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سمرب شور رمق (2009 يد تقرير ويقمي). E/PB1011360 ملنا تاجئ احملققة يف الل ا  .2011-2010 فرتةلنا

نة الربانم .2 ية مدعوة إىل جلإن  نج واملزيا
بو ابملوافقة  يات ادلول األعضاء يف الو ية  يتو مجع ص

تقرير  .لعىل هذا ا
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 مقدمة :أوال

تجزأ من إطار  بو، وهو جزء ال  ميي للو ية اليت تطلع ادلول األعضاء عىل األداء ا ساءةل الر يإن تقرير أداء الربانمج هو أداة ا ي سـ لتنظمل ُ ئي
بو لإل تاجئيالو سابقة، . لندارة القامئة عىل ا تخلصة من األداء يف الفرتات ا تفادة من ادلروس ا لوهو أيضا أداة تعمل هممة تضمن الا سـ ملسـ ّ

بل بو يف ا شطة الو يذ أ بغي يف  تقوتضمن كذكل إدراج هذه ادلروس كام  نف سـن ملت ي ن يمي ذايت جيريه . ي ند تقرير أداء الربانمج إىل  تقو يست
سؤولون عن الربا ياانت . مجملا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا بت  تقرير  يا إىل تعزيز حصة املعلومات الواردة يف هذا ا بو ل شع ل قسع تث

تني  .WO/PBC/19/3 ث يف الويقة2011-2010تقرير أداء الربانمج للفرتة تثبيت ويرد . سـناألداء لك 

ياسا مبؤرشات لسـ هو تقرير يصدر هناية فرتة ا2011-2010 وتقرير أداء الربانمج بة  تاجئ املر يث ا تقدم احملرز من  قتني ويقمي ا تق ح نن لل ّ
ية للفرتة  متدة يف ويقة الربانمج واملزيا ناألداء وابملوارد ا ث  .2011-2010ملع

ياميت األداء للك برانمج عىل حدة يف تقرير أداء الربانمج هذا ما ييل تقوشمل   :ت

 2011- 2010 اإلجنازات يف الفرتة: اجلزء األول

تقدم اذلي أحرزه الربانمج املعين يف الفرتةه ييل يعرض ا لو موجز  ناء 2011-2010 حتل ث وما واهجه ذكل الربانمج من حتدايت أ
تعراض يد الا سـالفرتة   .ق

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

يذ جدول أعامل ا ته يف  سا تنفتضمن هذا اجلزء معلومات عن دور لك برانمج و مه م رشوعات . لتمنيةي ية  ية وضع املزيا يا مع  للمو ن معل متشـ
بو  يات الو ية واليت وافقت علهيا  يات جدول أعامل ا يذ تو ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا ياليت اقرتحهتا ا مجع من ص من ن تللج لت نفل لتمللك ملع

بري مقارنة ابلفرتة2010،1 لسـنة شلك  ية  شأن جدول أعامل ا تقارير  ك فقد تعزز إعداد ا ب من ب تقدمي تقارير 2009- 2008 لتل ب، وذكل 
ياته عىل حد سواء يف إطار لك برانمج ية وتو رشوعات جدول أعامل ا يذ  صمفصةل عن  من لتم  .تنف

ثالث  بياانت األداء: لاجلزء ا

بة من الربانمج ومؤرشات األداء اليت وافقت علهيا ادلول األعضاء يف ويقة الرب تاجئ املر ثيلخص اجلدول الوارد يف هذا اجلزء ا تقن انمج ل
ية للفرتة نة. 2011- 2010 نواملزيا سد الوضع يف هناية  تضاء،  سب الا سـوحدثت أسس املقارنة،  تج لح ق ّ تضمن العمود . 2009 ُ يو

تعلقة بلك مؤرش يف الفرتة ياانت األداء ا ثالث  ملا ب تخدام . 2011- 2010 ل يامي لألداء اب تضمن  سـوأما العمود الرابع  تقي نظام إشارات "ف
سري  ".لا

تخدم ية يف تقرير أداء الربانمج سـوقد ا تا لت املعايري ا  :2011- 2010ل

سري لتاح نظام إشارات ا  مف

يا" ياانت األداء للفرتة"لكحمقق  تضح من  ندما  تخدم  ب  ي ع  . قد حتققمن مؤرش األداءأو أكرث % 80 ن أ2011-2010 تسـ

يق مؤرش األداء بني"ئحمقق جزيا" بة  ندما ترتاوح  تخدم  حتق  سـ ع نسـ  %.80و% 30 ت

يق مؤرش األداء عن "ققغري حم" بة  ندما تقل  تخدم  حتق  سـ ع نسـ  %.30ت

ياانت األداء للفرتة"منقطع" توفر  ندما ال  تخدم  ب  ت ع ياس األداء2011-2010 تسـ يه  بح املؤرش غري و ندما  لق أو  ج يص  .ع

ية للفرتة298 ومن مجموع ن مؤرشا من مؤرشات األداء الواردة يف ويقة الربانمج واملزيا ّ، قمي 2011-2010 ث مؤرشا عىل أنه  223 أداءُ
يا" ته"لكحمقق  ّوقمي أداء ما مجموعه.  يف املائة من مؤرشات األداء75 نسب، أي ما  ته57 ُ  يف املائة، عىل أنه 20 نسب مؤرشا، أي ما 
ّ، وقمي أداء"ئحمقق جزيا" ته6 ُ ّوقمي أداء ما مجموعه". غري حمقق" يف املائة، عىل أنه 2 نسب مؤرشات، أي ما  ، أي ما  مؤرشا12 ُ

 ".منقطع"يف املائة عىل أنه  4 نسبته

                                                 
ية1 يات جدول أعامل ا يذ تو ية الفكرية ألغراض  ية وا ية اب نة ا رشوعات اليت تقرتهحا ا بقة عىل ا ية ا ية وضع املزيا تعراض  من ا ص من ن للج مل ملط ن معل تسـ لت نفل تمللك  ملع

 ).A/48/5 Rev ثالويقة (
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ية للفرتة: اجلزء الرابع تخدام املزيا نا  2011-2010 سـ

ية  نفقات ا تحويالت وا ية بعد ا ية الهنا متدة واملزيا ية ا سب لك برانمج، عن املزيا لفعليقدم اجلزء األخري معلومات،  ل ل ئ ن ن ملعحب
رشية وخالف املوارد  (2011-2010 للفرتة رشيةلباملوارد ا ية)لبا تخدام املزيا بة ا ن، كام يقدم مؤرشا  سـ يحات للفرق . لنسـ ضوترد تو

ية تخدام املزيا بة ا يحات  تحويالت وتو ية بعد ا ية الهنا متدة واملزيا ية ا نبني املزيا سـ سـ ض ل ئ ن لنن يقات الواردة من ادلول . ملع للتعلومراعاة 
تخدام املزي تعلق اب ثرية عىل اجلزء ا يحات  سـاألعضاء، أدخلت  مل ك تنق يةُ تني املا ية مقارنة بفرتة ا ضا  .لسـنن

سب لك برانمج يف الفرتة ية  نفقات عىل ا شأن ا تضمن املرفق األول من تقرير األداء تقريرا  حبو من ل ب  .2011- 2010 لتي

يذ  ثاين، ألول مرة، عرضا عاما خبصوص  تنفويقدم املرفق ا يةل تامئ ناديق الا نا نةسلص تجزأ من تقرير أداء 2011 سـ يف  ي كجزء ال 
تاجئ . ربانمجال يع األشطة حتت إطار اإلدارة القامئة عىل ا بذوةل للميض قدما بإدراج  هود ا ندرج ذكل العرض العام يف إطار ا نو ن مج مل لي جل

نظر عن مصدر األموال  .لبرصف ا

 

يا  2011-2010 موجز اإلجنازات يف الفرتة :ناث

يذ 2011-2010 إن فرتة هد  نف يه أول فرتة  تش ية لألت توسطتيجاخلطة الاسرتا يص ألبرز معامل . 2015- 2010 ملجل ا تلخويرد أدانه 
سعة ية ا يق األهداف الاسرتا تني حنو  تقدم احملرز يف فرتة ا تا يج لل تسـ حتق ن  .ل

يجي تقومي الاسرتا تبرانمج ا  ل

سني إجراءات العمل و تني وذكل عرب  ناء فرتة ا نظمة أ يجي بفوائد ملموسة عىل ا تقومي الاسرتا حتعاد برانمج ا حتن ث مل ت قيق مواءمة لسـل
ها ومواردها سعة و ية ا هيلكأفضل بني برامج األهداف الاسرتا تل يجيواكن . تيج تقومي الاسرتا تبرانمج ا ننيل تويني ا يام عىل  ث  مسـ ّ فقد : ق

نظمة، أال يويم داخل ا ية األربعة املرجوة يف العمل ا يث انطوى عىل القمي األسا نظمة،  يري يف ثقافة ا ملأدى من هجة إىل بداية  ل سـ مل  حتغ
ية واإلدارية: ويه ية والاجامت ية ا سؤو تاجئ؛ وا ساءةل عىل ا توجه حنو تقدمي اخلدمات؛ والعمل يدا واحدة؛ وا عا ل مل ن مل لبيئل  .ل

سمرب لوضع أسس مقارنة  ية يف د تقصاء شامل للموظفني عن القمي األسا با فقد أجري ا ثقافة أمرا  يري يف ا ياس ا يوملا اكن  سـ سـ صع ل ُتغ ل ق
سمربفامي خيص تصور املوظفني تكل األسس يف د تقدم احملرز مقارنة  ياس ا ية، وذكل  يعاب القمي األسا شأن ا ي  ب ل سـ لقب . 2011 ست

ثل تصور املوظفني للقدرة عىل  يجة أن أحرز  تطور ابرز يف بعض اجملاالت  مواكنت ا تاجئ، "العمل يدا واحدة"لنت ساءةل عىل ا ن، وا لمل
متع بو يف ا ية ادلور اذلي تضطلع به الو جملوأ ي سني و. مه ثل رضورة  تقصاء كذكل اجملاالت اليت تطلب املزيد من الرتكزي  حتحدد الا مسـ

توى ادلاخيل تواصل عىل ا سـا يجة ذلكل، الزتم أكرث من. ملل نة130 نتو بادرات 2011 سـ موظفا يف  رشوعات وا مل بوضع مجموعة من ا مل
بادرة  يهنا  ممن  ية يعدها الزمالء–"اجلديد؟ ما"ب بارة عن ندوات إعال م ويه  نوعة من ع بل مجموعة  بريا من  ساان  ت وقد تلقت ا ك متح ق سـ

 .املوظفني

تحدثت ية، ا ُومن هجة اث سـ ياساته أو 19 ن ته و يذ إجراءات العمل وأ يجي  تقومي الاسرتا بادرة ملموسة يف إطار برانمج ا سـ  نظم ت نفل لتم
يا زمام األمور وحتولت ج. لتعزيزها نة وتوىل فريق اإلدارة ا ية إدارية  لعلووضعت  متي رشة من مفاهمي أوية إىل بن سع  بادرات ا لل ا ع ت لمل

نة نة يف  سـخطط  يري هذه. 2010 متي ية ا شاط وشلك إجيايب يف  تغوشارك املوظفون  معل ب لن بادرات اليت . ب ملوأحرز تقدم ملحوظ يف ا ُ
ت هم أفضل للصالت بني ا ثل جسالت اخملاطر املوحدة، وحتقق  ية  لتركز عىل األداء واخملاطر واإلدارة املا فل تصادية م ية والا قوقعات املا ل

يعاب أكرب  لوا تاجئ) PMSDS( نظام إدارة األداء وتطوير املوظفنيست ية قامئة عىل ا نووضعت أول مزيا بادرات اليت . لن بة  للمواب لنسـ
يات وا تب لألخال شاء  تاجئ ملموسة عرب إ ية واإلدارية، فقد حتققت  ية والاجامت ية ا سؤو مية ا قسامه يف تعزيز  مك نئ ن ع ل مل لبيت ملوافقة عىل ق

بو سلوك يف الو يمدونة لقواعد ا سن اخلدمات املقدمة للزابئن عرب مركز موحد خلدمات الزابئن، وتوافر . ل تاجئ احملققة  ّومشلت ا حت لن
بة تصل إىل ية  يع اللغات الر ية  بو األسا سـشورات الو مس جبم سـ ي بنن مترار 65 م شأن ا رشوع خطة إدارية شامةل  سـ يف املائة، ووضع  ب م

يات بادرات، وحققت فوائد مهنا وضع إطار تعاقدي . لعملا سةل من ا بو من قدرهتا عىل العمل يدا واحدة من خالل  ملورفعت الو سل ي
ننقح لعقود املوظفني اذلي يعد، إىل جانب الاتقال إىل  يةم يط للموارد املؤ سـنظام ا ستخط ، أساسا همام لضامن إدماج إدارة املوارد ل

تجارية رشية وتقيص املعلومات ا لا ية أكرب وفرص نفاذ أكرث إىل املعلومات ألحصاب املصاحل واإلدارة واملوظفنيلب يضمن شفا ف، مما  . سـ
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نات املدخةل عىل إطار  يا املعلومات والاتصاالتلتحسيومشلت ا جنولو ياسات أمن املعلومات ورسيهتا هبدف حامية تك سـ وضع 
مية واحلفاظ عىل مصاحل أحصاب امل نظمة من املعلومات ا لقأصول ا  .صلحةمل

ية املقدمة إىل  ية ا تقارير املر لفصلوميكن الاطالع عىل ا حل تقةل للرقابةل شارية ا بو الا سـنة الو ت ي ملجل نوعة عىل موقع س ية  مت وواثئق إعال م
بيك بو ا شـالو ـي . لي يجيسـينهتو تقومي الاسرتا تبرانمج ا يث 2012  يف آخرل متر  سن ا نظمة فرتة من ا تدخل ا يهنا  ح و ملسـح تح مل لسـ

تاجئ لك نتعمم  توسط وبقاهئا كذكل عىل املدى سـ نات املدخةل عىل املدى ا مترار ا نظمة لضامن ا شطة برامج ا بادرة عىل أ مل  مل ين لتحسم سـ
 .الطويل

يجي األول هدف الاسرتا تا ية الفكرية:ل شأن ا توازن لوضع القواعد واملعايري ادلوية  مللك تطور  بم  ل

ناءة وحتراك إىل األمام2011-2010 شهدت الفرتة يجيب مداوالت  هدف الاسرتا نظمة يف إطار هذا ا يع جوانب معل ا ت يف  مل . لمج
نة بو  ية العامة للو سـوقررت ا ي برصي2011 لمجلع سمعي ا ل عقد مؤمتر دبلومايس معين حبامية األداء ا ية . ل نة ادلامئة ا نوأحرزت ا ملعللج

شأن مضمون  يداتبحبق املؤلف واحلقوق اجملاورة تقدما حنو اتفاق  شأن ا يصك دويل  ناءات لفائدة األشخاص معايق لتقب سـتث والا
برص بوعات/لا بثملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا ئات ا شأن حامية  ل وعىل خطة معل  ي  .هب

متدة  يدية والفوللكور وفقا لواليهتا اجلديدة ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد والورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو ملعومعلت ا تقل ث ن ل لللج مللكملع م
نةيف هناية بريا يف املفاوضات2009 سـ  شأن املعارف 2011 وبهناية. ك وحققت تقدما  يا  ية ادلوية نصا تفاو نة احلكو ب، أعدت ا ض ل مللج

شأن  يا  يدية ونصا تفاو با ض يديلتقل ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع نة تقدما أيضا يف جمال . ل يةللجوأحرزت ا  عىل أساس عدد ثاملوارد الورا
مترب.من الواثئق والاقرتاحات بو يف  ية العامة للو سب وأقرت ا ي نة من تقدم يف2011 مجلع  وقررت 2011 و2010 للج مبا أحرزته ا

 .2013- 2012 جتديد واليهتا يف الفرتة

ية تقدما يف عدد من  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا فوأحرزت ا ب ع لص ل ن لللج ملع
يةقانونددة يف جماالت  احملاملوضوعات نا تجارية والرسوم والامنذج ا ع العالمات ا لص نة، .ل رشعىلللج وقامت ا  بن وجه اخلصوص، 

ييقةثو يع أنواع العالماتبشأن ةجع مر باب رفض  مج أ ية أخرى) WIPO/STrad/INF/5( سـ يقة مر جعوو ية بشأن  ث لتقناجلوانب ا
ية وعال يل العالمات امجلا تعلقة  ية ا عواإلجرا سج مل تصديقبتئ  وعالوة عىل ذكل، أحرزت .)WIPO/STrad/INF/6( لمات ا

ية  نا نة تقدما يف العمل عىل قانون الرسوم والامنذج ا عا لص تعلقة هباللج نة إىل امليض قدما، اتفقت هذه . ملواملامرسات ا يا من ا للجو سع
شأن قانون الرسوم والامنناألخرية عىل إماكية  يةبعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة  نا عذج ا تقدم الاكيف ويكون لص تحقق ا يامن  ل  ي ح

ية بعقد ذكل املؤمتر تو با  نا صالوقت  لل سـ  .م

ية بقانون الرباءاتوعقدت  نة ادلامئة ا نا تنيملعللج ناء فرتة ا لسـن أربع دورات أ نة ابإلجامع يف دورهتا . ث يه ا للجومعال ابتفاق توصلت إ ل
نذ مايو نة مركزة  رشة، ظلت ا سة  ماخلا للج ع ية عىل2011 م تا ل القضااي ا يدات " 1: "ل ناءات وا لتقيالا تعلقة ابسـتث " 2"؛ حلقوقملا

شاري الرباءات ومولكهيمورسية " 4"والرباءات والصحة؛ " 3"وجودة الرباءات، مبا يف ذكل أنظمة الاعرتاض؛  تواصل بني  ّا ت ؛ مسل
يا"5" نولو جونقل ا  .لتك

يجي  هدف الاسرتا تا ثاينل ية يف جمال:لا ية الفكرية من الطراز األولمل تقدمي خدمات عا  مللك ا

يل ادلوية يف الفرتة لهدت أنظمة ا لتسج ية2011- 2010 ش ية العا بريا رمغ األزمات املا مل منوا  ل نظمة من تقدمي خدمات . ك نت ا ملو متك
يا املعلوم نولو تصممي يف جمال  يدة ا بادرات  يذ  ية عرب  تا سني اإل جيدة وتعزيز خربة الزابئن من هجة و تك ج م نف ج لج ن ات والاتصاالت تحت

 .من هجة أخرى

شأن الرباءات مبوجب لإيداعات الرباءات ادلويةوجسلت  تعاون  بمعاهدة ا نةل يا جديدا  يا سـ رمقا  سـ يث بلغ عدد 2011 ق ح، 
بات منو قدره– 181 900 لطلا نة11 ب أي  نذ2010 سـ يف املائة يف  سجةل  م ويه أرسع وترية منو  نة. 2005 م هدت  سـو  2011 ش

يوين  نظامملكذكل بلوغ  هده هذا ا رسيع اذلي  منو ا سد ا لإيداع مبوجب املعاهدة املذكورة، وهو ما  ل يشجي  .ل

شأن الرباءاتوظل امليض يف تطوير نظام  تعاون  بمعاهدة ا ناء ل تب ادلويل أ بة لدلول األعضاء وا ث نقطة تركزي هممة اب ملكسـ لن
شأن الرباءووافق . 2011- 2010 الفرتة تعاون  بالفريق العامل ملعاهدة ا نعقدة يف يويواتل ن يف دورته ا سةل من 2010 مل سل عىل 

تعاقدة واملاكتب  بات وادلول ا تب ادلويل ومودعو ا تخذها ا بغي أن  نوعة اليت  تدابري ا تعلقة بعدد من ا يات ا تو ملا لطل ي ت ل مل ص ملكل ين مل
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يث دمع تعممي املع بات الرباءات ومن  يث معاجلة  ية سواء من  نظام أكرث فعا ية جلعل ا حالو طلح ل ل يا طن نولو ية ونقل ا جلومات ا لتك نتق ل
ية نا بدلان ا ية  ساعدة ا موتقدمي ا ل لل ن بحث ادلويل و. لتقمل سني جودة تقارير ا بة عىل  هود ا لوأفضت ا حت ملنص يدي ادلويلجل  لمتهالفحص ا
شاء  شأن اجلودة  ونظام مالحظات الغريللحصول عىل نظام نإىل اتفاق ادلول األعضاء عىل إ باعات  بللحصول عىل الا فائدة لنط

نظامان جاهزين يف يكون ا ية و لاملاكتب الو سـ  .2012 طن

بري بلغ نة17 كوبعد اخنفاض  سـ يف املائة تقربا يف  تجارية يف2009 ي شاط العالمات ا تعش  ية، ا ية العا يجة لألزمة املا ل  ن ن مل ل ، إذ 2010 نت
بو با و39 687 يتلقت الو نيت42 270طل  با يف  س  هد بذ2011 و2010 طل توايل،  لتش عىل ا نةل يث 2011 سـكل  يا من  يا ح رمقا  سـق

تلمة بات ادلوية ا سـا ل ي. مللطل هدت الفرتة أيضا انضامم لك من إرسا ئو تان إىل بروتوكول مدريد لش سودان وطا تان وا سـ واكزا ل يكسـ جخ
تان إىل بروتوك.  عضوا85  عضوا والعدد اإلجاميل لألعضاء يف نظام مدريد إىل84 لريتفع عدد أعضائه إىل ول جيكسـوابنضامم طا

نة  ).اجلزائر( بقي بدل واحد يف الاتفاق 2011 سـمدريد 

بة يالت ادلوية مبوجب نظام الهاي  سـوارتفعت ا ل نسج بت يالت . 2009- 2008  يف املائة مقارنة ابلفرتة41 ل سجيد أن عدد ا لتب
تني توقعة يف فرتة ا ثري من تكل ا ناجلديدة ظلت أقل  لسـبك  .مل

بونة إىل سابقة عضوا بعد انضامم 27 لشـوارتفع عدد األعضاء يف اتفاق  ية ا يوغوسال لهورية مقدويا ا ل فن يهمج سري زايدة . ل إ تيومن أجل 
تخدمني  ية  ية جعهل أكرث جاذ نظام  تعراض ا بونة يف ا تطوير نظام  ية يف عدد األعضاء، بدأ الفريق العامل املعين  سـإضا ب بغ ل سـ شـ للمب ل ف

باد متلني مع احلفاظ يف ذات الوقت عىل  مواألعضاء اجلدد ا  .ئه وأهدافهحمل

تحكمي والوساطة  بو  تب الو للوواصل  ي ية ) املركز(مك ية إىل أقىص حد ممكن من أجل  تغالل إماكياته اإلجرا بالعمل عىل ا ئ ن تلسـ
نازعات حول تكل احلقوق سوية فعاةل  نظام عرب  تخدمني  ية الفكرية وا ياجات أحصاب حقوق ا للما ت لل سـ ملت مللك ويف جمال أسامء . ح

ته من معاجلة القضااي بزايدة بلغتاحلقول عىل اإلنرتنت، يات أخرى  ية لإليداع اإللكرتوين وآ ن وضع املركز آ ل  يف املائة مقارنة 23 مكل
ناد إىل 2009-2008 ابلفرتة نازعات أسامء احلقولست ابال سوية  ياسة املوحدة  ما ت لسـ  ).UDRP( ل

يجي  هدف الاسرتا تا ثالثل يل ا:لا ية الفكرية يف  يل الاتفاع اب ل  ب سمللك ن  تمنيةتسه

ية الفكرية من أولوايت الفرتة يل الاتفاع اب مللكظل  ن نظمة2011- 2010 تسه شطة ا ية عىل أ هدت تعمامي أكرب  مل اليت  ن للتمن ويف حني . ش
هدت الفرتة اعامتد هنج أكرث  يهتا، فقد  مترت يف جتاوز قدرات هذه األخرية عىل  بو ا ية املقدمة إىل الو ساعدة اإلمنا بات ا شأن  تلب سـ ي ئ مل طل

توى الوطيناسرت تاجئ عىل ا يق ا مترار يف  ية ضامن الا ية  ساعدة اإلمنا ية  سـا ن بغ ئ للم مليج ل حتقت يع األهداف . سـ ية عىل  مجوتطلب تعممي ا لتمن
ية ساعدة اإلمنا شاركة يف تقدمي ا نظمة األخرى ا ئات ا ية و يقا أفضل بني املاكتب اإل تخصصة  ية ا ئالاسرتا مل مل مل ي مي سـ مل هيج ن قلت وتواصل . ت

تقدم  يط للعمللإحراز ا سني ا شأن عرب وسائل مهنا  تخطيف هذا ا حت  .لل

ية الفكرية ية  ية الو يجي املعزز وضع أطر الاسرتا للملكومشل كذكل الهنج الاسرتا ن يج طت ية . ت ية  يات الو للملكوبدأ وضع الاسرتا ن طيج ت
نطقة العر 13 (2011- 2010  بدلا خالل الفرتة29 الفكرية يف يا، وبدلان يف ا ببدلا يف أفر مل َ َ يط يق يا وا حملية، وأربعة بدلان يف آ سـ

بعة بدلان يف أمرياك  هادئ، و سـا ية ل بدلان األقل منواتينالال يات). لوالاكرييب، وثالثة من ا تمدت الاسرتا يجوا تع ية /ُ طناخلطط الو
يذها يف نفية الفكرية أو جيري  نطقة العرية، 16 تللملك يا، وبدلان يف ا سعة بدلان يف أفر ب بدلا آخر، ويه  مل َت َ يط يق يا وا حملوبدلان يف آ سـ َ َ

هادئ، وثالثة بدلان يف أمرياك  ية لا  .والاكرييبتينالال

بو دلورات جديدة  ية الو ية إطالق أاكد يل ا ية الفكرية يف  ية لالتفاع الفعال اب ية واإل يوتطلب تعزيز القدرات الو مي من ن مي تن لقل ب سمللك ط
تعلمي عن بعد بارش وا لتعلمي ا مل تني، شا. لل ناء فرتة ا لسـنوأ تعلمي عن بعدث بو  للرك يف برانمج الو شارك83 800 ي  وهو -  بدلا190  منم 

سابقة سجل حلد اآلن مقارنة ابلفرتات ا لأكرب عدد  ُ بري من تكل ادلورات مل. ي يح عدد  كوأ تاكرت يا والا نولو براكز دمع ا ج يات لتك مي واألاكد
ئة واجلامعات نا شـا  .ل

ية  نا ية الفكرية، من ا يان أن ا يا إىل  حو لمللك ب ياانتسع تني قاعدة ا ناء فرتة ا تاكر، أطلقت أ شجع الا ية،  با ث ب ت للعمل لسـن ُ IP 

Advantageية نا بدلان ا تقدمة وا بدلان ا تضمن دراسات إفرادية من ا م اليت  ل ل مل ل  .ت

رشوعات جديدة جل تني ووافقت عىل أربعة  ناء فرتة ا ية الفكرية يف أربع دورات أ ية وا ية اب نة ا متعت ا موا ث من ن نللج لسـمللك لت ملع دول ج
ناول ية  تتأعامل ا تني إىل19 لتمن يذها يف فرتة ا رشوعات اليت جيري  يصل بذكل عدد ا ية،  ن تو سـنف لت مل ل رشوعا23 ص كام وافقت عىل . م 
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تقارير يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا يات ا لآ سـ لتقل ية لتن تحدة اإلمنا بو يف أهداف األمم ا سامهة الو شأن  تقارير  ئ ونظرت يف ا مل ي م ب ل
ية و ية الفكرية واملكل العام، لفلأل يع ا ية خبصوص موا رشوعات جدول أعامل ا مللكيف عدد من ادلراسات اليت أجريت يف إطار  ض من لتم

ية الفكرية توحة والامنذج القامئة عىل ا تعاوية ا رشوعات ا سة، وا نا ياسة ا ية الفكرية و مللكوا ملف نمللك ل مل ف مل  .سـ

يجي الرابع هدف الاسرتا تا ية :ل ية ا تيق ا تحسـ لن لبن ية الفكرية وتطويرهات ية  للملك العا  مل

بري يف تعزيز 2011-2010 شهدت الفرتة يا وحتقق تقدم  يجي اجلديد  هدف الاسرتا بذوةل يف إطار هذا ا نظمة ا يد هجود ا ك تو ت مل بمل ل نسح
ية نايم عىل نظام ا ية الطلب العاملي ا ساعدة عىل  ية ا ية الفكرية  ية  ية العا ية ا مللكا للملك تن ب مل بغ مل ملت تل لتح شاركة لب سري  م الفكرية و تي

نظام بدلان األقل منوا يف ا ية وا نا بدلان ا لا ل ل ية الفكرية، . مل ية  ياانت العا تقدم احملرز إجنازات يف جماالت قواعد ا للملكومشل ذكل ا مل ب لل
تاكر يا والا نولو ية الفكرية، ومراكز دمع ا يفات، وحتديث ماكتب ا بوا جن تك لمللك  .لتص

نة تقل رك2011 سـويف أواخر  سم بأدائه العايل، مما عزز وظائف ) PATENTSCOPE( ن الرباءاتن، ا يا  تإىل نظام جديد  يلك
بري يف عدد الزوار  تخدم وأدي يف ارتفاع  بحث وجتربة ا كا سـ بة(ملل نة2011  يف املائة يف38 بنسـزايدة  وارتفع عدد ). 2010 بسـ مقارنة 

نظام من ية املدرجة يف ا ية واإل لاجملموعات الو مي قلن تعددة اللغات إلطالق واهجات .  مجموعة28 ت إىل مجموعا8 ط موأدخلت وظائف 
سع لغات تخدم  تا بسـ ياانت وهام. مل تان جديداتن  بوعالوة عىل ذكل، أطلقت قاعداتن عا للي مل توسـميالبياانت لاقاعدة : ُ ية ألدوات ا لعا  مل
تضمن مجموعات ثا(6 مبوجب املادة تاليت  ًاث بونةمن ) ل ناف دقاع، ولشـاتفاق مدريد ومبوجب اتفاق  شأن األ ياانت األوبوف  صة  ب ب

ية با تا نة) PLUTO( لن  .2011 سـيف 

يلك جديد  لوبدأ العمل  نةلرباءاتللتصنيف ادلويل هب رش يف  نصة جديدة  سـ و ن يس اإللكرتوين، مما أاتح . 2011 للمب تدى  شئ  نوأ ن من
شلك أكرث كفاءة نة اخلرباء  شلك أفضل وتقدم معل  بفرصة اإلعداد  جل وأدت . أايم معل 5  إىل8 دورهتا العادية منوتقلصت مدة . ب

رشها من تقال معدل املدة الفاصةل بني طلب املراجعة ووقت  بادرات إىل ا نتكل ا ن نة32 مل هرا  سـ  هرا 23  إىل2009 ش ش 
تداء من. 2011 سـنة يس ا يف  نوية  بعات  رش  ميكن قرار  بو ن سـ ط نن لتص  إىل خفض أكرب للمدة الفاصةل بني طلب املراجعة 2013 سـ
تعديالتووق رشها فامي خيص بعض األنواع من ا لت   .ن

تني الاتفاق بني  ناء فرتة ا لسـنومن أبرز اإلجنازات أ تحدة للرباءات والعالماتث ملتب الوالايت ا تب األورويب للرباءات عىل مك ملك وا
ي تخدامه وعىل إدماج  يف ادلويل للرباءات وا تعاوين للرباءات القامئ عىل ا يف ا نتطوير ا سـ ن ل تصن تص لتص نفصةل، وهو ل ية ا ملفاهتام ادلا خل

ية تخداهما عىل حنو أكرث فعا بو وا يفات ادلوية ومعايري الو بول أوسع نطاقا  لاألمر اذلي ساعد عىل  سـ ي ل للتصن يذ . ق تنفوسامه أيضا 
يس يف  تخدام أسمل  سلع واخلدمات اذلي أعد يف إطار نظام مدريد يف ا نبرانمج إدارة ا ن سـ لتصل ُ. 

