا يع املدخالت مبا  ية  تلكفة املا لا ل مل ي مجل ل  .ل

بني مباك .2 بان املوظفون اذلين ال يعملون بدوام اكمل(ئف عدد املوظفني بدوام اكمل ملعدد املوظفني ا  ).حلسـليك يؤخذ يف ا

ية املوظفني تا ية هام مؤرش تلكفة وحدة اخملرجات ومؤرش إ تا ياس اإل سب مؤرشان  جوانطالقا من تكل املعلومات  ج نلق ن ُح ً. 

 مؤرش تلكفة وحدة اخملرجات

هذه ا لتعرف تلكفة وحدة اخملرجات وفقا  تاج وحدة واحدة من اخملرجاتً ية الالزمة إل تلكفة اإلجام توسط ا نية عىل أهنا  ل ل وحيدد . مملهنج
شطة ادلمع واإلدارة ية من نفقات أ بة أعامل املعاهدة زائد حصة  ية  نفقات اإلجام ية اب تلكفة اإلجام نتوسط ا شع ل ل ل بل نسم وتلكفة الوحدة يه . ل

شور وشم ية للك  تلكفة اإلجام توسط ا تإذا  ن ل مل م يغ واإلدارة وغري ذكلً شطة املعاهدة مبا فهيا الرتمجة وا يع أ بلل تلكفة  ن  .لتمج

بارشة تلكفة غري ا بارشة وا تلكفة ا تاج إىل ا سمت تلكفة اإل ملو ل مل ل ن بارشة نفقات وحدات نظام املعاهدة . ق تلكفة ا ملوشمل ا ل إدارة نظام (ت
شمل نفقات وح). املعاهدة وبراجمه بارشة  تلكفة غري ا تأما ا مل نظمة اليت تدمع نظام املعاهدة فل يا املعلومات (ملدات ا نولو باين و جثل ا تك ملم
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بارشة فقط). وغريها تلكفة ا تأثري يف ا يع ا بة أعامل املعاهدة  ملوجدير ابذلكر أن  ل ل تط نفقات مرحجة حىت ال . تسـشع تعني أن تكون تكل ا لو ي
نظام املعاهدة بان إال احلصة اخملصصة مهنا  لتؤخذ يف ا شورة إىل هذه املعادةل ألن نظام ضوقد أ. حلسـ بات ا نيفت تلكفة حفظ ا مللطل

بات ملدة  توجب حفظ ا لطلاملعاهدة  نة30يسـ  .سـ 

ية= تلكفة الوحدة تاج اإلجام لتلكفة اإل شورات /ن بات+ ملنعدد ا  لطلتلكفة حفظ ا

يريات كربى نات عن  سفر هذه ا توقع أن  نات إال أنه ال  تغوميكن إدخال املزيد من ا ت يي سي تحس لتح تاجئل يع نطاق . لن يف ا سـكام ميكن تو
نة  شمل  ية  سـيق ا ي ملهنج لب ية 2003تط ية مزيا يطة نظرا إىل الفوارق الكربى يف  ست  ية  سابقة غري أن هذه ا نوات ا ن وا سـ ي لعمل ل بنسـ ً ب لل

بو ته . يالو بلغ  ناء عىل املعاهدة  شور  ية، تقدر تلكفة الوحدة للك  هذه ا ميووفقا  مب ب ن قملهنج م ل ً فرناك سورساي826ً ي نة ً  مما يمن عن 2009سـ يف 
بة  سجةل٪21بنسـاخنفاض  تلكفة ا مل مقارنة اب نة ل  .2004سـ يف 
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نة  بارشة خالل  سـوميكن مالحظة زايدة يف تلكفة الوحدة ا ناء عىل املعاهدة 2009مل بات ادلوية املودعة  تقلص عدد ا يجة  ب  ل لطل ل نت

تب ادلويل دون أن يقابل ذكل اخنفاض يف تلكف شورة يف ا ملكوا ية ملن تاج اإلجام لة اإل يف خالف املوظفني(ن  ).لوال سـامي يف تاك
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 املوظفون

 عددمه 

بة أعامل  تايل عدد موظفي  ياين ا شعيربز الرمس ا ل نة لب نذ  سـاملعاهدة  بني مباكئف عدد املوظفني بدوام اكمل 2000م مجموع املوظفني (مل ا
 ).ني بدوام جزيئبدوام اكمل زائد عدد املوظفني بدوام اكمل اذلي ياكئف عدد املوظف
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��� إ�دة ا	����� �� 2009

 ��� إ�دة ا	����� �� 2009
نة  بة يف  بلغ عدد موظفي ا سـو شع نة 367 ما مجموعه 2009لي سجل يف  سـ موظفا مقارنة مبجموع املوظفني ا مل بالغ 2008ً . ً موظفا356ل وا

نة  بة خالل  سـوهذه الزايدة يف عدد املوظفني انجتة عن دمج وحدتني يف ا ً ومل تكن هااتن الوحداتن القامئتان جزءا من 2009لشع
ب نة لشعا بل تكل ا لسـة  تذاك(ق بة و ية إحصاء موظفي ا تايل  ها اب قومل  شعشمل معل لل والوحداتن املذكوراتن هام وحدة أنظمة املعلومات ). ت

بة من ). خشصان(والفريق املعين برسوم املعاهدة ) ً خشصا30( سجل اخنفاض يف عدد موظفي ا شعولوال دمج هاتني الوحدتني  لل ُ356 
نة  سـموظفا يف  نة 335 إىل 2008ً سـ موظفا يف  ً2009. 

ية تا جمؤرش اإل  ن

تواجدين سمة اخملرجات عىل عدد املوظفني ا ية املوظفني عىل أهنا  تا ملتعرف إ ق ساب إذ يظل تعريف . جن يق هذا ا هل  حلومن ا تطب لس
ية واحضة تلف الفرتات الز تا عرب الزمن وتكون املقارنة بني  ننرصيه اث خم ب مع ً. 

سا بان هو املورد ب صورة حلوعىل الرمغ من ذكل، يعطي هذا ا يد اذلي يؤخذ يف ا سـجزية عن ماكسب األداء ألن املورد الو حلئ ح
رشي أي املوظفون ية . لبا تا ية بأداء جزء من العمل إىل زايدة ظاهرة يف إ ثل تلزمي هجات خار يه، تفيض بعض القرارات اإلدارية  جو ج نم عل

ية  ية اإلجام تا لاملوظفني يف حني أن اإل سب تلك(جن  .قد تزيد أو تقل) فة وحدة اخملرجاتحاليت تقاس 

ية املوظفني تا جإ شورات= ن بة أعامل املعاهدة/ملنعدد ا  شعماكئف عدد املوظفني بدوام اكمل يف 
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بة أعامل املعاهدة ساب هو العدد املاكئف لعدد املوظفني بدوام اكمل يف  شعويكون عدد املوظفني يف هذا ا بقة . حل ملطووحدة اخملرجات ا
ناء  رش  بيه ا  .عىل املعاهدةلن

� ا������� ��ى ����� ���ع أ���ل ا����ه�ة����
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 ��� إ�دة ا	����� �� 2009
بة تصل بآاثر دمج الوحدتني القامئتني يف ا شعوجتدر اإلشارة إىل املالحظات املذكورة أعاله فامي  بان . لي حلسـفلوال أخذ دمج الوحدتني يف ا

بة  بة زايدة  ية موظفي ا تا سـسجلت إ شع ن نل بل نة ٪2ج  .2009سـ يف 

بة  لشعمؤرش جودة أعامل ا

ياس اجلود تحدث مؤرش إجاميل واحد  لقا يطة وشامةلسـ ية للجودة هبدف رصد اجلودة بطريقة  تكون من أربعة مؤرشات ر سـة  سـ بي  .ئي

بني  نخفض مؤرش اجلودة ا ملو بة والعكس ابلعكسي نة لكام تراجعت جودة أعامل ا ئوية من إجاميل اجلودة ا شعبة  لسـ ملمكن م  .ك

ية اليت تقوم ثالثة مهن توسط املؤرشات األربعة الر ساطة  سـومؤرش اجلودة هو  ئيب م ية يف ظل نظام ب يت املعامالت الر ئيسـا عىل تو ق
رش رش وإعادة ا ية وا سخة األ تالم ا ناملعاهدة ويه اإلشعار اب ن صل ن لسـ ل نقص يف اجلودة اليت . ل بني املؤرش الرييس الرابع عدد أوجه ا لو ئي

رش R5تؤدي إىل الرمز  نامجة أساسا عن أخطاء (لن يف إعادة ا ية ا يوغرا ياانت ا ًأخطاء يف ا ل بل فب ب ياانت يدوايلل ًيف إدخال ا وميكن ). لب
بل نات يف ا تقإدخال املزيد من ا ملسـي  .3لتحس

                                                           

تايل 3 نحو ا لسب املؤرش عىل ا ل ئوية لالسـامترات -1: حي بة ا مل ا ناء عىل املعاهدة (PCT/IB/301لنسـ تالم طلب دويل مودع  بإشعار اب رسل يف غضون اليت ت) سـ
تالم  يع بعد ا سـسة أسا ب تب ادلويل؛ مخ بات يف ا ملكا شورة -2لطل بات ادلوية ا ئوية  بة ا ن وا ل للطل مل ملسـ يع بعد اترخي يف غضون لن هر وثالثة أسا بتة أ يداع ادلويل؛ إلاشسـ

بحث ادلويل الالحق -3 رش تقرير ا ئوية  بة ا ل وا ن مل لسـ تب ايف غضون لن تقرير يف ا تالم ا ملكهرين بعد ا لش يجة -4دلويل؛ سـ شورات املعادة  ئوية  بة ا نت وا ن مل للمسـ لن
سم األول من سجل لالتصويب  ناء عىل املعاهدةالطلب ادلويللقيف ا  .ب املودع 
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بونة :6الربانمج   لشـأنظمة مدريد والهاي و

هدف تطوير  لا ية موسعة لألنظمة واملزيد من ا ية جغرا تلكفة و يث ا ية من  بونة بفعا لإدارة أنظمة مدريد والهاي و تغط ل ل ّشـ ف ح ل
ية مع  ززة بفوائد األنظمةعالقانوين ابإلضافة إىل تو

سؤوةل نغ وانغ : عن الربانمجملا يدة  يا يسـ  بينل

ييل :أوال  حتلملخص 

 مدريدنظام 

بة  .1 بب اخنفاض  يقا اتما  يالت وسائر الواثئق  يث ا شودة من  سـمل حتقق األهداف ا سج نن بت سل حتق بح ًمل بات 16ً لطل٪ يف عدد ا
نة  تلمة  سـاجلديدة ا تغرق ملعاجلة لك ا. 2009ملسـ بوعني يف ملسـوخفض الوقت ا يالت ادلوية إىل أ بات وا سـلواثئق املربطة اب ل سج لطل لتت

سارات الواردة  تجاوز الوقت الالزم للرد عىل الا توسط ومل  تفا ي تني48سـمل وسوف تعزز . لسـن ساعة يف معظم احلاالت خالل فرتة ا
ي نولو تطورات احملققة يف جمال  يع ا توفر  ية واجلودة بعد أن  يث الفعا جالفوائد من  تك لح مج ت تصةل ابلرتمجة والفحص عىل وجه ل ملا املعلومات وا

يك. اتم يق هذه األدوات أمر و شـو تني. تطب توقع لفرتة ا لسـنوقد فاقت حاالت الانضامم اجلديدة إىل بروتوكول مدريد العدد األويل ا  .مل

بح تعديل املادة  .2 مترب ) ًسادسا(9صوأ سبمن الربوتوكول ساراي يف األول من  ند الضامن وانطوى عىل إلغاء2008ً ند املدعى  ب ا  .لب

ثالث  .3 نظام ا بات ادلوية بأي لغة من لغات ا سـىن إيداع ا تارخي ذاته حىت  بارا من ا لووسع نطاق لغات نظام مدريد ا ل ل لطل ت ل يت ً ع
ية( با ية واإل ناإلنلكزيية والفر سـ ناء علهيا) نسـ بات ادلوية  نظر عن املعاهدة أو املعاهدات اليت تودع ا ببرصف ا ل لطل  .ل

متدت  .4 مجوا مترب ع سبية احتاد مدريد يف  شرتكة 2008ع يذية ا تعديالت املدخةل عىل الالحئة ا مل عددا من ا لتنفل بحت هذه ً صوأ
تعديالت سارية مترب لا تعديالت ابلقاعدتني . 2009سب يف األول من  ية أيضا عىل اعامتد القاعدتني . 17 و16لواتصلت ا ًووافقت ا مجلع

يا(18اجلديدتني  ًاث ثا(18و) ن ًاث ية إجراءات الرفض وال سـامي وا). ل تعديالت والقاعدتني اجلديدتني هو تعزيز شفا شود من ا فلغرض ا ل ملن
ية فامي مىض نح امحلاية اكنت طو شأن  ياانت  عضامن إصدار  ب  .مب

ياانت  .5 يريا يف قاعدة  تب ادلويل  نا مع ذكل، أدخل ا بوتزا ًتغ ملك ياانت يف قاعدة ROMARINًم تيض رش ما يلزم من  ب  ن يق
ياانت  سجل ادلويل وانهتاء همةل الرفضيف حاللبا نة يف ا شأن عالمة  يد رفض مؤقت  ل عدم  ي معب  .ق

ناء عىل القواعد  .6 تب ادلويل  يغات األخرى اليت وصلت إىل ا بحت اإلخطارات ابلرفض املؤقت وا بوعالوة عىل ذكل، أ بل ملكص لت
ثا(18 إىل 16من  ًاث ياان) ل تاحة يف قاعدة ا سجل ادلويل  يد يف ا ها  بوقا لل م ق سق ROMARINت بل ناير pdfن يف  بارا من األول من  ي ا ًت ع

2009. 

نة  .7 نذ صدور العدد األول مهنا يف  ية للمجةل  سخة الور رش ا سـوتوقف  ن من ق تاحة عىل 2009ل ية  سخة إلكرتو تعاض عهنا  م  ن ن بسـ لي
نظام مدريد ي. باملوقع اإللكرتوين اخلاص  سخة الور توايت ا ية اجلديدة  قوتضمن اجملةل اإللكرتو ن حم ن ها مقدمة يف حةل جديدةلت وميكن . نفسة 

متة للك نوع من املعامالت  نة أو ا نظمة ا همت أو ا بدل املعني أو ا يل أو ا سب أصل صاحب ا ملهتخدمني تصفح لك عدد  يّ مل ل سج ح ملعسـ ت ملللم ّ ل
يل ادلويل أو امس صاحب ا نة واحدة بواسطة رمق ا بحث يف عدد واحد أو لك األعداد الصادرة خالل  تأو ا لت سجل سـ أو /سجيل ول

ياانت . العالمة بة إىل لك معامةل مبوقع العالمة املقابةل يف قاعدة ا بكام تربط اجملةل اب لسـ تارخي ROMARINلن ل اذلي يقدم عرضا اكمال  ً ً
 .العالمة

 نظام الهاي

تني .8 مترار يف فرتة ا ناء عىل نظام الهاي اب يل  شطة ا لسـنازداد جحم أ سـل ب سج نة . تن تب ادل2009سـوخالل  يد ا ملك،   1 681ويل ق
ًيال دويا  ل ًسج بة (ت نة 10,4بنسـزايدة  يا 8 820محلاية ) 2008بسـ٪ مقارنة  نا ً رسام ومنوذجا  عً ص بة (ً نة 11,4بنسـزايدة  ). 2008بسـ٪ مقارنة 

نة عىل الرمغ من  تعاقدة ا يّواخنفض عدد األطراف ا يةارتفاعملعمل نا يالت ادلوية والرسوم والامنذج ا ع عدد ا لص ل ويعزى ذكل . لتسج
يني ادلول األعضاء يف الاحتاد الا يني الاحتاد األورويب كلك بدال من  بات  يار العديد من مودعي ا تعخنفاض عىل األرحج إىل ا تع لطل ًت خ

تعاقدة مبوجب اتفاق الهاي ماليت يه أيضا أطراف  ً. 
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نة  .9 تب ادلويل خالل  ها ا تجديدات اليت  سـواخنفض عدد ا ملكل بة 2009جسل نة 13,3بنسـ  ياسا  بسـ٪  ً بدو أن هذا . 2008ق يو
نواتلكبريالرتاجع االاخنفاض انجت عن  نذ مخس  يل  شاط ا هده  سـ اذلي  سج من  .لتش

يجة الخنفاض شديد يف عدد  .10 تني  تب ادلويل خالل فرتة ا ها ا يريات اليت  توتقلص عدد ا ن ملك نجسل لسـ ية الامتساتلتغ يري ا مللك  تغ
ثهل يل أو  نوان لصاحب ا يري الامس أو ا ممو سج لع ياأما. لتتغ تب ادلويللب عدد ا نح امحلاية اليت أخطر هبا ا شأن  ملكانت  م ً اجسل ارتفاعفقد  ب

 ً.اشديد

يحت خدمات ا .11 ناير إلتوأ هر  بارا من  نظام الهاي ا بو اإللكرتوين اخلاص  ييداع اإللكرتوين عىل موقع الو ت ب شي ً  تثّدُوح. 2008ع
تخدمني مبا يف ذكل إضاف سني واهجة ا تظام  ية اب سـالاسـامترة اإللكرتو تح ن ملن ية حباسب الرسومل ثال لة وصةل آ يل ا ملعىل  وشاع . سب

يث الاعامتد عىل نة 61 أودعحب اإليداع اإللكرتوين بصورة مزتايدة ومطردة  ثاين من  نصف ا يا يف ا بات إلكرتو سـ٪ من ا ل ل ن  .2009ًلطل

يالت ادلوية هناكو .12 بات أو ا تصةل اب ية دلفع الرسوم ا ل واهجة إلكرتو سج لطل مل هر نومفربمتاحة لتن شنذ  بو  2008 م يعىل موقع الو
ية  باب اخملصص للخدمات ا نظام الهاي يف ا لشـبكاإللكرتوين اخلاص  ل يةل ادلفع من املمو. ("Online Services")ب تخدام و سـكن ا سـ

ية يف أي حاةل  سديده يف همةل حمددة إطاردد يفحيناإللكرتو مية الرمس الواجب  يغ  تب ادلويل مضن  تها ا قبل ت  .ملك

تعديالت ا .13 بحت ا لوأ ناير ص نظام الهاي سارية يف  يلك القانوين  يملدخةل عىل ا ل زيد من املرونة يف نظام الرسوم مما ًضامان مل 2008له
تعاقدةجي نة دلى األطراف ا با مع احلاالت الرا نا نظام أكرث  ملعل ا ه سـ ت مترب انطوو. ًل ية احتاد الهاي يف  متدهتا  بت تعديالت أخرى ا سع مجع

يع  2008 يضخمططنطاق سـعىل تو ية ادلوية اليت ختف  نظامت احلكو شمل ا بدلان األقل منوا  بات من ا ل الرسوم لفائدة مودعي ا مل ي ل ملطل ل ً
بدلان األقل منوا ًتألف أغلب األعضاء فهيا من ا ل  .ي

متدت أحاكم  .14 يًا إطارتريسعوعالوة عىل ذكل، ا توى ًا حمددًاتنظمي  نح امحلاية مما يرتقي  شأن  ياانت  ياري اب سـ لإلخطار ا ب ب مبخل مل
تفعني وامل تاحة  نعلومات ا نةهجات أخرىللممل تعاقدة ا يالت ادلوية دلى األطراف ا تعلقة مبصري ا يّ وا مل ل سج ملعمل تعديالت . لت بحت ا لوأ ص

ناير   .2009يسارية يف 

نة  .15 تعاقدة مبوجب ويقة  رشة ا يطا إلجراءات نظام الهاي، قررت ادلول امخلس  سـو ث مل ع ًسـ  التفاق الهاي خالل اجامتع 1934تب
نايئ مترب 24 عقد يف سـتثا يق هذه الويقة 2009سب  ث أن جتمد  ناير مع نفاذ ذكل تطب تداء من األول من  يا وإذ اختذت ادلول . 2010ب
تعاقدة  سجل ادلويل هذاملا يني جديد مبوجب الويقة املذكورة يف ا يد أي  ل القرار، قصدت به عدم إماكية  ث تع يددونقن ساس  جتم   م
يق يذلتع مع ذكل مبواصةل رساين التطبا يد حزي ا بل اترخي دخول ا سجل ادلويل  يدة يف ا نفنات ا ق ملق لتي تجم لل يد ذكل . ي يا إىل  سـو جتسع ً

نة  تعاقدة مبوجب ويقة  سـالقرار اذلي اختذته ادلول ا ث مترب 1934مل ية احتاد الهاي يف  متدت  ب بوضوح، ا سع يذية 2009مجع تنف الحئة 
نة  يق ويقة  ترص عىل  سـشرتكة جديدة  ث ب تطم يقة 1960تق سـ وو ناير 1999نة ث يذ يف األول من  بغي أن تدخل حزي ا ي و نف لتن . 2010ي

بارا من األول من أبريل  متدة يف نظام الهاي ا يلك اللغات ا ية يف  با متدت أحاكم تريم إىل إدراج اللغة اإل سه، ا بب  ًو ت ه ن سـ عنف ملع ع للس
2010. 

بونة  لشـنظام 

سجل ادلويل وأ .16 شأ يف ا يات ا يات جديدة من  بع  لجسلت  ن سم سم ملسـ ت بدلان األعضاء ت نة (لخطرت هبا ا يات يف  سـثالث  تسم
نة 2008 يات يف  سـ وأربع  تني) 2009تسم ية مهنا. لسـنخالل فرتة ا شأ اليت . تسمومل تلغ أي  يات ا يجة ذلكل، ارتفع مجموع  نو ملسم ت نت

بونة من  بدلان األعضاء يف احتاد  بونة وأخطرت هبا ا ناء عىل نظام  شـجسلت  ل شـ لب ية حبلو891 إىل 884ل نة تسم  بيامن  2009سـل هناية 
يات اليت اكنت  تارخي من ال تزال لتسمارتفع مجموع ا ية817 إىل 810لسارية حبلول ذكل ا تعلقة . تسم  ياانت ا يريات يف ا ملوبلغ عدد ا ب لتغ ل

يريات  تة  ساوي  بدلان األعضاء ما  سجل ادلويل وأخطرت هبا ا يدت يف ا شأ اليت  تغيات ا سـ ي ل ل ن قسم مل يريات يف (بت سـأربعة   2008نة تغ
نة  يريان يف  سـو سجةل ). 2009تغ نة 586( حاةل 590ملواكن مجموع حاالت الرفض ا نة 2008سـ حاةل يف  ). 2009سـ وأربع حاالت يف 

سجةل  تعلقة هبا ا بالغات ا ملوبلغ عدد حاالت حسب الرفض وا مل نة ( حاةل 16ل سجةل يف  سـها  م واكن عدد حاالت اإلبطال اليت ). 2008لك
نة لك(قيدت ثالث حاالت  سجةل يف  سـها   ).2008م

تة  بونةأنظمة (متاأل  )لشـمدريد والهاي و

يا  .17 يغات إلكرتو نظام إرسال ا ًما زال الاتفاع  ن بل ب بة إىل املاكتب اليت قرصت املوارد عىل (MECA input)لتن شلكة اب ثل  سـ  م لنمي
يا  يغات إلكرتو سمل ا يع معامالت  ًتطوير الربانمج احلاسويب الالزم ملعاجلة  ن بل ت وال تؤمتت املاكتب اليت دلهيا . (output MECA)لتمج
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نات الالحقة يالت وا ثل ا بري  ياملوارد عادة إال املعامالت ذات احلجم ا م لتعيلك بلغ عدد املاكتب اليت . لتسج يا إخطارات ال يو ًتمل حا ل تسـ
ية عىل اإلطالق  تمل جزءا من إخطاراهتا عىل األقل يف شلك إل14قور با وعدد املاكتب اليت   ً سـ تت ً ساوي مك با58يكرتوين ما   ً  .مكت

نة  .18 بوةل خالل  سلع ا ياانت اخلدمات وا ترب إعداد قاعدة  سـو ل ب تخدمني 2009ملقيع ثةل يف أداة ملسـ وواهجهتا مع ا ساعدة عىل ملمتا ملا
ناء عىل نظام مدريد  ناء عىل (MFA)باإليداع  توفري أداة لإليداع اإللكرتوين  ب اخلطوة األوىل العامتد هنج تدرجيي  ساعدة . منظالال ملوأداة ا

سلع  يف قامئة ا يت  بات من  متكني مودعي ا متدة عىل اإلنرتنت ومصممة  ناء عىل نظام مدريد يه أداة  لعىل اإليداع  ن لطل تصب تثب ل مع
باهتم ادلوية بل إيداع  سعون إىل حاميهتا  لواخلدمات اليت  طل تاح عىل اإلنرتنت . قي بات عديدة وسوف  نا توقد عرضت هذه األداة يف  سـ م

تعلقة ابسلع واخلدمات30 000إضافة ما مجموعه بعد  ياانت ا يان من ا ل  مل ب  .لب

نة  .19 ثل(MPM) إدارة حمفظات نظام مدريد مرافق 2009سـوطورت خالل  نظام و ناء عىل ا يل  مم اليت متكن أحصاب ا ل ب م هيلتسج
ها يف حمفظاهتم عىل اإلنرتنت يالت وو يل ا نفاذ إىل تفا ضعمن ا سج ص بار امل. لتل يني  رافقختوجيري ا تخدمني اخلار جعن طريق بعض ا ملسـ

نة  ها يف  تارين ومن املقرر  سـا تحدث أيضا . 2010تطبيقخمل ًوا ملنتفعني لمتكني انظام مدريد يف ظل  (MEA)إلنذار اإللكرتوين نظام اسـ
بون يف رصدها من  يالت ادلوية اليت ير غوضع قوامئ اب ل تفعون إنذارا عرب الربيد اإللكرتوينحبيثلتسج تمل ا  ً ن ملسـ يل يف ي تسج لكام عدل 

ياانت . القوامئ ية بقاعدة ا ية  بوشمل الربيد اإللكرتوين وصةل  ب لي تشع تعديلROMARINشـبك  .ل اليت يعرض مضهنا ا

بو للعالمات ادلوية و .20 تعلق مبجةل الو لوفامي  ي ياانت ي  . أعاله7 إىل 5، ترد اإلشارة إلهيام يف الفقرات من ROMARINلبقاعدة ا

رشة ادلوية لوتصدر  .21 لا يةلن نا علرسوم والامنذج ا هراي يف شلك إلكرتوين فقط لص  ً بو اإللكرتوين اخلش نظام بص ايعىل موقع الو
هر أبريل . الهاي تداء من  ية لكغة من لغات العمل يف ظل نظام الهاي ا با يجة العامتد اللغة اإل شو بت ن سـ رشة هبذه اللغة 2010ن تاح ا لن،  ست
ساعدة عىل خدمات حتديث تشمل 2011-2010تحسينات أخرى خالل الفرتة ل واهجة اإليداع اإللكرتوين ختضعوسوف . ًأيضا مل ا

متدة يف (”E-filing help“)اإليداع اإللكرتوين  ثالث ا تظام ابللغات ا ملع اب ل شأن مرشوع هناك ًوفضال عن ذكل، . نظاملان بسـهتل  م
سمح لتجديد اإللكرتوين لواهجة  يايليك  يالت ادلوية إلكرتو ًتجديد ا ن ل سج  .لتب

ية عن العدد األخري نو .22 بعة إلكرتو نرشت  بو ط يرشة الو شأ"لن نيات ا ملسم سمرب "لت بو 2009ي الصادر يف د ي عىل موقع الو
تاحة جماان وتكفل ًاإللكرتوين ويه  نص باكمهلم بحث يف ا يالت ا ل  ل بونة . تسه نظام  بو الرمسي اخلاص  شور الو رشة يه  شـوا ب ي ن لن م الرايم ول

يالت اجلديدة وغريه سجإىل رش ا بونةلتن نظام  يريات يف اإلطار القانوين  تعلقة اب سجل ادلويل واملعلومات ا يد يف ا شـا من أوجه ا ل تغ مل لل ل . لق
سجةلإو شأ ا يات ا ية عن  رشة معلومات إحصا تضمن ا ملضافة إىل ذكل،  ن سم ئ ن ملت تسمح ) انظر أدانه( إدارية تأعدت تعلاميقد و. تل

يغات ا ية إلرسال ا تخدام الوسائل اإللكرتو بلاب ن تصةلتسـ تب ادلويل وسلطات ادلول األعضاء ا خملبادةل بني ا ملكت  .مل

يل ادلوية و لتطوير أنظمة ا بونةأنظمة ( االهنوض هبلتسج  )لشـمدريد والهاي و

نة  .23 يف التفاق الهاي  يقة  تعاقدة مبوجب بروتوكول مدريد وو سـتواصل ارتفاع عدد األطراف ا ن ث لمل  وعدد األعضاء يف 1999ج
شلك تني باحتادي مدريد والهاي  يف التفاق الهاي . 2009-2008لسـن عام خالل فرتة ا تعاقدة مبوجب ويقة  نوارتفع عدد األطراف ا ث جمل

ية إىل إهناء ُرشع يفو. ً عضوا56 إىل 45ً طرفا مما رفع مجموع األعضاء يف احتاد الهاي من 36 إىل 24 من 1999لسـنة  م األعامل الرا
نة  سـويقة  يط نظام اله1934ث ية مواصةل  سـ  شأن نظام الهاي للمرة ُومح. ايتببغ ية  شاركني يف ندوة دا بلت املواد املوزعة عىل ا خل مل

تاح  يد الكربون عىل  رشوع  يا مع  ندوات و ثل هذه ا نظمي  مفاألوىل عىل اإلطالق يف اترخي  يم م شـ ل حتت  اذلي حل حمل امللف USBًمت
يدي  .لتقلالوريق ا

بونة اذلي .24 تطوير نظام  شـوعقد الفريق العامل املعين  مترب لب بونة يف  ية احتاد  شأته  سب أ شـ مجع هر مارس 2008لن ش اجامتعه األول يف 
بونة خالل دورهتا اليت . 2009 يذية التفاق  تعديالت عىل الالحئة ا يات الفريق العامل عددا من ا ناء عىل تو ية  متدت ا شـوا ل ص ب لمجلع لتنف ً ع

مترب  متدت أحاكم جديدة . 2009سبعقدت يف  بسمح عوا توى املعتحسنيست تفعني ومسـ  تاحة  نلومات ا  عن مصري هجات أخرىللممل
بونة من  يالت ادلوية يف ادلول األعضاء يف اتفاق  شـا ل لسج يق الاتفاق من هجة إعداد وهجةلت لتطب تعلاميت إدارية عىل يد املدير العام 

يذ يف األو. أخرى تعلاميت اإلدارية اجلديدة حزي ا يذية وا تعديالت عىل الالحئة ا نفودخلت ا تنف لت لل ناير ل ية . 2010يل من  مجلعومددت ا
نات ت بحث عن  نادا إىل رضورة ا ُأيضا والية الفريق العامل ا ي ست حتس ل ً نظام ً تفعني اب بونة وتعزز اهامتم ادلول وا لدخل عىل نظام  ن ملشـ ل

بادئ الاتفاق وأهدافه يا. موحتافظ يف الوقت ذاته عىل  ية قامئة عىل ا تقصا ياق، اسـهتلت دراسة ا سـتبويف هذا ا ئ سـ ن وجه إىل لسـ
نظامت  ية ماحلكومات و نظامت غريلدوية محكو يات  مو ية و ياانت اجلغرا تعلقة ابمحلاية ادلوية  ية وسائر أحصاب املصلحة و سمحكو ب تل فلل م م

شأ  .ملنا
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يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

سـامب ورد ذكره يف ويقة الربانمج وامل .25 ية  يات جدول أعامل ا تو ناك أي روابط  ثمل تكن  ح من ص ب ية املعدةل للفرتة لته  2009-2008نزيا
شور رمق ( ية للفرتة ). 360E/PB0809ملنا نوهذا أمر حصح يف ويقة الربانمج واملزيا ث تني 6 اليت تربط الربانمج 2010-2011ُ تو ي اب  1صل
ية 6و يات امخلس واألربعني(لتمن من جدول أعامل ا تو يع ا ثاين للحصول عىل قامئة  صانظر املرفق ا ل جبم مغ من ذكل، الزتم وعىل الر). ل

يات تو شطة الرييس بروح تكل ا سار األ ية يف  ية إدماج جدول أعامل ا ياق  صالربانمج يف  ل ن م من معل ئسـ  .لت

 

ثا  بياانت األداء :لاث

سري  لنظام ا

يا  %)100( لكحمقق 
 )أو أكرث% 50( ئحمقق جزيا
 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

بة تاجئ املر تقا  سري األداءبياانت  مؤرشات األداء لن

نظام مدريد تفاع معزز  با  ن

بــات العالمــات ادلويــة  شأن  يل  لشاط ا طل بــ سج لتــنــ
يالت ادلويـة  تعديل يف ا تجديد أو ا لوالامتسات ا سج ل لتـل

ية تا تاجئ ا لاب ل  :لن

 2008 2009 
يالت اجلديدة  42 600 42 000 لتسجا

تجديدات  19 700 19 000 لا
 62 300 61 000 اجملموع

نات الالحقة  11 900 11 400 لتعييا
 88 000 82 000 تغيريات أخرى
 حاالت الرفض
 واإلخطارات

تعلقة هبا  280 000 250 000 ملا

 
 
 
 

2008 2009 
985 40 925 35 
472 19 234 19 
457 60 159 55 

070 12 797 10 
300 91 136 90 
 
 

430 268 820 267 

 

نظام الهاي تفاع معزز  با  ن

ـــامنذج بـــات الرســـوم وال شأن  يل  طلشاط ا ـــ ب سج ـــ ـــن  لت
ــديل يف  تع ــد أو ا تجدي ــة والامتســات ا ية ادلوي نا لا ل ل ع ــص ل

ية تا تاجئ ا يالت ادلوية اب لا ل ن ل لسج  :لت
 2008 2009 

يالت اجلديدة  2 300 1 500 لتسجا
 الرسوم والامنذج

سجةل   11 500 7 500 ملا
تجديدات  2 700 3 200 لا

يالت  لتسجمجموع ا
تجديدات   5 000 4 700 لوا

يرياتحاالت الرفض  3 700 3 300 لتغ وا

 
 
 

2008 2009 
523 1 681 1 
 

920 7 820 8 
169 3 749 2 

692 4 430 4 
258 4 894 3 
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بات مدريد  تغرق ملعاجلة  ناهز الوقت ا طلبغي أن  سـ ي ملي ن
تدوين يف  بونة وسائر الامتسات ا لوالهاي و لشـ

سجالت ادلوي لا توسط من اترخي ل يع اب ملة أربعة أسا ب
توي عىل أي  تب ادلويل، إذا مل تكن  حتها يف ا ملك تسلم

 خمالفات

تغرق ملعاجلة   من ٪95ملسـاكن الوقت ا
يع يات أقل من ثالثة أسا با  .لعمل

نة  تغرق ، انهز 2009سـويف  ملسـالوقت ا
بونة وسائر الامتسات  بات  شـملعاجلة  لطل

تدوين يع  لا توسط بأربعة أسا من مليف ا
ها  .تسلماترخي 

 

ية  يكبدأ العمل خبدمات الرتمجة األوية األوتوما تي ل س
يارية سلع واخلدمات ا ملعلقوامئ ا  ل

تطورات  توقفة عىل إجناز ا يذ  لية ا ممعل لتنف
يا املعلومات نولو جيف جمال    .تك

معاجلة رسيعة وموثوقة وفعاةل من 
بات وسائر  تلكفة  للطليث ا ل ح

يغات  لتبلا

سمح عدسـتصبح قا يل  ياانت للرتمجة قابةل  تة  شغ لب للت
ساقا عاجلةمب ً أرسع وأكرث ا  .ةلدلوي اللطلباتت

ياانت  22 000هناك  بيان من ا لب
توقع دلى إدخال يذ  تاحة وا ما لتنف  مل

يان30 000  .ب 
 

تبدأ العمل مبعايري تريم إىل املزيد من الاساق يف  يس
يس يف  نيق  ن تصب  تط

يث  توى الاساق من  حيربط  ت سـ مت
ياانت  تطور قاعدة ا بالفحص والرتمجة  لب

بوةل  ياانت ا ملقشأن ا ب بغي أن لب يناليت 
بات  تخدهما مودعو ا لطلبح أداة  سـ يتص

سلع  تقدمي قوامئ ا لعىل نطاق واسع  ل
توى . واخلدمات مسـوميكن تعزيز 

ياانت املدخةل يف  بالاساق لكام زاد عدد ا لت
ياانت  .لبقاعدة ا

 

يح  تدعي ا بقى عدد األخطـاء الـيت  تـصحبغي أن  سـ ي لي تـ ن
سجل ادلويل يف حد أدىن  ليف ا

ية عىل بعض وضعت أسس للمقار مبننة 
نة  ية يف هناية  سـاإلحصاءات العا . 2009مل

يغ  يارات ا ية  يغة هنا تعد  بلو خل ئ ص لتسـ
ابألخطاء بعد احلصول عىل ترصحي قانوين 

تصةل ابملوضوع ملشأن بعض القضااي ا . ب
نصف  تكامل ذكل خالل ا بغي ا لو سـ ني

نة   .2010سـاألول من 

 

تك ئةل ا شاء صفحة عىل اإلنرتنت خمصصة لأل ملإ سـ   .نرشت الصفحة املذكورة ررةن

 جودة معززة للخدمات

هدف  سارات بردود رسيعة، وا لبغي أن حتظى الا تفن سـي
سارات 80هو أن ميكن الرد عىل  سـتف٪ من الا

يطة يف غضون يويم معل  لبسـا

تجاوز الوقت الالزم للرد عىل  يمل 
سارات الواردة   ساعة يف معظم 48سـتفالا

 .احلاالت
 

يا  يغاهتا إلكرتو ًضعف املاكتب اليت ترسل  ن  عىل األقـلتبل
سمل  يــة دلى املاكتــب الــيت  يغــات الور يض  تــو تبل ق للتختفــ

بة  يا  يغات إلكرتو سـا ن نبل بت ً  ٪10ل

سمل إخطارات 14هناك  با مل يعد  ت  يت ًمك
ية  .قور

 

سمل تترشة ماكتب جديدة عىل األقل  يغات ع لتبل ا
يا ًإلكرتو  ن

سق 24هناك  سمل إخطارات يف  با  ن  ت يت ًمك
PDF.  

ية مرافق  لإليداع اإللكرتوين جاهزة لفائدة املودعني فإضا
يع اإلجراءات  ناء عىل  يالت ادلوية  مجوأحصاب ا ب ل لتسج

ية  ملعنا

ناء عىل نظام  ساعدة عىل اإليداع  بأداة ا مل
 . وبوابة ادلفع اإللكرتوين(MFA)مدريد 

 

تعانة معززة ابإلجراءات  سـا
ية ل ناء ناإللكرتو يغ  بإليداع وا لتبل

يل ادلويل  لتسجعىل أنظمة ا

تب  ية من ا ملكنات يف نظام اإلخطارات اإللكرتو ني حتس
ناء  يالت ادلوية  بادلويل إىل املودعني وأحصاب ا ل لتسج

ية يع اإلجراءات ا نعىل   ملعمج

مرافق إدارة حمفظات نظام مدريد 
(MPM) ية ن واإلنذارات اإللكرتو
(MEA)نظام  .ل يف ظل ا
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تعاقدة جديدة مبوجب بروتوكول مدريدسـ  متة أطراف 

تعاقدة جديدة مبعة أطراف  نة : سـ بو سـا ل
شقر  هرسك ومرص وغاان ويرباي ومد غوا ل ل

سودان ييب وا لوسان تويم وبر  .ينس
 

تعاقدة جديدة مبوجب ويقة اتفاق  ثرشة أطراف  م ع
نة   1999لسـالهاي 

تعاقدا جديدا12 ً طرفا  ً م ية : ً نظمة األفر يقا مل
نة (OAPI) الفكرية للملكية بو سـ وا ل

هرسك وبلغاراي وادلامنرك والاحتاد  لوا
نغويا وعامن  يا و توا لاألورويب وغاان و ن مي ل

هورية  ييب وا مجلوبوندا وسان تويم وبر ينس ل
سورية لالعرية ا  .ب

 

لية دوية معززة ألنظمة  تغط
بونة  لشـمدريد والهاي و

بونة تعاقد جديد مبوجب اتفاق  لشـطرف  تعاقد جديد م   .مال يوجد أي طرف 

ــاء  ن نة  ــراءات  بإج ــّس حم
ــــة م ــــىل أنظم ــــد ع دري
بونة  لشـوالهاي و

يـة ألحـاكم معـدةل تـريس اإلجـراءات  ية ا ناعامتد ا ملعمجلع
بونة شـناء عىل أنظمة مدريد والهاي و  لب

ية احتاد مدريد  متدت  مجعا  2008 سـنةع
يذية  تعديالت املدخةل عىل الالحئة ا لتنفا ل

شرتكة  تعديالت يفملا  األول لمع نفاذ هذه ا
مترب   17 و16 اعدوالق (2009سبمن 

يا(18و ًاث ثا(18و) ن ًاث  ).)ل

بحت  صويف ظل نظام الهاي، أ
يذية  تعديالت املدخةل عىل الالحئة ا لتنفا ل

ناير  بارا من األول من  شرتكة سارية ا يا ت ًمل ع
ية احتاد الهاي . 2008 متدت  مجعوا ع

تعديالت أخرى خالل دورهتا اليت 
نة   ودخلت هذه 2008سـعقدت 

ناير  يذ يف األول من  تعديالت حزي ا يا لتنفل
تعاقدة مبوجب و. 2009 ملقررت ادلول ا

نة  سـويقة  مترب 24 يف 1934ث  2009سب 
يق هذه الويقة مع نفاذ ذكل  ثأن جتمد  تطب

ناير  تداء من األول من  يا  2010ب
ية احتاد الهاي يفو متدت  مجعا  دورهتا ع

نة يذية 2009 سـاملعقودة  تنف الحئة 
يذ ذكل القرار مشرتكة جديدة  تنفمن أجل 

يلك اللغات سـإدراج اللغة اإلو ية يف  هبا ن
متدة يف نظام الهاي  .ملعا

ية  متدت  بونة، ا مجعويف إطار نظام  عشـ ل
تعديالت يف دورهتا  بونة بعض ا لاحتاد  لشـ

نة  وأعد املدير العام . 2009سـاملعقودة 
تعلاميت اإلدارية  .لا
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ية  :رابعا تخدام املزيا نا  سـ

ية املعدةل للفرت تخدام موارد ويقة الربانمج واملزيا نا ث  2009-2008ة سـ
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

61,463 57,757 94.0 % 

توى اإلنفاق يف الربانمج يعزى  .26 ية6مسـاخنفاض  تا باب ا ل أساسا إىل األ ل سـ ً: 

ملبح عدد من الوظائف مبا فهيا الوظائف القامئة عىل معادةل املرونة وا: برشيةلوارد اامل � ية املعدةل للفرتة ك نمتدة يف إطار املزيا ع
بة2008-2009 توايت املر يل مقارنة اب شطة ا توايت أ تدين  يجة  تق  سـت سج ن سـ ملل ت لم  .ن

ه � يةتامملا يد :لتقن ا ئة يف حاالت الانضامم شـ تر ثغرة املفا بب ا يذ اإلجراءات عىل حنو مالمئ  ية دلمع  هامت ا جا س نف لمل بن ت لتق
نات املدخةل عىل اإلطار القانويناألوىل إىل اتفاق مدريد وإجراءات  ية عقب ا تدر لتحسييط نظام مدريد ا جي ل  .تبسـ

ية � يةطفيف جسل اخنفاض  :جأعامل الرتمجة اخلار تعلق بأعامل الرتمجة اخلار توى اإلنفاق فامي  جيف  ي بح من اجليل مسـ ص إذ أ
بة إىل أحصاب ا بات اب ست يف عداد أمه ا ية  سجأن ترمجة القرارات الهنا سـ تطل ي تئ ن لمل ل تايل إيقاف هذه . يلل لوتقرر اب

ية إىل ترمجة تكل الواثئق. األعامل شأن احلاجة ا يا  ناك دراسة جترى حا لفعلو ب ل  .ًه
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تحكمي والوساطة وأسامء احلقول عىل اإلنرتنت :7الربانمج   لا

هدف سوية لا ية اجلودة  ية الفكرية من خالل توفري خدمات عا مثر بأصول ا هام يف الاتفاع ا تاإل ل لن مللك نازعات تؤدي إىل احلد ملس مل ا
ية الفكرية يف نظام  نازع علهيا من ماكهنا، وتعزيز اإلطار القانوين محلاية ا ية الفكرية ا مللكاألدىن من انزتاع أصول ا ملتمللك

 أسامء احلقول عىل اإلنرتنت

سؤو يد  : عن الربانمجلملا يانلسـا  توشارد يستجوهانس كر

ييل :أوال  حتلملخص 

نازع .1 سوية ا ملمتد  ت ية الفكرية بصفة مزتايدة عىل تع شأن ا ية  مللكات ادلوية وا ب حملل تحكمي والوساطةخدماتل  الوعي يف تعزيز يعتربو. ل ا
تصةل  نازعات ا سوية ا تقايض أمام احملامك ومزااي هذه الوسائل من أجل  ية  بد ناعة ويف صفوف احملرتفني جبدوى الوسائل ا ملقطاع ا مل ت لل يل ل لص

نرص ية الفكرية  عاب شودة يف هذا الربانمج منًوراي حمًامللك يق األهداف ا تحدايت و بعة ملواهجة ا بو ا ية مركز الو ن اسرتا ل ت ي مليج حتق مل يقتيض و .ت
ية الفكرية  تجاوب مع أحصاب حقوق ا تواصل ا مللكذكل ا مل يه عىل ل تو ها وا بات و تفعني هبا من خالل إعداد ا جوا لمي ي تعمن ت  اإلنرتنتلكمل

ثالوتقدمي العروض وعقد املؤمترات اب يل ا سارات عىل  ندوات عىل اإلنرتنت والرد عىل الا مليديو ونظمي ا تف ل بت سلف  .سـ

ية 2009-2008ويف الفرتة  .2 ياجات أحصاب حقوق ا ية ال ية إجراءاته إىل أقىص حد  بو عىل تعزيز فعا مللك، معل مركز الو ت ب ل حي تل
يث الو تكل احلقوق عىل حنو فعال من  نازعات املربطة  سوية ا حالفكرية يف  ب ت مل تلكفةت هود الرييس يمتثل و. لقت وا ئنرص هذه ا جل ضامن  يفع

ناء عىل تكل اإلجراءات وسويهتا  إدارة القضااي  خدماتجودة تاحملاةل  يهنم واحلفاظ عىل ب تلزم تدريب حممكني ووسطاء مؤهلني و تعيمما  يسـ
ثة إلدارة القضااي  ية حد يية أسا سـ يا املعلومات وإدارة فعاةل لاببن نولو جتخدام  تك بواحملاةل إىل اي قضالسـ  مبا يف ذكل دمع احملمكني ،يالو

نني تعانتوبوجه خاص، . ملعيوالوسطاء ا شأن الرباءات ادلوية سـا نازعات  ئة عن  نا تحكمي ا ية ابلعديد من قضااي ا ل أطراف  ب شـ ل ل من مع
تجارية والربامج احلاسوية  بوالعالمات ا بو أنظمة يف إطارل بورفق المبي الو نازعات إلكرتيو سوية ا مل  يا لت ًو ويف . ذاهتا يف الفرتة (ECAF)ن

نة  ناء عىل اقرتاح قدمه  بو  سـجمال أسامء احلقول عىل اإلنرتنت، اسـهتل مركز الو ب ية ابألسامء واألرقام  إىل 2008ي نئة اإلنرتنت ا ملعي ه
نة  نازعات أسامء احلقول عىل اإلنرتنت ) ICANN(ملعيّا سوية  ياسة املوحدة  ميق ا ت سـ لب ل تغين أساسا عن ابعامتد إج) UDRP(تط ًراء  يسـ

نة  تطور من الوقت الالزم . 2009سـالورق يف أواخر  توقع أن حيد هذا ا لو بورفع القضاايلي ياسة الو ناء عىل  ي  سـ يف من  و املوحدةب تاك لا ل
شلك ملحوظ وذكلتاملرتبة عن  يون صفحة أن يوفرب  ندات المل  ية ملستمن ا نةاحملاةلقور تخداقد و. لسـ يف ا ه مسـمتكن املركز بفضل ا

ثف يص مدة ل ملكا يا املعلومات من  تقلنولو ج تعلقةالقضااي تناول تك نة رفوعةاملوأسامء احلقول ب ملا توسط خالل  يه يف ا سـ إ مل  .2009ل

سوية  .3 ثةل هلم من أجل وضع إجراءات بديةل  نظامت ا تفعني هبا وا ية الفكرية وا تومعل املركز أيضا مع أحصاب حقوق ا ملم مل لن مل مللك ً
يفة اب نازعات  مكا شطهتممل تكررة يف جماالت أ نازعات ا سامت اخلاصة اليت متزي ا نتحديد مع ا مل مل ل رسو. ل ية يتيقد  مثر حبقوق ا مللك الاتفاع ا مل ن

ية  ية فعاةل إلدارة القضاايمن خالل ملعنالفكرية ا ية  سطة و يارية  تإجراءات  ب حتمع بن نة . م سـوعىل وجه اخلصوص، وضع املركز خالل 
ية 2008 ند طلب  مجع نزوال  ع برصية اً ية ا نفات ا ية ادلوية  لإلدارة امجلا سمع للمص ل تحكمي املعجل اخلاص  (AGICOA)لع بو  ّنظام الو لل ي

ياجات احملاب ناسب الا تية مبا  ي يةددةحمجلع هم هذه ا مجلع ألحصاب احلقوق اذلين  نة مث . متثل بو للوساطة 2009سـوضع يف أواخر  ي نظام الو
تحكمي املعجل اخلاص ابألفالم ووسائل اإل متةل يف قطاعي األفالم ووسائل اإلعالملوا نازعات ا سوية ا يصا  حملعالم واملصمم  مل ت لخص ومتد . ً

بادرتتلك تصدي نيملا ا تفعني هبا بوسائل جديدة وفعاةل  ية الفكرية وا لل أحصاب حقوق ا ملن تعلقة حبق بشلك خاصمللك نازعات ادلوية ا مل  ل للم
 .املؤلف

ًوسعى املركز جاهدا إىل الاضطالع بدور  .4 ية الفكرية ي ئة عن الاتفاع اب نا توترات ا سوية ا تحداث حلول  مللكرايدي يف ا ن شـ ل ل ت لسـ
ثرية لالتصال بأحصاب املصاحل يف . دون ترصحي عىل اإلنرتنت نا إطار كوقد كرس املركز موارد  ًنظام أسامء احلقول عىل اإلنرتنت  مسـتعي

ية  يو مخبربته ا تصةل ل مبا لويربط هذا ا. نازعات أسامء احلقولمل يايس امللحوظ ت سـشاط ا ًارباطا خاصالن ً يات محلاية العالمات ت ل بإرساء آ
ية الفكرية يف املقام األول  تجارية وغريها من حقوق ا مللكا يا جديدة مكونة من أسامء عامة دلىل . هاشغيلتو (gTLDs)عل إضافة حقول 

ساه نة  ية ابألسامء واألرقام ا ئة اإلنرتنت ا متدت  موبوجه خاص، ا ي ن ّي ملع ملع ه بات ع تعلقة بإجراء لفحص  طلامت املركز ا يل هيئاتمل تسج 
ناء عىل  ئة اإلنرتنت  ناد وتضع  بل اإل تجارية يف مرحةل ما  نادا إىل معايري العالمات ا يا جديدة مكونة من أسامء عامة ا بحقول  ي سـ ل هعل ق ًت س

شاركة  تصدي  ملبادرة املركز إجراء هيدف إىل ا ل متةل يف انهتاك العهيئاتم يل ا حمل ا نادلتسج تجارية يف مرحةل ما بعد اإل سـالمات ا  .ل

بدلان تهاملركز اتصاالواصل و .5 يا املكونة من رموز ا هات اليت تدير احلقول ا ل اب لعل تلف األقالمي ووضع (ccTLDs)جل خم يف 
تصةل بعدد من تكل احلقول نازعات ا سوية ا ملياسات جديدة  مل ت بو إللسـ  .دارة القضاايي ونفذها مما وسع القاعدة اليت ترتكز علهيا الو
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يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

ية يف إطار الربانمج  .6 يات جدول أعامل ا تو ناك أي روابط  منمل تكن  ص ب ية املعدةل 7لته سـامب ورد ذكره يف ويقة الربانمج واملزيا ن  ث ح
شور رمق  (2009-2008للفرتة  ية للفرت). 360E/PB0809ملنا نوهذا أمر حصح يف ويقة الربانمج واملزيا ث  اليت تربط 2011-2010ة ُ

يات 6الربانمج  تو ص اب ية 10 و6 و1ل يات امخلس واألربعني(لتمن من جدول أعامل ا تو يع ا ثاين للحصول عىل قامئة  صانظر املرفق ا ل جبم  ).ل

ية 2009-2008ويف الفرتة  .7 تخصصني يف جمال ا سؤولني وا يصا  تحكمي والوساطة مصممة  بو برامج  مللك، نظم مركز الو مل للم خص لل ًي
ساعدة  ية بأسامء احلقول عىل إرساء أفضل ممارسات مالفكرية وواصل  ية ا سلطات الو نا ن ملعل نازعات هيئاتط سوية ا يات  يل وآ مل ا ت ل لتسج

ية وتصليفامي  نا بدلان ا م اب ل تصاد احلرل تقةل إىل نظام الا بدلان ا قا ن ية. ملل تا متدة ا ية ا يات جدول أعامل ا تو لواربطت هذه األشطة  ل من ص ب ن ملعت : لت
 .10 و6 و1

ثا  بياانت األداء لاث

سري  لنظام ا

يا  %)100( لكحمقق 
 )أو أكرث% 50( ئحمقق جزيا
 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

نازعـــات  ملتزايـــد عـــدد ا
شأن  ــة  ي ــة وا ــادلوي ب حملل ل
ية الفكرية الـيت يـمت  مللكا
تسويهتا بفضل خـدمات 

تحك  مي والوساطةلا

تحكمي والوسـاطة  لزايدة يف عدد قضااي ا
 ُاليت يديرها املركز

بو يف الفرتة 50رفعت  ية وساطة وحتكمي إىل مركز الو ي  قض
تحكمي والوساطة اليت . 2008-2009 لوبلغ عدد قضااي ا

نيت  ساوي 2009 و2008سأدارها املركز يف   24ي ما 
توايل26و ية عىل ا ل  بارا. قض ًوأدار املركز ا سمرب عت ي من د

 قضااي حتكمي ووساطة رفع أغلهبا 210 ما يزيد عىل 2009
ية نوات امخلس املا ضخالل ا توشمل موضوعات . لسـ

يص وسائر أنواع  بو الرتا خالقضااي املرفوعة إىل الو ي
شأن بعض الاتفاقات  نازعات  ية الفكرية وا تعلقة اب با مل مللكمل

تحكمي ناء عىل أنظمة ا لأسامء احلقول  املوضوع وفامي خيص . ب
متدت هات اليت تدير حقل عاألخري، ا باط "nl."جل ا شـ يف 

نازعات ً إجراء قامئا عىل 2008 سوية  ياسة املوحدة  ما ت لسـ ل
يجة ذلكل  نتأسامء احلقول عىل اإلنرتنت وأدرجت 

ثل هذه األسامء واملرفوعة بعد ذكل  نازعات املربطة  مبا ت مل
تصةل ابحل تارخي يف اإلحصاءات الواردة أدانه وا ملا قول ل

بدلان يا املكونة من رموز ا لا  .لعل

ية إىل األطراف  تظام توجهيات إجرا ئويقدم املركز اب ن
نازعاهتا  مسريا لرفع  ً تفادة من خدماتتي سـية الا  الوساطة بغ

تحكمي يدة"هذه ت قد مشلو. لأو ا ساعي ا محلا ًا أطراف" مل
يةملمتسة نا بدلان ا تقدمة وا بدلان ا مية يف ا م  ل ل مل ل  .مق
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يــا عامــة يــمت 3 000 ية حقــول  عل  قــض
ياسة املوحدة ناء عىل ا سـسويهتا  ب  لت

ية3 813رفعت  يا املكونة من قض  لعل خاصة ابحلقول ا
بو يف  ياسة املوحدة إىل مركز الو ناء عىل ا يأسامء عامة  سـ لب

سوية 2009-2008الفرتة  ية3 554ت ومتت   مهنا قض 
نة  ية القضااي يف  سوية  توقع  سـخالل هذه الفرتة ومن ا ت بقمل

سمرب . 2010 نذ د متد هذه القضااي  يو م  عىل مرفق 2009تع
ياملركز اجلديد  ياسة املوحدة إلكرتو نيق ا سـ لب ًا لتط
(eUDRP) . تعلقة ابحلقول  قض2 009وتلقى املركز مااي 

ياس ناء عىل ا يا املكونة من أسامء عامة  سـا ب ة املوحدة للعل
نة  سويهتا 2008سـخالل  إضافة إىل عدد من (ت ومتت 

نة  سويهتا يف  سن  سـالقضااي اليت رفعت إىل املركز ومل  ت يت
 1 804ومن أصل . 2009-2008يف الفرتة ) 2007

يا املكونة من أسامء عامة قض تعلقة ابحلقول ا لعلااي  م
نة  سوية ما مجموعه 2009سـومرفوعة خالل   1 545ت متت 

نةقضية يف ت  .لسـكل ا

 

ية الفكرية يف حامية فعا للملكةل 
يا املكونة من أسامء  لعلاحلقول ا

 عامة

ئة اإلنرتنت  هييذ   (ICANN)تنف
يا  يل احلقول ا ئات جديدة  لعلو سج تي له

يات  تو صاملكونة من أسامء عامة  لل
بو ياسة الو ئة عن  نا يا سـ شـ  ل

تطورات األكرث طموحا يف  يف إطارهيئة اإلنرتنتتعمل  ً ا ل
برية  شأته عىل إضافة أعداد  نذ  كظل نظام أسامء احلقول  ن م

يا اجل بو عىل اتصال . ديدةلعلمن احلقول ا يواكن مركز الو
ئة املذكورة يف الفرتة  يتظم اب لهن  القرتاح 2009-2008م

ساعدة عىل  نازعات وتعزيزها هبدف ا سوية ا يات  ملآ مل ت لل
رشوعة وال سـامي مصاحل أحصاب  ملصون املصاحل ا

يق هذا الربانمج  تجارية خالل مرحليت  بالعالمات ا ما (تطل
ناد سـبل اإل يهل الالحق) ق ناد (تشغو  ).سـما بعد اإل

 

بدلان يــمت 150 يــا  ية حقــول  للــ  عل قــض
ياسة املوحدة ناء عىل ا سـسويهتا  ب  لت

تعلقة اب623رفعت  ية  م  يا املكونة من رموز قض لعلحلقول ا
بدلان بو يفلا ياسة املوحدة إىل مركز الو ناء عىل ا ي  سـ  لب
سوية 2009-2008الفرتة   مهنا خالل قضية 573ت ومتت 

نة  ية القضااي يف  سوية  توقع  سـهذه الفرتة ومن ا ت بقمل
تعلقة ابقض 320وتلقى املركز . 2010 يا مية  لعلحلقول ا

بدلان ياسة املوحدة خالل لاملكونة من رموز ا ناء عىل ا سـ  لب
سويهتا 2008سـنة  إضافة إىل عدد من القضااي (ت ومتت 
نة اليت ر سويهتا يف  سن  سـفعت إىل املركز ومل  ت ) 2007يت

تعلقة  قض303ومن أصل . 2009-2008يف الفرتة  مااي 
بدلاناب يا املكونة من رموز ا لحلقول ا  ومرفوعة خالل لعل

سوية 2009سـنة  نة253ت متت  ية يف تكل ا سـ   .لقض

 

ية الفكرية يف  للملكحامية فعاةل 
يا املكونة من رموز  لعلاحلقول ا

بدلان  لا

ية إلدارة تكل احلقول  فست هجات إضا
يا نة آل تصممي أو إدارة  يا  لا س ب ّلعل ت حم

ية الفكرية  مللكحامية ا

ية  سع هجات إضا تارت  فا يا معنية بتخ لعلإدارة احلقول ا
توفري خدمات  بو  بدلان مركز الو لاملكونة من رموز ا ي ل

شأن أسامء احلقول يف الفرتة  نازعات  بسوية ا مل -2008ت
يل . 2009 ئات  سجوارتفع عدد  تي  احلقول اليت تكله

ثل تكل اخلدمات من توفري  بو  تارت الو ما لخ  56 إىل 53 ي
نة  يل خالل  سـئة  سج تي  بعد إضافة برمودا 2008ه

(.bm) ية شام ل وأرسة جزر مارايان ا يون (mp.)ل ل وسريا
(.sl) خالل هيئة  62 إىل 56ًجمددا من عددها  مث ارتفع
يا (ao.) بعد إضافة أنغوال 2009سـنة   (bo.)ليف وبو

تارياك (ky.)ان ميجزر اكو هورية (cr.)سـ وكو مجل وا
ي ندوراس (do.)ة مينيكادلو  .(hn.)ه و
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ية :رابعا تخدام املزيا نا  سـ

ية املعدةل للفرتة  تخدام موارد ويقة الربانمج واملزيا نا ث  2009-2008سـ
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

8,823 8,031 91.0 % 

بة إىل اعامتد .8 يف اب تاك سـحتققت بعض الوفورات يف ا ل ية للفرتة لنل ية2009-2008نات املزيا تا يجة لعدة عوامل يه ا ل  ل  :نت

ناصهبم من ذوي عقود العمل اخلاصة  � نازعات خلت  سة مديرين لقضااي ا يني  مأرجأ املركز  مل مخ يا عىل(تع ًالعمل جار حا  ل
يجة للطلب عىل ناصهبم  نازعات ذوي عقود العمل اخلاصة اذلين شغرت  تعاضة عن مديري قضااي ا تالا نم مل  خدمات سـ

نة  تعلقة بأسامء احلقول خالل  نازعات ا سوية ا بو  سـالو مل مل ت ياسة املوحدة 2 107 برفع 2009لي ناء عىل ا سـ شاكوى  لب
نة  سجل يف عدد القضااي املرفوعة يف الفصل األول من  سـوالاجتاه ا  ؛)2010مل

ناير  � شأن األسفار يف  بو اجلديدة  ياسة الو يسامه اعامتد  ب ي يف2009سـ سفر؛ل يف احلد من تاك  ل ا

هات  � نظمة جلألغى عدد من ا نة ملا نصف األول من  تلفة يف ا شطة  ية أ سـاخلار ل خم ن توى 2009ج مسـ نظرا إىل تدين  ً
ثات اليت اضطلع هبا موظفو املركز؛ يض عدد ا شاركة املرتقب مما أدى إىل  بعا لمل  ختف

ندوات عىل اإلنرتنت بصو � يديو ونظمي ا تعان املركز بوسائل عقد املؤمترات اب لا ت  بعض إرسالًرة مزتايدة بدال من لفسـ
ثات  .لبعا
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ية :8الربانمج  منيق جدول أعامل ا لتسـ  تن

هدف ية لا سار جدول أعامل ا منيق انحج  مل لتسـ  تن

سؤو يد  : عن الربانمجلملا  نجوفري أويامالسـا

ييل :أوال  حتلملخص 

نة 8أريس الربانمج  .1 ية املعدةل للفرتة 2009سـ  ن عرب ويقة الربانمج واملزيا بو 2009-2008ث يذ جدول أعامل الو ي هبدف تعزيز  تنف
ية منشأن ا ية. لتب سار جدول أعامل ا ناحج  يق ا منوالربانمج مكرس  مل ل لتسـ ندرجا يف الربانمج . للتن ية  يق جدول أعامل ا ًواكن  م من لتسـ  3تن

نون  سابق ا ملعا ية"ل ية الفكرية ألغراض ا يجي اب منالاتفاع الاسرتا ت لتن نة " مللك سـبل   .2009ق

نة  .2 رس الربانمج عقد دورتني ،2008سـويف  ية الفكريةي  ية وا ية اب مللكنة ا من ن لتللج نة نظاهما ادلاخيل واتفقت عىل . ملع للجووضعت ا
ية رشة تو يات وأعدت برانمج العمل اخلاص بإحدى  تو يذ ا ية إىل  صية إلعداد خطط العمل الرا ع ص ل نفمهنج يات اليت ال . تم تو صونفذت ا ل

رشية أو م يذها أي موارد  بتلزم  تنفسـ نةي ية خالل ا ية إضا سـا لل  .ف

نة  .3 يذ جدول األعامل يف مصمي 2009سـويف  هود دلمج  نظمة ا سقت ا ية الزمخ الالزم إذ  يذ جدول أعامل ا شد  نف،  جل تنف ملت ن من لتح
ية املعدةل للفرتة  نويقة الربانمج واملزيا يات جدول األعامل2009-2008ث تو ية  بو ا ص اليت ربطت لك برامج الو ب ن متدت أيضا . ملعي ًوا مهنجية ع

يذ جدول األعامل وأاتحت معلومات أمكل وأوىف عن األشطة املقرتحة وأطرها  نظامي  رشوعات انطوت عىل هنج أكرث  نقامئة عىل ا ت لتنفمل ً
ها تعرا يذ وا ية ا نة عىل رصد  ية واملؤرشات اليت من شأهنا الارتقاء بقدرة ا رشية واملا ية املوارد ا ية وعززت شفا ضالز نف سـف معل للج ل ب تن ل . لم

شاهبة وعال يات اليت مشلت موضوعات  تو يذ بفضل مض ا ية ا يات وتعزيز فعا تو يل حبهثا  نة من  نت ا موة عىل ذكل،  ص ل ل ص لل تعج نفللج لتمتك
ها". مرشوعات حمورية"يف  يذ و ية ا يهنا من رصد  نة  ية دورية إىل ا ميورفعت تقارير مر نف يمتك تقل لت معل للج  .حل

يذ جدول أعامل ا .4 يا إىل إذاكء الوعي  لتو بتنف ً شارية إلعالم سع ية والا سات اإلعال تية وفوائده، نظم عدد من الاجامتعات وا جلل سمن م
ميني يف العوامص ياسات ا يف وواضعي ا ندوبني يف  ملقا سـ ن لمل نظامت . ج ثلو ا تامة، دعي أيضا  يع أحصاب املصاحل ا شاركة  ملوضامان  مم ل مج ًمل ً

يات قطاع األعام ية و نظامت غري احلكو ية ادلوية وا مجعاحلكو مل مل ية إىل احلضورم  .ميل واألوساط األاكد

يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

يات8الربانمج  .5 تو يذ لك ا ية  يق  ص خمصص  ل معل تنفسـ ية  لتن شأن ا بو  منامخلس واألربعني من جدول أعامل الو ب ثاين (لتي لانظر املرفق ا
يات تو يع ا صللحصول عىل قامئة  ل ثسـامب ورد ذكره يف ويقة الربانمج واملزيا) جبم شور رمق  (2009-2008نية املعدةل للفرتة ح ملنا

360E/PB0809 .( شطة الرييس بروح تكل سار األ ية يف  ياق إدماج جدول أعامل ا ئوعىل الرمغ من ذكل، الزتم الربانمج يف  ن م من لتسـ
يات تو صا  .ل
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ثا   األداءبياانت :لاث

سري  لنظام ا

يا  %)100( لكحمقق 
 )أو أكرث% 50( ئحمقق جزيا
 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

ــة  ن ها ا نا ــيت  يات ال تو ــدد ا للجع ت ــ ص ــشل ق
 إلمتام خطط العمل

نة  للجثت ا ية 26حب يات امخلس (ص تو تو صمن مضن ا ل
شأن وأعدت خطط ) واألربعني بمعل أوية  ية 23ل ص تو

 .ومتت املوافقة علهيا
 

بعد اإلمنايئ مضن الربامج  لإدماج ا
شطة  رشوعات وأ نــمــن خــالل  مــ

رشوعات واألشطة اليت تطلق  ملموسة وفعاةل ُعدد ا نمل
متدة يات ا تو ملعيذ ا ص ل  لتنف

يات14اسـهتل  تو يذ ا رشوعا  ص  ل لتنف ً شطة . م نواضطلع بأ
يذ  تعلقة  نفأخرى  بدء 19بتم ية العامة  ية حددهتا ا ل تو مجلع ص

بادئ . تنفيذها الفوري مومشلت هذه األشطة دمج  ن
بو اجلاريةجد شطة الو ية يف أ يول أعامل ا ن  .لتمن

 

يط  ـــــة  ن ـــــات  ي ـــــع آ ـــــوض تخط ي للل مت
تــة  برشوعات ورصــدها ومعــايري اث للمــ

رشوعات مليمي ا  لتق

ية  لترب آ ية للمرشوعاتمتينة تع تجزأ من ا ملهنج جزءا ال  ي ً
رشوعات اليت وافق نة يف دورهتا ملالقامئة عىل ا للجت علهيا ا

ثة ثا لا رشوع معايري ومؤرشات خاصة به ت. ل  كفلموللك 
رشوع إعداد تقارير دورية  تيض لك  يمي اذلايت و ما يق لتق

بقااحملامنذج الابالعامتد عىل  ًددة  ًوفضال عن ذكل، . مسـ
رشوع حموري جيمع بني  نة أيضا عىل  موافقت ا ً للج

يات  تو صا بو إطار  وهيدف إىل تدعمي 41 و38 و33ل يالو
تاجئ به لرصد لنلإلدارة القامئة عىل ا نا يمي مدى  ية  سـ  ت تقبغ

ية يف مجةل أمور لتمنيذ جدول أعامل ا  .تنف

 

ميــه  يات و تو يــذ ا تقيرصــد  صــ ل تنف
ية شأنه بفعا لوإعداد تقارير   ب

ية املقدمة  ية وا تقارير املر ميعدد ا حل لتقيل
 إىل ادلول األعضاء

رشة اليت اسـهتل  سع  يات ا تو عرفع تقرير مرحيل عن ا ت ص لل
توبر  كيذها يف أ نة خالل2007تنف ثةللج إىل ا ثا ل دورهتا ا . ل

سعة  توقدم إلهيا أيضا يف دورهتا الرابعة تقرير عن  ً
نة  يذها يف أوائل  سـرشوعات بدأ  تنف  .2009م

 

ية :رابعا تخدام املزيا نا  سـ

ية املعدةل للفرتة  تخدام موارد ويقة الربانمج واملزيا نا ث  2009-2008سـ
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا ت ل  (%)خدام سـالا

5,468 4,893 89.5 % 

توى اإلنفاق يف الربانمج  .6 بة اليت اكنت تدعى 8مسـيعزى اخنفاض  لشع أساسا إىل مراجعة هممة ا ية ً ية الفكرية وا منبة ا لتشع مللك
تصادية ها اآلن قالا بح ا مس وأ يةص يق جدول أعامل ا منبة  سـ لتشع ية الفكريةتن ها من مللك من الرتكزي األسايس عىل حبث فوائد نظام ا حتليل و

نة  تصادية إىل توفري ادلمع لعمل ا ية الا نا للجا قل ية الفكريةح ية وا ية اب مللكا من لتن تني . ملع تصف فرتة ا يري يف  سـنوقد حصل هذا ا لم ن لتغ
هر يويو  نقحة يف  يحت خطة معل  نوأ شت  .2009م
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هادئ وأمرياك الال :9الربانمج  يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر لا حمليق سـ ب بدلان األقل منوال ّية والاكرييب وا ل  تين

هدف ية  لا حتتكفاءات وقواعد معرية وبىن  ية ف تدمية يف جمالسسـمؤ مسـمعززة و ندمج مع الاَّ ية الفكرية،  ت ا ياتمللك ية جتسرتا طن الو
نومتكن من الاتفاع  يةالفعال ّ ية الفكرية ألغراض األهداف اإلمنا ئاب  مللك

سؤو يد جوفري أ : عن الربانمجلملا  نويامالسـا

ييل :أوال  حتلملخص 

ية املعدةل للفرتة  .1 ننصت ويقة الربانمج واملزيا ية يف : " عىل ما ييل2009-2008ث تقوم علهيا الاسرتا يجمن األسس الكربى اليت  تسـ
متل عىل أهداف 2009-2008الفرتة  تاكر  ية الفكرية والا شأن ا ية  يات و ها من أجل وضع اسرتا بدلان ود يع ا تشـ  ب ب ن يج ل مللكشج طمع ت ت

نارص الواجب تعزيزها ية الفكرية وحتديد ا ية  يمي األنظمة احلا متكهنا من  لعحمددة  للملكل تق ية الفكرية ." سـ يات ا تخدمت اسرتا مللكوا يج تسـ
ية الفكرية  تدمية يف جمال ا ثل يف تكوين كفاءات راخسة و هدف ا يق ا تاكمةل وشامةل  ية كأطر  ية الو مللكواخلطط اإلمنا ل تحق سـم مت ن مئ ملط ل

ية والقانويةتشمل اجلوان يا ية وا نب املؤ سـ سـ لسـ رشية س ية لبوا ية شامةل . سـاألسا ية عادة  يات واخلطط الو لعملوإذ ختضع الاسرتا ن طيج ت
شاور مع أحصاب  ية ومراحل عدة  باته اإلمنا بدل و تعراض للوضع الراهن يف بدل ما وبرامج ا ناء عىل ا ياجات  تيمي الا ئ تطل ل سـ ب للت م ح تقل

تعددة، تك شمولملاملصلحة والقطاعات ا سمة اب ياجات والطلب و تايل خاصة بلك بدل وقامئة عىل الا لون اب ت ت مل  .ح

يجة لزايدة طلب ادلول األعضاء عىل ذكل .2 ية  تكل الاسرتا شطا  يذا  تني  هدت فرتة ا تو نف ن نش يج ل تن ً ً ت يات . لسـ تمكلت  معلوا سـ
يق وروا يوس وموزا يا وغاان ويرباي ومالوي ومور نجاح يف كولو ياغة وتلكلت اب با شـ ل ب ل ملص يايم يذ هذه . مبندا وزا تواصل  تنفو ي

ية الفكرية يات واخلطط يف جمال ا مللكالاسرتا بحرين . تيج ها يف ا ية الفكرية يف الفرتة  يات ا يات لوضع اسرتا لواسـهتلت  يج سمعل نفمللك ت
يا اجلدي يا ومايل واملغرب واببوا  يجي و ية و هورية الكونغو ادلميقرا نوبواتن والاكمريون وكوت ديفوار و ن ف يمج غي غ يل ط نغال و شـدة وا يسـ سل

يت انم ندا وأوروغواي و يا وأو يوتزنا غ  .فن

تكوين الكفاءات عىل أهنا مجموعة من  .3 ية  تجزأ مهنا مصمت برامج و ية أو كجزء ال  يات واخلطط الو لومبوازاة تكل الاسرتا ن ي ن طيج ط ت
سةل يات واخلطط األوسع نطاقا أو برانمج أو  تاكمةل يف إطار تكل الاسرتا سلاألشطة ا يج مل ًن ية الكفاءات يف ت ية إىل  شطة الرا من من األ تن م

يذها يف أكرث من  ية الفكرية وجيري  نفجمال معني من جماالت ا ياجاته . ً بدلا40تمللك حتوتدير هذه الربامج القامئة عىل خصائص لك بدل وا
رشاكت يف جمال تكو رشية وا سات واملوارد ا شواغل املربطة ابملؤ ية اكمل ا لوأولوايته اإلمنا ب س ت ل تحداث /ين الكفاءات ولئ سـأو تعزيزها ال

ية الفكرية وحاميهتا والاتفاع هبا نأصول ا ياسات وال سـامي . مللك لسـوعىل حنو مماثل، هيدف تكوين الكفاءات إىل تعزيز معارف واضعي ا
ثل ياسة العامة  ية الفكرية والقضااي املربطة هبا عىل ا تجد من قضااي ا تصل األمر بآاثر ما  مندما  سـمللك ت سـ ي لع نفات ي ملص الاتفاع اب ن

ئة واإلبداع  ناخ وا ية الفكرية والصحة واألمن الغذايئ وتغري ا يط الرمقي وأوجه املرونة وا شموةل حبامية حق املؤلف يف ا يا لبمللك مل حمل مل
تجارية ية الفكرية والاتفاقات ا تاكر وا لوالا يعة ا. مللكب تدايت وحوارات ر فوقد أحرز تقدم ملحوظ يف هذا املضامر عرب  تت من ثبتوى أ ملسـ

يهنا  بادل املعلومات وتفاعل األفاكر من  نطلق  يهتا  بأ ت مك بدلان األقل منوالمه ية الفكرية  شأن ا توى  يع ا تدى ر ًا لل ب سـ مللكن ملف  اذلي عقد يف مل
ليف يف يويو  ياسات2009جن ثلون دامئون وبار واضعي ا سـ وحرضه وزراء و ك شأن . لمم تدى اإلعالن الوزاري  متد ا بوإذ ا ملن ج برانم"ع

يةمعل ل يق الازدهار وا ية الفكرية من أجل  يجي اب منالتفاع الاسرتا ت لتن حتق بدلان األقل منوامللك ً يف ا تعاون "ل سـىن خالهل حتديد جماالت ا ل،  ت
بدل ياجات هذه ا يذها ابلرتكزي عىل ا يات و ياسات والاسرتا تكوين الكفاءات يف جمال وضع ا بدلان األقل منوا  بو وا لبني الو ت يج سـ ل ل حي نفت ت ل ان ً

باهتا اخلاصة  .متطلو

ية الفكريةيوسامه حتديث إدارات  .4 نة وفعاةل يف جمال ا ية  سات و ية ومؤ ية الفكرية يف إرساء بىن  مللكا يمللك ن س تت ط أدى قد و. محت
ية الكتريب نظام  تة ا مللكأ ية بإدارة (IPAS)ة فكريمت هات ا سجالت وتدريب ا نة ا ثة ور ن والزتود مبعدات وأدوات حد ل مق ملعي يةجل  مللكا

ية  ية ا شطة حتديث  تة إجراءات العمل واكن مآل لك هذه األ يات وأ يط ا يب العمل و ها إىل حتديث أسا مللكالفكرية و ن بحفص ن مت لعمل سـ تبل
ية يف عدة بدلان ية الفكرية . لتحتالفكرية ا ثةل عىل مراكز املعلومات واخلدمات املربطة اب مللكومن األ شاء والعامةلتم ن لفائدة عدة بدلان إ

رشية حلق املؤلف شـبكة أفر نوية وا قيا ا ليق ب ية حبق املؤلف ) SEACONET(جل يات واإلدارات ا بكة من ا بارة عن  ناليت يه  مجلع شـ ملعع
شمل  شرتكة  ياانت  شاركة يف إعداد قواعد  توا م ب ي15مل بكة حق املؤلف الاكر رشوع  شاطرهتا واسـهتالل  يا و ب بدلا إفر ييق شـ م م ً  اذلي ةً

ية األ يات اإلدارة امجلا عيفحص  نطقةمجع  . ويدرهبا الاكرييبمعضاء يف أربعة بدلان يف 

ية أو القانوية قدمتو .5 رش شورة ا ن ا يع ت تعلق ً بدلا 36ما مجموعه إىل لمل بفامي  رشيعاتي تسني  بدلان يف جمال  تح ية الفكرية لهذه ا مللكا
بو أو اختاذها إجراءات أخرى يف حوايل  تجابة الو يذها اب يأو  سـ تقةل65تنف ته املؤدي وجدير ابذل. مسـ حاةل  رشيعي وتو سار ا يكر أن ا ت قمل ل
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بدلان  تلفة مضن ا ية جارية تربط أيضا بعوامل  ية هو  رش ساعدة ا يدة من ا بدلان ا يا يف ا لإىل سن القوانني أو إصدارها  خم ت معل يع ت مل ل ًفعل لً تفسـ مل
ساعدة. نفسها يدة من ا بدلان ا رشيع الوطين يف ا تصةل اب ياانت ا تضح من ا ملومع ذكل،  ل ت مل ب سـتفي ملل متد عدة أنواع 13 أن ما مجموعه ل ع بدلا ا ً

ناك أربعة بدلان  ية الفكرية يف حني أن  شأن ا رشيعات  همن ا ب مللكت سار اعامتد رشيعات جديدةل يدا يف  تقطعت شوطا  م ًبع ً. 

يةوأحرز تقدم ملحوظ يف  .6 بىن ا تكوين الكفاءات وتطوير ا ميي  تعاون اإل يد ا تجمال تو ل ل ل لتحط تجمعات اإل. قل ميوأاتحت ا ية ودون قلل
نطقة تعاون األفقي يف لك  مية ملواصةل ا ية فرصا  ماإل ل قمي ً بادرة الرائدة اليت ابرشهتا . قل يا ا نطقة أفر هدهتا  ثةل اليت  ملومن األ يق م ش نظمة م ملا

تعلقة ابلربا ية إىل املعلومات ا نا تجمعات ا بحث وا سات ا نطقة هبدف تعزيز نفاذ مؤ ية الفكرية يف ا ية  ملاألفر ع لص ل ل س مل للملك ءات يق
رشوعات  هذه املعلومات و شاطرهتا  ية األخرى و تجارية وا مواملعلومات ا م ن لل نظمة لتق سح ملا تصةل  ية الفكرية ا ية  ية األفر مباإل مل للملكمي يق قل

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا رشوع بروتوكول محلاية املعارف ا ية و ياانت اإللكرتو تقلالواثئق الضويئ وبادل ا ل تع تقل م ن ب لت ل ل ثةل اليت مأما األ. ل
ميي  تعاون اإل يا  نوب آ ية  يا و نوب رشيق آ تلف برامج رابطة أمم  شملت  هادئ  يط ا يا وا نطقة آ قلهدهتا  لل سـ مجع سـ خم ف حمل جسـ ج ل م ش

(SAARC)  ية حمددة وخطة معل ياجات دون إ تكوين الكفاءات وتليب ا تصل  مياليت  ت ب قلت تعلقة ح هادئ ا يط ا نوب ا ملبدلان  لحمل ج
يدية ية للرباءات ويف أمر. لتقلابملعارف ا بكة أمرياك الال رشوع  ية، تواصل تطوير  نياك الال ين تي شـت رشوعات أخرى (LATIPAT)م م و

ية يف  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ميي محلاية املعارف ا ميي إلدارة الرباءات وإطار إ ثمربطة بإرساء نظام إ تقل ل تع تقل لت ل ل قل قل
 .الاكرييب

تفاعل بني القطاعني العام واخلاص خبصوص طائفة وإضافة إىل ذكل، نظمت اجامت .7 سري ا شطة يف عدة بدلان هبدف  لعات وأ ي تن
سويق أصول  ثل  تبرية من املوضوعات  ناعي مك شأ يف القطاع الزراعي وا يات ا يا وحامية  نولو يص ا ية الفكرية وتر لصا ن ملسم تل ج تك خ مللك

تحداث عالمات جتارية وإشارات ممزية أخرى وتطويرها واإلدا ية حلقوق سـوا تصويريعرة امجلا ساخ ا لالا يقى سـتن سـ وقطاعي األفالم واملو
يني والصحة  ية فوالصحا يدال تحرضات ا نوقطاع ا لص يةملسـ ناعات اإلبدا عوا يجة ذلكل، أبرمت اتفاقات رشاكة يف حنو . لص . ً بدلا17نتو

نجاح يف عقد رشااكت بني يل إىل ا هد ا ية أيضا أدوات  نابر اإل لوأاتحت ا مي بمل لسمت ً ية الفكرية قل مللك القطاعني العام واخلاص يف جمال تطوير ا
 .نوالاتفاع هبا

مترومشل ادلمع  .8 توسطة ملسـا رشاكت الصغرية وا سات أخرى دامعة  ية ومؤ ية واإل ية الفكرية الو مل ماكتب ا لل س مي قلن ط من أجل مللك
تعل توسطة وتدعمي كفاءاهتا فامي  رشاكت الصغرية وا ئات رواد األعامل وا ية  يتو مل ل ية الفكرية األسايس يف إدارة الرثوات فع مللكق بدور نظام ا

تعزيز  تفادة مهنا  لغري امللموسة والا يةةقدرالسـ نا سـ ا فت تعلقة بإدارة . ل يفة للمواد ا ية  ملوقدم ادلمع أساسا من خالل إعداد إصدارات  مكحمل ً
توسطة ابال رشاكت الصغرية وا ية الفكرية لفائدة رواد األعامل وا تأصول ا سمللك مل بة ل شورات أعدهتا ا شعناد إىل اإلصدارات ادلوية  ن لل مل

ية  با نونة تكل املعن سةل ا ملعرشاكت وال سـامي ا سل رشاكت"لل ية الفكرية يف خدمة ا لا ميي الوطين ادمإوب" مللك لتنظج اإلطار القانوين وا
يد الوطين ية الفكرية عىل ا رشاكت اب تفاع ا تصةل اب لصعوادلراسات اإلفرادية ا ل ن يدا وأرىس. مللكمل ياقا  ية  ثل هذه املواد ا ً توفر  ج ًم سـ حملل

ية الفكرية يف  ية ا شأن أ توسطة  رشاكت الصغرية وا ية ا ية إىل تو رشوعات واألشطة الرا ية عىل ا بغة ا مللكإلضفاء ا مهم ب مل ل ع ن مل حملل لص
تجارية ياهتا ا لاسرتا ية الفكرية يف خدمة ا. تيج شأن ا بات ترمجة األدةل  هدت الفرتة زايدة يف  مللكو بش ها وأبرمت عدة طل تكييفرشاكت و ل

رشوعات هذا الغرض وأجنزت ا ملاتفاقات   .ل

تواصةل وبذلت  .9 ية وتكوين الكفاءاتمهجود  تو عإلعداد مواد ألغراض ا تان . ل تان إضا ياق، أعدت وحداتن تدر يويف هذا ا فسـ يبي ل
ية الفكرية  تعلقة اب تعددة الوسائط ا مللكإلدراهجام يف مجموعة األدوات  تعلمي عن بعد )IP Panorama(ملم ية  بارة عن أداة تفا لل اليت يه  عل ع

ية  تدر تايل مجموع الوحدات ا يبوبلغ اب ل نة .  وحدة12ل بو 2007سـويف  رش األوىل اليت أعدهتا الو ية ا تدر تمكلت الوحدات ا ي، ا لع ل يبسـ
ية كوراي للهنوض ابالخرتاع ية الفكرية و تب كوراي  مجعشاركة  للملكمب بدلان حبق ت. مك  .رمجة هذه اجملموعة من األدواتلوطالب عدد من ا

ية يف  .10 رشيكة الر هات ا توسطة ا رشاكت الصغرية وا سات ادلامعة  ية واملؤ ية واإل ية الفكرية الو سـوظلت ماكتب ا ل مل لل س مي ين ئط جل قلمللك
بارشة عرب رشاكت  بة هذه ا ية إىل خما هود الرا يامن تواصلت ا توسطة  رشاكت الصغرية وا تصةل اب مإطار األشطة ا م جل لب ط مل ل مل بة ن شع موقع 

شرتكني فهيا  هرية اليت يزيد عدد ا ية ا بار اإللكرتو ست ورشة األ تحدة ا توسطة عىل اإلنرتنت بلغات األمم ا رشاكت الصغرية وا ملا ن ن ل مل مل شل لخ
شرتك30 000عىل   .م 
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يا يةتنفيذ جدول أعامل  :ناث  لتمنا

شأن ا9الربانمج  .11 بو  يذا جلدول أعامل الو من هو أحد أكرث الربامج  ب لتي ً شاط . يةتنف ية  يات جدول أعامل ا نويربط عدد من تو من ص بت لت

ئة ألف يات ا ية وتكوين الكفاءات وال سـامي تو ساعدة ا بو يف جمال ا لفالو ص ن مل شطة الربانمج . لتقي ند تصممي أ نو ها إىل هذه 9يست سـيخ وتر
يات تو صا ية اليت ت. ل رشوعات جدول أعامل ا منوفضال عن ذكل، يعىن هذا الربانمج بعدد من  لتم نوانه ً رشوعا  عضم  ياانت "ًم بقاعدة 

ية الفكرية  ية يف جمال ا ساعدة ا مللكشأن ا ن مل نوانه  DA_05_01ورمزه" (IP-TAD)لتقب رشوعا  ع و ياانت ملطابقة " ًم بقاعدة 
ية الفكرية  ية يف جمال ا ياجات اإلمنا مللكالا ئ نوانه DA_09_01ورمزه  " (IP-DMD)حت رشوعا  ع و سات "ًم ستعزيز قدرة املؤ

ية الفكريةماحلكو سات أحصاب املصلحة يف جمال ا مللكية ومؤ ية واإلرشاف علهيا والهنوض  عىل س ناعات اإلبدا يد الوطين إلدارة ا عا لص لصع
سني األداء ية حلق املؤلف حتهبا، و نظامت اإلدارة امجلا بيك بني  عوالربط ا مشـ نوانه DA_10_04ورمزه " ل رشوعا  ع و تعزيز قدرات " ًم

تخدمني يف سات وا سـاملؤ يدملس ية الفكرية عىل لك من ا لصع جمال ا ميي مللك ميي واإل قلالوطين ودون اإل . DA_10_05ورمزه " قل
نوانه  رشوع  شاركة ويقة يف  شطة الربانمج أيضا  عومشلت أ م ث م ية"ًن شد املوارد من أجل ا منمؤمتر  شاركة DA_02_01ورمزه " لتح م و

نوانه  رشوع  ية يف  عر م بو"ئيسـ يرشوع من أجل تعزيز إطار الو يمي لألشطة م ية الرصد وا ية دمع  تاجئ  ن لإلدارة القامئة عىل ا معل بغ لتقن ل
ية  .DA_33_38_41_01ورمزه " ئاإلمنا

 

ثا  بياانت األداء :لاث

سري  لنظام ا

يا  %)100( لكحمقق 
 )أو أكرث% 50( ئحمقق جزيا
 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

بة تاجئ املر تقا  ريس بياانت األداء مؤرشات األداء لن

تكـوين الكفـاءات  يـة  لبرامج و طن
ية الفكرية مدجمة مع  مللكيف جمال ا
ية واخلطط  يات الو نالاسرتا طيج ت

ية للك بدل  ئاإلمنا

ــني  يــة 25 و20ب ــرامج و ــا ب ه ــدلا  طن ب ل
ـــة  ي ـــال ا ـــاءات يف جم ـــوين الكف مللكتك ل
يـــة  ئالفكريـــة مـــع مراعـــاة اخلطـــط اإلمنا

ية  طنالو

تكوين ال: مالحظة ية  لشمل الربامج الو ن كفاءات فامي طت
ية تا شاط من األشطة ا لتصل هبذا املؤرش أي  ل ن ن مجموعة : ي

تاكمةل يف إطار أوسع نطاقا خلطط  ًمن األشطة ا مل ن
ية  تعلقة اب ية  ياسات و يات أو  مللكواسرتا م ن سـ طيج ت

ية إىل الفكرية؛  شطة الرا سةل من األ مأو برانمج أو  ن سل
 من تمنية الكفاءات يف جمال معني مبا يف ذكل تصممي برامج
ية  ثل برامج حامية ا ها  يط  يل وا مللكذكل ا م ل تخط لب لق

ية الفكرية سمة . مللكالفكرية أو إدارة ا مقوياانت األداء  ب
سـهتةل  متدة وبرامج  يات  مإىل برامج وخطط واسرتا معيج ت

 .وبرامج جارية

يا يقنطقة أفر ية الفكرية واخلطط : م يات ا مللكيذ اسرتا تيجنف ت
تواصل يف  ياسات  ية وا ماإلمنا سـ يق ورواندا لئ مبغاان وموزا

يوس وجار يف الاكمريون  يا ومالوي ويرباي ومور شـوزا ل يب م
نغال  ية وا هورية الكونغو ادلميقرا سـوكوت ديفوار و لط مج

ندا يل وأو يا ومايل و يا و غوتزنا شـ ي ين سغ  .ن

بدلان العرية با تكوين الكفاءات جارية : ل ية  لالربامج الو طن
شأ ية  ية و بيف املغرب بغرض وضع اسرتا ن طيج تاكر ت بن الا

ية الفكرية ية  بحرين هبدف وضع اسرتا للملكويف ا يج وقد . تل
ياغة  تكوين الكفاءات يف جمال  تمكل برانمج وطين  صا ل سـ
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بة تاجئ املر تقا  ريس بياانت األداء مؤرشات األداء لن

تعزيز  يذ برانمج وخطة  يامن جيري  لالرباءات يف األردن  نف تب
يد الوطين  تطوير عىل ا بحث وا تاكر يف مراكز ا لصعالا ل ل ب

 .يف تونس

هادئ يط ا يا وا لنطقة آ حملم سعة بدلان يه ه: سـ تناك 
يا  بني واببوا  ند وا تان وبواتن ونغالديش وا ينأفغا لفل ه ب غسـ لن

ية  يت انم دلهيا برامج و ناجلديدة وساموا وتونغا و طي ف
ية الفكرية  مللكتكوين الكفاءات يف جمال ا إذاكء الوعي (ل

 ).العام وهمارات الفحص واإلنفاذ

يا اجل يجي واببوا  نوأهنت أربعة بدلان يه بواتن و ديدة غيف
ياجات من أجل  يمي الا يت انم املرحةل األوية  تو ل حي ل تقف
ية الفكرية شأن ا يفة  ية  يات و مللكوضع اسرتا بمك ن طيج . ت

نة  يات يف  تواصل هذه ا سـو لعمل  .2010تس

ية مواهجة 42ونظم  تكوين الكفاءات  يا  بغ برانجما إ ل ًمي قلً
نطقة أخذا  شائعة يف بدلان ا ياجات ا تحدايت والا ًا مل ل ت حل

ب ية حلسـيف ا تطوير ا باته  توايت لك بدل و مللكان  ل تطل مسـ م
 .الفكرية

ية والاكرييب ننطقة أمرياك الال بو : تيم تعاون بني الو يسامه ا ل
ية  ية  ية و ية يف وضع اسرتا سات كولو للملكومؤ ن يج ب طس ت م

نة   . واعامتدها2008سـالفكرية يف 

ية إجراء جرد مفصل  تمكلت  معلويف أوروغواي، ا سـ
ية الفكرية يف بو مللكألصول ا تخدام أداة الو بدل اب ي ا سـ ل

نة  ية الفكرية يف أواخر  ميي  سـللجرد ا للملك  2009لتقي
ية الفكرية ية  ية و للملكهبدف وضع اسرتا ن طيج  .ت

سةل من  شمل  تكوين الكفاءات  يت برامج  سلوأر ت ل س
ها  ية إىل تكوين الكفاءات وتر ية الرا تدر يخادلورات ا م سـب ي ل

نظام  ية الفكرية تدعامي  ليف جمال ا ً ية الفكرية يف مللك مللكا
ييل يا وأوروغواي و شـالربازيل وكولو  .مب

بدلان األقل منوا ًا تكوين  : ل ية  لاسـهتلت برامج و طن
ية الفكرية يف  تعلق بدور ا يا فامي  مللكالكفاءات يف تزنا ي ن

يغة  يويا هبدف وضع ا تجارية ويف إ بدل ا لصتعزيز قدرة ا ب ث ل ل
نولو يص ا ية للفصل الوطين دعام لرت جالهنا تك لخ ً يا وفامي ئ

ية  ية الفكرية يف خدمة ا منتصل اب لتي يل (مللك تسجحاةل 
ها يص  يات النب املمزي والرت تجارية  لالعالمات ا خ سم  ).لتل

بو  شرتك بني الو بوداي، نظم برانمج  يويف  م والواكةل مك
ية ادلوية سويدية  لا من تدرييب (Sida) للتل تابعة الربانمج ا ل  مل

ية  شأن حقوق ا شاري اخلامس  مللكوالا ب الفكرية يف ست
بدلان األقل منوا و تصاد العاملي لفائدة ا ًالا ل  دورة اسـهتلتق

هومل يف نومفرب  تو تدرييب ذاته يف  كجديدة للربانمج ا سـ ل
2009. 

تكوين 43هناك ما ال يقل عن و يا  متد برانجما و ل بدلا ا ًن طً ع ً
يذه و ناء عىل /تنفالكفاءات أو بدأ  يذه  بأو يعمل عىل  تنف

ي يات وخطط و ناسرتا طيج ية الفكرية وت أو خطط /للملكة 
ية ية و نإمنا  .طئ
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بة تاجئ املر تقا  ريس بياانت األداء مؤرشات األداء لن

يـة مطـورة 25 و20بني  ها بىن  َّ بدلا  حتت ل
شمل  ــــة،  ــــة الفكري ي ــــيف جمــــال ا ت مللك
يب معــــل أحــــدث وإجــــراءات  لأســــا

سطة  ّية  ب مب ية الفكريةمكت  مللكيف جمال ا

بدلان : مالحظة ياانت األداء اخلاصة هبذا املؤرش ا لبني  ب ت
تحديث إداراهتا وناها  ساعدة  تفادت من ا باليت ا ل مل سـ

ية الفكرية يف شلك أدوات ومعدات  ية يف جمال ا مللكا لتحت
تدريب املوظفني  شطة  ية الفكرية وأ تة ا لوأنظمة أل ن مللكمت

ية الفكرية يني اب مللكا يا املعلومات ت يف جماالملعن نولو ج  تك
 .والفحص واإلدارة العامة

يا يقنطقة أفر ساعدة : م تايل ذكرها من ا بدلان ا تفادت ا ملا ل ل سـ
ية الفكرية ية اب مللكتحديث إداراهتا ا ن أنغوال واجلزائر : ملعل

يا ينوبوسواان والرأس األخرض والاكمريون و يا -غت ينساو و كي ب
يق و يوس وموزا شـويرباي ومور ب شـ يل سي يون م ليل وسريا

تحدة  يا ا هورية تزنا ملو ن  ).زنزابر(مج

بدلان  ية باملزودة لومضت ا ية حمدثة يف جمال ا مللكبىن  حتت
شقر  يا ومد غالفكرية الاكمريون وكوت ديفوار و ني ك

تحدة  يا ا هورية تزنا نغال و ملوا ن مجسـ يا) زنزابر(ل  .مبوزا

بدلان العرية با تفاع : ل ساعدة دلمع ا تفاد املغرب من ا نا مل سـ
نة اخمل رشوع لر نظام الرباءات واسـهتل  يني  مقرتعني ا ب محملل

سودان تاحف يف ا يات ا لاحملفوظات و مل  .مقتن

هادئ يط ا يا وا لنطقة آ حملم ساعدة إىل: سـ  13 ملقدمت ا
بوداي و نغالديش وبواتن و مكبدلا مبا فهيا  ب هورية إً مجيران و

ية ية ا بالو ادلميقرا يا  لشعط تان واببوا  بال واب نو يي سـ غن ك
بني وساموا ورسي الناك وتونغا من اجلديدة  لفلومدليف وا

ية الفكرية مبا يف ذكل أجل  ية اب مللكحتديث إداراهتا ا ملعن
تة ومعداهتا سجالت وتوفري أدوات األ نة ا متر ل  .مق

ية والاكرييب ننطقة أمرياك الال ساعدة إىل : تيم ملقدمت ا
ياان  ياك و يا وكواب ودو تني وبرابدوس وبو غاألر ن مين ليف ج

ندوراس  نوجاماياك وياكراغوا وبامن وابراغواي وبريو هو
يداد وتوابغو وأوروغواي من أجل  نت وتر نوسانت  يس فن

ية الفكرية  تة ا مللكحتديث إجراءات العمل وتريب نظام أ مت ك
 .وتوفري املعدات

 

ية  سات و ية ومؤ نبىن  س طت حت
للملكية الفكرية تقدم خدمات 

رسة من خالل كفاءات  ّفعاةل و مي
ية معززة َّإدارية و  تنظمي

ها مراكز فعاةل 25 و20بني  ل بدلا 
ية  مللكلإلعالم واخلدمات يف جمال ا

 الفكرية

ملشمل مراكز ا: مالحظة بة إىل هذا ت لنسـية الفكرية اب لك
ية ابخلدمات  نظامت ا ناملؤرش املراكز والوحدات وا ملعمل
تعلقة  تصةل حبق املؤلف أو املعلومات واخلدمات ا ملا مل

شارية املربطة  ية والا تابلرباءات أو اخلدمات اإلعال ست م
ية الفكرية وقد ال تكون ابلرضورة اتبعة ملاكتب  مللكاب

سب ب ية الفكرية  حفا بع اجلامعات أو مللك تتل ميكن أن 
تطوير بحث وا سات ا لمؤ ل بدلان . س ياانت األداء ا لوبني  ب ت

بدلان اليت  ئت فهيا مراكز ووحدات أو ا لاليت أ نش
ها ساعدة ومت تد تفادت مراكزها ووحداهتا من ا عميا مل  .سـ

يا يقنطقة أفر ية لإلدارة : م ئت أو دمعت بىن  حتتأ ّ نش
ية الفكري ية حلق املؤلف وا مللكامجلا نوب ع يل و جة يف  سيشـ

يجر وبنن  بابوي وا يا وز يا وزا يا وتوغو و نأفر ب لي مك ن ميق
تحدة  يا ا هورية تزنا ملو ن  ).زنزابر(مج

بدلان العرية با يا املعلومات يف : ل نولو شئ مركز دلمع  جأ تك ن
يا لفائدة  نولو نقل ا تب  شاء  جاملغرب وجيري إ تك لمك ل ن
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بة تاجئ املر تقا  ريس بياانت األداء مؤرشات األداء لن

تطوير يف تونس بحث وا سات ا لاجلامعات ومؤ ل  .س

ي سـنطقة آ هادئم يط ا لا وا نغويا : حمل ساعدة إىل  لقدمت ا ممل
ية  مللكإلشاء مركز وطين للمعلومات واخلدمات املربطة اب ت ن

يا  ياجات غينالفكرية وإىل اببوا  يمي لال حتاجلديدة بإجراء  تق
ية  شأن ا شاء مركز للمعلومات  بات من أجل إ مللكوا ب ن ملتطل

 .الفكرية

ية والاكرييب ننطقة أمرياك الال  عياتمجلحفصت ا: تيم
يشـبكة حق املؤلف األعضاء يف  ة ودربت يف جمال يبالاكر

يةتوفري خدمات  بادرة . عاإلدارة امجلا ملوشمل هذه ا ت
ية تا بدلان ا لبكة من ا ل ل برابدوس وجاماياك وسانت : شـ
يداد وتوابغو يا وتر ينلو  .سـ

بدلان األقل منوا ًا تاكر : ل بودي لال شئ املركز ا بأ لمك ن
تزناين شارية لواإلبداع واملركز ا ست للخدمات الا

يويب  ية الفكرية واملركز اإل تصةل اب ثواملعلومات ا مللكمل
ية الفكرية  تعلقة اب شارية واملعلومات ا مللكللخدمات الا مل ست

يد من ادلمع خالل 2008سـنة  تسـتف وظلت هذه املراكز 
 .2009سـنة 

ية توفري 20وعززت القدرات يف أكرث من  بغ بدلا  ً
تصةل ية الفكريةممعلومات وخدمات فعاةل   .مللك اب

يــة  شأن ا يــة  مللكرشيعات و بــ طن تــ
ــــوايت  ية واألول ممتــــشـالفكريــــة 
يـــة واملعاهـــدات  يـــة الو ناإلمنا طئ
لوالاتفاقــــات ادلويــــة يف جمــــال 

ية الفكرية  مللكا

هــا قــوانني ولــواحئ 20 و15بــني  ل بــدلا 
ية الفكرية ية حمدثة يف جمال ا مللكو ّ  طن

ية أو القانوقدمت خدمات  رش شورة ا يعا ما إىل نية لتمل
يهناً بدلا 36مجموعه  يا بمن  نطقة أفر ية بدلان من  يق مثا م ن

هادئ و يط ا يا وا نطقة آ لوسعة بدلان من  حملم سـ ً بدلا 14ت
ية والاكرييب وبدل عريب واحد نطقة أمرياك الال نمن   تيم

تصاد احلر وبدل أ تقةل إىل نظام الا قوثالثة بدلان   ورويبمن
تعلق واحد  تسني رشيعات هذيفامي  بدلان يف جمال بتح له ا

سق مع أولوايت يذها مبا  ية الفكرية و يتا نفت بدلانمللك  ل ا
ية والزتاماهتا ادلوية لالو شورة . طن ملوأسديت تكل ا

بو ةسـتجاباب  65حوايل  يف  إجراءات أخرىهاذااخت وأي الو
تقةل  .مسـحاةل 

يا متدت بوسواان وبوروندي ورواندا وشاد ومايل : يقأفر تا ت ع
هورية  نغال و مجوا تحدة لسـ يا ا ملتزنا ترشيعات ) زنزابر(ن

ية الفكرية خالل الفرتة ية جديدة يف جمال ا مللكو  .طن

بدلان العرية با شأن العالمات : ل بوقع عىل قانون جديد 
نة  تجارية  سـا رشط 2009ل سودان إىل مسـبقك  ل النضامم ا

بة إىل عامن، أىت انضامهما إىل . بروتوكول مدريد لنسـواب
ية ادلوية محلاية لالاتفا ية اجلديدة ق با ناف ا ت األ ن ية (لص قاتفا

نة )األوبوف ومت .  عقب اعامتد قانون مالمئ2009سـ يف 
شأن  بدلان العرية  ية  رشوع قانون منوذيج واتفا بوضع  ب لل ق م

 .حامية الفوللكور

هادئ يط ا يا وا لنطقة آ حملم شورة القانوية : سـ نقدمت ا مل
ية إىل أمانة  يقات  خطو هادئتعل يط ا لتدى جزر ا حمل  يف من

تفامه  2008نة سـ رشوع مذكرة ا لشأن  ية مب للوضع آ
يط  نوب ا نطقة  تجارية يف  ية إلدارة العالمات ا حملإ ل جمي م قل

هادئ يف  لرباءاتل) املعدل( وأصدر قانون الصني. لا
سمرب  توبر 2008يد يذ يف األول من أ ك ودخل حزي ا لتنف
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2009. 

ية والاكرييب ننطقة أمرياك الال متدت بريو مرسوما : تيم ًا ع
ي متكن من الانضامم طنو تجارية حىت  شأن العالمات ا تا  ل ب ً

شأن حق . إىل معاهدة قانون العالمات متد قانون  بوا ع
يداد وتوابغو يف املؤلف  ية الفكرية بشأنترشيع وينتر مللك ا

ياكيف  رشيعات . ميندو لتوجيري حبث اقرتاحات إصالح ا
. بشأن حق املؤلف يف برملاانت بامن والربازيل وابراغواي

نا ية الفكرية مقرتح هو شأن ا رشوع رشيع  مللكك  ب ت م
 .يالعامتده يف غرنادا

متد ما مجموعه  رشيعات يف 13عوا تلفة من ا لت بدلا أنواعا  خم ً ً
ناك أربعة بدلان متر  ية الفكرية يف حني أن  هجمال ا مللك

تاعامتد رشيعات يف جمال مسارها حنو ابملرحةل األخرية من 
ية الفكرية  .مللكا

ياسة العامـــــة الـــــيت  سـسارات ا لـــــمـــــ
شأن  ــو  ب شورة الو ــن  تفادت م ــا ب ي ــ م ـــ س

 مواطن املرونة

تخلصة من  يات  سـأدرجت ثالث دول أعضاء تو مص
ياساهتا العامة بو يف  شطة الو سـأ ي هات . ن جلوتأخذ لك ا

ي بان يف ملسـتفا ية عامة يف ا رش شورة ا سـدة من ا يع حلمل لت
ياسة العامة املعلومات  تصةل اب ية ا سـساراهتا ادلا مل خل لم

يارات القانوية  بارات اليت حتصل علهيا خبصوص ا نوالا خل عت
توفر  ياس ال  تومواطن املرونة إال أن ردود الفعل القابةل  للق

 .عىل ادلوام

 

تاحة وعي أكرب مبو ملاطن املرونة ا
واليت ميكن لدلول األعضاء 

يذ  تفادة مهنا  لتنفالا سـ
ية ياسات العامة الو نا طسـ  ل

تخلصة من  يات  تو سـاألخذ  ص مب
مواطن املرونة يف دراسات حول 

ياسات العامة لدلول األعضاء  لسـا

ية يف إكوادور وبامن خبصوص  تو شطة  عنظمت أ لل نالاتفاع ن
ياسات العامة  مهنات غرار ما يربطمبواطن املرونة عىل لسـ اب

ية الفكرية وإدارهتا يذ أحاكم ا مللكيف قطاع الصحة و   يفتنف
ية الفكرية  شأن ا تجارة ويف عامن  مللكاتفاقات ا ب ل

نغافورة خبصوص وا ية ويف  يدال سـتحرضات ا ن لص ملسـ
يدان حق املؤلف لفائدة بدلان  تاحة يف  ممواطن املرونة ا مل

نوب رشيق ياجرابطة أمم   .سـ آ

 

ية بني القطاعني العام  حملرشااكت 
شجع عــىل الاتفــاع  نواخلــاص  ّتــ

ية الفكرية نظام ا مللكأكرث   ب

ــــني 15حــــوايل  ــــا رشااكت ب ه ــــدلا  ل ب
ص ألغراض تطـوير القطاعني العام واخلا

ية الفكرية والاتفاع هبا نا  مللك

يا يقنطقة أفر يص حلقوق : م خأبرمت اتفاقات تر
يا  نا فاسو والاكمريون و تصويري يف بور ساخ ا ينالا ي ل كن ك سـت
بث  يص  يا وأبرم اتفاق تر يوس وان للومالوي ومور ب خشـ ي مي

يل يص . سيشـاإلذاعي يف  خووقع عىل اتفاقات تر
نقل املعارف بني ا بحث لواتفاقات  سات ا لجلامعات ومؤ س

يا يا ويجرياي وتزنا ناعة يف غاان و نوقطاعات ا ن ي نلص بكة . ك شـو
رشية حلق املؤلف  نوية وا يا ا قأفر ليق ب ) SEACONET(جل

ية حبق  يات واإلدارات ا بكة من ا ناليت يه  مجلع ملعشـ
شرتكة  ياانت  شاركة يف إعداد قواعد  ماملؤلف وا ب مل

بادرة رشاكة بني القط ترب  شاطرهتا  مو تع اعني العام م
سوتو  يا و يد مهنا أنغوال وبوسواان و يواخلاص  ي لت نسـ كتف ت
نوب  يا و يق وان يوس وموزا جومالوي ومور ب ب يشـ مي م

يا  ندا وزا تحدة وأو يا ا هورية تزنا ند و يا وسواز بأفر غ مل ن ميل مج يق
بابوي  .موز

بدلان العرية با تب املغرب : ل مكأبرم اتفاق رشاكة بني 
رشاكت امل لية الفكرية واحتاد ا  .بغريةللملك

هادئ يط ا يا وا لنطقة آ حملم شاء : سـ يا، أعلن إ نيف إندو نيسـ
بة  نا تصويري  ساخ ا ية حبقوق الا سـنظمة  مب ل ن سـتن مع م
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بة تاجئ املر تقا  ريس بياانت األداء مؤرشات األداء لن

ساخ  شأن حامية حقوق الا بو  نانعقاد ندوة للو ب سـتي
تصويري  .لا

ية والاكرييبمنطقة أمرياك  ميي : تينالال رشوع إ قلوضع  م
يل با نندوق إ سـ نرب خاص مبواداص شأن  تامئين  م الا  بس

ية  ية الفكرية وخدماهتا للقطاع اخلاص يف أمرياك الال نا تيمللك
نطقةومول وبدأ يع بدلان ا يذه يف  مل  مج  .تنف

يا وإدارته  نولو نقل ا تب  شاء  شأن إ يل  جوأعد د تك لمك ل ن ب ل
ية عرب  يع نطاقه لصاحل اجلامعات يف أمرياك الال ينوتو تسـ
رشااكت بني  تعاون أدت إىل تعزيز ا لية قامئة عىل ا ل معل

ية الفكرية الق مللكطاعني العام واخلاص من أجل الاتفاع اب ن
يا وإكوادور  تني والربازيل وبريو وكولو بيف األر من ج

ييل وكواب وبامن يك و شـوا  .ملكسـ

ية  بحث وا تان جديداتن  ئت  يا، أ مللكويف كولو بك للش شـب ن م
وتواصل العمل يف . الفكرية يف قطاعي الزراعة والطاقة

بكة الصحة  رشوع(شـإطار  ميةل  باكت حص شأن  شـ رائد  ب
نة  بو  ية الفكرية نفذته الو بحث وا سـا ي وحظي ) 2006مللكل

ياغة  تصةل  شطة تكوين الكفاءات ا بصابدلمع من خالل أ مل ن
ية  ياسات املؤ يص وا سـالرباءات والرت سسـ ل خ

ية الفكرية تجارية يف جمال ا يات ا مللكوالاسرتا ل  .تيج

يات جتارية  تيجويف بامن، أفىض برانمج دلمع وضع اسرتا
يل عالمات ت ية الفكرية إىل  سجدمج الاتفاع اب تن مللك

ية متعات األ ية  ية ا ية لألعامل احلر صلجتارية جام ن للمجع لف . ف
ية الفكرية إىل وأدى برانمج  يمي أصول ا مللكتدرييب  لتق

سجهتا  ية عىل عرض أ متعات األ ساعدة ا نتعزيز  صل جملم
يدية  بيف سوق األسجة األوروية" موالس"لتقلا وإضافة . ن

يا إىل  نولو جذكل، رخست جامعة بامن  للتك
(Universidad Tecnologica de Panamá) 

يا نولو نقل ا جتهبا  تك لمك  .ل

تعزيز  ية  ية، أدت اسرتا هورية ادلو لويف ا تيج يك مينمجل
ناعة  ية الفكرية يف قطاعي ا نظام ا لصالاتفاع  ب مللكن
ية  تجارية امجلا يل العالمات ا عوالزراعة إىل  ل تسج

تصديق  نوعالمات ا  ".والروم" "والنب" "املانغو"تجات ملل

بوويف الربازيل،  ية والو نا ية ا هد الوطين  يأعد ا ع لص للملك  ملع
تصادية خطة معل  ية الا نك الوطين  ققدمت إىل ا من للتب ل

ية  نفذها  (BNDES)عوالاجامت بغي أن  يو هد ني ملعا
نك الوطين بو وا بالوطين والو  .لي

يل إىل ع يد ا نابر واألدوات  يحت ا سبوأ ه مل لت قد لمت
رشااكت بني القطاعني العام واخلاص يف جمال تطوير  لا

ية الفكرية والاتفاع هبا نا ً بدلا 17وأفاد ما ال يقل عن . مللك
ية بني القطاعني العام واخلاص وإرساء  فعلبعقد رشااكت 

ية عىل نابر إ قلميثالثة  رشااكتم ثل تكل ا سري  ل األقل  م  .لتي

تكوين  ميي معزز  لتعاون إ َّ قل
ية الكفاءات و بىن ا تتطوير ا لتحل

ية الفكرية  مللكيف جمال ا

ميـي واحـد عـىل  ميي أو دون إ قلبرانمج إ قل
تكوين الكفاءات وتطـوير  لاألقل خمصص  ّ
ــة  ــة الفكري ي ــة يف جمــال ا ي ــىن ا ب مللكا ت لتحل

يا يقنطقة أفر تعاون مع : م شأن ا ثاين  تدى ا لنظم ا ب ل ملن
نا بدلان ا لا يق ل ية من مضهنا موزا بطقة ابللغة الربتغا مل

يا بيساو -غينوأنغوال والرأس األخرض وسان تويم و
ية . والربتغال والربازيل ية ودون إ ميونظمت برامج إ قلمي قل
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بة تاجئ املر تقا  ريس بياانت األداء مؤرشات األداء لن

تعــاون األفقــي يف لك  لمعــد مــن خــالل ا ّ
 إقلمي

نوب خمتلفة ية يف  بىن ا تكوين الكفاءات وتطوير ا ج  ت ل لتحل
بو  شرتكة بني الو ية  يا مبا فهيا ندوة إ يا وتزنا يأفر م مي قلن يق

نظمةو شأن أحاكم احملامك ملا ية الفكرية  ية  ب األفر للملك يق
سؤولني عن إنفاذ القانون وموهجة ومشلت . ملإىل القضاة وا

ية أخرى  ية ودون إ ميبرامج إ قلمي بادرة الرائدة : ما ييلقل ملا
نظمة  تارة من ادلول األعضاء يف ا نظمة يف دول  ملا خم مل

ية الفكرية  ية  للملكاألفر بحثليق سات ا لتعزيز نفاذ مؤ  س
ناواجملموعات ع ا وغري الرباءات عن ة إىل املعلومات يلص

تعلقة املعلوماتذكل من شاطرهتا اب مل ا مية الفكرية و مللك
رشوع  املعلوماتهذهل ية م و ية  ية األفر نظمة اإل للملكا يق مي قلمل

من أجل واثئق الرباءات الضويئ لملسح اخلاص ابالفكرية 
تخداهما يف شأسـا رشوع رائد  ب نظام الرباءات و بادل م تن 

ي ياانت اإللكرتو نا ياغة بروتوكول محلاية املعارف ةلب ص و
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل  .ل

بدلان العرية با ثقة : ل ية ا يات الر تو نبثلت إحدى ا سـ ص ل ملمت ئي
يف  نان يف  ميي العريب املعقود يف  ثعن الاجامتع اإل تكب ل قل

تظمة  رش معلومات حمدثة بصورة  هود  منا لن ؤدي إىل مما يجل
شأن العالمات إرساء  شرتكة  ية  ياانت إحصا بقاعدة  م ئ ب

تجارية والرباءات وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة وتعمل . لا
ية  بو عىل إعداد واهجة إلكرتو نجامعة ادلول العرية والو ي ب

بدلان  ية الفكرية يف ا يع ماكتب ا لهبدف ربط  مللكمج
 .بالعرية

هادئ يط ا يا وا لنطقة آ حملم تكوين نظمت برام: سـ لج 
ميي  توى اإل ية عىل ا بىن ا قلالكفاءات وتطوير ا سـ ت ملل لتح
سوية  تحكمي والوساطة  ميي يف جماالت ا تودون اإل لل قل
تصل بربوتوكول  ية الفكرية وفامي  شأن ا نازعات  يا ب مللكمل

يا مدريد من أجل  نوب رشيق آ سـبدلان رابطة أمم  ج
تجدة  ية الفكرية ا ملسـوقضااي ا عة اليت تعلق علهيا مجمومللك

بدلان األعضاء يف  ميي لا تعاون اإل يا  نوب آ قلية  لل سـ جمجع
ية خاصة  .مهأ

تعلقة  يذ خطة معل  تحضريية  مواضطلع ابألعامل ا لتنف ل
تة بدلان من بدلان  يدية  سـابملعارف ا لتقل يط ل حملنوب ا ج

هادئ  .لا

ية حلق  شأن اإلدارة امجلا ية  عوعقدت ندوة دون إ ب قلمي
نطقة  يط اماملؤلف من أجل  حملنوب ا  .لهادئج

ية والاكرييب ننطقة أمرياك الال  دراسة جدوى تأعد: تيم
ميي إلدارة الرباءات يف الاكرييبإل متر . قلرساء نظام إ سـوا

رشوع  ية للرباءات متطوير  ينبكة أمرياك الال تعاون تشـ لاب
تجارية  باين للرباءات والعالمات ا تب اإل لمع ا سـ ملك

(OEPM)تب األورويب للرباءات واسـهتل . ملك وا
يدية مرشو ميي محلاية املعارف ا شأن إطار إ تقلع  لب قل

ية يف  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا ثوأشاكل ا تقل ل لتع ل
يا يذه حا ًالاكرييب وجيري  ل شأن . تنف رشوع  بكام اسـهتل  م

ية  نا ية ا ية وا تصل ابملعلومات ا تعاون ا عنظام  لص لعمل مل مللكلل
ية ية جاري. تينبني بدلان أمرياك الال تا رشوعات ا لوا ل ة فامي مل

ية :  ابآليتتربطي با نيغة إ سـ لرباءات للتصنيف ادلويل لص
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بة تاجئ املر تقا  ريس بياانت األداء مؤرشات األداء لن

ناء عىل املعاهدة  بات  سمل ا تب  بونظام إدارة  لطل ت مك
(PCT-ROAD)ية و حاكم األتين يف بدلان أمرياك الال

ية ية وأدوات ئالقضا با ية الفكرية ابللغة اإل تعلقة اب ن ا سـ مللكمل
ية الفكرية وإدارهت مللكيق الاتفاع بأنظمة ا ن يذ تنسـ تنفا و

ية برانمج  بريية األمر يكاألمانة العامة األ ) SEGIB(ي
ية تاكر يف أمرياك الال تصل ابال ينا ب  .تمل

بدلان األقل منوا ًا ية : ل شأن ا ميي  تدى إ مللكنظم  ب قلن م
يني  ناطقة مننالفكرية للربملا ية األقل منوا ا بدلان األفر ل ا ًل يق

سمرب  ندا يف د يابللغة اإلنلكزيية يف أو  .2009غ

رشاكت الصغرية و لعي أكرب دلى ا
سات ادلامعة  توسطة واملؤ سوا مل

ياسات لها  لسـوواضعي ا
ية بدور نظام  سات املا لواملؤ س

سني  ية الفكرية يف  حتا مللك
تكل  ية  نا لالقدرات ا سـ فت ل

رشاكت  لا

ــفحات  ــزايرات إىل ص ــدد ال زايدة يف ع
توسـطة ويف  رشاكت الـصغرية وا ملموقع ا ل
بـــــو  رشة الو شرتكني يف  يعــــدد ا نـــــملـــــ

بارية اخلاصة هبا  خاإل

نة  زايرة863 252بلغ عدد الزايرات إىل املوقع  سـ يف 
نة  زايرة772 949  مقارنة مبا مجموعه2008 . 2007سـ يف 

نة  زايرة1 879 689وارتفع عدد الزايرات إىل   2009سـ يف 
بة  نة 54بنسـمما يمن عن زايدة  . 2008بسـ يف املائة مقارنة 

شرتكني يف رشة ا نوارتفع عدد ا بار مل هرية خأل ية ا لشاإللكرتو ن
ية اب بو ا بة الو ناليت تصدرها  ي لرشاكت الصغرية ملعشع

توسطة نة  25 756 من ملوا سـشرتاك يف   2007ًم
نة 29 399و شرتاك يف  سـ  شرتاك يف 33 743 إىل 2008ًم  ً م

 .2009سـنة 

 

 
بو  ية دلالئل الو يرش إصدارات  حمل ن

توسطة  رشاكت الصغرية وا ملاخلاصة اب ل
س بل مؤ سمن   ات رشيكةق

رش 82وقع عىل ما مجموعه  لن اتفاقا  ية ً دلالئل لحملإصدارات 
توسطة رشاكت الصغرية وا ملاخلاصة اب -2008يف الفرتة  ل

رش 14إذ وافق  2009 ن بدلا عىل  نة 45ً شورا يف  سـ  ًن م
رش 13 و2008 ن بدلا عىل  نة 37ً شورا يف  سـ  ًن  2009م

ية( هورية ا نة وا بو يا وا تان وبو يكأفغا مجل شـيف لتل سـ ل ند نسـ له وا
ند  تان وبريو وات نغويا وبامن واب يا و يا وإيطا يلوإندو سـ ل ل كسـ مي ن

نة  يت انم يف  سـوأوروغواي و يا وبلغاراي 2008في مين وأر
ند ومالوي  ية وإكوادور وا هورية ا تارياك وا هوكو لسـ يكشـ لتمجل

يت انم  يا وتريا وأوروغواي و بني ورو يا وا يوان ك سـ لفل فب مي
نة   ).2009سـيف 

تمكل ما مجموعه  يا ل66سـوا ً إصدارا  حمل دلالئل اخلاصة ً
توسطة رشاكت الصغرية وا ملاب يني ل قلمي إضافة إىل إصدارين إ

رش األعضاء يف  تة  بدلان ا علفائدة ا سـ ية لل نظمة األفر يقا مل
نة  (2009-2008 يف الفرتة للملكية الفكرية بو سـا ل

يا  يا وال ند وإيران وإيطا ية وا هورية ادلو تفوا يك لمجل له مين
يق ية الفكريةو) 1 (مبومالزياي وموزا ية  نظمة األفر للملكا يق  مل

نة  يت انم يف  يا وأوروغواي و سـوسلو ي فن يا 2008في مين وأر
يا  ية وإندو هورية ا نة وبلغاراي وا بو سـوا سـ نيل يكت شـمجل ل
يا  تان وبوندا ورو بال واب نغويا و يا و سـوإيطا ل سـ ن ل كل ي م

نة  يت انم يف  ند و سـوأوروغواي وات ي  ).2009فيل

ن نغويا  سـوأبرم اتفاق مع  ل تخدام 2008ة م مجموعة سـ ال
تعددة الوسائط ية الفكريةماألدوات  تعلقة اب مللك ا  مل
(IP PANORAMA) من أجل إعداد دورة عن 

رشاكت ية الفكرية يف خدمة ا لا ًوأبرمت اتفاقات أيضا . مللك
نتويا لرتمجة إمع الربتغال و  IPمجموعة األدواتسـ

PANORAMA بني ها ومع ا ها وتوز سا لفل وا يعن خ سـت
س ية عن اجملموعةنإلعداد   .حملخ 
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بة تاجئ املر تقا  ريس بياانت األداء مؤرشات األداء لن

نة  ية الفكرية يف  تب كوراي  سـوأبرم اتفاق مع  للملك مك
ية 2009 تني الفر سـ إلعداد مجموعة األدوات املذكورة اب نللغ

ية با نواإل تني العرية . سـ بكام أعدت مجموعة األدوات اب للغ
ندية تا يلوا  .ل

نوف عىل  سخة من مجموعة األدوات800يووزع ما   ن 
IP PANORAMAة رشاكت صغرية  عىل عد

ناء عىل طلهبا أساسا  سات مربطة هبا  توسطة ومؤ ًو ب ت س م
تخدمت اجلامعات . 2009-2008يف الفرتة  سـكام ا

هورية  رشاكت يف  رشاكت وال سـامي اجلامعات وا مجوا ل ل
توفري دورات كوراي  متدت علهيا  لمجموعة األدوات وا ع

ية ية وغري  ية  بكتدر بك شـب شـ وأاتح عدد من اجلامعات . ي
شأن 20 يزيد عىل رشاكت دورات  ب جامعة والعديد من ا ل

نة  ية الفكرية مرتكزة عىل تكل اجملموعة حبلول  سـا مللك
2009. 