تحديث إىلُقو ية لدمت خدمات ا يع األقالمي، 90 يف أكرث من الفكريةمللك ماكتب ا تإضافة إىل مج بدلا من  تنيسسـمؤ لملكية ل نيقلميي إ
نظمة األ، وهام اييق يف أفرالفكرية ملاألربو وا ية الفكريةي ية  للملكفر رشوعات حتديث جديدة يف  ومن بني تكل اخلدمات.يق با 14م  مكت 

رشوعات حتديث جارية وصلت إىل مراحل  تنو تلفة م خميذ  با44(ف  أيضا إعداد 2011-2010 ومشلت اإلجنازات يف الفرتة. )مكت 
تة بو أل متإصدارات جديدة من نظام الو ية إجراءاتي نا ية ا ع ا لص ية أكرب، وإعداد وحدة)IPAS( مللك ية وفعا ل بوظائف إضا   جديدةف

ياانتل ية  بنظام اإلدارة اإللكرتو بار يف الوقت ال)EDMS( للن تكامل،  يف عدد من املاكتبراهنخت اليت ختضع لال بو سـوا ي برانمج الو
نة  .WIPOScan مقللر

نصةعىل وتواصل العمل بحث والفحص (WIPO CASE م إعداد  تاجئ ا نفاذ املركزي إىل  بو  لنظام الو ن لل تخدمو  )ي هذه مسـو
نكوفر ،اآلنغاية  إىل ،نصةملا تحدة(ف مه ماكتب مجموعة  ندا واململكة ا يا و ملأسرتا ك ست.)ل يا لمت وا سعة بدلان من أمر يك مجموعة من  ت

ية  رشوع جترييب يف )) PROSUR( مجموعة بروسور(تينالال بارات  شابه، وأجرت املاكتب ا ساعدة عىل تطوير نظام  ملا ت م خمل
 .2011 سـنة

ثة ثا نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية يف دورته ا لووافق الفريق العامل املعين خبدمات ا ل نعقدة يف يويول ل ا يع نطاق  2011 مل سـعىل تو
تجارية والرسوم  ية الفكرية، مهنا العالمات ا شمل أنواعا جديدة من حقوق ا نافذ الرمقي إىل واثئق األولوية  بو  لخدمة الو ت لل مللكي ل

نفعة ية ومناذج ا نا ملوالامنذج ا ع شاركة . لص سري  ها أكرث جذاب للمودعني و يط اخلدمة  مووافق الفريق العامل أيضا عىل  ي لتسـ جلعلت ب
يع أجحاهما فهيااملاك  .جبمتب 
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تنيو رشوع ، لسـنخالل فرتة ا تاكر"مجذب  يا والا نولو بمراكز دمع ا ج شأ 20 ، مهنا بدلا38 ما مجموعه" لتك باكت ملراكز دمع نبدلا أ شـ 
تاكر يا والا نولو با ج ميي .لتك تعاون اإل سري ا يا إىل  قل و ل ي ئتتسع نصنشأ بادل اخلربات ةم  ية  ت إ لمي بدلانقل شايف جمال لبني ا ء مراكز دمع ن إ

تاكر وإدارهتا يا والا نولو با ج  .لتك

يجي  هدف الاسرتا تا ية الفكرية :اخلامسل تعلقة اب مللكاملصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات ا  مل

نة  تصاد ،2011سـيف  يا يركز عىل الا بو ألول مرة تقريرا  ق أصدرت الو يل نة–حتلي ية الفكرية العاملي  لسـ تقرير ا الوجه : 2011 مللك
تاكرا بتغري لال بري من . مل يه عدد  ناء  نادا إىل الرباهني؛ وصدر  ياسات ا بو يف الهنوض برمس ا تقرير دور الو كوقد عزز هذا ا عل ب سـ ي ستل ل

ية ياسات واألوساط األاكد بارية، كام أاثر اهامتم رامسي ا تقارير اإل ميا سـ لل  .خ

نوأطلق نوات يف إطار أعامل ا تصادية مدته ثالث  رشوع دراسات ا للج  سـ ية الفكرية، قم ية وا ية اب مللكة ا من لتن توصل إىل ممملع رش اب لا  يب
ية الفكرية ياسات ا ية  مللكبراهني جديدة عىل ارباط ا سـ من بت ناء و.لت رشوع تقدما هائال يف 2011- 2010 الفرتة ثأ مل أحرز هذا ا
ند إلهيا  ياانت اليت  ية من ا ية ا تحداث ا تا سن ُب ب ت يسـ سل ل ُمن املرتقب أن و. لتوصل إىل تكل الرباهني اجلديدةللتح رشوع يف ي ملتمكل ا سـ

 .2013 سـنة

بوو رشيك  أيضايتولت الو تاكر العاملي اذلي ااملعيف ل دور ا هد األورويب إلدارة يقودهبرف يف مجمع مؤرشات الا ملع ا
تاكر مم، )INSEAD( األعامل ياس الا هام يف جمال  نظمة اإل با أاتح  قللم يدس باحث ا جلوتعزيز ا ياسحول لت تاكرةسـ   .ب الا

بو القانوية ياانت مجموعة الو نوأطلقت قاعدة  ي ها الحقا) WIPO Lex( ب ية الفكرية، ومت تو ًعىل اإلنرتنت لقوانني ومعاهدات ا يع . سـمللك
يا ياانت حا لوتغطي قاعدة ا نحو200 لب ب بدل ويان تقربا، وقد أدى توافر تكل الصكوك القانوية  ن ي نفاذ إىل 70 ًك ل لغة إىل تعزيز فرص ا

تخداهمااملعلومات  ية الفكرية وزايدة ا سـالقانوية اخلاصة اب  .مللكن

يجي  هدف الاسرتا تا سادسل ية الفكرية :لا تعاون ادلويل عىل إذاكء الاحرتام  للملكا  ل

تواصل2011-2010 ومتزيت الفرتة شلك  ية الفكرية  شجع عىل احرتام ا ساعدة  ئة  ئة  تقدم حنو  مترار إحراز ا م اب مللك بي ت م ي بل هت . سـ
بو اوت سادس ملاكحفة يرأست الو يدلملؤمتر العاملي ا نعقد يف ابريس يف فربايرلتقلا نة ا مل والقر نظمة 2011 ص م ابالشرتاك مع اإلنرتبول و

ية نا ية ا هد الوطين الفرنيس  تعاون مع ا ية ومجموعات من القطاع اخلاص، واب عامجلارك العا لص ل للملكمل ياسايتاحلوار واكن . ملع  اجلاري لسـا
شا نة الا تيف إطار ا ية ابإلنفاذسللج هام ملعنرية ا نضوية حتت لواء ل مصدر إ يجي، ا تقومي الاسرتا ملبادرة املؤمتر العاملي  ت لل إذاكء "م
ية الفكرية ية: للملكالاحرتام  شلكة عا تدامة  ملحلول  مل يث جذب هذا الربانمج واليت " مسـ نظري،  نقطع ا حبحققت جناحا  ل م

تجدد شاراك من870 ملا هم تقر بدلان105 م  ي، واكن  ثلني عن ادلول األعضاءنصف  .ممبا 

يجي  هدف الاسرتا تا سابعل ية :لا ياسات العامة العا ية الفكرية وقضااي ا ملا لسـ  مللك

ية أول  تحدايت العا ية الفكرية وا ـى برانمج ا ملأ ل مللك قدم ادلمع من أجل إجراء حوار و 2011- 2010  هل يف الفرتة اكمةلسـنتنيفرتة هن
نة  وقامئ عىل أساس علمي بمتني ايتسـياس ية الرا متع املدين والقطاع اخلاص حول القضااي العا نظامت ادلوية وا هني احلكومات وا مل ل جململ

ية الفكرية تصل اب تجدة فامي  مللكوا ي  ملسـ

بارزةومن اإلجنازات  تني إعداد برانمجلا  وهو احتاد جديد بني طائفة عريضة WIPO Re:Search لسـن اليت حتققت خالل فرتة ا
سات القطاعني ا نفاذ دون سمن مؤ يح ا ية اليت  نا بدلان ا تقدمة وا بدلان ا لخلاص والعام من ا ل ل مل تل ية الفكرية إاتواتتم مللك إىل أصول ا

سل واملالراي ية وا شطة حبث وتطوير جديدة يف جمال األمراض املدارية ا يذ أ لحلفز  سـ ملنن  أعضاء الربانمج بإاتحة أصول يوسامه. تنف
يةكمهنا املربات  يدال نا يلص نولو ج وا ياانت تالتك ية وا ب وادلراية ا تطوير لمسـتخدمني املؤهلني لللعمل تخدمون تكل املعلومات  لاذلين  سيسـ

تجات  .ملنا

تني، و تمكلتلسـنيف فرتة ا ية أول مرحةل  أيضاسـا ياانت يبجتر تدامة من – wipo green  برانمجبلقاعدة  يا ا نولو ملسـ سوق ا ج لتك
يا اخلرضاء نولو رشوع ا جأجل  لتك  .م
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يج هدف الاسرتا تا ثامنل يع أحصاب املصاحل: لي ا بو وادلول األعضاء و تجاوب بني الو ية تواصل  مجآ ي  مل

يط يدة ا تواصل ا بادرات ا نظمي عدد من  تني عرب  ناء فرتة ا ساحة أ بو أكرث حضورا عىل ا بحت الو تخطأ جل ل ت ث ل ي لص م  .لسـن

نةوشلك  بو اجلديد يف  سـتدشني شعار الو نظمة 2010 ي يجي  توجه الاسرتا للمإعادة ا ت ية الفكرية يف القرن  ملوال مللكهجة حتدايت ا
رشين  .لعاحلادي وا

بو اليت اكنت WIPO GOLD بوابةت عززو ياانت الو م عىل اإلنرتنت وضوح مجموعات  ي الرتوجي   وساعدت عىلسابقليف افرقة تب
نظمة مك مية حولصدر عاملي لململاكنة ا ية الفكريةلقلمعلومات ا  .مللك ا

ية وسائل اإلعالم لعمل  يات تغطوظلت  يفي وندر يف  ثل  شاهري  شاركة عدد من ا ية  سعت تكل ا نظمة يف تزايد وا مجعا مل مب تغط ت تمل سم ل
شاء . 2010 سـنة تواصل الاجامتعي بإ تخدام مواقع ا نوأدى ا ل بو عىل موقع يويوبسـ تناة الو ي  امحلةل األوىل ت ونظمي)YouTube( ق

بوك ية الفكرية عىل موقع  سـيوم العاملي  فيلل ئات جديدة وشابة من امجلاهري، مما حقق  إ)Facebook( للملك بة  فىل خما زايدة مطردة ط
شاهدينيف عدد  متني اب ملا بوملها  .يلو

يف ومتكن الزوار اذلين بلغ عددمه نظمة مع ساكن  توح تفاعل ا بو األول ا نظمي يوم الو نوعزز  مل ي جت تعرف عىل 3 500 ملف ل زائر من ا
سامههتا يف  ية الفكرية و نظمة وا شطة ا مأ مل يةمللكن يو ياة ا ما ل  .حل

تاسع يجي ا هدف الاسرتا لا ت ها :ل يذ برا بو من  متكني الو جمية دمع إداري ومايل فعاةل  نف تن ي ل  ب

تاجئ من هجة،  توقعه ادلول األعضاء وأحصاب املصاحل من  يق ما  بو عىل  تدبري، عن طريق براجمه، الو نوساعد قطاع اإلدارة وا ت ي حتقل
يف مع األزمة امل يةلتكوحاول يف ذات الوقت ا تصادية من هجة اث ئة الا مترة والغموض يف ا ية ا نا قل لبي  .ملسـ

ية بلغت ية إجيا ية  تاجئ  تني  بو فرتة ا تصادي، أهنت الو بورمغ حاةل الغموض الا فعل يل تشغي ن ن بق يون فرنك سورسي مقارنة مع 3,9 لسـ ي  مل
متدة للفرتة ية ا ملعاملزيا ت2011-2010 ن ناء فرتة ا ية حذرة أ لسـن وذكل بفضل إدارة ما ث  .نيل

بو بحت الو يوأ ية ادلوية للقطاع العام أيضاص يد ابملعايري احملا نت من ا يةل اليت  تحدة ا نظامت األمم ا ل إحدى  لقل بمل تق متك سم ل ّ )IPSAS (
ية لعام. مضن اإلطار الزمين احملدد أصال ذلكل بو املا ياانت الو تايل أعدت  لواب ي ب يق أي 2010 ل تد ية ا بد  ق وفق تكل املعايري ومل  ل معل ت

شأهناحتفظ  .ب 

بىن اجلديد يف يويو ية الاتقال إىل ا ناء اجلديد وانهتت  رشوع ا تمكل  نوا مل ن معل ب م لسـ يع اإلجراءات 2011 ويف هناية. 2011 ُ مج، اكنت 
رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة جارية أيضا يذ  تحضريية ملرحةل  ما  .تنفل

نات عىل بو عرب إدخال  بري خدمات املؤمترات يف الو شلك  حتسيوتعززت  ي ك يل اإللكرتوينب تخدم. لتسج نظام ا ي يف املائة تقربا 75 سـوا
يات تاح يف  يل احملدث وا شاركني نظام ا مجعمن ا مل سج ّمل توى ممكن، من املدة اليت اكن ، مما 2011 لت مسـأسفر عن احلد، إىل أدىن 

تقاط  تظارها ال ندوبني ا لعىل ا ن هم يف موقع الاجامتعاتبطاقاهتممل يل أ نفس أو  نا. تسج يات ستومت، ا تعراض أجري  للجمعدا إىل ا سـ
ية األخرى يا يف الاجامتعات الر يقه تدر هّد الطريق  نظام مما  نات عىل ا سابقة، إدخال املزيد من ا سـا جي ب ل يل ئتط ل مي ّي تخدم أيضا . لتحس ُوا سـ

يل الرمقي لالجامتعات يف هناية  .2011 للتسجنظام 

ياسة اللغات املقرتحة تونص ياتاليت سـ  مجعأقرهتا  توايل2011 وعام 2010عام  ّ تني ل عىل ا ية حل واملؤلفة من مر يع نطاق  تغطعىل تو سـ
ست  لاللغات ا يدية والفوللكور يف تل ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلشمل واثئق ا ث ن ل لللج مللكملع م

ية حبق املؤلف2010 عام نة ادلامئة ا تني هام ا تني إضا ن وواثئق  للج ي ملعن ية بقانون العالمات فجل نة ادلامئة ا ن واحلقوق اجملاورة وا ملعللج
ية يف عام ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فا ب ع لص  .2011 لل

رشوعات  يةموأحرزت مجموعة  يط للموارد املؤ سـنظام ا ستخط ياتل متدته  مجع اذلي ا  كجزء من هجود حتديث قطاع اإلدارة 2010 ع
بريا  تدبري تقدما  كوا رشوع نظام . 2011 يفل تب إدارة  شئ  موأ يةمكن يط للموارد املؤ سـا ستخط تحدثت ل شدت املوارد الالزمة وا سـ و ح

يات اإلدارة معليالك و نادا إىل خمطط واحض وضع عن . ه ية ا رشوعات، وضعت أسس احللول ا ستومن خالل عدد من ا بل ملسـتقمل
رشوع الرؤية ية األخرى نقل األ. مطريق  رشوعات األسا سـومشلت ا ها مل ية إىل أهجزة جديدة  يسـتضيفنظمة احلا تحدة ل ملمركز األمم ا

ساب اإللكرتوين ية والاتقال هبا إىل )UNICC( للحادلويل  يط للموارد املؤ نظام ا ية ادلامعة  ن، وحتديث األدوات األسا سـ تخط ل سسـ ل
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رشوع حتديث بدء يف  ها، وا مآخر إصدار  ل يط للمPeopleSoft ل نظام ا تخط الربانمج احلاسويب  ية من أجل الاتفاع لل نوارد املؤ سسـ
رشوع أدوات جديدة بدأ العمل هبا هناية. الاكمل ابألدوات اجلديدة ٌوعالوة عىل ذكل، وضع  يط العمل 2011 م ية  سري  ختط  معل لتي

نة ثال عىل ذكل . 2012 سـيف  تحدة األخرى، وخري  تعمل من واكالت األمم ا رشوعات هنج تعزيز العمل وا بعت مجموعة ا موا مل ل مل ت
ئنيسـتخدام نظام ا شؤون الال تحدة  ية األمم ا جمفو ل مل بوض ية حتديث الو نقطة بداية  رشية  بع يف جمال املوارد ا ي ا لعمل ك ب لت  .مل

مي تني من أجل دمج ا هود خالل فرتة ا لقوتواصل بذل ا ن ية ةلسـجل تاجئ"سـ األسا ساءةل عن ا نا نظمة،"لمل   عرب وسائل مهنامل يف ثقافة ا
تاجئتعزيز اإلدارة القا"مبادرة  بري"لنمئة عىل ا يث أحرز تقدم  يجي،  تقومي الاسرتا ك مضن برانمج ا ت وتعلق بعض من اإلجنازات . حل
بارزة بني يفلا نحو ا تاجئ عىل ا يط القامئ عىل ا تعزيز ا  ّ مل ل ن تخط لب ية للفرتةث ويقةل نات 2013-2012 ن الربانمج واملزيا لتحسي، اليت تضمن ا
ية تا لا يجي  "1": ل ميي اسرتا للإطار  ت سعة(نتاجئ تنظ ية ا بة مضن األهداف الاسرتا تاجئ املر يد ا تتو يج لن ت تقل ية "2"؛ )ح ن وألول مرة، مزيا

تاجئ؛  ياس معززة،  "3"لنقامئة عىل ا ية؛ بطرق مهناقوأطر  سني املؤرشات وإدراج أسس املقارنة واألهداف بطريقة  مهنج   "4"حت
ية فامي  منويان احلصة اخملصصة من املوارد  ها (يجة نت بلك يتعلقللتب سني  نظمة من أجل  هود اليت تركز علهيا ا يا مع ا يطمتا ختطجل حت مل شـ

نفقات واإلبالغ عهنا بع تكل ا ية و لنفقات ا من تتل ية؛ "5"؛ )لت ية املوضو يع األهداف الاسرتا ية يف  ع ودمج ا يج مج تمن يق "6"لت حتق و
ية  يه يف  نصوص  نحو ا ية عىل ا شاريع جدول أعامل ا تاكمل بني  معلا عل مل ل من م يةوضلتل ية اليت نع املزيا شاريع جدول أعامل ا من اخلاصة  لتمب

بو يف عام يات الو متدهتا  يا مجع ية"7"؛ 2010 ع تامئ ناديق الا تاكمل بني ا يق ا ن و لص سل  .حتق
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ثا  2011-2010أداء الربانمج  :لاث

 الرباءات :1 الربانمج

سؤول عن الربانمج ميس بويل   :ملا يد  جا  لسـ

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
بادئه وممارساته وإىل إرساء 2011-2010 زيت الفرتةمت هم أفضل دلور قانون الرباءات و يق عدد من اإلجنازات اليت أدت إىل  م  ف بتحق

نظام ادلول للرباءات  .لتعاون دويل أفضل يف جمال تطوير ا

ية بقانون الرباءاتوعقدت  نة ادلامئة ا نا تنيملعللج ناء فرتة ا لسـن أربع دورات أ نعقدتني يف ويف ادلورة . ث نة ا سة  رشة واخلا ملالرابعة  للج م ع
توبر كناير وأ توايل، 2010 ي نظام  هذه األخرية نظرتل عىل ا بادئ واملامرسات القانوية اخلاصة  تعلقة اب بيف عدد من القضااي ا ن مل مل

بعاد والا ناد إىل ادلراسات األوية اليت أعدهتا األمانة وإىل دراسة عن حاالت الا سـالرباءات ابال ت ست يداتلس لتقيناءات وا   اليتتث
يني نة. ميأعدهتا مجموعة من اخلرباء األاكد  "2"تعممي املعلومات اخلاصة ابلرباءات؛ " 1: "للجوفامي ييل القضااي اليت نظرت فهيا ا

بعدة عن امحلاية ابلرباءة و يدات وملستاملوضوعات ا ناءات وا لتقيالا تعلقة ابسـتث حصانة و "4"والرباءات واملعايري؛ " 3"؛ حلقوقملا
شار الرباءة ومولكه؛  ّالعالقة بني  يا" 6" الاعرتاض؛ وأنظمة" 5"مست نولو جونقل ا نة ابإلجامع يف . لتك يه ا للجومعال ابتفاق توصلت إ ل

نذ مايو نة مركزة  رشة، ظلت ا سة  مدورهتا اخلا للج ع ية2011 م تا ل عىل القضااي ا يدات " 1: "ل ناءات وا لتقيالا تعلقة ابسـتث ؛ حلقوقملا
شاري الرباءات ورسية " 4"والرباءات والصحة؛ " 3"ة الرباءات، مبا يف ذكل أنظمة الاعرتاض؛ وجود" 2" تواصل بني  تا مسل

يا"5"؛ ّومولكهيم نولو جونقل ا  .لتك

ية بفضل هنج و نظور شامل، مع مراعاة من جنة للمتكنت اعإجراء دراسات موضو تعراض نظام الرباءات ادلويل الراهن من  ما سـ
ياجات واملص يع ادلول األعضاءحتالا تلفة  مجلاحل ا نة  ذكل الهنجودمع. خمل شات اليت أجرهتا ا نا ك كذكل ا للج ق كشارية عمليةمل أخذ يف ت ت

يع أحصاب املصاحل بار وهجات نظر  مجالا شطة يف . عت شاركهتم ا تضح ذكل من خالل تقدمي عدد من الوفود ملقرتحاهتم و نو م لي
شات نا قا تلفت أولوايت ادلول األعض. مل نة ،اءخولنئ ا متدهتا ا ية اليت ا تدر للج فإن هذه الطريقة ا جي شطتنفيذأدت إىل عل يا هتان أ جي تدر

 .توافق اآلراءعىل أساس 

نة بو يف جمال الرباءات أو صدق2010 سـويف  بدلان إىل املعاهدات اليت تديرها الو ي انضم عدد من ا يا علهيال با يث انضمت أ ن،  ل  حب

يا توا تان و نواكزا ي لسـ يا خ بل تف وال سابقة إىل معاهدة قانون الرباءات، مما األسود جلوا ية ا سال يو هورية مقدويا ا لوهوندا ورصيا و غ ل ن ب فل مج
نضمة إىل هذه املعاهدة أو املصدقة  نة30 ا إىلهيلعملزاد العدد اإلجاميل لدلول ا ان  بدلوانضمت ثالثة. 2011 سـ دوةل يف هناية 

ستإىل )  واملغربلكسمبورغشـييل و( بحبمعاهدة بودا سالم( بدل واحد ص وأ ية ابريس يف فرتة ) لبروين دار ا قطرفا يف اتفا
تني  .لسـنا

ياسة العامة  شورة يف جمال ا ية وا رش ساعدة ا ناء عىل الطلب، ا ية، قدم الربانمج،  تعاون مع القطاعات األخرى ا سـواب مل يع ت مل ب ن لل لملع
تعلقة ابلرباءات رشيعات ا ياغة القوانني وا مللدلول األعضاء  ت شف/نفعةملمناذج ا/للص يذها، وذكل /لكمعلومات ا تاكمةل و لتنفادلوائر ا مل

ية نا يا مع معاهداهتا والزتاماهتا ا ئمتا ث ية/لشـ نظام الرباءات وما يربط به من . متعددة األطراف/قلمياإل رش وعي أكرب  توسامه ذكل يف  ب ن
ّياسات، مبا ذكل الطريقة اليت متكن هبا مواطن املرونة املدرجة يف نظام الرباءات ا شلك أفضل عىل سـ بدلول األعضاء من العمل  َ

ية ية الو نيق األهداف اإلمنا طئ نة . حتق ثل ا بو األخرى  تدايت الو شات ادلائرة يف  نا للجوعالوة عىل ذكل، سامه الربانمج يف ا ي ن ق ممل م
ية الفكرية ية وا ية اب مللكا من لتن  .ملع

بادئ واملام رش وعي أكرب اب ملوابإلضافة إىل ذكل، سامهت األمانة يف  نظام الرباءات عرب تقدمي ان ملرسات القانوية  ل ساعدة واملعلومات ن
تجارية تعلق بقانون الرباءات وحامية األرسار ا تحدة واألطراف األخرى عن قضااي  ئات األمم ا ية ادلوية و نظامت احلكو لإىل ا ت مل ي ل همل  .م

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

رشوعات رشوعني من  يذ وإعداد  مشارك الربانمج يف  م ية هامتنف  :لتمن جدول أعامل ا
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رشوع - ية الفكرية واملكل العام "DA_16_20_01 مليف إطار ا ّلك" مللكا يني من ُ جف فريق من اخلرباء اخلار
تلفة بإجراء دراسة عن الرباءات واملكل العام ية خمأقالمي  ية وا ية اب نة ا نة  ثا ناء ادلورة ا مللك قدمت أ منم ن للج ل لتث ملع

تكل الفكرية وسامهت ادلراسة يف يح أكرب  هم أفضل للعالقة بني نظام الرباءات واملكل العام وتو ل تكوين  ض ف
 .العالقة

رشوع عن الرباءات واملكل العام أ - ُو ية الفكريةعد وُعم ية وا ية اب نة ا سادسة  مللكرض عىل ادلورة ا من ن للج لتل . ملع
نةووافقت نقحة للج ا سخة  ل عىل  م نعقدة يف نومفلمرشوع ن نة ا ثا مليف دورهتا ا  .2011 ربمل

يذها " عن تنيثيقأعد الربانمج وعالوة عىل ذكل، و تعدد األطراف و تعلقة ابلرباءات يف اإلطار القانوين  نفمواطن املرونة ا تم مل
ميي يد الوطين واإل رشيعي عىل ا قلا لصع نة علام ابلويقة. "لت ثوأحاطت ا سادسة  مث نقحهتاCDIP/5/4 للج ل يف دورهتا ا  يهناتضمل

نة الويقة.عضاءتعليقات ادلول األ ناقش ا ث و للج يه CDIP/7/3 ست سـامب اتفقت  تاسعة  يقات ادلول األعضاء علهيا يف دورهتا ا عل و ح ل تعل
نة ثا ميف دورهتا ا  .ل

ند شطة اليت يضطلع هبا الربانمجعو يذها 1 ن تصممي األ ها و نف و تيط يةُاسرتشد ختط يات الوجهية من جدول أعامل ا تو مناب ص  .لتل

 بياانت األداء

يجة ب النتا  َّتعاون معزز فامي بني ادلول األعضاء يف جمال تطوير نظام الرباءات ادلويل: ةتقملر

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

نة  للجاتفاق حول برانمج معل ا
ية بقانون الرباءات  ملعنادلامئة ا

تقدم يف  يذه وا رشوع يف  لوا تنف ل
شرتك  ملالقضااي ذات الاهامتم ا

 

متكن نة بعد من حتديد القضااي ذات الاهامتم تمل  للج ا
ها، ويه سائرة حنو  شرتك إلدراهجا مضن برانمج  معلا مل

 ذكل

 

نة مركزة عىل القضااي  للجظلت ا
ية تا لا ناءات " 1: "ل سـتثالا

تعلقة ابحلقوق؛  يدات ا ملوا لتقي
وجودة الرباءات، مبا يف  "2"

" 3"ذكل أنظمة الاعرتاض؛ 
ة ورسي" 4"والرباءات والصحة؛ 

شاري الرباءات  تواصل بني  تا مسل
يا"5"ّومولكهيم؛  نولو جونقل ا  .لتك

يا  لكحمقق 

تعاقدة  ملعدد مزتايد من األطراف ا
مبوجب املعاهدات اليت تديرها 

تعلق ابلرباءات بو فامي  يالو  ي

نة   :2009سـيف هناية 

 )معاهدة ابريس( طرفا 173

ست( طرفا 72  )بمعاهدة بودا

 )اءاتمعاهدة قانون الرب( طرفا 22

نة   :2011سـيف هناية 

 )معاهدة ابريس( طرفا 174

ست( طرفا 75  )بمعاهدة بودا

معاهدة قانون ( طرفا 30
 )الرباءات

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا سن: ةتق املر يح أ هم أمعق وتو نظام، و تاحة يف ا بادئ واملامرسات القانوية، يف نظام الرباءات، مبا فهيا مواطن املرونة ا حوعي أكرب اب ض ل مل ن  فمل
تعلقة ابلرباءات سائل ا ئة يف ا نا تجدة ا ملللقضااي اجلارية وا مل شـ ل  ملسـ

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

نقاشات حول  لعدد مزتايد من ا
بادئ واملامرسات القانوية يف  نا مل

نظام الرباءات ومن حاالت 
 نالاتفاع هبا 

شة عدد من القضااي  نا ققرار من ادلول األعضاء  تعلقة مب ملا
ية بقانون الرباءات  نة ادلامئة ا نابلرباءات يف ا قامئة (ملعللج

تعلقة ابلرباءات يف )مفتوحة شة مواطن املرونة ا نا مل، و ق م
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج  ملع

حصلت ادلول األعضاء 
نة ٬بنغالديش( بو سـ وا ل

هرسك يا٬ وبواتن٬لوا  ٬مب وكولو
 ٬ ومرص٬ وإكوادور٬وجزر كوك

يا٬ وجاماياك٬العراقو توا ن و  ٬لي
نان يوس٬ ومدليف٬لبو  ٬يشـ ومور

سودان٬نويجرياي  واإلمارات ٬ل وا
تحدة ملالعرية ا يون٬ب عىل ) ل وسريا

يا  لكحمقق 
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ساعدة عىل حتديد أفضل  ملا
مناذج /لإلطار القانوين للرباءات

نفعة شوف /ملا ملكاملعلومات غري ا
ناسب /عهنا تاكمةل مبا  يتادلوائر ا مل

ياجاهتا، وذكل شورة حتمع ا م عرب 
ية حمايدة  ياسا تقانوية و سـ ن

توازنة  مو

ية  ية اب نة ا شت ا منوان ن للج لتق ملع
شأن  تني  ية الفكرية و بوا يق ثمللك

تعلقة ابلرباءات ؛ ملمواطن املرونة ا
يا أول  نطقة آ سـوُعقدت يف  م

ندوات  سةل من ا لندوة مضن  سل
بادل  ية إىل تعزيز  ية الرا تاإل ممي قل

يذ مواطن املرونة  تنفاخلربات يف 
تعلقة ابلرباءات  ملا

شاورات حول عدد  ملوساعدت ا
من قوانني وممارسات الرباءات 

نعقدة يف العوامص  بريوت، (ملا
تو،  كيوبوغوات، واجلزائر، و

تب  تعاون دلول مكو لجملس ا
يج العرية با  يف الرايض، خلل

تب  شرتكة دلول مكو سوق ا ملا ل
يا نوب أفر يقرشق و  يف لوسااك، ج

نعق) ودااك دة يف ملوالاجامتعات ا
يا، (جنيف  بشاركة وفود كولو ممب

وعامن، وجزر كوك، 
تب  يوس، وتونس، و مكومور يشـ

شرتكة دلول رشق  سوق ا ملا ل
يا نوب أفر يقو نغالدشج ) ب يف 

هم أفضل  توصل إىل  فعىل ا ل
لنظام وقانون الرباءات ابإلضافة 

ندوات شاركة يف ا لإىل ا حلقات /مل
ية شأن /طنالعمل الو ية  باإل قلمي

ياسات ال رباءات اليت سـقانون و
تعاون مع إدارا  تلنظمت اب

ية الفكرية يف ادلول األعضاء  مللكا
ية تا لا يا: ل تارياك٬مبكولو  ٬سـ وكو

يا٬ وغواتاميال٬وإكوادور  ٬كين و
نان  ٬ وساموا وبامن،٬لبو

سورية هورية العرية ا لوا ب  ٬مجل
 وأوروغواي

هامات  توجهيات واإل سوقدمت ا ل
يا 12 عرب تا ب جوااب  ك

سارا ئق  أو واثتسـتفلال
يق  ياسة العامة املقدمة  تعلا للسـ ل

يات و(علهيا  أو خطط /تيجاسرتا
ية الفكرية  )مللكا

ية وإطار  نة ادلامئة ا نا ملعللج
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شات بقانون الرباءات نا ق دارت  م
تعلقة  ملحول عدد من القضااي ا

ابلرباءات بني ادلول األعضاء اليت 
شاط يف احلوارا  من تبنشاركت 

يقات واقرتاحات  تعلخالل تقدمي 
  بني ادلورات فامي

يان  تلمت ردود عىل ا تبوا سـسـ ُ
يدات  ناءات وا يشأن الا ت لتقب ث سـ
تعلقة حبقوق الرباءات من أكرث  ملا

يا70 من با إ مي دوةل عضوا و قلت  مك

ية  ية اب نة ا شت ا منوان ن للج لتق ملع
شأن  ية الفكرية دراسة  بوا مللك
متد  عالرباءات واملكل العام وا

مرشوع حول الرباءات واملكل 
يذهاالعام من   تنفأجل 

يجة بلنتا تصديق عىل معاهدة قانون الرباءات أو حاالت الانضامم إلهيا :ةتق املر  لتزايد عدد حاالت ا

سري بياانت األداء أسس املقارنة  مؤرشات األداء  لا

ّعىل األقل ست حاالت تصديق 
عىل معاهدة قانون الرباءات أو 

 حاالت الانضامم إلهيا

نة –و انضامم حاةل تصديق أ 22  –حاةل تصديق أو انضامم  30 2009سـ هناية 
نة  2011 سـهناية 

يا  لكحمقق 

 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
ية  نفقات ا لفعلا رشية(ل رشية وخالف املوارد ا باملوارد ا لب تحويالت) ل ية بعد ا ليف مقابل املزيا  2011-2011 ن

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل
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ت .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010حويالت ن

نفعة شأن الرباءات ومناذج ا ياسات  شورة يف جمايل القانون وا تقدمي ا تعلق  ية  شطة إضا ندت إىل هذا الربانمج أ ملأ ب سـ مل ب ت ن لسـ ومتت . ف
هذا الربانمج وفقا ذلكل لسوية املوارد اخملصصة  هذا الربانمج للفرتة وخ.ت ية  لصصت أيضا موارد إضا يون 0,2  بلغت2011- 2010 ف مل 

ية وهامفرن رشوعات جدول أعامل ا رشوعني من  منك سورسي تقربا لفائدة  م م ي سة"مرشوع : لتي نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ " مللك
رشوع  ية الفكرية واملكل العام"مو  ".مللكا

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

رشية ية فامي خيص خالف املوارد ا تخدام املزيا بة ا ببلغت  ن سـ لسـ ية يف املائة م83,4 ن ية الهنا ئن املزيا تحويالت2011- 2010 ن . ل بعد ا
بداية  تعلقة ابلرباءات اذلي اكن من املقرر يف ا شأن مواطن املرونة ا ميي  يل اجامتع إ ها إىل تأ ية بأ لويعزى عدم رصف املزيا مل ب قلن ج مكل

نة ثاين من  نصف ا سـعقده يف ا ل يع2011 ل تاكيف اليت أدخلت عىل  تواء ا مج، إضافة إىل تدابري ا ل ل ناء فرتة ح نظمة أ توايت ا ث  مل مسـ
تعلقة ابألسفار تاكيف ا تني، وال سـامي ا ملا ل ل  .لسـن
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ية  :2 الربانمج ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فالعالمات ا ب ع لص  لل

سؤول عن الربانمج يدة  :ملا  بينيينغ وانغلسـا

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
ية بقانو نة ادلامئة ا نعقدت ا ية ملعللج ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فن العالمات ا ب ع لص  وأحرزت تقدما يف أربع دوراتلل

ية نا تجارية والرسوم والامنذج ا ععدد من املوضوعات احملددة يف جماالت قانون العالمات ا لص رش . ل بنوقامت، عىل وجه اخلصوص، 
يع أنواع العالمات باب رفض  شأن أ ية  مجويقة مر سـ ب جع ية ) WIPO/STrad/INF/5( ث شأن اجلوانب ا ية أخرى  يقة مر نوو ب جع لتقث

تصديق ية وعالمات ا يل العالمات امجلا تعلقة  ية ا لواإلجرا ع سج مل نة عىل موضوع . )WIPO/STrad/INF/6( بتئ بت ا للجوا نص
تخداهما كعالمات جتارية، ويف هذا الصدد ورد ها أو ا سـحامية أسامء ادلول من  يا71 تسجيل ن من ادلول األعضاء سـتب ردا عىل ا

ية تكون أساسا ملزيد من العمل عىل هذا املوضوع  رشوع ويقة مر ها يف شلك  ها وتقد نة  جعوميكن  ث م ميللج ). SCT/25/4 ثالويقة(مجع
بات  رشين عىل تر سادسة وا تجارية واتفقت يف دورهتا ا يهتم يف جمال العالمات ا سؤو نة دور وسطاء اإلنرتنت و تيوناولت ا لع ل ل ل م للج ت

رشينعقد ا سابعة وا يد عقد دورهتا ا لعجامتع إعاليم حول املوضوع  ل نة تقدما يف العمل عىل . ُبع للجوعالوة عىل ذكل، أحرزت ا
ية  نا عقانون الرسوم والامنذج ا تعلقة هبالص نة إىل امليض قدما، اتفقت هذه األخرية عىل إماكية . ملواملامرسات ا يا من ا نو للج عقد سع

يةمؤمتر دبلومايس العامتد معا نا شأن قانون الرسوم والامنذج ا عهدة  لص ية ب تو با  نا تقدم الاكيف ويكون الوقت  تحقق ا يامن  ص  لل سـ ل مي ح
 ).SCT/25/6 ث من الويقة14 انظر الفقرة.(بعقد ذكل املؤمتر

نغافورة 3 القاعدة من )6(إىل ) 4( الفقراتلكف مبراجعة املعامل اللفريق ا وعقد يذية ملعاهدة  سـ من الالحئة ا   واحدةةدورلتنف
يدية2010ن يويو 29 و28 يف تصوير العالمات غري ا تعلقة  يريات يف القواعد ا تقل واتفق عىل عدد من ا ب مل لتغ ية . ل متدت  مجعوا معاهدة ع

ية قانون العالمات ثا يريات يف دورهتا ا ن تكل ا ل  ).STLT/A/2/2 ثانظر الويقة(لتغ

تني، انضمتو ناء فرتة ا لسـنأ نغافورةإىل  دول تسع ث تجارية، سـمعاهدة  شأن قانون العالمات ا ل  حلاالت د العدد اإلجاميل لزيداب
تصديق نةلا يجة أن انضامم ادلول األعضاء إىل معاهدة .  تصديقا ساراي23  تصديقا مهنا25  إىل2011 سـ يف هناية  لنتوبني هذه ا ت

تظام مترا اب ننغافورة ال يزال   .مسـسـ

تعاون مع  سة بريومعهدلواب نا ف الوطين لدلفاع عن ا ية الفكريةمل شأن )INDECOPI( مللك وحامية ا ية  ب، نظمت األمانة ندوة عا مل
ية يف لامي من ياانت اجلغرا فا ية من 400  شارك فهيا أكرث من2011 ن يويو24  إىل22 لب ياانت اجلغرا شارك وناولت موضوع ا ف  ب ت لم

تعدد تصادي واإلداريةموهجة نظر  تخصصات، مبا يف ذكل بعدها القانوين والا ق ا تار تو. ل شاركني أن الهنج ا باعات ا خملبني من ا مل نط
شلك  نظر  بادل وهجات ا با واسعا ألنه أاتح فرصة  تجارة لقي تر يدي املوجه حنو ا بناول املوضوع خارج اإلطار القانوين ا ل ت ي ل تقل حت ل ل

شاركني تحدثني وا ملنري بني ا مل  .مسـت

تني،  ناء فرتة ا لسـنوأ ثا(6  املادةبمبوج اإلخطارإجراءات  إدارة واصلت األمانةث ية ابريس )لاث ياتنرش عرب أربع قمن اتفا ة ن إلكرتو
توايل(فصلية  مترب عىل ا ليف هناية مارس و بت مبوجهبا) سب يةةمنظم 19 و دوةل33 طلو  إشارة 411 ل دوية إخطارات خبصوصم حكو
ثا(6 من املادة) 3(  الفقرةبناء عىل فردية ية الفردية اليت توجه وحيل هذا اإلخطار اإللكرتوين الفصيل حمل . )لاث قاإلخطارات الور

ية ية غري األعضاء يف تكل الاتفا تجارة العا نظمة ا ية ابريس واألعضاء يف  قلدلول األطراف يف اتفا م ملق اعدة قألمانة كذكل وطورت ا. ل
ية  خلياانت دا تعلقة ابملادةب يع اإلخطارات ا ملتخزين  مج ثا (6 ل ياان )لاث ها، وتعد أيضا قاعدة ا لبواسرتجا ُ يع ع يةل حلفظ  مجت تكل و سـ

ثا( 6 ملفات املادة ية يف شلك إلكرتوين )لاث  .لالقدمية واحلا

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

ية رشوع جدول أعامل ا تجارية من  تعلق ابلعالمات ا منبىن الربانمج اجلزء ا م ل لتمل ية الفكرية واملكل العام "DA_16_20_01 ت ". مللكا
شأ تمكلت دراسة  بويف هذا الصدد، ا رشوع لإلشاراُسـ متكل غري ا ملن ا ية تل ية وا ية اب نة ا تاسعة  مللك وقدمت إىل ادلورة ا من ن للج لتل ملع

بدلان . الفكرية ية وا نا بدلان ا تطوير األعامل يف ا تجات  ية الفكرية وتوسـمي ا رشوع اخلاص اب شورة إىل ا لوأسدى كذكل ا ل ل ل ن مل ممل ململلك
ت هذا الربانمج اسرتشدو. األقل منوا يةنشطيف تصممي أ يات الوجهية من جدول أعامل ا تو يذها اب ها و منه و ص لتل نف تيط  .ختط
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 بياانت األداء

يجة بلنتا ية :ةتق املر ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا توازن للعالمات ا تعدد األطراف و فتقدم حمرز يف تطوير إطار قانوين  م بم ع لص  لل

س بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  ريلا

تقارب فامي بني قوانني  لجماالت ا
شأن الرسوم  بادلول األعضاء 
ية واملامرسات  نا عوالامنذج ا لص
تعلقة هبا؛ وقوانني العالمات  ملا
باب رفض  شأن أ تجارية  سـا ب ل
بيع أنواع العالمات وشأن  مج

تعلقة  ية ا ية واإلجرا ملاجلوانب ا ئ لتقن
تصديق  ليل عالمات ا بتسج
هم أ ية؛ و حوالعالمات امجلا سن فع

تعامل رسائل املوافقة  سـألوجه ا
يل العالمة وآاثرها؛  تسجعىل 

تعلق بوصف أسس املقارنة نقحة فامي  يواثئق معل  . م
بدلان شأن حامية أسامء ا لوانعدام ويقة معل  ب وأول . ث

نغافورة يذية مبوجب معاهدة  سـبعة لالحئة ا  لتنفط

ية بقانون اتفاق  نة ادلامئة ا نا ملعللج
تجارية والر سوم لالعالمات ا

ياانت  ية وا نا بوالامنذج ا ع للص
ية  نإماكية عقد مؤمتر عىل فاجلغرا

شأن قانون الرسوم  بدبلومايس 
ية نا عوالامنذج ا واملامرسات  لص

تعلقة هبا  تقدم رشيطة إحرازملا ل ا
 .الاكيف

نة املذكورة عىل  ثويقة للجواتفاق ا
باب رفض  شأن أ ية  سـمر ب جع

مجيع أنواع العالمات 
)WIPO/STrad/INF/5 (

شأن وو ية أخرى  بيقة مر جع ث
تعلقة  ية ا ية واإلجرا ملاجلوانب ا ئ لتقن

ية  عيل العالمات امجلا بتسج
تصديق  لوعالمات ا

)WIPO/STrad/INF/6.( 

ية  رشوع ويقة مر جعوإعداد  ث م
بشأن حامية أسامء 

بدلان  )SCT/25/4( لا

ية مجعواعامتد 
نغافورة   سـمعاهدة 

للتنقيحات املدخةل عىل الفقرات 
 3  من القاعدة)10(إىل ) 4( من

يا  لكحمقق 

يا     لكحمقق 

يجة بلنتا شأن قانون العالمات أو حاالت الانضامم إلهيا :ةتق املر نغافورة  تصديق عىل معاهدة  بتزايد حاالت ا سـ  ل

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

 حاالت تصديق 10 عىل األقل
شأن  نغافورة  بعىل معاهدة  سـ

 و الانضامم إلهياقانون العالمات أ

تصديق أو حاةل  15 مهناصديق أو انضامم حاةل ت 17
 انضامم سارية

تعراض،  يد الا ناء الفرتة  سـأ قث
ية إىل  تا سع ا لانضمت ادلول ا ل لت

نغافورة يا: سـمعاهدة   ٬تكروا
يا  ،ليختنشـتاين و٬لوإيطا
نغويا لو يا٬م يا٬ب ورص  ٬ك وسلوفا
سويد هورية مقدويا ٬لوا ن و مج

ساب ية ا يوغوسال لا يا٬قةفل  ن وأوكرا

يا  لكحمقق 
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يجة بلنتا يذها :ةتق املر نغافورة واملزااي احملققة من  يذ معاهدة  هود  ساعدة املقرتنة  تقدم احملرز يف ا يمي ا نفالانهتاء من  نف جب تتق سـت مل  ل

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

يذ  تنفحتديد القضااي اليت حتد 
نغافورة واملزااي ا حملققة سـمعاهدة 

يذها  تنفمن 

ياميت سابقة شأن  تقال توجد  تقرير  بتقدمي ا ساعدة ل ملا
يذ معاهدة  هود  نفاملقرتنة  تجب

سـنغافورة واملزااي احملققة من 
 من القرار 8 الفقرة (تنفيذها

نغافورة إىل ) سـاملمكل ملعاهدة 
ية املعاهدة  ثة  ثا مجلعادلورة ا ل ل

ية( ثا نادلورة العادية ا ) ل
) STLT/A/3/1 ثالويقة(

ية املذكورة علام  مجلعوإحاطة ا
تقرير  لبذكل ا

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا ثا(6 ضامن اإلدارة الفعاةل للامدة :ةتق املر ية ابريس) لاث  قمن اتفا

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

وفورات يف موارد املوظفني 
) أ: (وخالف املوظفني بفضل

تعاضة عن اإلخطارات  سـالا
ي رش اإللكرتوين؛ قالور ) ب(لنة اب

ياانت إلدارة  بوإعداد قاعدة 
ثا(6جسالت املادة  تسمح ) لاث

ياانت ألغراض  لبابسرتجاع ا
رش اإللكرتوين  لنا

 ؛2009 مارس 31) أ(

ياانت) ب(  بعدم توافر أية قاعدة 

 طلب إخطار 52 الرد عىل) أ(
 دوةل عضوا 33 مرسل من(
ية دوية 19و لنظمة حكو م ) م

رش  إشار411 خبصوص لنة عرب ا
 اإللكرتوين

ية ) ب( ياانت دا خلإعداد قاعدة  ب
شلك اكمل تخدام  بقابةل لال  سـ

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا ية والاتفاع هبا والقضااي القانوية واإلدارية  :ةتق املر ياانت اجلغرا ناجه املوجودة محلاية ا تلف ا سن فامي بني ادلول األعضاء  نهم أ ن ب مل خمل فح لف
ية ا ثقا ية وا فوالاجامت ل ناجهع يذ تكل ا ملليت يقوم علهيا   تنف

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

عرض ردود ادلول األعضاء عىل 
شأن  بويقة القضااي املطروحة  ث
نقاش يف  ية  ياانت اجلغرا للا فب ل

ية بقانون  نة ادلامئة ا نا ملعللج
العالمات والرسوم والامنذج 
ية ياانت اجلغرا ية وا نا فا ب ع  للص

ليس  يةل ياانت اجلغرا شأن ا فنة أية أعامل جارية  ب ب نة أية أعامل جارية  للج للجيس  ل
ية ياانت اجلغرا فشأن ا ب بب لب بس 

تالف ادلول األعضاء حول  خا
ند ال  لبهذا املوضوع رمغ أن ا
نة  للجيزال عىل جدول أعامل ا

ياانت  شات حول ا نا بظلت ا ق لمل
بو عرب  ية جارية داخل الو ياجلغرا ف

ية  بعقد ندوة عا ياانت مل لبشأن ا
ية يف يويو ناجلغرا   يف لامي2011 ف

 ئحمقق جزيا
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ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
ية  نفقات ا لفعلا رشية(ل رشية وخالف املوارد ا باملوارد ا لب تحويالت) ل ية بعد ا ليف مقابل املزيا  2011-2011 ن

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا�������

  
 ا���ا��

�ة ��ا�

2011-2010

  
 ا���ا��

   
ا������

 2011-2010

��� ا������ت

���ت              � 

2011-2010

 
��� 

ا"!���ام  

(%)

ا���ارد ا������

%100.0                629'3                 629'3                 808'1ا������


�ن ��%100.0                   296                    296                    168 ا�

%100.0                     35                      35                    -ا����اء ا��
��ر��ن


�ر��ن%100.0                     20                      20                    -ا�

%100.0                980'3                 980'3                 976'��1��ع ا���ارد ا������  

��ف ا���ارد ا������

 ����ر وا���%86.4                112'1                 287'1                 041'1ا

������
%100.8                   668                    663                    570ا���"�ت ا�

#$%�
%29.7                       3                        9                    -"'�و&�ت ا�

%5.0                       2                      40                      40ا�-,+ة وا("�ادات

%89.3                785'1                 999'1                 651'��1��ع  ��ف ا���ارد ا������

 %96.4                765'5                979'5                627'3ا�����ع

تحويالت  .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

ند نة سـأ رشوع يف  ية إىل هذا ا شطة إضا سـت أ مل تجارية2010فن شأن العالمات ا ياسة العامة  رشيع وا شورة يف جمايل ا ل عن ا ب سـ ت لمل . ل
بلغ حوايل ية  يه كذكل موارد إضا ندت إ توأ ل رشوع0,13 فسـ يون فرنك سورسي  مل  ي ية يمل ياسة "لتمن جدول أعامل ا ية الفكرية و سـا مللك

سة نا فا ية الفكرية وا"و" مل  ."ملكل العاممللكا

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

ية يف الفرتة تخدام املزيا شلك أسايس ا نيعزى  سـ توقع عىل أسفار الغري 2011- 2010 ب توقع إىل إنفاق أقل من ا بة أقل من ا مل  مل بنسـ
تعلقة اب ياانملا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا بنة ادلامئة ا ع لص ل ن لللج يةملع وعالوة عىل ذكل، اكن . فت اجلغرا

ية رشوع جدول أعامل ا تعلقة  شطة ا توقع عىل األ مناإلنفاق أقل من ا مب مل ن  .لتمل
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 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة :3 الربانمج

سؤول عن الربانمج يد تريفور الكرك :ملا  لسـا

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
ية  ية حبق املؤلف : أال ويهئيسـركز هذا الربانمج عىل أربعة جماالت ر نة ادلامئة ا نامليض قدما بوضع القواعد واملعايري يف إطار ا ملعللج

ية حلق  ية ا يط الرمقي، وتعزيز ا ها نظام حق املؤلف يف ا تحدايت اليت يوا بو يف معاجلة ا تواحلقوق اجملاورة، وتعزيز دور الو حمل ل لتحي ن لبهج
ية مع ا نا بدلان  ثقة يف ا لتاملؤلف، وناء ا م ل ل ل ها نظام حق املؤلفب تصادية اليت  سعي إىل املزااي الا يحيع عىل ا يتق ل  .شج

نةوفامي خيص وضع القواعد واملعايري، أصدرت  بو  ية العامة للو سـا ي ية ل2011 لمجلع عقد مؤمتر دبلومايس معين حبامية األداء ص تو
برصي سمعي ا لا ية حبق املؤلف واحلقوق اجملا أيضاوأحرزت. ل نة ادلامئة ا ن ا شأن مضمون صك دويل ملعللج بورة تقدما حنو اتفاق 

برص ناءات لفائدة األشخاص معايق ا يدات والا لشأن ا ي سـتثب شأن /لتق بوعات وعىل خطة معل  باألشخاص العاجزين عن قراءة ا ملط
بث ئات ا لحامية   .هي

بهتا، مما مكهنا م تلف ادلول األعضاء اليت  ية يف جمال حق املؤلف  رش ساعدة ا ّوقدمت ا طل خمل يع ت لمل ميي ُ لتنظن حتديث إطارها القانوين وا
 .وتطويره

بل الرمقي رشوع ا يدات اجلديدة يف العامل الرمقي، ظل  يجة  تقو تعق سـت مللل م يا ملصاحل احلكومات وأحصاب )Digital Future( ن متبن 
ها نظام حق املؤلف تحدايت اليت يوا يمي ا هجاملصاحل اخلواص يف  تدايت ا. لتق سةل من ا رشوع  شأ ا نوأ ن سل مل لن شطة إلرساء احلوار بني مل

بيك  تعممي اإلبداع يف العامل ا شرتكة  ية  هرت فهيا احلاجة إىل إجياد أر شـأحصاب املصاحل يف القطاعني العام واخلاص يف جماالت  ل م لض ظ
يص، والعقود، ودور وسطاء اإلنرتنت يف جمال حق املؤلف خثل حتديد احلقوق، والرت  .م

يقىادلسجل لويف إطار ا متكني مصدر ،)IMR( سـويل للمو ثل  تعددين حول الهنج األ بو احلوار بني أحصاب مصاحل  رس الو ل  م م ي ّي ت
تخدمني  ساعدة ا سويق إبداعاهتم و ساعدة أحصاب احلقوق عىل  تلفة من  تلف احلقوق يف األقالمي ا سـموثوق للمعلومات عن  م ت م خمل ملخم

ية قصري تخداهما ورشاهئا يف مدة ز بون يف ا نعىل إجياد املادة اليت ير سـ سجل . ةمغ شأن دور ا لوساعد اإلصدار األخري دلراسة  ب
يقى ووظائفه برية عىل 2سـادلويل للمو ساعدة  يقى  سجل ادلويل للمو يني اب شات بني أحصاب املصاحل ا نا ك وما عقب ذكل من  م سـ ل ن ملعق م

نة سجل ادلويل ا يح وظائف ا ملمكتو ل ثل. ض بريا ابقرتاح اوممورحب  با  يقى تر ل قطاع املو ك ي يقىويل للادلسجل حسـ  القامئ عىل وضع سـمو
نازعات سوية ا بديةل  ية ا بو يف جمال اآل ية وإاتحة خربة الو بىن ا ملاملعايري والربط بني ا ت ل ل ي ت لل يق نطاق وظائف . لتح يا  يوجيري حا تضل

يقىادلسجل لا يذسـويل للمو متل إىل مرحةل ا تقال  يمي ا بل  نف  تق لتق حم  .ن

يل واإليد شأن أنظمة ا ية  تقصا سجوأعدت دراسة ا ب ئ تعاون معلتسـ بو80 لاع القانوين حلق املؤلف اب سد ردود . ي دوةل عضوا يف الو جتو
يل واإليداع القانوين حول   .3العامللتسجادلول األعضاء الوضع الراهن ألنظمة ا

بو يف الفرتة ية ادلوية، أقامت الو نظامت احلكو يص ا يوفامي خيص ترا ل ممل ية 2011-2010 خ نظامت احلكو م رشااكت مع عدد من ا مل
يوسكو والفاو وا نظمة العمل ادلوية وا ندلوية مهنا  ل ل تصاديمل يدان الا ية يف ا تعاون وا قنظمة ا ملم من نك ادلويل لتل تحدة وا ب واألمم ا لمل

ها ية حبق املؤلف وتقا يص موادها ا تاحا لرت توصل إىل هنج أكرث ا يا إىل ا ية  نظمة الصحة العا مسو خ نف حملمم ل سع شة . مل نا يا  قوجيري حا مل
سه، فقد وضع مرشوع أويل و باع هنجني يف الوقت  ُإ نف يةحلص يخترت تو فيققوق اإلبداع ا ية ادلوية ل نظامت احلكو ناسب ا يف  ل و مل ي مك ل ّ ُ

ية ية ادلوية من هجة اث نظامت احلكو توح خاص  يص  رشوع جديد لرت نمن هجة، ووضع  ل للم مم مف ويعد هذا األمر خطوة هممة حنو . خ
ت ية والا ئة تعزز األشطة اإلبدا بتوفري  ع ن بحوث اليت متوها بي ياانت وا رس عىل ا هور من احلصول  لاكرية ومتكن، يف ذات الوقت، ا لمجل ب لي ب

ية ادلوية نظامت احلكو لا  .ممل

بدعني ماكفأة  ها وماكفأة ا تغال توازنة، مما يضمن ا ية ملامرسة احلقوق ممارسة فعاةل و نارص الر ياغة يه من ا يدة ا ملوالعقود ا سـ سـ لع لص لجل م ئي
شئ فريق ع. منصفة تعاقديةنوأ بارات ا شأن الا بو  تجني، ورشت مراجعة للو ناين األداء وا ثلني عن  تألف من  لامل  ت ب ي ن ن مم عي ُمل  اليت 4ف

ية نا بدلان ا برصي، وال سـامي يف ا سمعي ا تعزيز ممارسة احلقوق يف اجملال ا توازنة وشامةل  متعد أداة  لم ل ل ل  .ل
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تعدد األدوار اجلد توزيع الرمقي للمضمون اإلبداعي  بومتزي ا ل بحث ي تغلني يف جمال حمراكت ا ثل الوسطاء ا ليدة لوسطاء اإلنرتنت  ملشـ م
ي سؤو يدية  تحدى املفاهمي ا لوموردي خدمات اإلنرتنت، وهذا األمر من شأنه أن  للم تقل ية ةلي تخدام املواد ا بارشة عن ا حملم غري ا سـ مل

تخداهما تني هبدف 2011- 2010 ويف الفرتة. سـحبق املؤلف وسوء ا بو درا سـ، رشت الو ي ية ن سؤو ناول  تطابق يف  لإجياد أوجه ا م ت ل
تلف األنظمة القانوية نوسطاء اإلنرتنت يف  متع اإلنرتنت. خم تعاون مع  سةل من الاجامتعات اب بو أيضا  جمونظمت الو ل سل ) ISOC( ي

ته نا شـتقدمي هذا العمل و قل  .م

ش ياز يف ا بادرة الا تني مهنا  ناء فرتة ا بادرات حق املؤلف أ لوانطلق عدد من  ت مث مسـ ن ساءةل واإلدارةلم ية وا ملفا  T.A.G. of( ف

Quality ( يار دويل جديد لضامن اجلودة متع اإلبداعي الغاية مهنا الاتفاق عىل  معاليت هتدف إىل إرساء رشاكة مع أبرز الفاعلني يف ا جمل
يؤدي إىل ية، واذلي  سـيف جمال اإلدارة امجلا ساءةل ) أ: (ع ية وا شفا ملإرساء معايري معرتف هبا دويا  لل سديدة؛ فل يد ) ب(لواإلدارة ا حوتو

 .أفضل املامرسات واإلجراءات

نظام تخدام ا هد ا لو سـ بوكوس  احلاسويبش ية ) WIPOCOS( يو ية ا تناء ا تحب لل يةلبن تواصال، إذ أجريعلإلدارة امجلا ُ منوا   19 م
نظام مبا يف  تنيتتنصي ية يف هناية فرتة ا لسـن اإلدارة امجلا بح بر. ع شلك اكمل  نظام  يصوحدث ا ب لل ّ انجما مؤلفا من مخس وحدات ُ

تعاو ناين األداء مع نلاب ية حلقوق  يات اإلدارة امجلا فجملس  ع ية عىل حنو )SCAPR( مجع ياجات قطاع اإلدارة امجلا ية ا ية  ع  ت ب حبغ تل
يات لإلات. أفضل سري توزيع ا يهنا  تة واملضاهاة  ياانت املؤ نظام بربانمج حلرص ا تمكل ا مجلعوابإلضافة إىل ذكل، ا ي مت ب ل لتسـ ب ل  .وات وتعزيزهُ

يع نطاق نظام إدارة حق املؤلف يا)GDA (Gestion del Derecho de Autor(( سـوجرى تو تخدمه حا ل، اذلي   دول 10 تسـ
يمي يف  يا يف غاان أيضا وخضع  تخدم حا ية و تجاوز أمرياك الال ية حبق املؤلف،  ية للمواد ا سجالت الطو تة ا تقأعضاء أل لن ل سـ ي حملم ع ل يمت تيل

يا ثل الواهجة ابللغة اإلنلكزييةُحو. كينجاماياك و يه وظائف جديدة  يفت إ نظام وأ مسن ا ل ض ل ّ. 