 
بو يف  شورة الو ية تأخذ  سات ما يمؤ مب ل س

ية الفكرية شأن ا مللكياساهتا  ب  سـ

شجع  ياسات وممارسات  شطة يف وضع  تسامهت عدة أ سـ ن
رشاكت ا متويل ا ية الفكرية كضامن  لالاتفاع اب ل مللك لصغرية ن

توسطة تايل ذكرها من هذه . ملوا سات ا تفادت املؤ لوا س سـ
تامثر : ناألشطة ية ونك الا بدلان األمر ية  سمرصف ا بيك لل لتمن

ية يف  تعاون وا نظمة ا ية األوروية و مناألورويب واملفو ل ب لتض م
تصادي  يدان الا قا ية األوروية ) OECD(مل بوا مجلع

رشاك بكة األوروية  لللرؤوس أموال اجملازفة وا ب ء لشـ
بادرة  تجاريني وا رشاكء ا ية  بكة اإليطا تجاريني وا ملا ل ل شـ للل ل

ية لرأس املال الفكري  يون لواملالعا تجاريون اإليطا لرشاكء ا ل
ية  .لتمنمن أجل ا

رشاكت الصغرية  لونظمت تظاهرات إلذاكء الوعي دلى ا
ية الفكرية كأداة للحصول عىل  توسطة بدور نظام ا مللكوا مل

تني وبامن متويل يف األر جنا يا خالل ل فين وبريو وتونس وسلو
 .2008سـنة 

 

سات  ســكفــاءات معــززة دلى مؤ َّ
توسطة  رشاكت الصغرية وا ملدمع ا ل
يــة الفكريــة  مللكتقــدمي خــدمات ا ل

 إىل أعضاهئا

ـــــصغرية  رشاكت ال سات دمع ا ـــــمؤ ل ســـــ
شأت خدمات  توسطة اليت أ نوا للملكيـة مل

نهتا الفكرية   لتكل ارشاكتلفائدة حّسأو 

يمي مدى  سن  تقمل  سات ادلامعة كفاءاتتعزيز يت س املؤ
ية الفكرية إىل أعضاهئا دون إجراء ل مللكتقدمي خدمات ا

سات ية مفصةل عن هذه املؤ تقصا سدراسة ا ئ ومل جتر . سـ
ية من  تقصا ئدراسة ا يلهذاسـ  .لقب ا

ياجات  يمي الا شأن  ية  تقصا تواسـهتلت دراسة ا ب ئ حسـ تق
تعلقة ية الفكرية لفائدة ملا رشاكت الصغمللك خبدمات ا رية لا

توسطة يع ملوا ية يف  ية الفكرية الو مج دلى ماكتب ا طن مللك
بو تقصاء ما مجموعه . يادلول األعضاء يف الو سـورد عىل الا

ية الفكرية حبلول 87 با  للملك  ً سمرب 31مكت . 2009ي د
هام أدق ملواطن الضعف  تقصاء  تاجئ الا ًوتكفل  ف سـ ن

ها تصدي  ثغرات اليت ال بد من ا لوا ل  .ل

ية ونظم اجامتع لفريق ا نطاق وا تحديد ا ملهنجخلرباء املعين  ل ب
ية  تعلقة اب ية ا تقصاءات وادلراسات الو مللكلال مل ن طسـ

توسطةالفكرية و رشاكت الصغرية وا ملا نة ل . 2009سـ خالل 
ها هذا الفريق من اخلرباء  ية اليت و تعان اب ضعو ملهنج سيسـ

ية سةل من ادلراسات الو نرشوع يف  طسل  .لل
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بة تاجئ املر تقا  ريس بياانت األداء مؤرشات األداء لن

شطةو بو أو سامهت يف أ ننظمت الو ية إىل تعزيز  ي مرا
رشاكت  ية الفكرية للهنوض بقدرة ا ية ا لالوعي بأ مللك مه

ند  تويا وا شاركني من الاكمريون وإ ية لفائدة ا نا ها ن سـ مل سـ لت ف ل
هورية  يا وا هورية كوراي وروما نغويا وبريو وبوندا و مجلو مج نم ل ل

ند  سودان وات سورية والاحتاد الرويس وا يلالعرية ا ل ل ب
نة  يت انم يف  سـوأوروغواي و شاركني من 2008في مل وا

ية وديب  هورية ادلو يكبنن وبواتن والاكمريون وا مينمجل
بني  يا واألردن ومايل وبامن وبريو وا ند وإيطا لفلومرص وا ل له
تحدة  يا واإلمارات العرية ا هورية كوراي وتزنا ملوبوندا و ب ن مجل

نة   .2009سـيف 

نة  سابع املعين 2009سـويف  بو ا تدى الو ل، أاتح  ي من
ية الفكر توسطةية ومللكاب رشاكت الصغرية وا ملا  واملوجه إىل ل

ية يف بدلان  سات ا ية الفكرية وسائر املؤ نماكتب ا ملعس مللك
تصادي يدان الا ية يف ا تعاون وا قنظمة ا ملم من فرصة  لتل

سات  ية الفكرية واملؤ شات بني ماكتب ا نا سإلجراء  مللكق م
ياسات  ية الفكرية خبصوص ا ية اب سـا لن مللكملع

رش يات وا ملوالاسرتا نوعات واألشطة واخلدمات اليت تيج
ية الفكرية وسـهتدف رواد األعامل و تتصل اب رشاكت مللكت لا

توسطة ية . ملالصغرية وا ثلون ملاكتب ا يه  مللكوشارك  ممف
سات  تجارية واملؤ يات ا تجارة وا سالفكرية وغرف ا ل مجلع ل

نة واجلامعات من  ً بدلا عضوا يف 22ضاحلا تعاون ً لنظمة ا م
يدان الا ية يف ا ملوا  .قتصاديلتمن

نة  بو ، 2008سـويف  أو /وأو سامهت /وينظمت الو
شطةشاركت  ية تويل نيف أ ية إىل إبراز أ مه را رشاكت م لا

توسطة ية الفكرية يف ملالصغرية وا مللك إدارة أصول ا
نة  ياحة (معيقطاعات  ياز وا يدوية وحق الا سـاحلرف ا ت لل م

تجاري  تصويرية والقطاع الزراعي وا نون ا لواحلرف وا ل لف
شؤو يةلوا هورية ) لن املا يا وا با شاركني من أ مجللفائدة ا ن ل مل

ية ومرص ومالزياي وأوروغواي نة . مينيكادلو سـويف 
يا 2009 با تفادت أ ن، ا ل ياحة(سـ يك ) لسـا ملكسـوا

ية( ية الغذا ناعات الزرا ئا ع  .نمن تكل األشطة) لص

تدريب املدرسني واملدربني يف مرص  لونظمت برامج 
تعزيز كفاءات  يا  ند وإيطا لوا ل سات ادلامعة له ساملؤ

توسطةل ملرشاكت الصغرية وا  من أجل توفري ادلمع يف جمال ل
رشاكت و ية الفكرية لرواد األعامل وتكل ا لا أو تدريس /مللك

ية الفكرية لطالب  تعلقة اب تجارية ا مللكاجلوانب ا مل ل
تخرجني تخرجني وغري ا ملاجلامعات ا وأدت هذه الربامج . مل

سـهتان هبا  سة يإىل تدريب مجموعة ال  سمن املدربني يف مؤ
يهنم من إدارة برامج  ند  بمتكواحدة عىل األقل يف ا له

ناعة األزايء صتكوين الكفاءات لفائدة طالب   .ل

شاء مراكــز  نــرشوعات رائــدة إل مــ
ــة  تعلق ــات ا ــإدارة املعلوم ــىن ب ملتع

ية الفكرية  مللكاب

نة  ســــرشوعان رائـــدان يطلقـــان يف  مـــ
2009 

بدلان األقل منوا ًا شئ املركز: ل تاكر نأ بودي لال ب ا لمك
شارية  تزناين للخدمات الا تواإلبداع واملركز ا سل

يويب  ية الفكرية واملركز اإل تصةل اب ثواملعلومات ا مللكمل
ية الفكرية  تعلقة اب شارية واملعلومات ا مللكللخدمات الا مل ست

بو . 2008سـنة  يد من دمع الو يوظلت هذه املراكز  تسـتف
نة  نغويل. 2009سـخالل  شئ املركز ا ملوأ  للمعلومات ن
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بة تاجئ املر تقا  ريس بياانت األداء مؤرشات األداء لن

نة  ية الفكرية  سـشأن ا ًوبدأ أيضا العمل عىل . 2009مللكب
بدلان األقل منوا األخرى  شاء مراكز مماثةل يف عدد من ا ًإ ل ن

ندا بال وأو نغالديش و غعىل غرار  ن  .يب

يمي  ية  شا تقأداة ا لف سـتك
ية  بدلان اإلمنا ياجات ا ئا ل حت
ية الفكرية يف  مللكاخلاصة اب
يات الو نياق الاسرتا يج طسـ ية ت

تاكر ية الفكرية والا بشأن ا  مللكب

تكامل تطوير تكل األداة  سـا

ية  نظام ا يارية اخلاصة  مللكأعدت مجموعة من األدوات ا ب ملع
ياجات يمي الا حتالفكرية مبا فهيا أداة  سامه هذه . تقل ستو

يات  ياغة اسرتا بعة يف  ية ا يجاألداة كجزء من ا ص ت تملهنج مل
ية الفكرية شأن ا ية  مللكو ب ت. طن عراض مجموعة سـوجيري ا

يد ادلاخيل  .لصعاألدوات عىل ا

 

 

ية :رابعا تخدام املزيا نا  سـ

ية املعدةل للفرتة  تخدام موارد ويقة الربانمج واملزيا نا ث  2009-2008سـ
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

48,786 41,203 

ناء % 88.7 (% 84.5 سـتث يف حال ا
رشوعات جدول أعامل ماعامتدات 

ية  )لتمنا
ية يف إطار هذا الربانمج  .12 ية ا تخدام املزيا بة ا لفعلبلغت  ن سـ ناء عىل٪88,7نسـ ميهتا ص الاعامتدات األب  بالغة  قية ا ل ً فرناك 46 445ل

ًسورساي  .ي

توى اإلنفاق مبا فهيا ما ييل .13 يق الوفورات يف ا: مسـوسامه عدد من العوامل يف اخنفاض  بادرات  لاعامتد  تحق نظمي لم ثل  يف  تتاك مل
بة  يق وفورات يف نفقات سفر املوظفني واخلرباء مما أدى إىل وفورات  بة و تعا شطة  سـأ بنن حتق ق وعالوة عىل ذكل، .  عىل األقل٪5م

ية إىل الفرتة  شطة املدرجة يف املزيا ئت بعض األ نأر ن ية يف 2011-2010ج ية وأ يا يجة لظروف  نظرية  هات ا ناء عىل طلب ا ن  سـ سـ ل مب ت نجل
بة يف حاالت أخرىبعض احلا ية غري مر تقالت وتطورات وتأخريات دا خل  .ل

ية للربانمج قدرها  .14 ية 2,34فوخصصت موارد إضا رشوعات جدول أعامل ا تخداهما يف إطار  يون فرنك سورسي ال من  م سـ ي  5لتمل
بريا يف ال. 10 و9و تطلب إنفاقا  رشوعات اليت  ية من هذه ا نارص الر نفذ ا توقع أن  ًومع ذكل،  ك ت مل سـ لع ت ًي  . فقط2011-2010فرتة ئي
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يا  :10الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـا ل  ل

هدف ية  لا نظام ا يا، مبا ميكن من الاتفاع الفعال  ية الفكرية يف بعض بدلان أورواب وآ تدمية  مللككفاءات معززة و بللملك ن سـ مسـ َّ
ية  ئالفكرية ألغراض األهداف اإلمنا

سؤو يد  : عن الربانمجلملا يانجوهانس لسـا  توشارد يستكر

ييل :أوال  حتلملخص 

بو خالل الفرتة  .1 ية 2009-2008يواصلت الو توايت ا تلف فهيا  ية املالمئة إىل بدلان  ساعدة ا من تركزيها عىل تقدمي ا سـ خت ن لتمل م لتق
ية الفكرية ية يف جمال ا بىن ا يث تطوير ا نة من  با توايت  تايل  تع اب ية و تصادية والاجامت مللكالا ح تق ل ي ت سـ ل مت تحع لمب م  واسـهتدفت هذه .ت

ية وال ساعدة تكوين الكفاءات الو نا بةفعريةاملقواعد طمل نا سـ ا ية تحتيةلابىن لإرساء ا ومل ها الو ية و بدلان اإلمنا ن دعام ألولوايت هذه ا ئ طل خطط ً
ية الفكرية يات حقوق ا مللكووضع اسرتا  .تيج

يا ال .2 نطقة القوقاز وآ رشية و بو تعاوهنا مع بدلان يف أورواب ا ثفت الو سـو ل ي مك بدلان يف إطار تطوير أنظمة . وسطىق لودمعت هذه ا
ية ها الو ية و سق مع أولوايهتا اإلمنا ية الفكرية اخلاصة هبا وحتديهثا مبا  نا ئ طت خطط يق، ظلت . يمللك تعلق بدول أورواب الوسطى وا بلطوفامي  لي
ية الف تصةل اب ساعدة عىل حتديث أطرها القانوية واإلدارية ا بو تقدم إلهيا ا مللكالو مل ن مل ية ي ية  ية الو بىن ا شمل ا ها مبا  للملككرية و نيف ت ل طي لتح تكي

 .الفكرية

رشية إضافة إىل  .3 ية الفكرية واملوارد ا ية  بىن ا يث ا ية من  تكوين الكفاءات الو بدلان  بومت الرتكزي أساسا عىل دمع ا ت ل ن ل لل للملك تحح لط ً
ية من أجل الاتفاع الفعال اب مللتعزيز الوعي العام واخلاص والقاعدة املعر يةنف ثقا ية وا تصادية والاجامت ية الا فية الفكرية ألغراض ا ق لك ع  .لتمن

يا  .4 ميي وادلويل  تعاون اإل رشية وإذاكء الوعي وا ية املوارد ا ية وتكوين الكفاءات و ساعدة ا ًونفذت األشطة يف إطار ا شـ ل ب من ن مل متن قل ل تتق ل
ية تا يات ا لمع الاسرتا ل  :تيج

ية الفكرية مع مراع "1" تلف مللكتعزيز فرص الهنوض اب ية و ثقا ية وا تصادية والاجامت ية الا توايت ا تلف  خماة  ل ع من سـ فخم ق لت م
ية الفكرية؛ ية القامئة يف جمال ا بىن ا مللكتوايت ا ت ل تحسـ  لم

ية وال "2" تعاون يف جمال تكوين الكفاءات الو مترار ا نا طل بةفعريةاملقواعد سـ نا سـ ا  هبدف الارتقاء بوضع تحتيةلابىن لإرساء ا ومل
يات حقوق ا ية العامة؛تيجاسرتا ية الو نية الفكرية وإدماهجا يف اخلطط اإلمنا طئ  مللك

ية الفكرية يف جمال إعداد أدوات أو توجهيات مالمئة  "3" تصاد احلرللبدلان ما أخذ بمللكا تقةل إىل نظام الا قا متطلبات من  ملن
بان تفادة من اخلربة احلسـخاصة يف ا ياجاهتا وحتدايهتا اخلاصة والا تجابة ال مل والا سـ ت تعلقة حسـ يذ األشطة ا ملبة يف  ن تنفسـ كت

ية الفكرية  .مللكاب

يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

تعاون مع 9 عىل غرار الربانمج 10الربانمج  .5 تصل اب ية وال سـامي فامي  شأن ا بو  يذ جدول أعامل الو ل هل دور رييس يف  ي من ب لتي نف تئ
يا بدلان يف أورواب وآ سـبعض ا يا. ل تحديد عىل تو بق ذكل اب صو ل ساعدة ينط بو يف جمال ا شاط الو ية املربطة  ملت جدول أعامل ا ي ن ت بمن لت

ئة ألف يات ا ية وتكوين الكفاءات أي تو لفا ص ند . لتقن شطة الربانمج يستو ياتنفيذت و10نتصممي أ تو صها إىل هذه ا  .ل
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ثا  بياانت األداء :لاث

سري  لنظام ا

يا  %)100( لكحمقق 
 )أو أكرث% 50( ئحمقق جزيا
 %)50ىن من أد( إجناز حمدود

 ملغى

بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

يــة معــززة يف جمــال  َّكفــاءات و طن
ــــىش  مت ــــا  ــــة مب ــــة الفكري ي يا مللك
يات واخلطــــــط  تيجوالاســــــرتا

ية ية الو ناإلمنا  طئ

يـــة 10حـــوايل  هـــا بـــرامج و طن بـــدلان  ل
يات يف  ـــاءات واســـرتا يجتكـــوين الكف تل

ية الفكرية مدجمـة مـع ا خلطـط مللكجمال ا
ية ية الو ناإلمنا  طئ

نة  بو ية الفكرية يف بلغاراي وا يات ا سـوضعت اسرتا ل مللكيج ت
نغاراي  ية و هورية ا يا وا هرسك وكروا هوا يكت مجل لتشـل

يا  يا والاحتاد الرويس وسلوفا تان وبوندا وروما كواكزا ن ل خسـ
يا  .فينوسلو

يات ومييض العمل عىل  شأن وضع اسرتا يجإرشادات  تب
ية الفكرية وه ية  للملكو يا طن با ية اسـهتلت يف أ نذه  ل معل

تان  تان ورصيا وطا سـومالطة ومودلوفا وقريغزي ب جيكسـ
يا  .نوأوكرا

 

ثــة 20حــوايل  يــة حد ــىن  هــا ب ي بــدلا  حتت ل
يـة  مللكوإدارة معززة للخدمات يف جمال ا ّ

ي شمل أســا لالفكريــة  ــ ب معــل أحــدث ت
ـــال  ـــة يف جم ت ـــة مؤ ي ـــراءات  متوإج مكتب

ية الفكرية  مللكا

ية الفكرية عىل توفري املعلومات  مللكنت قدرة مراكز ا حس
متلني  تفعني ا يني وا تفعني ا حملواخلدمات الالزمة  ن لفعل ملن للم

يا 17يف  يا ويالروس وبلغاراي وكروا با ت بدلا أي يف أ ب ن ل ً
نغاراي تويا و ية وإ هورية ا هوا ن سـ يك تان لتشـمجل خسـ واكزا

يا ورصيا  يا وبوندا والاحتاد الرويس وروما توا يا و بوال ن ل ن لي تف
يا يا وأوكرا يا وسلو نوسلوفا ن  .فيك

 

ناال  هل  ية وأ مخدمات أكرث فعا س ل
ية  ية ا سات الو نتقدهما املؤ ن ملعس ط ّ

ية الفكرية  مللكاب

ها مراكز للمعلومات 20حوايل  ل بدلا 
يد يف جمال  شلك  جواخلدمات تعمل  ب

ية الفكرية  مللكا

ية  تعلقة اب متر حتديث مراكز املعلومات واخلدمات ا مللكا مل سـ
يا ميالفكرية يف أر جيا وأذريجان وجور ب هورية مقدويا ن نو مج

بل األسود  سابقة ومودلوفا وا ية ا يوغوسال جلا ل فل
تان تان وتريا وأوز تان وتركام سـوطا ك سـ بكسـ ن  .جيك

 

تخصــصني يف  للمكفــاءات معــززة  َّ
ية الفكرية  مللكا

يــة 10حــوايل  هــا بــرامج تدر ب بــدلان  يل
يـــة الفكريـــة لفائـــدة  مللكدوريـــة حـــول ا

تخصصني  ملا

ية نظمت برام تخصصني يف جمال ا ية لفائدة ا مللكج تدر ملب ي
هورية  يا ويالروس وبلغاراي وا يا وأر با مجلالفكرية من أ ب ن ن ميل
يا ومودلوفا  توا تان و تان وقريغزي ية واكزا نا ي سـ لسـ خ لتشـيك

يا يا وأوكرا نوالاحتاد الرويس وسلوفا  .ك

 

يــة  شأن ا يــة  مللكرشيعات و بــ طن تــ
ية واملعاهــــدات  ممتــــشـالفكريــــة 

يـة والاتفاقات ادل شأن ا مللكوية  ب ل
ـــوايت  ـــة واألول توافق ـــة و مالفكري

ية ية الو ناإلمنا  طئ

يـة 25حوايل  ها قوانني ولـواحئ و طن بدلا  ل
ية الفكرية شأن ا مللكحمدثة  ب ّ 

سقة  ها  ها  ية أو يعزتم تعد رشيعات الو تعدلت ا من جلعل يل ط لت
ية الفكرية ومع  شأن ا مللكاملعاهدات ادلوية  ب  اخلططل

ية ية الو ناإلمنا يا وأذريجان 22 يف طئ ب بدلا أي يف أر مين ً
يا  هرسك وبلغاراي وكروا نة وا بو تويالروس وا سـ ل لب

تان  نغاراي واكزا يا و ية وجور هورية ا سـوا خه ج يك لتشـمجل
يا  توا نو سابقة ومالطة لي ية ا يوغوسال هورية مقدويا ا لو ل فن مج

يا  يا وسلو يا ورصيا وسلوفا نومودلوفا وبوندا وروما ك ب ن فيل
تان وأ تان وتركام سـوطا نسـ ياجيك  .نوكرا

 

يــــة  تفــــاع أكــــرب بأنظمــــة ا مللكا ن
ـــة بفـــضل إقامـــة رشااكت  الفكري
حملية بني القطاعني العام واخلاص 

ية الفكرية  مللكيف جمال ا

هــــا رشااكت بــــني 5 و3بـــني  ل بــــدلان 
القطاعني العام واخلاص ألغراض تطـوير 

ية الفكرية والاتفاع هبا نا  مللك

بدلان عقدت رشااكت بني القطاعني العام واخلاص يف  لا
ية تا لا يا : ل تان وال يا واكزا ية وجور هورية ا تفا ج يك خسـمجل لتشـ

يا  يا والاحتاد الرويس ورصيا وسلوفا كوبوندا وروما ب ن ل
يا  .نوأوكرا

 

ميــــي معــــزز وبــــادل تتعــــاون إ َّ ــــنيقل ــــضل5 و3ب ــــت أف ــــدلان أدجم سري  ب ية إىل  بو اخلاصة الرا يبدأ العمل عىل أدوات الو تي  م
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بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

ــدلان  ــني ب ــامي ب ثــف ف ّخــربات  مك
نطقة  ملا

ياســـاهتا  ـــة مضـــن  ي سـاملامرســـات اإل قلمي
مللشأن ا  كية الفكريةب

تجابة  سـبادل اخلربات وأفضل املامرسات واملعدة لال ت
نطقة اخلاصة ياجات بدلان ا ملال  .حت

لنغاراي وبوندا والاحتاد الرويس (ورشعت أربعة بدلان  ه
ياساهتا ) بورصيا ية يف  سـيف إدماج أفضل املامرسات اإل قلمي
تصةل تاجئ دراسات معدة ملا ية الفكرية عقب صدور  ن اب مللك

نواهنا  عثل دراسة  ية الفكرية ومراحل "م مللكإدارة تعلمي ا
تصاد  تقةل إىل نظام الا بدلان ا تاكر األوىل يف ا قالا ن ل ملب

نواهنا " احلر سامت اخلاصة ألنظمة حق "عودراسة  لا
تصاد احلر تقةل إىل نظام الا بدلان ا قاملؤلف يف ا ن " ملل

نواهنا ودراسة رشاكت "ع  شأن تعزيز دور ا يات  لتو ب ص
تاكرات يف ادلول األعضاء  بة الا توسطة صا بالصغرية وا حمل

تقةل  ".ملسـيف رابطة ادلول ا

يـــــة  تطالع توهجـــــات ا منا لتســــــ
بدلان  ــصادية اخلاصــة يف ا ت ــالا ل ق
تـصاد احلـر  تقةل إىل نظـام الا قا ملن
ـــــــداف  ـــــــد األه ـــــــة حتدي بغي
ية ألغـــراض تطـــوير  تيجالاســـرتا

ية   الفكريةمللكا

تطالع جمــاالت األولويــة احملــددة يف  ّا ســـ
نني ية الفكرية يف بدلين ا ثخطط ا  مللك

تطالع جملاالت األولوية يف لك من مودلوفا  سـأجري ا
 .والاحتاد الرويس

 

ية :رابعا تخدام املزيا نا  سـ

ية املعدةل للفرتة  تخدام موارد ويقة الربانمج واملزيا نا ث  2009-2008سـ
سو(  )يرسيةلبآالف الفرناكت ا

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

5,691 4,923 86.5 % 

توى املرتقبيف  جسل اخنفاض .6 تخدام املوارد مقارنة اب سـتوى ا سـ ملسـ  أسفار الغريًا يف أبواب أساس 2009-2008 يف الفرتة م
ية نح ادلرا تعاقدية األخرى وا سـواخلدمات ا مل  .ل
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ية الوبو :11الربانمج  يأاكد  مي

هدف ية الفكرية لا تعلقة اب سن إىل املعارف واملعلومات ا نفاذ  ية الفكرية  ية معززة يف جمال ا ية وتدر ية  مللكية  مللك ب ملن حم ب مي َّت َّ ي تعلب  حت

سؤو يد  : عن الربانمجلملا  نجوفري أويامالسـا

ييل :أوال  حتلملخص 

ية .1 بوميواصلت أاكد تني ي الو تعزيز ا2009-2008لسـن يف فرتة ا بذوةل  لبن هجودها ا ل ية الفكرية مل ية يف جمال ا ية ا مللكية ا مي لتعلت لتح
ية عىل  نا بات ادلول األعضاء ا ية الفكرية والرد عىل  تعلقة اب نفاذ إىل املعارف واملعلومات ا رشية بزايدة فرص ا ية املوارد ا مو تمللك طل مل ل ب ملمن ل ت

ية الفكريةبرامج  تدريب يف جمال ا مللكا تعلمي عن بعد قامئ عىل أح. ل نت للونفذ برانمج  يا واسـهتلت دورات جديدة و نولو سدث ا ج حتك ل
تدريب ليات ا سـهتدفةمن أجل الا مهنج ئات ا تلف ا تاحة  ملرتقاء جبودة اخلدمات ا خمل ية سعهيا إىل اعامتد هنج دويل . لفمل ميكام واصلت األاكد

ية الفكرية تدريب يف جمال ا تعلمي وا تخصصات  تعدد ا مللكو لم لل يات ا. ل ية ألاكد بكة عا ئت  ميوأ مل شـ نة (GNIPA)مللكية الفكرية نش سـ 
تسني الاتصاالت وبابغية  2008 ية الفكرية إطاردل اخلربات بني ادلول األعضاء يفحت تدريب يف جمال ا تعلمي وا مللك ا ل  .ل

تعددة .2 نظمي برامج  بة عرب  ها املر تا ية  موحققت األاكد تق تجئ ن هين، نظمت . مي تطوير ا ملففي إطار برانمج ا ية 48ل شأن ا مللك دورة  ب
ن ية وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة بدمع من لصا سة رشيكة يف العامل و26عا هاابس مؤ معتعاون  ً خشصا 522وشارك يف هذه ادلورات . ل
ية الفكرية ومكهنم من تقدمي .  بدلان106من  هم وهماراهتم يف إدارة حقوق ا تدريب عزز معار شاركني أن ا مللكوأكدت ردود فعل ا ف ل مل

تفعني نة إىل ا نخدمات  ملسـ ية الفكريةحم نظام ا مللك  نة . ب هدت  سـو ية الفكرية 2008ش شأن إدارة ا ية ومؤمترين  نظمي ثالثة برامج تدر مللك  بب يت
سابق يذي ا بحث ا ليف إطار برانمج ا ية الفكرية وإدراهتا تطرقت إىل دورة 21ونظمت . لتنفل ياسات ا تعلقة  تلفة  مللك موضوعات  سـم بخم
سابق ياسات ا ليف ظل برانمج وضع ا  .لسـ

ب .3 تدريب يف قوأ تعلمي وا يد  ية اذلي ريئ أنه مصدر  بو لدلراسات ا باال شديدا عىل برانمج الو باب إ يون ا لل ا لل ي شـ مفن يف لصق ً ً ل مله
ية الفكرية مللكيدان ا نة . م ية  سـواسـهتلت أربعة برامج جديدة لدلراسات ا ند (2008لصيف هورية كوراي وات يك و يا وا يلكروا سـ مجت وثالثة ) ملك

نة  يا (2009سـبرامج أخرى  يا وأوكرا نوب أفر نالاحتاد الرويس و يق شاركني من . بناء عىل طلب ادلول األعضاء) ج تذبت الربامج  موا ج
ناطق يف العامل ودرب  متني إىل 398معدة  باب وبار الطالب ا يني ا ملن خشصا من ا ك شـ لن مله نيت 75ً تلفا يف  س بدلا  ً خم  عرب 2009 و2008ً

ية بو لدلراسات ا لصيفبرانمج الو  .ي

تعراضوظل الطلب .4 يد الا تعلمي عن بعد يزتايد خالل الفرتة  سـ عىل دورات ا تغري، اسـهتلت . قل ملوردا عىل الطلب املزتايد وا ً
تقدمة عىل  مبع دورات جديدة  ية2009-2008اإلنرتنت خالل الفرتة سـ تا ل يه ا تجارية والرسوم (DL301)الرباءات : ل ل؛ والعالمات ا

ية  ياانت اجلغرا ية وا نا فوالامنذج ا ب ع بو (DL302)للص تحكمي والوساطة مبوجب أنظمة الو ي؛ وإجراءات ا بحث عن (DL317)ل ل؛ وا
تعلقة ابلرباءات  ياغة الرباءات (DL318)ملاملعلومات ا ية الفكرية (DL320)ص؛ وأسس   ومعاهدة (DL340)مللك؛ وأسس إدارة ا

شأن الرباءات تعاون  با ساب معارف م. ل شاركني اب تومسحت هذه ادلورات اجلديدة  ية كللم وبلغ . بشلك مهنجي أكربمعلعمقة وهمارات 
تعلمي عن بعد  شاركني يف برانمج ا لعدد ا نة 44 500مل نة واحدة 2009سـ خشص خالل  سجل خالل  يايس وأكرب عدد  سـ وهو رمق  م ق

متىعىل اإلطالق و شاركون نقد ا رشة يف ا شاركوً بدلا و186 إىلمل ا ثالث  عادلورات ا سة64(ل تلفة) جل  تاحة بلغات  خما وعالوة عىل . مل
شأن حق املؤلف ةذكل، اسـهتلت ادلور تقدمة  ب ا تقدمة  وادلورة (DL201)مل ية ملا تجارة اإللكرتو ية الفكرية وا نشأن ا ل  (DL202)مللكب

شاركني بأحدث املعلومات. بابللغة العرية نه هبدف تزويد ا تقدمة و تعراض مضمون ثالث دورات  يا ا ملوجيري حا سـ يل حتسم وقد نفذ . ً
نة برانمج إدا يع أحناء العامل خالل  تعلمي عن بعد من  تة وثالثني مدرسا ومديرا يف إطار دورات ا تعلمي عن بعد ونظمت ندوة  سـرة ا مج ل سـ ًل ً ل

ته2009 تعلمي عىل اإلنرتنت وتعزيز فعا سني جودة ا ي من أجل  ل  .لحت

تعاون مع اجلامع .5 ية الفكرية، تواصل ا تعلمي يف جمال ا ية ا يا إىل تعزيز فعا لو ل ل مللكسع تخصصني يف هذا ً تدريب املدربني وسائر ا ملات  ل
رشااكت ية الفكرية . لاجملال يف ظل برانمج ا تري يف قانون ا هادة املا يل  نو دورتني من برانمج  بو وجامعة تور مللكونظمت الو سـش ن ي جي

نظمة العمل ادلوية يف الفرتة  تابع  تدريب ادلويل ا يا ومركز ا لساعدة حكومة إيطا مل ل ل ل با من 75ضم وان. 2009-2008مب ً طا ً بدلا إىل 50ل
نظمة . الربانمج يا وا شاركة جامعة أفر ية الفكرية  تري يف جمال ا هادة املا يل  ملوفضال عن ذكل، اسـهتلت أربعة برامج جديدة  مب سـ يقن مللك جش ل ً

ية الفكرية  ية  ية اإل للملكاألفر با من 46انضم إلهيا (قلمييق ً طا ية وجامعة) ً بدلا19ل يفا اإلرسا ئيلوجامعة  هد الوطين ح يا وا نولو بونة  ملع  ج للتك لشـ
يا نولو ية  ية وجامعة كويزنند األسرتا نا ية ا جالربتغايل  تك للللملك ل ل ع شاركة . لص بو  مبونظمت الو يةي تجارة العا ملنظمة ا ل ية م مللك ندوة ملدريس ا
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نيت  تدريب يف جمال ا 2009 و2008سالفكرية يف  تعلمي وا ية ا باكت وتعزيز فعا شاء ا ملللهنوض بإ ل ل ل شـ يد العامليلن لصعية الفكرية عىل ا  لك
 ً. بدلا34ً مدرسا من 43وشارك يف الربانمج 

يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

شطة الربانمج  .6 نسامه أ ية11ت نا بدلان ا رشية يف ا سامهة كربى يف تكوين الكفاءات ا م  ل ل ب يذها . لم شطة و سد تصممي هذه األ تنفو ن جي
ية  يات جدول أعامل ا منتو تصةللتص ية وتكوين الكفاءاتب ملا ساعدة ا نأعامل ا تعلمي عن بعد عىل . لتقمل ية  تدر يب الربامج ا للو ل يبتج تسـ

ية  تو صاإلنرتنت بوجه خاص  شطة الربانمج يف الفرتة قد و. 19لل ية  2009-2008نمشلت أ شأن ا بو  رشوع جدول أعامل الو منإعداد  ب ي لتم
نوان DA_10_01اذلي حيمل الرمز  نرشوع رائد إلشاء أ"لع وا ية الفكريةم ية جديدة يف جمال ا يات و مللكاكد ن يذه" طمي  .تنفوبدء 

ثا  بياانت األداء :لاث

سري  لنظام ا

يا  %)100( لكحمقق 
 )أو أكرث% 50( ئحمقق جزيا
 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

َّنة ومعـززة وهمارات معارف  حمـسَّ
يــة الفكريــة ملــوظفي  مللكماكتــب ا

 وسائر أحصاب املصاحل

ــــسـبة  ــــربامج 90ن ــــاح ل ت٪ مــــن الاري
تــــدريب  هــــين لا عنــــد هنايــــة ادلورة ملا

ية  سـادلرا

شاركني يف برامج 93نسـبة  مل٪ من الارياح دلى ا ت
هين تدريب ا ملا  .ل

يني وبار املوظفني يف  شاركون من املوظفني ا كوتألف ا ن لتقمل
ية الفكرية أو سائر  ية الفكرية مللكماكتب ا سات ا مللكمؤ س

ية نت بفضل . ملعنا هم وهماراهتم  سورأوا أن معار حتف
تاحة هلم خالل تكل ادلورات  .ملاملعلومات ا

شاركني يف برامج 93نسـبة  مل٪ من الارياح دلى ا ت
ية  .لصيفادلراسات ا

 

جامعـة واحـدة عـىل األقـل يف لك إقلــمي 
يــــة  تخصــــصة يف ا مللكبــــدأ دروســــا  م ت

 الفكرية

ناطق  تلف ا ساعدة إىل ست جامعات يف  ملقدمت ا خم مل
ية الفكرية يف  تصةل اب تخصصة  مللكإلدراج دروس  م م

ها  جهنا يةم  .سـادلرا
 

يات أو  شاء عىل األقل مخس أاكد ميإ ن
ية يف ادلول األعضاء  يبمراكز تدر

ساعدهتا إلشاء قدمت بو  ن الو م يات 5ي أو مراكز /ومي أاكد
ية ية الفكرية يبتدر تخصصة يف جمال ا مللك  ول عدة ديف م
 .أعضاء

ية   ية معززة ألغراض  منية  ت تب َّ حت ن
ية  رشية وتعلمي ا مللكاملوارد ا لب

ند هناية  عضاءالفكرية يف ادلول األ عبة مرتفعة من الارياح  ت نسـ
تري يف  ية ملقرر املا سـادلورة ادلرا جسـ

نو تور ية الفكرية  يقانون ا ب  ومقرر مللك
ية الفكرية يف  تري يف جمال ا مللكاملا جسـ

ياجامعة أ  يقفر

تري يف قانون  ملقرر ت٪ من الارياح90نسـبة  جسـاملا
نو تور ية الفكرية  يا ب  .مللك

ية  ملقرر ت٪ من الارياح85نسـبة  تري يف جمال ا مللكاملا جسـ
يا  .يقالفكرية يف جامعة أفر
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بة 40 000 يل وجنــاح  سـ  نــسج ٪ 70بتــ
بو عىل اإلنرتنتيف دورات  ي الو

يل ما مجموعه 2009-2008شهدت الفرتة   71 500تسج 
بة . مشارك يف ادلورات عىل اإلنرتنت ٪ 94نسـوجسلت 

توسط69نسـبة تمن الارياح و نجاح يف ا مل٪ من ا  .ل

تخصص يف 23وخترج ما مجموعه  شاراك يف برانمج ا ل  ًم
ية الفكرية  بو ملدةمللكجمال ا ته الو ينت اذلي  ي  نظم سـن

يا مبش نوب أفر يقاركة جامعة  ابالعامتد عىل و (UNISA)ج
ية تدريس الر ية ا تعلمي عن بعد  سـا ل مكهنج  .ئيل

 

بو  ية الو تعانة بدورات أاكد يالا مي سـ
ية  ميتعلمي عن بعد يف الربامج ا لتعللل

ية سات أاكد ميمخلس مؤ  س

ية  سات أاكد سع مؤ تعانت  ميا س ت بو سـ ية الو يبدورات أاكد مي
جمتعلمي عن بعد مضن برا يةلل  .لتعلميها ا

تعلمي عن بعد  تخدمت دورة ا لوإضافة إىل ذكل، ا  101سـ
(DL 101) ية لصيف يف إطار الربامج الامثية لدلراسات ا ن

يع أحناء العامل ية الفكرية اليت نظمت يف  تعلقة اب مجا  .مللكمل

 

تعلمي عن بعد  تفاع أكرب اب لا ن
ية الفكرية تدريس ا مللكمكمكل  ل ّ 

يح  سات يف ادلول األعضاء  تتأربع مؤ س
تعلمي عن بعد بلغاهتا  ية  للبرامج األاكد مي

ية  طنالو

سات يف ادلول األعضاء برامج أاتحت مخس س مؤ
ية تعلمي عن بعد بلغاهتا الو ية  ناألاكد لل  .طمي

 

بكة  تمكةل يف إطـار ا شـرشوعات  لـسـ م م
ية الفكر يات ا ية ألاكد مللكالعا مي  يةمل

ئت  ية الفكريةنشأ يات ا ية ألاكد مللكبكة عا مي مل نة شـ سـ 
بكة ما مجموعه . 2008 ية 21لشـوانضم إىل ا ية  للملك أاكد مي

ية الفكرية عىل  تدريب يف جمال ا مللكالفكرية أو مركزا  لل ً
نة  ميي حبلول هناية  يدين الوطين واإل سـا  .2009قللصع

بكة رشوعات يف إطار هذه ا تة  شـونفذت  لسـ  .م

نة   ية  سَّباكت معززة وفعا ل حمشـ َّ
تعاون ادلويل ألغراض  ليف ا

ية  تدريب يف جمال ا تعلمي وا مللكا ل ل
تبة ار الفكرية عرب العامل دلى )  عىل األقل٪80(ياح نسـ

تدريب  تعلمي وا ية يف ا لرشاكء األاكد ل مي
ية الفكرية  مللكيف جمال ا

تدريب يف جمال ت٪ من الارياح95نسـبة  تعلمي وا ل لربامج ا ل
سات  تعاون مع مؤ يحت اب ية الفكرية اليت أ سا ل ت مللك

 .رشيكة
 

ية :رابعا تخدام املزيا نا  سـ

ي تخدام موارد ويقة الربانمج واملزيا نا ث  2009-2008ة املعدةل للفرتة سـ
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

8,309 7,853 94.5 % 

يص عدد  .7 ثل  يف  تاك يق الوفورات يف ا متدة  بادرات ا تني أساسا إىل ا توى اإلنفاق يف فرتة ا تقليعزى اخنفاض  ل ل مل مسـ تحق لن ملعسـ ً ل م
شاركة يف للمثات املوظفني  يف بع نظمة خارج  ية  جن برامج تدر م ية أو إلغاهئا من هجة أخرىيب تونظم . يبمن هجة وإىل إرجاء عدة برامج تدر

سامهة يف  سات من ا متكن عدة مؤ سات رشيكة ومل  ية من مؤ ساهامت ما ية ابالعامتد عىل  تدر بو ا ية الو ملمعظم برامج أاكد س س ل م ل ي تمي يب
ية ا يود املا بب ا توقعات  سب ا لالربامج  ل لقح نة بس هدهتا  تصادية اليت  سـناجتة عن األزمة الا شل  .2009ق
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ية :12الربانمج  نا تجارية والرسوم والامنذج ا يف ادلويل يف جمال العالمات ا عا لص ل  لتصن

هدف مترار يف تطوير لا تكل سـالا يس والاتفاع املعزز  يف  ية مراجعة  نا ولواكرنو وإصالح  يس و يفات  ب  ن ن معل ي نن تصن ي فتص
يفات يف ماكت ية والقطاع اخلاصلتصنا نا ية ا عب ا لص  .مللك

يد يو اتاكيج  مدير الربانمج لسـا
 

 

ييل :أوال  حتلملخص 

يه  .1 يس دور تابعة الحتاد  نة اخلرباء ا يدي  تعقد الفريق العامل ا ل للج نه تني 28 و27لمت تعرض . 2009-2008لسـن خالل فرتة ا سـوا
يس، وحافظ عىل وترية العمل العادية مقارنة ابدلورات تصن اقرتاح هيدف إىل تعديل 700الفريق العامل خالل تكل ادلورتني  نيف 

سابقة  . لا

يس (املؤقتوقد عقد الفريق العامل  .2 شئ يف عام ) ناحتاد  نظر يف 2007ناذلي أ تني من أجل ا ل ثالث دورات خالل فرتة ا لسـن
يسنإماكية إجراء تعديال يف  تعراض  ية ا نت عىل  ن سـ بدء يف العمل وقد نظر واتفق وأكد الفريق العامل  .تصمعل ته عىل ا لاملؤقت موا فق

يس يف  يريات األخرى عىل  شة تعديالت الاقرتاحات وا نا ية تقدمي و سريا  نتدى إلكرتوين  نم تغ ق لعمل ي تصن ل وجيري يف الوقت الراهن  .تمب
تدى اإللكرتوين و نناء هذا ا يا ملب باره  حملا ية تقدمي الو2010يبدأ العمل به ألول مرة يف عام حيث خت يل  معل  تاثئق املربطة ابدلورة لتسه

يس اليت تعقد يف نومفرب 21 تابعة الحتاد  نة اخلرباء ا ن  ل  .2010للج

يسأيضا  املؤقتانقش الفريق العامل و .3 تابعة الحتاد  نة اخلرباء ا نظام ادلاخيل  يغة املعدةل  بدأ عىل ا يث ا نووافق من  لح للج لل لص  .مل
تط نظام  بوسمح هذا ا ل يس ي يف  نور أكرث مرونة ورسعة  سه ند علتصن نود أو شطهبا من القامئة األجبدية واحلفاظ يف الوقت  نفإضافة ا لب

ت ئات أو شطهبا أو حتويل ا شاء ا ثل إ ية  تعديالت ا نعىل ا ن يلك ملل لفه م ئة إىل أخرىل َّوتقد .فجات أو اخلدمات من  نظام ُ ية  يغة الهنا للم ا ئ لص
نة اخلرباء املذكورة أعاله 21ادلاخيل إىل ادلورة   .قة علهياملوافبغية اللج 

ناير  .4 ية الر2009يوصدرت يف  ية والور تان اإللكرتو ي ا ن مسسخ قن ية مضن اتان ابللغة الال نبا تاسعلطبعةسـ يس اذلي ةل ا يف  ن  لتنص
شئ مبوجب أحاكم املادة  ية انطقة ابللغة) 6(1نأ يس وتعاون مع مخس دول  ية  نمن اتفا معب ن ية األطراف يف الاتفاقق با ن اإل وميكن  .سـ

سخة الا ناء ا نا لت ية ق شابكةمن يف شلك أقراص مدجمة أو ) NIVILO:CLASS 2.3(" 2.3فئة : نيفيلو"نلكرتو  .لا

تفاد مهنا حمامو العالمات ُن .5 نا ا سات ولواكرنو و يف  شأن  ثات خرباء من أجل توفري تدريب معيل  سـظمت مخس  ي ي ن ب يبع فتص ن
ية نظمة دوية غري حكو سؤول من  بع دول و سؤولون من  تجارية و ما لم م سـ م  .ل

تان إىل اتفاق لواكرنووانضمت .6 نا، وا يس، وثالثة أخرى إىل اتفاق  تني إىل اتفاق  ن ثالثة بدلان خالل فرتة ا ن ثن فيي  .سـل

تابعة الحتاد لواكرنو يف عام املؤقتعقد الفريق العامل  .7 نة اخلرباء ا شأته  ل اذلي أ جل توى آخر من 2007ن مسـ هبدف دراسة إضافة 
ية  يفات الفر عا شأ الفريق العامل . 2008امتعه األول يف عام تصنيف لواكرنو، اجإىل لتصن  رائدة  خالل هذا الاجامتع مجموعةاملؤقتنوأ

ية قامئومناذج  رسومضطلع ابلعمل عىل تطوير نظام حبث عن ت عنا بحث امل  عىلص شئ بفضل اجامتعات اجملموعة الرائدة  .ئريةلسامت ا نوأ
يع فهرس  2009-2008الفرتة خالل  شرتكة بني  ناف ا مجلأل مل يف لواكرنو وص ناف  نأ ه تصنيفبغية ختباره  ا2009بهناية عام جرى تصص

تجات مضن متي إىلملن ا ئة تناليت  بار نختضع و. 6ف  يل ختتاجئ هذا الا لتح   .2010خالل عام لل

 
يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

ية كام يرد ذكل يف الربانمج وامل .8 يات جدول أعامل ا منمل تكن مثة أية روابط مع تو ية املعدةل لتص شور رمق (2009-2008نزيا  ملنا
360E/PB0809.( ية عايم مضن 13ج هذا الربانمج يف الربانمج ُوقد أدم نوان 2011-2010ن برانمج ومزيا يفات ادلوية "ع حتت  لا لتصن

ية نا ية ا شأن ا بو  عومعايري الو لص ب ية  ".مللكي يات جدول أعامل ا تو منوللربانمج اجلديد روابط  ص   .31 و30 و8لتب

 



 2009-2008تقرير أداء الربانمج 

73 

ثا  بياانت األداء :لاث

سري لتاح نظام إشارات ا   مف

يا   %)100(لكحمقق 

 %)50(ئحمقق جزيا 

 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

 

بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

نة  يدي  للجدوراتن للفريق العامل ا لمته
يسخرباء   ناحتاد 

يدي 28 و27عقدت ادلوراتن  لمته للفريق العامل ا
توبر 10 إىل 6للجنة اخلرباء خالل الفرتة من  ك أ

 عىل 2009 نومفرب 20 إىل 16 و الفرتة من 2008
توايل  .لا

 

بعة  لطمواصةل مراجعة ا
يس يف  تاسعة  نا ن  لتصل

يات  يدي تو صاعامتد الفريق العامل ا لمته
يس يف  تاسعة  بعة ا نتعديل ا ن ل   لتصلط

تعد يدي  بأوىص الفريق العامل ا  من 374يل لمته
يف 672أصل  تاسعة  بعة ا تعديل ا ن اقرتاح  ل لط لتصب
ُيس ي نة اخلرباء اذلي يعقد يف ن جلقدمه إىل اجامتع 
 . للموافقة علهيا2010نومفرب 

 

 مواصفات ّتفصل مرشوع ثويقة
تابعة اخلرباء للجنة إلكرتوين منتدى  لا
 نيس الحتاد

شئ ابلفعل يانأ باره دا تدى إلكرتوين وجيري ا خل  ت خن  م

 

ية  رشوع يف إصالح  معلا ل
يس يف  نمراجعة  نة  تصن نظام ادلاخيل املعدل  للجرشوع ا ّل م

يس ي تابعة الحتاد  ُاخلرباء ا ن  يف ُّدَعل
 ثالث دورات لفريق عامل مؤقت

رشوعِّوُط نظام مر  يغة ُوتقدم . ادلاخيل املعدل لا لصا
يس يف نومفرب  نة خرباء احتاد  ية إىل  نالهنا جل  . 2010ئ

 

تعراض إجراءات إعداد  تكامل ا سـا سـ
يفات  ية  ية والر نصوص األ نا مس صل لتصل

بعات  نا ولواكرنو يف  طيس و فيي ن
ية ية وور قإلكرتو  ن

 َّقميُتمل 

 

ياسة إل عداد سـحتديد 
ية  ية والر نصوص األ مسا صل ل

نا ولواكرنو  يس و ييفات  ين فتص ن ل
ها  تعمميو

يس  يف  ية  بعة ر نرش  ن مس لتصط ن
تاسعة( بعة ا لا تني ) لط يتني ر مسبلغ

بعات (نيس التفاق  لطابإلضافة إىل ا
ية ية ابللغات احلا لاأل  )صل

ُ ية 2009رشت يف عام ن با ية ابللغة اإل سخة ر ن  سـ مس ن
يسل يف  تاسعة  نبعة ا ن ل   .لتصلط

 

يف لواكرنو  تصنمراجعة 

تطوير  يارات  تلف ا لحتديد  خل خم
جعهل أكرث بغية تصنيف لواكرنو 

تجابة إلجراء األحباث يف قواعد  سـا
شأ ياانت الضخمة  با ن الرسوم لب

ية نا عوالامنذج ا ، وذكل عىل أساس لص
تصويري   لسامت الرمس ا

شئ نافمؤرش نأ شرتكة ص لأل ناف مجيع بني ملا  صأ
نف ، وخضع مؤرش لواكرنو تصنيف بار6لصا  .خت لال

 

يس  يفات  نبول موسع  بتصنق ّ
تفاع هبا أكرث  نا ولواكرنو وا نو فيي

تعاقدة جديدة مبوجب  مأربعة أطراف 
يس  ناتفاق 

تعاقدة جديدة انضمت ثالث  اتفاق إىل مأطراف 
 نيس
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بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

تعاقدنيطرفانضامم   إىل نين جديديم 
نا ولواكرنوات  فييفايق 

تعاقدة جديدةانضمت   فيينا اتفاق  إىلمثالثة أطراف 
نان   اتفاق لواكرنو إىلثوطرفان ا

ية   لفعا

ية تطبيق  تصنيفات لفأربعة بدلان إضا
نا ولواكرنو فيييس و  ن

َّمل يقمي ُ 

 

 

ية :عاراب تخدام املزيا نا  سـ

نقحة للفرتة  ية ا تخدام املوارد مقارنة بويقة الربانمج واملزيا ملا ن ث  2009-2008سـ

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

738 659 89.3% 

 

يف من 12ربانمج مبوجب اللموارد نقص اإلنفاق لعزى ُي .9 تاك ل أساسا إىل وفورات ا ل تدى ً تامثرات رأس املال اخملصصة  للمنا س
ية اذلحيث بدأ العمل باإللكرتوين،  نولو جأحد احللول ا يف ُطللرباءات و ادلويل للتصنيفُي طور لتك تدى اإللكرتوين  نبق عىل ا تصن لمل

 . نيس
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ية :13الربانمج  نا ية ا شأن ا بو  عيف الرباءات ومعايري الو لص ب ي مللكن  تص

هدف ية معززة يف الاتف لا نفعا ية الفكرية ويف صفوف ل ية الفكرية دلى ماكتب ا تعلقة اب مللكاع ابملعلومات والواثئق ا مللك مل
هور يف العامل  مجلاملودعني وعامة ا

يد يو اتاكيج  مدير الربانمج لسـا
 

 
ييل :أوال  حتلملخص 

يةنيرد أدانه ملخص لألشطة ال .1 تنيئيسـر بة خالل فرتة ا تاجئ املر يق ا ن اليت تدمع  تق لسـحتق  .لن

يفبشأن  حلقة معل 2008 ألول مرة يف عام ُنظمت .2 سؤوةل  ادلويل لتصنا ية الفكرية ا ثلني من ماكتب ا ملللرباءات مجعت  مللكمم
متون إىل مجموعة مزودي  يف ادلويل للرباءات  تخديم ا ثلني عن  يف ادلويل للرباءات وتطويره، وكذا  ينعن مراجعة ا ن سـ مم تصن م لتص ل

ناعة ية ،لصمعلومات الرباءات وا يف بغوذكل  شأن ا تجارب واآلراء  بادل ا ن  ب ل نظر فهيالتصت نة خرباء. لادلويل للرباءات وإعادة ا  جلوقررت 
تخدامه يف ادلويل للرباءات ورشه وا يط تدابري مراجعة ا يف  سـا ن ن سـ تصن ب لتص يةسـتوايتملوتوقف العمل اب .تل تقدمة سـ األسا  ،ملوا

ية اكتب املسـتخدم توف وس سطةئيسـالر ية ا باجملموعات األسا يف ُتكام  .إجراء املراجعة إجراء موحد  علام بأن،ملسـ نة اخلرباء ا نراجع  لتصجل
نة رشه مرة واحدة يف ا سـادلويل للرباءات و لن سريتوقف العمل ( ت لنظام إشارات ا بهذا اإلجراء ويوافق ).ب تب مل ا ملكادرات اليت اختذها ا

يث ادلويل نفاذ يف ح  يع هذه القرارات حزي ا لتدخل  ناير 1مج  .2011ي 

بو  ابملعايري املعين العامل  دوراتن للفريق2008ظمت يف عام ُون .3 يار جديد للو متد  يث ا تويق  يوا مع ث عل لغة ( ST.86 XML (ح
ية نصوص ا بالرتمزي املوسعة  لتشعلل ية) ّ نا عتصاممي ا لص تة معايري أخرى توروجع) لل  ST.22 وST.22 وST.14 وST.13 وST.9(سـ 

سحنيُوص ).ST.60 وST.36و تاجئ  مدق عىل  ية مراجعة  .قتباسمبامرسات الاُ يعين أحدهام خصوصا ن تقدم يف  معلوأحرز املزيد من ا ل ُ
نارص ST.10/Cمعيار ية  تعلق ابإلدارة اإللكرتو بو  يار جديد للو للعوتطوير  ن ي ي تصويرية مع تجارية لا  2009ُونظمت يف عام  .لللعالمات ا

يث ا تويق  حدورة واحدة للفريق العامل املعين ابملعايري وا ث بو ل يار جديد للو يمتد  مع نارصST.67(ع ية  شأن اإلدارة اإللكرتو للع  ن  ب

تصويرية تجارية لا سة معايري أخرى ) لللعالمات ا تعرضت  مخوا دق عىل ُوص) ST.3, ST.10/C, ST.25, ST.36 and ST.50(سـ
يح ملاكتب الرباءاتمسح جديد  تصحشأن إجراء ا بو عو. لب يل الو سح أعاله يف د يترد املعايري وا ل شابكةمل نة  .لىل ا نظر إىل حلول ا للجواب ل

بو حمل الفريق ية مبعايري الو ياجلديدة ا بو  ابملعايري املعين العامل ملعن تويق، فقد تغري العديد من الصفحات ذات الصةل يف موقع الو يوا ث ل
 . دلت صفحات أخرىُوع

يح ادلمعو .4 تب ادلويلأرشف معهل  وفرق العامل لفريقل تأ ئت  . اجامتعا13رق العمل هذه ، ونظمت ف عىل بعضهملكا نشوأ
تقى  ية ()Wiki" (وييك"مللفضاءات جديدة  نتدايت وييك اإللكرتو شة الفريق) من نا ها  قهد م دأبت فرق العمل فقد  .معهل وفرق العامل ف

نذ مارس  ية  تدايت اإللكرتو تخدام هذه ا ماألربعة عىل ا ن ن ية القامئ2009ملسـ تدايت اإللكرتو نصات ا ن اليت حلت حمل  ملن ة عىل الربيد م
تدايت سوف ي و.اإللكرتوين يضم الفريق العامل وفرق معهل"وييك"مبنوسع نطاق العمل  ية  ل اإللكرتو  .ن

ية  .5 بو عىل أساس  ياانت معايري الو رشوع قاعدة  مهنجوبدأ العمل  ي ب ور جزء ُوعىل هذا األساس، ط .)Prince 2 ("2يبرنس "مب
ياانت اذلي يوافق اجلزء  ي3لبقاعدة ا يه الفريق العامل أعاملئرض جزيا خالل ل وُعل من ادل شار إ لا تطور إىل  . أعالهمل لوقد أدى هذا ا

بو بري إىل رفع الطابع املادي عن معايري الو يحد   .ك

تب ادلويل يف عام  .6 ية لدلعوة اليت قدهما ا ملكو ية الفكرية 2008تلب شطة 94مللك، أعدت ماكتب ا شأن أ نواي  يا  ن تقريرا  ب سـ تقن
ية لعام الرباءات والعال نا تجارية والرسوم والامنذج ا عمات ا لص شابكة الحقا2007ل ل وتداولهتا ورشهتا عىل ا َّوصدق الفريق العامل وفرق  .ن

نوية ية ا تقارير ا توايت ا سـمعهل عىل مراجعة  ن ل لحم شابكة  .لتق نوية عىل ا ية ا تقارير ا تب ادلويل إىل حتديث نظام إدارة ا لومعد ا سـ ن لل لتق ملك
توجهيات ذا تب ادلويل يف عام  .ت الصةل بإعدادهالوكذا ا ية لدلعوة اليت قدهما ا ملكو ية الفكرية 2009تلب  تقريرا 80مللك، أعدت ماكتب ا

ية لعام  نا تجارية والرسوم والامنذج ا شطة الرباءات والعالمات ا شأن أ نواي  عيا  لص ل ن ب سـ شابكة الحقا وتداو2008تقن للهتا ورشهتا عىل ا . ن
تب ادلويل من و ـى ا ما ملك نوية ونهت ية ا تقارير ا هار ا تني يريم إىل إ سـرشوع دام  ن لل تق لسـ ش نتاجئ الفريق ببلغ َإاتحة فرصة احلصول علهيا وأن

 .العامل وفريق معهل
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يف ادلويل للرباءات ما بُوخس .7 شورات ا تأخري اليت تؤثر يف إعداد  يص فرتات ا يا املعلومات  نولو نرت هجود أمتة  ن ل تصتقل لل م ج ني تك
هرين، األمر  بوع و شأ تجات ذات الصةل هبا يف أاتحاذلي سـ يف ادلويل وا بعات ا ن رش  ن ط ملن سري  . احملددموعدهلتص سأةل  نظر إىل  يواب م تل

ية،  يف ادلويل للرباءات ابللغات الو تخدام ا نا ن طسـ يحت لتص يف تأ متكني ادلول األعضاء يف ا يات وأدوات حاسوية  نرزم بر ب لتصجم ل
يف ادلويل لل شاء ترجامهتا  نادلويل من إ ها للتصن يكس ترانس "أي العمل بربانمج(حفظرباءات و  -" سـأي يب يس 

IPCA6TRANS( شابكة ل، ورشها عىل ا  ).IPCPUBPREP "أي يب يس ابب يب ريب "أي العمل بربانمج(ن

هادفة إىل .8 شار إلهيا أعاله وا يف ادلويل للرباءات عىل أساس القرارات ا شابكة  رش عىل ا لوساعدت إعادة تصممي نظام ا مل ن ل للتصن  ل
باره نظام وا تيط األمور، عىل متكني املاكتب من هذا ا ل خسـ  . تب

يا املعلومات إىل  .9 نولو يح دمع  جوأ تك ثاليةت ثاملاكتب ا ية/ل نصة اسـاملاكتب امخلا ملن من خالل  ثاليثم ية لتدى اإللكرتوين ا بغ، وذكل 
يف ومواءمهتا  يفلتصنإنعاش أنظمة ا يف اذلي وسع نطاللرباءات ادلويل لتصنا تخدامه يف لتصن، وهو ا تعاون للماكتب سـقه ال شطة ا لأ ن

ية  .سـامخلا

يف .10 ساعدة يف جمال ا ياغة نظام ا يدت  نوأ مل ص يف ادلويل للرباءات  لتصع رسية  نادا إىل واثئق الرباءات ا نا للتصل  2009.01ست
تني اإلنلكزيية و ية وللغاب ُالفر ن شابكةرشنسـ  .ل عىل ا

ي وسامه دمع .11 جنولو بعة الاا اتك لطملعلومات يف رش ا يف ادلويل للرباءات وحفظهسـبان نية من ا ن األمر اذلي مكن من رشه ،لتصن
تب .احملدد يف موعده تجارية والعالمات للرباءات سـباينالا ملكوقام ا ساعدة عىل الرتمجة لا يع نطاق أمتة ا تو تطوير عدة أدوات  ملأيضا  سـ ل  .ب

يف ادلويلملاوقدم  .12 تطوير ا ساعدة  بوندي للرباءات مزيدا من ا نتب ا ل مل ل لتصل بوندية وكذا إىل ماكتب الرباءات ك ل للرباءات ابللغة ا ل
سه يقا للغرض  ية  يوان هوندية وا ية وا نفالرباز ن ل ل حتقيل يوانن للرباءات  .ل تب ا ـى  لوا مك يفنهت نمن ترمجة ورش ا ية اعامتدا  بصيغته لتصن سـاألسا

 .عىل األدوات املذكورة أعاله

تعرضت و .13 ُا ية مواصسـ سري الصةل ذات ئيسـفات املعايري وامللفات الر ية  ها توامئ  يف ادلويل للرباءات من أجل  ياب معل تن جعل لتص
يف يف ادلويل للرباءاتطورت و .لتصنا يريات اليت أدخلت عىل نظام إدارة مراجعة ا ناملواصفات املربطة اب تغ تصت يس "لل  "يبسر

(RIPCIS)تعا باطن بغمل وأرسلت إىل ا يذهارضلقد من ا  .تنف 

بات خدُطورت و .14 شابكة القامئة عىل متطلأيضا مواصفات  يةلمات ا نصوص ا بلغة الرتمزي املوسعة  لتشعلل  XML "إيكس أمي إيل "ّ
يف ادلويل للرباءات يف ا نإلعادة  تصن رشوع .لتص تب األورويب للرباءات من ا سحاب ا بب نقص املوارد وا رشوع  ملوتأخر بدء ا ن ملكمل  . بس

 

يا بو :ناث ية للو ييذ جدول أعامل ا لتمن  تنف

ية 13 يدمع معل الربانمج .15 يات جدول أعامل ا يذ تو من  لتص ية عىل املعلومات غري 31 و30 و8تنف نا بدلان ا سري حصول ا م وذكل  ل ل بتي
توافرة رسية للرباءات ا ملا يا .ل نولو نقل ا هود املربطة  سامه يف ا جوهبذا، فإن الربانمج  تك لجل ب ت   .ي
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ثا  بياانت األداء لاث

سري لتاح نظام إشارات ا  مف

يا   %)100(لكحمقق 

 %)50(ئقق جزيا حم

 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

  

بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

بعة زايدة يف عدد تعديالت عىل  ط ا ل
ته 2009 يف ادلويل  يغ  بصن للتص

ية  سـاألسا

يف  ية يف عام 443ضأ يغة األسا سـ تعديل يف ا لص
بلغ 2009 نوي  ي مقارنة مبعدل   تعديل يف 389سـ

نة خالل الفرتة   2008-2006لسـا

 

ياانت اجلديدة  لبوزايدة يف عدد ا
ته  يف ادلويل  يغاملدخةل عىل ا بصن لتص

تقدمة   ملا

يف  تقدمة يف عام  تع1010ضأ يغة ا ملديل يف ا لص
بلغ 2009 نوي  ي مقارنة مبعدل   تعديل يف 306سـ

ثاين من عام  نصف ا لا  2008ل

تشغيل فعال إلجراء مراجعة  
يف ادلويل اجلديد ورش  نا لتصن

بعاته اجلديدة  لطموقوت 
تقدمة  ية وا ملته األسا سـ بصيغ

بة إىل املواد  لنسـوكذا اب
تعلقة بذكل  ملا

بعات جديدة وفقا إلجراء  ًرش  ط ن
يف  لتصنمراجعة ا

تان جديداتن واحدة 2008نرشت يف عام  طبع 
ية يغهتا األسا تقدمة واألخرى  سـيغهتا ا بص مل . بص

ي2009نرشت يف عام و بعة واحدة  بص  غهتا ط
تقدمة يف  يغهتا ا ية  بعة اث ية و ملاألسا بص ن ط موعدها سـ

يف  تابعة  نة اخلرباء ا بقا لقرارات  ناحملدد  ل جل للتصط
 .ادلويل للرباءات

 

يف ادلويل  نالاتفاع اب لتصن
لتصنيف واثئق خالف 

 الرباءات

بة  ٪ يف عدد املقاالت 10بنسـزايدة 
يف  نفة وفقا  ية ا ية وا نصا ملص لعلم للتن ً لتق

  ادلويل

يف عام يُألغ شاط يف  ص هذا ا   .2007لن

شأن  بو  بوضع معايري للو ي
إرسال املعلومات والواثئق 

ية الفكرية  تعلقة اب مللكا مل
شاطرهتا ومراجعة  ها و موباد لت

 تكل املعايري والهنوض هبا

معايري جديدة وتعديالت للمعايري 
متدها الفريق العامل املعين  يعالقامئة 

تابع  تويق وا للجابملعايري وا ل ث نة ادلامئة ل
يا املعلومات نولو ية  جا بتك  ملعن

تمد ُا يارع بقا ملا أن ومراجعة امع  يارا  رش  طحد  مع ع
 .قرره الفريق العامل وفريق معهل

 

وعي معزز يف صفوف 
ية  تفعني ابألشطة اإلعال ما ن ملن
ية  نجزها ماكتب ا مللكاليت  ت

 الفكرية

تفعني املطلعني عىل  ملنزايدة يف عدد ا
شأن  نوية  ية ا تقارير ا با سـ ن لل لتق

تعلقة ابلرباءات والعالمات  ملاألشطة ا ن
ية من خالل  نا عوالرسوم والامنذج ا لص

بو عىل اإلنرتنت  يموقع الو

مترب  ، متكن 2008سبخالل الفرتة من فرباير إىل 
ية 1903 تقارير ا تخدم من اإلطالع عىل ا ن  ل لتقسـ م
نوي شابكةلسـا بو يف ا لة عىل موقع الو  . ي

مترب و  ، متكن2008سبخالل الفرتة من فرباير إىل 
ية مسـ 5 843 تقارير ا نتخدم من اإلطالع عىل ا لتقل

شابكة بو يف ا نوية عىل موقع الو لا ي   .لسـ

 

شاركة يف  بدلان املاحنة ا ملارتفاع عدد ا ل
 15اخلدمات من عددها الراهن، أي 

يا  بدلان املاحنة حا لبلغ عدد ا ل بو   . بدلا18ي تعانة معززة خبدمات الو يا سـ
ية  شأن ا ية  مللكاإلعال بم

ية  نا بدلان ا ية لفائدة ا نا ما ل ل ع لص
نة نوات  حمّسو تعممي ق ل 

ية  تعلقة اب مللكاملعلومات ا مل
 الفكرية

بة  بحوث 10بنسـزايدة  ل٪ يف عدد ا
بدلان املاحنة   لاليت جترهيا ا

بحوث اليت  بدلانأجرهتالعرف مجموع عدد ا  املاحنة ل ا
يفا بلغ  وذكل عىل ، 2009يف عام % 2طفارتفاعا 

ته  بات مبا  سبالرمغ من تراجع ا  .%12نلطل
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بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

زايدة يف عدد وحدات املعلومات 
ية الفكرية يف اجلامعات  تعلقة اب مللكا مل

ناعة تجارة وا لصوغرف ا  ل

شاط إىل الربانمج ُح عيد تقوميه ُ وأ14لنول ا
رشوعا يؤسس مر بح  يا  ماسرتا يص ليج  دمع اكزت

يا نولو جا ية  لتك تو يذ ا تاكر بغرض  صوالا ل بقا 8تنفب ط 
ية  ياانت (لتمنجلدول أعامل ا باحلصول عىل قواعد 

ية، مبا يف ذكل لمتخصصة  ية وا يات ا نألد لعلم لتقب
تجارية ياانت الرباءات ا لقواعد  والرتكزي عىل العمل ) ب

يدي ملراكز يا دمع لمتها نولو جا تاكر يف عام  لتك بوالا
2009. 

 

ئوي تط يل ا تح لفيق ا ل ل ب
يف ادلويل  لتصنملراجعة ا

مبساعدة احلاسوب دلى ادلول 
يف  لتصناألعضاء يف احتاد ا

يف  رشوعات مراجعة ا لتصنعدد  م
ساعدة  بادر هبا ادلول األعضاء  مباليت  ت
يا املعلومات القامئة عىل فرز  جنولو تك

ئات  لفا

يذ هذا  يار  رشكة اليت وقع علهيا الا ست ا تنفأ لخ ت لفل
شاط شاط و لنا بحث عن بدائل دلمع هذا ا نبدأ ا لل
يا  لكن هذه لهذا الغرض، مستشار بتعيني خلدا

نارص بب عدم توافر عدد من ا شلت  لعاحملاوةل    .بسف

 

لغة الرتمزي تطوير خدمات 
نصوص  للاملوسعة  ّ

ية إلعادة   (XML)لتشعبا
تصنيف مجموعات الرباءات يف 

يف ادلويل  نياق ا لتصسـ
تقد ية وا مليه األسا سـ  مةبصيغت

ية الفكرية اليت  مللكعدد ماكتب ا
ّلغة الرتمزي املوسعة تسـتعني خبدمات 
ية بنصوص ا  إلعادة (XML) لتشعلل

يف  لتصنا

تور اهامتم  بب نقص املوارد و رشوع  فتأخر ا بس مل
رشوع تب األورويب للرباءات اب ملا اكن من و .ملك

تخدام اليت الرضوري أيضا  سـمراجعة رشوط الا
تعكس 2009صيغت يف عام  مع  يط ل سـيات ا لتبل

يف ادلويل للرباءا . تلتصناليت طرأت عىل إجراء ا
رشوع خالل عام و يذ ا ملتوقع  تنف تاج 2010ي ن وبدء اإل

 .2011يف عام 

 

 

 

ية :رابعا تخدام املزيا نا  سـ

ية املعدةل  تخدام موارد الربانمج واملزيا نا  2009-2008سـ

سورسية الفرناكت بآالف( يا  )ل

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا  (%)سـتخدام الا ل

7,632 6,929 90.8% 

 

بلغ .16 ية365 000 ممل يرصف  تا باب ا بداية خلالف املوظفني وذكل لأل متدة يف ا ل فرنك سورسي من املوارد ا ل سـ ل  :ملعي

يف ادلويل للرباءات  � شور  نمل يصدر  للتصن بداية  بعد املوافقة  كام اك)ي ألف فرنك سورسي70بقمية (م لن خمططا هل يف ا
يط ا تصعىل  لب سـ  ؛2009نيف يف عام ت

تني َّأج � يف ادلويل للرباءات إىل فرتة ا يف ا رشوع إعادة  لسـنلت ادلول األعضاء  ن ن تصم  ألف 165 (2011-2010لتص
 ؛)يفرنك سورسي

نظامَّتأخ � نظام اجلديد  لر العمل اب يف مراجعة إدارة ل سط  ادلويل لتصنا نه تأخر يف دفع ا لقللرباءات، األمر اذلي ترتب  ع
يف ثاين من تاك لا رشوع ل  ؛)ي ألف فرنك سورسي30(مل ا

يف تلزمي نظام � يف مراجعة إدارة لاخنفضت تاك ية  ادلويل لتصنا سني ادلا توقعا بفضل حلول ا خلللرباءات عام اكن  لتح م
 ؛)ي ألف فرنك سورسي80(

تدى اإللكرتوين  � تخدام الفعيل  هامت بفضل الا يف ا نحتققت وفورات من تاك سـ للمل  .)رسيي ألف فرنك سو20(مل
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متدة للموظفني املوارد من يسورسي  فرنك339 000 مبلغ يرصف ة إىل ذكل، ملوإضاف .17 بني ملعا منصبب عدم شغل  وغادر  .سب
شاغر، 2009لئة اخلدمات العامة يف يويه فموظف من  نصب ا لوتقرر عدم شغل هذا ا   .مل
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 وخدمات الرباءات اجملاورة) PATENTSCOPE®(ركن الرباءات  :14الربانمج 

هدف شوف عهنا نإماكية لا تصادية والقانوية ا ية والا نولو نفاذ إىل املعلومات ا هور ممكن  ملك معززة دلى أوسع  ن قلل ج تك لمج
نة يف جمال  ية، وخدمات  شأن الرباءات وأنظمة الرباءات الو تعاون  نظام معاهدة ا ّسمن خالل الاتفاع  ن ب ل ب حمن ط

يد ادلويل  لصعالرباءات عىل ا

يد يو اتاكيج مدير الربانمج لسـا
 

 
ييل :أوال  حتلملخص 

بادرات القامئة تقدما وطرحت تحقق .1 تني عدة مل العديد من ا نبادرات جديدة خالل فرتة ا سن . 2009-2008لسـم مسـتوى حتو
يات هائةل من  يل  بحث، مبا يف ذكل القدرة عىل  يفت مزيات جديدة إىل حمرك ا مكركن الرباءات وأ حتل ل تخدام خدمة  .نتاجئلاض متر ا سـوا سـ

نخرطنيركن الرباءات ابال شابكة، وارتفع معه عدد ا بو عىل ا تخداما يف موقع الو بح أكرث املوارد ا يث أ ملرتفاع  ل ي سـ ص ياانت ح ب يف خدمات 
 .ركن الرباءات

بحث لركن الرباءات إجنازا هاما يف عام ُوي .2 يع نطاق خدمات حمرك ا لعد تو ية من مثان 2009سـ تضمن مجموعات براءات و ن إذ  طي
ية  ية أو إ للمماكتب و مي قلن يام نإماكية اخلدمة اجلديدة تيحت و.لكية الفكريةط تخراهجا، مبا يف ذكل  بحث عن الرباءات وا يدة للغاية  ق  سـج لل

يان ا شاركة يف اخلدمة يف بعض األ حملاكتب ا يع نطاق هذه اخلدمة للزايدة يف جحم  . نصوص اكمةليفببحوث مل ية تو سـوتواصل  معل ت
شاركة واملاكتب  ملتوايهتا بفضل املاكتب ا  . اجلديدةحم

بدلان يأيت و .3 ية يف ا رشوعات الر ية وا ساعدة ا ية يف خدمة ركن الرباءات مثرة  ية واإل لإدراج مجموعات الرباءات الو مق مل ن للم مي لتقن قل ط
شاركة شارية ومعدات  .ملا ساعدة خدمات ا ياجات املاكتب؛ وتضمن هذه ا نادا إىل ا ية ا ية واملا ساعدهتا ا بو  توتقدم الو مل ت ت ل ن م سي ح ستتق ل

نةوموا  .مقرد الر

يل خدمات .4 ية تقامس املعلومات والواثئق بني املاكتب، بدأ  شغو نفاذ تبغ بعة 2009األولوية يف عام  واثئق إىل الرمقي لا شاركة  سـ  مب
رشوع آخر يف أواخر عام  .ماكتب تحدة إىل 2009مبوبدأ العمل  ندا واململكة ا يا و ية الفكرية يف أسرتا يث معدت ماكتب ا مل  ك ل مللك ح

بحثتبادل واث يهنا يف والفحص لئق ا تني  .بالرباءات يف ما  بادرات خالل فرتة ا تاجئ هذه ا توقع معرفة  لسـنو مل ن  .2011-2010ي

ية الفكرية 2009وانطلق برانمج جديد يف عام  .5 يد مهنا ماكتب ا ية  ية وا ياانت اجملالت ا نفاذ إىل قواعد  توفري ا مللك  سـتف تتق نل لعلم ب ل ل
ية يف أقل ا نظامت غري احلكو لوا يةممل نا بدلان ا ية الفكرية يف بعض ا مبدلان منوا وماكتب ا لمللك بحث "(وهذا الربانمج اجلديد  .ل نفاذ إىل ا لا ل

تاكر ية والا بألغراض ا ية) aRDI - لتمن شورات ا بو ودور ا لعلممثرة رشاكة بني الو ن وهذه الانطالقة خطوة أوىل للخدمة اجلديدة اليت  .ملي
تضم املزيد م بال  ها  ليوسع نطا تقسـ تخصصةمسـق ياانت الرباءات ا ية وقواعد  شورات ا ملن ا ب لعلم  .ملن

شاء 2009وبدأ العمل أيضا يف عام  .6 يا مراكز دمع"ن بربانمج هيدف إىل إ نولو جا تاكر لتك ويريم الربانمج إىل الرفع من  ".بوالا
تفع من موارد املعلومات اخلاصة بقو ها  شاركة و سات ا ية الفكرية واملؤ نقدرات ماكتب ا جعل تمللك مل ية س ياانت الرباءات واجملالت ا لعلماعد  ب

ية تاكر ا ياق أنظمة الا ية يف  حمللوا ب سـ ياجات وتقدمي قد ب و.لتقن يمي الا هامت  سةل من ا بدلان عرب  تدأ الربانمج يف العديد من ا سل حل تقل مل
ية ية ا تدر شارة وتوفري ادلورات ا حمللالا ل يبت   .س

 

يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

بري م .7 كند جزء  رشوع15ن معل الربانمج يست ية إىل مقاربة قامئة عىل ا يذ جدول أعامل ا مل  لتمن   :لتنف

رشوع  � نفاذ إىل ( DA_08_01ملا تخصصة لا ياانت ا ملقواعد ا يه يف امل:)ودمعهلب بقت اإلشارة إ ل كام  ييل لخسـ تح لص ا ل
تاكر أعاله، انطلقت خدمة ية والا بحث ألغراض ا نفاذ إىل ا ب ا من ل بادرة وانطل. 2009يف عام لتل ثل  مقت اب  دمع مراكزمل

يا نولو جا تاكر يف عام  لتك شاطان قدما. 2009بوالا  .لنومييض هذان ا
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رشوع  � نفاذ إىل  (DA_19_24_27_01ملا ية وا هوة الر يا املعلومات والاتصاالت وا نولو ية الفكرية و لا مق ل ج تك مللك
نة ):املعارف ية للجوافقت ا ية ملعنا ية لتمناب رشوع 2009الفكرية يف عام  مللكوا وقد بدأ ابلفعل العمل . ملعىل هذا ا

رشوعات يف عام  نة ا يدي لر ملا مق يذ ذكل يف عام 2009لمته تنف ورسيع وترية   .2011ت

رشوع  � تعلقة ابلرباءات (DA_19_30_31_01ملا نفاذ إىل املعلومات ا تحداث أدوات  ملا لل ية  ):سـ نة ا نأعدت ا ملعللج
ية الفكرية ووافقت عىل هذا ا ية وا ملاب مللكمن يذه يف عام 2009رشوع يف عام لت بدأ  تنف و  . 2010ي

 

ثا  بياانت األداء :لاث

سري  لتاح نظام إشارات ا  مف

يا   %)100(لكحمقق 

 %)50(ئحمقق جزيا 

 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

 

بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

بحث يف ركن  تخدام مرافق ا لا سـ
رشاكت  لالرباءات دلى املاكتب وا

هور  مجلوعامة ا

يا،  ط35 000ل ُ، جس2009بهناية عام  ملب حبث يو
ثل ارتفاعا بة مياألمر اذلي  مقارنة بعام % 20بنسـ 

2008. 

 

بة  ٪ يف عدد 50بنسـوزايدة 
بارشة يف خدمات  شاركني  ما مل
ياانت اخلاصة بركن الرباءات  لبا

برية  يات  بني يف احلصول عىل  كوالرا مك غ
ياانت  لبمن ا

ياانت 14، اخنرطت 2008قبل عام  ب رشكة يف 
بو؛ وبهناية عام  نخرطني إىل 2009يالو مل ارتفع عدد ا

بهتا ، أي ب25   %.79نسزايدة 

 

بري   عن سـتخدمنيمل٪ من ا90تعو
تقصاء (خلدمات ابرضامه  سـمن ا

هم  )فعلالزابئن وردود 
توافر أية معلومات شأنتال    .ل يف هذا ا

 

ية  طنوإاتحة مجموعات الرباءات الو
، للبحث فهيا من خالل ركن الرباءات

تاحة وكذا  ممخس مجموعات عىل األقل 
نة   2009سـعرب اإلنرتنت يف 

ية بحت مثاين مجموعات و نأ توافرة عىل /طص ية  مإ قلمي
شابكة يف عام  نظمة 2009لا ية ملا ية قلمياإل  يقاألفر

هورية  الفكرية للملكية يك و يل وا مجوكواب وإرسا سـ ملكئ
يت انم يا و نوب أفر نغافورة و فكوراي و يق ج  .سـ

 

نفاذ إىل  للإماكية معززة  ن
ية بياانت الربا طنءات الو

ناء عىل معاهدة  بوالصادرة 
شأن الرباءات  تعاون  با ل
شوف عهنا يف نظام  ملكا

تكل  تفاع معزز  بالرباءات، وا ن
 املعلومات

تعاون مع ماكتب  رشوعات ا لو م
نة مجموعات  ية الفكرية لر مقا مللك

هاالرباءات ية و تعممي الو  طن

الربازيل  : بدلا يه11ُوقعت اتفاقات تعاون مع 
يا  يل و يك وإرسا هورية ادلو يا وكواب و نوكولو يمج ئ ن كب مي م

يت انم يا و نوب أفر يك وبامن وبريو  فوا يق ج  ملكسـ
نظمة  ية تعاون مع ا ملووقعت عالوة عىل ذكل اتفا ق

ية الفكرية ية  ية األفر للملكاإل يق   .قلمي
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بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

سام معزز للم علومات فامي قتا
ية الفكرية عن  مللكبني ماكتب ا
بحث والفحص املعدة  لتقارير ا

بات براءات  طلخبصوص 
 معيّنة

تاح تقارير حبهثا  تعدد املاكتب اليت 
ها عىل موقع إلكرتوين مركزي  حفصو

رشوع مع ثالثة ماكتب  يا  مجيري حا ندا (ل يا و كأسرتا ل
تحدة بحث والفحص ) ملواململكة ا لتقامس معلومات ا ل

بواب هام الو نصة تد يتخدام  عسـ رشوع م ال مل، علام أن ا
يقطع أشواطا  بات و سـيزال يف مرحةل حتديد ا ملتطل

ية خالل عام   .2010فإضا

 

مية املعلومات  لقهم أكرب  ف
بدلان  تعلقة ابلرباءات، يف ا لا مل

رشاكت الصغرية  ية ودلى ا نا لا م ل
توسطة خاصة  جدول (ملوا

تان  تو ية، ا يأعامل ا ل صمن  30لت
 )31و

ية حول الاتفاع دال نئل ومواد تدر بي
تعلقة ابلرباءات  ملابملعلومات ا

ثريا يف مراكز املعلومات  كتخدمة  مسـ
تعلقة ابلرباءات  ملا

ية اخلاصة  تا شورات ا لتوافر يف الوقت الراهن ا ل ن ملت
 : مبعلومات الرباءات

يا - نولو نفاذ إىل عامل ا جا لتك إضافة ثالث لغات  ل
بو(جديدة  ية والكورية وا يااب لا ل ن  ؛)نديةل

تخدام الرباءات  - يا اب نولو بحث عن ا سـا جل لتك
ية (خبمس لغات  يااب ية وا ناإلنلكزيية والفر ل نسـ

ية با بوندية واأل نوا سـ ل  ؛)ل

تخدام معلومات الرباءات  - بو ال يل الو سـد ي ل
ية (بثالث لغات  نسـاإلنلكزيية والفر

ية با نواأل  ؛)سـ

 

 

 

رس  تلكفة و ّبادل خمفض ا مي ل ت
ي ة قلواثئق األولوية ألغراض اتفا

ابريس لفائدة املودعني وماكتب 
ية الفكرية   مللكا

تعني  تسـماكتب الرباءات يف العامل 
خبدمات توفري واثئق األولوية ملعاجلة 

 طلبات الرباءات

نفاذ الرمقي يف  يل خدمات ا لبدأ   2009 أبريل 1تشغ
تب ادلويل يف  ياابن للرباءات وا تب ا ملكيث قام  مك لح

توفري هذه اخلدمات ، 2009 وبهناية عام .ببداية األمر 
بعة ماكتب هذه اخلدمات وجسأاتحت  ُ ل ما يقارب سـ

بال600 تفادة من واثئق األولوية  مسـتق طلب لال  .سـ
ثات مع العديد من ُوجي با تب ادلويل  حري ا م ملك

يذ اخلدمات خالل عام  شأن  تنفاملاكتب  ، 2010ب
تب أيضا يفوبدأ  شابكة ملكا نة عرب ا ل تطوير بوابة آ م

تفادة من تسمح للماكتب ال سـيت ترغب يف الا
نة دون احلاجة إىل معاجلة  معياخلدمات يف حدود 
يا أو دمج هذه اخلدمات يف أنظمهتا نباهتا الكرتو  . طل

 

ياانت  لبنفاذ إىل قواعد ا
ية  تخصصة يف الواثئق ا لعلما مل

ياانت  ية، مبا فهيا قواعد ا بوا لن لتق
شأن الرباءات  تجارية  با ل

ي( تو ية، ا صجدول أعامل ا ل ة لتمن
8( 

نفاذ  شأن ا تفاوض  لانطالقة برانمج  ب لل
تخصصة لفائدة  ياانت ا ملإىل قواعد ا لب
بدلان األقل منوا وسائر  تفعني يف ا لا ملن

ية نا بدلان ا ما ل  .ل

ية انطلق بحث ألغراض ا نفاذ إىل ا منت خدمة ا ل لتل
تاكر   12 ـ األمر اذلي مسح ل2009ل يويه 23يف بوالا

نفاذ إىل  توفري ا رش  لدار  ب ية جمةل 50ن نية و  .تقعلم
ياانت لجرت اتصاالت أويةو لب مبزودي قواعد ا

تخصصة  .ملا
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ية :رابعا تخدام املزيا نا  سـ

ية املعدةل  تخدام موارد الربانمج واملزيا نا  2009-2008سـ

سورسية الفرناكت بآالف( يا  )ل

 

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

6,735 6,391 94.9% 

 
توى  .8 مسـيعزى اخنفاض  تخدام أساسا ُ شاغرةعام سـالا ناصب ا تأخري اذلي حصل يف شغل العديد من ا توقعا إىل ا لاكن  مل ل . م
بري إىل نقص عزى ُوي تعاقدية األخرى"كاإلنفاق يف موارد خالف املوظفني إىل حد    ".لاخلدمات ا
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ية الفكرية :15الربانمج   مللكحتديث ماكتب ا

هدف يل ا لا شطة  ية معززة يف أ ملفعا سج ن تل ية الفكرية إىل أحصاب َّ سات ا نة تقدهما مؤ مللكية الفكرية وخدمات  سلك ّس َّ حم
ية الفكرية ادلويل شاركهتا يف نظام ا سري  ثة وأفضل املامرسات، و مللكاملصاحل ابالعامتد عىل أدوات وأنظمة حد م ي  تي

يد يو اتاكيج مدير الربانمج لسـا
 

 

ييل :أوال  حتلملخص 
سات 2009-2008 الربانمج خالل فرتة أاتح .1 تحديث مؤ س خدمات  متي إىل 4لملكية الفكريةلل ناطق، 52تن  يع ا مل بدلا من   23مج

بدلان منوا، وا منمهن ئة25ل أقل ا ية وأربعة بدلان ان شـ بدلان ان ية الفكرية يف  .م تان  تان إ تفادت مؤ للملكوعالوة عىل ذكل، ا ي سـ ميسـ قلس
نظمة يا هام ا ملأفر ية يق ية قلمياإل نظمةالفكرية و للملكية يقاألفر ية ملا رشوعاهتا للملكية يقاألفر تحديث  ساعدة  مالفكرية من ا ل ن برانمج َّوتضم .مل

ية واملامرسات الفضىل تجارب الو تدريب وتقامس ا تة وا ية ختص األ يع أسا ية ركزت عىل موا ية إ نالعمل أيضا أربع حلقات درا ل ل مت سـ ض مي طسـ  .قل
ساعدات يف هذا اإلطار بدل بدلان اليت توصلت  مبويوجد بني ا رشل تحديث وكذا مان بدأت فهيا   قطعت أخرىللوعات جديدة 

ت يذ  تحديث فهيا أشواطا لكهنا ال تزال يف مراحل  خمرشوعات ا ل تاجئ امل. لفةتنفم يق ا ية  نو لبغ بحتق ساعدة تقر تحدايت  تصدي  مة وا ل ل
هارات واملوارد، فق ية وا بىن ا منو وا تلفة من ا توايت  ها  ية الفكرية  سات ا ملمؤ ل تمللك ل خم سـ تحس لم ساعدة الربانمج خدمات ل نت  مد  تضم

تحديث يط إجراءات  :توتضمن هذه اخلدمات ما ييل .لمجموعة شامةل من خدمات ا ياجات، و يمي الا تقين، و يه ا تو شورة وا سـا ت ل ل تبمل ح تق ج
ية الفكرالعمل،  ية  ياانت و شاء قواعد  نة، وإ ية  ياجات و ياسا عىل ا ية  تة األسا للملكوتوفري مكوانت األ نق ب ن ي ن ت سـ طمت مع ط ية، والاتصال ح

بو نظام مدريد، والارباط بركن الرباءات للو ياإللكرتوين  ت ية )Patentscope (ب سات ا ثفة ملوظفي مؤ ية  مللك، وتوفري دورات تدر مك سب ي
ية فهيا يذلتقنالفكرية ونقل املعارف إىل نقاط الاتصال ا ية ا تقدم احملرز ما بعد  تعراض ا يمي ا تابعة والرصد و نف وأعامل ا لتتق معل ل سـ بلغت و .مل

ية ونقل املعارف ما يقارب  ناء القدرات ا شطة  نأ ب شودة60لتقن تاجئ ا يق ا ن يف املائة من معل الربانمج واكنت حامسة يف  ملن ل  .حتق

تني  .2 نت إجنازات فرتة ا لسـنو تة 2009-2008تضم بو أل شابكة لربانمج نظام الو نقحة اجلديدة القامئة عىل ا سخة ا مت الانهتاء من ا ي ل مل لن
ن ية ا لصا ية مللك ية الفكرية يف تداول الرباءات) IPAS(عا نه ماكتب ا مللكيد  م تجارية والعالمات تسـتف ية والامنذج والرسوم لا نا عا  .لص

يالك إىل وإضافة  ناهجه وخدماته وأدواته و ية الربانمج و ميه، تعززت اسرتا يد  يه تعديالت وأ تة هذا اذلي أدخلت  هنظام األ يج ع عل ممت ت تصم
ية  ساعدة املقدمة وجودهتاالهنوضهبدف لتقندمعه ا ية ا مل بفعا يداد  .ل تا رياك وتر نظام اجلديد يف لك من كو نجاح هبذا ا ينوبدأ العمل  سـ ل ب

تحضري للعمل به يف بدلان أخرى يف عام  بو كام حقق برانمج نظام. 2010لوتوابغو وأوروغواي، وجيري ا تة يالو ية متأل ية  مللكا نا عا لص
(IPAS)يث اعرتف خربا يا  ح إجنازا إضا توسطة وبرية احلجم ف ية الفكرية  متون إىل ماكتب ا يا املعلومات  نولو ية الفكرية و كء ا م مللك ج تك ينمللك

بدال نظام  بني إىل ا ثل ماكتب الربازيل وا ية الفكرية  يا اليت يقوم علهيا؛ وقد معدت بعض ماكتب ا نولو نظام وا ية ا تبفعا م مللك ج ستك لفل ل لل
يقة ا تة ا تة بأنظمة األ بو لأل تالو مت مت  .ليت يف حوزهتالعي

يين .3 ية الفكرية ا هد ا تة اليت قدهما الربانمج إىل  ساعدة األ يمي  ية  لكوقامت هجة خار مللك مع تق متج م تة  .ب يمي أن األ تخلص ا متوا لتقسـ
نافع عديدة مهنا سة من  نت املؤ بريا و يا  مأثرت تأثريا إجيا سمك ك تأخر بفضل معاجلة أرس :ب يص جحم العمل ا ية إدارية معززة، و ملفعا تقل ع ل

ية، ومتكني  رش اجلرائد واإلعالانت الر يف والوقت  تاك يق وفورات يف ا بحث، و يات ا ية الفكرية، ودمج معزز  مسبات ا ن ل ل ل لعمل للطل حتق مللك
ياانت نفاذ إىل قواعد ا با ية .لل نات إضا يام  يات  تحدايت القامئة وقدم تو يمي أيضا ا فوحدد ا ي للق بتحستق ص ل  .ل

متر الرب .4 تاجئ ا يق هذه ا ية  سـو ن لبغ ته القامئة عىل العرب حتق سني مقارته وخدماته وأدواته وأ نظمانمج مضن إجراءاته اجلارية يف  ب حت
بدلان يمي وردود فعل ا تخلصة وتاجئ ا لوادلروس ا ن لتقسـ  . مل

 

يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف
يعة معل الربانمج  .5 ناسب جدا 15لطبنظرا  يذ جدول لم، فإنه  رشوع  لتنفلمقاربة القامئة عىل ا يةمل شأن ا بو  منأعامل الو ب . لتي
رشوع و ية( :DA_10_02ملا ية الفكرية اذل سات ا كرشوع مؤ س ية يريم) مللكم تو يذ ا ص إىل  ل نطوي 10تنف ية، و ي من جدول أعامل ا لتمن

ية ال ية أو اإل سات الو ية الفكرية للمؤ ية  ية ا تحديث ا يفة  تجارية ا تخدام املكوانت واحللول ا ميعىل ا ن س ت ل ل قلسـ ط للملكتح ن لملك عامةل يف جمال لب

                                                           

4

ية  نظامت اإلدارة امجلا ية الفكرية و ية الفكرية ماكتب ا سات ا عتضم مؤ مس مللك  .مللك
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ية الفكرية ية أوو .مللكا ية الفكرية الو سات ا سـهتدف بعض مؤ ية  شاريع فر رشوع  نتضمن ا س ت ع م مل طي يع األقالمي مللك ية يف  مجاإل وهو  ،قلمي
رشاكء والزتاماهتم بة من ا هامات املر متد عىل اإل بو بقدر ما  ساعدة الو متد ابلرضورة عىل  رشاكة و لرشوع قامئ عىل ا ي م ل تقم س يع نفذ تُسو .يع

نظمي ياجات، وإعادة  يمي الا شمل  ية عىل مراحل موحدة  شاريع الفر تيع ا ت ت ع مل حمج ناسب  تق تة اليت  تجارية، ورش حلول األ يات ا تتا مت ن ل لعمل
يةو ياجات و نا طت ية/ح تاجئ مرحةل قلميإ يمي  تقدم احملرز و ثف ونقل املعارف، ورصد ا تدريب ا نحمددة، وا ل تقل تخدام ملك  . سـما بعد الا

يُخ .6 رشوع يف عام للقطط  شطة ا بعض أ ملام  ن بة لعايم ُ حني خعىل 2009ب شطة اب ية األ سـطط أل ن نب نت . 2011 و2010لغل تضمو
ها لهناية عام  لاألشطة اخملطط  ية2009ن تة اإل شأن األ ياجات وحلقات معل  يمي الا مي بعض همامت  مت ب قلت ح ومع ذكل، فإنه بهناية عام . تق

تحضري2009 ية وا ل، انهتت األعامل ا ياجات وحدها دونلتخطيط يمي الا شطة  تية أل حن ية تق شاور مع بعض ماكتب ا مللك غريها وذكل  بت
ية  ية واإل ميالفكرية الو قلن نظمة(ط ية  بابوي واملاكتب اإل مين وز بال وا يويا و ييل وإكوادور وإ بوداي و للمثل اجلزائر و مي مي ب ث شـ قلمك ل ي ية نم  يقاألفر

نظمة الفكرية للملكية نظمة ملوا ية ملوا يةاأل قلمياإل شأن  ).الفكرية للملكية يقفر ية  نغافورة حلقة معل إ بوإضافة إىل ذكل، نظمت يف  مي قلسـ
ية  تجارب الو ية وا شات ا نا يع ذات األولوية وا تة ركزت اهامتهما عىل املوا ناأل ل ن ق مل ض طمت بدلان وحتول قطاع األعامل وتوهجات لتق لوتقارير ا

يات ال ية والاسرتا يا واآلفاق ا نولو يجا تبل تق ملسـل ج نجاحتك  . بيت نفذت 

 

ثا  بياانت األداء :لاث

سري لتاح نظام إشارات ا   مف

يا   %)100(لكحمقق 

 %)50(ئحمقق جزيا 

 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

 

بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

ّإجراءات معل حمدثة ومطورة  ّ
ية الفكرية سات ا مللكملؤ  س

ية الفكرية أربعة وأربعون  للملكبا  مكت
با جديدا و14( با قامئا30مكت   :لها) مكت 

تاحة  - ية  ياانت و مقواعد  ن طب
ية الفكرية  مللكشأن ا مثل (ب

تجارية والرباءات  لالعالمات ا
ية نا عوالرسوم والامنذج ا ) لص
ية سجالت الور تقاط ا قاب ل  ل

ية  - بات ا مللكواخنفاض يف ترامك  طل
تأخرة  ملالفكرية ا

با - ية لطلومراجعة أرسع  مللكت ا
  الفكرية

ية الفكرية  با  للملكبعة وأربعون  ت با 18(مكسـ مكت 
با قامئا29جديدا و  :هل) مكت 

ية  – شأن ا تاحة  ية  ياانت و مللكقواعد  بم ن طب
تجارية والرباءات (الفكرية  لثل العالمات ا م

ية نا عوالرسوم والامنذج ا تقاط ) لص لاب
ية سجالت الور قا  ؛ل

ية – بات ا مللكواخنفاض يف ترامك   الفكرية طل
تأخرة  ؛ملا

ية الفكرية – بات ا مللكومراجعة أرسع   .لطل

ية الفكريةو ياميت يف أربعة ماكتب  للملكأجريت ا  لتق
تأخرة يف هذه  بات ا ياميت أن ترامك ا ملأكدت ا لطل لتق

ياسا عىل  ية  قاملاكتب قد تقلص وارتفعت الفعا ل
شأهنا تفق  يمي ا بمعايري ا مل  .لتق

 

 

نظمة لإلدارة امجلا عرشون  م  12(ية ع
 :لها)  قامئة8منظمة جديدة و

ية  � ياانت و نقواعد  مثل (طب
ية واملؤلفني،  نفات املو سـيقا ملص

ية) اخل تقاط الواثئق الور قاب  ل

نظمة با  رش  مل أحد  مكت با  لإلدارة ع ية  تامجلا مكع
تبان جديدان وسعة يف طور (للملكية الفكرية  مكت

 :لها) ناإلشاء

ية ق – ياانت و نواعد  نفات (طب ملصثل ا م
ية واملؤلفني،  نة ) وغريهاسـيقاملو مقعرب ر
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بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

 

تأخر — يض يف ترامك العمل ا ملو  ختف

ية  ؛قالواثئق الور

تأخر – يض يف ترامك العمل ا ملو  .ختف

 15وفورات يف الوقت واملال لفائدة 
ية الف للملكبا  كرية يف معاجلة مكت

طلبات مدريد من خالل الاتصال 
بو بارش مع أنظمة الو ياإللكرتوين ا  مل

ية 13وفورات يف الوقت واملال لفائدة  با  للملك  مكت
بات مدريد من خالل  طلالفكرية يف معاجلة 
بو بارش مع أنظمة الو يالاتصال اإللكرتوين ا  .مل

 

 

 

زة  هَّ ية الفكرية  جمماكتب  للملك
لالتصال اإللكرتوين مع 

بو  ياملعاهدات اليت تديرها الو

ومعلومات الرباءات من ماكتب 
ية الفكرية م وصوةل بركن الرباءات مللكا

PatentScope® بو ي يف موقع الو
يعمتد العدد الفعيل عىل مدى توافر (

ية الفكرية  مللكاملعلومات من ماكتب ا
 )وجودهتا

تقاة من ُو شأن الرباءات ا سـظفت املعلومات  ملب
ية الفكرية مدخالت يف موقع ركن  مللكأربعة ماكتب ا

بو®PATENTSCOPEالرباءات   ي للو

 

 

يةسـا :رابعا  نتخدام املزيا

ية املعدةل  تخدام موارد الربانمج واملزيا نا  2009-2008سـ

سورسية الفرناكت بآالف( يا  )ل

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

4,959 4,530 91.3% 

 

تعاقد .7 ية وكذا اخلدمات ا شطة جدول أعامل ا يذ أ توقعا  تخدام املوارد اكن أقل مما اكن  لبني أن ا من ن سـ لتت نف تعلقة لتم ملية األخرى ا
بو بنظام تة يالو ية متأل ية مللكا نا عا تخدم (IPAS) لص ياسه وأدواته و ترمجة واهجة ودالئل ا ملسـو  . ق
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يل :16الربانمج  تح تصادية واإلحصاءات وا لادلراسات الا ل  ق

هدف تص لا ياسات عىل الوقع الا ية اجلودة إلطالع واضعي ا ية عا يل  هدف توافر معلومات وحتا قا سـل ل علم ادي املرتتب لل
ية نا بدلان ا ية الفكرية، والسـامي يف ا معىل نظام ا لمللك  ل

  املدير العام مدير الربانمج

 
ييل :أوال  حتلملخص 

بة ادلراسات .1 ئت  شعأ تصادية نش يل يف عام  واإلحصاءات قالا تح لوا سطس 2009ل بو يف أ ها إىل الو غ يف حني انضم ر ي  2009ئيس
نصب مدير  مشغل  تصاديةا شؤوهنل سم اإلحصاءاتوقد. قالا يهنا يف  بة  ق احنرصت ا حشع سم  الرضوريةوارداملصص ُختسوف و .ل لق 

تصادية خالل عام  شري إىل العمل اإلحصايئ اذلي حتقق يف عام . 2010قادلراسات الا يه، فإن برانمج األداء  يو  وادلراسات 2009عل
تصادية يف الفرتة  شؤون الا تصادية احملدودة اليت اضطلع هبا مدير ا قالا سمرب لق سطس إىل د يمن أ  .2009غ

يدة للغاية  .2 ية  جوحقق العمل اإلحصايئ هدفه ابلاكمل إذ أاتح معلومات  ياساتميكن علم نع ا ها يف  سـتو لص وعىل غرار  .ظيف
ية، أ نوات املا ُا ض بري مقارنة لسـ شلك  بدل  ية ا يع نطاق  تو ية الفكرية، األمر اذلي مسح  ية  سح شامل للماكتب الو كجري  ب ل تغط سـ ب ن للملكم ط

يةاب ضنوات املا بو لإلحصاءات  .لسـ تجمعة عىل موقع الو ياانت ا يووضعت ا سـ ملب ل ِ ثون جماان من شـىت أحناء العامل يسـتفيد مهنالُ با حا نح  .ل متو
ية" ية الفكرية العا ملمؤرشات ا تقرير الرباءات ادلوية سابقا" (مللك لاملعروف  شور اإلحصايئ الرييس للرب)ب ئ، ا يضة ملن ياانت  مسـتفانمج،  ب

يقا يةىلت عتعلو نا تجارية والرسوم والامنذج ا ع الرباءات والعالمات ا لص نه عدد هائل من  .ل با واسعا حول العامل ترتب  عوعرفت اجملةل تر حي
بحوث ياسات وتقارير ا ية اب شورات ا باسات يف ا بارية والعديد من الا تقارير اإل لا سـ ن ن ت لل ملع مل ق يات األزمة  .خ عوتزامن الربانمج أيضا مع تدا

ية، ا باتلاملا يالت دورية عن  الرباءات معاهدة عىل بناء املودعة لطلألمر اذلي جعل الربانمج يرصد ا يا  بو ا يح لفريق إدارة الو حتلو لعل ي يت
بات املودعة  .لطلتوهجات ا

ثة وموارده  .3 شأته احلد سه، األمر اذلي يعكس  تصادية أساسا يف انطالق برانمج العمل  يواحنرص برانمج العمل لدلراسات الا ن نف ق
ية ابإلنفاذ، األمر اذلي  .لبرشية احملدودةا شارية ا نة الا ية إىل ا تصادية معلومات  شؤون الا نوإضافة إىل ذكل، قدم مدير ا ت للج يل ملعل سحتل ق

ية الفكرية ها انهتااكت حقوق ا شأن اآلاثر اليت  تصادية شامةل  مللكسامه يف حتديد والية جديدة لألمانة لالضطالع بدراسات ا ختلف   .بق

 

يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

ية املعدةل  .4 شاء هذا الربانمج يف الربانمج واملزيا نويأيت إ ياق جدول أعامل 2009-2008ن شديد، خاصة يف  ية للطلب ا سـ  ل تلب
ياسات ناع ا تخداهما من دلن  ية ودراسات الوقع من أجل ا تصادية  يالت ا بو إلاتحة  ية، املقدم إىل الو سـا ص سـ علم حتل ي لمن ق تيس هذا .لت  يكو

ية يات جدول أعامل ا يذ تو تعلق  منالطلب طابعا خاصا فامي  ص لتي وال يزال الربانمج يف بداايته ومل حين . 39 و38 و37 و35 و34 :بتنف
يمي أدائه ييل أعاله،  .لتقالوقت بعد  تح يه يف امللخص ا بقت اإلشارة إ لوكام  ل ل وبهناية . 2010ُتخصص اعامتدات للربانمج يف عام سـسـ

ثاين من ع نصف ا لا ية 2009ام ل رشوع جدول أعامل ا من، اكن الربانمج قد أعد  ية الفكرية ( :DA_35_37_1لتم شأن ا مللكرشوع  ب م
ية تصادية والاجامت ية الا عوا قمن نة .)لت ية للجوصدقت ا ية ملعنا ية لتمناب رشوع يف أبريل  مللكوا   .2010ملالفكرية عىل هذا ا
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ثا  بياانت األداء :لاث

سري لتاح نظام إشارات ا   مف

يا   %)100(لكحمقق 

 %)50(ئحمقق جزيا 

 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

 

بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

ية  تقرير العاملي األول عن ا مللكإعداد ا ل
ية  يع جماالت ا شمل  مللكالفكرية  مج ي

رشه يف ال ية هبدف  نفكرية الر ئيسـ
  2010 أو أوائل 2009أواخر 

شئ  تصادية أ نظر إىل أن برانمج ادلراسات الا ناب قل
ية الفكرية  توقع إصدار تقرير ا ثا، فإنه ال  مللكحد ي ي

 . 2010العاملي األول يف عام 

ال 
 يوجد

ية  ية عا لتوافر معلومات  علم
اجلودة لفائدة واضعي 

ياسات لوتوافر مجموعة أوية من ادلراسات  لسـا
سني  ية إىل  يات الرا حتحول ا مملهنج

تصادي املرتتب عىل حتليل ق الوقع الا
ية الفكرية عرب العامل  مللكنظام ا

شئ  تصادية أ نظر إىل أن برانمج ادلراسات الا نواب قل
ية حمدودة يف  تح سوى معلومات  ثا، فإنه مل  مهنجحد ت ي

ية ابإلنفاذ شارية ا نة الا نياق ا ت للج ملعسـ أنظر  .س
شأنWIPO/ACE/5/11ثالويقة   .ل يف هذا ا

 

باسات مهنا شورات وا تردود عن ا قن  مل

  47 129  ما مجموعه2009ل يف عام ُجس
ية يف /حتميل ية األسا شورات اإلحصا سـشاهدة ا ئ ن ملم

ية (مجيع اللغات  " وييب"، 2008ملتقرير الرباءات العا
)WIPI( 2009نوي ملعاهدة تقرير ا سـ، ا تعاون لل  لا

ية  2009-2008الرباءات  بشأن تقارير ا لفصلوا ل
هرية ملعاهدة تعاون لشوا بعت  بشأن لا طالرباءات 

سخة من 6 500  3 000ُ ووزعت 2010 "وييب"ن 
نوي ملعاهدةنس تقرير ا سـخة من ا تعاون لل  بشأن لا

سخ (2009الرباءات  بق سوى بعض ا نمل   ).لي

ها، و ية  ياانت اإلحصا بة  نفسأما اب ئ ب للسـ ل ُفقد جسلن
تلف جداول42 655 يل  خمل  ياانت خالل عام حتم لب ا

2009. 

 

تخدام مزتايد  ملا نشورات سـ
ية بو اإلحصا ئالو  ي

تصادية  يل ا قوإصدار دراسات وحتا ل
ياسة  لسـحول قضااي حمددة من ا

ية الفكرية،  نظام ا تعلق  مللكالعامة  ب ت
ية وقضااي  تصادي وا منو الا لتمنوا ق ل

شورات  تخدام  ياسة العامة اب نا سـ مسـ ل
ية بو اإلحصا ئالو  ي

من الصعوبة مباكن تقدير عدد مقاالت الصحف 
بط اليت  شوراتلضاب نند إىل ا ملس ت ياانت /ت لبا

ية  باسات يف املقاالت األاكد ية وعدد الا مياإلحصا ت قئ
ياسات ية و. لسـوتقارير ا مللكجسلت مؤرشات ا

تقرير" زايرة يف حني جسل 39 800 الفكرية  لا
نوي تعاون ملعاهدة لسـا  8 820" الرباءات بشأن لا

 . زايرة ولو أنه يصعب تأويل هذه اإلحصاءات
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يةسـا :رابعا  نتخدام املزيا

ية املعدةل  تخدام موارد الربانمج واملزيا نا  2009-2008سـ

سورسية الفرناكت بآالف( يا  )ل

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

1,306 876 67.1% 

 
تخدام .5 تني  متوقعا أقل مما اكن املوارد سـيعزى ا ية2009-2008لسـنيف فرتة ا تا باب ا ل إىل األ ل  :سـ

يص  "1" بدأ  ختصمل  هذا الربانمج اجلديد إال يفي تأخري اذلي. 2009 عام لموارد  تهللونظرا  سطا ف عر يف، فإن  تو ية ا ق  ظ ل معل
 .يُسـتغلمن املوارد اخملصصة للموظفني مل كبريا 

نصف األول من عام و "2" ية الفكرية مبوجب 2009لأجريت يف ا ية يف نظام ا شأن آاثر األزمة املا يضة  مللك دراسة  لتف ب مسـ
بلغا ق بعا . ي فرنك سورسي75 000 درهمعقد لكف  سمل هذه ادلراسة، فألغي العقد  تعاقد مل  شار ا تغري أن ا ي مل ُت ملس

 .ذلكل

سفر "3" يف نفقات ا يا أن حتققت وفورات يف املال بفضل تراجع تاك لوتج عن توجهيات اإلدارة ا ل لعل  .ن
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ية الفكرية :17الربانمج   للملكإذاكء الاحرتام 

هدف ية كفاءات معززة يف ادلول  لا ية الاجامت ية الفكرية خدمة  عاألعضاء من أجل اإلنفاذ الفعال حلقوق ا للتمن مللك
يط  ساعدة عىل إرساء  يد ادلويل  نرية عىل ا ياسة  شات  نا سـهتكل، و تصادية ومحلاية ا حموالا للم لصع سـ ق تمل م مسـق

تدمية ية الفكرية بطريقة  مسـدامع للهنوض ابحرتام ا  .مللك

رشد مدير الربانمج يد ديج يس و تا يسـ ل
  

 

ييل :أوال  حتلملخص 
ياب موارد للموظفني اكنت  .1 بب  تني وزادت حدهتا  يا خالل فرتة ا بة حتداي  تاجئ الربانمج املر يق  سأةل  غشلكت  ن سم ن يق تق بحتق لسـ حق

ية يذ الربانمج وذكل مقارنة مبا أدرج يف الربانمج واملزيا نرضورية  بارة اليت بذ. 2009-2008  للفرتةلتنف هود ا جلومع ذكل، فإن ا ها موظفو لجل
بة و مسحت للربانمج بأن حيقق الربانمج تاجئ املر تقيع ا ن ية الفكرية يف ادلول يلمج سب احرتام ا ته يف  سا يا الاعرتاف  مللكواصل تدر ك مه مب جي

توى ادلويل  .ملسـاألعضاء وعىل ا

هامة اليت .2 تعديالت ا شطة الربانمج مع ا يف أ ية يف  تحدايت األسا ثاين من بني ا تحدي ا لوجتىل ا ل ن ي سـ ل ل ياسات تكل لسـ طرأت عىل ا
سادس  يجي ا هدف الاسرتا ليجة اعامتد ادلول األعضاء ا ت ل ية " الفكرية للملكية الاحرتام إذاكء"نت تو صوا شأن 45ل بو  ب من جدول أعامل الو ي

ية شاورات  .لتمنا يا وذكل قصد فضت أ2008مع ادلول األعضاء يف عام مويف هذا الصدد، عقدت  نا يه  ئ إىل حتديد موضوع اتفق  ث عل
نة سة  ته خالل ادلورة اخلا للجنا م قشـ شارية م ية ستالا نة ملعنا شارية للجابإلنفاذ، وجتديد ادلول األعضاء الزتاهمم جمددا إىل ا ية ستالا  ملعنا

بو  يات الو يابإلنفاذ خالل  نةو .2009مجع سة  للجتطرقت ادلورة اخلا شارية م ية ستالا ية ذات الصةل بإذاكء  ملعنا لتمنابإلنفاذ إىل شواغل ا
شارية الا نة الا سادسة  بحث يف ادلورة ا شأن برانمج معل مفصل قامئ عىل ا ية الفكرية، واتفقت ادلول األعضاء  تحرتام  للج ل ل سب للملك

ية ابإلنفاذ  .ملعنا

ية  .3 تو يذ ا سادس ومن أجل دمع  يجي ا هدف الاسرتا صومبوجب ا ل ل نفت ية، معل الربانمج 45تل شأن ا بو  من من جدول أعامل الو ب لتي
رشيكة أيضا عىل د17 نظامت ا ية يف تعاونه مع ا لمج شواغل ا مل ية خالل املؤمتر العاملي  .لتمن شات ا نا ثال إىل إدراج  منوقد أفىض ذكل  لتق م م

يد اخلامس ملاكحفة سمرب  لتقلا يك يف د ياملعقود يف اكنكون اب بادرات . 2009ملكسـ ثري من ا يق بني ا توى ا ملومن أجل الهنوض  سـ لكسـ ن لتمب
ية إىل ماك مادلوية الرا ية ل يني ودخل يف رشااكت اسرتا رشاكء الر ثف الربانمج تعاونه مع عدد من ا نة، فقد  يد والقر يجحفة ا سـ ل ك ص تتقل ي ئل

نظامت دوية لجديدة مع أربع  ية/م  .قلميإ

هائل من .4 تني، إضافة إىل العدد ا ية، فقد عرفت فرتة ا ساعدة ا تعلق اب لأما فامي  سـن لتق نل مل ية بي بات تدريب اإلدارات ا ن  نفاذ إملعطل
ية إلذاكء الاحرتام ا ية و ساعدهتا عىل تطوير مقارابت اسرتا بات اليت قدمهتا ادلول األعضاء  بريا يف عدد ا معللقانون، ارتفاعا  يج مل لطل تك

ية .للملكية الفكرية ية واألقا ية واإل توايت الو سأةل عىل ا هذه ا تصدى  يات  ياغة اسرتا ميوقد أدى ذكل إىل  مي ن سـ مل ت يج لص قل ط مل وقد سعى  .لت
يدة ويقيض الربانم تأكد من أن خدماته  رشيكة قصد ا نظامت ا ثري من ا تعاونه القوي مع ا تداد  ية إىل الا ساعداته ا يع  جج يف  للك ل مل ب ع ن م لتقمج

ية العمل تايل عىل ازدوا جاب  .ل

 

يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

ية املعدةل ُت .5 ياغة هذا الربانمج مضن الربانمج واملزيا نركز إعادة  سادس ن وإ2009-2008ص يجي ا هدف الاسرتا لشاء ا ت  لتعاونا(ل

ية ) الفكرية للملكية الاحرتام إذاكء عىل ادلويل تو يذ ا صعىل  ل ية45تنف ييل أعاله . لتمن من جدول أعامل ا تح لوالوصف اذلي يرد يف اجلزء ا ل
هر جبالء أن الربانمج  تظألشطة الربانمج  ية17ن تا ية ا نازع األ تيس بال  ل  ل مه م  الاهامتمات إطار يف الفكرية لكيةملا إنفاذ انهتاج" :يك

ية ية نوالاشغاالت األوسع عالاجامت ية ملعنا ية حقوق حامية تسهم حبيث خاصة، بصفة لتمناب  اإلبداع تشجيع يف وإنفاذها الفكرية مللكا

نولويج يا ونقل لتكا نولو جا بادةل للمنفعة حتقيقا نورشها لتك ية و ملنتجي ملتا نولو للماملعارف ا ج ية  هبا نتفعنيلتك هوعىل حنو يؤدي إىل الرفا
تفق مع املادة  توازن بني احلقوق والالزتامات، مبا  يق ا تصادية وإىل  ية والا يالاجامت ل حتقع ية ( "ي من اتفاق تربس7ق تو صا  من جدول 45ل

ية   ).لتمنأعامل ا
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ثا  بياانت األداء :لاث

سري لتاح نظام إشارات ا   مف

يا   %)100(لكحمقق 

 %)50(ئحمقق جزيا 

 %)50أدىن من ( از حمدودإجن

 ملغى

 

بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

يات أو  ياغة اسرتا يجدمع  تص
ية أو  ية أو دون إ ميأنظمة و قلن ط
يذها للهنوض ابحرتام  ية و تنفإ قلمي
يقا  سد تو ية الفكرية مما  فا ّمللك جي
بني احلقوق والالزتامات وفقا 

 "سيترب" من اتفاق 7للامدة 
ية  تو صوا  من جدول أعامل 45ل

ية  لتمنا

ية  شأن إنفاذ ا يات  مللكياغة اسرتا ب يج تص
مناطق /الفكرية يف ثالث دول أعضاء

تلف أحصاب  شاركة  ية  خمدون إ مب قلمي
 املصاحل

شاورات  ية  ساعدة ا شطة ا متضمن أغلب أ ن مل لتقن
تلف أحصاب  ياسات أجريت مع  خمشأن ا سـ لب

ياجات و ية حتديد ا تاملصلحة وذكل  تطوير حبغ
ية الفكرية ية إلذاكء احرتام ا مللكمقارابت اسرتا   .تيج

يط نشددت  و يا وا نطقة آ ية  تدى اإل حملتاجئ ا سـ مل مي قلن مل
ية الفكرية يف  هادئ املعين حبامية وإنفاذ حقوق ا مللكا ل
بور، مالزياي، خالل  نة، كوالا يد والقر ملماكحفة ا ص لتقل

ناير 25 إىل 24الفرتة من  ني مجةل أمور ب 2008ي 
تج  يقي  سعر ا سأةل ا تصدي  َعىل رضورة ا ن ل مل للمل حلق
ية،  شأن ا بو  ياق جدول أعامل الو منوذكل يف  ب ي لتسـ

ية  ية يركز عىل األ مهوعىل احلاجة إىل برانمج تو ع
ية الفكرية تصادية محلاية حقوق ا ية والا مللكالاجامت ق . ع

ثلو  متدها  يات اليت ا تو مموا ص ب دوةل عرية خالل 20عل
ية  ية الفكرية اذلي قلمياملؤمتر اإل مللكاملعين جبرامئ ا

تحدة اإلمنايئ  شاركة برانمج األمم ا بو  ملته الو مب ي نظم
بحرين 2008 أبريل 14 إىل 13خالل الفرتة من  ل يف ا

شأن  نوعة  يات  يات انطوت عىل اسرتا بتو ت يج مص ت
نطقة مبا يف ذكل  ملية تطوير ماكحفة اجلرمية يف ا كيف

مجلياغة رشيعات وإذاكء الوعي بني ا ت هور والوفاء ص
تدريب ورضورة احلفاظ عىل توازن بني  ياجات ا لاب حت

تصادية  تطورات الا ية الفكرية وا قحامية ا لمللك
ية ثقا ية وا فوالاجامت ل  . ع

 

شأن إنفاذ و شارية  بانطلقت مضن حلقة العمل الا ست
ية الفكرية املعقودة يف يويه  لحقوق ا ية 2008مللك ل آ

ل األعضاء يف للتعاون بني إدارات اإلنفاذ يف ادلو
نوب األفريقي ية  للجامجلاعة اإلمنا تعاون . ئ لوخضع هذا ا

بو  يللمراجعة وتطور إىل حلقيت معل نظمهتام الو
نوب األفريقي عقدات يف مايو  ية  للجوامجلاعة اإلمنا ئ

 . 2009ونومفرب 
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بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

ّوإطار رشيعي جديد أو جمدد إلنفاذ  ت
ية يف أربع دول  ية الفكرية بفعا لا مللك

 أعضاء

ية اليت يقدهما الربانمج ومضن رش ساعدات ا يع ا لتمل
سائل  ية اب ملسب طلب ادلول األعضاء وا ن ملعحب

تاملربطة ابإلنفاذ، فإن الربانمج تأكد من أن تركزي 
ياسات  نكب عىل مواطن املرونة اليت السـصانعي ا

وتلقى . لتوجد يف املعاهدات ادلوية ذات الصةل
ب2009-2008  الفرتةالربانمج يف ات من طل أربعة 

يل ونظر فهيا  .لقبهذا ا

 

ساعدة عىل  للمتعاون دول معزز  َّ
يط دامع إلذاكء  حمإرساء 
ية الفكرية  للملكالاحرتام 

تعاون ادلويل  ثةل عن ا لعدد األ م
شطة تكوين  ية وأ ساعدة ا نوا ن لتقمل

نجزة مع ادلول األعضاء  ملالكفاءات ا
ساعدة  ية ادلوية  نظامت احلكو للموا ل ممل

يط دا مع إلذاكء احرتام حمعىل إرساء 
متىش وجدول أعامل  ية الفكرية مبا  يا مللك

ية شأن ا بو  منالو ب  لتي

تني لعدد  تجاب الربانمج خالل فرتة ا لسـنوا  42سـ
ساعدة  ته ادلول األعضاء للحصول عىل  مبا قد مطل

نظمي  ية الفكرية، مبا فهيا  تية إلذاكء الاحرتام  للملكن تق
ياسات شأن ا شارات  ية وا سـدورات تدر ب ت لي س . ب

يجي تو هدف الاسرتا شأن ا شات  نا تنت  ب ق لضم م
ية  تو سادس وا صا ل ية45ل  ،لتمن من جدول أعامل ا

نظامت تعاون مع العديد من ا ملوذكل  ية ب  ماحلكو
رشيكة أو مع دول  ية ا نظامت غري احلكو لادلوية وا م مل ل

ناديق  لصأعضاء أخرى أو لكهيام، أي مبوجب ا
ياابن والوالايت  تامئية حلكومات فرسا وا لالا ن ن س

توايلا لتحدة عىل ا   .مل

 

ناء  يايس دويل  ّحوار  ب سـ
توازن شرتكة يف جمال   مو ية ا ملحتديد القضااي العا مل

نة  ية الفكرية يف إطار ا للجإنفاذ ا مللك
ية ابإلنفاذ والانهتاء إىل  شارية ا نالا ملعت س

تفق علهيا شرتكة و ّخالصات للريس  م  مئ

سة   شت ادلول األعضاء خالل ادلورة اخلا موان ق
ية ستشاريةالا للجنة تفق  ملعنا ملابإلنفاذ املوضوع ا

يات اإلنفاذ "بشأنه وهو  معلسامهة أحصاب احلق يف  م
ية  تو ها مع مراعاة ا صوتاك ل بو 45ليف ي جلدول أعامل الو

ية منشأن ا سائل ". لتب ملوحددت الرئاسة مجموعة من ا
متدة  تاجات ا شرتك ترد يف الا ملعذات الاهامتم ا تن سـمل

  ).WIPO/ACE/5/11ثالويقة (

وصدقت ادلول األعضاء أيضا عىل برانمج العمل 
نة تايل لدلورة القادمة  للجا شارية ل ية ستالا  ملعنا

ية الواردة يف الويقة " :ابإلنفاذ ثتطوير ادلراسة املوضو ع
WIPO/ACE/5/6شة انهتااكت نا يل و ق و  محتل

ية حقوق يداهتا وذكل من  مللكا يع  تعقالفكرية  جبم
 : طالع مبا ييلخالل دعوة األمانة إىل الاض

ثغرات املوجودة يف  - يات وا يات ا تعراض أد لا ملهنج ب سـ
سابقة؛  لادلراسات ا

تلف أنواع اخملالفات ودواعي انهتاك حقوق  - خمحتديد 
ية  تغريات الاجامت ية الفكرية مع مراعاة ا عا مل مللك
توايت  تلف  ية و نولو تصادية وا سـوالا مخم ج تك لق

ية؛  لتمنا

يق هدف  - يات لتحقادلارسات املوهجة  مهنجتطوير 
تجاري  تصادي وا يس الوقع الاجامتعي والا لية  قيل تق حتل
متعات  بة  نة اب يد والقر للمجاذلي يرتتب عن ا سـ ص نتقل لل

تصادي والاجامتعي وكذا  نوع الواقع الا قمع مراعاة  ت
منو؛ لتلف مراحل ا  خم

يارات  و- بديةل وا هود والامنذج ا تلف ا خليل  ل خم جلحتل
نظور الرف نة األخرى من  ما ية ملمك ية الاجامت عا ه

تحدايت  تصدي  تصادية وذكل من أجل ا لوالا ل ق
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بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

نة يد والقر صا  ". لتقل

ية معززة من خالل  َّورشااكت اسرتا تيج
شمل  شرتكة جديدة  شطة  تأ م ن

نظامت دوية  لرشوعات خاصة مع  م م
ية أخرى ية وغري حكو محكو  م

ثف الربانمج ووسع  ية نطاق كوقد  تيجحتالفاته الاسرتا
رشي نظامت ا لمع ا ية ضامن حوار دويل مل بغكة وذكل 

ية الفكرية شأن إنفاذ ا مللكتوازن  يف إطار املؤمتر و .بم
ثال، بدأ  نة  يد والقر مالعاملي املعين مباكحفة ا ص لتقل

نظمة امجلارك  يجي مع اإلنرتبول و تعاون اسرتا مالعمل  ت ب
ية يف  سائل ا ية والقطاع اخلاص وأدرجت  منالعا م لتمل

تعاون أيضا مع مجموعة لوتعزز ا .جدول أعامل املؤمتر
ية الفكرية وشارك القطاع اخلاص  مللكأعامل حلقوق ا
ية ساعدة ا شطة ا ثري من أ نشاركة قوية يف ا مل ن لتقم . لك

تعاون مع لك من  تحدة لوتعزز أيضا ا ملنة األمم ا جل
تجارة  تحدة  تصادية ألورواب، ومؤمتر األمم ا للالا مل ق

نظمة ا ية، و نظمة الصحة العا ية، و لوا مل ممن م تجارة لت
ية،  نظمة الانرتبول املعين مباكحفة اجلرامئ ملالعا مفريق 

نظمة ية الفكرية، و تعلقة اب ما مللك تعاون مل ية لا  يف لتمنوا
يدان يا ملا نوب رشق آ تصادي، ورابطة أمم  سـالا ج  ق

ية األوروية، وامجلاعة ب، واملفو ية ض  للجنوب ئاإلمنا
تخصصني األفريقي، وفريق اخلرباء ية يف ملا  مللكا

 للتجارة ادلويل موعة الامثين، واملركزجملرية من الفك
ية يد  لتمنوا بكة األوروية ملاكحفة ا تدامة، وا تقلا ب شـ لسـ ل مل

)SNB React.(  ،نويلث تعاون مع أمانة ا لمكوبدأ ا ل
نظمة شأهتا  نة اليت أ يد والقر موفريق ماكحفة ا ن ص  لتقل

ية مؤخرا، وفريق خرباء اإلنفاذ األورويب،  امجلارك ملالعا
 . اد الربيدي العامليوالاحت

 

ية يف أربع دول  لإجراءات إنفاذ أكرث فعا
سؤويل القضاء  بل  مأعضاء من  ق

رشطة سؤويل امجلارك وا لو  م

 أية والية لالضطالع ورصد 17لويس للربانمج 
وال حياول  .لقانون يف ادلول األعضاءمعليات إنفاذ ا

ية الفكرية عىل  ية إنفاذ ا يمي فعا مللكبب ذكل  تق لس ب
ية توايت الو نا طسـ تلفة  .مل مثة مؤرشات  خمومع ذكل،  ف

ية الفكرية تعززت يف بدلان  مللكتويح بأن إنفاذ ا
يث مع ٍشـىت  يا، ح سـل الربانمج، خصوصا يف آ

يا الوسطى وبدلان  سـوبعض بدلان رشق أورواب وآ
ية امجلاعة وتضم هذه  .األفريقي للجنوب ئاإلمنا

املؤرشات معلومات عن أحصاب احلق ترد يف 
يات اإلنفاذ، 17الربانمج  ية  ية إعال لعمل، و متغط

سؤويل إنفاذ القانون  توى وعي  ية، و مودعوة قضا سـ مئ
ية تدر ته ا يبسب ما خربه الربانمج خالل أ ل شط  .نح

ية  نعكس ذكل يف تطوير دورات تدر يبو ي
بدلان ذات الصةل/ةمتقدم لتخصصة يف ا   .م

 

سلطات  للكفاءات معززة  َّ
سؤولني عن إنفاذ  ية وا ملالقضا ئ
تعامل مع قضااي  لالقوانني يف ا

 اإلنفاذ

سن ألحصاب احلقوق يف  شاركة أ حو م
 معلية اإلنفاذ يف ست دول أعضاء

ية حلقوق أعامل ومن خالل مجموعة الفكرية  مللكا
بكة يد ملاكحفة باألوروية لشـوا  (SNB React) لتقلا

ـي للمؤمتر العاملي تو جهيوالفريق ا ِمعل الربانمج عن  ل
مشاركة واسعة ألحصاب كثب مع القطاع اخلاص و

ساعدته ادلول األعضاء هذا قد مسح و. ماحلق يف 
تفاعل  تبادل املعلومات بني أحصاب احلق وادلوائر بلا

شاء نقاط الاتصال ية إلنفاذ القانون وإ نالو وتويح . طن
يات إنفاذ  شاركهتم يف  معلردود أحصاب احلق بأن  م

تلفة  تفادت من هذه األشطة يف بدلان  خمالقانون ا ن سـ
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بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

 . اقت هدف ست دول أعضاءوف

ية الفكرية يف  مللكإدماج قضااي ا
تعلقة ابإلنفاذ اليت  ملاألشطة ا ن

رشيكة نظامت ا لنجزها ا مل  ت

تني من  تني موضو سا نظر يف  يا مه م عل
نظامت دوية  ية  بادرات  بو يف  لالو مل ن معي م

ية ية أو غري حكو محكو  م

يحت  ية تأ نظمة الصحة العا ية لطلب  مليقات  ب متعل تل
نظمة الصحة بشأن فرقة تابعة  مل العمل ادلوية ا ل ل

ية  تجات ا يد ا ية مباكحفة  ية وا بالعا ن تقل ن لطمل مل ملع
)IMPACT (رشيع "لـ نارص ا بادئ و ترشوع  لم ع م

ية تجات ا يد ا بالوطين ملاكحفة  ن لطتقل  ". مل

يحت  ية لطلب اإلنرتبولتوأ بيقات  قدمت إىل  وتلتعل
رشوع اإل مويقة معل  يا ث تدريب يف أفر يقنرتبول  لل

)OASIS .( 

نظمة تعاون مع  مويف إطار ا ية، ق امجلارك ل ُالعا دمت مل
شاء  ية إ نة خالل  شأن املآزق ا شورة  نا معل ب ملمكمل

يد الفريق اجلديد ملاكحفة نظمة لتقلا نة  ملوالقر  امجلارك ص
ية   .ملالعا

 

 

ية :رابعا تخدام املزيا نا  سـ

ية املعدةل  تخدام موارد الربانمج واملزيا نا  2009-2008سـ

سورسية لفرناكتا بآالف( يا  )ل

ية الاعامتدات  نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

3,211 2,504 78% 

  

تخدام يتصل .6  .الغري  مبوارد املوظفني وأسفار17مبوجب الربانمج  متوقعا اكن مما املوارد أقل سـا
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ية :18الربانمج  تحدايت العا ية الفكرية وا ملا ل  مللك

هدف ياسة العامة  لا بادرات ا لسـيادة  م ياسة العامة ق شأن ا ية ودمع املداوالت  تحدايت العا ية الفكرية وا سـشأن ا ب مل ل لب مللك
ية  يا يارات ا يمي ا بو من أجل  تخداهما وكفاءات معززة لدلول األعضاء يف الو نفاذ إىل املعلومات وا سـوا سـ خل ي سـ لل تق َّ

ية ية الفكرية والقضااي العا يذها يف جمال ا ية و ملوالقانوية وا لعمل مللكن  تنف

رشد لربانمجمدير ا يد ديج يس و تا يسـ ل
  

 
ييل :أوال  حتلملخص 

بو  .1 ية مبوجب هذا الربانمجيرخست الو ياسات ادلوية وعززت مسعهتا مصدرا للمعلومات ا يط ا يا يف  با أسا ن دورها ال ل سـ حم سـ لتقع ل
مية واحملايدة نة قضااي بشأن  لسلاملوثوقة وا ياسات الرا ها  :من خاللوذكل لسـ

ناول  � تدايت  تتسةل من ا ن سائل احململسل ياسات العامة اليت تركز عىل ا شأن ا ية  ملموضوعات يف غاية األ سـ ب ورية لمه
نة  ؛هالرا

ية للطلب املزتايد؛و � ياسات ادلوية  يات ا يفة يف  بساهامت  ل سـ معل حص تلم  ل

يدو � ياة علوم جمال يف الرباءات جرد حتو ياسة ألغراض حلا نظور العامة لسـا م املربطة ابلصحة والغذاء من أجل إاتحة  ت
بعث عىل قلق ابلغ؛فر ية اليت  يا شأن اجملاالت ا تيد  سـ سـ  لب

ية و � نساهامت  ناخ؛بشأن قضااي تقم ية الفكرية وتغري ا شأن ا سارع  نقاش ا يل ا ية الفكرية من  ملياسات ا ب ت ل ب مللكسـ ململلك  ق

تجدات عن  � نة مسـوإعداد دراسات و ياسات الرا هاجملاالت ا يفنيمن خالل لسـ شاور واحلوار ا حلصا  .لت

تاجئهاملفروضة عىل قيودلاأفضت  .2 ية يف  ية ويس ا نو ن املوارد إىل تركزي الربانمج عىل ا لمك ع تني  .لل بار فرتة ا لسـنوميكن ا -2008عت
ية من 2009 تقا سـ مرحةل ا ل يادة حول من يدي  للقتوى العمل ا شأن قضااي لمته توعب برانجما أوسع  بة  ياة إىل قاعدة  بعلوم ا سـ صل تحل

ية املدرجة يف الربانم تحدايت العا ملا ية املعدةل ل بو . 2009-2008نج واملزيا شاور داخل الو تاجئه اب يع نطاق  يوقد واصل الربانمج يف تو ت ن لسـ
تجالء هذه العلوم وإاتحهتا أكرث ياة اذلي يريم إىل ا ياسات علوم ا شأن  بو  تدى الو بة  سـوخارهجا، كام هو احلال اب حل سـ ب ي ن ملسـ  .لن

نظامت ادلوية مبا فهيا .3 لوتعززت عالقات العمل مع ا تحدة مل نظمة األغذية والزراعة، و مؤمتر األمم ا يولويج و نوع ا ية ا مل اتفا ب مت لق ل
ية  ندسة الورا ية، واملركز ادلويل  نظمة الصحة العا ناخ، و شأن تغري ا تحدة اإلطارية  ية األمم ا يوسكو، واتفا ية، وا ثتجارة وا ه مل مل ب مل ن ل من لللل م ق لت

شرتكة  تحدة ا ية، واألمم ا يولو يا ا نولو ملوا مل جب ج لتك ية والقطاع اخلاص ل نظامت غري حكو ية، و يولو يات ا ية ابألخال مبني الواكالت وا م ج بق لن ملع
ية ثيل ادلول األعضاء .ميواألوساط األاكد ثة و رشاكء وكذا أطراف اث ية من هؤالء ا ممووردت ردود فعل إجيا ل ل ظل الرتكزي عىل إاتحة و .ب

ياسات  يل  مية ومعقوةل وحتا ية حمايدة و تمعلومات  سـ ل سـن تلل ق تعاونتق ياسات ادلويني وعىل تعزيز احلوار وا ناع ا ياجات  ليب ال ل سـ ص ت لج  .ح
شأن جرد يعي  تدى موا بوعقد أول  ض ياة علوم جمال يف الرباءات من ياسة ألغراض حلا ياسة  لسـا يح ا لسـالعامة، األمر اذلي سامه يف  تلق

ن ية وا ية ا يولو يات ا نولو ية وا يا الزرا نولو تكاخلاصة مبجاالت ا ج ج تك ج لتك ل بل ب لطع تدى جرد الرباءات ل ئة خالل  يات املربطة اب نولو مت ي لبج
تعددة األطراف ئة ا يا مبوجب اتفاقات ا نولو ملونقل ا ي ج لبتك  .ل

ناء قدرات صانعي  .4 شاور مع أحصاب املصلحة واسـهتدف  يايس العاملي من خالل ا بوقدم الربانمج دمعه إىل احلوار ا ت لسـ ل
ي سعون إىل وضع اللسـا ية قضاايياسات اذلين  لل ا ياسة العامةملكية الفكرية ذالتقن شأن ا شغاالهتم  سـت الصةل اب ب ُقدمت عروض و .لن

بة  ية و ئات اإل ية ادلوية وا نظامت احلكو سؤولني عن ا يني وا ياسات إىل ادلبلوما شأن ا يل  ية خمصصة وحتا طلإعال مي ي ل مل مل سـ سـ ب قلل ه لل م م
يني ومجموعات ا يني واخلرباء الو توراه واألساتذة اجلا تري وادل ناملا مع ك طسـ ينيج عنا سب الطلب،لص سامهة . ح وذكل  موسامه الربانمج أيضا 

ية تجارة العا نظمة ا ناء القدرات نظمهتا  سةل حلقات العمل  ملمية يف  ل ب مسل ل  .ق

ية الفكرية و2009لوسامه الربانمج يف يويه  .5 شأن ا بو مؤمترا هاما  نظمي الو مللك يف  ب ي يفقضااي ت ياسات العامة ُعقد يف  نا جسـ  .ل
ية بقانون الرباءات يف دورهتا ُونظم املؤمتر عقب نة ادلامئة ا ن اقرتاح تقدمت به ا تاملربطة قضااي  تصدى لل2008ن املعقودة يف يويه 12ملعللج

ية الفكرية مع جماالت أخرى من يث  مللكبأوجه تالمس ا ناخ واألمن الغذايئ  ئة وتغري ا ثل الصحة العامة وا ياسات العامة  حا ي ملم لبسـ ل
نا نصة  ملشلك املؤمتر  م يا اجلديدةَّ نولو نفاذ إىل ا تاكر وا ية الفكرية وإقامة توازن بني الا شأن دور ا ياسات العامة  جشة ا تك لمللك ل ب ب سـ  .لق
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نظمة األغذية ثل  ية دوية أخرى  نظامت حكو يخ تعاونه مع  بو برت نح املؤمتر أيضا للو مو م م لم سـ ي تحدة األمم ومؤمتر والزراعة، سـ  للتجارة ملا

ية ية، واتفا قوا ناخ، تغري بشأن اإلطارية تحدةملا األمم لتمن نظمة ملا نظمة الصحة مو ية، وا ملالعا ية مل تجارة  اجلوية لألرصاد ملالعا نظمة ا لو م
ية، وكذا أحصاب املصلحة من القطاع ية واألوساط اخلاص ملالعا نظامت غري احلكو موا ية مل   .مياألاكد

يث او .6 بة القطاع اخلاص  توى إىل خما سـمعدت الاجامتعات الريعة ا ط حسـ بارش يف جماالت ملف تعاون ا بل ا بو  ملتعرضت الو ل سـ ي
ئة مية غري املرضة اب يا ا نولو ية وا توى احلصول عىل األدوية األسا يعديدة مبا فهيا الهنوض  ج لبتك لسل ل سـ   .مبسـ