رشوع  بو بإطالق  ها الو برص اليت تزت بادرة معايق ا نصة أحصاب املصاحل  بري يف  موأحرز تقدم  ي ل مل معك م يات ُ نولو جإطار ا لتك
رشوع ).ETF( ادلامعة تاحة للوسطاء املوثوق هبممو ية ا ملاملوارد العا شار)TIGAR( مل ية مب  نظامت غري احلكو مكة القطاع اخلاص وا مل

برص  .لاملدافعة عن مصاحل معايق ا

يطا من الوسطاء املوثوق هبم11 وشارك تقدمة و) TIs( سـ و ية وا نا بدلان ا برص يف لك من ا ملاذلين خيدمون معايق ا ل ل  من 20مل
رشوع  رش يف  مأحصاب احلقوق، مبن فهيم أبرز دور ا تاحة للولن ية ا ملاملوارد العا توبر. سطاء املوثوق هبممل بادل 2011 كويف أ ت، بدأ 

رشوع شاركني يف ا رسة بني الوسطاء املوثوق هبم ا ساق  ية حبق املؤلف يف أ تب ا ملا مل ي ن ّحملم م  .لك

تعاون الويق مع ادلول األعضاء، نظم أكرث من ثواب ية وغريها من برامج تكوين الكفاءات عىل 70 ل تدر يب برانجما من الربامج ا ل
توايت  شاركة ما يزيد عىلملسـا ية  ية واألقا ية واإل ية ودون اإل مبالو مي مي مي لن قل قل يني8 300 ط سؤولني احلكو م من ا  واملديرين واخلرباء مل

يني من يني ا نوغريمه من ا ملعن بدلان األقل منوا118 مله يا ومن ا ل بدلا ان ية . م مهوسامهت تكل األشطة يف إذاكء الوعي ابملاكنة واأل ن
تصادية ية والا ثقا قا ف رشية ل ية وا تلف أحصاب املصاحل ويف تعزيز القدرات املؤ ب حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف أوساط  سـ لخم س

بدلان ية يف تكل ا سات األخرى ا ية حلق املؤلف واملؤ لللماكتب الو ن س ملعن وظل تطوير نظام حق املؤلف مركزا، عىل وجه . ط
ية ال بة  نا يات  يع اعامتد اسرتا للملكاخلصوص، عىل  سـم يج تشج سات جتديدية حلق املؤلت شاء مؤ سفكرية، وتقوية اإلطار القانوين، وإ  فن

ية ثقافة ا تجاري  تغالل ا مترار يف الا حمللمع الا لل ل سـ  .سـ

ياسات العامة  تدل هبا واضعو ا ية اليت  ية لدلراسات الو ية اجلغرا سع نطاق ا ية، ا ناعات اإلبدا تعلق اب سـوفامي  سـ ن تغط ت ع لص لي ي ط فل
شململوأحصاب املصاحل فامي خيص ا تصادية حلق املؤلف  ليسامهة الا ية13 ق رش من تكل ادلراسات . ف دوةل عضوا إضا عورشت  ُن

ية ناعات اإلبدا سةل ا عمضن  لص يا. سل نا موظل الطلب عىل إجراء دراسات جديدة  تاجئ تكل ادلراسات يف وضع . مت تخدمت  نوا سـ
ية، وإذاكء الوعي ابإلماكانت ناعات اإلبدا تعزيز ا ياسات العامة  عا لص ل شطة تكوين الكفاءالسـ تصادية للقطاع اإلبداعي وأ ن الا  تق

يا٬ والصني٬ والربازيل٬ وبلغاراي٬ب وأذريجان٬اجلزائر( بدلا 19 يف يا٬مب وكولو يا٬ت وكروا سوتو٬ واألردن٬ وجاماياك٬نيسـ وإندو  ٬لي و
يا توا نو بني٬ ومالوي٬لي يا٬لفل وا ند٬سـ وسانت لو ند٬يل وسواز يت انم٬يل وات بابوي٬في و تاجئ ). م وز يل مفصل  نوأعد كذكل  لحتل ُ

يح لدلول األعضاء شأن وأ بو يف هذا ا تدراسات الو ل تصادية . ي سامهة الا يمي ا شأن  بو  يل الو تخدام املزتايد دل قوأكد الا ملتق ب ي ل سـ
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بوةل وقابةل  ية  سامهة  ياس تكل ا بو  ية الو ية أن  تصادات الو لناعات القامئة عىل حق املؤلف يف الا مق لق مهنجق مل ي مهنج ن لتطبيق كام طللص
ياسات العامة يف هذا اجملال تدالل يف وضع ا ية لال سـأكد اعامتدها األداة الر سـ لسـ  .ئي

ناعا تعلقة اب ية ا تدر تخدمت املواد ا لصوا مل ل يبسـ ميت يف تُ ناء الكفاءات اليت أ شطة  تخداما أوسع يف أ ية ا ق اإلبدا ب ن سـ يغوا وبربوداع  ٬نتأ
بة لدلول األعضاء يف ( يا،))OECS( رييبمنظمة دول رشيق الاكلنسـاب يا وإندو سـ وبلغاراي والصني وكروا بة لدلول األعضاء  (نيت لنسـاب

يايف  نوب رشيق آ سـرابطة أمم  ميي)/ASEAN( ج تعاون اإل يا  نوب آ قلية  لل سـ ند))SAARC( جمجع بني وات يا وا يل وجاماياك و لفل ، كين
ت بو ا تخداما خاصا مواد الو توى ا يعة ا بعة مؤمترات ر تخدمت  ملفامي ا ي سـ سـ سـ ملسـ ية وأوردت إشارات إلهيا، ف ناعات اإلبدا ععلقة اب لص

نعقدة يف ال يا ربازيلملومهنا املؤمترات ا ندمبوكولو  .يل وات

ية وترمجت بعض األدوات أيضا إىل العرية  با ية واإل بدعني إىل الفر ية املوهجة إىل ا ناعات اإلبدا يع أدوات ا بوترمجت  ن سـ سـ مل ع لص نمج ُ
ية، مما جعل أدوات ال ية والرو سـوا هور أوسعلصين تاحة  بو  مجلو م ية الفكرية يف قطاع . ي شأن إدارة ا مللكورشت أدوات جديدة  ب ُن

شطة تكوين الكفاءات تخدمت تكل األدوات يف أ ناعات األفالم وا توزيع يف  ية حق املؤلف وا ناإلعالانت وشأن قضااي  سـ ص ل ُب . ملك
تصادي والاجامت يمي الوقع الا شأن  يل  بري يف إعداد د قوأحرز تقدم  تق ب ل ك ية ويف وضع ُ ناعات اإلبدا ثقايف حلق املؤلف عىل ا ععي وا لص ل

نة حق املؤلف ياس قر صية   .لقمهنج

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

ية رشوعات جدول أعامل ا يذ أربعة من  منشارك الربانمج يف  لتم  :تنف

رشوع - يني اب "DA_10_04 مليف إطار ا ية وأحصاب املصلحة ا سات احلكو مللكتعزيز قدرة املؤ نم ية ملعس
سني األداء والربط  ية واإلرشاف علهيا وتعزيزها، و ناعات اإلبدا يد الوطين إلدارة ا حتالفكرية عىل ا ع لص لصع

ية حلق املؤلف نظامت اإلدارة امجلا بيك بني  عا مشـ ناعات ُط" ل سامهة ا يمي  ية  يا بو ا لصورت أدوات الو م سـ تقي للق
تصاد،  ية يف الا قاإلبدا شأن اإلوحدات ووضعتع تخصصة  ية  ب تدر م ية وقواعد يب يمي معلهاعدارة امجلا تق و
ية عنظامت اإلدارة امجلا  .م

رشوع - ية الفكرية واملكل العام "DA_16_20_01 ملويف إطار ا بري خاريج دراسة " مللكا  عن نطاقخأعد 
بو عىل اإلنرتنت وعرضت عىل . حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملكل العام يورشت هذه ادلراسة عىل موقع الو ن

ية الفكريةادلورة  ية وا ية اب نة ا سادسة  مللكا من ن للج لتل نذ ذكل احلنيملع ها  نا نة  م وال تزال ا قش ت  وابإلضافة إىل .للج
بو عىل اإلنرتنت تنذكل رش ية عن أنظمةاي عىل موقع الو ثا ية ا تقصا ندلراسة الا ل ئ يلسـ  الطوعي وأنظمة لتسج ا

ية عن 80  ردوداإليداع، مبا يف ذكل تقصا ئ دوةل عضوا ودراسة ا ثأنظمة تويق حق املؤلف واملامرسات سـ
 .تاملربطة به يف القطاع اخلاص

رشوع - سة "DA_7_23_32_01 ملويف إطار ا نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ شأن " مللك بعقد اجامتع عاملي 
يص حلق املؤلف تجدة يف الرت خاألمناط ا ية . ملسـ بادل اخلربات واملعلومات الو نوأاتح هذا الاجامتع الفرصة  طت ل

يص قواإل سة، وتدارس مجةل أمور مهنا ممارسات الرت نا ياسات ا تفاعل بني حق املؤلف و شأن ا خية  ف مل سـ ل ب لمي
ية من  تأ تا يص  ومناذج األعاململ تجدة يف الرت يدية واألشاكل ا يص ا توافق بني الرتا تلفة، وا خاإلدارة ا سـخ تقل ل ملخمل ل

ية اجلديدة نولو ئة ا جيف ا تك لي  .لب
رشوع - هوة  "DA_19_24_27_01 ملويف إطار ا يا املعلومات والاتصاالت، وا نولو ية الفكرية و لا ج تك مللك

نفاذ إىل املعرفة ية وا لالر يون بإجراء دراسة عن " مق تخدامجلكف خرباء خار نفاذ إىل سـا ل حق املؤلف للهنوض اب
ية ية الفكريةعاملعلومات واملواد اإلبدا ية وا ية اب نة ا تاسعة  مللك وقدمت إىل ادلورة ا من ن للج لتل  .ملع

ية - ناعات اإلبدا شأن وقع الركود عىل أداء ا عوأعدت دراسة  لص يات. ب تو صوندمج هذه ادلراسة مع روح ا ل  4 ت
ية37 و35 و34و يات جدول أعامل ا من من تو  .لتص

ية3 اسرتشد الربانمجو يات الوجهية من جدول أعامل ا تو يذها اب ها و ته و من يف تصممي أ ص ل لتشط نف تيط ختط  .ن
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 بياانت األداء

يجة ب امللنتا ية حلق املؤلف :ةتقر ية عا ية  ياسات واإلطار القانوين ادلويل حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة و هام يف تطوير ا ملاإل ت ب حتسـ نل  س

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

تزايد عدد ادلول األعضاء 
شورة القانوية  يدة من ا نا مل ملسـتف

تلف قضااي حق املؤلف  خمشأن  ب
 اورةواحلقوق اجمل

يدة   14 تفاد ما مجموعه )2009-2008(مسـتفدوةل عضوا   دوةل 20 سـا
يغوا وبربودا٬أندورا: عضوا  ٬نت وأ

 وجزر ٬ وبرابدوس٬وجزر الهباما
يا٬كوك  وإيران ٬نيسـ وإندو

ية-مجهورية (  ٬)م اإلسال
 ٬ وبواتن٬ وجاماياك٬والعراق

 ٬ل ويرباي٬والكويت
يوس بل األسود٬يشـومور  ٬جل وا

يق يا ٬مبوموزا  واململكة ٬ميبوان
سعودية لالعرية ا يون٬ب  ٬ل وسريا

ند يداد وتوابغو٬يلوات  ين وتر

يا  لكحمقق 

تخدمت  بدلان اليت ا سـعدد ا ل
تصادي  شأن الوقع الا قدراسـهتا  ب

ية يف وضع  عناعات اإلبدا للص
 سـياساهتا العامة

ياسات ب  10 تخدمت ادلراسات يف رمس ا سـدلان ا لسـ
نة (العامة   )2009سـهناية 

تخدمت ية 8 سـا ف بدلان إضا
هام يف  سادلراسات أساسا لإل

ياسات العامة  لسـوضع ا
يا٬ وبلغاراي٬بأذريجان(  ٬مب وكولو

يا يا٬ وجاماياك٬نيسـوإندو  ٬كين و
بني ند٬لفلوا  )يل وات

ية يف 13 بدأ إجراء طن دراسة و
تني  يا(لسـنفرتة ا با نأ يا٬ل  ٬ل وأسرتا

يا٬واألردن توا ن و  ٬ وبواتن٬لي
سالم  ٬ني والص٬لوبروين دار ا

يا ند٬نيسـوإندو تان٬يل وات  ٬كسـ واب
ندا يا٬ وبامن٬فنلو ) فين وسلو

تمكلت 10 مهنا سـ دراسات ا
وبلت هجود إلعادة . نورشت

ية يف املغرب  طنإطالق دراسة و

يا  لكحمقق 

ية اليت  نظامت اإلدارة امجلا ععدد  م
ّنفذ دلهيا الربانمج احلاسويب 

يدية بوكوس بطريقة تر شـو  ي

ّنصب بوكوس وُ ثه دلى/ي برانمج و  10 يأو تواصل حتد
ية يف الفرتة  نظامت اإلدارة امجلا عنظامت من  م م

2008-2009 

بوكوس ُمع  19 عىليم برانمج و
منظامت اإلدارة منظمة من 

ية يا و15 (عامجلا  4يق مهنا يف أفر
يط يف مجموعة  يا وا حملبدلان آ سـ

هادئ يا). لا  ٬تبوسواان: يقأفر
 ٬ت وشاد٬ والاكمريون٬وبوروندي

يويار، وكوت ديفواو بإ  ٬ وغاان٬ث
يا يا٬غينو تني  (كين و منظميف 

ية  KAMP: علإلدارة امجلا
شقر ،)PRSKو  ٬ ومايل٬غومد

بار، واورواند ٬نويجرياي . جنز
يط مجموعة  يا وا حملبدلان آ سـ
هادئ يانيبال و: لا يف  (نيسـإندو

ية عتني لإلدارة امجلا : منظم
PRISINDO 

بني٬)GAPRINDOو  لفل وا

يا  لكحمقق 
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ّوحدث نظام بوكوسُ شلكي و  ب 
بح برانجما مؤلفا من  ليصاكمل 

نهمخس وحدات  حتسي وجرى 
يات ( تعاون مع جملس  مجعاب ل

ناين  ية حلقوق  فاإلدارة امجلا ع
نظمة )SCAPR( األداء م ويه 

ناين األداء ية  لفغري حكو  )م

يلكة  رشوع إعادة  هوأطلق  م
ية  نولو نصات  بوكوس عىل  جو تك م ي

ياانت  ثة موصةل بأنظمة ا بحد لي
بة احلاسوية لادلوية وعىل األنظم

ية سحا با  ل

القرارات والالامتسات الصادرة 
ية حبق  نة ادلامئة ا نعن ا ملعللج

 املؤلف واحلقوق اجملاورة

 قرارا والامتسا عن 20 صدر )2009-2008(قرارا والامتسا  30
ية حبق املؤلف  نة ادلامئة ا نا ملعللج

  ومتت معاجلهتاواحلقوق اجملاورة

يا  لكحمقق 

سن ّنفاذ  نفات حم ملص إىل ا
شورة لفائدة معايق  برصملنا  لا

ئات اليت تعاين من  لفوسائر ا
 اإلعاقاتأشاكل أخرى من 

ياسات لفائدة  10 برص لاعايق مسـبدلان دلهيا 
)2008-2009( 

يف حوار  بدلا 42 شارك
يدين  ياسات عىل ا لصعا لسـ

أو ادلويل هبدف /الوطين و
برص إىل لاحتسني نفاذ معايق 
ية  نفات ا حملما  حبق املؤلفملص

يطا من الوسطاء 11 وشارك سـ و
اذلين خيدمون ) TIs(املوثوق هبم 

بدلان  برص يف لك من ا لمعايق ا ل
رشوع  تقدمة يف  ية وا نا ما مل مل

تاحة للوسطاء  ية ا ملاملوارد العا مل
والوسطاء املوثوق . املوثوق هبم
يا:هبم مه من  ٬ والربازيل٬ل أسرتا

ندا  ٬ن وفرسا٬ وادلامنرك٬كو
ندا يلويوز نوب ٬ والرنوجي٬ن ج و

يا سويد٬يقأفر  ٬ي وسورسا٬ل وا
ية تحدة األمر يكوالوالايت ا  مل

ساق  تب يف أ بادل ا نوبدأ  لكت
ميرسة بني الوسطاء املوثوق هبم 

توبر  2011 كيف أ

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا  وعي أكرب وكفاءة أعىل دلى ادلول األعضاء يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة :ةتق املر

سري بياانت األداء أسس املقارنة داءمؤرشات األ  لا

/ املؤمترات/ عدد الاجامتعات
نظامت  سب ا ندوات  ملا حب ل

بو إلهيا  بدلان اليت تدعى الو يوا ل
تعلقة حبق  ملتعممي املعلومات ا ل

 املؤلف واحلقوق اجملاورة

 

خدمات تطوير حق نظمت  )2009- 2008( بدلا 23 يف تظاهرة 45
 تظاهرة 70 أكرث من املؤلف

 بدلا 52 يف

 بدلا 25 تظاهرة يف 40 ونظم
ية( ناعات اإلبدا عا  )لص

نغافورة تب  سـونظم   6 مك
  بدلا15 تظاهرات لفائدة

يا  لكحمقق 
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تلمة من  ملسـعدد الالامتسات ا
احلكومات وسائر أحصاب املصاحل 

ية  هم  سني  يفساعدة عىل  كف حت للم
ية عىل  نولو تطورات ا جتأثري ا لتك ل

 حق املؤلف

تمل أكرث من 200- 2008 الامتسا يف الفرتة 95  الامتس يف 100 سـا
 2011-2010 الفرتة

يا  لكحمقق 

وعدد اخلرباء يف جمال حق املؤلف 
بدلان  سب ا لواحلقوق اجملاورة  حب

شاركون يف  نظامت اذلين  يوا مل
ية  شطهتا الرا بو وأ مندوات الو ن ي

تعاون مع  (الكفاءات تكوينإىل  لاب
ية وتكوين  ساعدة ا نقطاع ا لتقمل

 )الكفاءات

تظاهراتمشارك يف  3 700 ناعات لا تعلقة اب لص ا مل
ية يف الفرتة   2009-2008عاإلبدا

من  3 800 شارك أكرث من
سؤولني يني  ملا ملهنواخلرباء وا

يني يف الاجامتعات و ندوات ملعنا لا
شطة تكوين غو نري ذكل من أ

بو يف الكفاءات ي اليت نظمهتا الو
حق املؤلف واحلقوق جمال 

  اجملاورة

 ئحمقق جزيا

يجة بلنتا ية وأحصاب  :ةتق املر ناعات اإلبدا تجدة يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لفائدة ادلول األعضاء وا يح القضااي اجلارية ا عتو لص سـ ملض
تخدمنياحلقوق   ملسـوا

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

سب  باسات  حعدد الا قت
شورات  ادلراسات الصادرة/ملنا

تاح أساس املقا تاحة مرنة غري  مياانت غري   منقطع ب

تفعنيعدد دلراسات اب ملن ا
ية  تو جهيواألدوات واملواد ا ل
بو  شورة عىل موقع الو يا ملن
بدلان  سب ا لاإللكرتوين  ح

نظامت   )عدد زايرات املوقع(ملوا

هذا 200 000 حوايل ية  ل زايرة إىل الصفحات الر ئيسـ
نيا واردا  بريدا إلكرتو15 القطاع عىل اإلنرتنت، وحوايل

تعلق حبق املؤلف وما  يع  يوم عن موا توسط يف ا تيف ا ض ل مل
 موضوعاتيتصل هبا من 

 زايرة إىل 480 000 حوايلجسل 
هذا القطاع  ية  لالصفحات الر ئيسـ

يع اللغات(عىل اإلنرتنت  ، )مجيف 
يا بريد1 650 وحوايل  ان إلكرتو

تعلق حبق ورد يع  ت عن موا ض
تصل هبا من  ياملؤلف وما 

 موضوعات

ياحمق  لكق 

شرتكة  اليت (ملعدد الواثئق ا
ها مع  بو يف تأ ليفسامهت الو ي

 )منظامت أخرى

شأن  متاحأساس املقارنة غري  شرتاكن  بأعد تقريران  م
تصاد اإلبداعي، واحد مهنام  قالا

يق مع  تحدة لتنسـاب ملبرانمج األمم ا
تاداإلمنايئ  نك واألو

 لكيا حمقق

يجة بلنتا ية الفكرية وعي أكرب وكفاءة أعىل  :ةتق املر مللكدلى ادلول األعضاء يف حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، ومعرفة أدق بإدارة األصول القامئة عىل ا
ية رشاكت اإلبدا عدلى ا  ل

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ست أدوات  بدلان اليت ا متعدد ا لل
تفادت مهنا يف إدارة  بو وا سـالو ي

ية الفكر/حق املؤلف ية يف مللكا
ية حمددة عناعات إبدا  ص

ية 10 ية /طنحلقات معل و بو قامئةقلميإ ي عىل أدوات الو
ية احملددة  عناعات اإلبدا نة (للص  )2009سـهناية 

 حلقة معل 20عقدت 
ي ي/ةطنو أدوات عىل أساس  ةقلميإ

ية احملددة ناعات اإلبدا بو  عالو للص  ي
يغوا ٬اجلزائر( بدلا 17 يف نت وأ

 ٬راي وبلغا٬ب وأذريجان٬وبربودا
يا٬ والصني٬والربازيل  ٬مب وكولو
يا يا٬توكروا  ٬ وجاماياك٬نيسـ وإندو

يا سوتو٬كينو يا٬لي و توا ن و  ٬لي
بني٬ومالوي ند٬لفل وا  ٬يل وات

يت انم  )فيو

شطة  نغافورة أ تب  نونظم  سـ مك

يا  لكحمقق 
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إذاكء الوعي وتكوين الكفاءات 
تخدام أدوات إدارة  سـيف جمال ا

نظامت  محق املؤلف لفائدة 
ية يف  بدلان 3 عاإلدارة امجلا

ي( سـبوداي، وإندو بنيانيمك  )لفل، وا

ندوات /عدد حلقات العمل لا
ية  ناعات إبدا نعقدة حول  عا ص مل

شورات (حمددة  ملنالواثئق وا
 )املوزعة

بو قامئةمؤمترا وحلقة معل  25 هناية (ي عىل أدوات الو
 )2009سـنة 

بو  يوزعت أدوات الو
ية ( شورات حول إدارة ا مللكا ملن

ية الفكرية يف ناعات إبدا ع  ص
شاركني يفعىل ) حمددة  20 ملا

ية ية /طنحلقة معل و قلميإ
تخدمت يف  مؤمترا وحلقة 32 سـوا

 معل، إىل غري ذكل

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا ية وأحصاب  :ةتق املر ناعات اإلبدا تجدة يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لفائدة ادلول األعضاء وا يح القضااي اجلارية ا عتو لص سـ ملض
تخدمنيحلقوق ا  ملسـوا

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

دراسات جديدة /تطوير دالئل
تصادي  قحول الوقع الا

ثقايف حلق املؤلف  لوالاجامتعي وا
ية ناعات اإلبدا ععىل ا  لص

سابقةوضعتأداة واحدة  أطلق حوار بني أحصاب املصاحل  ل يف الفرتة ا
يقى؛  سجل ادلويل للمو سـيف ا ل

نوان نو دور "بعرشت دراسة 
يقى  سجل ادلويل للمو سـا ل

 "ووظائفه

يص وأطلق حوار حول ت خر
نظم ملتوح  ية دويةةمف ل حكو  م

نظامت  يص  رشوعا تر للموأعد  خ م
ية ادلوية لاحلكو  م

بري يف إعداد  كوأحرز تقدم 
ياس  تصادي لقادلالئل  قالوقع الا

ثقايف حلق املؤلف  لوالاجامتعي وا
ية ناعات اإلبدا ععىل ا  لص

 ئق جزياحمق

توي عىل وضع حت أدوات جديدة 
يص  ية عن الرت خمعلومات  تطبيق

ية  ناعات إبدا متويل يف  عوا ص ل
 ّحمددة

شور واحد  بو و شورات صادرة عن الو نثالثة  ي من م
بو يشرتك بني الو تحدة /م ملبرانمج األمم ا

تاد/اإلمنايئ يوسكو/نكاألو نا  ل

يص يف  تان عن الرت خندواتن إ يطقلميي ندوة ( الرمقي حملا
يات واألخرى عن ع  اليت يعدها رواد املوادجمن الرب

 ))UGC( اإلنرتنت

تمكلت أدااتن ورشات  نا إدارة (سـ
ية الفكرية يف قطاع  مللكا

ية حق اإلعالانت؛ و ملكقضااي 
ناعات  توزيع يف  صاملؤلف وا ل

وجيرى حتديث األداة ). األفالم
يقى" يش من املو سـيف   "تعك

شأن  األمناط بوقدم املؤمتر العاملي 
يص ملا ختجدة يف الرت سـ

تفاعل بني  يحات هممة عن ا لتو ض
توح يص ا ملفحق املؤلف والرت  خ

تان ثالث ندواتوأفضت  سـ ودرا
بشأن دور وسطاء اإلنرتنت 

ياهتم إىل حوار دويل  سؤو لو م
متوازن وشامل حول هذه 

ية  ية الر سـا  ئيلقض

 ئحمقق جزيا
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ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
ية  نفقات ا لفعلا رش(ل رشيةلباملوارد ا تحويالت) لبية وخالف املوارد ا ية بعد ا ليف مقابل املزيا  2011-2011 ن

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل
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تحويالت  .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

يلت بهتا زايدة يف املوارد اخملصصةحأ تطوير حق املؤلف، و تعلق  شطة  حص إىل هذا الربانمج أ ب ت . 15  إىل الربانمج9  من الربانمجن
بلغ حوايلو ية  يه كذكل موارد إضا ندت إ تابإلضافة إىل ذكل، أ ل يون فرنك سورسي للفرتة 0,39 فسـ ي  رشوعات 2011-2010مل للم 

ية رشوعات جدول أعامل ا ية من  تا ثالثة ا منا م ل ل سة"مرشوع : لتل نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ رشوع " مللك ية الفكرية واملكل "مو مللكا
رشوع " العام ية الفكرية"مو نفاذ إىل املعرفةمللكا ية وا هوة الر يا املعلومات والاتصاالت، وا نولو ل و مق ل ج  ".تك

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011-2010نسـ

تني  ية يف فرتة ا تخدام املزيا بة ا لسـنبلغت  ن سـ رشية(نسـ يل عدد من 84,2) لبخالف املوارد ا ج يف املائة ويرجع ذكل أساسا إىل تأ
شأن إدارة حق املؤلف يف ناعات بحلقات العمل  ية الفكرية وا شأن ا ية وإعادة جدوةل املؤمتر ادلويل  ناعات اإلبدا لص ا ب ع مللكلص

تني ميه مرة لك  ية بعد اختاذ قرار  سـناإلبدا تنظ ناعات القامئة عىل . ع تصادية  سامهة الا شأن ا للصوأجلت أيضا عدد من ادلراسات  مل قب ّ ُ
يق مع احلكومات بةل اب تني ا تنسـحق املؤلف إىل فرتة ا لل ملق يةسـن ند من. ملعن ا شأن حق املؤلف يف ا ندوة  ئت ا هوأر ب لل  2011 ج

ي.  بطلب من احلكومة2012 إىل ية اليت ةميومولت أاكد شأن حق املؤلف لفائدة بدلان أمرياك الال ية  ندوة اإل بو ابلاكمل ا تين الو ب مي ل قلي
ها ية يف متو شارك األاكد بداية أن  يلاكن من املقرر يف ا مي ت ّوعالوة عىل ذكل، أج. ل نظام معلومات حق ُ تعلقة  شطة ا يذ بعض األ بل  مل ن تنف

ية(املؤلف  برص و) لتمنجدول أعامل ا بادرة معايق ا لو بوعاتم تني القادمةملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا وحتققت . لسـن إىل فرتة ا
يص من عدد همام املوظفني تاكيف بعد ا تقلكذكل وفورات يف ا ل  .لل
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يدية و :4 الربانمج يديأشلتقلاملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلاكل ا ل لتع ية ول  ثاملوارد الورا

سؤول عن الربانمج يان وشارد :ملا يد جوهانس كر تا يستسـ  ل

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
نة 2011-2010 شهدت الفرتة ية الفكرية واملوارد للج تقدما هائال يف املفاوضات ادلائرة يف إطار ا ية اب ية ادلوية ا مللكاحلكو نم ملعل

ية يدية والفوللكورثالورا ية ادلوية (لتقل واملعارف ا نة احلكو لا نة). مللج متعت 2009 سـومبوجب الوالية اجلديدة احملددة يف أواخر  ج، ا
بع مرات  ية ادلوية والفريق العامل ما بني ادلورات  نة احلكو سـا ل رشة (مللج نة  ثا رشة وا سابعة  رشة وا سادسة  نة ا عدورات ا ل ع ل ع ل مللج

رشة، و تاسعة  عوا ثالثالعامل الفريق ل ثاين وا لاألول وا تعاون ).  ما بني ادلوراتل سمت تكل ادلورات بأجواء من ا لوشلك عام، ا ت ب
نة  بري يف مفاوضات ا للجوالرتكزي عىل العمل وأحرز تقدم  نصوص"ك يا ". لالقامئة عىل ا نة نصا تفاو تني، وضعت ا ضوبهناية فرتة ا للج لسـن

شأن  يا  يدية ونصا تفاو بشأن املعارف ا ض تقل يديألب ثقايف ا بري ا تقلشاكل ا ل لتع نة تقدما كذكل يف جمال . ل يةللجوأحرزت ا  ثاملوارد الورا
مترب. عىل أساس عدد من الواثئق والاقرتاحات بو يف  ية العامة للو سبوأقرت ا ي نة من تقدم يف 2011 مجلع للج مبا أحرزته ا

نة، أجري عدد من وابإلضافة إىل. 2013- 2012  وقررت جتديد واليهتا للفرتة2011 و2010 سنيت سري األمانة ملفاوضات ا  ُ للج تي
ها تواصل  سني ا نة و شاركة يف معل ا بادرات لزايدة ا معا ل حت للج مل بو لفائدة امجلاعات لاألموال محةل مجع ُوأطلقت . مل يندوق تربعات الو ص

متدة ية ا ية وا ملعاأل حملل يدون من صل ملسـتف وعني ا ية ُ نح ادلرا بو  سـبرانمج الو للم يةقانويف جمال ي متعات األ ية الفكرية  صلن ا للمج  مللك
تجدات املعارف . 2011 و2010 لسنيت تظام، وأرسلت  ثه اب يدية وجيري حتد بة املعارف ا يلكة موقع  يدت  سـوأ ن ي تقل شع ه مع ُل