تني ابلصحة .7 تني ا ية وخطة العمل العا ياق اعامتد الاسرتا ية يف  نظمة الصحة العا ية مع  بو بفعا تعلقوتعاونت الو ملم ي يج سـ مل ل ملي  العامة ت
ية  بكة أفر شاء  ناطق املدارية من أجل إ تدريب يف جمال أمراض ا بحث وا بادرة الربانمج اخلاص اب ية الفكرية، و تاكر وا يقوالا م شـمللك ن مل ل ل ب

يص تعلق ابلعقاقري وا تاكر ا شخلال مل بادرة املرفق .لتب نت أيضا  مو رشاء األدوية اخلا لرشاء ادلويل تضم بادرة املرفق ادلويل  لاألدوية و صة م
نفاذ إىل األدوية املضادة للفريوسات  بداية عىل زايدة ا ية إىل وضع مجع طوعي لرباءات األدوية مع الرتكزي يف ا لجبمع براءات األدوية والرا ل م

يغ جديدة، وكذا الاجامتع احلكويم ادلويل املعين اب يع تطوير  هقرية األحدث و لا ص تشج ل تبـاد ا، وكذاتأهب ملواهجـة جاحئة األنفلونـزلق
توصل إىل اللقاحات والفوائد األخرى   .لفريوسات األنفلونزا وا

 
يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

رشوعات جدول أعامل 18سامه الربانمج  .8 شطة الربانمج العادية وإعداد  ياته ذات الصةل يف أ ية بدمج تو م يف جدول أعامل ا ن ص لتمن
يذها ية و تنفا ييل الوارد أع .لتمن تح لويعطي امللخص ا يات جدول ل يذ عدد من تو شطة الربانمج اليت تدمع  صاله مزيدا من املعلومات عن أ تنفن

يا ومعلومات عن الرباءات نولو ية ذات الصةل، والسـامي يف جماالت نقل ا جأعامل ا لتك رشوع جدول أعامل  .لتمن موأفىض الربانمج أيضا إىل 
ية  ياسة الفكرية مللكيةا" :DA_7_23_32_01لتمنا سة سـو نا فا يات و "مل تو يذ ا رشوع  صيدمع ا ل يات 1 و32 و23 و7تنفمل ص من تو

يع يث يريم إىل ا ية  شججدول أعامل ا لتمن ح تالمس ألوجه أفضل فهم حتقيق عىل لت ية بني لا ياسة الفكرية مللكا سة سـو نا فا  يف والسـامي مل
بدلان ية لا نا ما بدلان ل تقةل لوا تصاد نظام إىل ملنا   .احلر قالا

 
ثا  بياانت األداء :لاث

سريمفتا   لح نظام إشارات ا

يا   %)100(لكحمقق 

 %)50(ئحمقق جزيا 

 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

 

بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

 

 

 

 

 

 

 

ياسة  بو يف ا سـإقرار بدور الو لي

سارات  بو يف ا هامات الو ملاألخذ بإ ي س
ية نادلوية والو   .طل

هدف يات :لا  معلمثاين 

ياسة العامة ومعلومات  بو مواد  سـوضعت الو للي
 العامل ويلادل احلكويم أخرى رهن إشارة الفريق

ية ابلصحة املعين تاكر مالعمو ية بوالا  الفكرية مللكوا
تابع بادرة الصحة ملنظمة لا ية، و مالعا  ادلويل املرفق مل

األدوية، وجملس  براءات جبمع اخلاصة األدوية لرشاء
يذ احلق يف (نحقوق اإلسان  ية  تنفالفرقة العامةل ا بن ملع

ية نة)لتمنا تحدة األمم جل، و شرتكة ملا  الواكالت بني ملا
ية يات ملعنوا نظمة األغذية  قابألخال ية، و يولو ما ج لب

ية تحدة األمم قوالزراعة، واتفا  تغري بشأن اإلطارية ملا
ناخ ية ومؤمترات األطراف( ملا ئات الفر عا يف ) لهي

نظمي 2009 وكوبهناغن 2008ان سبو ت إضافة إىل 
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بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

ية ملؤمتر األطراف تجارية ) نبتظاهرات جا نظمة ا لو م
ية  شأن بعض ند(ملالعا ية  ية وإ بوات و مي قلن وانب جط

ية تجارة العا نظمة ا ملاتفاق  ل وكذا العديد ) يتربس -م
هد  ية، مبا يف ذكل  ية واإل يات الو معمن ا مي ن قللعمل ط

ية يف جامعة برن  تجارة العا ملا ية (ل ثاملوارد الورا
ية يوا نا يع األدوية )حل لتصن، وخطة الاحتاد األفريقي 

يا و يقرشوع أفر تدريب الربانمج اخلمل بحث وا لاص  لل
ناطق املدارية  بكةمليف جمال أمراض ا ية لشـوا  يقاألفر

تاكر تعلق بلال تني  ابلعقاقري ملا تا يص ا بعوا ل لتشخ
ية ملنظمة الصحة العا   .مل

تدايت  منوردود وتقارير عن اآلاثر من 
شارك فهيا بو أو  ها الو ية  تيا ي سـ  تنظمسـ

ية عىل املعلومات اليت بو ردودا إجيا تلمت الو با ي  سـ
ية، كلسـبق أن أاتحهتا وذ نظمة الصحة العا مل من  م

نظمة األغذية والزراعة، و تحدة األمم جلنةمو  ملا
شرتكة ية الواكالت بني ملا يات ملعنوا  قابألخال

ية،  يولو جا تدريب يف لب بحث وا لالربانمج اخلاص  لل
ناطق املدارية ، والاحتاد األفريقي، ملجمال أمراض ا

ية من ا نظامت غري حكو جملوكذا  م متع املدين والقطاع م
ثيل ادلول األطراف ناعي و مما  .لص

 
َّالعامة ادلوية وكفاءات معززة  ل
ياسات من أجل  لسـلواضعي ا

تطورات يف ا مللكية لرصد ا
ية  ملالفكرية والقضااي العا
تعراض انعاكسات  سـال

يمي  ية و يا يارات ا تقا سـ سـ لخل
ية  يا سـاملصاحل واآلفاق ا لسـ

ية   ملعنا

بو من ادلول  سامهة الو يومطالب  مب
نظامت  ية و نظامت احلكو ماألعضاء وا م مل

 أخرى

ية  سائل ا بو إاتحة معلومات عن  مللكطلب إىل الو م ي ُ
ياة وهو الطلب اليت  حلالفكرية ذات الصةل بعلوم ا

نظمة هات لك من  متقدمت به بني مجةل من ا  جل
ية تحدة األمم قاألغذية والزراعة، و واتفا  اإلطارية ملا

نة تغري بشأن ناخ، و جلا تحدة األمم مل شرتكة ملا  بني ملا
ية الواكالت يات ملعنوا نظمة  قابألخال ية،  يولو ما ج لب

ية، والاحتاد  تجارة العا نظمة ا ية، و ملالصحة العا ل ممل
نظامت غري  ية، وا يات الو ملاألفريقي، وا ن طلعمل

ية وا يةماحلكو  .ميألوساط األاكد

 

بو يف احملافل  شاركة الو يمطالب  مب
ية يا سـا  لسـ

تدايت  شاركة يف عدد من ا بو إىل ا يت الو نود مل ي ملع
ية  ية مياألاكد يا سـوا توى يف ادلول لسـ يعة ا ملسـالر ف

تحدة، وكذا األعضاء ويف غريها مضن نظومة األمم ا مل  م
متع املدين واجامتعات القطاع اخلاص، األمر اذلي  جملا

بو  . ييعكس الطلب املزتايد عىل معلومات الو

 
ثف وتفاعيل بني  ّبادل  مك ت

نظامت ادلوية  لاحلكومات وا مل
متع املدين والقطاع اخلاص  جملوا

تدايت  منوردود وتقارير عن اآلاثر من 
بو ها الو ية  ييا سـ  تنظمسـ

شاركني من ادلول  ية من ا بو ردودا إجيا متلت الو ملا ب ي سـ
ية ا نظامت احلكو ماألعضاء وا نظامت غري مل ملدلوية وا ل

ية  ية والقطاع اخلاص واألوساط األاكد مياحلكو م
بو تدايت اليت نظمهتا الو شأن ا يوالصحافة  ن  .ملب

نت املوضوعات تصممي ياسات تضمو  بشأن العامة لسـا
ية  تعددة األطراف ا نالرباءات، والاتفاقات ا ملعمل
ية  شأن إدارة القطاع العام  ئة، و ندوة  للملكاب بي لب

ياة، وإصدار الرباءات يف الفكرية يف حل جمال علوم ا
يا نولو يو جا تك يب املعلومات  .لب حوقد قوبلت ابلرت

ية مية احملايدة لتقنا ياسات،  واملعقوةل لقوا يل ا سـوحتا لل
تجارب ذات الصةل بني  بادل ا تدى  تح  لو ت لن م ف

يني   .ملعنأحصاب املصلحة ا
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بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

يايس  يةل رشاكء احلوار ا لسـو تشك
هم، وتقارير عن وقع عونو  َّ احلوار املعززت

هدف َّتعاون معزز مع أربعة رشاكء  :لا
يني، وتعاون معزز مع أربعة رشاكء  ّحا ل

بو .جدد تدايت نظمهتا الو تة  يو ن  مسـ

يهنا  نظامت من  بو تعاوهنا مع عدد من ا بوعززت الو مل ي
تحدة األمم منظمة األغذية والزراعة، ومؤمتر  للتجارة ملا

ية،  نظمة الصحة العا ية، و ملوا ممن تحدة األمم جلنةولت  ملا
شرتكة ية الواكالت بني ملا يات ملعنوا  قابألخال

ية، والاحتاد األفريقي يولو جا بادرة  .لب بو  موبدأت الو ي
شرتكة للفرتة  مللألشطة ا  مع لك من 2011-2010ن

شأن  ية  تجارة العا نظمة ا ية و بنظمة الصحة العا مل ل ممل م
تني ابلصحة تني ا ية وخطة العمل العا ملتعلقاسرتا ي مليج  ت

ية الفكرية  تاكر وا مللكالعامة والا بو  .ب يواربطت الو ت
ية قرشاكت جديدة مع اتفا تحدة األمم ب  اإلطارية ملا

يا  تغري بشأن نولو ية يف موضوع ا ناخ ا جا لتك ن ملعمل
بحث  ناخ، ومع الربانمج اخلاص  تغري ا للاملربطة  مل ب ت

ناطق املدارية يف  تدريب يف جمال أمراض ا ملوا ل
يع هد  ويةاألد تصنموضوع خطة  يا، ومع  معألفر يق

تحدايت  ية يف برن يف موضوع ا تجارة العا لا مل ل
ية إلصدار يا يف الرباءات ملسـتقبلا نولو يو جا تك   .لب

بو  تدايت نظمهتا الو يوأربعة   يف الرباءات ندوة جرد(من
ياة علوم جمال ياسة ألغراض حلا  العامة، وندوة لسـا
يا ونقل الرباءات جرد نولو جا  اتفاقات مبوجب لتك

تعددة يئةلبا ية  ملا مللكاألطراف،وندوة حول إدارة ا
تحدايت  لالفكرية يف القطاع العام، وندوة حول ا

ية للقانون ادلويل  براءات إصدار سـتقبلم: ملسـتقبلا
ياا نولو جيو تك   .لب

 

ياسات  لسـعدد ونطاق أدوات ا
يل املعلومات  تحا لوادلراسات اجلديدة وا ل

ياانت  تعلقة ابلرباءات وأدوات ا با  لمل

شأن  ناعي  بو حوارا مع القطاع ا بوبدأت الو لص ي
نفاذ إىل صياغة أدوات و رس ا لرشوعات  ي تم

يا  نولو يا يف جمال الصحة العامة وا نولو جا تك ج لتك ل
 .اخلرضاء

شأن  ية الفكرية قضاايبوحبث  ية املربطة اب مللك ا ت لتمن
ناخ  شارة(ملوتغري ا سترشوع ا شأن ) م رشوع  بوأول  م

ية الفكرية يف جمال الصحة العامة  .مللكإدارة ا

 

َّكفاءات معززة لدلول األعضاء 
ية ادلوية  نظامت احلكو لوا ممل

رشيكة الختاذ قرارات  لا
يارات  شأن ا خلنرية  ب مسـت

تخدام ا سـية يف ا لعمل
ية ابلرباءات  يا ا نولو حملما ج لتك
بة إىل  لنسـيف اجملاالت األمه اب

ية ياسة العا ملحتدايت ا  لسـ
شأن  رشاكء  تخدمني وا بوردود من ا لسـ مل

ية األدوات اليت مت تطويرهان ية وفعا لو  .ع

هدف ّتة :لا  جديدة مصادر سـ

شأن تقدمي  ية قوية  بو ردودا إجيا تلمت الو با ب ي سـ
ية قضااي مرشوع دراسة حول  يا وا نولو مللكنقل ا ج لتك

شأن  تعددة األطراف  بالفكرية مبوجب الاتفاقات ا مل
ئة  .لبيا

يةتظاهراتُونظمت  تحدة األمم قن عل هامش اتفا  ملا
ناخ تغري بشأن طاريةاإل ان س مؤمتر األطراف يف بو-ملا

 .2009، وكوبهناغن 2008

 

َّمعززة لدلول األعضاء  كفاءات
ية ادلوية  نظامت احلكو لوا ممل

رشيكة الختاذ قراراهتا عن عمل  لا
ية  يارات ا تصل ا لعملفامي  خل ي

يا الرباءات  نولو تعامل  جال تك سـ
ثيف اجملال ذات الصةل الويقة 

ي تحدايت ا سـاب يةلل ية العا ملا  .سـ

تجات شأن منطلب  ية  بإعال  .الرباءات م

تفعني ابردود  و   .ملنتجاتملنا

هدف تة مصادر  :لا ّبات عىل  سـ طل
 جديدة

ية ادلوية  نظامت احلكو ئت ادلول األعضاء وا لوما  مل مت ف
متع املدين تطلب املزيد  ية وا نظامت غري احلكو جملوا م مل

تخدام الرباءات وتأثريها،  سـمن املعلومات حول ا
بارشة عن نظام  موكذا املعلومات اليت ترتتب 

شأن أدوات .الرباءات بو  ب وقد أحرز معل الو ي
نظمة  شأن الرباءات اهامتما خاصا من  ية  مإعال بم
تحدة اإلطارية  ية األمم ا ملاألغذية والزراعة، واتفا ق

ية، والاحتاد  نظمة الصحة العا ناخ، و ملشأن تغري ا مل مب
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بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

رشا ء األدوية اذلي جشع لاألفريقي، واملرفق ادلويل 
تاجئ  تفادة من ا تطوير ابال بو عىل مزيد من ا نالو سـ ل لي

 . اليت حتققت

 

ية :رابعا تخدام املزيا نا  سـ

ية املعدةل  تخدام موارد الربانمج واملزيا نا  2009-2008سـ

سورسية الفرناكت بآالف( يا  )ل

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

1,522 1,221 80.2% 

 

يا، فإن 18ن الربانمج ومبا أ .9 هد  ب ال يزال حديث ا ناصب يعزى اإلنفاق نقص نسلع ملأساسا إىل عدم شغل العديد من ا
نصب املدير اذلي ظل شاغرا خالل  ية، مبا فهيا  ماألسا نفقات اخملصصة ألتعاب اخلرباء اكن. 2009سـ  أقل مما تلوعالوة عىل ذكل، فإن ا

توقعا   .ماكن 
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تواصل :19الربانمج   لا

ه بو دفلا يه للخدمات أوسع داخل الو بو عرب العامل وتو ية الفكرية ودور الو سائل ا يهم أفضل  ي جمل مللك  .ف

رشد مدير الربانمج يد ديج يس و تا يسـ ل
 

 

ييل :أوال  حتلملخص 

هم .1 فتطلب تعزيز  َّ يةقضااي ل أفضل َ بو ودور الفكرية مللكا بو نمقارابت أكرث إبداعا وذكل من أجل رش خطاابت  العامل عرب يالو يالو
ية نا بدلان ا يع أحصاب املصلحة، والسـامي يف ا مبني ادلول األعضاء وبني  ل ل ية يف إرشاك ادلول األعضاء  .مج تحدايت األسا سـوجتىل أحد ا ل

توافرة دلى رشاحئ  ية  بو اإلعال تجات الو هور، وجعل  بة ا ية خملا شطة و تعاون من أجل إطالق أ ساعدة وا ية توفري ا ميف  م يمجل ن ط ن ن ل مل ممعل ط
يهنمواسعة نوعة من  ب و شرتكة، األمر كام  .مت تعاوية وا رشوعات ا ثل للامل إىل املزيد من ا تخدام األ ية الا شديد عىل أ ملأفىض ا ن ل مل سـ مه مت ل

تجات ورشها عىل نطاق أوسع نه إطالق املزيد من ا تج  ناذلي  ن ع يث ترد العديد  .ملن نجاح عىل عدة جهبات  هود  يت هذه ا حوقد  بجل حظ
 .من أمه عالماته أدانه

بة َّوتطلب  .2 يجة املر تقيق ا ت بو وأ( 1لنحتق ية الفكرية والو شهم أوسع دلور ا ني مللك هورف ياسات وا مجلته بني صانعي ا سـ  مقاربة )لط
بو ياجات أحصاب املصلحة يف الو مترار للوفاء اب تحول اب يتعددة األوجه  ت حت سـ ية اجلديدة يف  .م يات األسا سـوجتلت إحدى الاسرتا تيج

هورإاتحة ادلول األعضاء األ بة ا ية إلطالق محالت خما مجلدوات األسا ط سم جديد لـ :سـ شئ  قأ هور"ن بة ا ية الفكرية خملا مجلأدوات ا " طمللك
ياانت تضامن  ية الفكرية وقاعديت  شأن ا هور  بة ا بو خملا يل الو ية دل بعة اإللكرتو توي ا شابكة  بو عىل ا بعىل موقع الو ب ط ي ل ن لط حي ل مللكي مجل

ه بة ا بادرات خما شأن  مجلمعلومات  طم ية الفكريةب ية عن ا ية الفكرية وملخصات دراسات وحبوث جتر شأن ا مللكور  ب يمللك تخدام  .ب سـوا
تجارة مبادرة غرفة نة"لادلوية لـ لا يد والقر صقطاع األعامل لوقف ا توى يعكس تأثريها " لتقل يع ا ياانت هاتني يف تقرير ر هائل لقاعديت ا سـا ملب فل ل

يد و نظورمه إىل ا سـهتلكني و تقلعىل سلوك ا لمل نةم ية الفكرية وأحصاب املصلحة يف القطاع  .صالقر تعاون مع ماكتب ا تواصل وا مللكوتعزز ا ل ل
ية الفكرية هم أفضل  هور ورش  بة ا ية خما نايم أل تجابة للوعي ا متع املدين ا للملكاخلاص وا ف نمجل ط مه ت ملسـ ية  .جمل تجارة األمر يكووافقت وزارة ا ل

ية حول حق يص وتوزيع مجموعة دروس إلكرتو نعىل تر ية وقخ يف 2009الفكرية يف عام  مللكا بو ومعرض  تعاون بني الو ن، وتعزز ا ي جل
هامة اليت يقصدها اخملرتعون من لك  تظاهرة ا ية يف هذه ا شاركة أكرث فعا شاركة  ية الفكرية  سورسي  تب ا للالخرتاعات وا للملك لملك ل م للم ي ل

ياابن للرباءات  .بقاع العامل تب ا شرتك مع  رشوع  بوبدأ العمل يف  ل م ياانت لدلراسات اإلغيةمكم شاء قاعدة  ب إ فرادية ومواد أخرى توحض ن
ية الفكرية نظام ا ناحج  تخدام ا ثةل من الا مللكأ لم ل  .سـ

ية  .3 بو اإلعال موال تزال مواد الو بات فردية من  إذ العامة حتظى ابملزيد من الاهامتمي من ( 2009  دوةل عضو يف عام20طلعوجلت 
تخدامات  معأجل ا تدريس ينسـ نظامت املقاوالت الصغريلة ملواد ا سات  ةموإذاكء الوعي يف اجلامعات واملدارس و توسطة واملؤ سوا مل

ية سابقة،)ماحلكو تني ا ثل ارتفاعا مضاعفا مقارنة بفرتة ا ل األمر اذلي  بو، وارتفع عدد القراء عرب  .لسـنمي هر القراء اهامتما ابلغا مبجةل الو يوأ ظ
بريا  شابكة ارتفاعا  كا يون صفحة مق2.3( ل يون يف عام 0.9 مقارنة مبا قدره 2009روءة يف عام مل  بة )2007مل  % 19بنسـ، أي ارتفاعا 

يهتا ية اجملةل وأ شأن نو سح أجري مؤخرا  يدة يف  ية وجسلت ردود  بة لالشرتااكت الور مهاب ع ب م جسـ ق  .لن

يوم وغدا هو ما دفع أ .4 ية الفكرية ا يون  سـهتلكون أسا باب  ية أن ا باه إىل  لوإن الا سـ م للملكشـ يق لت حق بو إىل بذل املزيد ن يصال الو
رشحية تواصل مع هذه ا هود  لمن ا لل بات ادلول األعضاء، ب .جل تجابة  ُوا لطل هودسـ ية اليت توزع عىل  جلذل املزيد من ا لتعلميلزايدة جحم املواد ا

ية الفكرية شأن ا يذ  تال يف ا ية  مللكاملدارس واملدرسني  م بثق ل ثري من ادلول األعضاء يواجه صعو .تبغ بع وتوزيع لكومبا أن ا ية  طابت يف مزيا ن
شاركة يف  بع وا يف ا بون يف كفاةل تاك ميي حتدد رشاكء يف القطاعني اخلاص والعام ير توى اإل بو بدأت عىل ا ملاملواد، فإن الو لط ل غ سـ قلي مل

هور بة ا مجلجوانب أخرى من محالت خما تب .ط بع  ية للرايدة إلعادة  ثال، مت الاتفاق مع مركز امللكة را كففي األردن  ط ن بوم  ي رسوم الو
ية تخداهما يف املدارس األرد تجارية وحق املؤلف ال نشأن الرباءات والعالمات ا سـ ل نة األوىل ومثة  .ب رش مدارس يف ا سـواسـهتدفت  لع

شأن  ية  بو ا تخدام مواد الو يني عىل ا نطقة من خالل تدريب املدرسني ا يع نطاق الربانمج إىل بدلان أخرى يف ا تو بخطط  مي ي سـ حملل مل سـ لتعلل
سةل  .ية الفكريةمللكا تخدام  يف برانجما رائدا ال سلوأطلقت املدرسة ادلوية يف  سـ ن بل"جل شئ ا ملسـتقتعمل من املايض وأ اخلاصة ابملقرر " ن

باكلوراي ادلوية بع نظام ا تاح ملدارس أخرى عرب العامل  باكلوراي ادلوية، عىل أن  نوات األوىل  لادلرايس لطالب ا ل ت ل لل تتسـ  .ل

هد بري .5 معوتعاون ويق مع  ث ية الفكرية ب ية الفكرية(للملكو  سة وحامية ا نا هد الوطين لدلفاع عن ا مللكا فملع تامئين ) مل ندوق الا سوا لص
هور  بو ا تاب رسوم الو بع  ية  ملشللحكومة الكورية، انهتت  ي ك ط هد الوطين لدلفاع " (حق املؤلف"معل ملعاذلي مصم أصال مضن رشاكة مع ا
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ية الفكرية سة وحامية ا نا مللكعن ا ف تاح لدلول األعضاء وسوف) مل ية ويف شلك أقراتوزيعه عىل حمطاتهبدف ي  تلفزيون الو ن ا  صطل
يل المضغوطة  ية من  بتخدامه يف املدارس ووسائط اإلعالم الاجامت ع  .2010يف بداية عام  )Youtube(" تيويوب"قسـ

يع نطا .6 يدية وأخرى جديدة من أجل تو بو طرقا  سـوقد انهتجت الو تقل هور عربي ها مع ا مجلق توا تعاونت مع دول أعضاء ، و العاملصل
بة  يث ارتفعت  تحدة  بو بلغات غري لغات األمم ا شورات الو بعات جديدة  سـلرتمجة ورش  مل ي ن ط بنن ح سجةل 35مل مل يف املائة مقارنة ابألرقام ا

سابقة تني ا ليف فرتة ا بو يف . لسـن شورات الو يحت  يوأ ن ية، األمر اذلي وسع نط14مت نا بدلان ا بة وديعة يف ا م  ل ل بو مكت بة الو ياق خما ط
ية سات األاكد مياملؤ ها إىل موقعي . س بو يف ر مترت الو توافرة، فقد ا يع اللغات ا ية  ية اجملا بو اإلعال تجات الو فعأما  يم مل جبم ن ي سـن غوغل "م

ترص و. )Scribd" (سكريب دي"و) Google Books" (بوكس بو ابللغة اإلنلكزيية إىل موقع قا شورات الو سابق رفع  ييف ا ن غوغل "مل
توافرة عىل موقع " كسبو بو  شوراهتا ابدلفع ومل تكن مثة أية واثئق للو معىل  ي تقامس "سكريب دي"من شابكة  ل، أحد املواقع اجلديدة عىل ا ل

تهوهو املوقع الواثئق  منو  ئت  شعبياذلي ما  ت تني بإيرادات بلغت  .فت شورات خالل فرتة ا يع ا سـنوإضافة إىل ذكل، مسح  لمل ن يو1.1ب ن مل 
 .تج إعاليم عرب العاملمن 380 000ووزع ما يقارب يفرنك سورسي، 

ية الفكرية َّورحب  .7 شطهتا ودورها يف ا بو وأ همة الو هم أفضل  سعى إىل تعزيز  بو اذلي  ية للو مللكبرانمج العروض اإلعال مل ف نم ي ي ي
متون 4 100 بأكرث من سؤول161 إىل ينخشص  ينيم مجموعة، مبن فهيم  بة جانيم حكو بة معيني طل ورجال أعامل وجامعات و من طلو

يا بو من مجموعات . علمدارس  بات اليت توصلت هبا الو تصادي أثرا واحضا عىل عدد ا باهظة والركود الا نقل ا يف ا تاك يوقد اكن  لطل ل ل ل قل
بة يف اخلارج خالل عايم  سائل . 2009 و2008لطلا شأن  ية األكرث ختصصا ومعقا  مومع ذكل، فقد ظل الطلب عىل العروض اإلعال ب م

للمنة  مترارمعي شري إىل ا تقرا، األمر اذلي  سـية الفكرية  ي مسـ هور بلك ية الفكرية احملوريةقضاايمجل الاهامتم بني هذا ا  .مللك ا

نة، معدت إىل  .8 يد والقر تطرق ملوضوع ا هور، أي املواد اليت  بهتا ا شطة خما هائةل يف أ ثغرة ا بو ا صوبعد أن أدركت الو تقل ت ط ن ل لي مجل ل
يمل عن آاثر األدوية املق تاج  فإ سـهتلكنين ملدلة عىل ا يو"تصبغ و .َّ يطة " مقصة تولو سأةل بطريقة  ية وتصدى  سا بغة إ شلكة  سـهذه ا للم ت ن ن بص بمل

هور العريض عىل حد سواء ياسات وا ناع ا ية، وختاطب  مجلوغري عا سـطف يص  .لص شرتاك يف  هودا  رشوع اذلي اكن  تقلوقد سامه هذا ا م جممل
بري شلك  تاج  يف اإل كتاك ب ن تحول الاسرتاكن و .ل نةلا يجي األسايس خالل ا سـا تواصل  لت بو عىل مواقع ا لالرتكزي أكرث عىل توزيع أفالم الو ي

يل  شاهدات إىل الضعف يف عام ( "تيويوب"قبالاجامتعي من  شاهدة فردية50000 أي ما يقارب 2009ملازداد عدد ا يلامن  ).م  تج  فوأ ُن
ش تخداهمام عىل ا شأن نظايم الهاي ومدريد أيضا قصد ا يان  لترو سـ ب ندواتجي متدة،  لابكة واملؤمترات وا يات ا نظر إىل تقلص املزيا ملعواب ن ل

تلكفة أقل تجات  نه مزيد من ا تج  يا، األمر اذلي  تجت دا بفإن أغلب هذه األعامل أ ن ع ن خل  .ملن

بة نأفضت األشو .9 يجة املر تقطة املربطة اب لنت بو (2ت شاء فريق )يتعزيز الرتكزي عىل خدمة الزبون عرب لك دوائر الو خدمة ن إىل إ
بو يع اخلدمات املقدمة للزبون داخل الو ية  ية أسا بحت نقطة مر يالزبون اليت أ مجل سـ جع سةل من األشطة عرفت  .ص نوابدر الفريق  بسل

يذ إجراءات حتقق فعاةل عرب لك  تعديالت هممة يف ما بعد، أي نقاط الاتصال من أجل خدمة الزبون وتطوير و شاء فريق داخيل  تنفإ ل ن
نا"حة القطاعات، وتصممي صف يلك ذي الصةل اذلي يدمع ذكل، وإاتحة نقطة اتصال مركزية أكرث " بلالتصال  بو وا هجديدة خاصة ابلو لي

تخدم خاريج  تواصل مع أي  ساقا ومشوية  سـا لل ل ية الفكرية(مت سات ا مللكمبا يف ذكل ادلول األعضاء، وماكتب ومؤ والعمل يف الوقت ) س
ية ضامن تقدمي سني خدمة الزبون  بغسه عىل  حت سقةنف تجابة فورية و بو ا ت الو سـ سارات اليت تصل عرب ،مي ية معاجلة الا يد  تف وتو سـمعل ح

ية معاجلة  يه اخلدمات ورضورة الهنوض بفعا ية تو لالربيد اإللكرتوين عادة أو عن طريق اخلطأ، وتدريب واسع وإذاكء الوعي بأ جمه
سارات ثقافة اخل .سـتفالا ية اجلارية  هود سامهت يف ا يع هذه ا لو من لتمج بوجل  .يدمة عرب الو

بة و .10 يجة املر تقيق ا ت بو( 3لنحتق ية دوية أوسع ألشطة الو يية إعال ن ل ية الفكرية عىل املدى اليت تركز) متغط مللك عىل رعاية مصاحل ا
ية وإجراء مقابالت  ية وادلعوة إىل عروض إعال ياانت  ية وإصدار  توايت من خالل عقد مؤمترات  يد، وضامن دقة ا ما حصف بحصف حمل مع (لبع

تلفزيون واإلذاعةال توبة وا لصحافة ا بو) ملك سؤولو الو يتضم مجموعة من املوضوعات وشارك فهيا  م يني يف و .ي نظمي ندوات للصحا فساعد  ت
هدف  تعزيز ا تايل  ية الفكرية ويقومون اب مية اإلبالغ عن ا همون  نون و يني اذلين  بكة الصحا يع  ليف ويف اخلارج عىل تو مللك يف بف ل مث شـ سـ قن ي ج

يجي للح ية الفكريةتالاسرتا سائل ا مترار  مللكفاظ عىل اهامتم وسائط اإلعالم اب مب ىل اعامتد هنج إعاليم ولعل هذا األمر، إضافة إ .سـ
بايق،  منو القوي لوترية الاتصال بوسائط اإلعالم يف ستا لرشح ا توى . 2009-2008فرتة الي ية عىل ا با هود الا ملسـكام ترتب عن ا ق ت سجل

بهتادلويل ارتفاع يف عدد املقاالت ا بو بلغت  شطة الو شأن أ نسليت صدرت يف الصحف ادلوية  ي ن ب يث 2009يف عام و %.36 ال حولت ح 
بو وسلطهتا عىل  ية يف الو سائل املؤ يوسائط اإلعالم تركزيها من ا سـ ية أكرثقضااي سمل بو عىل312أما توزيع ما يقارب  .عموضو  ي جائزة الو

بدعني من  ية34مخمرتعني و ية هائةلم دوةل عضو أغلهبا بدلان ان ية إعال نه  تصاد احلر، فقد ترتب  تقل إىل الا م أو بدلان  ق تغطن ع  .ت
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بة ويف ما خيص  .11 يجة املر تقا بو (4لنت بة الو توافرة يف  تخدام موارد املعلومات ا يارتفاع ا ت مل بو يف ، فقد )مكسـ بة الو ياخنرطت  مكت
ه. 2008 يف هناية عام 19الربانمج  بة يف  تني، سامهت ا فوخالل فرتة ا ملكتن ية الفكرية من خالل تعزيز خدماهتا، لسـ سائل ا مللكم أفضل  مل

بة عن طريق الربيد  األمر اذلي أفىض إىل إاتحة زابئهنا املزيد من مواردها تلمهتا ا بات املعلومات اليت ا ية  توقد وصلت أ سـ طل ملكب غل
بهتا  بة 2009-2008 والفرتة 2007-2006يف الفرتة بني % 15نساإللكرتوين، وبزايدة  ل اب هر أن مثة ارتفاعا لنسـ ية، و ظبات ادلا خل لطل

ية بات اخلار جمترا يف عدد ا لطل سويق ادلاخيل اليت  .مسـ يني إىل هجود ا توقد يعزى ارتفاع عدد الزابئن ادلا بة لرتوجي اضطلعت لخل ملكتهبا ا
بة خدمة جديدة  .خدماهتا ية الفكرية، أطلقت ا متني اب بو بني أوساط ا توبغرض دمع وجود الو ملكي مللك ، وأاتحت تقارير 2009يف عام مله

هامت تجدات للزمالء اذلين يضطلعون  مبقطرية بآخر ا ية  .ملسـ بو والهنوض  هامة للو ية ا تار بعملوحتديدا للحاجة إىل احلفاظ عىل املواد ا ي خي لل
نة ي رشوع ر بة  ية، ابدرت ا نفاذ إلهيا بوسائط إلكرتو ُا مق مب ت ن  .2010 يف عام  اكمةل مثارهؤيتملكل

 

يا يةتنفيذ :ناث  لتمن جدول أعامل ا

ية يف تداول قواعد ب .12 بو احلا ياابين وخربة الو تامئين ا ندوق الا تامثر ا ياابن للرباءات اب تب ا شرتك مع  رشوع  لدأ العمل  ي ل لص ل م سمب س مك
هور بة ا مجلياانت خما ط تا امس  .ب رشوع مؤ قوأطلق عىل ا يد"مل ياانت لدلراسات اإلفرادية ومو) E-SPEED" (سبإي  اد بوهو قاعدة حتوي 

يديو وغريها(أخرى  ية الفكرية) فمقاالت وأفالم  نظام ا ناحج  تخدام ا مللكتوحض حاالت الا ل ل تقين وبدأ كام  .سـ ـى العمل من اإلطار ا لا نهت
سخة  يد ادلراسات املوجودة إلصدار ا لنتو رشوع )Beta(" بيتا"ح توبر  .ملمن ا نة2009كويف أ ية للج، صدقت ا ية ملعنا ية لتمناب  مللكوا

شرتكالفكرية عىل رشوع ا مل هذا ا ياانت  .مل رشوع قاعدة  بويربط  م يد"ت يات ) E-SPEED" (سبإي  تو صاب يات 11 و9 و5 و4ل ص من تو
ية  .لتمنجدول أعامل ا

شطة الربانمج  .13 تني 19نوسامهت أ تو يذ ا ي معوما يف  صل ية5 و3تنف  .لتمن من جدول أعامل ا
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ثا  بياانت األداء لاث

سري لتاح نظام إشارات ا   مف

يا   %)100(لكحمقق 

 %)50(ئحمقق جزيا 

 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

 

بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

ية الفكرية  مللكهم أوسع دلور ا ف
ناع يبوالو شطهتا بني  صو وأ ن

هور ياسات ومعوم ا مجلا  .لسـ

تخدمت ادلول األعضاء اخلطاابت  سـا
ية ا مية ا شأن  ية  مللكاألسا ق ب لفكرية سـ

تجات ( بوعة، وا نعرب املواد ا ململط
بو عىل  تعددة الوسائط وموقع الو يا مل

شابكة ية 10يف ) لا شطة و ن أ طن
هور بة ا مجلخملا  .ط

 

ية الفكرية  مية ا شأن  تخدمت اخلطاابت  مللكا ق ب عرب (سـ
تعددة  تجاهتا ا بوعة و بو وموادها ا ملمعلومات الو ن ملط مي

ه13يف ) الوسائط بة ا ية خملا مجل محةل و ط ور يف أبو طن
نان،  بوداي، وديب، وآيرندا، واألردن، و بظيب، و ل لمك
يك، واملغرب، وياكراغوا، وبريو، واململكة  نوا ملكسـ

نغافورة وتونس سعودية، و سـالعرية ا ل  .ب

بو 70 تصدرو شورات الو سخة جديدة من  ي  ن من
ُرمجت وُوت تحدةن  .ملرشت بلغات غري لغات األمم ا

بو يف 14نشئت ُأو بة وديعة للو ي  دول أعضاء، األمر مكت
هور ية الفكرية  للجماذلي أاتح مواد ا  . مللك

بدعني َوو ية عن  سة أفالم واث بو  مضعت الو ئق مخ ي
يا، وبريو،  نوخمرتعني من فرسا، والربازيل، وأوكرا ن

ية الفكرية يف أعامهلم، وأاتحهتا  مية ا شأن  مللكويجرياي  ق ب ن
تواصل الاجامتعي عىل  لسب الطلب عىل مواقع ا ح

شابكة م يل لا  ".تيويوب"قبن 
بو عىل و سخة جمةل الو يزاد عدد زوار صفحات  ن

شابكة إىل أكرث من الضعف  يون صفحة يف 1.8(لا مل 
يون يف عام 2.3 مقابل 2008عام  ، أي 2009مل 

بهتا  بة ) يتقربا% 28نسبزايدة  نسـعىل حني ارتفعت 
ية إىل  تني % 19قالاشرتااكت الور لسـنخالل فرتة ا

سابقة متر عدد الاو. لا شرتااكت ابلربيد اإللكرتوين يف سـا
يث وصل  ثالث يف الارتفاع  حاجملةل بلغاهتا ا  13 400ل

َو. 2009اشرتاك بهناية عام  سح للقراء أجري ت مبني من 
تلف أنواع املقاالت 2009يف عام  يمي وقع  خم من أجل  تق

بة  ها أن  مثني القارئ  نسـالواردة يف اجملةل ومدى  ل % 88ت
 ".ممتازة"أو " جيدة" اجملةل من هؤالء القراء يرون أن

 

 

ية  شأن ا ية  تخدم مواد  مللكو ب مي تعلسـ ت
باب يف نظام  لشـالفكرية خاصة اب
رشة دول  ية يف  عاملدارس الو طن

 .أعضاء

ية الفكرية خاصة و شأن ا ية  تخدمت مواد  مللكا ب مي تعلسـ
رشة دول أعضاء عىل األقل، مبا فهيا  باب يف  عاب لشـ

نان،  يا، واألردن، و بكواب، وأملا سمربغ، واملغرب، لن لكو
تحدة بني، وقطر، واإلمارات العرية ا ملوبريو، وا ب  .لفل

بو يف املدارس و تخدام مواد الو رشوع رائد ال يبدأ  سـ م
 .لادلوية عرب العامل

 

ينيرشيطنيّوبث  بوعنمإعال تج أية أرشطة إعاليالو يةتنومل  عية نو   2008خالل عام  م
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بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

تني قناتني عرب  40و األقل عىل ليدو
ية قناة  األعضاء  ادلول يف طنو

نبب عدم توافر الاعامتدات لإلتاج اخلاريج ِّوأجل  .بس ُ
ية لعام  ية نو تاج أرشطة إعال عإ  إىل هناية 2009من

تصوير وما  يات ا يود اليت عرفهتا  بب ا نة  لا معل لقسـ بس ل
يا عىل أقراص مضغوطة تاحة حا تاج، لكهنا  لبعد اإل  .من

يوم و تحركة عن ا يمل ابلرسوم ا تج  لأ مل ية فن للملكالعاملي 
شابكة يهل من ا لالفكرية لفائدة ادلول األعضاء ميكن   .حتم

بو ورفعهتا إىل مواقع  تجهتا الو يجسلت األفالم اليت أ ن
تواصل الاجامتعي   زايرة عىل موقع 50000لا

 ".تيويوب"

بو ألقراص 1000وزع أكرث من و سخة من مجموعة الو ي  ن
يديو املضغوطة عىل ادلول األعضاء خالل  انعقاد لفا

بو يف عايم  ية العامة للو يا  .2009 و2008مجلع

 

٪ عىل األقل يف عدد 10وزايدة 
ية  شطة تو نفذ أ عادلول األعضاء اليت  ن ت

ية الفكرية يوم العاملي  بة ا للملكنا ل سـ  مب

ية الفكرية عرب العامل يف عام و يوم العاملي  تفل اب للملكا لح ُ
تاكر " حتت شعار 2008 نحرتمه-با  2009ويف عام " ل 

تاكر األخرض"حتت شعار  ، 2008ويف عام  ".بالا
ناهز  ية إىل ادلول 1500يأرسل ما  شورات إعال م  من

بني وأحصاب املصلحة ورجال األعامل . قاألعضاء واملرا
بو، مل ترسل أية " اخلرضاء"وكجزء من امحلةل  ياجلارية للو

ية يف عام  مشورات إعال  كام اكن احلال يف 2009من
سابقة نوات ا لا ض ذكل، جشعت ادلول وعو .لسـ

ية من موقع  يل املواد الرتو بني عىل  جياألعضاء واملرا حتم ق
شابكة بو عىل ا لالو بو ابألشطة اليت 60وأبلغ  .ي ن بدلا الو ي

بزايدة  (2009 بدلا يف عام 79 و2008نظمها يف عام 
بو عن  %).32نسبهتا  بدلان الو يوأبلغت هذه ا  240ل

شاط و   موقع نرشت عىل (2009 يف عام 260نموجز 
شابكة بو عىل ا لالو بة ) ي ثل ارتفاعا  سـاألمر اذلي  بنمي

 .2007مقارنة بعام % 57و% 45

 

ية  بو احلا شطة الو تكامل جرد أ لا ي ن سـ
ها  تقيمييف اخلدمات و

يع لاحتديد أرقام  مجلهواتف والربيد اإللكرتوين والفاكس 
بو ورشها نقطاعات الو  .ي

ية القامئة حتديد أو ية وغري الر مسفرقة ادلمع الر مس
يات ذات الصةل وتويق ثوا ياتلعمل  .لعمل تكل ا

 

سن عىل الزبون يف  َّتركزي  حم
بو  يالو

تكامل مقارنة أعامل خدمة الزبون  سـوا
ية نظامت أخرى  معنيف   م

يات  حتديد مؤرشات املقارنة من خالل زايرة معلانهتت 
تب عالمات امجلاعة  تواصل مع لك من  مكأو ا ل

تب اململكة ا ملاألوروية، و ية الفكرية، مكب للملكتحدة 
تجارية،  تب ادلامنريك للرباءات والعالمات ا لوا ملك

تب تب األورويب للرباءات، و مكوا تحدة الوالايت ملك  ملا
ية ية الفكرية  للرباءات يكاألمر تب ا مللكوالعالمات، و مك
 .األسرتايل
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بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

رشوع  تقايل  يق حل مؤقت وا للو ن تطب
تعالم  سني معل مركز الا سـيف  حت

 واخلدمات

ي نا" تصممي صفحة دعأ بو عىل " بلالتصال  يملوقع الو
شابكة   .لا

هاتف والربيد اإللكرتوين ُوحدد ونفذ يلك الاتصال اب ل  ه
يل خدمات الزبون  لسب وصف د  ح

يحت  سني تأ بعض األفرقة من أجل  ية  حتاألدوات ا ل لتقن
سارات اليت ترد عرب الربيد اإللكرتوين  سـتفالرد عىل الا

هاتف  .لوا

ة الزبون العديد من ادلورات َّنظم فريق خدمو
ية تدر يبا   .ل

 

ية مع  يق أعامل اخلدمة احلا لو تنسـ
شاء ماكتب  ناملركز اإلعاليم األول؛ وإ

ية"جديدة خلدمات  يف القطاعات " ناث
ية  .ملعنا

سارات العامة معين بدء العمل بفريق مركزي  سـتفابال
توى  ملسـاليت ترد عرب الربيد اإللكرتوين والعمل عىل ا

ميي سارات املعقدة لتنظا يق وإعادة توزيع الا تف  سـسـ بتن
  .أو اليت ترد عن طريق اخلطأ

يات لك فريق دمع أو خشص وحددت ووثقت  لسؤو م
يا شورة دا خلسب وصف قوامئ اخلدمة ا ن  .ملح

 

ية أرىق  ية عا ملصورة إعال م
بو يألشطة الو  ن

بة  ٪ عىل األقل يف 5بنسـزايدة 
ية اليت  ية العا ملاملقاالت ا لصحف

بوتسـتعمل مع ها الو يلومات  يحت  ت

ية وزاد  مقارنة بفرتة % 11نسـبة بلصحفعدد املقاالت ا
سابقة تني ا لا  . لسـن

 

بة   ٪ عىل األقل يف عدد 5بنسـوزايدة 
الاتصاالت مع وسائل اإلعالم اليت 

مترار بو اب بارا عن الو سـنقل أ ي  خت

بة وزاد % 36بنسـ عدد الاتصاالت مع وسائط اإلعالم 
س تني ا لمقارنة بفرتة ا  . ابقةلسـن

 

بة   ٪ عىل األقل يف عدد 5بنسـوزايدة 
بو يف  ياملقاالت اليت تصدرها الو
تخصصة  ملشورات األوساط ا من

ية  ميواألاكد

بة وزاد  بو  سـعدد املقاالت اخملصصة للو مقارنة % 10بني
سابقة تني ا لبفرتة ا  . لسـن

 

ية  تعامل أكرث للموارد اإلعال ما سـ
بو بة الو ها  ياليت  ت مكت  يحت

بة  ٪ يف عدد 10بنسـوزايدة 
بة  تتخديم خدمات ا ملكسـ  10من (م

بوع يف عام   )2006سـيف األ

بة و بو  تب الو سـارتفع عدد زوار  بني ، أغلهبم %10مك
يف  نطقة  ية الفكرية من  نيي ا نمن  جهم م ثون (مللك حاب

بة اجلامعة بو) طلو ية الو يومن برامج أاكد  .مي

 

 

ية :رابعا تخدام املزيا نا  سـ

تخدام موارد الربانمج واملزي ية املعدةل سـا  2009-2008نا

سورسية الفرناكت بآالف( يا  )ل

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

13,788 13,442 97.5% 

 

تخ .14 ية إىل أهدافه تقرباسـوقد وصل ا يدام املزيا يامن ن متوين نقص اإلنفاق عزى ُيب  يف يف جمايل ا تاك يق وفورات يف ا لإىل هجود  ل ل حتق
 .واملعدات
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ية :20الربانمج   جاملاكتب والعالقات اخلار

هدف ية لا بو مع هجات خار ية للو جالزتام أوثق وأكرث فعا ي  ل

رشد مدير الربانمج يد ديج يس و تا يسـ ل
 

 

ييل :أوال  حتلملخص 

يني  .1 يني الر بو الاسرتا تني ركز هذا الربانمج أساسا عىل احلوار مع رشاكء الو بغخالل فرتة ا سـ يج يي ئت تأكد سـنل بو وا لية دمع معل الو ي
بون أنم هةت مربطي الو ية الفكرية ولدعام  اخلاريج امبحيط فعال  ية ادلوية ذات الصةل اب مللكيات احلكو لم ياسات العامة قضااي لعمل لسـا

ناخ تجارة والصحة العامة وتغري ا ية الفكرية وا يل ا ية من  ملالر ل ب مللكسـ ق ية بعد بدء العمل يف هناية عام  .ئي فوقد أعطي هذا العمل دفعة إضا
سابع اب2008 يجي ا هدف الاسرتا سعة والسـامي ا ية اجلديدة ا لألهداف الاسرتا ت ت ليج ل ية" .ت مللكا

ياسات وقضااي الفكرية  لسـا
ية العامة  " ملالعا

سائل  شاء برانمج جديد يركز عىل هذه ا ملوإ ية املعدةل ) 18الربانمج (ن تحدايت  .2009-2008نيف الربانمج واملزيا ية الفكرية وا لا مللك
ية سائل وهذا ا ملالعا ية الفكرية مع  تقاطع ا تصدى  يا دويا رائدا مرة أخرى واذلي  تدى حكو بو  متحرك من أجل جعل الو ل ي ل ن ي مللكل م م

يات  يا  بو رصدا  ية، األمر اذلي من شأنه ضامن رصد الو بو اخلار يفة عالقات الو ية تطلب تعزيزا لو ياسات العا لعملا مهنج ي ي ظ مل جسـ َّ ل
ية والا ية ادلوية الر تفاوض احلكو سـا ل ئيل  .خنراط فهيام

يني .2 بو مع رشاكء ر سـوتركزت األشطة عىل حتاور الو ي   .ئين

ية  "1" تجارة العا ملنظمة ا ل ية :م تجارة العا نظمة ا بو و ية املربم بني الو ساعدة ا يذ فعال التفاق ا ملالعمل عىل دمع  ل ي ن ممل تقنف وقد  .لت
تني ُب ثفة هذه  2009-2008لسـنذلت يف فرتة ا تعاون بغرض مكهجود  ية من خالل رفع لتعزيز ا تجارة العا نظمة ا ملمع  ل م

شرتكة واألشطة املربطة ب تتوى حلقات العمل ا ن مل تجارةقضاايمسـ ية الفكرية وا ية يف عالقاهتا اب نا بدلان ا ل دمع ا ل مللكل  .م

ية "2" ملنظمة الصحة العا تعلق ابلصح :م سائل  شأن  ية  نظمة الصحة العا بو أيضا يف رشااكت فاعةل مع  تاخنرطت الو م ب مل ة مي
نفاذ إىل األدوية تجارة  .لالعامة وا نظمة ا ية، ومع  نظمة الصحة العا بو مع  لوإضافة إىل حلقات العمل اليت نظمهتا الو مل مي م

ية الفكرية، فإهنا  شأن الصحة العامة وا ية معا  نظمة الصحة العا ية و مللكالعا بم مل ئة أدرجتمل للهي أيضا الاخنراط القمي 
ية نظمة الصحة العا يذية  ملا مل يةلتنف ية العا ية، والاسرتا ية الصحة العا مل، و يج مل  العامة ابلصحة تتعلق معل  وخطة،تمجع

نفاذ إىل األدوية تاكر وا لوالا  . ب

ناخ "3" شأن تغري ا تحدة اإلطارية  ية األمم ا ملاتفا ب مل ئة/ق تحدة  للبيبرانمج األمم ا ية  :مل شاركة فاعةل يف  بو  معلشاركت الو م ي
ية ادلوية وا ملاملفاوضات احلكو ل تحدة م ية األمم ا ياق اتفا ناخ والسـامي يف  تغري ا ملبادرات بني الواكالت ذات الصةل  سـ مل قب

ناخ شأن تغري ا ملاإلطارية  شرتاك مع الاحتاد ادلويل لالتصاالت خالل انعقاد مؤمتر املفوضني و .ب بو اجامتعا  منظمت الو   .15ي

ية، تضمن العمل من .3 ية الر سـوإضافة إىل هذه األشطة الاسرتا يج ين بة يف الربانمج ئت تاجئ املر يق هذه األهداف وا تق أجل   20لنحتق
يق والاساق  ئات إدارة اإلصالح وا يع  تحدة، و نظومة األمم ا ية مع  شؤون بني الواكالت والعالقات اخلار تشاركة فعاةل يف ا سـ ي مج مل ل نم لته م ج

ثل  تحدة  تابعة لألمم ا ما مل يل نة الربان توى، وا نة اإلدارية الريعة ا جما للج سـ ملللج توى، وجمف ملسـة الريعة ا يذيني، ووحدة املديرين لسف  لتنفا

يش ئات لتفتا شرتكة، بني مجةل  يا بادرات األمم  .همل شأن مجموعة من مؤمترات و تابعة  يق تقارير ا نت هذه األشطة أيضا  مو ب مل سـ ن تنتضم
يل القمة تحدة من  با ية قمل ثل مؤمتر جملمتع ملالعا شاركة يف اجامتعات هامة  ماملعلومات، وا تحدة األمم مل ية  للتجارة ملا  . املعقود يف أكرا12لتمنوا

ية .4 ية ر ناعي أولوية اسرتا ية والقطاع ا نظامت غري احلكو بو مع ا سـوظل معل الو يج لص مل يي ئت تجاب الربانمج 2008يف عام و .م سـ ا
ساعدهتا عىل ا ية  ساخ  نظامت حقوق الا ها من الاحتاد ادلويل  ثل تكل اليت ا مبات جديدة  بغ ن مل تلطل سـسـ تلم لتنسـيق مع الاحتاد العاملي م

رشوع  شأن  ية أخرى  نظامت غري حكو مللمكفوفني و ب م برص ضعيفي األشخاص"م نظمي أول اجامتع  ".لا ساعدهتا  بو أيضا  توأاتحت الو م لي
ته  شأن حاقرت ياغة معاهدة جديدة  ية هبدف  نا ية ا بالرابطة ادلوية محلاية ا ص ع لص ندات ادلعوى"مللكل مستحق املولك يف رسية  خالل و ".َّ

شأن أفضل 2009عام  ية  بب تغري املوظفني واعامتد إعادة نظر اسرتا ية  نظامت غري احلكو تعلقة اب شطة الربانمج ا ب، تأثرت أ يج مل مل تن س بم
يني تحاور مع أحصاب املصلحة الر بو من ا متكني الو يةل  بل ا سـا ل ي يسـ ئل ب تني  .لكف بادرات 2011-2010لسـنويرتقب أن تعرف فرتة ا م اختاذ 
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نظامت هامة جديدة  ية وا نا ية، واجملموعات ا يات ا متع املدين، مبا يف ذكل عالقاهتا مع ا بو وحتاورها مع ا تواصل الو ملتربط  ع لص ن مجلع ي ب ملهت جمل
ية معوما  .مغري احلكو

بو اكتب ومل .5 هايالو يق أهدا ية دور أسايس يف دمع  فاخلار حتق نغافورة 2008في عام ف .ج يويورك و بو يف  سـ، نظمت ماكتب الو ن ي
بوكوطويو و شطة تربط مبجموعة واسعة من برامج الو ساعدة عىل تقدمي اخلدمات وأ سةل من األشطة ا يل  يبرو ت ن مل ن سل ويف هناية عام  .كسـ

تأكد من أن مثة نظرة واحضة عن 2008 ية هدفه ا بو اخلار يجي ملاكتب الو تعراض اسرتا يام اب نوي ا ل، أشار املدير العام إىل أنه  ي ت سـ جي لق
يفهتا ية األوسع تكون قامئة عىل اخلدمةظدور هذه املاكتب وو  .لتنظمي يف دمع خدمات فاعةل وفعاةل لألهداف ا

ية و .6 نا بدلان ا شد املوارد لفائدة ا ية إىل  بو الرا هود الو تصل  مأمه اجامتع  م لجب ل ح ي منوها حىت ي سريا  ية الفكرية  لتفع من ا تي مللك ُيمكن تن َ
ية  بو جلدول أعامل ا رشوع الو يذ  منيف موافقة و ي لتم بوالراتنف ية ب املعين ييم إىل عقد مؤمتر الو شد املوارد ألغراض ا منتكوين رشااكت  لتحل

شاورات املؤمتر وأاتحت حتضريات ).2009نومفرب ( تصل بطريقة معل واكالت  مو يعاب دروس وعرب  بو من ا نت الو نة  تفرصة  ي تي سمك مث
ية ية الر سـا ئيمن ية واملؤمتر ذاته  .لت بكة قويعىل لعملوساعدت هذه ا شاء  شـإ رشاكء ن بو تسمح لة من ا يحه سـتكشافابيللو هذه تت ادلمع اذلي 

بكة  يةلشـا نا بدلان ا ملدلول األعضاء من ا ل نةُوأ .ل للجبلغت ادلورة الرابعة 
ية  ملعنا

ية  لتمناب
ية  مللكوا

تابعة  بادرات ا ملالفكرية مبجموعة من   .م

هام .7 هم ا يني يف إاتحة د بو احلا متر ماحنو الو لوا مع ل ي ندوق افقد  .سـ لأاتح  تامئينص يا/سياابن الا يا دعام إضا فأفر وسامهت احلكومة  .يق
بلغ  ية  يااب مبا ن يا1.1ل بو يف بدلان يف أفر ندوق دعام لعمل الو يون فرنك سورسي يف هذا ا يق  ي لص ي شأت حكومة 2008ويف هناية عام  .مل ن، أ

ية، السـامي ناطقة ابلربتغا بدلان ا بو يف ا تامئيا دعام لعمل الو ندوقا ا لالربتغال  ل ل ي ن ياسص تايل مزيدا  .يق يف أفر ياانت األداء يف اجلدول ا يح  لو ب تت
شأن ما حتقق من زايدات يل  تفا بمن ا ص ية  ل   .2009-2008فرتة النيف املوارد من خارج مزيا

 

يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

ية 20تكفل الربانمج  .8 تو يذ ا بو الرايم إىل  ية للو رشوع جدول أعامل ا يذ  ص  ل ي من نفم تنف لت ية من2بت يات جدول أعامل ا من تو . لتص
يه عقد مؤمتر  رشوع املصدق  علواقرتحت ويقة ا مل تث بيعىن  ية ألغراض املوارد حلشد رشااكت كوينُ  إىل 5قد املؤمتر يف الفرتة من وُع .لتمنا

رشوع2009 نومفرب 6 ها يف ويقة ا تاجئ ترد تفا نه  مل ومتخضت  ث ن بداية م .صيلع ية لغري أن املؤمتر مل يكن سوى نقطة ا تو يذ ا صن أجل  ل  2تنف
ية يات جدول أعامل ا منمن تو شطة الربانمج و. لتص رشوع وأ يح ويقة ا نيف هذا الصدد،  مل ث يل 2011-2010فرتة ال يف 20تت ص مزيدا من تفا

يد تاجئ عىل املدى ا يمي ا ثل هذه املوارد و شد  بعأهداف  ن لح ل تق   .م

شطة الربانمج مبوجب الربانمج  .9 يذ 20نويريم تصممي أ يات تنف إىل  تو صا ية43 و40 و30 و14ل يات جدول أعامل ا من من تو . لتص
ية  تو تعلق اب صويف ما  ل ية20، معل الربانمج 14ي بو املوضو تعاون مع قطاعات الو ع  ي تأكد من أن األشطة اليت ب ن عىل ا نظمة ُنظمتل م مع 

ية تو ية تعكس هذه ا تجارة العا صا ل مل ية م20معل الربانمج كام . ل بو ا ن مع قطاعات الو ية دوية أخرى ملعي نظامت حكو تعاون مع  لن أجل ا مل م
يات  تو يذ ا صدعام  ل  .43 و40 و30لتنف
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ثا  بياانت األداء :لاث

سري  لتاح نظام إشارات ا  مف

يا   %)100(لكحمقق 

 %)50(ئحمقق جزيا 

 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

 

بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

بو مأخوذة بعني آراء  يالو
تعلقة  بار يف املداوالت ا ملالا عت

ية الفكرية يف  مللكبقضااي ا
لاحملافل ادلوية، مبا فهيا األمم 

تحدة  ملا

لو مثاين واثئق وتقارير اجامتعات دوية 
بو يبني آراء الو  ّت

شرتك ُأدرجت  تحدة ا يان األمم ا ية الفكرية يف  ملا مل ب مللك
هوم وحدة( مفيا مع  تحدة مماأل يف العمل متشـ اذلي ) ملا
تديرة حلكومة بواتن ُتيل دم وُق ملسـيف اجامتع املائدة ا

ية، األمر اذلي يؤكد ادلمع الفعال  لتمنورشاكهئا يف ا
ية الفكرية تع به نظام ا مللكاذلي   . يمت

 اجامتع مع 30مشاركة فاعةل يف أكرث من وشارك 
تحدة اإلطارية  ية األمم ا ية، واتفا تجارة العا ملنظمة ا مل قل م

ناخ، و ملشأن تغري ا ية ب تحدة  مننظمة األمم ا للتمل م
ية، نا عا تحدة األمم  ومؤمترلص ية، و  للتجارة ملا لتمنوا

ية القمة نظمة الصحة  جملمتع ملالعا ماملعلومات، و
ية، بدلان األمر ية  ية، ومرصف ا يكالعا لل من  لس وجملتمل

يذيني، و املديرين نةلتنفا  فالريعة اإلدارية للجا
توى نة ،ملسـا ية للجوا توى، األمر  فالريعة جمالربان ملسـا

شات نا قاذلي أثرى هذه ا  .مل

ياسا عىل هذا املؤرش أيضا يف بعض  هر األداء  قو يظ
ية  بو املوضو عبرامج الو والربانمج ) 5 و4الربانجمان (ي

ية( اجلديد 18 تحدايت العا ية الفكرية وا ملا ل  ).مللك

 

شورات  يغات وتقارير و نمثاين  مبل ت
ية وغري  نظامت حكو مصادرة عن  م

ية تربهن عىل آراء نارة محكو ست أكرث ا
ية الفكرية  مللكحول ا

 

يجة اخملوةل  ياسا عىل ا توهذا املؤرش صعب  لنق
تظمة ته بصورة  تا بو ومل يمت  نسامهة الو بع ي ممل   .م

 

نظامت  شاركة عدد مزتايد من ا ملو م
بو بصفة مراقب  ية يف الو يغري احلكو م

شرتكة شطة  هاهما يف أ موإ ن  س

يفت بني يف ال10 ضأ ية مرا نظامت غري حكو ق  م بو م يو
  .2008يف عام 

ئت نشأ بادل املعلومات وتطوير ُ نصات جديدة  لت  م
يع أحصاب املصلحة  تعاون مع  شطة جديدة  مجأ ب ن

ية ( نظامت احلكو ية، وا نظامت غري احلكو ما ملم مل
ها ناعي واحلكومات  نفسادلوية، والقطاع ا لص  ).ل

 

فهم أمعق دلى جتمعات قطاع 
متع املدين ل عمل جملاألعامل وا

ية الفكرية  بو وفوائد ا مللكالو ي
شاركة معززة  ية؛ و ّعىل ا م لتمن

شطة  نمتع املدين يف أ للمج
بول  بو وفقا ملعايري  قالو ي
ية  نظامت غري احلكو ما مل

جدول أعامل (واعامتدها 
ية  تو ية، ا صا ل  )42لتمن

شرتكة مع  شطة ا ملوزايدة يف عدد األ ن
ية ودون اإل نظامت اإل ميا مي قلمل ية قل

ية  طنوالو

ياسا عىل هذا املؤرش، ُمل جت ياانت األداء  قمع بعد  ب
 .قميُمل تفهـي وذلكل 
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بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

ية مع القطاعني العام  فورشااكت إضا
 واخلاص

يوسكو يف شارك  ميي  تب اإل رشوع  نيف  لل قل للمك م
ية تعزيزا  ية و ثقيفجاكرات يريم إىل تطوير موارد  تمي تعل

ي بكة ا للقدرات اجلامعات اليت تدخل يف  نوسكو يف شـ
ناعي  رشاكت بني اجلامعات والقطاع ا لصجماالت ا ل

يا نولو جوأنظمة إدارة ا رشوع عىل  .لتك ملنطوي هذا ا ي
بة إ طماكية خما يا مبا 13 جامعة يف 207ن سـ بدلا يف آ

يا180فهيا   .نيسـ جامعة يف إندو

يا من و نوب رشق آ تحاور مع رابطة أمم  متر ا سـا جل سـ
شرتكة وتعاون  شطة  نظمي أ سـخالل  م ن تدام مع مت

ية  بحوث الو ثل جملس ا ية  سات و نمؤ ل ن طس مط
ية  يا ا نولو هد تطوير ا ندي، و تا يقا ج تك بمع لتطل يل  -ل

بة العلوم  بني، و يا  نولو شعبة العلوم وا للفل جشع لتك
يت انم يا  نولو بفوا ج  . لتك

 

بو من خارج  يزايدة يف إيرادات الو
ية يف الفرتة   ابملقارنة 2009-2008ناملزيا

نة يف تقرير اإلدارة  ملبيّمع اإليرادات ا
ية للفرتة   2007-2006لاملا

ية للفرتة و -2008نبلغ مجموع اإليرادات من خارج املزيا
يون فرنك 15.8 ما قدره 2009 يسورسي مقارنة مل 

يون فرنك سورسي يف فرتة 13.4مبا قدره  ي  مل
تني   2.4، أي بزايدة قدرها 2007-2006لسـنا

بة  سـيون فرنك سورسي أو  بنمل  %. 18ي

 

بو  تاحة للو يزايدة يف املوارد ا مل
ها  ية لفائدة  معلمن خارج املزيا ن

ية وتكوين  ساعدة ا نيف ا لتقمل
جدول أعامل (لكفاءات ا

ية  تو ية، ا صا ل  )2لتمن
هات املاحنة بزتايد عدد  ساع قاعدة ا جلوا ت

شأن  باملاحنني اجلدد والاتفاقات 
تامئية واتفاقات أخرى يف  ناديق الا نا سلص

 هذا اجملال

تقرا يف ظل عدد و تامئية  ناديق الا سـاتفاقات ا ن ملص س
تني 18  مقارنة بفرتة 2009-2008لسـن يف فرتة ا

تني    .2007-2006لسـنا

 

 

ية :رابعا تخدام املزيا نا  سـ

ية املعدةل  تخدام موارد الربانمج واملزيا نا  2009-2008سـ

سورسية الفرناكت بآالف( يا  )ل

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

10,616 10,795 101.7% 

  

عزى ذكل أساسا إىل ارتفاع يف موارد ُوي. 2009-2008فرتة ال اعامتدات نع% 1.7بنسـبة زايدة يف اإلنفاق عرف الربانمج و .10
يجي اجلارياملوظفني  تقومي الاسرتا تبب ا ل  .َّاإلنفاق ملوارد خالف املوظفني عوض إىل حد ما عن ذكلنقص  ولو أن ،بس
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يذيةاإلدارة  :21الربانمج   لتنفا

هدف توجهيات ادلول  لا بو من أداء رسالهتا وفقا  متكني الو نظمة،  سن إدارة ا ياسة العامة و لتوجه واحض يف ا ي مل ح لسـ ل
ميي  لتنظاألعضاء واإلطار ا

 املدير العام  مدير الربانمج

 

ييل أوال  حتلملخص 
شا21يغطي الربانمج  .1 تب ا يجي، و يط الاسرتا تب املدير العام، وا ت  ت ملستخط مك  .ر القانوين وخدمة الربوتوكوللمك

تني  .2 ها مدير عام جديد 2009-2008لسـنولقد اكنت فرتة ا تخب خال يجي ا ل فرتة حتول هامة وحتول اسرتا ن توبر (ت ، )2008كأ
يا اجلديد  سمرب (لعلوعني فريق اإلدارة ا يجي )2008يد تقومي الاسرتا ت، وانطلق برانمج ا توبر (ل تصدي ) 2008كأ ثقافة لللمن أجل ا

ية سسـيةاملؤ ها الاسرتا تامتىش مع أهدا ها ومواردها  ها و تجارية وتقومي برا ياهتا ا ية  بو وفعا سائدة يف الو يجا ل ل معل ل ي تل ف يلك شاورات  .هجم موبعد 
ية املعدةل  نثفة مع ادلول األعضاء، متت املصادقة عىل الربانمج واملزيا يجي 2009-2008 للفرتةمك توى الاسرتا ت اذلي عدل مبوجهبا ا ملسـ ِّ ُ

يع جماالت الربانمجلأل ية عرب  يلك الربانمج وموارده، ودجمت يف أهداف ا ها من تقومي  مجهداف وما يوا من لته ل واكنت هذه اخلطوة  .فق
يط  تحدايت  تصدي  يذ واليهتا وا ها من  نا  بو من جديد  ية، وحتديد موقع الو ياسة الاسرتا توهجات ا تجالء ا حماألوىل ال ل ل ي ي يج سـ ل نفسـ تل متك ت ل

نو يجي و تكيوسرتا تحولتج توبر و .للويج خاريج رسيع ا ساعدة 2008كمن أ يا اضطلع املدير العام ابلاكمل و يني فريق اإلدارة ا مب حىت  لعل تع
تطوير ببه  يذه مكت يجي و تقومي الاسرتا تنفبرانمج ا ت يدي .ل يلكة ا هوإضافة إىل الانهتاء من إعادة ا مته ناهةلل من الوحدات % 70 زي ملا 

ية، أ ُا يا ومع ادلول األعضاء، وعطيت األولوية يفلتنظمي تواصل دا خل هذه املرحةل األوىل إىل تعزيز خدمة الزبون وا تعزيز األداء من كذا ل
برية يف  ثغرات ا توى املوظفني لك عىل حدة، وحتديد ا توى الربانمج وعىل  تاجئ عىل  يات إدارية قامئة عىل ا لكخالل  ل سـ سـ ن ممعل م توافر ل

نظ بو مضن  هارات وسدها، واخنراط الو ما يةيمل تحدايت العا تصدي  تحدة  ملومة األمم ا لل لل يق  .مل بادرات اخلاصة اليت سامهت يف  حتقوترد ا مل
 .هذه األهداف يف اجلدول أدانه

ية، مبا يف ذكل  .3 ية العا تصادية واملا رشاف آاثر األزمة الا ية رصد وا تني  ملوقاد املدير العام أيضا معال حاسام خالل فرتة ا ل ت قبغ سن لسـ
يف سفر املوظفني وبدء العمل بربانمج ترك اخلدمة الطوعياختاذ إجراءات سامه يص تاك بري يف  شلك  لت  تقل ك شئ مرصد عىل  .ب نوأ

ية توهجات الر ية وا يس املا بة املقا نا لدلول األعضاء من مرا ية  شفا شابكة ألغراض ا سـا ل ل ي ل ئيل ي ق  .متكف

تب املدير العام مبوجب الربانمج و .4 يعإىل  21مكابدر  بو حرضه فإدارة أول جزء وزاري ر يات الو توى خالل  ي ا مجع  وزيرا 54ملسـ
يجي ا توجه الاسرتا توى يف ا يايس الريع ا رس الاخنراط ا ية  سامهة إجيا بت به ادلول األعضاء كونه  تور ل سـ سـ ي ب ملم فل ِّح ُ بوت مسـتفيدا  يجلديد للو

ثف ل توى ريس الوزراء مضن برانمج  توى الوزاري و مكيف ذكل من لقاءات املدير العام عىل ا ئ سـ مسـ سقة مل ية ا نلغاية من الزايرات الر ملمس
 .2009كتب يف عام ملاقام هبا 

تب اوزاد جح .5 ملم العمل اذلي يضطلع به  بقا للربانمج ستشارمك تخاب املدير العام، 21ط القانوين  ية ا بب  برية  ن زايدة  معل بسك
بىن اجلد سجةل  املوظفني قضااييد وقاعة املؤمترات، وزايدة عدد ملوا بو دلى جملسملا نظمة العمل ادلوية،  يالو لتظلامت واحملمكة اإلدراية  مل لل

شار القانوين وتويهل هممة تطويرها إىل مصدر عاملي للمراجع خاصة  تب ا يا إىل  تاحة إلكرتو ياانت مجموعة القوانني ا كونقل قاعدة  ت ن مل ملسب مك ً
ية الفكرية واملعاهدات توري، فإن الانضامم إىل  .مللكبقوانني ا بو قد فاق ما جسل خالل فرتة سـأما يف اجملال ادل ِّاملعاهدات اليت تديرها الو ُ ي

تالم ومعاجلة  يث مت ا سابقة  تني ا سـا حل نه إصدار 121لسـن يغ142ع صك تصديق أو انضامم جديد ترتب  شار  .تبل  تب ا ملستوعاجل  مك
بو16القانوين أيضا انضامم وتصديق الاحتاد األورويب و بو املؤلف ومعاهدة حق بشأن ي من ادلول األعضاء عىل معاهدة الو  بشأن يالو

يل األداء شأن لتسجوا نغافورة  تحدة معاهدة  نجاح مع األمني العام لألمم ا بالصويت وجسلت  سـ مل نفاذ  قانون ب لالعالمات اذلي دخل حزي ا
تعراض يد الا سـخالل الفرتة  تعاقدة .ق ندن التفاق الهاي  ملوقررت األطراف ا يق القانون ا1934ليف قانون  يد  ب  ملذكور عىل القطاع تطجتم

يق  ية إىل  يارات الرا تلف ا شأن  شار القانوين  تب ا يه  سب تو بو وكذا يف ادلول األعضاء، وذكل  حتقاملعين يف الو م مك خلج خم ب ت ح ملسي
بة يجة املر تقا  .لنت

ناء ا .6 تفاوض مع املقاول العام امللكف  شار القانوين يف املرحةل األخرية من حتضري العقد وا تب ا ملوشارك  ل بت بمك بىن اإلداري ملس
ناء متويل ا يار  شاركة اليت وقع علهيا الا باجلديد، وكذا عقد القرض مع املصارف ا ت لمل ل رشوط  .خ بقا للمعايري وا يذ العقدين  لوجيري  ط تنف

شأهن تفق  با بو مبوجب اتفاق املقر املحتفظ أحاكم خاصة عىل اتفق كام  .اممل نوحة للو يازات واحلصاانت ا يإىل أبعد حد ممكن الا ملم ربم مع مت
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سورسي ياجمللس الاحتادي ا ية  .ل تارة من املصارف  يةل مع مجموعة  بغوبدأت مفاوضات  خم متويل قاعة املؤمترات اجلديدة، لقرض منح مث
بىن املذكور ناء ا يار املقاول العام  ية ا ملوكذا  ب ت لمعل  .خ

سائل القوانني اإل .7 تعلق  مبويف ما  شار القانوين يف إسداءي تب ا متر  ملستدراية، ا مك تب املدير العام، واإلدارة سـ شورة إىل  مك ا مل
بة يا و  شعا سائل القانون اإلداري األخرى، وسامه  املوارد إدارة لعل رشية، والرضائب و سائل املوارد ا شأن اجلوانب القانوية  رشية  ما ب مل ن ب لب ل

بو يد للو تايل يف احلمك الر ياب شـ شورة الق .ل شار القانوين ا تب ا ملوإضافة إىل ذكل، قدم  ملست شأن مك رشية  بة إدارة املوارد ا بانوية إىل  ب شع لن
نات املقرتحة تعديالت الفردية عىل نظام لتحسيا بو وا لإلقامة العدل يف الو بو  اي ته لموظفنيليلو بو يف جمال احلمك  .حئوال يودعام لعمل الو

تعراض مفصل للمامرسات الفضىل بني واك بو يف ا ية، شاركت الو سني املامرسات املؤ يد و سـالر ي سـ حت تحدة ويف بعض سشـ ملالت األمم ا
شف املايل الوالايت ال ية ذات الصةل اب ملو لك بار أوسؤولنيطن شاء نظام ك  تخدمني آخرين، األمر اذلي أفىض إىل إ ن وموظفني أو  مسـ

يغ هذه بو خالل فرتة ا بليل يف الو ي لتث شار القانوين دمعه القانوين  .م تب ا ملستكام قدم  ية أخرى يف جمملمك ال القانون تيجبادرات اسرتا
يل  نظام إدارةنظام إدارة األداء وتطوير املوظفنيقباإلداري من   .املوظفني وتطوير األداء ب وبدء العمل 

شار القانوين أيضا يف عام  .8 تب ا ملستوابدر  بري هدفه تطوير مجموعة2009مك رشوع  ك إىل بدء  تاحة القوانني م بح  ملا يا  تصإلكرتو لن
تجدا ياانت شامةل بآخر ا سـقاعدة  بىن ملب ية الفكرية واملعاهدات، وجنح يف الانهتاء من املرحةل الرايدية وإصالح ا لت حتوي قوانني ا مللك

ياانت اجلديدة ية ابلاكمل ليك حتوي قاعدة ا ية ا با ن لت لتقتح   .ل

 

يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

يع الربامج املر .9 تيح  مج تاسع تت يجي ا هدف الاسرتا لبطة اب ت بو لمتكني فعاةل ومايل إداري دمع بنية(ل ها تنفيذ من يالو  دعام أو )جمبرا
بة تاجئه املر يق  بو معوما من أجل  تقخدمات أخرى إىل الو نحتق تب املدير 21ويف هذا الصدد، يضطلع الربانمج . ي تضمن معل  مك اذلي  ي

يع القطاع يذ  سري دمج و يجي العام والرقابة  يه الاسرتا تو مجالعام بدور رييس يف إاتحة ا ي ت نفل ج تئ بو جلدول أعامل لت ية داخل الو يات ا ملعن
بو بارشة 2009وخالل عام . يالو ية املدير العام  يق جدول أعامل ا بة  م أبلغت  من سـ لتشع يع بيامن تن ثب يف  تب املدير العام عن  مجشارك  ك مك

رش ية وا تأكد من توافر املوارد املا ية ا ثا  بة توجهيا  يه ا بأعامل جدول األعامل، مبا فهيا تو ل ل بغ ي لشع ث حل يق جانب دمج جدول أعامل ج تنسـية، و
ية  .لتمنا
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ثا  بياانت األداء لاث

سري لتاح نظام إشارات ا   مف

يا   %)100(لكحمقق 

 %)50(ئحمقق جزيا 

 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

 

بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

بني يف ويقة  ية الربانمج  ثتقومي  ّب م ن
ية املعدةل للفرتة  نالربانمج واملزيا

 وبرامج جديدة 2008-2009
 موضوعة مبوافقة ادلول األعضاء

َقوم ِّ يلك الربانمجُ يلكة ُ، ونه  تعراض وإعادة  هفذ ا سـ
ية تا ية ا لالوحدات ا ل تعاون معاهدة :لتنظمي  بشأن لا

بة بة شعالرباءات، ومدريد، و املعارف شع الرباءات، و
يدية يق جدول لتقلا تحكمي والوساطة، و سـ، ومركز ا تنل

ية،  ية، والاتصاالت، والعالقات اخلار جأعامل ا لتمن
ية ية واملزيا يا املعلومات، وإدارة برانمج املا نولو نو ل ج  .تك
ية الفكرية  ية  بىن ا بة جديدة  ئت  للملكوأ تش لل لتحشع ن

يجي ا هدف الاسرتا ية دعام  تالعا  .لرابعللمل

يني ُوأ هدفني الاسرتا تيجئت برامج جديدة دعام  لل نش
سابع تصادية  :لاخلامس وا قادلراسات الا

يةواإل تحدايت العا ملحصاءات، وا   .ل

 

تصاصات  هارات والا خوجودة ا مل
يا  بة لزتويد اإلدارة ا لعلا ملسـتقط

توجهيات   لاب

يا اإلدارة ني فريقُع سمرب 1اجلديد يف  لعلا . 2009ي د
ساعدوه عىل ُ مرة، عوألول مني نواب املدير العام و

شورة ية مطابقة الكفاءات ابملواصفات ا نأساس  . ملمعل

سابقات ُوع ية عرب  مني موظفون ذوو همارات أسا سـ
بة املوارد  توى مدير، خاصة يف  ية عىل  شعنا سـ سـ مت ف

يس ادليوان  يا املعلومات ور نولو رشية و ئا ج تك لب
تصادية شؤون الا يس ا قور   .لئ

 

ية عىل األجل وخطة  تيجاسرتا
توسط مبوافقة ادلول األعضاء  ملا

شاور واملصادقة عىل اخلطةو ية لتتأجل ا  تيجالاسرتا
توسط إىل عام  لألجل  للحصول عىل رد 2010ملا

يا اجلديد   .لعلفريق اإلدارة ا

 

تنفيذ انحج للمرحةل األوىل يف 
تقومي لسار ا يجيم  ت الاسرتا

بني يف ويقة الربانمج  ثوتقومي  م
ية للفرتة  2011-2010 نواملزيا

ية و يه 2011-2010نرخس برانمج ومزيا عل املصادق 
َّيلك الربانمج املقو ست إدراة األهداف و .مه نعكا

ياغة  ند  تاجئ يف مقاربة أكرث رصامة  صالقامئة عىل ا ع لن
بة ومؤرشات األداء واألهداف، إضافة  تاجئ املر تقا لن

ية ياس ما ،سـإىل اخلطوط األسا متكن من  ق وذكل  لل
 .حتقق من تقدم

 

سن إزاء ادلول  حمتواصل 
يا األعضاء واإل لعلدارة ا

واملوظفني وسائر أحصاب 
تب  مكاملصاحل من جانب 

 املدير العام

يا ية يف أعامل فريق اإلدارة ا لعلفعا  ل

ية يف  يا الاتقا ية فريق اإلدارة ا لبدأ العمل  ن لعل بعمل
سمرب  يا اجلديد يف د يني فريق اإلدارة ا تظار  يا لعل تع ن

هذا الفريق2009 ية  ية الهنا ندما حتددت ا ل  ئ لعمل  .ع
سمرب ترتو  2009يب عن خلوة املدير العام يف د

يا اجلديد أن بدأ هذا الفريق مع  هللعلبفريق اإلدارة ا
ية  يا شرتك لألولوايت ا هم  سـسب  سـ م لح ف

يا يا ردا إجيا تحدايت واكن رد فريق اإلدارة ا بوا لعل  .ل
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بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

يا من خالل اجامتعات تعزز تواصل املدي خلر العام دا
يا، واجامتعات  هرية مع فريق اإلدارة ا لعلنصف  ش

يع املديرين، واجامتعات نصف  هرية مع  مجنصف  ش
توى احمليل،  يع املوظفني عىل ا سـهرية مع  ملمج ش
تلطة من  ية مع مجموعات  شات غري ر نا خمو مس ق م

توايت ون اعرتاف املوظف. املوظفني يع ا سـعىل  ملمج
تو لسن ا اصل معوما لكن ال تزال مثة بعض نقاط بتح

  .الضعف قامئة يف بعض اجملاالت

 

 

 

وردود فعل من املوظفني وأحصاب 
تواصل  لاملصاحل يف اخلارج عىل جودة ا

تعزز تواصل املدير العام مع ادلول األعضاء وأحصاب و
تظمة، مبا  يني من خالل اتصاالت  ناملصلحة الر مسـ ئي

ية خالل حفةل الغذاء مع تنظمي فهيا  معروض إعال
ثف من  سفراء ومن خالل برانمج  مكيع ا ل مج

ياحملارضات تب اذلي مع ة، وكذا ادلج اخلار مكقدمه 
ية خالل اجامتعات  سـاملدير العام والقطاعات األسا

شاور واحلوار عىل  ية أاتحت املعلومات وا تغري ر لمس
توى العمل تلو .ملسـا سفراء متسـا ية من ا ل ردود إجيا ب
سقي الفريق  .منو

تخدو تخداما مسـا سـ املوظفون وأحصاب املصلحة ا
شابكة مكوارد فاعال الصفحات اجلديدة ع لىل ا

للتواصل إذ أهنا حتوي خطاابت ومقابالت املدير 
يجي واملرصد تقومي الاسرتا ية، وا تالعام ا ل  .لصحف

 

ساعدة مقدمة يف  مشورة و م
ية إىل املدير  لأواهنا وجبودة عا

العام وادلول األعضاء 
ية  خلوالقطاعات واإلدارات ادلا

تلف القضااي  بو حول  خمللو ي
تص ية ا ملالاسرتا ةل بعمل تيج

نظمة  ملا

ردود من املدير العام وادلول األعضاء 
بو  ية للو يوالقطاعات واإلدارات ادلا خل
يهتا  تلمة وتو شورة ا قحول فائدة ا سـ ململ

يهتا  لوفعا

تلمت  ُا شأن سـ سقي الفريق  ية من  بردود إجيا ن مب
تب املدير  ساعدة اليت يقدهما  ية املعلومات وا مكنو مل ع

 .العام

يا، اكن مثة ردود إ بة خلودا ية من املدير العام و شعجيا ب
تني  ساعدة ا شورة وا شأن ا رشية  للإدارة املوارد ا مل مل ب لب
رشوعات اإلدارة  تطوير  تب املدير العام  مقدهمام  ل مك
يجي، مبا  تقومي الاسرتا ية لربانمج ا ية الر تادلا ل سـ ئيخل

يف ذكل نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني، وبرانمج 
يغة   األوىل ملقرتح نظاملصترك اخلدمة الطوعي، وا

ته املوظفني   .إصالح نظام عقود العمل/حئوال

ساعدة القانوية للعديد من و شورة وا يحت فورا ا نأ مل مل ت
ية  بات خار بو أو ردا عىل  جالوحدات داخل الو طل ي

شأن  : بوذكل 

بو؛- تخدام شعار الو سامح اب ي ا سـ  ل

بو؛- شأن أسامء نطاق الو بات  ي  ب  طل

سخ مصدق 53 معاجلة - علهيا من املعاهدة لن طلب 
بو؛  ياليت تديرها الو

سب الطلب -  منوذج صك انضامم أو 20ح إعداد 
بو؛  يتصديق عىل العديد من معاهدات الو

شأن مزااي الانضامم إىل بعض 18 إعداد - ب مذكرة 
بو؛  يمعاهدات الو

تالم - شأن مجموعة 300سـ ا سار أو طلب  با  سـتف
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بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

تاحة القوانني يا، وأرسلت فورا  ملا ًإلكرتو  ردود علهيا؛ن

ياغة -  عقد ومذكرة تفامه ومراجعة أو تفويض 190ص 
نه  عشأهنا أو لكهيام األمر اذلي ترتب   . معل660ب

بو يف - شار القانوين الو تب ا ثل  ي  ت ملسمت ية 38مك قض 
تظلامت و بو  للتظمل أمام جملس الو  شكوى أمام 21ي

تب  نظمة العمل ادلوية؛ وتقدمي ا ملكاحملمكة اإلدارية  ل مل
شأن مشورته تطاع .  طلب مراجعة إدارية41ب  سـوا

تعويضات  تب فرض سقف عىل ا لا األرضار (ملك
يف تاك لوا  فرنك 230 000يف قضااي قضت بدفع ) ل

يون فرنك 3.25يسورسي من أصل مجموع  مل 
 . يسورسي املطالب هبا

يفة اإليداع  ية معززة لو ظفعا َّل
تعلقة  نظمة وا ملاليت تقوم هبا ا مل

ات اليت ابملعاهدات والاتفاق
تديرها، مبا يف ذكل إجراءات 
تحديث  تويق وا يل وا لا ث ل لتسج

ياانت  باخلاصة بقاعدة 
 املعاهدات

تغرق ملعاجلة اإلخطار  ملسـحرص الوقت ا
حباالت الانضامم وسائر اإلجراءات 
تعلقة ابملعاهدات يف أربعة أايم يف  ملا

توسط  ملا

ية يف إبالغ  - ياانت األخرى ا ملعنادلول األعضاء وا لك
تعلقة ابملعاهدات ورشت حي يع األعامل ا ننه  مل جبم

شابكة بو يف ا لمبوازاة ذكل عىل موقع الو حرص و. ي
تغرق ملعاجلة اإل  حباالت الانضامم بالغملسـالوقت ا

تعلقة ابملعاهدات يف أربعة أايم  ملوسائر اإلجراءات ا
توس  ط؛مليف ا

  صك تصديق أو انضامم جديد؛121 -

شرتكني يف الاارتف - ية ملع عدد ا نقامئة الربيدية اإللكرتو
شرتك؛6742للمعاهدات إىل   م 

يل-  تصفح 11376255 موقع املعاهدات تسج 
 صفحات؛

تني  - نح صفة مراقب من  بني  تالم  نظما مل طل مسـ
نظامت غري  بات من  تني ومثان  تني دو محكو طل ي لي م

ية و  ية 10محكو نظامت غري حكو بات من  م  م طل
ية؛  طنو

تان دو - تان حكو يتوافر  ي لنظم م نظمة 16تان و م م 
بح أعضاء  ية عىل املعايري املطلوبة  لتصغري حكو م

بو؛  بني يف الو يمرا  ق

 

تعلق  بات فعاةل فامي  يتر يت
ية واإلدارية  جستابألمور اللو

رشيفات لفائدة املدير العام  لتوا

توى عال من الرضا  مسـردود تدل عىل 
بات  تيعن تكل الرت

سـيت واإلداري ودمع نتصدى ادلعامو جي اللو
ية لعدد الرب لوتوكول املقدمني إىل املدير العام بفعا

ية اليت ارتفعت إىل أكرث من  مسالارباطات الر ت
ها املدير العام وكذا همامته % 100 تضا فواليت ا سـ

يس الوزراء خالل  توى الوزير ور ية عىل  ئالر سـ ممس
تني تب املدير العام أيضا دمع و. لسـنفرتة ا مكنظم 

تو يع ا ملسـالربوتوكول ألول جزء ر يات وذكل ف للجمعى 
توى  يايس عىل  يع عىل اخنراط  سـمن أجل ا سـ مشج لت
يث  بو  يجي اجلديد للو توجه الاسرتا حأعىل مضن ا ي ت ل

توبة و . وزيرا54حرضه  نان ا بارات الا ملكأكدت  ت مع
بريا  تعددة رضا  ية من مصادر  كوا مه باتعىل الشف  .تيلرت

 

 



 2009-2008تقرير أداء الربانمج 

115 

ية :رابعا تخدام املزيا نا  سـ

تخدام موارد الربانمج واملزي ية املعدةل سـا  2009-2008نا

سورسية الفرناكت بآالف( يا  )ل

 

بلغ( يف املوارد خالف املوظفني 21لربانمج لاإلنفاق نقص وجسل أغلب  .10  000 يرنك سورسي من أصل ف1 087 000 مرصف 
بة  ا2 276 تخدام  سـمتدة أي ا بنسـ يجي  ).%48ملع تقومي الاسرتا شطة ا بري إىل أن أغلب اعامتدات أ تويعزى ذكل إىل حد  ل ن اخلدمات (ك

تعاقدية تعاقد مع ) لا يجي طورها وأدارها املوظفون املوجودون عوض ا تقومي الاسرتا لمل ترصف وذكل ألن املرحةل األوىل لربانمج ا ت ل ُ
توقعا يف  يني كام اكن  مشارين خار ج  .األصلمست

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

14,086 12,940 91.9% 



 2009-2008تقرير أداء الربانمج 

116 

ية والربانمج :22الربانمج  ية واملزيا شؤون املا نإدارة ا ل  ل

هدف نة وإطار  لا ية  بقة، وإدارة ما ساءةل فهيا وفقا للقواعد واللواحئ ا ية فعاةل وشفافة وميكن ا يضامن معامالت ما ل ملط مل متل ً

ساع تاجئ  ية وتعزيز اإلدارة القامئة عىل ا تخدام املوارد بكفاءة وفعا ية ميكن من ا بة املا للمللمرا ن ل سـ لل ّ سني ق حتدة عىل 
 .األداء املؤسيس

يد أ مدير الربانمج   سوندارام. لسـا

 

ييل أوال  حتلملخص 
رشاء يف  .1 تني يف وقهتا عىل الرمغ من عدم وجود منوذج ا لسددت أغلب املدفوعات خالل فرتة ا نظاملسـن املؤمتت  املايل لا
)AIMS( سدد ُ، وظلت بعض الصعوابت يف تعقب ما إذا اكنت مدفوعات املمونني  يدهايف ت يف من عبء  .عموا لتخفومن املرتقب ا

ناير  منوذج يف  ند بدء العمل هبذا ا شلكة  يهذه ا ع بدلان وسديد . 2010لمل ند حتويل بعض العمالت إىل بعض ا توال تزال مثة صعوابت  ل ع
سديد يد ا تلفني، األمر اذلي اكن هل أثر عىل موا تاملدفوعات إىل أفراد  ع يدائرة معلت و .لخم ثب مع رشاكهئا املرصيني لاخلدمات املا فة عن  ك

 .لهذه احلاالت" بديةل"للتوصل إىل حلول 

تامثر معدةل يف خريف عام و .2 ياسة ا سيغت  سـ يا يف الوقت الراهن2009ص تعراض دا يد الا خل ويه  سـ  .ق

يةو .3 تب اخلدمات املا شئ  لأ بنجاح يف ريع عام  مكن يا وتريم إىل . 2009ب توافرة ملدة أربع ساعات يو موهذه اخلدمة  الرد يف ظرف م
هاتف48 بو عن طريق ا ية اليت ترد من زابئن الو سارات املا ل ساعة عىل أبعد تقدير عىل الا ي ل بح هذا الربانمج مضن هذه  .سـتف صوأ

هاتف أو  سارات من الزابئن سواء عن طريق ا تلقي الا سمح  تذاكر اإللكرتوين  بادرة جزءا من املرحةل الرايدية لربانمج نظام ا لا تف ب ي ل سـمل
بو وزابئهناالربيد تواصل بني الو يح تويقا  ها، األمر اذلي  بع تفا ها و ي اإللكرتوين و لل ث ت يل ت ييل صت تخديم اخلدمات  .تسج شاركة  سـوعقب  مم

تقل الربانمج  تعديل الربانمج اإللكرتوين، ا ية واقرتاحاهتم  ناملا ل سارات (ل يغ عن الا بو  يا ابمس نظام الو تفاملعروف دا بل ي سـخل  WINS(للت

– WIPO Inquiry Notification System (( سمرب تاج يف د ينجاح إىل مرحةل اإل ن  .2009ب

بو يف خريف و .4 بعة مصارف، ونظرت يف  الاقرتاحات  طلب2008يعرضت الو تجابت  يار اخلدمات املرصية وا سـال سـ فت خ
يا املعلومات والاتصاالتدائرة عروض هذه املصارف فرقة ترأسـهتا  نولو بة  ية وأعضاء من  جاخلدمات املا تك شع شار ل تب ا ملست، و مك

شار خاريج سفر، و شرتايت وا بة ا تالقانوين و ل مل تعاقد مع ثالثة من هذه املصارف .مسشع ية، تقرر ا لوبعد دراسة املقرتحات دراسة وا  .ف
تامثرات أو ص يام اب ند ا تظام  يا واب ية ابحلصول عىل عروض بديةل إلكرتو ثالثة للخدمات املا ية ا سات املا سوسمح هذه املؤ لق ع ن ن ل ل ل س فقات ت

 .حتويل العمةل

رشوع2009واخنرط هذا الربانمج خالل عام  .5 بري يف  شلك  م  ك نظام ب ته املايل لا ية املعايري -حئوال العام اذلي  للقطاع لادلوية سباحملا
شرتايت واألرصدة إىل نظام املايل املؤمتت  مليريم أساسا إىل إضافة مناذج إدارة ا نظا )AIMS(لا يذ ا نات تدمع  لوهذه ا نف تي م املايل لتحس

ثال ابملعايري بو صوب الا ته وتوجه الو توال ي ية محئ نجاح يف . 2010يف عام  العام للقطاع لادلوية سباحملا رشوع  بوقد بدأ ا ناير 15مل ي 
شرتايت 2010 تخدام منوذج ا بو عىل ا ثفة للموظفني يف الو ية  مل، ونظمت دورات تدر سـ ي مك يب منوذج وبعده(ُ للبل الانطالق الفعيل  ، )ق

تهإضافة إىل نظام املايل وال نارص ذات الصةل اب حئ ا ل بو،  .لع يل اإلنفاق عرب الو رشوع، جسل تعديل هام يف طريقة  ياق هذا ا يويف  سج مل تسـ
يغ إىل ادلول األعضاء عىل حد سواء يغ اإلداري العادي وا ية أفضل ألغراض ا سمح بقدرات  بلاألمر اذلي  بل يغ تي ت لبل ل  .ت

تحضريي املربُاضطلع و .6 تأيضا ابلعمل ا ية ط ابملعايريل ياسات  للقطاع لادلوية سباحملا يه ا يل تو سـالعام، مبا يف ذكل الانهتاء من د لل ج
ية خاص ابملعايري تني للقطاع لادلوية سباحملا ية األوىل  .يبيالعام، وحتضري دورتني تدر تدر يبواسـهتدفت ادلورة ا مقدمة إىل املعايري "ل

بو ية ادلوية للقطاع اخلاص يف الو ياحملا ل ية فقد تصدت إىل موضوع أكرث ختصصا  .ة عريضة من املوظفنيرشحي" سب ثا ية ا تدر نأما ادلورة ا ل يبل
يق نطاقا هورا أ تايل  ضوخص اب مجل ية خالل عام سو .َّ تدر بتاح املزيد من ادلورات واملواد ا يي  .2010ل

يغ املايل العاد .7 ، األمر اذلي أاتح املعلومات لدلول 2009ايل يف بداية عام املي إىل ادلول األعضاء عرب املرصد لتبلوبدأ العمل اب
ية ته ا بو املايل وأ شأن وضع الو يلاألعضاء  شط ي شغب   .لتن

شاء  .8 ية إىل إ يجي الرا تقومي الاسرتا بو كجزء من أولوية برانمج ا تاجئ يف الو نومن أجل الرتكزي عىل تعزيز اإلدارة القامئة عىل ا ت ل ي من ل
بو، فقد بدئ يف بادريثقافة األداء واخلدمة داخل الو  :ت مهناامل اختاذ عدد من ا
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ية "1" ننة الربانمج واملزيا يجي  :جل يط الاسرتا تروابط أوحض بني ا سعة(لتخط ية ا بو الاسرتا تأهداف الو يج لي ية ) ت نوبرانمج ومزيا
ية،  توسط، بدء العمل ابخلطوط األسا ية عىل األجل ا يجي اجلديد يف اخلطة الاسرتا سـند إىل اإلطار الاسرتا مل يج تت تست

سني ا يةحتو شأن ا بو  يذ جدول أعامل الو بة ومؤرشات األداء، وروابط أوحض بني تصممي الربانمج و منتاجئ املر ب ي لتن نف تتق  .ل
يد تصممي تقرير برانمج األداء  :2008إعادة تصممي تقرير برانمج األداء  "2" تاجئ 2008عأ يمي القامئ عىل ا لن للرتكزي عىل ا لتق

سم بعد، إال أن تقرير برانمج األداء وعىل حني أن هذا األ .نعوض قامئة من األشطة نا2008حيمر مل  ثل  حتسي  مقارنة  مي
سابقة يف هذا املضامر هود ا لاب مية  .جل يق ادلاخيل والرقابة  تد بة ا يمي اخلاريج اذلي أجرته  ية ا قوقد عززت  ق لتق شع لمعل

ساءةل واختاذ القرار لدلول األعضاء تقرير أداة  للما يب ادلول األ .ل عضاء بذكل، إال أهنا أعربت عن حوعىل الرمغ من تر
ية ياميت اذلا بة وكذا بعض ا تاجئ املر يغة اليت وردت هبا بعض ا تعدم رضاها عىل ا ن تقلص لتق وال تزال مثة احلاجة إىل املزيد  .ل
يدة يمي  يح مصدرا موثوقا ملعلومات  مفمن العمل من أجل ضامن أن تقرير برانمج األداء  تق  .يت

يات خطإ "3" ية خط : العملةمعلعادة تصممي  معليح  يةةتت يذ الربانمج واملزيا ن العمل األساس  ية  .لتنف يد تصممي ا لعملوقد أ ع
ية املصدق علهيام يط املزيا بة و تاجئ املر نتأكد من أن مثة رابطا أوحض مع ا ختط ن تقلل يد  .ل يح مناذج خطة العمل اليت أ عو تت

تصديق عىل لك  تعراض وا يا من ا لها معلومات متكن اإلدارة ا سـ لعل ياسا عىل مدى تصممي يذ الربانمج  قخطة من خطط  تنف
ية وفعاةل بة مضن املوارد اخملصصة بطريقة  تاجئ املر يق ا فعلقدرهتا عىل  تقن  .لحتق

تاجئ "4" نرشوع اإلدارة القامئة عىل ا سني اإلدارة القامئة 2009صدقت ادلول األعضاء يف نومفرب  :لم رشوع يريم إىل  حت عىل  م
بو وذكل من أ تاجئ يف الو يعىل ا يةلن بو عىل ا شطة الو يمي آاثر أ منجل دمع رصد و ي لتن نفذ  .تق رشوع اذلي  يح هذا ا َّو يُ مل يت

تني  ية2011-2010لسـنخالل فرتة ا تعلق اب بو فامي  تاجئ يف الو من تعزيزا همام لإلدارة القامئة عىل ا ي ي لتن  .ل

تاجئ "5" تدريب عىل اإلدارة القامئة عىل ا نا يذ ا :لل تدريب دلمع  تنفوكجزء من برانمج ا  وتطوير األداء لنظام اجلديد إلدارةل

بواملوظفني يع موظفي الو ها عىل  تاجئ و ية لإلدارة القامئة عىل ا ية مكقدمة للمفاهمي الر ي، طورت حصة تدر مج ن يقسـ تطبب لئ ي  .ي
نظام اجلديد إلدارة أداء املوظفني ياق ا لوتضع هذه احلصة   .سـ

 
يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

هدف تربطةامل الربامج مجيع تتيح .9 يجي لاب تاسع تالاسرتا بو لمتكني فعاةل ومايل إداري دمع بنية( لا ها تنفيذ من يالو  أو  دعام)جمبرا

بو إىل أخرى خدمات ها حتقيق أجل من معوما يالو جئتا بة ن ية والربانمج، فإن الربانمج  .تقاملر ية واملزيا شؤون املا نظور إدارة ا نومن  ل ل  22م
ب يذ جدول أعامل الو يرس  تنفي يةُي شأن ا منو   .لتب
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ثا  بياانت األداء لاث

سري لتاح نظام إشارات ا  مف

يا   %)100(لكحمقق 

 %)50(ئحمقق جزيا 

 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

 

بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

يدهاتقا ية يف موا عرير ما  ل

ية للفرتة  ياانت املا لقدمت ا  إىل 2007-2006لب
يق بعد  تد نة ا يني و ساابت اخلار قمراجعي ا لج جل حل

بوعا تة لعام  .سـتأخري دام أ ياانت املؤ قوقدمت ا لب
يقا (2008 تطلب تد قاليت ال   .يف موعدها) ت

 

 

تاحة يف  يدة و يالت  موتقارير و مف حتل
ناسب لإلدارة ا لعالوقت ا ليا مل

سؤولني عن الربامج وادلول  ملوا
ية  يارات ا لعملاألعضاء دلمع ا خل

ية يو ية ا موالقرارات الر ل  ئيسـ

يا مع اجلدول  ساابت  هري  شـنفذ اإلقفال ا متللح لش ُ
تقارير تايل ا لالزمين ووزعت اب ل تلفة  .ُ يحت تقارير  خموأ ت

هرية،  نقدية ا تدفقات ا يل ا يل  لشمن  لق ل حتل ب
تصاممي تجارية وا لوالعالمات ا يل ل ية و نا حتل ا ع لص

يدها  يل حركة أسعار الرصف يف موا عاإليرادات و حتل
بات املعاهدة أو الاتفاقات املربمة مع  بقا  تطلو ملط

شابكة  .مديري الربانمج تقارير عىل ا يحت ا لوأ ل ت
طوال العام ملديري الربانمج كام هو مطلوب، 

يدها لإلدارة  يحت أيضا تقارير دورية يف موا عوأ ت
يا، وفريق إ عرب (دارة األزمة وادلول األعضاء لعلا

 ).املرصد املايل

 

ّورسوم مدريد والهاي موزعة يف 
 موعدها

هريأجري توزيع ا لش ا نويل طبقا للواحئ  لسـ وا
 .املعاهدات لك عىل حدة

 

تواصةل يف املعامالت  ية  مفعا ل
ية ية يف إدارة املزيا ية وشفا ناملا  فل

سددة يف موعدها  مومدفوعات 

نظام ف شرتايت  منوذج ا للبل الانطالق الفعيل  مل ب ق
ناير  مثة صعوابت ، ظلت 2010ياملايل املؤمتت يف 

سديد نفذت يف  يات ا تحقق من أن  ُند ا ت معل ل لع
يدها ومع ذكل، فإنه يقدر بأن أغلب الفواتري  .عموا

تالم الفاتورةُس  .سـددت خالل يومني أو ثالثة من ا
سةل من  تطلب  برية اليت  سلأما املدفوعات ا ت لك

تغرق يوما أو يومني  يص، فإهنا عادة ما  تسـالرتا خ
تالم  يني من اترخي ا سـإضا  .فاتورة ادلفعف

ِّ سددو تعاون تأغلب الفواتري املربطة مبعاهدة ُ  بشأن لا
بحث (الرباءات  بحث ادلويل ورسوم ا لرسوم ا ل

يدها) ادلويل اإلضايف سائل  و.عيف موا ملأخرت بعض ا َّ
بو(تاملربطة ابلعمةل  يطرة الو يخارج  بعض ) سـ

تحكمي يف و .املدفوعات الصغرية لسددت فواتري مركز ا ُ
يدمو  .هاعا
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بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

مثرة وفقا  ًوعائدات من األموال ا ملست
نة  ها ا للجملؤرشات املقارنة اليت  تضع

تامثر ية ابال شارية ا سالا ن ملعت  س

تامثر املعايري اليت ووافقت  ناديق الا سعائدات  ص
شارية  نة الا توضعهتا ا تامثر سللج ية ابال سا وهذه (ملعن

سورسي،  ها املرصف الوطين ا بة اليت  ييه ا ل ت يحسـ ي لن
ميةويعادل ندات احلكومة ق  نوات  رش  سـ  سـ ع

سورسية يا وعقب الانهتاء من طلب اقرتاح  ).ل
يا إىل  نفاذ إلكرتو يا ا ناخلدمات املرصية، ميكن حا ل ل ف

 .معدالت الفائدة عىل الودائع من ثالثة مصارف

 

تعلاميت  لمجموعة معدةل من القواعد وا ّ
متكني من  بقة  ناسقة  شامةل وا للا ّ مط ت ملل

ية بة املا لسن اإلدارة واملرا  قح

ياسات عقب و تويق اإلجراءات وا سـتقدم العمل  ث ل لي
رشوع ملعايري ية مبالانطالق الفعيل   لادلوية سباحملا

نظام/ العام للقطاع ته اجلديد املايل لا  .حئوال

 

 

سؤولون عن الربامج مدربون عىل  َّو م
ّأداء دورمه وقادرون عىل حتمل 

سلطة  ساءةل يف حدود ا ية وا سؤو لا مل ل مل
 ّاخملوةل هلم

يذ و تدريب عىل  تضمن ا تنفبذل هجود  ل ت  ملعايريات
ية نظام للقطاع لادلوية سباحملا  اجلديد املايل لالعام وا
ته  .حئوال

 

 

ثل ألحاكم  ية  تومعامالت ما متل
بقة ات بو ومعاهداهتا ا يات الو ّفا ملط ي ق

ته واملعايري  بو املايل وال حئونظام الو ي
تحدة ية لألمم ا ملاحملا  بس

يا يف ِّويقمي تدريب ر يني ا ساابت اخلار مس مراجعو ا ل جحل
تني هم لفرتة ا نتد لسـيق  .ق

بق فامي   سق  ميي  ّإطار  مط ّت م تنظ
ية  تخدام املوارد املا لتعلق اب سـ ي

يذ  ناصب يكفل  تنفوإدارة ا مل
ية بأمانةلك املعامال  لت املا

ساابت  حلوتقرير مايل من مراجعي ا
ثال  يا ويؤكد ا يني يكون مر تاخلار مض ج

ي ة للواحئ والقواعد سباملعامالت احملا
بقة، وال مالحظات يف  ملطواملعايري ا
ساابت  تني من مراجع ا حلفرتة ا لسـن

اخلاريج أو من املراقب ادلاخيل 
ية واملامرسات  بة املزيا نشأن مرا قب

 تاملربطة بإدارهتا

 .كام ذكر أعاله

 

القواعد واإلجراءات اجلديدة موثقة 
 ابلاكمل

ياسات خاص ابملعايريو يه ا يل تو سـطور د لل ج ُ 
ية ته إىل  للقطاع لادلوية سباحملا مجالعام وجتري تر
ية ياسات  .نسـالفر يل  تفا سـوأعدت أيضا ويقة  ص ب ث ُ

ية ادلوية للقطاع العام بقا للمعايري احملا بة  لاحملا س ط  .بسـ

شأن إو تويق داخل اخلدمات ببدأ العمل  ثجراءات ا ل
ية  ية ادلوية (لاملا ليربط العديد مهنا ابملعايري احملا س بت

 . وال يزال ساراي2009للقطاع العام يف عام 
تقال سلس إىل املعايري  نا
ية ادلوية اجلديدة  لاحملا بس

ول لتنفيذها حبل للقطاع العام
 2010سـنة 

يريات  بري حمرز يف إدخال ا تغوتقدم  لك
يا  نولو جاملطلوبة عىل نظام  تك

 املعلومات

ية 2009وبهناية عام  رشوع املعايري احملا ـى  ب، أ سهن م
ته مراحل / للقطاع العاملادلوية نظام املايل وال حئا ل

ناء نظام  هامت يف مرحةل  تصممي وأغلب ا رشوع وا با ملل ل
يا املعلومات اجلديد جنولو ية  و.تك يبأعدت مواد تدر ُ

ساعدة  ية  تدر ملونظم عدد من ادلورات ا ي بل ُ
نظام اجلديد هم ا تخدمني عىل  لا فسـ بار  و.مل ختأجري ا

هر ادلى قبول لا تخدم ومل  ُتظا سائل ملسـ ملردود أية 
. 2010ُتذكر قد حتول دون بدء العمل يف بداية عام 

رشوع يف  ئة ا متعت  ملوعقب هذه الردود ا هي ج
سمرب وأعطت الضوء األخرض لالنطالق الفعيل  يد

سمرب 15يف   . 2010ي د
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بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

األعضاء عىل اخلطة موافقة ادلول 
توسط  ية عىل األجل ا ملالاسرتا تيج

ية للفرتة  يقة الربانمج واملزيا نوو ث
سن لإلدارة 2010-2011 ّ مع إطار  حم

تاجئ  لنالقامئة عىل ا

مترب و  عىل 2009سبصدقت ادلول األعضاء يف 
ية  سامت . 2011-2010نالربانمج واملزيا نت ا لو تضم

ية إىل الهنوض بإطار اإلد ارة القامئة عىل ماجلديدة الرا
تاجئ ما ييل بو  :لنا يروابط أوحض بني أهداف الو

ية  بة، ومعلومات إضا تاجئ املر ية وا فالاسرتا تق ن ليج ت
يات الربانمج  يذ اسرتا تيجهر العالقة بني  نف تتظ

ية يات جدول أعامل ا منوتو ياغة و .لتص صتأخرت 
ية اخلطة تظار  لألجل تيجالاسرتا بب ا توسط  نا بسمل

سمرب وصول فريق اإلدارة  يا يف د يا  .2009لعل

 

 

تخدام تقارير األداء  سـودرجة ا
ية يف اختاذ القرارات  خلادلا

ثري من و بة  يمي اب بة و للكال توجد أية أنظمة مرا تق لنسـق
يغ عن األداء واختاذ القرارات  .للتبلالربامج املوجودة 
يح هذا الوضع يف عام  يا  تصحوجيري العمل حا لل

2010. 

سن بفضل   ّأداء مؤسيس  حم
اختاذ القرارات عىل أساس 
تخلصة من أداء  ملسـالعرب ا

 املايض

تخل يق العرب ا سـو ملب صة يف تصممي تط
يذها  تنفالربامج و

بو وعىل الرمغ و يمي عرب الو بة و ياب أنظمة مرا ييف  تقغ ق
يق بو من دروستطبمن  ته الو ي ما   إال أن هذا تعلم

تظم يا وغري  شوا يق يظل  نا ئ ع مب تصممي برانمج ف. لتط
ية بة ومؤرشات األداء يف الربانمج واملزيا تاجئ املر نا تقن  ل

 اكن يريم إىل دمع  املصادق علهيا2011-2010 للفرتة
بو  حتسني نوع معلومات األداء يف هجودمه يمديري الو

ساءةل  يهتا يف كوهنا أداة  نحرص أ ماملطلوبة إذ ال  مه ت
يذ  هام ادلروس من  يةل ال نفسب، بل و تتل سـ سـ حف
ية تصممي الربانمج واختاذ  بعملالربانمج والهنوض 

 .القرارات

 

ردود من ادلول األعضاء عىل 
شأن األداء بلغة  باملعلومات ا  مل

تقرير برانمج األداء و بت ادلول األعضاء  بر  2008ح
ميه، وأعرب يد  تصماذلي أ هم القوي ت ع مععن د

يق  تد بة ا قتصديق اخلاريج اذلي اضطلعت به  ل شع لل
ية  بت أن توسع هذه ا لعملادلاخيل والرقابة، و طل

يع ها  تاح  مجبال وأن  لت تقاريرمسـتق يل هذه ا ل تفا بيد  .ص
ية يف أنه  ياميت اذلا تعلق اب تقادات  تاكنت مثة ا ت لتقن

  .2008تقرير برانمج األداء 

 

سن عن األداء لفائدة  ّإبالغ  حم
 أحصاب املصاحل

تقارير أداء الربامج  تخدام معزز  لوا سـ
 دلى ادلول األعضاء يف اختاذ القرارات

نة الربانمج  ية  ية وغري الر سات الر للجخالل ا مس مس جلل
ية  يحت لدلول ا2009نواملزيا ية ت، أ ياانت ما لألعضاء  ب

تة وكذا تقرير برانمج األداء  واكنت مثة . 2008قمؤ
نة شأن  الربانمج للجمداخالت عديدة  ية  بواملزيا ن

ية املقرتحة نرشوع الربانمج واملزيا -2010  للفرتةم
. 2008 اذلي أشار إىل تقرير برانمج األداء 2011

ياجات  حتومثة احلاجة أيضا إىل املزيد من العمل دلمع ا
تعلق بربانمج األداء، األمر ا يدلول األعضاء يف ما 

تخدام تقرير برانمج األداء أداة  يدمع ا سـاذلي  سـ
 .ختاذ القراراتال

 

 



 2009-2008تقرير أداء الربانمج 

121 

ية :رابعا تخدام املزيا نا  سـ

ية املعدةل  تخدام موارد الربانمج واملزيا نا  2009-2008سـ

سورسية الفرناكت بآالف( يا  )ل

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

17,078 16,525 96.8% 

 

ية املعدةل للربانمج و .10 يون فرنك سورسي 17.3 اليت صدق علهيا 22نبلغت املزيا ي  يف 15.7(مل تاك يون فرنك سورسي  ل  ل ي مل
يون فرنك سورسي 17.1ويعكس اعامتد  ).ي فرنك سورسي خلالف املوظفني1.63املوظفني و ي  يف 7(مل تاك يون فرنك سورسي  ل  ل ي مل
بة ) 1(أن ) يك سورسي خلالف املوظفني فرن1.63املوظفني و توفري، % 1.5بنسـتراجع اعامتدات خالف املوظفني  ية ا ليرجع إىل فعا ل

يع الربانمج يف بداية عام  تعديالت تطلب مراعاة حتويل ) 2(، و2009مجوهو األمر اذلي طال  ها ا لاعامتد نفقات املوظفني اليت  تعكس
سم22.3 موظف من اخلدمات العامة إىل وحدة الربانمج  .واألداء الربانمج إدارة ق يف 

بة  .11 تخدام العام  سـويعكس معدل الا بة للربانمج، عىل الرمغ من % 97بنسـ نفقات املر يقة نوعا ما عن ا تقمقارنة ابالعامتد نظرة د لق
ية حتداي يط املزيا يعة بعض نفقات الربانمج جتعل نوعا ما من  نأن  ختط اخملصصة خلالف ويعزى هذا إىل أن نصف نفقات الربانمج  .طب

ية نة الربانمج واملزيا يق و تد نة ا يف اجامتعات  ناملوظفني تقربا مأخوذة من متويل تاك جل ل جل ل  للفرتةوبلغ مجموع نفقات خالل املوظفني  .قي
يون فرنك سورسي مهنا1.3قدره  ما 2008-2009 ي  يق وما يقارب710 000 مل تد نة ا بة الجامتعات  ق فرنك سورسي اب ل جل سـ  000 لني
نة الربان فر170 جلنك سورسي الجامتعات  يةي بلغا قدره .نمج واملزيا ية املعدةل  متدت املزيا موا ن يق 660 000 ع تد نة ا ق فرنك سورسي  ل للج ي
 .2009-2008 للفرتة

بلغُوي .12 يف ) 1(ي فرنك سورسي أساسا إىل 553 000 ملعزى اإلنفاق غري الاكمل  تاك ية مقابل ا يف ا تاك تالفات يف ا لالا ل ل يقل حلقخ
بلغ العادية  تنفقات املوظفني اليت  تني و 220 000ل لسـنفرنك سورسي لفرتة ا شارية نقص اإلنفاق و) 2(ي تعلق ابخلدمات الا تيف ما  سي

ية خالل عام  رشوعات ادلائرة املا ها  لاخملطط  مل  .2009ل
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رشية وتطويرها :23الربانمج   لبإدارة املوارد ا

هدف ية وكفاءة  لا رشية بفعا لإدارة املوارد ا  لب

يد أ الربانمجمدير    سوندارام. لسـا

 

ييل :أوال  حتلملخص 

َّتربت .1 يفت تاك بة أفضل  ل نظرة معززة ومرا لل ق شرتكة مضن هذا الربانمج،  بعد َّ شطة الربانمج ا ية أل يف ا تاك مليع ا ن يل ل ل لتشغجتم
ساهام نوية يف جملس املوظفني، وكذا ا بو ا سامهة الو يات، و تضارب ا تصل  ملونفقات العمل اذلي  سـ ي م لعمل ب تت األشطة املربطة ابملوارد لي ن

تحدة نظومة األمم ا رشية داخل  ملا مب  .ل

ية .2 تحقاهتم يف موعدها وبطريقة مر تلموا  تأكد من أن املوظفني ا ضتواصلت األشطة  سـ سـ لل سارات  .من سـتفوقد تراجع عدد الا
بريا مقارنة اب تعلمي وبدل اإلعاةل تراجعا  نح ا بات  كالفردية، والسـامي تكل اليت تربط مبطا ل ل يةمت ضنوات املا  .لسـ

بب املرض مبا يقارب  .3 ياب  بسوتقلص مجموع أايم ا ، تراجع عدد أايم 2009يف عام و. 2008 مقارنة بعام 2009 يف عام %32.5لغ
ية  بة  %.7بنسـبة تقارب )  يوما20أكرث من (ضاإلجازة املر شئ إجراء تعقب داخيل اب ياب معوما، أ ياق إدارة حاالت ا سـويف  ن لغ لنسـ
ياب ابذلات وإدارتهللغياب قصري األ نوع من ا هذا ا تصدي  بة، وذكل من أجل ا نا تكرر يف أكرث من  لغمد ا ل ل سـ لمل  .م

ية .4 تا تأمني ومعاش املوظفني تعاجل يف وقهتا وبطريقة مر سأ ضوالزالت  ل سارات، والسـامي تكل املربطة  .م تواكن مجموع عدد الا سـتف
تأمني، مرتفعا لتقديرات املعاش وا يط ملواهجة واخنرط هذا الربانمج  .ب ية يف ا تخطأيضا بفعا نازير "لل  .2009يف عام " H1N1خلمحى ا

تصف عام  .5 تصدي . 2009منوبدأ العمل بربانمج ترك اخلدمة الطوعي يف  تحقات وا يات إعطاء تقديرات عن ا لوأدت  سـ ملمعل
سارات من املوظفني إىل زايدة يف عبء العمل صلوا مبوجب برانمج ترك اخلدمة وقد وصل عدد املوظفني اذلين انف .سـتفللعديد من الا

نفصل 2010ن موظفا؛ وبهناية يويو 20الطوعي هذا  سه90ي  نف موظفا تقربا عن العمل عىل أساس طوعي مبوجب الربانمج   .ي

بة  .6 يف  تو توى ا سـوارتفع  ظ ل نسـ تني% 21بم يهنا 108وشغل عدد  .لسـنخالل فرتة ا يفة، من  ب و نف 55ظ ية أو من ا يفة  لص و ن همظ
ي53العايل، و نف اخلدمات العامةظ و  .صفة من 

ئات الوظائف يف أبريل  .7 شأن مواصفات و نوات  تدرك ترامك العمل اذلي دام  فوا ب سـ تقومي . 2009ُسـ ية ا لومن شأن  معل
يجي اجلارية اليت بدأت يف عام  يف اليت وردت يف اآلونة األخرية2008تالاسرتا بات ا تصدي  ية ا يال عن  تطلب  ن أن  لطل ل حتل لتصت  .كيف

ي2009ويف عام  .8 تدريب لت، أ شارك مقارنة بعدد 2 298ـ لحت فرصة ا  868، و2007 يف عام 1 232، و2008 يف عام 959م 
تعلمي . 2006يف عام  شطة ا تدريب العادية والرتكزي أكرث عىل اإلدارة ودروس اللغة وأ شطة ا بري إىل منو أ لويعزى هذا الارتفاع ا ن ل ن لك

نظا تدريب اذلايت، وحلقات العمل ذات الصةل  بوا  .املوظفني وتطوير األداء م إدارةل

يامي عاما . 2009ر املوظفني يف مارس وانطلق نظام إدارة األداء وتطوي .9 يع املوظفني  تمل  تطوير األوىل ا تقوخالل مرحةل ا مج سـ ل
هر الـ  شهم خالل األ سابقة12لعمل ثاين من عام  .ل ا نصف ا لويف ا ناقصة دوية 2009ل ل، أسفرت  يار رشيك خاريج لالضطعن م الع ختا

يع املوظفني عىل نظام تدريب يف نومفرب  .املوظفني وتطوير األداء إدارة مجلبربانمج تدريب شامل  ية من 2009لوبدأ ا ثا تعدادا للفرتة ا ن ا ل سـ
يف نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني اذلي  يضبدء العمل  نظامب يل ل إىل ا يط لعمل املوظفني  تفصإماكية ا تخط بن  .ل

 

يا يةتنفيذ جدول أ :ناث  لتمنعامل ا

10. 

هدف تاملربطة الربامج مجيع تيحت يجي لاب تاسع تالاسرتا بو لمتكني فعاةل ومايل إداري دمع بنية( لا ها تنفيذ من يالو  أو  دعام)جمبرا

بول أخرى خدمات هاليك حتقق  معوما يلو جئتا بة ن ية والربانمج، فإن الربانمج  .تقاملر ية واملزيا شؤون املا نظور إدارة ا نومن  ل ل يرس يُ 23م
ية شأن ا بو  منيذ جدول أعامل الو ب لتي  .تنف
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ثا  بياانت األداء :لاث

سري لتاح نظام إشارات ا  مف

يا   %)100(لكحمقق 

 %)50(ئحمقق جزيا 

 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

 

بة تاجئ املر تقا سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن  لا

ياسات واملامرسات املعدةل  لسـعدد ا
نفذ عىل حنو  ها، األمر اذلي  يُوأنوا ع
رشية  سني إدارة املوارد ا لبيضمن  حت

يجي تقومي الاسرتا سار ا توفقا  ل  مل

رشوع إصالح  مقدم  تعراض نظام العقود ُ سـوا
ته ل بو لعام حئاملوظفني وال يق 2009يلو نة  سـ إىل  تنجل
بو  .ياملعلومات للو

 تعممي داخيل وتعممي إعاليم خالل 63صدر عدد و
رشية  يات إدارة املوارد ا تصل  تني  لبفرتة ا بعمل ت لسـن

يجي اجلاري تقومي الاسرتا تعىل ضوء برانمج ا  .ل

 

يجي  تقومي الاسرتا تسار ا ل م
األداء تدمعه والرتكزي عىل 

ياسات واملامرسات  لسـا
تعلقة ابملوارد  ملواألدوات ا

رشية سؤولني دلمع   لبا ملتقدم حمرز يف تدريب ا
يريات  لتغالرتكزي عىل إدارة األداء وا
سار  ساعدة عىل إجناز  مهبدف ا مل

يجي تقومي الاسرتا تا  ل

ميي 2009يف هناية عام  تدريب ا لتنظ بدأ برانمج ا ل
يع املوظفني،  تواصل  مجلتضمن إدارة األداء وهمارات ا ل ي

تقومي  لالسـامي الرتكزي عىل املديرين دعام لربانمج ا
يجي بة 2009وبهناية عام   .تالاسرتا نسـ، انهتت 

تد% 15   .ريبلمن برانمج ا

 

متىش  هم يمت مبا  يتقدير أداء املوظفني  لك
نظام اجلديد إلدارة األداء وتطويره  لوا

يع املوظفني  يلك إىل مجخضع  هيمي أداهئم مضن  تق
نظام اجلديد إلدارة األداء  .لا

بح جزءا ال و ًتقدير أداء املوظفني  يص
ية تعزيز إطار اإل معلتجزأ من  دارة ي

تاجئ  لنالقامئة عىل ا

تدريب  تضمن برانمج ا لو  2أنظر مؤرش األداء (ي
تاجئ"عنرص ) أعاله لضامن " لناإلدارة القامئة عىل ا

 .ربطه خبطة العمل اخلاريج

تقدير أداء  سن  لنظام  َّحم
 املوظفني

َّوعدد املوظفني املدربني عىل تقدير 
 املوظفني

 . موظف185، تدرب 2009وبهناية عام 

 

ية مع أولوايت  ية  شـياسة تدر ي ممتسـ ب
ية ومع  ياسة العامة والقطاعات ا نا ملعسـ ل

تخلصة من  تاجئ ا بات وا سـا ن ملتطل ل مل
نظمة شامل ملوارد ا يمي ا ملا ل  لتق

تعرض  توقع أن  تدريب و ياسة ا رشوع  سـطور  ي ل يسـ م
ياق نظام إدارة األداء وتطوي ر املوظفني وبدء سـيف 

منوذج الكفاءة اجلديد خالل الربع األول  بالعمل 
2010. 