يا إىل آال تعلقة هبا إلكرتو بارية ا يدية والرسائل اإل نا مل ختقل نةفل تداء من  سجلني وا سـ ا ب رات ، رشعت األمانة يف تقدمي دو2010 مل
نة ودورات الفريق العامل بني ادلورات بل لك دورة من دورات ا يف  ندوبني العاملني يف  ية  ية غري ر للجإعال ن للم قمس  .جم

هم  تني إىل تعزيز  ناء عىل الطلب، يف فرتة ا نجزة،  ية ا ساعدة ا شطة ا شطة تكوين الكفاءات وغريها من أ فوأدت أ سـن لتق بل مل ن مل ن ن
رشيعات، وإجياد ية ادلوية لتالقضااي، ووضع ا نة احلكو ية، مما يمكل معل ا ية وا ية والو توايت اإل ية عىل ا ل حلول  للج متع ن مي سـ ممعل جمل طقل مل

ند وعامن والاحتاد الرويس، وقدم . يف جمال وضع القواعد واملعايري ُواجلدير ابإلشارة أن اجامتعات دوية ُعقدت يف ا ه بو لل يبرانمج الو
ثقايف للرتاث اإل تويق ا لتدريب عىل ا ث ل ية يف جاماياكبداعيلل ية الفكرية لفائدة امجلاعات ا حملل وإدارة ا ساعدة املقدمة . مللك ملوأفضت ا

يدية و شأن املعارف ا ميي  نظمة لصك إ نوات إىل اعامتد األعضاء يف تكل ا تقللألربو عىل مدى  ب مل سـ لي ثقايف قل بري ا لأشاكل ا لتع
يدي تقين يف . لتقلا بو بصفهتا رشياك يف اجملال ا لومضت الو يدية ي شأن املعارف ا ميي  ثل إطار إ ية  رشوعات اإل سامهة يف ا تقلا ب مي مل لمل قل م قل

يديو ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع هادئ، ل يط ا يدية يف ا شأن املعارف ا نطقة الاكرييب، وخطة العمل  ية لفائدة  ل واملوارد الورا حملم تقل ب لث
يةو ئة العا ملرشوع ممول من مرفق ا نفاذ إىل  يف بعض بدلان أمرياك الاللبيم يذ أنظمة ا شأن  لية والاكرييب  نفب تن يةتي  وتقامس ثاملوارد الورا

نافع  .ملا

تدايت األخرى، مفن أبرز ما أجنز اعامتد  تطورات احملرزة يف ا تعلق اب نوفامي  ل ية "ملي شأن احلصول عىل املوارد ا جلينبروتوكول انغواي  ب
تخداهما ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا سـوا شـ ل للم مل يولويجا" ل نوع ا ية ا بتابع التفا ت لل ل ثب وضع هذا . ق بو عن  كواتبعت الو ي

نص  ية ادلوية  نة احلكو يب عهنا أن والية ا ية األخرى، دون أن  تدايت الر تطورات يف ا تالربوتوكول وغري ذكل من ا ل للج يغ سـ ن مل ي ئمل
تدايت أخرى نة دون اإلخالل ابلعمل اجلاري يف  نعىل أن جتري املفاوضات يف ا  .مللج

يةتنف  لتمنيذ جدول أعامل ا

ية 4 لربانمجااسرتشد  يات الوجهية من جدول أعامل ا تو يذها اب ها و ته و منيف تصممي أ ص ل لتشط نف تيط ختط تدى هبا ن شطة وتظل. هوا ن أ
يه من ادلول األعضاء  يفالربانمج تو ج وضع القواعد واملعايري شامةل ونفذ  ب ية(ت تو صا ي)15 ل بغي،ع، مرا " ماملكل العا" حدود ينة، كام 

تان(ودوره ومعامله  تو يا ية الفكرية )20 و16 صل بان مواطن املرونة يف الاتفاقات ادلوية يف جمال ا مللك، وآخذة يف ا ل حلسـ
ية( تو صا توازنة ). 17 ل توحة وا شاورات ا ية ادلوية إىل ا نة احلكو ندت املفاوضات يف ا ملوا مل ل ملفللج م تان(ست تو يا ، واكنت )42 و21 صل

ية  دامعة ألهديف ذات الوقت، تحدة اإلمنا ئاف األمم ا ية(مل تو صا ية). 22 ل تو نة موضوع ا تكامل مفاوضات ا صوشلك ا ل للج سـ  اليت 18 ي
نة عىل  تاجئ مبا فهيا "للجحتث ا يدية والفوللكور، من غري إخالل بأي  ية واملعارف ا شأن حامية املوارد الورا سارها  ناإلرساع يف  تقل ث ب لم

تو" (نإماكية وضع صك دويل واحد أو أكرث ية وتكوين الكفاءات واكنت). 18 صيةلا ساعدة ا شطة الربانمج يف جماالت ا ن أ مل لتقن
سارها العادي  ناء  تقارير عهنا أ ية ومدفوعة ابلطلب علهيا، وقد أعدت ا ية موهجة حنو ا رش ساعدة ا موا ث ل من يع ت لتمل تان (ل تو يا ). 13 و1صل
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ب ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا تعوسامه حامية املعارف ا ث تقل لت بارات ل يدي يف دمج الا ثقايف ا تري ا تقل عل يةل شطة يف ئاإلمنا بو ويف نأ ي الو
نهم مواطن املرونة والاتفاع هبا  تان(ف تو يا ية، فقد ). 14 و12 صل سائل املؤ متويل وغريهام من ا شاركة وا سأليت ا تعلق  سـوفامي  مل مل مب سي ل

ندوق ترب ية و نظامت غري احلكو نة اخملصصة العامتد ا ية ا صساعدت آ مل للج بو مل متدة عىل لفائدةيعات الو ية ا ية وا متعات األ ملع ا حمللجمل صل
شاركة  ية (لمجمتع املدين ل واسعةمضامن  تو صا  ).42ل

 بياانت األداء

يجة بلنتا تانة محلاية املعارف :ةتق املر يايس دويل أكرث  مإطار قانوين و يدية وسـ يدي مبا يعود عىل لتقل ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ر  وسائامجلاعاتل
برياملعارف تكل أحصاب  يةم وبدلاهنلتعوأشاكل ا تصادية وثقا نافع ا ف  ق  مب

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ية  شأن ا مللكاعامتد صك دويل  ب
  الفكرية وحامية تكل املعارف

يدية و ثقايف لتقلا بري ا لأشاكل ا لتع
يدي  لتقلا

يةفقاعدة معرية شامةل  نادعوموضو  إلهيا ست ميكن الا
نة حول  با يإلعداد صك، لكن وهجات نظر ادلول  مت ّ

ته القانوية ونطاقه نموضوع الصك و صف ّ 

شأن املعارف  رشوع مواد  بأعد  م ُ
شأن  رشوع مواد  يدية و با متقل ل
يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  ل

 كأساس للمفاوضات اجلارية

بو  ية العامة للو يوجددت ا مجلع
ية ادلوية  نة احلكو لوالية ا مللج

  2013-2012 لفرتةل

 ئحمقق جزيا

يجة بلنتا ية الفكرية وأنظمهتا ألغراض حامية املعارف : ةتق املر بادئ ا ميي والوطين واحمليل لالتفاع  توى اإل مللككفاءة معززة عىل ا مب ن قلسـ مل بري وَّ لتعأشاكل ا
ية مبا يعود ع ية الفكرية واملوارد الورا يدي وإلدارة العالقة بني ا ثقايف ا ثا تقل مللكل يدي وىل امجلاعات وسائر أحصاب املعارف ل ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ل

يةموبدلاهن تصادية وثقا نافع ا ف  ق  مب

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

سارات  ياسات وا ملعدد ا لسـ
ية اليت  ية والو نالقانوية اإل مي طن قل
شأن  بو  بتخدم واثئق الو ي تسـ
ياسات وموادها القانوية نا  .لسـ

هدف  8 :لا

بو  2009- 2008 مسارا يف الفرتة 12 تخدمت واثئق الو يا بشأن سـ
ياسات   يف ن القانويةوموادهالسـا

يا  ية يف أفر سارات اإل يقا مي قلمل
هادئ والاكرييب يط ا لوا بدلان حمل ل وا

تصاد احلر  تقةل إىل نظام الا قا ملن
ية يف سارات و نويف    بدلا16 طم

يا  لكحمقق 

شطة تكوين الكفاءات  نعدد أ
ية اليت حملا ية واإل ميية والو ن قلل ط

بو فعليا تسـتخدم  يمواد الو
هدف. وخرباهتا  10: لا

شاطا يف الفرتة26 تكوين  39 2009- 2008 ن  تلفا  لشاطا  خم ن
 الكفاءات

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا شأن  :ةتق املر سارات ادلوية األخرى  بو ومعل ا يق أكرب بني معل الو بتعاون أوثق و ل مل ي يديةتنسـ يدي و لتقلاملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ل
يةواملوارد  ث الورا

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

سارات احملافل والواكالت  معدد 
ّاألخرى اليت تقر بوضوح خبربة 
ية والفريدة يف جمال  بو ا نالو لتقي

هاهما فهيا ية الفكرية وبإ سا . مللك
هدف  4: لا

سارا يف الفرتة 14 سارات يف 9 2009- 2008م  م 
وهجت : 2011-2010 الفرتة

شارك يف  بو  تادلعوة إىل الو لي
تعاون  ية ا لاجامتعات اتفا ق

يولويج تجارية ،لبا نظمة ا ل و م
ية ية ، والفاو،ملالعا تب مفو ض و مك

نظمة الصحة  ،نحقوق اإلسان مو
ية، و تدى ادلامئ املعين ملالعا ملنا

يا  لكحمقق 
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يني ساكن األ صلبقضااي ا تابع ل ل ا
تحدة، و يئة اخلرباء همللألمم ا

ية شعوب األ ية حبقوق ا صلا ل ، ملعن
يوسكوو نا شرتك و ،ل ملفريق ادلمع ا

بني الواكالت املعين بقضااي 
ية شعوب األ صلا  ل

شورات واألشطة  نعدد ا ملن
بو والواكالت  شرتكة بني الو يا مل

هدف. لادلوية األخرى   3: لا

شرتكة يف الفرتة  شطة  شورات أو أ مبعة  ن ن مسـ
2008-2009 

شرتكة  5 شطة  مشورات أو أ ن من
. 2011-2010 الفرتةيف 

شور بو يف  نوسامهت الو  اتمي
منظمة الصحة  عن تصدر

ية  تجارة العا نظمة ا ية و ملالعا ل ممل
بو( شرتك مع الو يشور  م ) من
تعاونو تاد، وواصلت ا لاألو  يف نك

تعددة اجلوانب رشوعات  مإطار   م
ية  ئة العا ملمع مرفق ا يب أمانة ول
ه يط ا لتدى جزر ا حمل ادئ وأمانة من
هادئ  يط ا لجامعة ا  حمل

يا  لكحمقق 

 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
ية  نفقات ا لفعلا رشية(ل رشية وخالف املوارد ا باملوارد ا لب تحويالت) ل ية بعد ا ليف مقابل املزيا  2011-2011 ن

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل
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%86.5                     16                      18                      10"'�و&�ت ا�

%180.7                     25                      14                      14ا�-,+ة وا("�ادات
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تحويالت  .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويال يف املاخنفاضيالحظ  ية بعد ا لزيا متدة 2011-2010 تن ية ا ملعابملقارنة مع املزيا تعلق 2011-2010 ن رشيةي فامي   لبابملوارد ا
شاغرة لبب الوظائف ا تنيبس ناء فرتة ا لسـن وحتويل املوظفني من الربانمج أ  .ث
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ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

رشية ابألساس إىل تخدام خالف املوارد ا بيعزى نقص ا يق الكفاءة يف تاكيف األسفار وإرجاء بعض لسـ ية من  تأ ل الوفورات ا ت حتقمل
نة . ناألشطة نظمي دورات ا تعاقدية إىل تاكيف أعىل خلدمات الرتمجة الفورية املربطة  للجوترجع الزايدة يف نفقات اخلدمات ا ت ل بتل

ية ادلوية واألفرقة العامةل ما بني ادلورات يف لاحلكو سب ويقة الربانمج  مقابل دورا2011 و2010 م نة األربع املقرر عقدها  ثت ا ح للج
ية للفرتة  .2011- 2010 نواملزيا
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شأن الرباءات :5 الربانمج تعاون  بنظام معاهدة ا  ل

سؤول عن الربانمج ميس بويل :ملا يد  جا  لسـ

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
تب ادلويل ما يقارب ملكسمل ا نة181 900 ت ية يف  سخة أ سـ  صل نة11 ايدة قدرها، أي بز2011 ن وظلت . 2011 بسـ يف املائة مقارنة 

ثل اآلن2011 حصة اإليداع اإللكرتوين ابلاكمل يف تزايد يف  تظل إىل إلنلكزييةورمغ أن اللغة ا.  يف املائة من مجموع اإليداعات82 مت و
ية والكورية ية وا يااب يهتا تقلصت مقارنة اب بري أمه لغة لإليداع، فإن أ لصينحد  ن ل مه ناء عىل وارت. ك بات املودعة  بفعت حصة ا معاهدة لطل

شأن الرباءات تعاون  با ية والكورية منل ية وا يااب لصين ابللغات ا ن واخنفض معدل . 2011  يف املائة يف33  إىل2010  يف املائة يف29 ل
بة ناء عىل املعاهدة املذكورة  شورة  بات ا سـتلكفة معاجلة ا ب ن بنلطل نة2011  يف املائة يف9 مل  فرناك 747  ووصلت إىل2010 بسـ مقارنة 

بة. يسورساي للطلب شورة  بات ا سـويعزى ذكل الاخنفاض إىل ارتفاع عدد ا ن بنلطل نة7,7 مل  مقارنة 2011 سـ يف املائة يف 
يفا2010 بسـنة تاكيف اخنفاضا  طف، فامي اخنفض إجاميل ا ل نذ. ل شلك واحض،  نت اجلودة،  مو بس نصف األول 2007 حت ل إىل غاية ا

ثاين منبيد أنه ا. 2011 من نصف ا لتداء من ا ل بات 2011 ب رش ا تأخري يف إعادة  بب تزايد ا لطل، لوحظ تراجع يف اجلودة وذكل  ن ل بس
ها نون مؤرشات قطاع أعامل . بتسلموإرسال اإلخطارات  ية يف املرفق ا يل إضا ملعوترد معلومات وتفا شأن فص تعاون  بمعاهدة ا ل

 .الرباءات

تعاون  ناء الفرتة لوظل امليض يف تطوير نظام معاهدة ا تب ادلويل أ بة لدلول األعضاء وا ثشأن الرباءات نقطة تركزي هممة اب سـ ملكب لن
نعقدة يف يويو. 2011- 2010 شأن الرباءات يف دورته ا تعاون  نووافق الفريق العامل ملعاهدة ا مل ب يات 2010 ل تو سةل من ا ص عىل  ل سل

ت تخذها ا بغي أن  نوعة اليت  تدابري ا تعلقة بعدد من ا ملكا ين ت ل يمل ية جلعل مل تعاقدة واملاكتب الو بات وادلول ا نب ادلويل ومودعو ا مل طلطل
ساعدة  يا وتقدمي ا نولو ية ونقل ا يث دمع تعممي املعلومات ا بات الرباءات ومن  يث معاجلة  ية سواء من  نظام أكرث فعا ملا ن طل ل جل تك ح لح لتق

ية نا بدلان ا ية  ما ل لل ب. لتقن سني جودة تقارير ا بة عىل  هود ا لوأفضت ا حت ملنص يدي ادلويل إىل اتفاق ادلول جل لمتهحث ادلويل والفحص ا
ية  شأن اجلودة لفائدة املاكتب الو باعات  شاء نظام للحصول عىل مالحظات الغري ونظام للحصول عىل الا ناألعضاء عىل إ ب نط طن

نظامان جاهزين يف يكون ا لو سني .2012 سـ ية إىل  تلف الاقرتاحات األخرى الرا شات حول  نا مترت ا حت وا خم ق ممل تقارير جودة سـ
يدي  بحث والفحص ا ها ثل وضع لمتل يس اجلودة"موفائدهتا  ناء " يمقا بارشة أ تقارير  ياس فائدة تكل ا ثتقارير ادلوية وطرقا  ل ل ملل لق

ية  .طنإجراءات املرحةل الو

ية يف جمال  مضنوبذلت هجود  شأن الرباءاُ تعاون  ية من أجل تعممي املعلومات عن معاهدة ا تعامل األدوات ا با ل ن بة لتقسـ طت وخما
تفعني هبا يحت. ملنا ية ندواتمؤخرا توأ تعلق   عىل اإلنرتنتن جما يع  برش لغات حول موا ت ض  1 300 وشارك فهيااملعاهدة تطوير بع

تحق أكرث منيخشص تقربا و ية ة دورب بدلا 142  خشص من7 400 لا تعلمي عن بعد األسا سـا وواصل موظفو . املعاهدةخبصوص ل
بات وتعزيز املعاهدة هجودمه للمحافظة ع لطلىل عالقات ويقة مع مودعي ا نظام العالقاتتكلث مترار جناح ا ل، وهو أمر همم يف ا  .سـ

ياجات ادلول األعضاء يف املعاهدة واملاكتب  سب ا يفة  تعاون ا شطة ا تلف أ يذ  تب ادلويل هجوده يف  توواصل ا ح ل ن حخم ملكت نف ملك
متة ابالنضامم إىل املعاهتواإلدارا بدلان ا مله ادلوية وا ل ية . دةل شطة مجةل أمور مهنا تدريب املوظفني ومعاجلة القضااي ا نومشلت األ لتقن

ميي يدين الوطين واإل تخداهما عىل ا يذ أفضل للمعاهدة والرتوجي ال ية واإلدارية من أجل  قلوالقانوية وا لصع سـ يل تنفن وركزت . لتشغ
ية و نا بدلان ا شلك خاص عىل املاكتب يف ا ندوات  ية وا تدر ماألشطة ا لب ل ب ل ل بحث ين سات ا بدلان األقل منوا واجلامعات ومؤ لا س ل

بدلان متة يف تكل ا لواألوساط ا تب ادلويل. مله ياانت بني ا بادل اإللكرتوين للواثئق وا تقين عىل ا تعاون ا شطة ا بت أ ملكوا بنص ت ل ل لن  ل
يا من تب ادلويل إلكرتو ها ا بة الواثئق اليت ا يجة ذكل أن وصلت  نواملاكتب األخرى، واكنت  ملكسـ تلم سـت ن  86  املاكتب األخرى إىلن

نة باعات ادلول األعضاء يف املعاهدة واملاكتب . 2011 سـيف املائة من مجموع الواثئق الواردة يف  تظام ا تب ادلويل اب نطوجيمع ا ن ملك
ها تعاون  شطة ا سن أ معواإلدارات ادلوية  ل ن تح  .لل

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

شأن الرباءات ونظام معاهدل الرتوجييشمل جزء همم من الربانمج  تعاون  بة ا بدلان تقدمي خدمات ل ية  ساعدة ا تقين وا تعاون ا للا ن مل ل لتقل
بدلان األقل منوا ية وا نا لا ية. مل يات جدول أعامل ا يذ تو بارش يف  شلك  منوسامه هذا العمل  ص ب لتي نف وابإلضافة إىل . 31و11 و10 تم

نةأعدتذكل  نوان 2010 سـ دراسة  سني معل نظام معاهدة ا"بع  شأن الرباءاتحترضورة  بتعاون  ). PCT/WG/3/2 ثالويقة" (ل
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يقه تكل توناولت يث  توى أداء نظام املعاهدة من  حتق ادلراسة، من بني أمور أخرى،  ح يةهحد أهدافألمسـ  دمع نقل ، أيسـ األسا
ناولت ية، كام  نا بدلان ا ية إىل ا ساعدة ا يا وتقدمي ا نولو تا ل ل ن ممل ج تقتك ية الربط ادلراسةلل ياق  كيف يف هذا ا تعاون لسـ ل بني تطوير معاهدة ا

بقة عيل املعاهدة، وخاصة  ية ا يات جدول أعامل ا بل وتو نطشأن الرباءات يف ا من ص ملب لت يات ملسـتق تني ألف وجميصتو  وتواصلت. لفئا
شات حول تكل القضااي  نا قا بت ادلول األعضاء إعدادها  2011 سـنةيف مل ية  طلعىل أساس دراسات إضا  ادلورة عىل ترضُعوف

شأن الرباءاتالرابعة ل تعاون  تابع ملعاهدة ا بلفريق العامل ا ل  .ل

 بياانت األداء

يجة بلنتا ته :ةتق املر ته وتر تواء تلكفة سمل الطلب ادلويل ومعا مجا جل ت  ح

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

باء العمل  أنظر (عمؤرشات أ
 )املرفق

نة  ية يف  سخ األ سـمجموع عدد ا صل لن
ية158 800: 2009 سخة أ صل   ن

ية"انظر   يف املرفق" سـمعلومات أسا

ية سخ األ صلمجموع عدد ا  :لن

2010 :000 162 

2011 :900 181 

يا  لكحمقق 

ية  تا جمؤرشات اإل ية لتلكفةلا )أنظر املرفق(ن  821: 2009 يف لوحدةل اإلجام
 يفرناك سورساي

بات"انظر  " لطلتلكفة الوحدة ملعاجلة ا
ية حفص اإلجراءات ا"و تا شلكإ لن يف " يةج

 املرفق
 
ية لتلكفةلا  :لوحدةل اإلجام

 ي فرناك سورساي756 :2010
 ي فرناك سورساي747: 2011

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا ية اجلودة  :ةتق املر   املعاهدةملسـتخديملخدمات مالمئة وعا

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

مؤرش اجلودة اخلاص مبعاهدة 
شأن الرب تعاون  با أنظر (اءات ل

 )املرفق

نة  سـاملؤرش اإلجاميل للربع الرابع من 
2009 :90% 

ية لفحص اإلجراءات "انظر  لاجلودة اإلجام
ية يت حفص اإلجراءات "؛ "لشلكا قتو
ية رش"؛ "لشلكا يت ا لنتو يت إعادة "؛ "ق قتو

رش  " لنا
 :املؤرش اإلجاميل للربع الرابع

2010 :95,3% 
2011 :86,2% 

يا  لكحمقق 

يجة ب امللنتا تفعني به :ةتقر بة ا نظام وخما تعلقة اب ية من أجل تعممي املعلومات ا مترار الاتفاع ابألدوات ا نا ط ل مل ن ملن لتق  سـ

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

نواي  تفعني  سـعدد األشخاص ا ملن
ندوات عرب اإلنرتنت واملؤمترات  لاب
تعلمي  برصية ودورات ا ية ا لا ل لسمع

 .عن بعد وغريها

شأن  متاحةبياانت غري  ندوات عرب اإلنرتنت  شاركون يف ا با ل مل
 )لغات 10(املعاهدة 

2010 :543 
2011 :755 

 ئحمقق جزيا



 2011-2010تقرير أداء الربانمج 

32 

يدون من  تعلملسـتفا   عن بعدميلدورات ا
شأن املعاهدة  ية  باألسا  )لغات 10(سـ

2010 :122 4 
2011 :319 3 

برصية ية ا لاملؤمترات ا  :لسمع

ية  تو تدريب وا شأن ا عرمغ إاتحة مؤمترات  ل ل ب
تقدم احملرز  لتفعني ابملعاهدة، ال يزال ا للمن

 حمدودا

يجة بلنتا ناء عىل املعاهدة يف العامل :ةتق املر يدة مع املودعني  بعالقة و  ط

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ناء  تظمة مع املودعني  باتصاالت  من
 عىل املعاهدة يف العامل

تظمةمشا متاحةبياانت غري  شأن املعاهدة  منركة  يف بوعروض 
ية الفكرية اجامتعات  مللكأحصاب حقوق ا

ية الفكرية يف و ية بقانون ا يات ا مللكا ن ملعمجلع
تحدة األمريية كالوالايت ا يا  وأوروابمل سـ وآ

ية ية لقانون  (تينوأمرياك الال ية األمر يكا مجلع
ية الفكرية ية ، ومللكا مللكرشكة أحصاب ا

ية األ، والفكرية نقاابت احملامنيمجلعا ية  لمر ، يك
يوية لوالكء الرباءاتو ية اآل سـا معهد ، ومجلع

تب األورويب  متدين دلى ا ملكالوالكء ا ملع
ية ، وللرباءات تني  للملكية األمر ي يكمجع
ية نا عا يا يف لص نولو ية مديري ا ج، و لتك مجع

ية اجلامعات، و مللكالاحتاد ادلويل لوالكء ا
ية نا عا تجارة ادلوية، ولص لغرفة ا عية مج، ول

يص شاري ، وخخرباء الرتا تية  مسمجع
رشاكت يف جمال الرباءات ية لا مجلع، وا

ية للعاملني يف جمال الرباءات، إىل غري  طنالو
تفعني ) ذكل بار ا تواترة مع  نواتصاالت  ملك م

 .بنظام املعاهدة

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا  حميط موحد ملعاجلة املعلومات يدمع مجموعة إجراءات املعاهدة :ةتق املر

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

تخدام املاكتب  نظام سـخفض ا
ناء عىل ا بيغات  لتبل

 )COR( الطلب

با25 تخدام  مكت  توقف ا تب ادلويل أنه  سـأعلن ا يس ملك
ناء عىل الطلب  يغات  بنظام ا لتبل

يحل حمهل . 2011 هناية نظام املؤمتت سـو لا
شأن  تعاون  بلطلب واثئق معاهدة ا ل

 وهو نظام مطور )PADOS( ءاتالربا
واخنفض عدد . لتقدمي اخلدمات عىل اإلنرتنت

ناء نظام تسـتعمل املاكتب اليت  يغات  با لتبل
با11  إىلعىل الطلب  .مكت 

يع املاكتب، 2011 وبهناية مج، ختلت 
ناء  يغات  بني، عن نظام ا ناء  باب بل ت تت لسـ مك ث

توقف هذا . عىل الطلب توقع أن  يومن ا مل
نظام عن العمل يف ثاين منلا  .2012 ل الربع ا

يا  لكحمقق 
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بة % 99 بنسـتوافر األنظمة 
 لألعامل املوقوتة املقررة

بة ية  سـتوافر األنظمة ادلا % 98 بنخل
بة ية  بنسـواخلار  %99 ج

ئويةتوافر األنظمة بة ا مل اب  :لنسـ
2010 2011  

يةاألنظمة  خل ادلا
 *Edossier  99,7 98,9 نظام

يةاألنظمة   جاخلار
 COR 100  100 نظام

 100  98,1 الربيد اإللكرتوين
تجرييبePCT ظامن  ** 94 م/غ ل ا

نة*  سـبب حريق   يف توقف ملدة 2011 تس
ناء ذكل احلدث فقد . يومني سـتثواب

بة ية  تغلت األنظمة ادلا سـا خل  %99,6 بنشـ
ية ePCT مبا أن نظام**  يب يف مرحةل جتر

توافرا  ميس من املطلوب أن يكون  فل
 %99 بنسـبة

يا  لكحمقق 

ملبة ا تربون سـن يعتفعني اذلين  ن
ية مفا فوق   ضاألنظمة مر

تفعني نسـبة متاحةبياانت غري  تربون األنظمة ملنا يع اذلين 
ية تقصاءات أجريت ضمر سب ا سـ  ح

 :2011 و2010 يف
2010 2011 

ية  79,5  74   ضمر
ية  12 10,5  ضغري مر
 8,5 15,5  بدون رأي

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا يةتكون ءات خاصة ابملعاهدة تقدم ملحوظ يف وضع إجرا :ةتق املر    ابلاكملنإلكرتو

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

من الواثئق الواردة تصل  85%
يا  نإلكرتو

ساب الصفحات  من الواثئق 79% تخدام نفس معادةل   حاب سـ
بة الواثئق  نسـكام يف أساس املقارنة، بلغت 

يا % 86 و2010 سـنة% 80 نالواردة إلكرتو
 2011 ةسـن

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا يات  :ةتق املر رسية عرب آ ياانت ا ياانت والواثئق، مبا فهيا بعض ا نوعة من ا لإماكية نفاذ املودعني واملاكتب إىل مجموعة  ب ب ت لن ل ل نةم  يف مآ
 مركز املعاهدة خلدمة الزابئن

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

سجل عىل األقل  500 متفع  من
بدلان سب ا لنف  حب  مص

سمرب اخلدمات مل تقدم بعد ترصت اخلدمة ، 2011 يإىل غاية د قا
شاركة تفعا 50 مبعىل برانمج جترييب  من 

تح (يتقربا  فورسعان ما ارتفع العدد بعد 
نظام ملا يقارب تفع من 600 لا  بدلا يف 50من 

 )2012 بداية مارس

 ئحمقق جزيا

بار عىل  سة مودعني  كاعامتد  مخ
 .ماتلخدلاألقل 

تفعني ابلربانمج  اخلدمات مل تقدم بعد نحتققت الغاية تقربا ألن ا ملي
بار املودعني أو  يهتم مه من  تجرييب يف غا كا لبل

بريا من  كالوالكء اذلي يديرون عددا 
بات ادلوية لا ولكن نقطة تركزي الربانمج . لطل

بح  تقدمة  تجرييب تغريت يف مرحةل  تصا لل م
بار املعمق للوظائف داخل مجم وعة ختالا

بات ادلوية لحمدودة من ا متد . لطل يه، مل  يعو عل
تفعون فورا نظام  كجزء من ePCT ملنا

 منقطع
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بات  يع ا بة  لطلإجراءات العمل اب مجل لنسـ
ية يجة األ صلادلوية كام هو مرتقب يف ا ن تل  ل

 عىل األقل وظائفإاتحة ثالث 
شرتكة إلدارة  ملتخدم اخلدمة ا تسـ

هوية  لا

يحت   اخلدمات مل تقدم بعد ثري من تأ شلك أرسع  يفة  بكالو ب ظ
يفت  توقع، وأ ضا ثري 12مل ية وا يفة ر لك و سـ ئيظ

ثانوية بهناية الفرتة  لمن الوظائف ا

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا تقين  :ةتق املر ييل وا يهنا اجملال ا ثف مع املاكتب واإلدارات العامةل يف ظل املعاهدة وشمل مجةل من اجملاالت، من  لتعاون  شغ لتي ب مك
شطهتاواإلجرايئ والق سن أل يق  تدريب و نانوين وجمال ا حم سـ ّل  تن

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ردود من ادلول األعضاء حول 
نجاح اليت  تعاون  شطة ا بيذ أ ل ن تنف