 

ية أكرث مع أولوايت  يببرامج تدر
بات حمد متطلدة عىل أساس 

ياسة العامة والقطاعات  لسـا
ية  ملعنا

ئوية من الراتب  بة ا ملوارتفاع ا لنسـ
تدريب  لاإلجاميل اخملصصة ألشطة ا ن

 2007-2006٪ يف الفرتة 0.34من 
 ٪ عىل األقل1إىل 

متد ألشطة  بة الراتب اإلجاميل ا نوصلت  ملعسـ ن
تدريب  تني % 0.4لا   .2009-2008لسـنيف فرتة ا

 

يب عن  لتغتراجع يف حاالت ا
 العمل

ياب  لغاخنفاض عام يف حاالت ا
ية ابملقارنة مع الفرتة باب  حصأل  سـ

2006-2007 

ثب مبا يف ذكل  ية عن  كرصدت اإلجازات املر ض
نظامي تابعة أكرث  ية  تانهتاج اخلدمات ا مب سجل  .لط تومل 

ية ألكرث من  نة إال 20ضاإلجازات املر لسـ يوما يف ا
تب بعد أن صا تابعة  ية ا ملكدقت علهيا اخلدمات ا ل لطب

يف تحدة يف  نالامم ا بق أن جسلت حاالت  .جمل ُو سـ
ياب القصري  ية طويةل غري أن وترية ا لغإلجازات مر ض

تني   مما ترتب 2009-2008لسـنتراجعت خالل فرتة ا
ياب مبا قدره  لغنه تراجع عام حلاالت ا يوما  3 413ع
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بة تاجئ املر تقا سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن  لا

تني سا تني ا بقمقارنة بفرتة ا لن   .لسـ

ية أكرث  تجابة بفعا لا سـ
سؤولني عن  ياجات ا ملال حت

 الربامج إىل املوظفني

ية يف  نات اخلار جإمتام إجراءات لك ا لتعيي
هر من اإلعالن عهنا  شغضون أربعة أ

متىش وأفضل  يحىت إبرام عقد العمل، مبا 
تحدة نظومة األمم ا ملاملامرسات يف   م

يف من  تو ية ا ظارتفع معدل فرتة  ل  25.4 إىل 23معل
بو ع األمر اذلي عكس ارتفاعا يف الطلب عىل سـأ

يف، خاصة يف عام  تو ظا تقومي 2009ل ل دعام لربانمج ا
يجي  .تالاسرتا

 

تحقات وخدمات  ملسـإدارة ا
يف اخلاصة ابملوظفني  لتصنا

ية أكرث  لبفعا

بة  ٪ يف عدد 20بنسـتراجع 
ئات املوظفني  سارات من لك  فالا سـتف

ية الضامن  تحقات و تغطحول ا ملسـ
 الاجامتعي

ية، األمر اذلي بد نح ادلرا سـأ العمل بامنذج جديدة  للم
بات اخلاصة  بات وا نظر يف املطا يات ا لطلرس  ل ل معل َّ ي

َّبدفع مقدمات يةل جدا و .ُ سارات  قلوصلت ا سـتف
يدها بات يف موا عونظر يف ا  .لطل

سفر و يص ا منوذج اإللكرتوين لرت لسامه بدء العمل اب خ ل
)e-TA ( بات إجازات يص وقت معاجلة  طليف  تقل

 .زايرة الوطن

يقة عن تراجع عدد و توافر أية إحصاءات د قال  ت
سارات بع .سـتفالا تعراض نظام ا يا ا تتوجيري حا سـ   .لل

 

بة  شاكوى من 15بنسـتراجع  ل٪ يف ا
ع تاألمراض املربطة ابلعمل ابملقارنة م

 2007-2006 الفرتة

يقا معقوال عىل و يق  سمح اب ياانت  تعلال توجد  تعل ت لب
شاكوى املربطة ابألمراض  تاحامتل تراجع عدد ا ل

  .تاملربطة مباكن العمل
ية املوظفني  هسن يف رفا ّحت

ية  لصحوتوفري خدمات الرعاية ا
يث  ية من  حمبزيد من الفعا ل

تلكفة   لا
بة  يف 5بنسـووفورات  ل٪ يف تاك

ية والضامن الاجامتعي  لصحالرعاية ا
 2007-2006ابملقارنة مع الفرتة 

بب إو يمي الوفورات  سال ميكن  نظمي بتق تعادة 
بو وتلزمي دائرة اخلدمات  ية يف الو ياخلدمات ا لطب

يف تحدة يف  تب الامم ا تابعة  ية ا نا مل ل جب ملك  .لط
بة  نوي اب تأمني ا يف ا سـتراجعت تاك سـ ل نل لل

تداء من  بندوبني ا ناير 1للم  82500 من 2009ي 
 .ي فرنك سورسي14751يفرنك سورسي إىل 

 

ية خارج  نسوية اخلالفات ا ملهت
ي عن طريق اإلطار الرمس

تاحة يات ا ملاآل  ل

ية اليت حتال إىل أمني  ملعنالقضااي ا
 املظامل وحتل خارج اإلطار الرمسي

يةقضاايلت ثالث ُحو   .مس بطريقة غري ر

ند الرضورةو يحت املعلومات ألمني املظامل  عأ  .ت

شاكوىو تقدمي ا لبدأ العمل بإجراءات معدةل    .ل

 

 



 2009-2008تقرير أداء الربانمج 

125 

ية :رابعا تخدام املزيا نا  سـ

تخدام مو ية املعدةل سـا  2009-2008نارد الربانمج واملزيا

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

18,382 17,093 93% 

 

نفق الربانمج  .11 بلغ 23يُمعوما، مل  تني إذ بقي  م خمصصاته ابلاكمل لفرتة ا يون فرنك سورسي، مبا يف ذكل 1.29لسـن ي   460 000مل
بلغ يفرنك سو  املوظفني كام اكن فومل تكن نفقات خال .يفرنك سورسي ملوارد خالف املوظفني 830 000مرسي ملوارد املوظفني و

  :متوقعا يف عدة جماالت مبا فهيا

نه عدم  � ياة، األمر اذلي ترتب  توازن بني العمل وا ياق ا يت املرن يف  تو نظام ا ها  نات اخملطط  نجز ا عمل  حل ل سـ ل ل قت ل لتحسي
  .يفرنك سورسي 135 000إنفاق 

بلغو � نفق  ممل  تدريب من أصل اخملصصات اليت مل ترصف وذكل ألن برانمج 550 000 ي شطة ا ل فرنك سورسي عىل أ ن ي
بدأ إال يف هناية عام  نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني مل  بو عرب دوائرها دعام  تدريب اذلي أداره رشيك خاريج للو يا ل ي ل

مترت األشطة إىل عام  (2009 نا نطلقا، وهام برانمج ) 2010سـ ية يعىل حني أن برانجمني مقررين مل  هادة ادلوية أل هلا ل لش
يع املوظفني (تشغيل احلاسوب باري  يا املعلومات إ نولو مجلبرانمج همارات  ج ج تدريب اإلداري) تك  .للوالربانمج املؤسيس 

ية وفورات تعود إىل عدم مت � نظمي جرت داخل دائرة اخلدمات ا لصحتج عن إعادة  ت ية، إذ بلغت ن نوين خمزن األدوية اث
متدة128 000 هذه الوفورات نفق من اخملصصات ا ملع فرنك سورسي مل  ت  .ي

بلغ .12 ية، فقد حتققت وفورات  يف املوظفني، واخلدمات ا مبأما تاك لصح ي فرنك سورسي، األمر اذلي يعكس إىل حد 250 000 ل
ية  ئة ا نصب من ا نبري بقاء  ملهك لف شأن نظام إدارة األداء وإضافة إىل ذكل . شاغرا5م شارية  يف اخلدمات الا ب، اكنت نفقات تاك ت سل

بلغ قدره توقعا  مبوتطوير املوظفني أقل مما اكن  ية133 000 م بو ادلا خل فرنك سورسي بفضل العمل اذلي اضطلعت به موارد الو ي  .ي
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 خدمات ادلمع اإلداري :24الربانمج 

هدف تلكف لا يث ا ية من  لمزيد من الكفاءة والفعا يب حل باين مبا  شرتايت وإدارة ا تجة يف خدمات األسفار وا مل يسـمل
نظمة ياجات ا ملال  حت

يد أ  مدير الربانمج  سوندارام. لسـا
 

ييل :أوال  حتلملخص 

شرتايت والعقود   ملا

ية لألمانة2009-2008يف عايم  .1 يو يات ا يدها وبأقل تلكفة دعام  ية اجلودة يف موا يحت سلعا وخدمات عا م أ ل للعمل ع ل  .ت

تعراض ما قدرهوبلغت ا .2 يد الا سلع واخلدمات خالل الفرتة  ية  سـمية اإلجام لل قل   3 177 ي فرنك سورسي عقب 229 622 684 لق
نوات  ).2009يف عام  1 629 و2008يف عام  1 548(صفقة رشاء  نايم خالل ا توجه ا شرتايت يامتىش مع ا توى من ا سـوهذا ا ت ل مل لسـ مل مل

ناء الارتف ية، اب سـتثاألربع أو امخلس املا شرتايت يف عام ض ته ا ملاع اذلي  بو اإلداري 2008جسل بىن الو ناء  يات  ي عقب انطالق  ب ممعل
 .اجلديد

تني % 95ويعود أكرث  .3 يه يف فرتة ا بة أعىل مما اكنت  ية، ويه  ية وغري الر شرتايت إىل العروض الر يع ا لسـنمن  عل سـ مس مس مل نمج
سابقة ناقصة و176وصدر ما مجموعه  .لا ناقصة و / طلب عروض54(لعرض األسعار  طلب 25م طلب عروض وإعالن   11مإعالن 

ناقصة و / طلب عروض68 و 2008طلب لعرض أسعار يف عام  وهذه األرقام أقل  ).2009 طلب لعرض األسعار يف عام 14مإعالن 
متوين طويةل األم تدرجيي لعدد من عقود ا يث يعزى ذكل إىل الانطالق ا سابقة  تني ا سجةل يف فرتة ا لمن تكل ا ل ل حمل نذ عام لسـن  2006مد 

سلع والعقود اإلطارية للخدمات2009-2008اليت ظلت صاحلة حىت  يف وقد ترتب  .لل، والسـامي اتفاقات طويةل األمد  لعن ذكل تاك
سلع  بة  ناقصات من وترية رسيعة، والسـامي اب شطة عرض ا يه أ يف اإلدارية مقارنة مبا اكنت  تاك للية أقل بفضل تراجع ا سـ مل ن عل ل ل نيل لشغ ت

يذ واخلدمات تطلهبا  سلع واخلدمات اليت  ية يف إاتحة ا تغري أسعارها مع مرور الوقت، وكذا املزيد من الفعا بات مل  تنف اليت تعد  يم ل ل ت تطل
 .الربانمج

شرتك بني الواكالت املعين  .4 تحدة حتت رعاية الفريق العامل ا نظومة األمم ا نظامت  شرتكة مع  شرتايت ا ية ا تغلت  ملوا مل مل مل معل مسـ م
شرتايت ا سـاب ية  .تغالال فعاالمل نا بو بفضل األسعار األكرث  برية للو بائعني يف إاتحة وفورات  شرتكة مع ا مترت عرب مفاوضات  سـوا ت ي ك ل فم سـ

رشوط العقد تصل  بوفائدة فامي  شرتايت، فإنه يقدر بأن  .ي شرتك بني الواكالت املعين اب نادا إىل إحصاءات أمانة الفريق العامل ا ملوا مل ست
بو حققت يف فرتة ا يون فرنك سورسي 6.9 وفورات بلغت ما يقارب 2009-2008لسـنتني يالو ي  يون فرنك سورسي يف 2.5(مل ي  مل

يون فرنك سورسي يف عام 4.4 و 2008عام  ي   ).2009مل

بائعني .5 بة  بري اب تني واكن مصدر ارياح  نجاح خالل فرتة ا بائعني  يل ا بو  للونفذ نظام الو سـ ك ت ب ل سج ني لت ل يل  .سـنل تسجوذكل ألنه نظام 
تجاريةذايت  هم ا بو ذات الصةل مبصا ناقصات الو يع عروض  بائعني  تظام ا بلغ اب لجماين قامئ عىل اإلنرتنت  ي جبم ل ن حلي ، اكن 2009بهناية عام  .م
بهتا 678 نظام، أي بزايدة  نس ابئعا قد جسل يف ا نوع يف . 2008مقارنة بعام % 36ل بو  تعامل مع الو بائعني اب توهذا الاهامتم املزتايد  ي ل لل

نافس وحقق وفورات يف واقع األ بو، األمر اذلي زاد يف حدة ا بة للو متةل اب متوين ا نطاق اجلغرايف ملصادر ا تايل ا تمر ووسع اب ي سـ ل لل لن حمل ل
يف تاك لا  .ل

ية .6 تعاون من أجل ا بو  بدلان منوا مضن إطار برانمج الو ية وأقل ا نا بدلان ا متر رشاء معدات وخدمات خاصة اب منوا لل ي ل ل لتل م وبلغ  .سـ
شرت فرنك  896 788 و2008ينك سورسي يف عام  فر539 296(ي فرنك سورسي  1 436 084 ايت مضن هذا الربانمجملمجموع ا

بهتا  ).2009يسورسي يف عام  ثل هذا األمر زايدة  نسو سابقة% 26.6مي تني ا لمقارنة بفرتة ا    .لسـن

 
ثات لبعدمع األسفار وا

 

يق وفو .7 ية إىل  تني تعززت اإلجراءات الرا حتقخالل فرتة ا م نطلقني لسـن بو ا بة ملوظفي الو يف األسفار ابلطائرة اب ملرات يف تاك ي سـ لنل
ناير  نفاذ يف  ياسة سفر جديدة دخلت حزي ا يف وذكل مبوجب  يمن  ل سـ برية . 2009جن يق وفورات  كوقد ترتب عن هذه اإلجراءت  حتق

تني 2009يف عام  سفر يف فرتة ا شطة ا يف يف أ ن عىل الرمغ من الارتفاع ا لسـلطف ل  .2007-2006قارنة بفرتة  م2009-2008ن
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يلتواصل و .8 يذ إجراءات أخرى من  برية أيضا من خالل  بيق وفورات  قك نفت يق املهنجي  :حتق ية للتطبا تذاكر املؤ سـرشاء أرخص ا سل
ساوم  رشاء، أو مع واكةل األسفملا ثل هذا ا يق  نا  ندما ال يكون  نقل اجلوي ادلويل  لشأهنا مع رشاكت الطريان أو مع احتاد ا ب ع ل مب ار، تطممك

تذاكر  تخدام ا ها رشاكت الطريان وعدم ا سفر اليت تفر تذاكر ا ية  يد الهنا بكة واكالت األسفار، والالزتام ابملوا رشاء تذاكر عرب  لأو  سـ ل ل ئ ع شـ ضب
ها با لغاليت ال ميكن اسرتداد  نت أمه الوفورات ما ييل .م  :تضمو

تني 4.27وفورات قدرها  "1" يون فرنك سورسي يف فرتة ا لسـن  ي شأهنا 2009-2008مل الفريق العامل ب من تذاكر ساوم 
تفاوض املعين  شرتك مع رشاكت الطريانلا بلغ ملا يف مقارنة  نظامت ادلوية املوجودة يف  ثل ا مب اذلي  ن ل مل يون 3.18جمي مل 

تني  لسـنفرنك سورسي يف فرتة ا بة 2007-2006ي  %.34.3بنسـ، أي ارتفاعا 
يون فرنك سورسي من3.29حتققت وفورات قدرها و "2" ي  ته مل سفر، أو ما  يف تذاكر ا نسب مجموع تاك ل يف عام % 30.5ل

بة 2008 مقارنة بعام 2009 تني % 1.8بنسـ، عىل الرمغ من الارتفاع العام  نفقات يف فرتة ا نهذه ا لسـل  2009-2008ل
تذاكر2007-2006مقارنة بفرتة  سفر جوا وأسعار ا يف ا بب ارتفاع تاك ل،  ل ل   .بس

سفر جوا يف عام و .9 بة 2009لتقلص عدد تذاكر ا توايل 3 489 و 3 061 (2008مقارنة بعام % 12.3بنسـ  غري أن  ).لتذكرة عىل ا
توى فرتة  يا عىل نفس  ها ظلت  تني بأ تذاكر لفرتة ا سـمجموع ا معل مل مكل توايل 6 181و  6 550 (2007-2006لسـن بسبب ) لتذكرة عىل ا

تني ثة خالل فرتيت ا سافرين من أطراف اث تقرار عدد ا لسـنا ل مل  .سـ

نفقات خلالف املوظفني بلغ مجموو .10 تني 7.07لع ا يون فرنك سورسي يف فرتة ا لسـن  ي يون فرنك 3.79 (2009-2008مل مل 
يون فرنك سورسي يف عام 3.28 و2008يسورسي يف عام  ي  ـ  مقارنة ب2009-2008 فرتة  تذكرة يف2 683 وصدر مجموع ).2009مل

ثل زايدة يف ت2007-2006 تذكرة يف فرتة 2 013 ته مي، األمر اذلي  يف سفر خالف املوظفني  نسباك تذاكر اليت مت   %.33.3ل لوبلغت ا
تحدة اإلمنايئ تني 3 026 ملرشاؤها عرب برانمج األمم ا  1 972ـ مقارنة ب) 2009يف عام  1 769 و 2008يف عام  1 267(لسـن يف فرتة ا

 .2007-2006تذكرة فقط يف فرتة 

تني منو .11 بة لفرتة . 2009يف عام  1 607  إىل2008هممة يف عام  1 708 لسـنتقلص عدد همامت املوظفني يف فرتة ا لنسـواب
تني اكمةل، جسلت   .2007-2006 هممة يف فرتة 3 402ـ  مقارنة ب2009-2008 عام هممة يف 3 315لسـنا

يص سفر يف فرتة 7 067 تداول مجموعو .12 بهتا )2008يف عام  3 627 و2009يف عام  3 440 (2009-2008خ تر نس، أي بزايدة 
بة 2007-2006ارنة بفرتة مق% 9.7 بو% 31.7نسـ، مهنا  يص سفر ملوظفي الو يترا   .خ

يني  2 680عوجل و .13 يني وخار جطلب تأشرية دخول ملوظفني دا ث(خل لشاركني من أطراف اث ـ  مقارنة ب2009-2008يف فرتة ) ةم
بة 2007-2006 طلب تأشرية يف فرتة  3 348 ثل تراجعا  سـ، األمر اذلي  ناير  %.20بنمي نذ  يو  طلب 730، مت تلزمي ما يقارب 2009م

بريا داخل األمانة يصا  يص العبء اإلداري  ية، األمر اذلي ساعد عىل  كتأشرية دلى واكةل األسفار ادلا تقل تقل  .خل

نذ  .14 متدت2008 أبريل 18مو نفاذ، ا ته حزي ا نظام املايل اجلديد وال ندما دخل ا ع  ل حئ ل ية سفر ألغراض الاجامتع 6 542 ع معل 
ته) 2009يف عام  4 671 و2008يف عام  1 871( نظام وال حئوأعلن أهنا تطابق ا  .ل

 

باين ملإدارة ا
 

ية واخنراط  .15 شآهتا ا سني وحتديث  باين، و ثل  تخدام أ تني ضامن ا ية خالل فرتة ا نت األولوايت األسا نو ن حت للم سـ سـ تقتضم م لسـ مل ن
ئة بانهيا عىل ا يص آاثر  ية  بو يف  يالو لبم تقل معل  .ي

تخدمت .16 تني، ا سـوبهناية فرتة ا باين لسـن تخزين(مل ا باين ) لاملاكتب وغرف ا ئجار  توى مرض من دون احلاجة إىل ا معىل  ست مسـ
بو ية خارج مقر الو يإضا نة  .ف ية عقود اإلجيار الرا بىن اجلديد وانهتاء صال هغري أنه وحىت موعد الانهتاء من الاتقال إىل ا مل خالل عام (حن

نظور)2011 يا ابلاكمل من  م، لن يكون توزيع املاكتب مر توزع عىل ض نة  متون إىل وحدات إدارية  يع املوظفني اذلين  يع  ت  ي مج معجتم ين
باين يف الوقت الراهن  .ملا

بقت  .17 ية اليت  نولو بو ا ية ملعايري الو ية ويه آخر اخلطوط األسا شآت ا سني وحتديث وترممي ا ية  مترت  طوا ي سـ ن ن حت جمعل لتك تق لمل سـ
بىن  سني  ممؤخرا  شأن الرباءاتلتح تعاون  بمعاهدة ا  .ل



 2009-2008تقرير أداء الربانمج 

128 

ساابت اخلاريج ُوطور .18 يات الواردة يف تقرير مراجع ا تو ياغة واإلجراءات اإلدارية اخلاصة بإدارة اجلرد عقب ا حلت قواعد ا ص ل لص
يدان إدارة اجلرد " تاجئ يف  يق ا متد ية –لنق نة املا ل ا نظر   ).2007-2006لسـ باين  بة ا بو ملرا ئة الو للوتعرض هذه اإلجراءات عىل  مل ي قي ه ُ

 .فهيا

تعلق ابخنر .19 تني ما ييليوفامي  بادراهتا خالل فرتة ا نت  ئة،  بانهيا عىل ا يص آاثر  ية  بو  ناط أوثق للو م ي لسـم تضم تقل بغ دراسة  :لبي
بكة  ها  تربيد اليت  شآت ا بيل  تخدام  يع عىل عقد ال تو ية وا باين احلا بل  هواء يف ا شـجدوى تريب نظام تربيد ا ل ن سـ ل ل للم يحك تق ق تق تتل مل سـ مسـ مل

بحرية  لياه ا يف "مرشوع (م تحدة -جنحبرية  هزيات الطاقة من أجل ) ملاألمم ا يق جدوى  نظام احلايل، وكذا تد يري ا جتندما حيني وقت  ق ل تغ ع
توقع أن حيقق ذكل  يث  يع عىل عقد جديد للزتود ابلغاز  تو تخدام، وا ثل ا تخدام الطاقة أ بة ال نا ية ا يحتديد اجملاالت ا ل سـ سـ سـ مل حن ق م لتق

يف ما بني  تاك لوفورات يف ا نواي  30 000يفرنك سورسي و 10 000ل سـفرنك سورسي   ).2009يف عام % 10إىل % 5من (ي

يد الكربون"وانطلق  .20 يرشوع  تصاصاته2009يف بداية عام " حتم رشوع وتطوير ا يلك إدارة ا شاء  خ بإ مل ه تدابري  .ن تلف ا لوتمكةل  خمل
ئة  بادرات مبقارابت جديدة حتافظ عىل ا نة، اكنت مثة  يالرا لبم سائل ا(ه توى الوعي  لبالهنوض  مب سفر الرمسي، مبسـ باين، وا لئة، وا مل ي

يا املعلومات وغريها نولو جواذلهاب من املزنل إىل ماكن العمل، و توسط والطويل) تك يذ عىل املدى القصري وا ملوجيري تطوير خطط ا  .لتنف
شاركني  ثلني ا تحدة ووهجت ادلعوة إىل ا برية لألمم ا بو أيضا يف العديد من امحلالت ا ملوشاركت أمانة الو ملم مل يف اجامتعاهتا لالنضامم إىل لكي

ئة  .هذه امحلالت بة غازات ادل ياانت شامةل حلا برية اليت حتققت مجع وإاتحة  يوأحد اإلجنازات ا سـ فب بعاث 2008لك بة ال ن، ويه حا سـ
سفر الرمسي ند إىل اسـهتالك الطاقة وا لالكربون   .تست

نفاذ"وانطلق أيضا  .21 بو  للرشوع الو ي رسم ّ ا بو بهناية عا" ملي يلك 2009م يعرب لك الو شاء  ـى إ ه وذكل يف الوقت اذلي اكن قد ا ن نهت
تصاصاته رشوع وأمه ا خإدارة ا   .مل

 

يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

يع الربامج املر .22 مجيح  تاسع تت يجي ا هدف الاسرتا لبطة اب ت ها(لت يذ برا بو من  متكني الو جمية دمع إداري ومايل فعاةل  نف تن ي ل  دعام أو )ب
بو بةيخدمات أخرى إىل الو ها املر تا يق  تق معوما من أجل  جئ ها  .نحتق رس اخلدمات اليت  نظور إداري،  يحويف هذا الصدد ومن  يتم ِّ تُي

ية24الربانمج  شأن ا بو  يذ جدول أعامل الو من  ب لتي  .تنف
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ثا  بياانت األداء :لاث

سري لتاح نظام إشارات ا  مف

يا   %)100(لكحمقق 

 %)50(ئحمقق جزيا 

 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

 

بة تاجئ املر تقا سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن  لا

رشاء  بات ا ناقصات و لعدد ا طل مل
مية  بهتا من  قاملرتبة علهيا و نس ت

ية ابملقارنة مع  شرتايت اإلجام لا مل
سابقة  لالفرتات ا

ناقصة يف عايم82 من أصل 65صدر   م عرض 
نه 2009 و2008 توايل، األمر اذلي ترتب  ع عىل ا ل
طلب رشاء ) 2009( 1 629و) 2008( 1 547

شرتايت اذلي بلغ  مية ا ملتعلق بإجاميل  يون 156قت مل 
يون فرنك 72.8 و 2008يفرنك سورسي يف عام  مل 

 59، وذكل مقارنة بعدد 2009يسورسي يف عام 
تعلق بإجاميل 1 101 عرضا ترتب عهنا ت طلب رشاء 

شرتايت اذلي بلغ ق يون فرنك سورسي 39ملمية ا ي  مل
  .2006يف عام 

 

تلكفة  يث ا ية معززة من  لفعا حل ّ
رشاء ية ا ليف   معل

بلغ ال يقل عن   500 000موتوفري 
يد  حفرنك سورسي من خالل تو ي

شرتايت  .ملا

يف بلغت ما يقارب و تاك نب ا لحتققت وفورات أو  ل جت
يون فرنك سورسي يف فرتة 6.9 ي   2009-2008مل

شرتايت يد ا ملمن خالل تو  .ح

 

سة عقود رشاء  مخأكرث من 
بادرات األمم /مربمة مجمددة يف إطار  ّ

شرتايت وزايدة  شرتكة  تحدة ا للما مل مل
شرتايت مية تكل ا مليف    .ق

يع عىل عدد و تو قوقع أو جدد ا ل ُ شرتايت 18ُ م عقد 
شرتايت  شرتكة  تحدة ا بادرات األمم ا للممبوجب  مل مل م

 .2009 و 2008يف عايم 

 

بة  ٪ يف عدد 25بنسـوزايدة 
بائعني ّاملوردين اجلدد عن طريق /لا

بائعني ابملقارنة مع  يل ا لنظام  تسج
 .2006 يف 1 800عددمه اذلي بلغ 

بة   و 2008يف عايم % 36٪ و 28.4بنسـوزايدة 
بائعني عىل ا2009 لتوايل يف عدد ا ّاملوردين اجلدد /ل

بائعني مقارنة بعددمه اذلي  يل ا لعن طريق نظام  تسج
 .2006 يف 1 800بلغ 

دية أفضل أسعار ورشوط تعاق 
تعاون يف  لمن خالل ا

نظومة  شرتايت يف إطار  ما مل
نويع املوردين  تحدة، مع  تاألمم ا مل

هم اجلغرايف يع توز يعوتو  سـ

شرتايت املربطة  توزايدة يف ا مل
يني  ية من املوردين ا ساعدة ا حمللاب ن لتقمل

بة  ية  نا بدلان ا سـيف ا ل بنل ٪ من 48.7م
ن شرتايت يف  سـمجموع تكل ا   2006ة مل

شرتاي يني ملشلكت ا داخل (حمللت من املوردين ا
بدل ساعدة ) لا شطة ا ية واملربطة بأ نا بدلان ا مليف ا ن ت ل مل

بة  ية  سـا نن بة 2008يف عام % 39.0لتق نسـ و
شرتايت 2009يف عام % 41.4 مل من إجاميل هذه ا

نة  .سـعن لك 

 

 

يث  ية من  حمزيد من الفعا ل
بو تلكفة يف أسفار موظفي الو يا افظة عىل الوفورات احملققة يف احملل

بة2007-2006الفرتة ٪30-25بنسـ 

ية اخلاصة وزادت  سفر املؤ سـالوفورات من تذاكر ا سل
بو يسفر موظفي الو -2008يف فرتة % 34.3بنسـبة ب

 



 2009-2008تقرير أداء الربانمج 

130 

بة تاجئ املر تقا سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن  لا

تفاوض حوها  تذاكر ا ليف أسعار ا مل ل
بو  .يللو

  .2007-2006 مقارنة بفرتة 2009

بهتا و فقات من إجاميل ن% 30.5نسحتققت وفورات 
سفر جوا  يازات خطوط (لتذاكر ا متمبا يف ذكل ا

نة 2009يف عام ) الطريان  .2008بسـ مقاربة 

شاركة و يف أسفار أطراف  مظلت الوفورات من تاك ل
بة  تقرة يف  ثة  سـاث سـ نل  2009-2008يف فرتة % 17م

ساوم ( تذاكر ا بت عىل أساس مقارنة أسعار ا ملا ل حتس
تذاكر الاكمةل من احتاد  يا وا لعلهيا حا نقل اجلوي ل لا

 ).ادلويل

بو متويل من الو يوغريمه   ب

بة من  ٪ يف 5 إىل 3بنسـوزايدة 
الاعامتد عىل رشاكت الطريان ذات 

تذاكر  لاألسعار اخملفضة وأسعار ا
 اخملفضة اخلاصة

الاعامتد عىل رشاكت الطريان ذات األسعار اد وز
بة من  تذاكر اخملفضة اخلاصة  سـاخملفضة وأسعار ا  3بنل

تلك5إىل  سفر اب ل٪ وبلغ عدد تذاكر ا نخفضة ل ملفة ا
 تذكرة 113 مقارنة بعدد 2007-2006 يف فرتة 116

  .2007-2006يف فرتة 

 

ية يف إدارة  لمزيد من الفعا
تأشريات  لاألسفار وا

سفر  ترصحيات اب بات ا لتعاجل  ل طل ُ
يا تأشريات إلكرتو نوا  ل

بو تعوجل سفر ملوظفي الو يصات ا يع تر ي  ل خمج
نظام اإللكرتوين  يا بعد بدء العمل اب لإلكرتو يص ن خلرت

سفر  متر يف . 2009يف مارس ) e-TA(لا سـغري أنه ا
ية ثة بامنذج ور ثا يص سفر األطراف ا قمعاجلة ترا لخ  .ل

تأشريات اليت بدء و بات ا شابكة  لعوجلت عرب ا طل ل
ناير  نذ  ية  ها واكةل األسفار ادلا يتلز مخل    .2009مي

 

ية من  بو بفعا باين الو لشغل  ي م
تلكفة وعىل أمكل وجه ليث ا  ح

بة شغل بلوغ أعىل توى يف  سـ  نسـ م
بو  يباين الو  )٪95أكرث من (م

باين و  .2009بهناية عام % 95ملبلغ معدل شغل ا
 

بو باين الو يهزيات أفضل  مل  جت
بو  باين الو يع  يمعايري موحدة يف  ممج

هزيات  يث الراحة وا تجمن  لح
ية نولو جا  لتك

برية و رشوعات  كانهتت ثالثة  ميثل لك واحد مهنا (م
تامثرا يفوق   30وعدد ) ي فرنك سورسي100 000سا

توسط  ملرشوعا من احلجم ا تامثر يرتاوح بني (م ساب
ي فرنك سورسي للك 100 000 و 20 000

سني وترممي من أصل ) مرشوع نت أشغال  حتو تضم
رشوعات و 6 توايل اكن خمططا 35م  رشوع عىل ا ل  م

نفذ بعد إىل فرتة  .لها أصال رشوعات اليت مل  ُأجلت ا ت مل ُ
2010-2011. 

نت أ رشوعات ما ييلتضمو كتريب مصاعد  :ملمه ا
نة، وجتديد مضخات  يح املصاعد الرا هجديدة و تصل
ساعد عىل  هواء، األمر اذلي  يف ا يحرارة نظام  لي تك

شأن الرباءات،  تعاون  ياانت معاهدة ا ببرودة مركز  ل ب
هرابء،  باكت توزيع ا لكوكذا جتديد وحتديث  شـ

يل ونظام  يح ا سني مفا شغو ت  يف الرتمجة الفوريةلتحت
يديو احلراسة،  يل  فغرف الاجامتعات وأنظمة  تسج
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بة تاجئ املر تقا سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن  لا

يري صفارات  ية، و ية إضا تغوتريب اكمريات أ ن فك م
ناإلنذار ابحلريق، وتطوير اقرتاح مفصل إلشاء 

ساقا  تعراض أكرث ا بدء يف ا توديو أفالم وا تا سـ ل سـ
توايت  تخلص من  هرسة أو ا حموالعمل عىل  ل ف

يف أو لكهيام    .شـاألر

 115مبعدل  (12 000ُونفذت إضافة إىل ذكل 
يا أو  بو عأ يا23سـ يادي أو عاجل أو ) م يو عتتدخل ا

ية  .خللكهيام مبوارد دا

 

ية :رابعا تخدام املزيا نا  سـ

ية املعدةل  تخدام موارد الربانمج واملزيا نا  2009-2008سـ

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

57,092 54,091 94.7% 

 

سلع واخلدمات 24عزى نقص اإلنفاق للربانمج يو .23 شرتايت ا ل أساسا إىل  تلزمات واملواد(م باين، ) ملسـرشاء ا باين وإدارة ا ملوا مل
نارص يهيرجع حيث  باين   :عهذا العامل األخري أساسا إىل ثالثة  ئجار ا يف ا ها، وكون تاك يل بعض األشغال اخملطط  ملتأ تل ل سج

سقدر يفواخلدمات ذات الصةل أقل مما  توقعاابقل ا   .م، وكون اسـهتالك الطاقة اكن أقل مما اكن 
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يا املعلومات :25الربانمج  جنولو  تك

هدف تلكفة لا يث ا تداما وفعاال من  نا و يال موثوقا وآ بو  يا املعلومات للو نولو يع أنظمة  ليل  سـ شغ ي مج حشغ م ج متك ت  ت

يد أ مدير الربانمج  سوندارام. لسـا

 

ييل أوال  حتلملخص 
سم عام  .1 ت2008تا نات اليت ب  سابقة، وذكل من خالل ا تني ا ية اليت بدأت يف فرتة ا بىن ا بادرات ا يد عدد  يو ن م لتحسح ل ت لسـل لتح

يا املعلومات نولو جطرأت عىل إدارة  يمي 2009ويف عام  .تك نظام  يغ، مبا يف ذكل انطالق العمل  رشوعات الوقع ا تق، بدأ حتضري  ب بل لم
ب ناقصة نظام هاتف اإلنرتنت  للماملوظفني وعرض   .ىن اجلديدم

يا املعلومات ما ييل .2 نولو ية عىل إدارة  نات الر نت ا جو تك سـي ئيتضم  :لتحس

ئت  � يات رشكة نشأ تو بقا  يا املعلومات  نولو صئة  ل ط جي تك ييت"ه ئة عددا و .2007يف عام  (Sogeti)" جسو لهياختذت ا
ثال نقل نظام الربيد اإللكرتوين إىل نظام  يل ا ية مهنا عىل  ملمن القرارات الاسرتا سبيج يفه نظام ت يسـتضخاريج 

ساب اإللكرتوين(املراسالت العاملي  تحدة ادلويل  يفه مركز األمم ا بادل اذلي  للحنظام مايكروسوفت  مل تض سـت  ؛)يلل

يا املعلومات، و � نولو يع موظفي  بة  ية احلاسوية اب بىن ا بة ا تخدام  ية ال تدر جانهتت ادلورات ا تك مجلب سـ ب ت ل ت سـ نل لتح ل مك ي
يذ رشوع رمسي  بادرة  نفوبدأت  لتم ية احلاسوية؛م بىن ا بة ا ب  ت ل لتحت  مك

تدريب و � لمددت دورات ا رشوع اجلارية إىل حد ) Prince2" (2يبرنس "ُ ند معظم إدارة ا يث  مللفرتة طويةل  ت يسح
بادئ  مبري إىل   ؛"2يبرنس "ك

شابكة و � تعاون عرب ا تخدام أدوات ا يا املعلومات اب نولو لبدأت إدارة  ل سـ ج يهتا) wiki(تك يهتا وشفا فللهنوض بفعا  .ل

نظام إدارة املعلومات  .3 ية  ية ا تضافة ا لواكن تلزمي ا ت لتحسـ أول ) PeopleSoft" (بيبلسوفت"القامئ عىل برانمج ) AIMS(لبن
تطلب عىل اخلصوص إاتحة اخلدمة عىل مدار  باه عىل أنظمة  ها، وتركزي الا ية مت تلز ية اسرتا تضافة بىن  تخطوة ابجتاه ا يج ت تسـ نمي ت حت

ساعة تاج منوذج . لا سجوبدأ إ نظام تن بقا  بائعني  ليل ا ط نات اليت طرأت عىل هذا . 2008يف مارس " بيبلسوفت"ل بة  للتحسيأما اب لنسـ
با تركزيا خاصا نظام اجلديد ولواحئه قد  يذ ا يذ برامج تقارير اإلدارة اجلديد وكذا بدء العمل  نظام، فإن  تطلا ل نفل بتنف وترتب عن هذا  .ت

ته  نظام املايل وال حئالعمل ا ية ادلوية للقطاع العام القامئني عىل برانمج  املعايري احمل-ل َا ل األصول إدارة ، مبا فهيا مناذج "ل سوفببي"سب
شرتايت ية ادلوية للقطاع العام .ملوا ثال للمعايري احملا ها الا سعى من خال بو اليت  نظام أساس أنظمة الو لوهذا ا ت ت ي بل سل  ومع هناية عام .م

نطا2009 تخدام الفعال 200ق وتدرب أكرث من ل، اكن قد انطلق برانمج تدريب واسع ا ية سـ خشص عىل الا تا ججملموعة أورالك إل ن
تخدم   ).UPK(ملسـا

شخيص و .4 يغ ابلعمل ا نظام اإللكرتوين  لانطلق العمل اب بل بارشة إىل )ePAD(للتل نفاذ  م، األمر اذلي مكن املوظفني من ا ل
يا ية إلكرتو نياانهتم ا شخص نظام اإللكرتوين لرتو. لب بري  سني  للمكن  ك شطة دمع األسفارحت سفر من دمج أ نيص ا ل نظام .خ ل واربط هذا ا ت

نظام 2009يف عام   ). PeopleSoft" (بيبلسوفت"القامئ عىل ) AIMS(ب 

شفري و .5 بو وإعادة  يت الو بكة إنرتا سني وإعادة تصممي  يت مبا يف ذكل  برية عىل اإلنرتنت واإلنرتا نات  تأدخلت  ي شـ حت نك ن حتسي
تاح سني مجموعة القوانني ا ملو ياحت ًة إلكرتو يا  .ن نولو بدء العمل  جواكن  بتك بو أثر) wiki" (وييك"ل تعاون يف الو يط ا يإجيايب ابلغ يف  ل . حم

نظام أدوات  يح ا لو توسـمي يت لتأشري وا تدوينلل يةلوا يا املعلوماتووه ،ع عىل املواقع الاجامت نولو تعاون إدارة  يا  تخدم يو ج أداة  تك لم  .تسـ
تخدام و ّبع األعامل ل) JIRA" (جريا"نظام سـبدأ ا يضم قط2008يف عام تت شأن الرباءات، مث وسع نطاقه  تعاون  ل يف معاهدة ا ب اعات ل

يا املعلومات األخرى جنولو رشوعات خارج املقر ،تك نه إلدارة ا بح أداة ال غىن  ملوأ ع   .ص

تادة يف عدد من القطاعات .6 تعاوين ممارسة  تحرير ا بحت ا معوأ ل ل تحقق املركزي رشط .ص شاء خدمة ا لواكن إ سط ن لب أسايس 
تعاون القامئ عىل نظام  يني من أجل إقامة جماالت " وييك"لا تخدمني اخلار جإىل ا تلف اجملموعات" وييك"ملسـ   .خمبني 

يدان األمن املعلومايت، ترخست يف عام  .7 َّويف  بق أن طورت ونفذت يف عام 2008م ُ اإلجراءات اليت  ُ وردا عىل . 2007سـ
نولو تكسةل احلوادث املربطة بأمن  ت هاسل يط خواد بو و توى أمن حمطات معل الو تدابري للهنوض  مييا املعلومات، نفذ عدد من ا حمج ي سـ  .مبل

بكة وحلول  بة ا شأن مرا يقات  شـوجرت  لب ق نفاذ حتق سبلا حوطور ونفذ نظام مفصل  ُ  . الطلبُ
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تخدام الوسائط القابةل .8 تخدم لرصد ا نظام املالذ اذلي  رشوعات األمن املعلومايت األخرى  نت  سـو سـ ب م يح ( للفصل يتضم تمفا
ية وغريها)USB" (يو إيس يب" بة اخلار ج، واألقراص ا نفاذ من أوىل األولوايت).  لصل بة ا هوية ومرا لواكنت إدارة ا ق سم  .ل قومعل 

يات اليت  تو بة وا يات املرا يذ عدد من  يا املعلومات من أجل  نولو ية  ثب مع فريق اخلدمات ا صاألمن املعلومايت عن  ل معل ن قك نف ج تتك ل لتق
بوسلط ا تعزيز أمن أنظمة وياانت الو بة، يف حماوةل  يق ادلاخيل واملرا تد بة ا نفاذ  بة ا يق مرا يلضوء علهيا خالل تد ب ل ل شع قل ق ق   .ق

يط أمين وضامن أمن أنظمة ومعلومات ُ، ن2009 من عام بكرملوخالل اجلزء ا .9 يخ واحلفاظ عىل  ية لرت شطة إضا حمفذت أ سـ فن
ية بو احلا لالو سم األمن املعلومايت  ا2009يف عام أيضا بدأ و .ي يجي  تقومي اسرتا لقيط  ت ل تجارية خملإدارة إاتحة هدفه لتخط لاطر املعلومات ا

بو  تشملقامئة عىل اخلدمة و يار حل مص هذا األمر وتضمن .لكهايالو ُا بة واإلنذار خت ياانت خمصصة ألشطة املرا قم عىل أساس قاعدة  ن ب
ياانت الو يق وذكل لضامن أمن أنظمة قواعد  تد يوا ب ساسةقل  .حلبو ا

تخزين املركزية اجلديدة، 2008لوحبلول يويه  .10 نطقة ا بكة  تخدام  تقلت إىل ا ساسة قد ا هامت ا يع أنظمة ا ل، اكنت  شـ سـ ن حل ممج مل
ياانت تخزين ا شأة  بويه  ل لن ية  .م بة األرشطة الافرتا ية  ية ا يفت إىل هذه ا ية اليت أ ضويوجد من بني العوامل الر ت ت ض مكسـ تح لي لبن ئ

يةاجلديدة اليت حلت حم يا سخ الا طل نظام الروبوت  ت حن يع األنظمة  .لل بة  مترار اخلدمة اب تصممي اجلديد ا مجلويضمن هذا ا سـ لنل سـ
بو رشة داخل الو برية ا تجارية ا يا ت ملنل يا املعلومات .لك نولو بات اجلديدة  تجابة  بو جزيا ا ج وجددت أيضا مجموعة خوادمي الو لتك تطل سـ ئ للمي

من ئت  تجارية اليت ما  تمن القطاعات ا ت رشوع الرايدي فل ياجات ا ثل ا ملو  حت نظام اإللكرتوين إلدارة امللفات .-م ، وخدمات (EDMS)لا
نفاذ الرمقي يا (DAS)لا ياانت إلكرتو ن،وبادل ا ب هارس (PCT-EDI)لت رشوعات إدارة ا لف، و تعاون ) BibAdmin(م ليف معاهدة ا

يد خوادمي أورالك إلدارة قواعد ا. بشأن الرباءات رشوع تر لونفذ أيضا  شـ ياطي م سني أداء نظام ادلمع الا تياانت وذكل بغرض  حت حب
نظام أورالك  يق الفعيل  يذ جتمعات ا مترارية اخلدمة من خالل  لوالهنوض اب لتطب تنف   ).ORAC(سـ

بري .11 شلك  ية واملادية  ية ا ية ا سني ا ية، مت  ية ا تامثرات يف ا كوبعد العديد من الا ب ن ت حت لتقت تح لتح نل ن بس لب  عدة 2009واختذت يف عام  .ل
نه وفورات يف الطاقةجعل: "خرضاء"ادرات مب ثل حملطات العمل، األمر اذلي ترتب  تخدام اإلعدادات األ ية وا ع اخلوادمي افرتا سـ  .مض

يدية عن هاتف و .12 بىن اجلديد، وانطلقت دراسة  يب يف ا ية اخلاصة ابلغرفة اجلديدة للحوا ند هانهتت أشغال اخلطط ا مل سـ مته سل
بىن اجلديد شأن نظام هاتف اإلنرتنت مع وجرت .ملاإلنرتنت يف ا ناقصة  بية ا مل  .2009للمبىن اجلديد يف هناية عام ) VoIP(ل

يا  .13 تضاف دا خلوبعد الاتقال من نظام الربيد اإللكرتوين ا سـ تحدة املركزي ) Novell GroupWise(ملن ملإىل نظام مركز األمم ا
ية بادل الرسائل العا نصة مايكروسوفت  يفه  ملادلويل للحاسوب اذلي  ت لتض مسـ نظام  )MEGM (ت توى خدمات هذا ا لسن  سـ محت َّ

ساعة يا وعىل مدار ا توافرة يو بحت خدمات ادلمع  لوأ مص  . م

تب اخلدمات2008ويف عام  .14 يات  برية عىل بر نات  مك، أدخلت  جمي ك يح  .حتس ية تتو بىن ا بة ا يات  ية  ية  يات  تالرب ل ت لعمل ت تحجم لحت مك بن
سارات العادية. باحلاسوية تعلق مبعاجلة الا تفأما ما  يتسـي تا، فقد طور ونفذ نظام قامئ عىل نظام اإلنرتا يا املعلومات مؤ نولو ن عن  ق ج  . تك

تجارية والرسوم .15 يل العالمات ا شابكة لدلفع اإللكرتوين  نصة جديدة عىل ا يحت أيضا  لوأ سج ل لتت ها من  م ية وما يرا نا فقا ع لص
ساب ا تحويل إىل ا بطاقات الائامتن أو ا حلتعديالت، األمر اذلي مسح ابدلفع  ل ياب نظام اإليداع و. لملعمول به حا ببدأ العمل الفعيل 

ية الهاي  يل التفا قاإللكرتوين  ية(للتسج نا عالرسوم ا يا 2008يف عام ) لص بات املودعة إلكرتو بة ا سمرب، وصلت  ن، وحبلول د لطل سـ ني
50.% 

رشوع حتديث نظام و .16 ي) MAPS" (مابس"مفرتت وترية  يص جحم نظام قاعدة ا تا، مبا يف ذكل  بمؤ لتقل اانت القامئة عىل نظام ق
بري إىل نظام ) (Adabas" (أداابس" ها من احلاسوب ا لكند  نقل ية اليت مل ))UNIX" (نيويكس"ع يص اإلضا يف الرت بب تاك ف،  خ لس ب

توقعة ية حتديث برانمج . متكن  يص جحم قاعدة )Adabas Natural" (أدابس انتورال"معلومع ذكل، انهتت  لتقل، ويه رشط أسايس 
ياانت يص احلجم بهناية عام و . لبا رشوع  تقلأجنز  نظام القامئ عىل 2009م ل، األمر اذلي جعل الاتقال إىل ا ممكنا يف بداية عام " نيويكس"ن
برية. 2010 يق وفورات  رشوع  كوقد مسح ا  . بتحقمل
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يا يةتنفيذ :ناث  لتمن جدول أعامل ا

تاسع  .17 يجي ا هدف الاسرتا يع الربامج املربطة اب ليح  ت ت لمج هابنية دمع إد"تت يذ برا بو من  متكني الو جماري ومايل فعاةل  تنف ي بو دعام " ل يللو
بة ها املر تا يقا  تقأو خدمات أخرى معوما  جئ يا املعلومات، فإن الربانمج  .لنحتق نولو نظور  جومن  تك بو 25م يذ جدول أعامل الو رس  ي  تنفي ُي

ية منشأن ا  .لتب
  

ثا  بياانت األداء :لاث

سري لتاح نظام إشارات ا  مف

يا   %)100(لكحمقق 

 %)50(ئحمقق جزيا 

 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

 

بة تاجئ املر تقا سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن  لا

تجارية أكرث من  بة توافر األنظمة ا لتظل  نسـ
99.8 .% 

ية  باكت األسا سـوتظل خدمات ا لشـ
) امللفات والطابعات والربيد اإللكرتوين(

بة  بنسـتوافرة   . يف املائة99.7م

وعدد أكرب من الاتفاقات ألداء اخلدمات 
بو احلاسوية اخلاصة  شأن أنظمة الو بسارية  ي ب

ش يةنابأل  لتقنطة ا

بع اإللكرتو توافر أدوات أنظمة ا تتمل  بب لت بسين 
بة املقاوالت  يل العمل بأدوات نظام مرا قتأ انعدام (ج

 ). املوارد
 

توى  ملسـتوافر عايل ا
تواصل لألنظمة  مو
ية سـاحلاسوية األسا  ب

تب اخلدمات  بات (مكإحصاءات  لطلعدد ا
توسط الوقت  تب اخلدمات و معىل  مك
بة  شالكت و تغرق يف حل ا سـا مل نسـ مل

توى األول من  شالكت احمللوةل عىل ا سـا ململ
 )مكتب اخلدمات

تتوقع معرفة اإلحصاءات املربطة ابلوقت الرضوري و ي
تب اخلدمة  يذ الاكمل  ملكإلجياد حلول بعد ا لتنف

رس  .2010يعة يف عام لا
 

شأن  سارية  بعدد اتفاقات أداء اخلدمات ا ل
ية تضافة اخلار جالا  سـ

تضافةو  "بيبلسوفت "سـاتفاق توفري اخلدمة ال
PeopleSoft) واحد( 

احلصول عىل خدمات  
ية ذات كفاءة  جحاسوية خار ب

تلكفة  يث ا ية من  لوفعا حل
ية  لوجودة عا

شالكت يف إطار  ملوالعدد األدىن من ا
  أداء اخلدماتاتفاقات

تضافة  سـمل يكن مثة أية حوادث مبوجب ا
  اتفاقات أداء اخلدماتPeopleSoft "بيبلسوفت"

 

اتصاالت موثوقة وفعاةل من 
تلكفة ليث ا  ح

 2007-2006تلكفة خمفضة مقارنة ابلفرتة 

تقرة يف فرتة و يف الاتصاالت  سـظلت تاك -2008مل
بلغ  (2007-2006 مقارنة بفرتة 2009  1.7ميف 
عىل الرمغ من تزايد عدد ) ي فرنك سورسيمليون

تخدام هواتف  تخدمني وزايدة ا سـا " كبالبريي"ملسـ
)BlackBerry.(  
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ية  :رابعا تخدام املزيا نا  2008سـ

ية املعدةل  تخدام موارد الربانمج واملزيا نا  2009-2008سـ

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

45,364 45,178 99.6% 

 

ية أهدافه تقرباو .18 تخدام املزيا يقد حقق ا ن  .سـ
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يق ادلاخيل والرقابة :26الربانمج  تد قا  ل

هدف شطهتا :لا ها وأ تجارية وبرا بو ا يات الو بة  يادة ومرا سني مردودية و ساعدة عىل  نا ل ي معل حت جممل ق  .ق

يد إين ترين مدير الربانمج لسـا
 

 
ييل :أوال  حتلملخص 

يق  .1 تد بة ا مترت  قا ل شع يدة، سـ ية واإلدارة ا شفا ساءةل وا ية إىل مزيد من ا بو الرا سامهة يف هجود الو جلادلاخيل والرقابة يف ا ل مل ي فمل م
يدةو يح مردودية  يات واألشطة واخلدمات ذات الصةل اليت  يذ ا جإىل  ت تنف ن لعمل َّو .ت شورة تت بة يف ذكل هنج إاتحة تقارير و مبع ا لشع

يفة ألغراض تقةل و نات ومعلومات  حصو سـ مي بوتطم تطاعت ألول مرة أن  .ي إدارة الو يق ادلاخيل والرقابة ا تد بة ا سـوعىل حني أن  ل قشع
شلك  يش، إال أن نقص عدد املوظفني يف خدمات الرقابة الزال  تحقق وا يمي وا يق ادلاخيل وا تد يبلغ بأهنا انهتت من بعض تقارير ا ل ل تت تق لتفق ل

تاجئ ال يق  بب الرييس اذلي حيول دون  نحتداي ويعد ا حتق ئ تنيلس يذ   .لسـنربانمج اكمةل يف فرتة ا ية اخلاصة  بتنفوقد اكنت القاعدة اإلجرا ئ
نوعة من املواد  ية إىل تطوير مجموعة  هود الرا متر ا بة، لكن سوف  نا ية  ياميت ادلا يقات وا يق ادلاخيل، وا تد تيات ا سـ خل ل ممعل ل مل جل م تق تحق تسـق

يات الرقابة  .لعملاإلرشادية 

تعراض، انهت .2 يد الا سـوخالل الفرتة  بري من ق توي عىل عدد  ناية، وصدرت تقارير  تقيص احلقائق  ية  يقات و رش تد كت  حت بع ل معل قع
نات يات ذات الصةل اب تو لتحسيا ص ياانت  .ل يس"بوبدأ أيضا العمل يف تطوير قاعدة  ، )MS Access Database" (كسمايكروسوفت أ

يا املعلومات، نولو بة  جتعاون مع  تك شع تابعة  وذكلب سني إدارة  مج هبدف  بةمحت يات املرا قيع تو  .ص

تني ُوق .3 يق املعدةل لفرتة ا تد ية ا يق ادلاخيل واسرتا تد يق خطة معل مفصةل  تد نة ا ندم إىل املدير العام و ق ق لسـق ل يج لل ل -2010تجل
يق2011 تد ياجات ا يل اكمل ال يمي شامل للمخاطر و نادا إىل  ق وذكل ا تق لت ت ححتل  .س

يق ادلاخيلو .4 تد بو ذات الصةل اب نت صفحات الو قطورت و لس ي تعريف أكرث بعمل ح يت واإلنرتنت هبدف ا ل ووضعت عىل اإلنرتا ن
ية رشحا أفضل بة ادلا سائل املربطة ابملرا ية ورشح ا بو وجعهل أكرث شفا يق ادلاخيل يف الو تد خلا ت مل ي قل ف  .ق

يل .5 سائل من  بعة خبصوص  ية ا شأن القاعدة احلا نصح لإلدارة  بو، مضن دورها وواليهتا، ا بوأسدت الو م ت ل ب ل قي ي :مل ط لتخطا
ية من  ية، والفعا بة ادلا يجي، وإجراءات املرا تقومي الاسرتا ته، وبرانمج ا نظام املايل اجلديد وال يذ ا يجي إلدارة اخملاطر و لالاسرتا خل ت ل حئ ل قت تنف

من ية ادلوية للقطاع العام وا يذ املعايري احملا ته ذي الصةل وكذا  بو وال نظام الو ثال  تلكفة والا ليث ا ل حئ ي ل ت بل نف سح ت ربانمج ذج اجلديد لوم
 ).Peoplesoft" (بيبلسوفت"

ياميت، فقد قد .6 تعلق اب َّأما ما  لتق يه 13 إىل ادلورة 2007-2006م تقرير برانمج األداء للفرتة ي ية وصدقت  نة الربانمج واملزيا عل  ن للج
بو46ادلورة  يات الو ي  ية لطلب ادلول األعضاء، مبا يف .مجلع سني إطار تقرير برانمج األداء  ية  بوبدأت  حت  ذكل إاتحة املعلومات تلمعل

تخدهما الربامج رشية اليت  ية واملوارد ا سـاملا ب تل شطة الربانمج،ل يل أ تح توى أرىق  ن و ل ل تاجئ  .مسـ نات عىل إطار ا لنواقرتحت أيضا  حتسي
ية يدا وأكرث فعا ية أقل  ياس األداء  ية وجعل  ية وما لواألداء، مبا يف ذكل تطوير خطة اسرتا معل ل تعقيج ق تع"انهتت و .ت سـية ا راض تقرير معل

تقرير كام ييل" أداء الربانمج يات الواردة يف ا تو يذ ا يا  لوجيري حا ص ل  :تنفل

تطوير .7 سم إدارة أداء الربانمج للمزيد من ا يمي برانمج املوظفني وقدمت إىل  ية  تو شأن اخلطوط ا يدية  لطورت ويقة  ق جهي ل ب ه لتقث مت ُ.  
تد بة ا ية، فإن  تو نفذ اخلطوط ا لوعىل حني أن الربامج  شع جهي ل تقميست بة  ِّيق ادلاخيل واملرا سـ ق يمي اذلايتق يات ا ية  لتق نو معل  .ع

تقرير أداء الربانمج و .8 تقةل  ية تصديق  لجرت أول  سـ يهتا ودقهتا2008ممعل سني معلومات األداء وموثو ق واكنت تريم إىل  يثحت  :ح 

يمي "ُطورت   ) أ( ية ا لتقاسرتا نوي لع" 2015-2010تيج يمي ا يط ا يات  سـهبدف دمع  ختط لمعل  وفرتة 2009 و 2008ايم لتق
يمي و2010-2011 ياسة ا لتقيل  سـ  .تفع

يمي، ُوطورت   ) ب( شطة ا يت واإلنرتنت وخصصت أل تقبوابة اإلنرتا لن ية هو علام بأن ن تو ها ا يمي وخطو ياسة ا جهيهدف  ل طسـ لتق
يمي و يفة ا شرتك لو هم  شاء  تقإ لف ظ م يةحتقيق ن شفا فاملزيد من ا   .ل

تعراض نظام .9 ـى ا يش، ا يات ا تعلق  سـويف ما  بعمل نهتي بولتفت يات يف الو ي الزناهة واألخال تعراض علام بني مجةل أمور و .ق سـأحاط الا
ية شؤون األخال سؤول ا يفة  شاء و تحدة وإ باع املامرسات الفضىل لألمم ا بو اب يام الو قبرضورة  لق م ظ ن مل ت  .ي
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يال .10 يق اكن  تعراض، اتضح أن عبء ا ثقوخالل فرتة الا لتحق  .سـ

تحت  .11 تني 39فو ية خالل فرتة ا لسـن  شأن حتقيقوجرى قض ند هناية 14ب  يق  يد ا سة ال تزال  شلك اكمل واكنت  ع مهنا  مخ تحقب لق
ية عالقة20تزال  وال .الفرتة  .قض 

بو للموظفني  .12 نظام الو ية ضد أية انهتااكت  بدء بإجراءات تأد نع القرارات املربطة اب ية أساسا  يق الهنا يوأاتحت تقارير ا ل ل ت لص بئ يتحق ل
ته سلوك وتدريب يف قضااي أخرى، أشارت إحدى او .حئوال تعلق  نة، مبا يف ذكل ما  سني اإلجراءات الرا يات إىل رضورة  بتو ي ه حت ص ل

بو  باين الو تخدام  توى املوظف املدين ادلويل ال يف وما يامتيش و تو يأفرقة ا سـ سـ ظ مل ية، وكذا من أجل ام يات الرصف غري الر مسيام  بعمل لق
يصه تدريب عىل  تحرش وا شخحتديد ما هو ا ل  .تل

يا حتضري  .13 موجيري حا تحدة الفضىل ول ند إىل ممارسات األمم ا يق  يل إجراءات ا ملرشوع د تل يستحق ية املوحدة ل تو بادئ ا جهي ا ل مل
يل يف عام  .للتحقيقات توقع أن يصدر ادل لو شاور مع ادلول األعضاء، وذكل مبوجب 2010ي يا وبعد الانهتاء من ا تعراضه دا ت بعد ا خل لسـ

يق ادلاخيل تد قثاق ا ل   .مي

يا يةتنفيذ جدول أع :ناث  لتمنامل ا

تاسع  .14 يجي ا هدف الاسرتا يع الربامج املربطة اب ليح  ت ت لمج ها(تت يذ برا بو من  متكني الو جمية دمع إداري ومايل فعاةل  نف تن ي ل  دعام أو )ب
بة ها املر تا يق  بو معوما من أجل  تقخدمات أخرى إىل الو جئ نحتق نظور الرقابة، فإن الربانمج  .ي بو26مومن  يذ جدول أعامل الو رس  ي  تنفي  ُي

ية منشأن ا  .لتب

ثا  بياانت األداء :لاث

سري لتاح نظام إشارات ا  مف

يا   %)100(لكحمقق 

 %)50(ئحمقق جزيا 

 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

 

بة تاجئ املر تقا سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن  لا

سااب يه ارياح حلرأي مراجع ا تت اخلاريج  ف
ساابت  حلملراجعة ا

شأن ضامن اجلودة  تعراض اخلاريج  بجسل الا سـ َّ
يق ادلاخيل اذلي اضطلع به مراجعو  تد قسم ا ل لق

بة  يون  ساابت اخلار سـا نحل ثال % 80ج متمن الا
تج أن معل  يق ادلاخيل وا تد هد ا نملعايري  ق تمع سـل

بوةل دويا  ثل للمعايري ا يق ادلاخيل ا تد لا ت ملقل مق
 . امرسات الفضىلوامل

 

بو للرقابة  ئات الو يات  يونفذ تو ي ص هت ّ
 برسعة

بوةل وطو يات الرقابة ا يذ تو ُسن  ملق صنف تحت ورت َّ
متكني اإلدارة من إاتحة  ياانت شامةل  لقاعدة  ب

ية تابعة أكرث فعا لمعلومات أفضل وتضطلع   .مب
 

بو ابلاكمل  ثال الو يا مت
ها وإجراءاهتا حئنظاهما ولوا  ل

ية يع جماالت اخلطر الر يق  سـوتد ئيمج  ق

يق اليت تد يات ا يع  يت  قو لن معل مج  جرت خالل ُع
ها يف  ية كام يرد  تني ابخملاطر الر ميفرتة ا تقين ئيسـ سـل

نوي يق ا تد سـخطة ا لل ند اخلطة إىل . ق تستو
ياجات  يمي اخملاطر وا حتاملامرسات الفضىل  تقل

يق تد قا ُمل و .ل يق ت تد ياجات خماطر ا يع ا قنفذ  ل ت حمج َّ
بب قةل املوارد ية اليت مت حتديدها  بسالر  . ئيسـ
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بة تاجئ املر تقا سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن  لا

نجز8و يق  يات تد م  ق ة يف فرتة معل
تني  لسـنا

تقيص احلقائق10و ية واحدة  يق و يات تد ل  معل    .قمعل

نجز يف غضون  يقات  ُلك ا ت هر6لتحق  ش أ

تحت  يق 39فو تني مت ا ية خالل فرتة ا تحق  لن لسـ قض
سة ال تزال 14بشأن  شلك اكمل واكنت  مخ مهنا  ب

ند هناية الفرتة يق  عيد ا تحق بلغ معدل مدة الانهتاء  . لق
هر9من القضااي املغلقة  واكنت املدة أطول مما  .ش أ

بب شدة قةل املوارد سـهتدفا  بساكن   .م

 

إطار قامئ وموثوق للزناهة 
يات العمل  قوأخال

يق  ياسة  للتحقووضع إجراءات اإلنذار و سـ
شف عن املصاحل واإلعالن عهنا  للكونظام 

تحدة  ملوفقا ملامرسات األمم ا

يق  تد ثاق ا بقا  يقات  شطة ا قنفذت أ لتحق ي ط ملن ل
يقات  وادلاخيل ية املوحدة  تو بادئ ا للتحقا جهي ل مل

تحدة األخرى) 2003(  .ملواملامرسات الفضىل لألمم ا
يق يف عام  يل ا توقع إصدار د لتحقو ل ويدير . 2010ي

شوف  ياانت وا شار القانوين نظام ا لكتب ا ب لت ملس مك
ية   .لاملا

 

تني6  متةل يف فرتة ا ياميت  ن  لسـتق  .مك
نجز أربع ُمل  بب قةل املواردةت يمي  س تقارير  تقارير و . بتق

تاحة عىل موقع يمي  ما بو وأبلغت ادلول لتق يت الو ي إنرتا ن
 . األعضاء هبا وميكن قراءهتا

 

تاجئ قامئة عىل  لنمعلومات عن ا
يمي  تخرجة من ا لتقاألدةل و مسـ

تخدمة بفع بل مسـو ية من  قا ل
سؤولني عن  يا وا ملاإلدارة ا لعل

نظمة وادلول  ملالربامج يف ا
تفادة  بو لال سـاألعضاء يف الو ي

تخداهما ألغراض  سـمهنا وا
ساءةل  .ملاختاذ القرارات وا

يق ادلاخيل  تد يات من برانمج ا قوتو ل ص
سب  ياميت  تقل أو  حوالرقابة اإلدارية ا تقسـ مل

ها اإلدارة ونفذها يف الوقت  ّاملوضوع  ت بلتق
ناسب  ملا

يمي اليت قدمهتا و يات ا لتقصدقت اإلدارة عىل تو ص
يق ادلاخيل والرق تد قبة ا ل ياميت  و. ابةشع تقمل جتر أية  ِ َ

بب قةل املوارد تني  ية خالل فرتة ا سموضو بن لسـ  .ع
 

 
ية  :رابعا تخدام املزيا نا  2008سـ

ية املعدةل  تخدام موارد الربانمج واملزيا نا  2009-2008سـ

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

4,457 3,879 87.1% 

 

يق 2009وخالل عام  .15 شطة ا يف أ ية تاك برية وذكل  ية نفقات خالف املوظفني زايدة  لتحق، زاد املدير العام يف جحم مزيا ن ل تغط ك لن
ية والطارئة نا ئالا نت من ملء أربعة مهنا، 2009وبهناية عام  .سـتث تة شواغر و يق ادلاخيل والرقابة عىل  تد بة ا متك، حصلت  سـق ل شع

يف إداري واحد بعقد قصري األمد يمي شاغرتني يف هناية فرتة ظلو .ظوتو سم ا يس  يق ادلاخيل ور تد تا ريس خدمات ا تقت و ئ ق ئ ليف قظ ل
تني تعني  .لسـنا سام الرقابةسـوا يع أ يني معلوا بعقود قصرية األمد يف  قخالل هذه الفرتة خبربات  مج تعار من كام   .همن تعني مبحقق  سـا مسـ

يف طوال عام  تحدة يف  نتب األمم ا جمل  .ي تقربا2009مك
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 خدمات املؤمترات واللغات :27 الربانمج

هدف باعة واحملفوظات مع احلفاظ  لا تلكفة يف خدمات املؤمترات واللغات وا يث ا ية من  هدف زايدة الكفاءة والفعا لطا ل حل ل
بة ية املر نو ية وا توايت ا تقعىل  ع ل لمك  مسـ

يد أ مدير الربانمج   سوندارام. لسـا

 

ييل أوال  حتلملخص 

تلفة دلمج وحتد .1 بادرات  خماختذت  م ياُ نولو تخدام ا يب العمل وكذا الرفع من ا جيث اإلجراءات اإلدارية وأسا لتك سـ وقد مكن هذا  .ل
يهتا ومن دون احلاجة لزايدة عدد املوظفني أو  نو تصدي للطلب املرتفع عىل اخلدمات من دون اإلخالل  عاألمر الربانمج من ا ب ل

ية تحدايت خالل هذه الفرت .لاملوارد املا   .ةلويرد أدانه وصف ألمه ا

يقو .2 نة ا بو و يات الو شاركني مبا يف ذكل مخس دورات عادية  يحت اخلدمات ملزيد من الاجامتعات وا سـأ جل ي مجلع مل وإضافة إىل  .لتنت
بو يات الو ية  تني وثالث دورات غري ر نا يحت خدمات دلورتني ا يذكل، أ مجلع مس يت ئث ظم ُ أيضا وألول مرة ن2009ويف عام   .سـت

ي توى مضن  مجعاجلزء الريع ا ملسـ بوف رشوعات تريم إىل إاتحة خدمات املؤمترات  .يات الو تجابة تكون موانهتت عدة  سـأفضل ا
نة وتكفي العدد املزتايد من الوفود،  شآت الرا يع نطاق قدرات ا تو تطورة للغاية  توى، مبا يف ذكل تريب أهجزة  هو ن سـ ل ك ملسـ م م

يل الوفود توى  سني  سجوحتديث املعدات  سـ تتح م ية وقد ساعدت إعادة توزيع امل .ل تدر يني وادلورات ا يبوظفني ادلا ل ناء "خل ثأ
تجابة للطلب املزتايد عىل خدمات املؤمترات" العمل نات .سـعىل الا لتحسيوأعربت الوفود عن ارياهحا من هذه ا  .ت

بوعة األخ .3 توزيع اإللكرتوين للواثئق واملواد ا تخدام ا يع نطاق ا تني يف تو بذوةل خالل فرتة ا هود ا مترت ا ملطوا ل سـ سـ نمل لسـجل  .رىسـ
بة اليت أكدت 2008بدأ العمل يف نومفرب و نظامت املرا تعماميت وواثئق الاجامتع إىل ادلول األعضاء وا ِق ابإلرسال اإللكرتوين  مل لل

ية تالم الواثئق ابلوسائط اإللكرتو تعدة ال نأهنا  سـ توزيع . مسـ يا حمل ا يحل تدر توزيع اإللكرتوين اذلي  يح ا توقع أن  لو جي سـ ل يتي
ها وسمح خبدمات واثئق أكرث الوريق لدلول األعض يف إرسا متدين نفاذا أرسع إىل املعلومات ويقلص تاك بني ا ياء واملرا لل ملعق

ئة   .لبيحفاظا عىل ا

ية مالمئة .4 شأن رشوط ما تعراض، جرت مفاوضات مع رشاكت حشن الربيد  يد الا لوخالل الفرتة  ب سـ وإضافة إىل ذكل، أدت   .ق
نخفضة خالل عام  سارية إىل2009ملأسعار الوقود ا تعريفات ا يف يف ا تايل اخنفاض  ية واب بة الرسوم اإلضا يص  ل  ل ل سـ طفتقل ف  .ن

ية .5 ية والربتغا ية واألملا تحدة وكذا اإليطا ية لألمم ا ست الر يحت خدمات الرتمجة ابللغات ا لوأ ن ل مل مس ل ية الواثئق اليت  .ت عوظلت نو
توى عال يق واملراجعة عىل  تد يح وا سـخضعت للرتمجة وا مل ق بات وقد حدثت  .لتنق تقدمي  تعلق  برية فامي  طلبات وخمالفات وتذبذابت  ب ي ك تقل

بل الاجامتعات ثرية أايما معدودة  يان  تأخرا، ويف أ ثري مهنا  تمل ا يث ا قالرتمجة  ح م لك كح نام لطلب ترمجة 2009ُوجسل يف عام  .سـ مت توجه 
يني شارين اخلار جدراسات ا بة  .ملست -2006 مقارنة ابلفرتة 2009-2008 الفرتة يف% 20بنسـوارتفع الطلب العام عىل خدمات الرتمجة 

بات 2007 يث بلغت ذروة ا لطل  تنيمسـتوى ح يا بهناية فرتة ا نا نا لسـث ئ  .سـت

تحديد إىل  .6 شرية اب يف  بو اليت تعقد يف  يع اجامتعات الو يع اللغات يف  يع الواثئق  توافر  بت ادلول األعضاء أن  لو م ن ي مج جبم مج ت جطل
ية ية والرو با ية واإل سـالعرية وا ن سـ نة  .لصينب يع واثئق  بو عىل ترمجة  جلووافقت الو مج تداء  املعارف ي تحدة ا يع لغات األمم ا يدية إىل  با مل مج لتقل

نة الربانمج . 2010من عام  ها إىل  ياسات اللغوية بغرض تقد شأن ا ية  بو إجراء دراسة  بت ادلول األعضاء إىل الو جلو سـ ب يل ي ميطل ل حتل
ية     .2010نواملزيا

يع الاجامتعاتوظلت خدمات الرتمجة الفوري .7 ية يف  توايت عا مجة عىل  ل وجسلت زايدة الطلب عىل خدمات الرتمجة الفورية  .مسـ
ية سات الفر ية وغري اجملدوةل وكذا ا نام من الاجامتعات غري الر علعدد  جلل مس  .مت

ية يف الفرتة  .8 تا جوظلت اإل توقعا 2009-2008ن يف ما اكن  تاك يث فاق اخنفاض ا سابقة  توايهتا ا م عىل نفس  لح ل ل يف الفرتة مسـ
بة اخنفاض تلكفة الصفحة الواحدة 2008-2009 يق اخنفاض عام 2007-2006مقارنة ابلفرتة % 6نسـ إذ بلغت  حتق، األمر اذلي يعين 

ته  ية % 14نسببلغت  تعلق مبؤرشات املقارنة اليت نصت علهيا مزيا نفامي  يون  . 2007-2006ي سه، حافظ املرتمجون ادلا خلويف الوقت  نف
ه يون  مبواخلار نة ابحلاسوب وأنظمة ذاكرات الرتمجة  .فاراهتم الريعة عىل جودة العملج تواصل ألدوات الرتمجة ا تخدام ا يوسامه الا مل ملسـتعسـ

نافع يق املزيد من ا شابكة يف  تاحة عىل ا ملوكذا األدوات واملوارد ا ل  .حتقمل
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توايت الرضا عىل .9 يق أعىل  هود  باعة الواثئق، فقد تواصلت ا بة  سـأما اب لط مسـ تحقن لجل تالم ل سـ الرمغ من الوقت القصري جدا بني ا
ها الهنايئ ياانت و منتجبات حتويل ا ب  .لطل

تضمن الربانمج  .10 يل وتويق وتوزيع املراسالت الواردة 27يو ية  ئة مركزية تدمع  شاء  ث إ سج معل ي تن سات والربيد (ه كأي الرسائل والفا
رشوع نظام إلدارة الواثئق ).اإللكرتوين وما شابه ذكل يل مبوبدأ العمل  يات ا بو من الاتقال من  يا من أجل متكني الو سج إلكرتو معل ن ي لتن

نة والقامئة عىل الورق إىل نظام إلكرتوين ابلاكمل تويق الرا هوا ث تدريب  .ل بو يف ا تخدمو الو يات، بدأ  يص الرب لوعقب رشاء ترا ي سـ مجم خ
يا ها املراسالت الواردة إلكرتو نعىل  ت . خمت نظام إلكرتوين  ملوبدأ العمل أيضا  توقع أن ب ها، و ية للمراسالت وتو تدفقات ادلا يُابعة ا خل ثيقل

 .2010يصبح العمل به ابلاكمل يف عام 

 

يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

11. 

تاسع تت يجي ا هدف الاسرتا يع الربامج املربطة اب ليح  ت ت ها(لمج يذ برا بو من  متكني الو جمية دمع إداري ومايل فعاةل  نف تن ي ل بو معوما )ب ي للو
بةدعام أو  ها املر تا يقا  تقخدمات أخرى  جئ نظور خدمات ادلمع اإلداري، فإن الربانمج  .لنحتق بو 27مومن  يذ جدول أعامل الو رس  ي  تنفي ُي

ية منشأن ا  .لتب

 

ثا  بياانت األداء :لاث

سري لتاح نظام إشارات ا  مف

يا   %)100(لكحمقق 

 %)50(ئحمقق جزيا 

 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

 

ت بةلنا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء تقاجئ املر

ية  لخدمات مقدمة بفعا
تجابة يف املؤمترات  سـوا

ندوبني  ملوالاجامتعات لفائدة ا
 واألمانة

ندوبني واألمانة باعات ا ملا  نط

ندوبون واملوظفون عن ارياهحم جلودة خدمات  تأعرب ا مل
 . الاجامتعات

يف وبلغ 221قد ما مجموعه ُعو مجموع أايم جن اجامتع يف 
شارك15 900 يوم حرضها 585اإلجامتعات  وذكل ، م 

شارك 13 300 يوم، و505 اجامتع، و180 ـمقارنة ب م 
  .2007-2006يف الفرتة 

يحت خدمات دمع املؤمترات ل  200ـتوإضافة إىل ذكل، أ
 يوم اجامتع خاصة ابجامتعات أخرى، مبا يف ذكل 2

ية وادلا متر  .خليةمساجامتع اجملموعات والزايرات الر سـوا
يف  17من  : جنارتفاع عدد الاجامتعات املعقودة يف 
يف يف الفرتة  جناجامتع حكويم دويل يف 

 2007-2006 اجامتع يف الفرتة 180 إىل 2004/2005
 .2009-2008 اجامتع يف الفرتة 221و 

 

ية  تخدام الوسائل اإللكرتو نا سـ
توزيع واثئق  لبقدر أكرب 

 الاجامتعات

بة  يف ٪ 25بنسـوفورات  ليف تاك
 إرسال الواثئق مقارنة مع الفرتة

2006-2007  

بة ُجسو تعاممي وواثئق % 14بنسـل اخنفاض  باعة ا ليف  ط
بة  ثات % 15بنسـالاجامتعات واخنفاض  لبعيف عدد ا

، األمر اذلي أدى 2007-2006الربيدية مقارنة ابلفرتة 
ته  مقارنة بفرتة % 17نسبإىل اخنفاض عام بلغت 

ية تني املا ضا بة وا .لسـن يف الربيد  سـخنفضت تاك بنل

 



 2009-2008تقرير أداء الربانمج 

141 

ت بةلنا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء تقاجئ املر

شود،  .يتقربا% 20 هدف ا يق ا ملنومن أجل  ل سوف حتق
ية معدةل يف عام  تيجتقرتح اسرتا  مبا يف ذكل إلغاء 2010ُ

ية إىل ادلول األعضاء  يات الور قالعمل ابإلرسا ل
تالم  بة ال نا يا ا نولو ها ا بة اليت  نظامت املرا سـوا سـ مل جمل تك ل لق

ية دو  . ن غريهانالواثئق ابلوسائط اإللكرتو

خدمات إرسال الربيد يف 
 بموعده وتلكفة معقوةل

يف  لأعداد الطرود الربيدية وتاك
بة  ٪ عن 25بنسـالربيد تقل 
 2007-2006 مسـتواها يف الفرتة

يف إرسال الربيد يف الفرتة   2007-2006لبلغت تاك
بلغ 6.3بشلك مطلق  يون فرنك سورسي مقارنة  مب  يمل

يون فرنك سورسي يف الفرت6.2 ي  ، 2009-2008ة مل
ته  تحقق الاخنفاض %. 1.7نسبأي ابخنفاض  يومل 

بة  توقع  سـا يف إرسال الربيد وذكل % 25بنمل ليف تاك
ثات املرسةل، وخاصة من جمال  لبعبب زايدة عدد ا بس

بة  تجارية اليت ارتفعت  سـالعالمات ا  3.4أو % 8.8بنل
يلوغرام284 702(مليون   2007-2006يف الفرتة ) ك 

يون 3.7إىل  يلوغرام227 138(مل  -2008يف الفرتة ) ك 
يق اخنفاض . 2009 بب عدم  هم  بعا ذلكل  حتقوميكن  س ف ت

بة  يف إرسال الربيد  سـتاك ولكن لو ظل جحم  %.25بنل
يق وفورات  تقرا، لاكن من املمكن  حتقإرسال الربيد  مسـ

يون فرنك سورسي0.5قدرها  ي    .مل

 

نة   :سـوترد أدانه أرقام لك قطاع عن لك 

:2006 

شأن الرباءاتمعاهدة  تعاون  با  فرنك 978 449 :ل
يلوغرام46 586 – بريد 969 758 –يسورسي   .ك 

تجارية   ي فرنك سورسي1 232 0855 :لالعالمات ا

يلوغرام49 726 – بريد 385 517  .ك 

  ي فرنك سورسي866 981 :متفرقات

يلوغرام51 830 – بريد 229 372  .ك 

2007: 

شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا  فرنك 932 059 :ل
 يسورسي

يلوغرام33 774 –ي فرنك سورسي 1 128 094  .ك 

تجارية  ي فرنك سورسي1 485 373 :لالعالمات ا

يلوغرام47 566 – بريد 498 466  ك 

  ي فرنك سورسي905 196 :متفرقات

يلوغرام55 221 – بريد 220 768  ك 

:2008 

شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا  فرنك 916 239 :ل
  يسورسي

يلوغرام31 629 –ريد  ب1 200 685  ك 
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ت بةلنا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء تقاجئ املر

تجارية   ي فرنك سورسي1 460 421 :لالعالمات ا

يلوغرام46 766 – بريد 503 590  ك 

 ي فرنك سورسي917 554 :متفرقات

يلوغرام53 468 – بريد 208 458  ك 

:2009 

شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا  فرنك 863 359 :ل
 يسورسي

يلوغرام31 009 – بريد 1 177 788  ك 

ت  ي فرنك سورسي1 330 366 :جاريةلالعالمات ا

يلوغرام20 289 – بريد 475 761  ك 

 ي فرنك سورسي685 027 :متفرقات

يلوغرام43 590 – بريد 169 203  ك 

 

باعات املوظفني والوفود حول  نطا
يدهاجودة الواثئق ا  عملرتمجة وموا

تتعكس ردود القطاعات اليت قدمت الطلب ارياهحا 
تاحة اكنت مدد إجناز ترمجة واثئق و .ملللخدمات ا

ية با  .ضالاجامتعات مر يد تأثر  سلغري أن احرتام املوا ع
يهنا  .حلعدم تقدمي الواثئق للرتمجة يف 

 

يع لغات  مجخدمات ترمجة إىل 
يد  عالعمل مع احرتام املوا

ية من  لوضامن اجلودة والفعا
تلكفة ليث ا  ح

ية خلدمات  تا جواحلفاظ عىل معايري اإل ن
نظمة و تلكفة الصفحة ملالرتمجة داخل ا

تواها يف الفرتة  مسـالواحدة عىل 
2006-2007 

يهو ية عىل ما اكن  تا توى اإل علظل  ن جسـ واخنفضت  .م
بة  يف الصفحة الواحدة  سـتاك مقارنة ابلفرتة % 6بنل

2006-2007. 

 

ية  ية وإلكرتو نإصدار مواد ور ق
يف موعدها احرتاما لاللزتامات 

نصوص علهيا يف أحاكم  ملا
شأن تعاون  بمعاهدة ا  الرباءات ل

  ومدريد

ية يف املوعد املقرر  قسلمي املواد الور ت
 لها

بقا اللزتامات معاهدة  ية  يد الهنا طاحرتمت املوا ئ ع
بع  شأن الرباءات ومعاهدة مدريد من أجل  تعاون  طا ب ل

ية ية واإللكرتو تهيام الور ناملواد يف  قسخ بة و .ن نسـبلغت 
شأن الرباءات يف سخهتا  تعاون  نمواد معاهدة ا ب ل

ية اإللكرت ية % 100نو بة مواد و %.95قوالور نسـبلغت 
ية  شأن الرباءات يف سخهتا اإللكرتو تعاون  نمعاهدة ا ن ب ل

ية % 68   %.75قوالور

 

سجالت وخدمات  لإدارة ا
ية تويق يف موعدها وبفعا لا ث  ل

تلكفة حيث من   لا

بة  ٪ يف الورق 30بنسـوفورات 
-2006واإلمدادات ابملقارنة مع الفرتة 

يق2007 يجة  ب  لتطن نظام ت ل ا
 اإللكرتوين اجلديد إلدارة امللفات

نظام اإللكرتوين إلدارة  رشوع ا لوعىل الرمغ من أن  م
تحقق هدف  تني، إال أنه مل  يامللفات بدأ يف فرتة ا لسـن

بة  تخدام الورق  سـيض ا بنسـ توقع أن  %.30ختف يو
رشوع يف الفرتة   2011-2010مليؤدي العمل الاكمل اب

هدف يق هذا ا لإىل   .حتق
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ية :رابعا تخدام املزيا نا  سـ

ية املعدةل  تخدام موارد الربانمج واملزيا نا  2009-2008سـ

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

40,716 38,371 94.2% 

 
توقعا ملوارد الربانمج ُيعو .12 رشوعات 27مزى نقص اإلنفاق مما اكن  يل عدد من ا مل أساسا إىل تأ لتسجيل اإللكرتوين نظام ا(ج

نة ابحلاسوب ية )ملسـتعيلقاعات املؤمترات، وأدوات الرتمجة ا بسبب عدم جودة (ج، وكذا اخنفاض تلزمي أعامل الرتمجة إىل واكالت خار
تج نظام اإللكرتوين إلدارة امللفات)ملنا رشوع ا ية ومكوانت معدات  تدر تدرجيي لدلورات ا يص ا ل، وا م ل ل يبتقل  . ل
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 ناألم :28الربانمج 

هدف تلاكهتا لا ندوبني إىل اجامتعاهتا و بانهيا وا بو وزائري  يع موظفي الو سالمة واألمن  ممتعزيز ا مل ي مجل  مل

يد أ مدير الربانمج   سوندارام. لسـا

 

ييل :أوال  حتلملخص 

هذا الربانمج جزيا .1 بة  تاجئ املر ئحتققت ا لن تق ية ال .ل نو تاجئ ا نظر إىل اجنازات ا يا اب بار ذكل مر عوميكن ا ل ن ل ض لت يت ترد ع
شـهتا أدانه قنا  .م

يط وادلراسات  .2 رشوع، وجيري ا يذ تغري أمن ا تعلق ابخنفاض اخملاطر معوما، فقد بدأت مرحةل  تخطوفامي  مل لي تنف
يني يني واخلار يع أحصاب املصلحة ادلا شاركة  يات  جوا خل مج مب ساءةل مضن نظام  .لعمل تمد إطار  للموإضافة إىل ذكل، ا ُع

يه بو إلدارة األمن وصدقت  علالو يص تعرض ي ناية اذلي يريم إىل  بو بواجب ا يعزز الزتام الو تقل ادلول األعضاء إذ  لع ي سـ
تحدة .املوظفني للخطر نظومة األمم ا تخصصة يف  بو أول واكةل  ملواكنت الو مي  .األمن تصدق عىل هذا اإلطار إلدارة م

ية وإجراءات إلدارة األزمات، فإن املدير العام صد .3 شاء خطط أ تعلق بإ َّأما ما  ن ن ياسة وإدارة خطة مي سـق عىل ويقة  ث
تجابة للطوارئ يط لال سـا يات وادلورات  .لتخط تظام إجراءات الطوارئ واإلخالء وا لعملوعالوة عىل ذكل، تواصلت اب ن

بو ية ذات الصةل بعموم موظفي الو تدر يا سؤول أمين  ويف .يبل يف  يص اخلطر أو اإلصابة، فقد تأجل تو تعلق  مما  ظ تقل بي
ية، و2010همين إىل عام  ساعدات ا باخنفض عدد ا وعالوة عىل . 2008 مقارنة بعام 2009اإلصاابت يف عام /لطمل

باين  ثغرات املوجودة يف نظام الوقاية من احلريق يف  يمي اخملاطر وا يل و مذكل، صدر تقرير خاريج انصب عىل  لتق حتل
ية بو احلا لالو ها  .ي تصدي  بغي ا سائل اليت  ية حتديد ا يد يف  تقرير  لوا ن لمف مل معل بل القريبيل ية ضامن  .ملسـتقيف ا بغو

ياميت  يف ويف غريها، أجريت  توى يف  بو الريعة ا ية خالل انعقاد مؤمترات واجامتعات الو ية مر تقإجراءات أ نف سـ ي ض جن ملم ُ
يف يع هذه الاجامتعات يف  ها  تعرض  نللمخاطر اليت قد  مج جت ية   .ل تو جهيغري أنه مل ترسل اإلجراءات واخلطوط ا ل

نة بعد إىل يفُملحسًّا نظمون الاجامتعات خارج  ن مديري الربامج اذلين   .جي

بو وضامن أن موظفهيا أحصاب 28ويريم أحد أهداف الربانمج  .4 ية داخل الو سائل األ ي إىل إرساء ثقافة الوعي اب ن ممل
ية تلفة خالل فرتة   .لعملمصلحة فاعلني يف هذه ا ية  ية وعروض إعال هذا الغرض، نظمت دورات تدر يقا  خمو م ب ل يحتق

 .تنيلسـنا

يا .5 بو للمعايري ادل ثل الو نوحتقق تقدم ليك  ي يمي األخطار لألمن متت يات  نادا إىل تو ييل يف املقار وذكل ا تقا صت سشغ  لت

ية تني القادمة .مناأل بو ابلاكمل خالل فرتة ا ثل الو توقع أن  لسـنو ي ت  .متي

 

يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

يجت .6 هدف الاسرتا يع الربامج املربطة اب تيح  ت لمج تاسع ت ها(لي ا يذ برا بو من  متكني الو جمية دمع إداري ومايل فعاةل  نف تن ي ل  )ب
بة ها املر تا يقا  بو معوما دعام أو خدمات أخرى  تقللو جئ نحتق   .لي
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ثا  بياانت األداء :لاث

سري لتاح نظام إشارات ا  مف

يا حم  %)100(لكقق 

 %)50(ئحمقق جزيا 

 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

 

بةلنا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء تقتاجئ املر

يري األمين كام  رشوع ا لتغيذ  م تنف
يه ادلول األعضاء  علوافقت 

تعاون  يري األمين وسري يف موعده  رشوع ا يذ  بجيري  ي لتغ م تنف
يني  يع أحصاب املصلحة ا نمع  مثل أعضاء فريق إدارة (ملعمج

رشوع املوحد، و بىن اجلديد، ملا يادة  للمية املوظفني، وا لقمجع
نظامت ادلوية ووادلول األعضاء، سة العقارية  لاملؤ للم   ).س

شطة املقر  ية حتديد اخملاطر اليت تعرتض أ نوتواصل  معل ت
تخدام نظام األمم إلدارة  بو يف اخلارج وذكل اب سـوماكتب الو ي

ية  .مناخملاطر األ

 

 

 

توى اخلطر  مسـخفض 
 األمين معوما

 ونظام قامئ إلدارة األخطار

تحدة إلدارة وشاركت  شاركة فاعةل يف نظام األمم ا بو  ملالو م ي
األمن من خالل انضامهما إىل عضوية جملس املديرين 

توى،  يعة ا نة اإلدارية الر يذيني، وا سـا ملللج ف نةلتنف  للجوا
توى، و فالريعة اإلدارية شرتكة بني الواكالت ملسـا بكة ا ملا لشـ

سورس ية، وفريق إدارة األمن ا سائل األ ييف إدارة ا ل ن ي، ممل
ية  ية األ سورسي، وا ية ا شارات األ نوفريق الا خلل ل ن مت م يس

سورسية يا ياسات ُوت .ل بكة وتصدق عىل  سـطور هذه ا لشـ
ية الفضىل وبلغ هبا  ية واملامرسات األ تإدارة اخملاطر األ ن من م

 .AFPOحة يف لمجيع أحصاب املص

متدت ادلول األعضاء وصدقت عىل إطارو  مضن للمساءةل عا
بو نظام بو  إلدارة يالو ياألمن، األمر اذلي عزز مركز الو َّ

ناية"بشأن   ".لعواجب ا

متر الربانمج و سافرون وظفنيامل يف ضامن أن 28سـا ي اذلين 
تدريب األمين  ية يلزتمون بقواعد وإجراءات ا ليف همامت ر مس

بع  ية وا تصارحي األ تاكمل  نظام ا يل يف ا تتوا ن لل مل ل لسج مت ل
يص واهبدف األمين وذكل  إلشعارات خاحلصول عىل الرتا

شوب أي  بدل يف حاةل  هر املوظفون عىل قوامئ ا ية و ناأل ل يظن م
 .طارئ

 

 

 

ية  منوضع خطط أ
 وإجراءات إلدارة األزمات

تلف األدوار  خمحتديد 

َّأعد املدير العام وصدو بو َّ ياسة وإدارة الو يق عىل ويقة  سـ ث
يط  تجابةلتخطذات الصةل اب وصدرت  .للطوارئ سـلال
بداية إىل  لالويقة يف ا عدد حمدود من أحصاب املصلحة ث

هم بأن هلم دورا يف أية إدارة  ئفتعكس مواصفات وظا
بال مترار للعمل  ية ا مسـتقلألزمات وأية  سـ  .معل
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بةلنا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء تقتاجئ املر

توي عىل  تاحة  حتوواثئق معدة و م
تعلاميت واإلجراءات اخلاصة  لا

 ابملوظفني

تعلاميت اخلاصة و بو ا يت الو لرشت عىل موقع إنرتا ي ن ن
شأن حاالت ا بىن بابملوظفني  بغي إخالء  ملطوارئ حني  ين

يا بو جزيا أو  لكالو ئ   .ي

نة  .لسـوأجريت متارين اإلخالء مرتني يف ا

 

يف من خطر  لتخفا
 اإلصابة

باين  سالمة يف  نة  منارص  لل س َّع حم
بو  يالو

اخنفض عدد اإلصاابت جراء حوادث العمل اليت أبلغ عهنا و
أربع إصاابت يف عام  (2008 مقارنة بعام 2009يف عام 
 ).2009 وإصابة واحدة يف عام 2008

ثغرات ارتقلأحد اانصب و يمي اخملاطر وا يل و لير عىل  تقحتل
بو يف  باين الو يع  ياملوجودة يف نظام الوقاية من احلريق يف  ممج

سؤول أمين همين. 2009عام  يف  موأجل تو ظ ِ توقع أن  .ُ يو
ية  نارص األ سؤول األمين ا نصب ا نيعزز شغل  لع ممل م

ية وغري الا با سالا قس بو، مبا يف ذكل ت ثريا داخل الو ية  يبا ك ق ت
بة وتدريب املوظفني نا ياسات ا سـإجراءات ا مل  .لسـ

 

ية يف  ية مر ضإجراءات أ من
املؤمترات والاجامتعات 

توى اليت ال يعة ا ملسـر ف
بو يف  يها الو تسـتضيف

 جنيف ويف اخلارج

يع املؤمترات  مجليمي األخطار  تق
توى اليت  يعة ا ملسـوالاجامتعات ر ف

 يبوتسـتضيفها الو

ها مؤمترات  ياميت للمخاطر اليت قد توا هجأجريت  تق
يف توى يف  يعة ا بو الر نواجامتعات الو سـ جي مل   .ف

 

 

 

ية :رابعا تخدام املزيا نا  سـ

ية املعدةل  تخدام موارد الربانمج واملزيا نا  2009-2008سـ

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ية الاعامتدات نفقات ا لفعلا تخدام  ل  (%)سـالا

9,670 9,444 97.7 % 

 

توقعا  موارد املوظفني أساسا إىل يفي فرنك سورسي 98 000ق مبا قدره يعزى نقص اإلنفاو .7 ماخنفاض احلاجة عام اكن 
بة ل  .لموظفني بعقود اخلدمات اخلاصةلنسـاب

ام اكن عالف املوظفني إىل اخنفاض احلاجة  موارد خيفي فرنك سورسي 128 000مبا قدره ويعزى نقص اإلنفاق  .8
يةنسـبة لل ابمتوقعا  .منعقود احلراسة األ

 

 

 



 2009-2008تقرير أداء الربانمج 

147 

ناء اجلديد :29الربانمج   لبا

هدف ية إمتامه يف أبريل لا ناء اجلديد  تقدم يف ا بغا ب توايت اجلودة املطلوبة 2010نيسان /لل ية ووفقا  سـ مضن حدود املزيا ملن
تحدة يا ملومعايري األمم ا ييل لألمن نادل  املقار يف لتشغا

يد أ مدير الربانمج  سوندارام. لسـا

 

ييل :أوال  حتلملخص 

تني م .1 نهدت فرتة ا بريتني والسـاميلسـش تني حمددتني  كر تني معال بقرار  ابحل رشوع اليت دامت أكرث من  نظمي ا سـننظر إىل إعادة  مل ت ل
ناء املعدل مرة أخرىقايض ابمل ال2005ادلول األعضاء يف عام  رشوع ا بوافقة عىل إطالق   .لم

نني للحصول عىل قرض جتاري ق عقد مع مرصفني 2008 فرباير 8قع يف ُوو .2 تح 114دره ثا يون فرنك سورسي و ف  ي نماكية إمل
يون فرنك سورسي16قرض إضايف قدره  ي  بت مع املقاول العام يف ُوو .مل سعر  ثقع أيضا عقد  به 2008 فرباير 8مب ج وحدد مبو ُ

ناء يف  رشوع يف ا باترخي ا سلمي يف 2008 أبريل 7لل توبر 8لت عىل أن يكون اترخي ا يق الغالف املايل اذلي . 2010ك أ قوتعني تد َ
يه ادلول األعضاء يف عام  ساابت اخلاريج يف عام 2005علصدقت  يقات اليت قام هبا مراجع ا تد حل عقب ا  2007 و2006قل

رشوع يف عام 2008و يادة ا ته  يق املعني اذلي  تد مل، وعقب ا ب قل بت املربم مع املقاول 2007طلق سعر ا ملث، وعىل أساس العقد اب ل
ِأعو . كذكلمالعا تجدات وقدم إىل ادلول ُ ِّد غالف موحد بآخر ا ُ سمرب ملسـ يه ت صدقحيث 2008ياألعضاء يف د األمر اذلي عل 

بو ابحلصول عىل  ية20يمسح للو يا ها الا يون فرنك سورسي من أموا ط  ت ي حمل بلغ الغالف  .ل يون فرنك 145.7اجلديد املايل يو مل 
ُسورسي، مم تجاري َّوي يه ادلول األعضاء يف عام (لل أساسا من القرض ا بو) 2005علاذلي صدقت  ية للو يا يومن األموال الا ط  .حت

تايل  رشوع وتعني اب ثات يف ا تحد ية، فقد تعني دمج عدد من ا بات األ ياغة ا نذ  نظر إىل الوقت اذلي مىض  لواب مل ي ل صل تطل ص ملل م
ها إىل ادلول األعضاء ية وتقد ها يف املزيا ميإعداد تاك نيف سمرب قت ادلول اَّوصد .ل تعديالت متويل" عىل 2008يألعضاء أيضا يف د  يف لا

يد مراحل نرثايت"و" لتشيا بلغ إجاميل قدره "والطوارئ لخمصصات ا يون فرنك سورسي، يمو16مب   َّ ُ ي تجاري مل لل من القرض ا
شأنه تفق  باإلضايف ا  .مل

رشوع اليت بدأ العمل هبا يف الفرتة  .3 ية اإلدارية الفريدة  للموتعززت ا ناء والفريق .2007-2006لبن نة ا يةل ووالية  بوتعززت  لجل  تشك

بة املعين ادلاخيل رشوع قمبرا نة  .ملا ية مسحت  يادة أدوات ر هرية اليت أصدرها املقاول العام وكذا ا تقارير ا للجوبني أن ا سـ ل ئيت لق لش
ثب ناء برصد تقدم األشغال عن  كا متزية اليت .لب هرية ا بحت جسالت اخملاطر ا ملوإضافة إىل ذكل، أ لش بو ص يادة والو ي أصدرهتا ا لق

ميي( يد عىل الطابعني املؤسيس وا تأ لتنظاب ك ته ) ل رشوع وإدارته ومرا يذ ا تفاعالت بني العديد من زوااي  بأدوات راخسة لرصد ا مل قل نفت
يغ به يقه وا لتبلوتد رشوع وتعديالته .ق تصديق عىل مراحل ا تعراض وا يات جديدة لال ملوبدأ العمل  ل سـ تقارير اُأو .بعمل ية لعدت ا حلملر

ية وق ُوالواثئق املوضو ساابت اخلاريج ع بة )سـنواي(حلدمت إىل مراجع ا يق ادلاخيل واملرا تد بة ا ق، و ق ل نة(شع نة )لسـمرتني يف ا جل، و
يق  تد بو  قالو لل نة(ي  ).لسـأربع مرات يف ا

ت .4 بقا ملعايري اجلودة ويف حدود الغالف املايل ا رشوع املعدل قدما  تني، مىض ا ملوبهناية فرتة ا ط مل شأنه ولسـن أحاكمه، ومل مضن بفق 
سب ما جاء يف العقود املربمة يف عام  حتأخر،  سلمي احملدد يف 2008ي توبر 8لت، عن اترخي ا تأخر 2010ك أ تارخي  م، علام أن هذا ا ل

تارخي اإلرشادي احملدد يف أبريل  ية املعدةل ل،2010لبعض اليشء عن ا  .2009-2008فرتة لن كام ورد ذكل يف الربانمج واملزيا

ناء قاعة أما و .5 رشوع  باقرتاح األمانة  سمرب م ته يف د رشوع اذلي قد يجديدة للمؤمترات وهو ا  إىل ادلول األعضاء 2008ممل
يه، فقد أدمج يف عام  يا2008علوصدقت  يا وخار يلك اإلدارة الراهن دا ج يف  خل مترب  .ه نذ تصديق ادلول األعضاء يف  سبو  2009م

بد رشوع، واإلشارة  يذ هذا ا ئعىل  ممل يذه تنف سمرب هتنفيا إىل أن اترخي  يدية والسـامي انطالق ادلعوة 2012يو د مته، نفذت أعامل  ُ
ناقصة خالل عام  عن للتعبري لادلوية تخضع  ية اليت  ساب املواصفات ا ياغة وا للمالاهامتم املوهجة إىل املقاولني العامني و سـ ن ت تقص لح
2010. 

تطلب اهو .6 بت وتظل  ية اليت  تحدايت الر تشلك ا تطل سـ ل ئيت توايت يف ثالثة أمور يهت يع ا سـامتما راخسا عىل  مترار ) 1( :ملمج سـالا
بقا للجدول الزمين واألسعار واجلودة  نجاح  يات  طيف إاتحة أفضل الظروف من أجل تقدم ا ب ناء؛ الواردة لعمل إاتحة ) 2(ولبيف عقد ا

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة؛  ناء اجلديد و رشوع ا بة بني  نا منصة تالمس  ب م لسـ م يذ و) 3(وم بة  نا يق  ية  نفإاتحة آ لتم سـت سـ نل
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يا إجراءات املعايري ييل لألمن نادل رشوع يف لتشغا ناء قاعة املؤمترات اجلديدة، ملاملقار اخلاصة هبذا ا رشوع  بو وذكل خالل فرتة  م
رشوعني مليذ هاذين ا  .تنف

 

يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

يجي .7 هدف الاسرتا يع الربامج املربطة اب تيح  ت لمج تاسع تت هابنية دمع إداري ومايل فعاةل(ل ا يذ برا بو من  متكني الو جم  تنف ي بو معوما )ل ي للو
بة ها املر تا يقا  تقدعام أو خدمات أخرى  جئ نظور إداري، فإن الربانمج  .لنحتق ية29مومن  شأن ا بو  يذ جدول أعامل الو رس  من  ب ي لتي تنف  .ُي

 
ثا  ياانت األداءب :لاث

سري لتاح نظام إشارات ا  مف

 %)100(يا لكحمقق 

 %)50(ئحمقق جزيا 

 %)50أدىن من ( إجناز حمدود

 ملغى

 

بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

يد يف موعدها ويف  تشيأعامل 
ية  نحدود املزيا

ية يد الر سـاحرتام همل ا يش ئت  يل

ية يد الر سـاحرتمت همل ا يش ئت  .يل

يد يف مبوجب العقد املربم مع املقاول العام،و لتشي بدأ ا
هل املعمول هبا2008 أبريل 7 يا مع ا متر  مل وا متشـ   .سـ

ية يف عايم و  2008ئيسـحتققت املراحل احملددة الر
  :2009و

أشغال احلفر ووضع أسس انهتت : املرحةل األوىل -
سلح نت ا ملبالط اإل سمرب  يف مس يتصف د من

2008.  

ية - ثا ناملرحةل ا توبر 6بدأت أعامل احلفر يف : ل ك أ
 ؛2008

بىن اجلديد يف  - يف ا ملانهتت أشغال  تسق
سطس   ؛2009غأ

سلح و - نت ا ملانهتت أشغال وضع بالط اإل مس
سفىل اجلديدة بني بىن  لاألعىل فوق الطوابق ا

ناء  أرابد بىن اجلديد، وبدء أشغال  ببوكش وا مل
يارات اجلديد املؤدي إىل  لسـمدخل موقف ا

بىن أرابد بوكش  يارات يف  مموقف ا قبل (لسـ
 ). 2009هناية عام 

 



 2009-2008تقرير أداء الربانمج 

149 

بة تاجئ املر تقا  سري بياانت األداء مؤرشات األداء لن

ية اليت وافقت  نواحرتام اعامتدات املزيا
 علهيا ادلول األعضاء

ية املوحد ُالزت ناء اجلارية بغالف املزيا نم يف أشغال ا لب
ية الرضورية كام وافقت علهيا ادلول  فواألحاكم اإلضا

سمرب   . 2008ياألعضاء يف د

شأنه،  تفق  رشوع ا بوعىل أساس حمك تعديالت ا مل مل
ي ناء مركز  بأدرج  بىن ب ملاانت حيافظ عىل الطاقة يف ا

ية  بو ا يع بىن الو نقل  يث  تاجلديد،  ي مج لتحس ي ح
ياانت احلايل، واكن  يا املعلومات من مركز ا لبنولو ج لتك

ية الرضورية  منمن املمكن أيضا دمج اإلجراءات األ
ييل يف  يا لألمن ا تحدة ادل شغمبوجب معايري األمم ا ن لتمل

 .املقار

 

تواي يد وفقا  سـأعامل  ملش ت يت
  اجلودة املطلوبة

ناء  نة ا رشوع و يادة ا ببول  لجل مل ق ق
تعلق مبواد  ييارات املقاول العام فامي  خ

يد وفقا  يب ا ناء وأسا شيا ل تب لل
 ملسـتوايت اجلودة املطلوبة

ناء مبوجب واليهتام لك  نة ا رشوع و يادة ا ببلت  لجل مل ق ق
يارات املقاول العام  يب ملخعىل حدة  ناء وأسا لواد ا لب

يد وفقا   .ملسـتوايت اجلودة احملددة يف العقدلتشيا
بول هذه مرة و ية ا لقنفذ  معل بوع أو ت سـواحدة يف األ

هر  يل لشا توى تفا ترص ذكل عىل  صأو لكهيام إذ  مسـ يق
سؤو سأةل مضن  للك  م يادةيم ويصدر املقاول  .لقة ا

ها الفريق ادلاخيل  تعر هرية  يادة تقارير  ضالعام وا ش يسـلق
ه بل تقد رشوع  بة ا مياملعين مبرا ق نة ملق هر إىل  جلا لك  ش

ناء  .لبا

 

يد وفقا ملعايري  األمم تشيأعامل 
تحدة يا ملا ييل  لألمن نادل لتشغا

 .يف املقار 

ناء  نة ا رشوع و يادة ا ببول  لجل مل ق ق
ناء  شأن مواد ا بيارات املقاول العام  ب لخل

يذ  يد ألغراض  يب ا نفوأسا تي ش لتل
تحدة األمم معايري يا ملا  لألمن نادل

ييل بواملقار ال يف لتشغا تارها الو ييت   .خت

يارات  ته  سب وال ناء لك  نة ا يادة و خبلت ا لق يق ح ب لجل
ناء مواد بشأن العام املقاول يب لبا يد لوأسا  لتشيا

تحدة األمم تنفيذ معايري ألغراض يا ملا  لألمن نادل
ييل بو ختتارها املقار اليت يف لتشغا هر ذكل  .يالو يظو

هرية اليت يصدرها املقاول العام  تقارير ا لشيف ا يادة ل لقوا
رشوع  بة ا ها الفريق ادلاخيل املعين مبرا تعر ملو ق ض يسـ

ناء نة ا هر إىل  ها لك  ببل تقد لجل ش مي وبدأ العمل  .ق
ية كام  بىن ا تدابري ختص أشغال ا تسة من ا ل ل تحسل لب

وبدأ العمل  .ترد يف العقد املربم مع املقاول العام
يعة  بتدابري أخرى ذات  تطلبهتا تدابري " حمافظة"طب

هل احملددةتقدم أشغال سب ا ناء  مل ا ح يذ  .لب تنفوجيري 
تدابري جزيا يف عام  ثة من ا ئسة اث ل ل  2009سل

يادة والفريق . 2010و يع احلاالت، صدقت ا لقويف  مج
يار مواد  رشوع عىل ا بة ا ختادلاخيل املعين مبرا مل ق

يد، وكذا فعلت دائرة يب ا ناء وأسا شيا ل تب بو لل  يالو
ية سالمة بتنسـيق ملعنا تعني أن تامتىش يواألمن ألنه  لا

تدابري اليت صدقت علهيا ادلول  تدابري مع ا لهذه ا ل
هر  سب ما  ية  بو احلا باين الو شأن  يظاألعضاء  حم ل ي ب

 .28يف الربانمج 
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ية :رابعا تخدام املزيا نا  سـ

ية املعدةل  تخدام موارد الربانمج واملزيا نا  2009-2008سـ

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

نفقات ا الاعامتدات لفعلا تخدام  يةل  (%)سـالا

4,862 3,472 71.4 % 

 

تخدام عزى نقص اإلنفُوي .8 ناء الاعامتدات سـاق يف ا بايق من القرض اخلاص اب بلغ ا بأساسا إىل اخنفاض أسعار الفائدة وكذا ا ل لمل
توقعا  بلغ (ماجلديد واذلي اكن أقل مما اكن  يون فرنك سورسي يف الفرتة 50مبمل جير سوى حسب واحد  ي   من مجموع 2009-2008مل
شأنه مع املرصفني تفق  باحلد الائامتين ا  ). مل
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 املرفق

ية شطة ا شأن نفقات أ منتقرير  ن  لتب

ية املعدةل  .1 ية 2009-2008نأاتح الربانمج واملزيا متدة ألشطة ا من جدوال يوحض املوارد ا لتن أنظر املرفق اخلامس من (ملع
ية املعدةل  هر بوضوح مهأ واكن هذا أحد ).2009-2008نالربانمج واملزيا ية  نت أن اإلنفاق عىل ا َيظاجلوانب اليت  من ُويرتمج  لتمض

ية عىل 2009-2008ويريم هذا املرفق يف تقرير برانمج األداء  .اجلديدة الربانمج بنية يف إىل واقع نفقات ا يغ عن ا حلقيق إىل ا ل لتبل
بة خ تجارب ا نادا إىل ا منوذج وحتديث اجلدول ا نفس ا ية  شطة ا سـأ ل ب من ملكتن ست ل يذ الربانمجلت    .تنفالل 

 

ية للفرتة  شطة ا منموارد أ  2009-2008لتن

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ية(الربامج اجلديدة   )ملعنحصص موارد الربانمج ا

املزيا
نية 
املعد
ةل 
200

8-
200
9 

نفقات  لا
ية  لفعلا
قياسا 
عىل 
مؤرشا
ت 
ة ينااملزي

للفرتة 
2008-
2009 

نفقا لا
ت 
ية  لفعلا
قياسا 
عىل 
املؤرش
ات 

 ملعدةلا

يا . 1 نولو تاكر ونقل ا يع الا جالرباءات و لتك ب  *تشج
948 
3 

809 3 
809 
3 

ية واملؤرشات . 2 نا تجارية والرسوم ا عالعالمات ا لص ل
ية   *فاجلغرا

709 
1 

359 1 
359 
1 

 *حق املؤلف واحلقوق اجملاورة . 3
362 
6 

672 5 
672 
5 

يدي. 4 ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل  ل
ية   *ثواملوارد الورا

495 
5 

823 4 
270 
6 

شأن الرباءات. 5 تعاون  بنظام معاهدة ا  * ل
555 
4 

494 4 
494 
4 

بونة. 6  * لشـأنظمة مدريد والهاي و
814 
2 

293 2 
293 
2 

    

ية. 8 منيق جدول أعامل ا لتسـ  تن
414 
5 

893 4 
893 
4 

يك . 9 با يوية وا ية والعرية واآل بدلان األفر يفا سـيق ل سـ ب ل
ب بدلان منوالوا ية وبدلان الاكرييب وأقل ا لدلان الال ني  ت

060 
48 

203 
41 

203 
41 

يا. 10 بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـا ل  ل
604 
5 

923 4 
923 
4 

بو. 11 ية الو يأاكد  مي
859 
8 

854 7 
854 
7 

تجارية . 12 يف ادلويل يف جمال العالمات ا لا  195 195 248لتصن
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ية  نا عوالرسوم ا لص

 (®PATENTSCOPE) الرباءات ركن. 14

 اجملاورة الرباءات وخدمات

604 
5 

923 4 
923 
4 

    

ية الفكرية. 15 تب ا مللكحتديث   مك
435 
5 

530 4 
530 
4 

يل. 16 تح تصادية واإلحصاءات وا لادلراسات الا ل  ق
586 
1 

876 876 

ية الفكرية. 17  للملكإذاكء الاحرتام 
992 
2 

504 2 
504 
2 

ية الفكرية . 18 ية مللكا تحدايت العا ملوا  *ل
042 
1 

870 870 

 *الاتصاالت . 19
590 
6 

471 6 
471 
6 

ية . 20  1 369 997 *جاملاكتب والعالقات اخلار
564 
8 

    

 اجملموع الفرعي
472 
112 

643 
98 

285 
107 

شطة عام  تحقة عن أ يف  نتاك سـ يت يف 2008مل لغ أ
 2009عام 

017 
5 

125 5 
125 
5 

    

 اجملموع
489 
117 

768 
103 

410 
112 

    

ية يف *  شطة ا هر سوى حصص أ منال  لتن تظ
 هذا الربانمج

   

ية (ُيقدم هذا اجلدول نظرة عامة  .2 بق تقدميه يف ويقة الربانمج واملزيا يل ملا  نعىل أساس  ث سـ عن املوارد ) 2009-2008مث
ية  شطة ا مناخملصصة للربامج لفائدة أ ية )  أعاله1العمود (لتن نفقات ا لفعلوا بالغ  ). أعاله2مود الع(ل تربت بعض الربامج، أن ا ملوا ع

ية  ها خسرت ابلاكمل ألشطة ا متدت  مناليت ا لتن ل يامن أشارت برامج أخرى إىل أهنا خسرت حصة واحدة ) أدانه3أنظر الفقرة (ع  ،َّ ب
هذا الغرض احملدد  ّفقط من مواردها  ي ). أدانه4أنظر الفقرة (ل بة من  تجارب ا نادا إىل ا نفوا تت سـ ملكتل ذ الربانمج خالل فرتة س

تني، ارتأى الربانجمان  ية 20 و4لسـنا شطة ا ترب ذي صةل بأ بغي أن  شطهتام ومواردهام  من أن حصة أكرب من أ ن تع لتن رشح (ين لأنظر ا
نظر هذه3ويعكس العمود  ). أدانه4الوارد عن ذكل يف الفقرة   .ل من اجلدول أعاله أعادة ا

ية ما ييلتتضمن الربامج اليت خصصت مواردها ابلاكو .3 شطة ا منمل أل   :لتن

ية: 8الربانمج  • منيق جدول أعامل ا لتسـ شأن نقص إنفاق املواردللحصول عىل املزيد من ا :تن  يرىج ،بملعلومات 
تقرير 8مراجعة الربانمج  ية(ل يف هذا ا تخدام املزيا شأن ا ناجلزء الرابع  سـ  ).ب
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يط : 9الربانمج  • يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر حملا سـ ب هيقل ية والاكرييبلا بدلان منوا وتينادئ وأمرياك الال  :لأقل ا
شأن نقص إنفاق املوارد، يرىج مراجعة الربانمج  تقرير 9بللحصول عىل املزيد من املعلومات  اجلزء الرابع (ل يف هذا ا

ية تخدام املزيا نشأن ا سـ  ).ب

يا: 10الربانمج  • بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـا ل شأن نقص إنفاق للحصول عىل املزيد :ل ب من املعلومات 
تقرير 10املوارد، يرىج مراجعة الربانمج  ية(ل يف هذا ا تخدام املزيا شأن ا ناجلزء الرابع  سـ  ).ب

بو: 11الربانمج  • ية الو يأاكد شأن نقص إنفاق املوارد، يرىج مراجعة الربانمج : مي بللحصول عىل املزيد من املعلومات 
تقرير 11 ش(ل يف هذا ا يةباجلزء الرابع  تخدام املزيا نأن ا  ).سـ

ية الفكرية: 15الربانمج  • شأن نقص إنفاق املوارد،  للحصول عىل املزيد من امل:مللكحتديث ماكتب ا يرىج بعلومات 
تقرير 8مراجعة الربانمج  ية(ل يف هذا ا تخدام املزيا شأن ا ناجلزء الرابع  سـ   ).ب

يل: 16الربانمج  • تح تصادية واإلحصاءات وا لادلراسات الا ل نافع عامة16 الربانمج نتاجئ :ق شورات ( م  منعىل شلك 
ية ية ) حتليلوتقارير  نا بدلان ا يع ا متفع هبا  لن ل مج تقدمة(ي بدلان ا ملوكذا ا شأن ). ل بوللحصول عىل املزيد من املعلومات 

تقرير 16نقص إنفاق املوارد، يرىج مراجعة الربانمج  ية(ل يف هذا ا تخدام املزيا شأن ا ناجلزء الرابع  سـ   ).ب

ية الفكرية: 17مج الربان • شأن نقص إنفاق املوارد، يرىج للحصول: للملكإذاكء الاحرتام  ب عىل املزيد من املعلومات 
تقرير 16مراجعة الربانمج  ية(ل يف هذا ا تخدام املزيا شأن ا ناجلزء الرابع  سـ  ).ب

ية ما ييل .4 شطة ا منوتضمن الربامج اليت خصصت مواردها جزيا أل ن ئ   :لتت

ياالرباءات : 1الربانمج  • نولو تاكر ونقل ا يع الا جو لتك ب يع 1تاربطت موارد الربانمج  :تشج ية  شطة ا متدة أل شج ا من بتن لت ملع
ية ودمع جوانهبا املرنة نا بدلان ا رشيعات يف ا ياغة ا يا وكذا خدمات  نولو تاكر ونقل ا مالا ج لتك ل ت ص لب تخدمت  .ل سـوا

ها ية ابلاكمل وذكل كام اكن خمططا  شطة ا متدة أل لاملوارد ا من لتن   .ملع

ية: 2الربانمج  • ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فالعالمات ا ب ع لص متدة للربانمج  :لل ملعاربطت املوارد ا  1ت
نة شاركة يف اجامتعات ا ية من ا نا بدلان ا ية اليت تمكن وفود ا شطة ا للجبأ مل ل ل من من َّ ُ ية ادلامئة لت  العالمات بقانون ملعنا

تجارية نا والامنذج والرسوم لا عا ياانت يةلص ناء القدرات،  لبوا شطة  ية وأ ساعدة ا يذ ا يط و ية، و باجلغرا ن ن مل تقتخط لت نف بف
ية إلذاكء الوعي ية وإ ميوالسـامي تكل اليت تأخذ شلك محالت و قلن تخدمت ،ط متدة املوارد سـوا نهذه األشطة ملعا  كام ل

شأن نقص إنفاق املوارد، يرىج .لها خمططا اكن  يف هذا 2 مراجعة الربانمج بوللحصول عىل املزيد من املعلومات 
تقرير  ية(لا تخدام املزيا شأن ا ناجلزء الرابع  سـ  ).ب

متدة تاربطت املوارد :حق املؤلف واحلقوق اجملاورة: 3الربانمج  • شطة3للربانمج  ملعا ية ن أل َّتمكن بتكل اليت لتمنا من  ُ
بدلان لساعدة ا ية عىل م نا ما تخدام حق :ل يط يف املؤلف سـا ية ةالرمقي؛ واإلدار حملا  واحلقوق املؤلف حلق عامجلا

ية ناعات اإلبدا عواألشطة اجملاورة؛ وا لص تخدمتقد و .ن متدة املوارد سـا نهذه األشطة ملعا . اله خمططا اكن كام ل
شأن نقص إنفاق املوارد، ي ُوللحصول عىل املزيد من املعلومات  تقرير 3رىج مراجعة الربانمج ب اجلزء (ل يف هذا ا

تخدام امل شأن ا سـالرابع  يةب  ).نزيا

ية: 4الربانمج  • يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثاملعارف ا تقل ل تع لتقل ل متدة تاربطت املوارد :ل  4للربانمج  ملعا
شطة ية نألغراض أ شطة اليت لتمنا نتكل األ َّتمكن ب بدلان ُ ية لمن دمع ا تا بل ا ية اب نا لا ل سـ لل شطة وضع) 1( :م  القواعد نأ

ها ا نةهجواملعايري اليت يو ية ا رسيع  للجألعضاء، والسـامي تكل املربطة  معل ت ية بت ية حبامية املوارد  ماحلكو نادلوية ا ملعل
يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالورا ية ) 2(و؛ لث نا بدلان ا تخصصة، مع مراعاة أولوايت ا ناء القدرات ا شطة  مأ ل ل مل ب ن

ياجاهتا اخلاصة تخدمت .حتوا متدة املوارد سـوا نهذه األشطة ملعا يذ ه غري أن. لها خمططا اكن كام ل نادا إىل  نفا تت س
ية الربانمج  بة %) 100(ت اكنت تربط ابلاكمل 4نالربانمج من العدل القول إن مزيا ية عوض  سـاب نمن اليت % 77لت
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ية املعدةل  ساب الربانمج واملزيا تخدمت قاعدة ال نا ت  بشأن املعلومات من املزيد عىل  وللحصول.2009-2008حسـ

تقرير  هذا يف 4 الربانمج مراجعة يرىج ارد،املو إنفاق نقص تخدام بشأن الرابع اجلزء(لا ية سـا  ).ناملزيا

شأن الرباءات: 5الربانمج  • تعاون  بنظام معاهدة ا متدة املوارد تاربطت :ل شطة ألغراض 5 للربانمج ملعا ية نأ  لتمنا

شطة  تعاون شعبةنبأ تخدمتادلويل لا يث ا سـ  متدة املوارد ح نظمي  خمططا اكن كام ناألشطة لهذه ملعا تها، والسـامي  ل
ية نا بدلان ا شاركني من ا ساعدة ا ها و ندوات ومتو ما ليل ل مل م  .ل

بونة: 6الربانمج  • متدة املوارد تاربطت: لشـأنظمة مدريد والهاي و شطة ألغراض 6 للربانمج ملعا ية نأ شطة لتمنا  نبأ

تدريب وعقد الاجامتعات شطة ا ساعدة القانوية وأ لتقدمي ا ن ن ية مل يةو ماإلعال نت هذه األشطة ما ييل .جيالرتو نو  :تضم
بدلان) 1( ية وا نا بدلان ا شورة حلكومات ا لإسداء ا ل ل تقةل ممل تصاد نظام إىل ملنا بل أو بعد الانضامم إىل  قالا قاحلر 

يل؛ شاركة يف ) 2( ولتسجإحدى أنظمة ا تصاد احلر من ا نقةل إىل نظم الا بدلان ا ية وا نا بدلان ا ثيل ا ملمتكني  ت ل ل ل قمم ملم
شاركة اخلرباء واحملارضين يف ) 3(وفرقة العامةل؛ األ ية، و تدر شطة ا ية الفكرية يف األ سؤويل ا شاركة  ممتويل  ل ن م بم يمللك

بدلان ية وا نا بدلان ا ية يف ا تدايت واحللقات ادلرا لا ل ل سـ من تقةل مل تصاد نظام إىل ملنا تخدمت .احلر قالا  املوارد سـوا

متدة شطة ملعا نهذه األ شأن نقص إنفاق املوارد، فريىج للو. .لها خمططا اكن كام ل بحصول عىل املزيد من املعلومات 
تقرير 6مراجعة الربانمج  ية(ل يف هذا ا تخدام املزيا شأن ا ناجلزء الرابع  سـ  ).ب

ية: 12الربانمج  • نا تجارية والرسوم والامنذج ا يف ادلويل يف جمال العالمات ا عا لص ل متدة املوارد تاربطت :لتصن  ملعا

شطة ألغراض 12 للربانمج ية نأ يفاتيةيبتدردورات بناء القدرات يف شلك ) 1( :مبا ييل لتمنا نا نيس تصن عىل   فييو

بدلان ية وا نا بدلان ا تفادت مهنا ا لولواكرنو ا ل ل تقةل مسـ تصاد نظام إىل ملنا مساعدة بدلان ادلول ) 2(احلر؛ و قالا
ية  شاركة يف مؤمترات الرتمجة الرا يف عىل ا ماألعضاء يف احتادات ا مل يفات بلغات لتصن ية  سخ ر ياغة  نإىل  مس ن للتصص

ية تخدمتوقد  .نسـغري اإلنلكزيية والفر متدة املوارد سـا شطة ملعا نهذه األ وللحصول عىل املزيد من  .لها خمططا اكن كام ل
شأن نقص إنفاق املوارد، يرىج مراجعة الربانمج  تقرير 12باملعلومات  تخدام (ل يف هذا ا شأن ا سـاجلزء الرابع  ب

ية  ).ناملزيا

متدة املوارد تربطتا: وخدمات الرباءات اجملاورة®PATENTSCOPE) (ركن الرباءات: 14الربانمج  •  للربانمج ملعا

شطة ألغراض 14 ية نأ ية، :مبا ييل لتمنا رشوعات  يبندوات تدر ية وكذا  ية وا نفاذ إىل اجملالت ا موإاتحة ا ن لعلم لتقل
سامهة يف تطوير الاتفاقات  ية هبدف ا ساعدة ا يا مل ن تمل تخصصة وذكل ألغراض لتق ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا ملسريا  ب للل

بحث يف الرباءات تخدمت .لا متدة املوارد سـوا شطة ملعا نهذه األ للحصول عىل املزيد من و. لها خمططا اكن كام ل
شأن نقص إنفاق املوارد، فريىج مراجعة الربانمج  ُاملعلومات  تقرير 14ب تخدام (ل يف هذا ا شأن ا سـاجلزء الرابع  ب

يةامل  ).نزيا

ية: 18الربانمج  • تحدايت العا ية الفكرية وا ملا ل متدة املوارد تاربطت :مللك شطة ألغراض 18 للربانمج ملعا ية نأ مبا  لتمنا
يا) 1( :ييل تقين لواضعي ا سـادلمع ا ئةلل ياة وا لبيسات يف جمال علوم ا ياانت ) 2(؛ وحل شأن قواعد ا بادلمع العميل  لب

تخصصة يف الرباءات يف جماالت  ما ياثل الصحةمل نولو ج العامة ونقل ا يات ) 3(و ؛لتك قاألخذ جبوانب الصحة وأخال
بو ونقاشاهتا يف  شطة الو ية من أجل إدماهجا مضن أ بارات اإلمنا ية يف الا سالمة الغذا ئة وا يا وا نولو يو يا ن ئ ت ئ ل عب يل ج لبتك

يةاجملا ساعدة ا ية وا نالت املوضو مل نقل تعزيز قاعدة من املعلومات احملايدة و) 4(؛ ولتقع رسة للهنوض  ية وا با ي ملتلعمل
ئة؛ ثل الصحة والزراعة وا ية  ية يف اجملاالت الر نا بدلان ا نفع عىل ا ها مبا يعود اب يا و نولو يا م م مي ج لبتك سـ ل ل ئيل تعم قد و ل

تخدمت متدة املوارد سـا نهذه األشطة ملعا شأن نقص إنفاق و. لها خمططا اكن كام ل بللحصول عىل املزيد من املعلومات 
تقرير 18ىج مراجعة الربانمج ُاملوارد، فري ية(ل يف هذا ا تخدام املزيا شأن ا ناجلزء الرابع  سـ  ).ب

تواصل: 19الربانمج  • متدة املوارد تاربطت :لا شطة ألغراض 19 للربانمج ملعا ية نأ شورات  :مبا ييل لتمنا يف ا نتاك ملل
بو اليت هتدف مبضموهن ية، وجمةل الو نا بدلان ا ية  تو يثل املعلومات ومواد ا ل لل ع مل ية م تفاع اب مللكا إىل الهنوض ابال ن

ية  نا بدلان ا ناول موضوعات يف ا ية، وإصدار أفالم  نا بدلان ا ية من ا ثةل وا ية بأ مالفكرية ألغراض ا ت م لم ل ل ل قع تمن لت
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ية، وترمجة املواد  تلفزيوية الو نواهتا ا ها عىل  ية الفكرية و ناعات القامئة عىل ا نوشجع عىل تطوير ا ن ل لص طت ق مي تعممللك ّ
ية ية يف لتعلميا بو ا تخدام مواد الو ية أيضا وا نا بدلان ا تحدة من ا ية يف األمم ا مي إىل اللغات األخرى غري الر ي سـ ل ل مل لتعلمس م

بو عىل  ية يف موقع الو شطة ا ية الفكرية، والهنوض بأ يوم العاملي  ية، ونظمي ا نا بدلان ا تعلمي يف ا يأنظمة ا من ن ل ت ل ل لتل للملك م
شابكة تخدمت .لا متدة املوارد سـوا يف راوح  خمططا اكن كام ناألشطة هذهل ملعا طفها لكن مع نقص يف اإلنفاق  % 2ل

يف قدر اإلماكن تاك يق وفورات يف ا بذوةل  هود ا لبب ا ل تحقمل جل لس  .ب

ي: 20ج الربانم • متدة املوارد تاربطت: ةجاملاكتب والعالقات اخلار شطة ألغراض 20 للربانمج ملعا ية نأ ) 1( :مبا ييل لتمنا
نغافورة تب  يف  سـتاك ية ناألشطة) 2( ومكل ية خارج من املوارد حشد إىل مالرا تخدمتوقد  .ناملزيا  املوارد سـا

متدة شطة ملعا نهذه األ شأن نقص إنفاق املوارد، يرىج . اله خمططا اكن كام ل بوللحصول عىل املزيد من املعلومات 
تقرير 20مراجعة الربانمج  ية(ل يف هذا ا تخدام املزيا شأن ا ناجلزء الرابع  سـ  ).ب

يذ ناداستوا تني، فرتة خالل الربانمج تنفإىل  بارُي لسـنا شطة ونفقات الربانمج عتمكن ا  20ن أن حصة أكرب من أ
ية املعدةل  يه أصال يف الربانمج واملزيا ية مقارنة مبا اكنت  نتصل اب عل من  وقد اكن أصل هذا 2009-2008للفرتة لتت

نغافورة واضطالع هذا الربانمج ابألشطة تب  نالربانمج هو  سـ ية مك ي خارج من املوارد حشد إىل مالرا مبا  (ةناملزيا
بو يف ذكل مؤمتر ية ألغراض املوارد حلشد رشااكت تكوين بشأن يالو ية-لتمنا رشوع جدول أعامل ا من  نظر  ).لتم لواب

ية ادلوية 20إىل ما مىض، يريم معل الربانمج  نظامت احلكو ل مع ا نظمة الصحة (ممل ية و تجارة العا نظمة ا مثل  م ملم ل
تحدةالعا ملية واألمم ا ية) مل يق أهداف ا لتمنبارشة إىل  حتق يويورك فقد  .م تب  نركز معل  عىل دمع العالقات اهامتمه مك

بار يث ميكن ا ية  توى عىل دمع أهداف ا نفس ا ية  تاخلار من سـ عب حمل بة  أنلتج عىل األقل من هذا العمل % 80نسـ 
ية  منتربط اب ناء (لتت يف سـتثاب تحدةلتاك س ).ملاألمم ا ية فقد انطوى بدوره عىل عامل قأما معل  نظامت غري احلكو مم ا مل

تيب ريو دي جانريو وطويو عىل حني أن %) 50بنسـبة (تمنوي هام  كمعل  بارشة يريم إىل مك ية  مدمع أهداف ا لتمن

ية شطة ا باره مضن أ تايل ا بغي اب منو ن ت لتل ع بة  وجت.ين متدة للموظفني (من املوارد % 80نسـدر اإلشارة إىل أن  ملعا

تني20إلدارة الربانمج ) ملوظفنيوخالف ا ية خالل فرتة ا شطة ا ترب أيضا ذات صةل بأ لسـن  من ن لتتع تعديالت  .ُ لوترد ا
   . يف اجلدول أعاله3عىل القاعدة الواردة أعاله يف العمود 
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 ملحق

ترصات الواردة يف هذه الويقة ثا  خمل

 

ABA   ية يكية احملامني األمر  مجع

ABDA ية حلق املؤلفمجلا يلية الرباز  ع

ACE   ية ابإلنفاذ شارية ا نة الا نا ت ملعللج  .س

AEPO-ARTIS نانني األورويني يات ا بنظامت  لفمجع  م

AIMS  شؤون اإلدارية تاكمل  نظام اإلداري ا للا مل  ل

APAA  يوية لوالكء الرباءات يـة اآل سـا  مجلع

AIPLA  ية الفكرية ية بقانون ا ية ا ية األمر مللكا نيك  ملعمجلع

AIPPI  ية محلاية لادلوية الرابطة ية مللكا نا عا  لص

ALADI  ية  تينالرابطة تاكمل أمرياك الال

ARIPO  نظمة ية ملا ية قلمياإل ية يقاألفر نا عية ا لص  للملك

ASEAN  يا رشق جنوب أمم رابطة ية ، سـآ  باألوروية ضواملفو

ASPAC   هادئ يط ا يا وا لآ حمل  )بدلان(سـ

ATR تقارير ية لا نوية لتقنا  لسـا

AU الاحتاد األفريقي 

AUTM يا يف اجلامعات نولو جية مديري ا لتك  مجع

 

CARICOM رابطة الاكرييب 

CBD ية نوع قاتفا يولويج لتا  لبا

ccTLD بدل نوان ا لنطاق   ع

CDIP نة ية للجا ية ملعنا ية لتمناب  الفكرية مللكوا

CEB   يذيني املديرين لسجم  لتنفا

CISAC يات املؤلفني وا مللالاحتاد ادلويل   حنني مجلع

CLEA تاحة القوانني مجموعة يا ملا ًإلكرتو  ن

CPAG شطة املعين الفريق شرتايت نبأ شرتكة ملا  ملا

 

DAS نفاذ خدمات  الرمقي لا

DRM ية إلدارة  للحقوق مقالر

DVD تعامالت تعدد الا سـقرص رمقي   م

 

ECAF يا سوية القضااي إلكرتو نمرفق   ت

ECLAC ية والاكر تصادية ألمرياك الال نة الا نا تيق  ييبللج

ECOSOC تصادي والاجامتعي  قاجمللس الا
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EDMS نظام  امللفات إلدارة اجلديد اإللكرتوين لا

EPI هد األورويب للرباءات  ملعا

EPO تب  للرباءات األورويب ملكا

ERP ية يط للموارد املؤ سـا ستخط   ل

E-TA نظام سفر للترصحي اإللكرتوين لا  لاب

EU الاحتاد األورويب 

 

FAO تغذية والزراع لنظمة ا  ةم

FAQ شائعة ئةل ا لاأل  سـ

FRR ته نظام املايل وال حئا  ل

 

GEF ية ئة العا ملمرفق ا  لبي

GIAN-RUIG  يف ية ادلوية  بكة األاكد نا ل مي جلشـ  ل

GR ية املوارد  ثالورا

gTLD حقل أعىل مكون من امس عام 

 

HLCM نة توى فالريعة اإلدارية للجا  ملسـا

HLCP نة ية ابلربامج فالريعة للجا توى ا نا ملعسـ  مل

HQ ئقر الرييسامل 

HRMD رشية ببة إدارة املوارد ا  لشع

 

IAEA لالواكةل ادلوية للطاقة اذلرية 

IADB ية بدلان األمر ية  يكمرصف ا لل  لتمن

IAOD يق ادلاخيل والرقابة تد قبة ا ل  شع

ICANN نة ية ابألسامء واألرقام ا يئة الانرتنت ا ن ملعي ملع  ه

ICC ساب اإللكرتوين تحدة ادلويل  للحمركز األمم ا  مل

ICGEB يوية يا ا نولو ية وا ندسة الورا حلاملركز ادلويل  ث جه لتك  لل

ICSEI  ها تعاون ادلويل من أجل حبث الاخرتاعات و حفصا  ل

IFPI الفونوغرامات لصناعة ادلويل الاحتاد 

IFRRO ساخ ية حبقوق الا نظامت ا نالاحتاد ادلويل  ن سـتللم  ملع

IGC ية الفكرية وامل ية اب ية ادلوية ا نة احلكو مللكا نم ل يدية والفوللكورملعللج ية واملعارف ا تقلوارد الورا  لث

IGO ية دوية لنظمة حكو م  م

ية الفكرية    مللكا

IIPCAG ية جرامئ مباكحفة املعين الانرتبول منظمة فريق  الفكرية مللكا
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IIPS ساكن هد ادلويل لعلوم ا لا  ملع

ILO لنظمة العمل ادلوية  م

ILOAT نظمة العمل ادلو تابعة  لاحملمكة اإلدارية ا مل  يةل

IMPACT ية تجات ا يد ا بفرقة معل دوية ملاكحفة  ن تقل لطل  مل

INTERPOL ية نا رشطة ا نظمة ادلوية  ئا جل لل ل  مل

IP ية الفكرية  مللكا

IPAS ية الفكرية شارية اخلاصة اب مللكدائرة اخلدمات الا  ست

IPC يف  الرباءات بشأن ادلويل لتصنا

IPCCAT يف ساعدة يف جمال ا ننظام ا  ءاتالربا بشأن ادلويل لتصمل

IPO ية الفكرية  مللكماكتب ا

IPRs ية حقوق  الفكرية مللكا

IPSAS ية ادلوية للقطاع العام لاملعايري احملا   سب

ISO يس يد املقا تو نظمة ادلوية  يا ح ل ل  مل

IT يا املعلومات جنولو  تك

ITIL بىن مكتبة ية لا  باحلاسوية لتحتا

ITU الاحتاد ادلويل لالتصاالت 

 

JIU شرتكة يش ا ملوحدة ا  لتفت

 

LAC ية والاكرييب  تينأمرياك الال

LDCs بدلان منوا  لأقل ا

LESI يص ية ادلوية خلرباء الرت خا ل  مجلع

LL.M تري يف القانون  جسـما

 

MOSS يا املعايري ييل لألمن نادل  املقار يف لتشغا

 

NEPAD يا ية أفر رشاكة اجلديدة من أجل  يقا من  تل

NGO ية منظمة غري حكو  م

 

OAPI ية ا ية  نظمة األفر للملكا يق  لفكريةمل

OCR تعرف عىل احلروف ضويا ًا ئ  ل

OECD تصادي يدان الا ية يف ا تعاون وا قنظمة ا ملم من  لتل

OECS بحر الاكرييب لنظمة دول رشق ا  م

OHCHR ية حلقوق اإلسان سا ية ا ناملفو ل  مض
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OLC شار القانوين ملستتب ا  مك

OTCA نطقة األمازون تعاون يف  منظمة معاهدة ا  لم

 

PBC ية ننة الربانمج واملزيا  جل

PCT شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا  ل

PLT معاهدة قانون الرباءات 

 

R&D تطوير بحث وا لا  ل

RFP طلب الاقرتاحات 

RFQ ناقصة/طلب  مإعالن 

RMI احلقوق معلومات إدارة 

 

SAN تخزين منطقة شـبكة  لا

SCAPR نانني يات إدارة حقوق ا لفجملس   مجع

SCCR ية حبق املؤلف واحلقوق اجمل نة ادلامئة ا نا  اورةملعللج

SCIT يا املعلومات نولو ية  نة ادلامئة ا جا بتك ن  ملعللج

SCP ية بقانون الرباءات نة ادلامئة ا نا  ملعللج

SCT ية ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والرسوم ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا فا ب ع لص ل ن لللج  ملع

SDWG فريق العامل املعين ابملعايري والواثئق 

SME توسطةرشكة صغرية أو  م 

STL يا نولو ناحج  يص ا جالرت تك للخ  ل

SWU وحدة رعاية املوظفني 

 

TACD نطي سـهتلكني عرب األ طلحوار ا  مل

TCE بري أشاكل ثقايف لتعا  لا

TK يدية  لتقلاملعارف ا

TLS سري إشارات نظام  لا

TRIPS  ية حقوق جوانب تصةل الفكرية مللكا تجارة ملا  لاب

 

UDRP نازعات أ سوية  ياسة املوحدة  ما ت لسـ  سامء احلقولل

UN تحدة  ملاألمم ا

UN H-MOSS تحدة األمم معايري يا ملا ييل لألمن نادل  املقار يف لتشغا

UNCTAD ية تجارة وا تحدة  منمؤمتر األمم ا لل  لتمل

UNDP تحدة األمم برانمج  اإلمنايئ ملا
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UNECE تحدة ألورواب ملنة األمم ا  جل

UNEP تحدة األمم برانمج  اإلمنايئ ملا

UNESCO ثقافةمنظمة األمم تحدة للرتية والعمل وا ل ا ب  مل

UNFCCC ية تحدة األمم قاتفا تعلقة اإلطارية ملا ناخ بتغري ملا   ملا

UNIDO ية نا ية ا تحدة  عنظمة األمم ا لص من للتمل  م

UNITAR بحث تدريب وا تحدة  لهد األمم ا لل مل  مع

UNJSPF تحدة األمم نظام شرتك ملا تقاعدية للمعاشات ملا  لا

UNPFII تدى ادلامئ امل يةملنا شعوب األ صلعين بقضااي ا  ل

UNU تحدة  ملجامعة األمم ا

USPTO تجارية الرباءات مكتب  لوالعالمات ا

 

VRS بائعني تسجيل نظام  لا

 

WAB بو جملس  للتظلامت يالو

WCO ية امجلارك منظمة  ملالعا

WCT بو معاهدة  املؤلف حق بشأن يالو

WHO ية ملنظمة الصحة العا  م

WMO نظمة ية ملا  جلويةا لألرصاد ملالعا

WMS بو ية يف الو ياخلدمات ا  لطب

WPPT يل الصويت شأن األداء وا بو  سجمعاهدة الو ب  لتي

WSIS متع املعلومات ية  جملالقمة العا  مل

WSO نغافورة بو يف  سـتب الو ي  مك

WTO ية تجارة العا ملنظمة ا ل  م

 

XML ية نصوص ا بلغة الرتمزي املوسعة  لتشعلل ّ 

 

 ]ث والويقةامللحقهناية [
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