يام هبا  بناء عىل "لقجيري ا
ية " الطلب مسأو يف إطار برامج ر

تعاوين  شرتكة مع (لللعمل ا ملا
تب ادلويل ملكيمي ا/ملكا  )تبتق

تظام  ياانت اخلاصة ابلردود اب نال جتمع ا لب
 بعد

ية  بة إجام ية  شطة تعاوية مر لأ سـ ض ن بنن
 )2011% (95 تبلغ

تقصاء سـتاجئ الا  *ن
ية مفا فوق شطة مر ضأ تجواب58: ن  مسـ 

ية جزيا مفا حتت شطة مر ئأ ض  3: ن
 مسـتجوبني

بق تجوبني7: تنطال   مسـ 
شاراك من أصل68ّرد * شاراك من 149 م  م 

 لدوية ماكتب وإدارات 

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا نة و  :ةتق املر ياجات املودعني واكفة أنواع املاكتب ا تاجئ تليب ا يق  سني نظام املعاهدة كلك  بل  شأن  يّتقدمي اقرتاحات  ت ن حت سـ ملعب ح تحقل
ية شلك رسيع يف املرحةل الو سوية احلقوق  نساعد املاكتب عىل  ب ت  .طت

 سريلا بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء

يدها شورة عىل املوقع  عتقدمي الاقرتاحات يف موا نبة واثئق العمل ا ملسـ ن
بو خالل  شهرين لا أجلياإللكرتوين للو

بة % 0: احملدد لنسـاب
 PCT/WG/3 ةثللويق

شورة عىل املوقع  نبة واثئق العمل ا ملسـ ن
بو بل الاجامتعياإللكرتوين للو  :ق 

- PCT/WG/4) 2010 :(33% ،
بل الاجامتع 5 يع  قأسا ، %66؛ وب
بل الاجامتع؛ و 4 يع  قأسا ، %100ب
بل الاجامتع 3 يع  قأسا  .ب

- PCT/A/41) 2010 :(100% ،
بل الاجامتع 8 يع  قأسا  .ب

- PCT/WG/5) 2011 :(45% ،
بل الاجامتع؛ و 7 يع  قأسا ، %65ب
بل الاجامتع؛ و 6 يع  قأسا ، %100ب
بل الاجامتع 3 يع  قأسا  .ب

- PCT/A/42) 2011 :(100% 

 ئحمقق جزيا

من ادلول األعضاء حول ردود 
ية الاقرتاحات  عنو

ثةل خالل  متاحةغري  ملمعربت وفود ادلول األعضاء ا ّ
تابع للمعاهدةيتدور  ل الفريق العامل ا

 عن تقديرها 2011 و2010 يف تنينعقدملا
تحضرييللعمل   اذلي قامت به األمانة لا
، وال سـامي ادلورات تني ادلورتكللتنظمي 

تعدادا لالجامت ية ا سـاإلعال ية اتعم ع ونو
الفريق العامل لينظر فهيا  قدمهتاالواثئق اليت 

، تني ادلوريأنظر تقرير(
،  .PCT/WG/3/14 Rev ثالويقة

يا  لكحمقق 
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 )PCT/WG/4/17 ثوالويقة

ئات  هياعامتد الاقرتاحات يف 
بة نا سـاملعاهدة ا  مل

تعديل  PCT/A/40 :100% ثالويقة يذية لاعامتد اقرتاحات  لتنفالالحئة ا
 :دةمعاهلل

 PCT/A/41 :100% ثالويقة

 PCT/A/42 :100% ثالويقة

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا سن  :ةتق املر شأن أ هور  بحث وا سات ا تاحة لدلول األعضاء واملودعني ومؤ ية والقانوية ا نفاذ إىل املعلومات ا حسري ا ب ل س مل ن ن ل مجلي تق لت
بات  لطلا

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

رش امل وقوت ملعلومات اكمةل لنا
شأن  هور  بحث لفائدة ا بقابةل  مجللل

شأن  تعاون  ببات معاهدة ا ل طل
 الرباءات

توفرة  بحث الاكمل غري  مدعامات قابةل  لل
تب حبروف  بعض اللغات اليت  يا  تكحا ل ل

ية   تينغري ال

يع  يحت  مجأ ية ت لصيناإليداعات ابللغة ا
 يف ركن XML نسقب

نذ PATENTSCOPE الرباءات م 
يحت2011 لويف يويو. 2010 ليويو  يف ت، أ

 PATENTSCOPE ركن الرباءات
يع اإليداعات الواردة من XML بنسق مج 

تب  بات، مبا فهيا ا ملكيع ماكتب سمل ا لطل ت مج
تب ادلويل  ملكاألورويب للرباءات وا
بات  سمل ا بني  بارهام  لطلاب ت ت لت مك  ع

يا  لكحمقق 

 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
ية  نفقات ا لفعلا رشيةاملو(ل رشية وخالف املوارد ا بارد ا لب تحويالت) ل ية بعد ا ليف مقابل املزيا  2011-2011 ن

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا�������

  
 ا���ا��

�ة ��ا�

2011-2010

  
 ا���ا��

   
ا������

 2011-2010

��� ا������ت

���ت              � 

2011-2010

 
��� 

ا"!���ام  

(%)

ا���ارد ا������

%100.0            484'100             484'100             228'111ا������


�ن ��%100.0              291'14               291'14               705'14 ا�

%100.0                535'1                 535'1                 614'1ا����اء ا��
��ر��ن

1 ����ت ا�����ت ا������n/a                    -                    -                    626ا


�ر��ن%100.0                     70                      70                    -ا�

%100.0            381'116             381'116             173'��128��ع ا���ارد ا������  

��ف ا���ارد ا������

 �!%72.3                266'4                 904'5                 830'4ا#���ر وا�

�����$
%94.3              063'40               495'42               335'44ا�����ت ا�

%&'�
%121.9                838'2                 329'2                 355'�2(�و)�ت ا�

%12.0                   434                 606'3                 055'4ا#/.-ة وا+��ادات

%87.6              601'47               334'54               575'��55��ع  ��ف ا���ارد ا������

%96.1            982'163            714'170            748'183ا�����ع


	���ة 2011-2010 ���  �����
�ارد ا
����� �� ا
���ا��� ا�
�ف ا� !�" �#�$
1  )�د ا)��'�ت ا
$�&�ت ا

�ت وا
��/�ت 2010-2011، �,�ا 
�+��� أد�( �� أ���( 2010��1�
 ا
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تحويالت  .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا ليالحظ تراجع يف املزيا متدة للفرتة 2011-2010ن ية ا ملع ابملقارنة مع املزيا تعلق مب2011- 2010ن  وارد املوظفنيي فامي 
شأن الرباءات حتت  تعاون  بقطاع أعامل معاهدة ا  إىل انرصاف عدد من املوظفني يف إطار بشلك أسايسويعزى ذكل ابألساس ل

 .برانمج إهناء اخلدمة الطوعي

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

رشية  تخدام خالف املوارد ا بيعزى نقص ا تنيلسـ ية،  إىل تاك ابألساسلسـنيف فرتة ا تاكيف املقدرة للرتمجة اخلار جيف أقل من ا ل ل ل
تدراك األعطال يف قطاع أعامل املعاهدة  ية ا ية متويل  يري يف اسرتا سـو يج بنتغ رشاء(ت ئجار عوض ا لالا لوتاكيف بريد أقل بفضل ) ست

ية السـامترات املعاهدة تلقي سخ إلكرتو نبول عدد أكرب من املودعني  ن ب  .ق

شأن [ شأن الرباءاتمؤرشات بييل ذكل املرفق  تعاون  بقطاع أعامل معاهدة ا  ]ل
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شأن الرباءات: املرفق تعاون  بمؤرشات قطاع أعامل معاهدة ا ل
 

بةا أداءمؤرشات  تقيجة املر  لنت
تب ادلويل" يات ا ملكتعزيز   "معل

ية  سـمعلومات أسا
بة  يجة املر ية عن مؤرشات أداء ا ية، مكعلومات أسا تا هم معرفة تطورات األمور ا تقمن ا ت لنمل سـ ل تب ادلويل"ل يات ا ملكتعزيز   ":معل

شأن الرباءات؛يف قطاع أعامل عمل ال عبء • تعاون  بمعاهدة ا  ل
هذو • توزيع اللغوي  لا  العبء؛ا ل
 . العبءا هذمبعاجلةعدد املوظفني امللكفني و •

 بء العملع

تب ادلويل يف لك عاميُ تلقاها ا ية اليت  سخ األ ناد إىل عدد ا ملكتابع عبء العمل ابال يت صل لن  5.س


	��� ا���اع   �����ر ��د ا���� ا����� �
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Source: WIPO Statistics Database, M arch 2012.

 
تب ادلويل ما يقارب � نة181 900 ملكتلقى ا ية يف  سخة أ سـ  صل بة 2011 ن مقارنة % 11نسـ، أي بزايدة بلغت 

 .2010 بسـنة

نة � يا2011 سـوظلت حصة طريقة اإليداع اإللكرتوين ابلاكمل يف ازدايد يف  ل وبلغ حا  .من مجموع اإليداعات% 78 ت

توزيع اللغوي  لا

بات ايعترب  نوع اللغوي  للطلتزايد ا ية اليت  أحد ملودعةلت تطورات األسا سـا تب ادلويليفتغيريات حتدث ل نوعملك ا  لت، ويرجع ذكل ا
تخدام زايدة إىلعىل وجه اخلصوص  ياسـا شأن الرباءات يف بدلان رشق آ تعاون  سـ نظام معاهدة ا ب  .ل

                                                 
شأن الرباءات حي5 تعاون  ناء عىل معاهدة ا ية يه طلب مودع  سخة األ ب ا ل ب صل سلمه ويعاجلهلن تب ادلويل بعد أن  بات إىل ا سمل ا تب  توهل  لطل يت ملك توتأثر تكل . مك

بات سمل ا تب  تب ادلويل إال بعد معاجلهتا يف  ية ال تصل إىل ا سخ األ بات ألن ا سمل ا تغرقة يف املعاجلة دلى ماكتب  ثريا ابلفرتة ا لطلاألرقام  ت صل ن لطل ت سـ مكك ملك ل . مل
توهجات يف توافق ا بب، ال  لوذلكل ا ت مية فامي لس شأن الرباءات، وإن اكنت  تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات  ية بدقة مع توهجات إيداع ا سخ األ سمل ا سل  ب ل ب لطل صل ن لت

تب ادلويل ملكتعلق بعبء معل ا  .ي
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Source: WIPO Statistics Database, M arch 2012

Note: 2011 data are provisional and incomplete. 
بري أمه لغة لإليداع، ُويالحظ  يهتا تقلصت مقارنولكنكأن اللغة اإلنلكزيية تظل إىل حد  ية والكوريةمه أ ية وا يااب لصينة اب ن وارتفعت . ل

ية والكورية من  ية وا يااب شأن الرباءات ابللغات ا تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات املودعة  لصينحصة ا ن ل ب ل ب  %33 إىل 2010 يف %29لطل
تايل. 2011 يف شلك ا لوالرتكزي عىل لغات أخرى خالف اإلنلكزيية يعطي ا  :ل
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Note: 2011 data are provisional and incomplete. 

تطورات ضغطا هائال  تغرق العديد من لوتفرض هذه ا تب ادلويل ألن األمر  يسـعىل ا نواتملك يل اللغوي ملوظفني لسـا تطويع ا لتشك  ل
تعاون قطاع  بأعامل معاهدة ا  .شأن الرباءاتل
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 املوظفون

نة  نذ  شأن الرباءات  تعاون  تايل عدد موظفي قطاع أعامل معاهدة ا سـبني الرمس ا ب ل ل مي تفرغني 2001ّ بني مباكئف عدد املوظفني ا مل ا ّمل
تفرغنيأي( تفرغني اذلي ياكئف مجموع املوظفني غري ا تفرغني زائد عدد ا مل عدد املوظفني ا مل  ).مل

��د ا������� �� ���ع أ���ل ا����ه�ة
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Source: WIPO Statistics Database, March 2012

Note: Personnel is counted in full time equivalent from December lists of staff. 

* Note that the increase in personnel in 2009 is due to the integration into the PCT Operations Division of two units which were not part of the 

Division prior to 2009 (and therefore were not counted as part of its personnel at that time). The units in question are the PCT Information 

Systems Service (30 persons) and the PCT fee handling team (2 persons). Without the integration of these two units, the number of personnel in 

the Division would have decreased from 356 in 2008 to 335 in 2009. 
بة ا � شأن الرباءات  تعاون  سـخنفض عدد موظفي إدارة قطاع أعامل معاهدة ا ب نة %1بنل  موظفني أقل 3 (2011سـ يف 

نة  ).2010 سـمن 

بات  لطلتلكفة الوحدة ملعاجلة ا

تب ادلو ية ا تا ياس إ ملكميكن  ج ناء عىل نق بات  بيل يف معاجلة ا شأن الرباءاتلطل تعاون  بمعاهدة ا ها ل تلكفة الوحدة اليت ميكن تعر يف  ب
ية الالزمة  تلكفة اإلجام لتوسط ا ل ية بإجاميل نفقات قطاع . لنرش طلب واحدمب تلكفة اإلجام توسط ا لوحيدد  ل م عاهدة زائد حصة من املَّ

شطة ادلمع واإلدارة تايل فإن تلك6.ننفقات أ يغ واإلدارة وغريها ل واب شطة املعاهدة مبا فهيا الرتمجة وا يع أ شمل تلكفة  بلفة الوحدة  ن مج لتت
 .نمن األشطة

تاك تاج بني ا لومنزي يف تلكفة اإل ن تاكيفلّ بارشة وا ل ا بارشةيلمل تاك. ملف غري ا بارشة يه نفقات يللوا تب ادلويلملف ا إدارة نظام  يف  (ملكا
تاك). املعاهدة وبراجمه شمل نفقات ف غيللأما ا بارشة  تري ا يا املعلومات وما إىل  (وحدات ادلمعفمل نولو سم  باين، و سم ا جثل  تك قم مل ق

نفقات مرجحة حىت ال ). ذكل َّوال بد أن تكون تكل ا ل نظام املعاهدةتأّ بان إال احلصة اخملصصة مهنا  لخذ يف ا وتضاف تلكفة . حلسـ
شورة إىل  بات ا نختزين ا بات ملدة  جيب عىل ألنه تلكفة الوحدةمللطل  . عاما30لطلنظام املعاهدة أن حيفظ ا

يا تلكفة الوحدة كام ييل  :مسوحتدد ر

 

 

 

 

                                                 
6

تايل تاحة عىل الرابط ا ية الاكمةل  ل ا  >www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_42/a_42_10-annex3.pdf <:مملهنج

ية تاج اإلجام لتلكفة اإل ن
تخزين=                             + تلكفة الوحدة  لتلكفة ا  

شورة بات ا نعدد ا مللطل  
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شلك لوبني ا بات ما بني9.1ابء  ّي بارشة 2011 و2004 لطل تطور تلكفة الوحدة ملعاجلة ا تاكيف ا بة لك من ا بني أيضا  مل، و ل ل سـ ني
بارشة تاكيف غري ا ملوا ل  .ل

شلك ابء  ناء عىل املعاهدة: 9.1لا شور  بتلكفة الوحدة ملعاجلة طلب   من
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Source: WIPO Statistics Database, March 2012

Note: The average cost of published PCT application is an estimation which is calculated by dividing the total processing cost by the number of published PCT 

applications. Historical data have been revised and may differ from previous reported data. 
بة  � ناء عىل املعاهدة  شورة  بات ا سـاخنفض معدل تلكفة معاجلة ا ب ن بنلطل نة2011  يف%9مل  ووصلت 2010 بسـ مقارنة 

شورة.  الواحد للطلبيفرناك سورساي 747 إىل بات ا نويعزى ذكل الاخنفاض إىل ارتفاع عدد ا  يف 7,7 بنسـبة مللطل
نة نة2011 سـاملائة يف  يفا2010 بسـ مقارنة  تاكيف اخنفاضا  طف، فامي اخنفض إجاميل ا ل تاكيف غري  وال (ل لسـامي ا ل

بارشة  ).ملا

ية ية حفص اإلجراءات ا تا شلكإ لن  ج

ية تا جإ باتد أي عد( يه اخملرجات  املوظفنين ناء عىل امل لطلا شورة  با تاحني إلجراء حفص )عاهدةملن سمة عىل عدد املوظفني ا مل  مق
ية  .لشلكاإلجراءات ا
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يا و � ية اتر ية حفص اإلجراءات ا تا خيارتفعت إ شلك لن  معاجلة مك أكرب من مكّنت من اليتمتتة األ إىلألساس ابذكل يرجع ج
 .العمل بعدد أقل من املوظفني

ية لف يةلاجلودة اإلجام  لشلكحص اإلجراءات ا

نظر يفّومركبطور مؤرش واحد  سـىن ا ية للجودة حىت  تكون من مجموعة تضم أربعة مؤرشات ر ياس اجلودة  ل  ت سـ يي ئي   اجلودةلق
يطة وشامةل  .بسـبطريقة 

ية يف نظام ا يت املعامالت الر ية اليت تقوم ثالثة مهنا عىل تو توسط املؤرشات األربعة الر سـومؤرش اجلودة هو  يسـ ئي قئ  -ملعاهدة م
رش301 إصدار الاسـامترة رش وإعادة ا ن وا لن رش R5 ويدل املؤرش الرابع عىل عدد نواقص اجلودة اليت تؤدي إىل الرمز. ل لن يف إعادة ا

ياانت يدواي( ناجتة معوما عن أخطاء يف إدخال ا ية ا يوغرا ياانت ا بأي أخطاء يف ا ل بل لب ب فل  .)ل

���� ��دة ا��اءات ا������
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Note: 2011 data are provisional and incomplete. 
حتسـنت اجلودة املقاسة ابملؤرش املركب  � ّ نذنا ملحوظاحتس نصف األول من2007 م  تداء .2011 ل إىل غاية ا يد أنه ا ب  ب

ثاين من نصف ا لمن ا بات2011 ل رش ا تأخري يف إعادة  بب تزايد ا لطل، لوحظ تراجع يف اجلودة وذكل  ن ل  وتقارير بس
تعلقة هبا بحث ادلويل ا ملا ثاين من. ل رش2011 لويف الربع ا يد  ن، أ بات يف غضون % 86 ع شتقربا من ا لطل هرين، ومل ي

بة سوى سـبلغ تكل ا تأخري يف إ. 2011 يف الربع األخري من% 59 لنت ثاين يف تراجع اجلودة هو تزايد ا بب ا لوا ل رسال لس
سمل بات، إذ أرسلبتاإلخطارات  يع يف الربع األخري من5 من اإلخطارات يف غضون% 88 لطل ا ، مما يعىن 2011 ب أسا

بة تاجئ الربع األ% 9 بنسـاخنفاضا  ية أدانه. ولبنمقارنة  يا يل يف األشاكل ا تفا نويرد مزيد من ا ب ص  .لل

ية يت حفص اإلجراءات ا لشلكتو  ق

تب ادلويل ليك يصدر جيسد نارص مؤرش اجلودة املركب، أال وهو الوقت الالزم  يل أحد  تفا للمك هذا املؤرش مبزيد من ا ّ ع ص ل
تكامل حفص اإلجراءات ا. 301 الاسـامترة شلكوتصدر هذه الاسـامترة بعد ا بذ املودعون تلقي هذه الاسـامترة يف . ية للطلبلسـ حيو

سمح  تأكد من خلوتأرسع وقت ممكن ألهنا  يةأية نواقصمن  طلهبم لاب  .شلك 
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رش يت ا لنتو  ق

رش الطلبجيسد تب ادلويل ليك  نارص مؤرش اجلودة املركب، أال وهو الوقت الالزم  يل أحد  تفا ن هذا املؤرش مبزيد من ا ع ص يل للمك ّ .
شأن الرباءات عىل ما ييل) أ()2 (21 تونص املادة تعاون  بمن معاهدة ا رش: "... ل لنجيرى ا  18  ادلويل للطلب ادلويل فور انقضاءُ

ًهرا من اترخي أولوية هذا الطلب  ."ش
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رش يت إعادة ا لنتو  ق

تب ادلويلجيسد نارص مؤرش اجلودة املركب، أال وهو الوقت الالزم  يل أحد  تفا للمك هذا املؤرش مبزيد من ا ّ ع ص نرش يعيد  ليك ل
بحث ادلويلالطلب بات . ل مع تقرير ا رش بعض ا بحث ادلويل،  تقارير ا بحث ادلويل  تأخري يف إرسال إدارات ا لطلونظرا إىل ا ن ل ل ل تل

بحث ادلويل لادلوية دون تقرير ا بحث ادلويل يف . ل رش الطلب ادلويل مع تقرير ا بغي إعادة  ندما يكون هذا األخري جاهزا،  لو ن ينع
رش ادلويلأرسع وقت مم تكامل إجراءات ا نكن من أجل ا  .لسـ
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 جودة الرتمجة

نات مهنا بار جودة بأخذ  ية ا تب ادلويل إىل  ية ا سؤو تقارير اليت تعد حتت  يختضع ترجامت امللخصات وا ت معل ل م عل خ تاجئ . ملك سم  نو تق
نفني هام بار إىل  صهذا الا ب: خت ترب غري  بوةل والرتجامت اليت  ترب  مقالرتجامت اليت  تعمق تابع مؤرش األداء هذا جودة الرتجامت . وةلتع يو

نات املأخوذة تضح من ا ياليت   .لعت
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بات سمل ا با  تب ادلويل بوصفه  لطلاإليداعات يف ا ت لت مك  ملك

شأن الرباءات دلى أكرب  تعاون  ناء عىل معاهدة ا بيوحض هذا اجلدول اإليداعات  ل بات ابتمك عرشمخسة ب سمل ا لطل  نواتلت  لسـيف ا
ية وامخلس نة إىل غايةض املا ناء عىل . 2010سـ  بدأ يودع أي طلب  يث ا بومن  مل تب الرباءات الوطين يف وطن املح مكعاهدة دلى 

تب تصاص هذا ا نوب عن ا ميي  تب براءات إ ملكاملودع أو دلى أي  خ يمك يع ادلول . قل بات من  سمل ا تص  تب ادلويل  مجوا لطل ت بخم ملك
تعاقدة مبوجب  بني هذا اجلدول كذكل ت. عاهدةاململا بات ويو سمل ا با  تب ادلويل بوصفه  لطلطور اإليداعات دلى ا ت لت مك بهملك  بني تيتر

بات سمل ا لطلسائر ماكتب  يث عدد اإليداعاتت سوقح من  ته يف ا ل فضال عن   .حص
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International Filing Year Changed

2011 compared

Receiving Offices 2007 2008 2009 2010 2011 Share to 2010

(%) (%)

United States of America 54'594 52'052 46'054 45'202 49'365 27.1 9.2

Japan 26'935 28'027 29'291 31'523 37'972 20.9 20.5

European Patent Office 26'061 29'494 27'360 28'900 30'939 17.0 7.1

China 5'400 6'081 8'000 12'917 17'471 9.6 35.3

Republic of Korea 7'060 7'911 8'025 9'639 10'413 5.7 8.0

International Bureau 9'184 9'050 8'690 8'681 8'753 4.8 0.8

United Kingdom 5'548 5'273 4'627 4'411 4'226 2.3 -4.2

France 3'810 3'805 3'771 3'441 3'483 1.9 1.2

Canada 2'370 2'299 1'895 2'058 2'146 1.2 4.3

Sweden 2'246 2'317 2'046 1'775 1'847 1.0 4.1

All others 16'718 16'931 15'647 15'769 15'285 8.4 -3.1

Total 159'926 163'240 155'406 164'316 181'900 100 10.7

Source: W IPO Statist ics Database, March 2012

Note: 2011 data are estimated 
 ]هناية املرفق[
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بونة :6 الربانمج  لشـأنظمة مدريد والهاي و

سؤول عن الربانمج نغ وانغ :ملا يدة  يا بينسـ  ل

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
 نظام مدريد

سودان 2011- 2010يف  تان وا يل واكزا ل، وافقت إرسا سـ  عىل بروتوكول مدريد مما زاد عدد ادلول األعضاء يف نكسـتاجيوطاخئ
، 2011 كسـتان إىل بروتوكول مدريد يفيجومع انضامم طا. 85 وإجاميل عدد ادلول األعضاء يف احتاد مدريد إىل 84الربوتوكول إىل 
توى لدلول األعضاء و دلول أخرى ). اجلزائر(دة يف الاتفاق بقيت دوةل واح يعة ا ية ر شطة دعا سـوقد نظمت أ ئ ملن متل من ف حملا

تخدامهحتسني وانصب الرتكزي عىل . انضامهما تخدام نظام مدريد، والسـامي يف ادلول اليت لوحظ فهيا سوء ا سـا  .سـ

تب ادلويل عددا من ادلول يف الع ًابإلضافة إىل ذكل، ساعد ا يا ملك تحضريي لالنضامم إىل بروتوكول مدريد، والسـامي كولو بمل ا مل
بني وت ندا وا يك ويوز ند وا ية وا هورية ادلو تارياك وا لفلوكو يل ن سـ ه ملكسـ ل يكن يداد وتوابغوميمجل متلون . ينر حملسوف يوسع هؤالء األعضاء ا

نظام مدريد مما  نطاق اجلغرايف  لثريا من ا ل ية سزييدًك تخدامهبمن جاذ يطا وفعاال وغري ملكف ألحصاب ً موفرا ب،سـ ا يارا  ًذكل  ً بسـ ً خ
نطاق ية واسعة ا تجارية للحصول عىل حامية عالماهتم واحلفاظ علهيا يف رقعة جغرا لالعالمات ا  .فل

تجارية حبوايل  شطة العالمات ا لوتراجعت أ ية ولكهنا تعافت يف 2009يف % 17ن ية العا يجة لألزمة املا مل  ل ، إذ تلقت 2010نت
بو ًبا يف  39.687 يالو يه، جسل العام . 2011 يف 42.270 و2010طل بات2011علو يا يف عدد ا يا لطل رمقا  ًسـ بة . قً نسـووصلت 

بدلان األقل منوا إىل  ية وا نا بدلان ا بات من ا ًا ل ل ل بات2011يف  % 7.4 و2010يف  % 6.9ملطل ووصل عدد . لطل من إجاميل عدد ا
يالت اجلديدة املعاجلة إىل  تجديدات  خالل فرتة ا78.244لتسجا يالت . 43.703للعامني وبلغ عدد ا لتسجواكنت أعداد ا

توقع ألن األهداف اكنت حمددة سلفا يف  تجديدات خالل فرتة العامني أقل من ا ًوا مل ية2008ل بل األزمة املا ل   .ق

توسط مدة معاجلة اكفة الواثئق  بوع وحىت 3.5إىل ) بدون خمالفات(مووصل  يع، وعوجلت 4سـ أ  23  يفمن الواثق% 88ب أسا
بات اجلديدة إىل . ًيوما توسط مدة معاجلة ا لطلكام وصل  يف ). 2010 يف 33 (2011ً يوما يف 32م لتصنووصلت اخملالفات يف ا
 .2011يف % 23.8 و2010يف % 19.9 إىل

تب  نح امحلايةتمبا يف ذكل قرارا(ملكوارتفع عدد قرارات ا ياانت  م الرفض و   315.177أي إجاميل  (2011يف % 27.6بنسـبة ) ب
نح امحلاية% 50يتصل حوايل ). ًقرارا ياانت  ممهنا  ية فهيا إىل . بب ياانت الالكرتو بة ا نووصلت  ب لسـ  %.43ن

تةومشلت هجود  ية للرفض املؤقت والقرارامتاأل ية املعاجلة اآل ل خالل فرتة العامني املزيد من اخلطوات  نح امحلايةتبغ ية وياانت  م الهنا ب . ئ
ية حلوايل وقد متخض عن ذكل ماكسب من  عليث الفا ية من الواثئق% 20ح نو علك عام يف هذه ا ثت2011وبهناية عام . ل  12 بع، 

تعاقدة ابلرفض املؤقت والقرارا يا إىلتمدوةل  سخ الرفض املؤقت املرسةل الكرتو بة  يا، وبذكل وصلت  ية الكرتو ً الهنا نً ن سـ ن %. 64 نئ
تعاقدة إىل 8وخضعت  تةم دول  بة امللفمتاأل يا إىل نسـ مما زاد من  ًات املرسةل الكرتو  %.87ن

ية يف يويو  نكام أطلقت أداة ترمجة أوية آ ل بات اجلديدة2010ل سلع واخلدمات يف ا يارية  ياانت ا لطل ما أدى إىل زايدة ا لل ملع املعاجلة  لب
يا ًآ ية يف الرتمجة إىل . ل يث الفا بة املاكسب من  يه، وصلت  علو سـ حعل يح يف إطار  األداة ختضعلوال تزا. 2011بهناية % 35ن للتنق 

سلع واخلدمات لرشوع إدارة ا  .م

تقين املوحد  يلك ا تكامل تصممي ا بقى سوى ا يا املعلومات الطور األخري ومل  نولو لودخلت املرحةل األوىل من برانمج حتديث  ه سـ لي ج تك
ناء . القادم يلك أ توقع الانهتاء من هذا ا ثومن ا ه بو2012لمل بكة الو تغل بعض املاكتب خدمات  ي إذ  شـ بات العالمات ستسـ طل إليداع 

تجارية ادلوية لا  .ل

نظام  يات مدريد والهاي من ا نطواي عىل جهرة وظائف  يا املعلومات  نولو ثة من برانمج حتديث  ثا ية وا ثا تان ا لأما املر معل ت ل ل ن ل فحل ج تك
تعامل م تخدام عىل الانرتنت وقادر عىل ا يلك تقين حديث جاهز لال نولويج القدمي املعمول به إىل  لا سـ ه تجارية لتك لع األعامل ا

ية سمرب . نالالكرتو تارين يف د رشاكء اخلارجني ا شأن العقود مع ا يوانهتت املفاوضات  خمل ل ية 2011ب ثا بدء يف املرحةل ا توقع ا ن، ومن ا ل ل مل
ناير   .2012ييف 
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ية تعزيز فا ية  يات ادلا يط ا ية  تب ادلويل يف فرتة العامني  علوبدأ ا ل خل لعمل سـ تبمعل ته ملك تعامهلننظام مدريد ومرو هوةل ا سـ و وقد دمع . س
نظام مدريد  ية القانوية  شات يف الفريق العامل  نا لهذا العمل ا ن من ق سائل الرتمجة (للتمل شأن  يح  تو بات وا سـمي ا ية  مإدخال  ب ض ل لطل تق قض

تعديالت عىل املادة  بارشة يف بداية). ً سادسا9لوا هواء  بث عىل ا تدى مدريد القانوين  مفضال عن ذكل، خضع  ل لل من ًناء عىل  2011 ً ب
يل "طلب الفريق العامل، هبدف  ية وا بات العالمة األسا تعلقة  تدى الكرتوين للقضااي ا تدابري إلشاء  سجاختاذ ا سـ تطل مل ن ن تل لمب م

بهل". األسايس بادل احلر لألفاكر يف خصوص نظام مدريد احلايل و يل ا باره أداة  تعني ا سـتقو مس تت ه ت لي  .لع

بين  تقرير بعد لتكام حدد الفريق العامل اإلجراءات  بين ا يا، ما أدى إىل  لتقرير اجامتع الفريق العامل الكرتو تن هر من انهتاء 3.5ً ش 
سابق6الاجامتع مقارنة ب هر يف ا ل أ  .ش

ناير  يذ يف األول من  نح امحلاية حزي ا يان  رشط اإللزايم  يودخل ا ب نفل لتم  وهو يضمن بذكل أن حيصل أحصاب العالمات 2011ل
تجارية عىل املعلومات اإل ناسبلا شأن نطاق امحلاية لعالماهتم يف الوقت ا ية  ملجيا ب سان أحصاب العالمات . ب سـتحوحظي هذا احلمك اب

يان يف 162.000مع تلقي أكرث من   .2011ب 

 نظام الهاي

توسطة األجل  ية  يا مع اخلطة اإلسرتا بادرات اليت أطلقت متا مبدأ عدد من ا يج شـ تمل تؤيت مثارها خالل العامني ) 2015- 2010(ً
سني إدارة نظام الهاي2011- 2010 هل من إماكية  حت، ما  ن  .يس

شرتكة  يذية ا ية، وشمل حتديدا دخول الالحئة ا بادرات مع أعضاء احتاد الهاي ونفذت مبوافقة ا ملأطلقت بعض هذه ا ت مجلع لتنفمل ً
نة  يذ واملربطة بويقيت  سـاجلديدة حزي ا ث ت نة 1960لتنف ية1999سـ و ية لكغة معل أسا با تعامل اإل سـ وا ن سـ بادرات أخرى إىل . سـ موأدت 

با بادرات غا ية املعلومات املقدمة عن نظام الهاي، ويه  سن عام يف نو ية و تو تدريب أو ا شطة ا ًزايدة عدد أ ل ع حت ع ل ل ما تطلق  من
تعاون مع ماكتب أعضاء الاحتاد ية إىل. لاب بادرات ادلا تعاون مع ماكتب أعضاء الاحتاد وا تلفة اب تطورات ا خلوأخريا، أدت ا مل ل خمل ل ً 

بات بت يف ا لطلسن جودة اخلدمات ورسعة ا ل يث اللكفة حت ية من  حوالفا رشة الامنذج . عل رش  تطورات تقصري دورة ا نومن هذه ا ن لل ل
يا تجددة الكرتو ية وإطالق الواهجة ا يح واهجة اإليداع الالكرتو ًادلوية، أما  ن مل ن ية تنقل بادرات ادلا ثال آخر عىل ا خلـي  مل م  . فه

ساب تاجئ ا لوقد ساعدت ا بة لن يالت ادلوية مبوجب نظام الهاي  سـقة عىل زايدة ا ل نسج بت خالل العامني بزايدة اإليداعات من % 41ل
ية نا مادلول ا يالت اجلديدة أقل . ل يالت، ظل عدد ا تجديدات وغريها من ا سجومع ذكل، وعىل الرمغ من إيداع الرسوم وا سج تل لت ل

توقع يف لك عام من العامني تاجئ ويعزى ذكل إىل . ملمن العدد ا توقعات لعايم 2009نأن  يغت ا ندما  توقع  ل اكنت أقل مما اكن  ص ع م
يني. 2011- 2010 بني خار سري يف  جويمكن ا سـب نة : لتف ية وعضوية ويقة  تصادية العا سـاألزمة الا ث مل سع ألعضاء جدد 1999ق تت اليت مل 

توقع تعاقدة ج2011-2010وبهناية الفرتة . مكام اكن  بع دول  م، وعىل الرمغ من وجود  يؤثر انضامهما يف سـ سـديدة، ختلفت ادلول اليت 
يا عن الانضامم ًنظام اإليداع تأثريا إجيا ب ً. 

بونة  لشـنظام 

بونة إىل  سابقة27لشـزادت العضوية يف اتفاق  ية ا يوغوسال هورية مقدويا ا ل دوةل بعد انضامم  ل فن ية . مج بتمنوالزتم الفريق العامل املعين 
ية  نظام  تعراض ا بونة اب ينظام  بغ ل سـ تشـ بادئ ل متلني مع احلفاظ عىل ا تخدمني واألعضاء اجلدد ا تذاب ا ملسري العضوية وا حملسـ مل ج

شأت هذا الفريق يف . واألهداف بونة قد أ ية احتاد  نواكنت  شـ بو . 2008لمجع سع عضوية الفريق العامل لاكفة أعضاء الو يو تت
بني ت. قواملرا نظر يف  متع هذا الفريق ثالث مرات خالل فرتة العامني  نوا لل تب ادلويل يف ج يان اذلي أطلقه ا ملكاجئ الا  2009سـتب

نظامت  بونة ورشوط انضامم ا ية ونظام  ياانت اجلغرا ية محلاية ا تب حول العالقة بني األنظمة اإل ملوادلراسة اليت أعدها ا شـ ب لمي فل قلملك
بونة  ية ادلوية التفاق  شـاحلكو لل سطس(م ياغة أحاكم حول عدد ). 2010سبمترب /غأ مايو (من القضااي اخلاصة صونظر الفريق يف 

سودة أداة جديدة تضم) 2011 يقات خالل دورة مايو  هذه مو نادا إىل ا لتعلاألحاكم، متت مراجعهتا ا ً كام مشل معل الفريق . 2011ست
ئةل حول الصك  باب لأل تح ا سودة األداة اجلديدة قدر اإلماكن، مع  تويخ الكامل يف  ها  تعني  سـاملزيد من األحاكم اليت  ل م ل في مض

تصاغ األداة اجلديدة عىل أساسه ا سمرب (سـلقانوين اذلي  سمرب ). 2011يد سة الفريق العامل يف د يوناء عىل  جل يحرض 2011ًب سـ، 
تب ادلويل ته القادمة يف يويو  ملكا سودة الالحئة  سودة األداة اجلديدة و نسخة مراجعة من  سـ م م يد، دعا . 2012جللن لبعوعىل املدى ا

تب ادلويل إىل حتضري درا سس املواقف وأشاكل ملكا يد  بدو من ا بونة، إذ  نازعات يف إطار نظام  سوية ا حتسة حول إماكية  ي شـ مل ت ملفن ل
بة نا نازعات ا سـسوية ا مل مل  .ت
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ناير  نذ األول من  يو مترب 2010م بونة يف  ية احتاد  ته  بونة اذلي  تعديالت املدخةل عىل الالحئة مبوجب اتفاق  يجة  سب، و شـ مجع شـ للل نل بت تن
سجةل دوياخ، خصص إجراء ا2009 شأ ا يات ا نح امحلاية  ياان  تصة  سلطة ا به ا بعث مبو ًياري  ل مل ن سم مل ب خمل ل ت ملت لت ً تخدم هذا . ج سـوا

شأ يات ا ناإلجراء عدة مرات يف بعض احلاالت اليت تقرر فهيا عدم إصدار إعالن ابلرفض يف خصوص  ملسم تخدم . ت تسـوميكن أن 
تصة هذا اإلجراء حاةل حسب إعالن ابلرفض اك سلطات ا خملا شأل يات ا نن قد صدر عهنا يف خصوص  ملسم تعديل اآلخر . ت لوانصب ا

يل مبوجب  يق إجراءات الطلب واإلخطار وا يل  تحدثة بوضع تعلاميت إدارية ختص تفا سجعىل سلطة املدير العام ا ب ص تسـ تط لمل
ها املدير العام مبوجب هذه األحاكم إىل رش اإلجراء. الالحئة تعلاميت اإلدارية اليت و نوهتدف ا تخدام الوسائل ضعل سامح اب سـات وا ل

تصة يف ادلول األعضاء سلطات ا تب ادلويل وا يغات بني ا تدفق ا ية  خملاإللكرتو ل بل ل ملكن بونة 2011وبهناية . لت ية احتاد  نت  شـ،  لمجع تب
ناير  يذ يف األول من  بونة اذلي دخل حزي ا تعديالت عىل الالحئة مبوجب اتفاق  ياملزيد من ا شـ لتنفل ت. 2012ل لونصب هذه ا عديالت ت

بطالن ية لإلخطار عن ا رشوط اإللزا بات ادلوية وا توى ا لعىل  ل ل لطل  .محم

يا املعلومات2010ويف مارس  نولو ج، وقعت تطورات أخرى يف جمال  ية . تك شورات الر ية لاكفة أعداد ا مسإذ توفرت سخ إلكرتو ن ن ملن
بو ل بونة ورشة الو ينظام  ن شـ شأ"لل نيات ا ملسم بو "ت سربس ذكل، أطلقت ابإلضافة عىل. يعىل موقع الو بونة إ ياانت  كقاعدة  شـ  عىل لب

بو من خالل واهجة جديدة ثاين من . يموقع الو ية2010لوخالل الربع ا هر العضوية يف  عل، مصمت خريطة تفا بونة،  نظام  ية  تظعا شـ ل لمل
بونة للك دوةل عضو نظام  سجل ادلويل  رس الوصول إىل املعلومات يف ا بونة و شـنظام  ل ل ي لشـ  .تل

يةتنفيذ جدول أع  لتمنامل ا
تني 6راعى الربانمج  تو ية ا ياق تعممي جدول أعامل ا ي يف العمل اذلي يضطلع به يف  ل من صسـ  . من اجلدول مراعاة اتمة6 و1لت

 بياانت األداء

يجة بلنتا نظام مدريد :ةتق املر تفاع معزز  با  ن

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

 2010 2011 2008-2009 2010 1201 

يالت  لتسجا
 اجلديدة

800 42 200 44 485 82 533 37 711 40 

تجديدات  21 754 21 949 39 172 21 900 22 700 لا

 ئحمقق جزيا

يجة بلنتا نظام الهاي: ةتق املر تفاع معزز  با  ن

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

 2010 2011 2008-2009 2010 2011 

ي الت لتسجا
 اجلديدة

100 3 000 4 283 3 216 2 363 2 

ية  نا عالامنذج ا لص
 الواردة

000 12 000 14 920 17 238 11 077 11 

تجديدات  2 822 2 793 5 869 2 600 2 600 لا

أنواع أخرى 
يد  لقمن ا

000 4 500 4 764 7 326 4 247 4 

 ئحمقق جزيا
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يجة بلنتا تلكفة : ةتق املر يث ا للطمعاجلة رسيعة وفعاةل من  ل يالت يف إطار إجراءات نظايم مدريد والهايح سجبات وا  لتل

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

تغرق ملعاجلة  ملسـخفض الوقت ا
يع ونصف  ببات إىل ثالثة أسا طل
ية  بة إىل اكفة الواثئق اخلا لاب لنسـ
من اخملالفات يف إطار إجراءات 

 نظام مدريد

بلغ  بة  تعوجلت  يع3ئق يف من الواث% 95نسـ بلغ  ب أسا بة  تعوجلت  من % 88نسـ
  يوما23الواثئق يف 

يا  لكحمقق 

تغرق ملعاجلة  ملسـخفض الوقت ا
يع رشيطة لا ببات إىل ثالثة أسا طل

عدم وجود خمالفات يف إطار 
 إجراءات نظام الهاي

يع يع  بأربعة أسا يا )الهاي(بثالثة أسا  لكحمقق 

يجة بلنتا بونةجودة معززة للخدمات وامل: ةتق املر تعلقة بأنظمة مدريد والهاي و شـعلومات ا  لمل

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ثل ملعايري  تبة امللفات اليت  متسـ ن
يف (اجلودة  نالاساق يف ا لتصت

 )وبقاء عدد األخطاء يف حد أدىن

شأهنا خطاابت خمالفات % 80نسـبة   )مدريد(بمل ترد 

تاحة عىل موقع  نة ملواملعلومات ا بو يف هناية  سـالو  2009ي
 )لشـبونة(

يف يف  تعلق اب نال خمالفات  لتصت
 طلبات نظام مدريد 

2010  2011 

80,1%  76,2% 

أعدت واهجة جديدة : لشـبونة
؛ Lisbon Expressتسمى 

نظام  ية  رشة الر يحت ا لوأ مس لنت
بو عىل  يبونة عىل موقع الو لشـ
اإلنرتنت؛ ووضعت خريطة 

ية للعامل عىل املوقع ذا  .تهعلتفا

يا  لكحمقق 

نسـبة املاكتب واملودعني وأحصاب 
يالت ادلوية اذلين  لا لتسج

يغات  تعاضوا عن إرسال ا بلا لتسـ
واإلخطارات واإليداعات عىل 

ناء  ية  بالورق ابلوسائل اإللكرتو ن
عىل أنظمة مدريد والهاي 

بونة  لشـو

بلغ  بة  تلمت  تا سـ نسـ من واثئق نظام مدريد % 34ُ
يا  نإلكرتو

يا؛ وللطلبات املودع% 50 لطلبات % 0نة إلكرتو
يا  تجديد املودعة إلكرتو نا  )الهاي(ل

تخدام الوسائل  سمح اب متد األحاكم اليت  سـومل  ت تع
ية إال يف  ناير 1ناإللكرتو  )لشـبونة (2010ي 

أودعت واثئق نظام مدريد 
يا  :نإلكرتو

2010  2011 

46%  60% 

 الهاي

يالت للطلبات % 80: لتسجا
ية  ناإللكرتو

تجديدات لبات لط% 60: لا
ية تجديد اإللكرتو نا  ل

ية 16 وافقت :لشـبونة معن إدارة 
تخدام الوسائل اإللكرتوية نعىل ا  سـ

يا  لكحمقق 
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يجة بلنتا بونة: ةتق املر ناء عىل أنظمة مدريد والهاي و نة  شـإجراءات  ب لسـ  حم

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

اعامتد ألحاكم معدةل تريس 
نا ء عىل أنظمة بإجراءات جديدة 

بونة  لشـمدريد والهاي و

يذية  يا مبوجب اللواحئ ا لتنفاإلجراءات موضوعة حا ل
بقة تعلاميت اإلدارية ا ملطوا  ل

يا  نولو يث  ية من  جومل تطوع أية إجراءات حا تك ح ل
 املعلومات 

تة اختاذ القرارات  ية أ متمسحت  معل
نح امحلاية (يف املاكتب  مالرفض و

ية مبعاجلة ) ئوالقرارات الهنا
تة 193 054 مت معامةل بطريقة مؤ

ثل  مييا، ما  من إجاميل % 54لك
ها  سـتلمعدد القرارات اليت ا

ناء عىل نظام  تب ادلويل  با ملك
نة   2011سـمدريد يف 

يذية : الهاي تنفدخلت الحئة 
نفاذ يف  سطة حزي ا لشرتكة  ب مم

ية . 2010سـنة  متدت  مجعوا ع
الهاي تعديالت أخرى يف 

تخدام إجراءات 2011 سـنة سـ ال
ية لغة . ةجديد با تمدت اإل نوا سـ ُع

 2010أبريل  1معل اكمةل يف 
 )الهاي(

متدت إجراءات : لشـبونة عا
نفاذ يف  لجديدة ودخلت حزي ا

متدت 2010يناير  1 ع وا
إجراءات جديدة أخرى يف 

 .2011 سـنة

أدخل تعديل عىل الالحئة : مدريد
شرتكة ونفذ يف  يذية ا ملا  1لتنف

ّوأجل إدخال . 2012يناير  ُ
شت تعديالت أخ متةل نو قرى  حم

نة  سـيف اجامتع الفريق العامل يف 
ها الفريق 2011 نا قش، عىل أن  ي

نة   .2012سـيف 

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا بونة: ةتق املر شـية دوية معززة ألنظمة مدريد والهاي و ل  لتغط

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

تعاقدة جديدة  ية أطراف  ممثا ن
 ريدمبوجب بروتوكول مد

تعاقدة جديدة   طرفا إجامال83 مأربعة أطراف 
تان : يه يل واكزا سـإرسا خئ

تان سودان وطا سـوا  جيكل

 ئحمقق جزيا

تعاقداطرف ن مبوجب ان جديدامن 
بونة  لشـاتفاق 

: انضم طرف واحد جديد هو  طرفا إجامال26
ية  يوغوسال فهورية مقدويا ا لمج ن

سابقة  لا

 ئحمقق جزيا

تعاقدة جديدة  ية أطراف  ممثا يف36ن تعاقدا مبوجب ويقة  ن طرفا  جث تعاقدة جديدة  م مبعة أطراف  سـ
ندا وموانكو : يه نلأذريجان و فب

يا  لكحمقق 
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يفمب نوجب ويقة  بل األسود والرنوجي ورواندا  جث جلوا
تا  جيكسـوطا

يجة بلنتا هم اليت :ةتق املر تواصل  تفعني وا بة ا تعلقة مبخا بادرات ا ية وا تدر معزايدة عدد ادلورات ا لب ن ط مل مل ي توى ملل بو داخل مقرها وعىل ا سـ تقوم هبا الو ملي
نه تخدام نظايم مدريد والهاي و يع نطاق ا سيالوطين من أجل تو سـ  .حتسـ

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

تدريب  شاركني يف ا لبة ا مل نسـ
تخدمون املعارف  يسـاذلين 

ثا يف  بة حد هارات ا يوا ملكتسـ مل
بدل تب وا سب ا لالعمل   ملكحب

تاحةبي تاحة ماانت غري  مياانت غري   منقطع ب

يني وغريمه من أحصاب  ملهنعدد ا
شاركني يف  يني ا ملاملصاحل الر ئيسـ
بة  تعلقة مبخا طتلف األشطة ا مل ن خم

بدل تب وا سب ا لامجلاهري   ملكحب

تاحة مياانت غري  بة يف  ب شطة اخملا طنفذ عدد من أ ن ّ
يا  ياابن(سـآ وأورواب ) لالصني وا

 وقربص مبا يف ذكل يف بلغاراي(
يا وتريا با كوفرسا وبوندا وأ ن سـ ل ) ن

ية تحدة األمر يكوالوالايت ا . مل
وفضال عن ذكل عقدت ندواتن 

يف . جنعن نظام مدريد يف 
بة  شطة اخملا هر أثر أ طو ن ظ

سني –املذكورة  حت اليت تريم إىل 
تخدام  بات –سـالا لطل يف عدد ا

نات الالحقة  ييادلوية وا لتعل
سجةل يف  تلمة وا ملا ملسـ

عىل الرمغ من  2011 سـنة
تصادية  بة قالظروف الا لصعا

وعدم انضامم أية أطراف جديدة 
نة نذ  سـإىل نظام مدريد   . 2011 م

بة15ّونفذ  شاطا للمخا ط  أربعة : ن
نقةل حبضور   400متندوات 

نطقة  ملشارك؛ وندواتن يف ا م
شاراك؛ 70بالعرية حبضور  م 

ية حبضور  خلوأربعة ندوات دا
شاراك؛ و120  حلقات معل 5م 
شارك 200ر حبضو  )الهاي(م 

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا نايم :ةتق املر تجات وخدمات العامل ا ية لفائدة  لنفاذ أكرب لألسواق العا ن  ممل

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

بات ادلوية من العامل  لبة ا لطل نسـ
نايم  لا

تلمة يف % 5,6نسـبة  بات  سـمن إجاميل ا ملطل
 )مدريد (2009 سـنة

 )الهاي(ب واحد وطل

نة  يال دويا ساراي 55 اكن 2009سـويف هناية  ل  تسج
يال817من أصل ( ية ) تسج  نا بدلان ا متلام من ا ل ل مسـ
 )لشـبونة(

% 7,4و )%2010 (6,9
 )مدريد) (2011(

بة  تلمت  سـوا ن % 0,85نسـ
بات يف الفرتة  لطلإجاميل ا

 )الهاي (2010-2011

نة   58 اكن 2011سـويف هناية 

يا  لكحمقق 
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ليال دويا ساراي من أصل  (تسج
يال795 مسـتلام من ) تسج 

ية  نا بدلان ا ما ل  )لشـبونة(ل

يجة بلنتا ية الفكرية: ةتق املر تعريف حقوق ا ياانت موسعة مكونة من أدوات  مللكإاتحة قاعدة  ل  ب

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ية  ياانت واحدة أ صلقاعدة  ب
تشمل اكفة املعلومات عن 

تج يالت ملنا سجات واملربطة اب لتت
بناء عىل بروتوكول مدريد ونظام 

بونة واملادة  لشـالهاي واتفاق 
ية ابريس6 ثا من اتفا قاث  ل

تان ياانت  نفصلقاعدات  ّدشن إصدار جديد من قاعدة  مب ُ
شمل ROMARINبياانت  ي، 

ياانت  بيع وظائف قاعدة ا لمج
Madrid Express يف ،

 .2011 فرباير

ياانت  يت قاعدة ا بوأ للغ
Madrid Express يف 

 2011 مارس

ية  ياانت العا نت قاعدة ا ملود لب ّش
نة  توسـمي يف  سـألدوات ا  2011ل

يا  لكحمقق 

 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
ية  نفقات ا لفعلا رشية(ل رشية وخالف املوارد ا باملوارد ا لب تحويالت ) ل ية بعد ا ليف مقابل املزيا  2011-2010ن

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا�������    
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2011-2010
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تحويالت  .فأل ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا لبني املزيا ن متدة للفرتة 2011-2010ت ية ا ملع مقارنة ابملزيا بب مغادرة 2011-2010ن رشية  بس اخنفاضا يف املوارد ا بل
نة   .2010سـموظفني يف إطار برانمج إهناء اخلدمة الطوعي يف 

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

توقع يف الفرتة يعزى ا رشية عن القدر ا تخدام خالف املوارد ا ملخنفاض ا ب يث 2011- 2010لسـ ح جزيا إىل املاكسب احملققة من  ئ
يات مدريد  ية يف أسفار الغري حلضور  مجعالفعا بكرا(ل سفر  مثل رشاء تذاكر ا ية ) لم يات مدريد إىل هجات خار ناد ترجامت  جوإ معل سـ

تابعة ثات ا توزايدة عدد ا ملبع يجة ويف إط. ل يل،  ية، وخاصة نفقات ا سوب يف املزيا نفقات أقل من ا نتار نظام الهاي اكنت ا شغ ن حمل لتل
ية  ية والرتو شطة اإلعال تعلق ابأل توقع، وأيضا يف ما  توى أدىن من ا يالت إىل  جيالخنفاض عدد ا ن ي مل سـ مسج م تعاقدية(لت  )لاخلدمات ا
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تحكمي والوساطة وأسامء احلقول :7 الربانمج  لا

سؤول عن ا يان وشارد :لربانمجملا يد يوهانس كر تا يستسـ  ل

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
تعلقة  نازعات ا سوية ا تلكفة  يث ا بدائل املوقوتة والفعاةل من  تحكمي والوساطة املورد ادلويل الرييس  بو  بح مركز الو مللقد أ مل ت ل لل لل ي لص ح ئ

ية الفكرية يف احملامك، وهو يقوم بدور املورد للخربات ال ّاب سؤول عن إدارة القضاايمللك ية وا ملقانوية وا مي يوشمل ذكل تقدمي . لتنظن
نازعات عىل أسامء احلقول عىل اإلنرتنت  .ملاخلدمات يف حاالت ا

ياجات أحصاب حقوق 2011-2010ويف الفرتة  ية ا ثل من إجراءاته  توى األ ت واصل املركز العمل عىل الوصول إىل ا ب حسـ تل لمل م
تفعني هب ية الفكرية وا ملنا يةمللك نازعات عىل هذه احلقوق بفعا سوية ا يث  لا من  مل ت ساعي هو إدارة . ح نرص الرييس يف هذه ا ملولعل ا ئلع

ية إلدارة  ية ا يني حممكني ووسطاء مؤهلني وحتديث ا تدريب و تطلب ا تاجلودة وسوية القضااي مبوجب هذه اإلجراءات، ما  تع ل ي لتحت لبن
ية، بو بفعا مترار وإدارة قضااي الو لالقضااي اب ي ننيسـ وزاد عدد األطراف يف . ملعي مبا يف ذكل تقدمي ادلمع إىل الوسطاء واحملمكني ا

يات من الاتفاع مب تجارية والرب نازعات عىل الرباءات والعالمات ا نا جم ل يامل سوية القضااي إلكرتو بو  نرفق الو ت بحث يف توقعات . لي لواب
شاور مع خرباء دويني، أجرى املرك تخدمني وخرباهتم، واب لا ت لسـ ية دوية ز مل تقصا لدراسة ا ئ تعلقة ابلصفقات بشأن سـ نازعات ا ملسوية ا مل ت

ية ادلوية نولو لا ج نة لتك تاجئ هذه ادلراسة يف  رش  توقع أن  سـ ومن ا ن ن ية لإليداع . 2012تمل لأما يف جمال أسامء احلقول أعد املركز آ
بة  يعاب الزايدة  نه من ا بنسـاإللكرتوين وأدوات أخرى ملعاجلة القضااي ما  ت نظر فهيا مقارنة 23سمك ي يف املائة يف عبء القضااي اليت 

تعلقة بأسامء احلقول2009-2008ابلفرتة  نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  ناد إىل ا مل وذكل ابال مل ت لسـ ل يا . ست ثا أسا سـوأصدر املركز حتد ي
ياسة املوحدال ياق ا تارة يف  سائل  بو وحممكهيا يف  سـتعراض آراء وسطاء الو سـ خم م ي بارةلسـ تفع هبا األطراف عة، وهو  ين عن أداة فريدة 

سطو اإللكرتوين بو يف جمال ا هم فقه الو يع أحناء العامل  لوأحصاب املصاحل يف  ي  .لفمج

ية الفكرية يف هذا  تعلقة اب نازعات ا سوية ا نغافورة عن زايدة الرتكزي عىل  سويل  ثل املركز يف مركز ما تب  شاء  مللكويمن إ ملمك مل ت سـ ك مي بن
شاء هذا املركز وابإلضافة إىل. اإلقلمي بو، صاحب إ نازعات وإدارة إجراءات الو سوية ا نود اخلاصة  شأن ا توجهيات  ن تقدمي ا ي مل ت ب ب بل ل

ية يبنظمي برامج تدر  .ت

تكررة يف  نازعات ا يأة مع ا نازعات  سوية ا ية الفكرية عىل وضع إجراءات بديةل  ملوساعد املركز أحصاب املصاحل يف جمال ا مل هم مل لت مللك
هم شا طجماالت  ية اليت تدعى . ن با يل اإلاتوات األ ية  نوساعد املركز عىل وجه اخلصوص  سـ حتص تجي األداء "مجع نئة إدارة حقوق  مي ه
برصي سمعي ا لا بو واجمللس ادلويل ) EGEDA" (ل يعىل وضع قواعد خاصة للوساطة؛ وابإلضافة إىل إبرام مذكرة تفامه بني الو

نظمة للمتاحف، ساعد املركز عىل إعداد إجراءات للوساطة يف با من  ثقايف؛ ولىب  شأن الرتاث الفين وا شب  نازعات اليت  م ا طل ل ب ن تمل
ساعدهتا عىل إعداد  يدة"ملاألغذية والزراعة  هات األخرى ا تفإجراءات من أجل معل ا نازعات ق"وأيضا " ملسـجل ملواعد الوساطة يف ا

نقل املوارد تعلقة ابتفاق موحد  لا ياق " مل شأن املوارسـيف  باملعاهدة ادلوية  ية لألغذية والزراعةل با ية ا تد الورا ن  .لث

نازعات املعلقة أمام هذين  سوية ا يارية بديةل  نغافورة عىل إقامة أطر ا بني و ية الفكرية يف ا تيب ا ملوتعاون املركز مع  ت ت سـ للفل خ مللك مك
يالت بات وا شأن ا بني  سجا لطل ب لتت  .ملك

يا، أدار املركز عد نولو تعاون يف جمال العلوم وا ياق ا جويف  لتك ل نازعات سـ سوية ا بديةل  تخدام احللول ا ملدا من القضااي وعزز ا ت ل لسـ
ثةل عىل ذكل تضمني رشاكتملاتفاق الا منوذج ممعوما، ومن األ لسط الحتاد ا سوية ّب ندا  بحوث ادلوية املموةل من هجات أوروية  ت  ب ب ل للل

نازعات سوية ا بديةل  بو ا تعانة حبلول الو نازعات ابال ملا ت ل ي سـ  .لمل

ية الفكرية عىل اإلنرتنت دون ويعمل املركز جاه تفاع اب تعلق ابال نازعات فامي  سوية ا تويل الرايدة يف إعداد حلول بديةل  مللكدا  ن ي مل ت لل
نة . ترصحي ية ابألسامء واألرقام ا ئة اإلنرتنت ا متدهتا  يات اجلديدة محلاية احلقوق اليت ا يوابلرتكزي خصوصا عىل اآل ن ي ملعل ملع ه ، )اإلياكن(ع

بو يف  نشاركت الو يا ي بري من أسامء احلقول ا تجابة العامتد اإلياكن املزمع لعدد  ياسة العامة ا شطة رمس ا لعلشاط ابرز من أ ك سـ سـ لن
نازعات مبوجب . اجلديدة سوية ا تقدمي خدمات  تعانت اإلياكن ابملركز  ملويف هذا الصدد ا ت ل تعلقة ابحلقوق سـ ملإجراءات الاعرتاض ا
نح "نالقانوية سابقة  للما تجاريةاليت أعدها امل" ل  .لركز يف ما خيص العالمات ا
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سوية  ياسات  تلفة لرمس ا بدلان يف أقالمي  يا املكونة من رموز ا سؤولني عن إدارة احلقول ا توواصل املركز الاتصال مع ا سـ خم ل لعل لمل ل
ثل  نازعات، حلقول  ما س). الربازيل (BR.مل ية اسـهتل املركز خدمات بديةل  يا بلغات  هور حقول  ية  توعىل  حمل لعل ظ نازعات خلف ملوية ا

 ).dotQatar(قطر . واحلقل QA.واحلقل ) dotEmarat(إمارات . واحلقل AE.للحقل 

ية  لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف
ية الفكرية عىل إعداد  ية الفكرية وممارسـهيا، وساعد ماكتب ا سؤويل ا تحكمي والوساطة  مللكنظم املركز برامج خمصصة يف جمال ا مللك مل ل

سو يارية بديةل  تأطر ا لت ية بأسامء احلقول عىل إعداد جسل ألفضل خ ية ا نازعات املرفوعة إلهيا، وساعد أيضا اإلدارات الو نية ا ن ملعمل ط
تصاد احلر تقةل إىل نظام الا بدلان ا ية وا نا بدلان ا بة إىل ا يهتا اب سب أ نازعات  سوية ا يات  قاملامرسات وآ نم ل ل ل سـ مه ح مل ت ملل توتعلق هذه . لن

يات  تو صاألشطة اب ل ية من ج10 و6 و1ن  .لتمندول أعامل ا

 بياانت األداء

يجة بلنتا تحكمي والوساطة وغريها من  :ةتق املر سويهتا ويمت تفادهيا بفضل خدمات ا ية الفكرية اليت يمت  شأن ا ية  نازعات ادلوية وا لتزايد عدد ا ت ب حملل ل مللكمل
نازعات سوية ا بديةل  ملالطرق ا ت  لل

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

سوية عدد مزتايد من  تيدمع املركز 
نازعات من خالل خدماته  ملا

نازعات سوية ا بديةل  ملوموارده ا ت  لل

نازعة 220 نة (م  سمرب  )2009سـأحدث عدد يف هناية   أدار املركز 2011يحىت د
ية وساطة 269أكرث من  قض 

ية وساطة 49توسمل . وحتكمي قض 
 2011-2010  الفرتةوحتكمي يف

نة 21( ية يف  سـ   2010قض
ية يف 28و) أحدث عدد( قض 

 )2011سـنة 

تظام توجهيات  نويقدم املركز اب
نازعة  ية إىل األطراف ا تإجرا ملئ

نازعاهتم للوساطة  مسري عرض  لتي
تحكمي وشارك يف تقدمي هذه . لأو ا

ساعي "اخلدمات عىل أساس  ملا
يدة بدلان " محلا لأشخاص من ا

ية نا بدلان ا تقدمة وا ما ل ل توسمل . مل
با لال30املركز  نتفاع هبذه طل 

ساعي" يدةملا يف " محل ا
 2011-2010 الفرتة

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا بدلان: ةتق املر يا املكونة من رموز ا يا املكونة من أسامء عامة واحلقول ا ية الفكرية يف احلقول ا لحامية فعاةل  لعل لعل  للملك

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ية 3 000 قول من قضااي احلقض 
يا املكونة من أسامء عامة  يمت لعلا
ياسة  ناء عىل ا سـسويهتا  ب لت

 املوحدة

يا 16 770تسمل املركز  ية من قضااي احلقول ا لعل  قض
نة (وأدارها   )2009سـيف هناية 

ية 4 618قدمت إىل املركز  قض 
ياسة املوحدة  سـناء عىل ا لب

تعلقة بأسامء  نازعات ا ملسوية ا مل لت
. 2011-2010 احلقول يف الفرتة

ية مهنا 4 068وسويت  قض 
توقع أن  ملخالل تكل الفرتة، ومن ا

نة  ية يف  سـسوى القضااي ا ملتبقت

يا  لكحمقق 
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2012. 

ية 300 من قضااي احلقول قض 
بدلان  يا املكونة من رموز ا لا يمت لعل

ياسة  ناء عىل ا سـسويهتا  ب لت
 املوحدة

يا 16 770تسمل املركز  ية من قضااي احلقول ا لعل  قض
ياسة املوحدة املكونة من أس ناء عىل ا سـامء عامة  لب

تعلقة بأسامء احلقول وشأن احلقول  نازعات ا بسوية ا مل مل لت
بدلان  يا املكونة من رموز ا لا نة (لعل  )2009سـيف هناية 

ية من 842رفعت إىل املركز  قض 
يا املكونة من  لعلقضااي احلقول ا

ياسة  ناء عىل ا بدلان  سـرموز ا ب لل
ية 739املوحدة، وسويت  قض 

خالل تكل الفرتة، ومن مهنا 
ية  سوى القضااي ا توقع أن  ملتبقا ت مل

نة   .2012سـيف 

يا  لكحمقق 

ية تنفيذ  نئة اإلنرتنت ا ملعي ه
نة  ملعيابألسامء واألرقام ا

)ICANN ( ئات جديدة هيو
يا املكونة من  لعليل احلقول ا لتسج

ئة  نا يات ا تو شـأسامء عامة  ل ص لل
بو ياسة الو يعن   سـ

ن سوية ا ياسة املوحدة  ملا ت لسـ تعلقة بأسامء ل ملازعات ا
نة (احلقول  متد سوى هذه 2009سـحىت هناية  تع، مل 

نوات ابلفعل ياسة املوحدة لعدة  سـا شة . لسـ نا قوجتري  م
ية  ). فإجراءات إضا

باره  تعانت اإلياكن ابملركز اب تا عسـ
نازعات  سوية ا ملمورد خدمات  ت ّ

مبوجب إجراءات الاعرتاض 
تعلقة ابحلقوق القانوية  نا سابقة "مل لا

 يف ما خيص العالمات "نحللم
تجارية يف إطار برانمج اإلياكن  لا
يا اجلديدة املكونة من  لعلللحقول ا

 أسامء عامة

يا  لكحمقق 

ية إلدارة احلقول  فأربع هجات إضا
يا  بدلانلعلا  لاملكونة من رموز ا

تصممي أو  بو  لساعدة تقدهما الو ي مب
ية الفكرية  يات حامية ا مللكإدارة آ ل

 ليةوفقا للمعايري ادلو

يا املكونة من رموز 62 لعل هجة إجامال إلدارة احلقول ا
بدلان  نة (لا  )2009سـيف هناية 

ية إلدارة  فنت أربع هجات إضا عي
يا املكونة من رموز  لعلاحلقول ا
تقدمي خدمات  بدلان املركز  لا ل

نازعات عىل أسامء  ملسوية ا ت
ية يف  تا لاحلقول ا ل

: 2011-2010 الفرتة
.br )الربازيل (و.qa) قطر (

) الصومال( so.و
تان( tj.و متدت ). (جيكسـطا عوا

هجة من هجات اإلدارة اليت قدم 
املركز اخلدمات إلهيا يف 

ية يف 2009 سـنة ل آ
 ال يقدم املركز 2011-2010 الفرتة

 )باخلدمات شأهنا

هات إدارة  جلوارتفع العدد اإلجاميل 
يا املكونة من رموز  لعلاحلقول ا
يقد نت املركز  بدلان اليت  لا م عيّل

نازعات عىل  ملإلهيا خدمات سوية ا ت
  هجة65أسامء احلقول إىل 

تب  ملكوفضال عن ذكل يقدم ا
نازعات عىل  سوية ا ملخدمات  ت

لأسامء احلقول ادلوية املدرجة يف 
يا املكونة من رموز  لعلاحلقول ا

بدلان يةلا تا ل ا إمارات : .ل
)dotEmarat ( ها تشغلليك 

تحدة و ملاإلمارات العرية ا قطر .ب
)DotQatar (تليك شغلهيا قطر. 

يا  لكحمقق 
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ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
ية  نفقات ا لفعلا رشية(ل رشية وخالف املوارد ا باملوارد ا لب تحويالت ) ل ية بعد ا ليف مقابل املزيا  2011-2010ن

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا�������    

  
 ا���ا��

�ة  ��ا�

2011-2010

  
 ا���ا��

    
ا������

 2011-2010

��� ا������ت 

���ت               � 

2011-2010

  
��� 

ا"!���ام 

(%)

ا���ارد ا������ 

%603100.0'6035'5                 172'5ا������   
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تحويالت  .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

ية بعد  ية الهنا ئبني املزيا ن تحويالت ت متدة للفرتة 2011- 2010لا ية ا ملع مقارنة ابملزيا ثال اخنفاضا يف املوارد 2011- 2010ن يل ا مل عىل  سب
رشية  تني، واخنفاضا يف خالف املوارد ا سؤولني عن إدارة القضااي املؤ يني العديد من ا يل  رشية ويعزى ذكل ابألساس إىل تأ با مل تع لب قل ج

تدر لبب مركزية الاتصاالت وتاكيف ا ل  .يببس

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

ية  رشية من املزيا تخدام خالف املوارد ا بة ا نبلغت  ب سـ لسـ يجة 86,6ن ها  نفقات اخملطط  يل بعض ا بب إلغاء أو تأ ت يف املائة  ل ج نس ل ب
ها امل بذ هود اليت  سفر يف املركز، فضال عن ا ية وا توقعة، وتعطل اخلدمات اللو لبعض األحداث غري ا جل يت ل مل نفقاتجيسل . لركز خلفض ا
شورات إىل الفرتة بع ا يل  يل مؤمتر وإلغاء حلقة معل وتأ تأ ها أساسا  نفقات اخملطط  نواربطت هذه ا ط ب ل ملت ج ج  .2013-2012 ل
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ية :8 الربانمج منيق جدول أعامل ا لتسـ  تن

سؤول عن الربانمج يد جوفري أوياما :ملا نا  لسـ

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
يةل تعزيزا 2009 سـنة  يف8د الربانمج ِعُأ شأن ا بو  منيذ جدول أعامل الو ب لتي سق 2011-2010 الفرتة وخالل. تنف ين مل يربح الربانمج 

نظمة،  يع أعامل ا بادئه عىل  ية و يات جدول أعامل ا رس تعممي تو ملو مج من ص مي لت ية الفكريةوظلي ية وا ية اب نة ا رس أعامل ا مللك  من ن للج لتي ملع . ي
يةوفضال عن ذكل اضطلع الربانمج يذ جدول أعامل ا نافع املرتبة عىل  من بعدد من األشطة دلمع ادلول األعضاء يف جين ا ت مل لتن  .تنف

ية الفكرية أربع دورات تعقدو ية وا ية اب نة ا مللك ا من ن لتللج رشوعات جديدة  2011-2010 الفرتة خاللملع سعة  موافقت فهيا عىل  ت
ية؛ ونظرت يف تقريرين من املدير العام عن19تتناول  يات ص تو تو يذ ا ية عن  ية؛ ويف أربعة تقارير مر يذ جدول أعامل ا ص  ل حل نفمن تنف لتت

ية رشوعات جدول أعامل ا يذ و منالفورية ا لتم تقارير . لتنف يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا يات ا نة عىل آ لووافقت ا سـ ل لتقللج لتن
ئات ا تلف  سامهة  ية العامة عن وصف  يلت إلهيا من ا شت ويقة أ يوان خم م مجلع ث هق يات جدول أعامل ح نهيا من تو يذ ما  بو يف  صلو يع تنفي

ية ية. لتمنا ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو نة أيضا تقارير عن  شت ا لفوان ئحتق ي م للج تني عن . ق شت فضال عن ذكل و ثيقوان ق
رشيعي عىل ا يذها ا تعدد األطراف و تعلقة ابلرباءات يف اإلطار القانوين  لصعمواطن املرونة ا ت لمل نفت ميي، ووافقت م قليد الوطين واإل

ية الفكرية شأن مواطن املرونة يف نظام ا بل  مللكجزيا عىل برانمج العمل ا بملق ساعدة اليت . ئ ية  نة أيضا يف مراجعة خار للمونظرت ا جللج
ية تاجئ  بو لإلدارة القامئة عىل ا رشوع تعزيز إطار الو ية مضن  تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا بغتقدهما الو ن ي م من ل لي ية رصد لت معل دمع 

ها ية و تقيمياألشطة اإلمنا ئ ية الفكرية . ن ية الفكرية واملكل العام وا رشوعات ا بع اليت أجريت مضن  شت ادلراسات ا مللكوان مللك م سـ لق
ية الفكرية توحة والامنذج القامئة عىل ا تعاوية ا رشوعات ا سة وا نا ياسة ا مللكو ملف ن ل مل ف مل نة ط55وشارك زهاء . سـ با يف أعامل ا للج مرا وال ق

تني  .لسـنفرتة ا

تقارير عهنا عىل حنو سلميوظل ها وإعداد ا ية ورصدها و تعلقة جبدول أعامل ا رشوعات ا شطة وا يذ األ ل الربانمج يضمن  من مل مل مين تقينف لت . ت
هود مترت ا ياق ا جلويف هذا ا سـ بذوةللسـ بالغ عددها مل ا يذ ا يات الفورية ا تو يذ ا ل يف الرتكزي عىل ضامن  ص نفل تنف ي19لت ية  تنف تو . ذا فعاالص

تقارير عهنا ها وإعداد ا نة و ثة  ثا نذ ادلورة ا متدة  رشوعات ا يذ ا سق رصد  لومل يربح الربانمج أيضا  للج ل ل مل مين م تقينف ملع ت يك عن أنه . ي هان
بو11تعاون مع الربانمج  تعلمي عن بعد اليت تقدهما الو تجزأ من دورات ا ية جزءا ال  شأن ا بو  ي عىل جعل جدول أعامل الو ل ي من ب . لتي

بادرة وس تعدد األطراف، واختذ  ية الفكرية يف اإلطار القانوين  تعلقة اب مامه الربانمج أيضا يف العكوف عىل مواطن املرونة ا م مللك مل
ية الفكرية ية  يات و للملكشأن إطار تصممي اسرتا ن يج طب  .ت

ثب مع الربانمج  بعد اإلمنايئ عىل 22كومعل الربانمج عن  ية وتقارير أداء الربانمجالربانمج واملزيواثئق ل عىل تعممي ا تلزم ذكل . نا سـوا
ية معززة ومفص ّعىل وجه اخلصوص إعداد آ  عن 2011-2010  وللفرتة2010 لسـنة أداء الربانمج يةل للغاية لإلبالغ يف تقريرل

يات جدول أعامل يذ تو تلف الربامج يف  صسامهة  خم يةتنفم رشوعاتهلتمن ا ّورس. م و يات جدول أي ية ص الربانمج أيضا إدماج تو لتمنعامل ا
بالغ عددها  رشوعات اليت 45لا بقة عىل ا ية ا ية وضع املزيا توسطة وسامه يف  ية لألجل ا بادهئا يف اخلطة الاسرتا ية و مل تو ملط ن معل مل يج تص م

بو يف  ية الو متدهتا  ية اليت ا يات جدول أعامل ا يذ تو ية الفكرية ألغراض  ية وا ية اب نة ا ستقرتهحا ا ي مجع من ص من ن عللج ت لت نفل تمللك بمترب ملع
2010. 

يا إىل  ية نإذاكءسعو يذ جدول أعامل ا نافع املرتبة عىل  ُ الوعي اب من ت لتمل ية ّظتنف مم عدد من حلقات العمل والاجامتعات اإلعال
ية، وأ شاورية واللقاءات اإلعال ُوالاجامتعات ا م يِعلت ّد  نوان كت ية "بعب  شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب  " حملة عامة-لتي

لتيذ جدول أعامل ا  منيةتنف

يات 8يتوىل الربانمج  ساعي بروح تو سرتشد يف أعامهل يف هذه ا تأ  ية، وهو ال  شأن ا بو  يذ جدول أعامل الو يق  ص  مل ي من ب ي يفسـ لتنف ت تن
ية  .لتمنجدول أعامل ا
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 بياانت األداء

يجة بلنتا ها وضع: ةتق املر شطهتا، مبا فهيا  نظمة وأ ية يف برامج ا بادئ جدول أعامل ا معلتزايد إدماج  نم مل   القواعد واملعايريلتمن

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

يا  بو متا شطة الو يع أ شـإعداد  ي ن مج
ية بادئ جدول أعامل ا لتمنمع   م

نة صدرت ية  سـ تعلاميت دا بادئ2009خل يق ا مل  يجة من أصل 40 لتطب يجة 60نت  نت 
بة  يع األهداف (تقمر مجحتت 

بعة ية ا ية املوضو سـالاسرتا ع ليج ) ت
ية للفرتة يف ا نلربانمج واملزيا

ية2012-2013  للتمن فهيا حصة 

يات جدول أعامل وأدرجت ص تو
ية امخلس واألربع اخلطة ن يف ولتمنا

توسط ية لألجل ا ملالاسرتا  تيج

وتضمن تقرير أداء الربانمج اباب 
يات  يذ تو صلإلبالغ عن  تنف

رشوعاته ية و مجدول أعامل ا  لتمن

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا شطة ملموسةتنفيذ: ةتق املر رشوعات وأ ية عرب  ن فعال جلدول أعامل ا ممن  لت

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ية  يات جدول أعامل ا منعدد تو لتص
نجاح عرب  يذها  باجلاري  تنف

رشوعات واألشطة نا  مل

نجاح19 نفذ  ية  ب تو ت يذ  ص نجاح19تنفتواصل  ية  ب تو  :ص

شأن - رشوعات  سعة  ب  مت
ساعدة ا لتقا تتناول (نية مل
يات  تو صا  )10 و9 و8 و5 و2ل

تخصصة - رشوعات  سة  م  م مخ
يات  تو صناول ا ل  19 و16 و7تت

 31 و30 و27 و24 و23 و20و
 .41 و38 و33 و32و

تخصصة - رشوعات  سعة  م  م ت
متت املوافقة علهيا خالل فرتة 

تني  يات (لسـنا تو صناول ا ل  4 و1تت
 20 و19 و16 و13 و11 و10و
 34 و31 و30 و28 و26 و25و
 .)40 و39 و37 و36 و35و

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا شأنه عىل حنو فعال: ةتق املر ميه وإعداد تقارير  يات و تو يذ ا برصد  ص تقيل  تنف

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

يع  تعامل أنظمة الرصد يف  مجا سـ
رشوعات ويف اختاذ القرارات  ملا

 

يمي يف طور اإلعداد يف هنايةآ لتقيات ا سؤولون عن الربامج  2009 نةسـ ل تخدم ا ملا سـ
يذ اجلاري  نا لرصد ا لتنفنظاما  تيم

رشوعا رشين  مثالثة و ع  ل

تة  يمي خاريج  لسـواسـهتل  تق
تمكةل مسـرشوعات   م

يا  لكحمقق 
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ناجتة  يات ا تو يذ ا نجاح يف  لا ص ل تنفل
يمي ييت الرصد وا لتقعن   معل

شأن  تقارير املقدمة  با ية يف أبريل 19ل يذ تقريرين عام ال املدير قدم 2009ص تو تنفعن 
ية إىل   ادلورتنيلتمنجدول أعامل ا

سة  سابعة ماخلا  للجنةلوا

ية  عن حلوقدمت أربعة تقارير مر
يذ  يات الفورية ا تو لتنفا ص ل

ية  رشوعات جدول أعامل ا لتمنو م
يذ إىل  نفيد ا  ادلورتنيلتق

سادسة نةلا ثا م وا نةل ، عىل أن للج 
توجهيات  بيد لك تقرير مهنا  يسـتف

شأن املضمون ادلول األعضا بء 
 والعرض

يا  لكحمقق 

ياميت  ية وا ياميت اذلا تقعدد ا لتق تل
تني تقةل خالل فرتة ا لسـنا  ملسـ

تقةل ياميت  ية أو  ياميت ذا سـعدم إجناز أي  مت تق  يف الفرتة تق
2008-2009 

سعة  ية  ياميت ذا تأجريت  لت تق
رشوعات  رشوعا من  مرش  م ع
ية خالل فرتة  لتمنجدول أعامل ا

تني  لسـنا

يا  لكحمقق 

بنتيجةلا ية: ةتق املر يذ جدول أعامل ا تفادة من  منادلمع املقدم لدلول األعضاء لال لتسـ تنف ُ
 

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ية عىل  يا سارات ا سـا سـ لمل
تويني الوطين واحلكويم  ملسـا
شري إىل جدول  تادلويل اليت 

ياته يد من تو ية و صأعامل ا تسـتفمن  لت

ياتاسـهتل  صيذ تو توبرتنف . 2007 ك جدول األعامل يف أ
ية ورشعت لتمن ادلول األعضاء يف إدماج جدول أعامل ا

ية يا سارات ا سـيف ا سـ  لمل

يذ  ية عن  تنفثالث ندوات إ قلمي
ية  شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب لتي
تني والاكمريون  جننظمت يف األر

تان  سـوقريغزي

تان لرامسي  تان و نيوندواتن إ طي قلمي
نان  تا يف  ياسات  با نظم لسـ  وُعامنل

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا متع املدين وأحصاب املصاحل اآلخرين: ةتق املر ية ادلوية وا نظامت احلكو ية دلى ادلول األعضاء وا جملهم معمق جلدول أعامل ا ل مل ممن لتف ّ 

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ية يف جمال  يجياغة اسرتا تص
تواصل ورش املعلومات  نا ل

يذها  تنفو

ية تواصل  تةتيجاسرتا ية يف قمؤ شأن جدول أعامل ا من  لتب
 2009 سـنة

تواصل  ية ا ياق اسرتا ليف  يج تسـ
ية، نظم  ّاخلاصة جبدول أعامل ا لتمن

ية  نظامت احلكو ماجامتع مع ا مل
يذ  تعاون عىل  تنفادلوية عن ا ل ل

ية، وذكل  لتمنجدول أعامل ا
، كام 11 و20مبشاركة الربانجمني 
يب حول  ّأعد  كت ِ امل جدول أع"ُ

ية  شأن ا بو  منالو ب  ". حملة عامة-لتي

يا  لكحمقق 
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ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
ية  نفقات ا لفعلا رشية(ل رشية وخالف املوارد ا باملوارد ا لب تحويالت ) ل ية بعد ا ليف مقابل املزيا  2011-2010ن

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل
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تحويالت  .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

ية نبني مزيا متدة 2011- 2010 الفرتة ت ية ا رشية مقارنة ابملزيا تحويالت يف األساس اخنفاضا يف املوارد ا ملع بعد ا ن ب لل
تني2011-2010 للفرتة  .لسـن، ألن بعض الوظائف شغرت خالل فرتة ا

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

بادر يذ  رشية ابألساس إىل تأخر  تخدام خالف املوارد ا ميعزى نقص ا تنف بل يل سـ ية الفكرية وتأ يجي الوطين  جة اإلطار الاسرتا للملك ت
ية الفكريةاملؤمت ياسات اخلاصة اب ية يف جمال وضع ا مللكر ادلويل املعين بإدماج ا سـ لمن بةللت تني ا ملق إىل فرتة ا  .لسـن
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ية والاكرييب وا :9 الربانمج هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر نا ل تييق حمل سـ ب  لبدلان األقل منوال

سؤول عن الربانمج يد جوفري أوياما :ملا نا  لسـ

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
تعزيز  ية الفكرية  سخري ا بدلان األقل منوا من  ية وا نا بدلان ا تعاون اإلمنايئ يف هدف متكني ا بو  ليمكن جوهر برانمج الو ت ل ل ل لل مللكي م

بارها مدخالت تاكر اب ية عىل الا تالقدرات الو ب عن يةط ثقا ية وا تصادية والاجامت ية الا يق ا ف حامسة  ق لتحق ع لتمن نطوي ذكل عىل . ل يو
تصاد القامئ عىل املعارف تاكر لال ية الفكرية والا نافع اليت جتلهبا ا شاركة وجين ا قالقدرة عىل ا بمللك مل  .مل

تدخ رشيعات وا ياسات وا يات وا هدف من خالل مجموعة من الاسرتا يق هذا ا لولقد أمكن  ت سـ ليج ل ت ل تدخالت حتق ية وا لالت املؤ سسـ
ية للربانمج  بة الر تاجئ املر سد يف ا ها  رشية، و ية إىل تكوين الكفاءات ا سـالرا ن تج يب ل ئت تق لك ية عرب مؤرشات . 9لم قلميوتراعى اخلصائص اإل

رشوعات واألشطة القطرية توى ا ها عىل  تعامل  يجري ا ية  ية، أما الظروف الو ناألداء اإل مل سـ ل ن ممي معط ف باع مقا. قل ربة قطرية تولعل إ
يذها يط الربامج و بدأ أسايس حيمك  ياجاته  ند إىل ا نفخاصة بلك بدل و م تت ختطح ت  .تس

توهجات  ية لرمس ا سد هذا ادلور بإاتحة مقاربة  ية بني ادلول األعضاء واألمانة، إمنا  تفاعل األسا باره واهجة ا لوالربانمج اب مهنج جي سـ ل عت
تعلق هبا من  ية الفكرية وما  ية  مالاسرتا يللملك ية الفكريةتيج يجي الوطين  للملكبادرات يف أي بدل من خالل اإلطار الاسرتا لوهذه . ت

ية عدة مزااي يه أهنا ية الفكرية يف أي بدل؛ ) أ: (ملهنجاملقاربة ا نظام ا يمي الوضع الراهن  تطويع  هةل ا مللكتضمن أدوات  تق لس ل ) ب(لت
تعدد القطاعات، تعريفا موثو شاوري وطين  سار  موتقدم، من خالل  ت ية وجماالت أولويهتا، م ية الفكرية الاسرتا تيجقا ألهداف ا مللك

ية؛  ية الو يق األهداف اإلمنا سامه هبا هذه األهداف وجماالت األولوية يف  نوبلور الطريقة اليت ميكن أن  ئ ت طت يمي ) ج(حتق يح  تقو تت
ية الف ية  يات و ية الفكرية هبدف رمس اسرتا ياجات اخلاصة يف جمال ا للملكالا نمللك يج طت ت ية ح ية الو متىش مع أولوايت ا نكرية  طمن لت ت
مية واحضة إلهيا ية الفكرية  يف ا تصادية اليت ميكن أن  ها ومع احلزمات الا قوأهدا مللك ق ية . تضف ية الو سار رمس الاسرتا نواسـهتل  يج طم ت ُ

نان من ا13 (2011-2010 بدلا خالل الفرتة 29للملكية الفكرية يف  يا وبدلان ا مل بدلا من إقلمي أفر ث َ َ بنطقة العرية وأربعة بدلان من يق
بدلان األقل منوا ية والاكرييب وثالثة بدلان من ا بعة بدلان من إقلمي أمرياك الال هادئ و يط ا يا وا لإقلمي آ سـ حمل نسـ متدت ). تيل عوقد ا

يات ية الفكرية و/جتاسرتا ية  للملكخطط و يذها يف /طن يا 16تنفأو جيري  سعة بدلان مهنا يف إقلمي أفر يق بدلا أخرى،  نان يف ت ثوبدلان ا َ َ
ية والاكرييب هادئ وثالثة بدلان يف إقلمي أمرياك الال يط ا يا وا نان يف إقلمي آ نطقة العرية وبدلان ا نا تيل حمل سـ ث ب َمل َ. 

هور،  يد وعددا أكرب من ا نفاذ إىل معلومات ومعارف جديدة مدى  ية وتكوين الكفاءات اليت أاتحت فرصا  تو شطة ا مجلوبلغت أ بع لل ع ل ن
نعون يف ومهنم رامسو  يون واملقاولون وا ثون واألاكد با سؤولو اإلدارة وا تخصصون و سؤولون وا ياسات واملديرون وا ملصا مي ل م مل مل حسـ ل

ية الفكرية بدلان األقل منوا للفرتة. مللكجمال ا هادئ وا يط ا يا وا يا وآ ميي أفر ياانت األداء اخلاصة بإ لوشري  حمل سـ ب لت يق  إىل 2011-2010 قل
تدرب تفادوا من هذه اخلدمات بلغ زهاء للمأن العدد اإلجاميل  تدرب7 000سـني اذلين ا شطة عن زايدة عدد . م  نوأسفرت هذه األ

ناهتا  تجارة وحا ية ومراكز الرتوجي  سات اكدلوائر األاكد ثلون طائفة عريضة من املؤ ية الفكرية اذلين  تخصصني يف جمال ا ضا لل مي س مي مللكمل
تاكر وماكت تطوير وواكالت الا بحث وا سات ا بومؤ ل ل ية وسلطات إنفاذ القانون، اليت تعمل اآلن س ئات القضا ية الفكرية وا ئب ا لهي مللك
تدبر يف العالقة بني . مكوارد للمعارف من أجل تكوين الكفاءات يف األقالمي شة وا نا ية  نصات إ لوأاتحت هذه األشطة أيضا  ق للم مي قلن م

تاكر  منو األخرض والا ناخ وا ثل تغري ا ية الفكرية وقضااي  با لمل م يا والصحة العامة واألمن الغذايئ والعلوم مللك نولو جونقل ا لتك
ناعة تجارة وا يا وا نولو لصوا ل ج  .لتك

سات وتكوين  شطة دمع املؤ رشيعات وأ ياسات وا يقي حاسام لضامن الاساق بني ا تفاعيل وا سولقد اكن دور الربانمج ا ن ت سـ ت سـ لل ل لتن
نظ تلفة يف ا ملالكفاءات القطرية اليت تضطلع هبا برامج أخرى  تعاون فامي بني الربانمج . مةخم تظام ا تني زايدة يف ا هدت فرتة ا لو ن ن لسـش

ية وال بة الر تاجئ املر يق ا ها ما أدى إىل  سـودا ين ئل تق حتق ية  خل ية الفكرية وخدمات ا ية وحتديث ا رش ساعدة ا نسـامي يف جماالت ا لبمللك يع ت لمل
ية ية ا نا لتقت تقال إىل مق. لتح تعاون أكرث وأكرث ابال بلور هذا ا نو ل يط القطريسـيت  .لتخطاربة ا

ئت يف 14وكام أورد الربانمج  تاكر أ يا والا نولو ش يف تقريره فإن مراكز دمع ا ج نتك يا 18بل بعة بدلان يف إقلمي أفر يق بدلا إجامال مهنا  سـ
هاد يط ا يا وا نان يف إقلمي آ نطقة العرية وبدلان ا بدلان األقل منوا، وأربعة بدلان يف ا لوأربعة بدلان من ا حمل سـ ث ب مل َل سة بدلان يف َ مخئ و

تعلقة  نفاذ إىل املعلومات ا بدلان ا تكرين يف هذه ا ثني واخملرتعني وا با تايل عىل ا رس اب ية والاكرييب، ما  ملإقلمي أمرياك الال ل ل ب ل ل ملي ح ّن تي
ية الفكرية تعاون مع الربانمج . مللكاب ية الفكرية اب تحديث إدارات ا بادرات  لونفذت  مللكل م ّ بادرات 15ُ تاجئ كربى مل وأمثرت هذه ا نعن 
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رشه  تحضري  نطقة العرية، ويف الوقت ذاته جرى ا نجاح يف بدلين من ا ية الفكرية  تة ا رش اإلصدار اجلديدة من نظام أ نمهنا  ل ب مل ب مت لن مللك
تني؛ وتريب برانمج  بدلان األخرى خالل فرتة ا كيف العديد من ا ية WIPOScanلسـنل ية  ية األفر نظمة اإل للملك احلاسويب يف ا يق مي قلمل

ية والاكرييب؛ ) ياألربو(لفكرية ا نطقة العرية وثالثة بدلان يف إقلمي أمرياك الال سة بدلان يف اإلقلمي األفريقي وأربعة بدلان يف ا تينو ب مل مخ
هادئ وبدلين  يط ا يا وا نني يف إقلمي آ برية احلجم يف بدلين ا توسطة وا ية الفكرية ا تحديث يف ماكتب ا رشوعات ا يذ  لو لك مللك حملنف سـ ث مل ل م ت

ثل برانمج بروسور ثا ميي  بادرات تعاون إ يذ  ية والاكرييب، فضال عن  منني يف إقلمي أمرياك الال م نف قلن ت وإدارة الرباءات ) PROSUR(تي
ية ية الاكر يباإل ها، ومتكهنا . قلمي ية الفكرية و ية الفكرية يف إدارة حقوق ا ية ماكتب ا هود إىل زايدة فعا يع هذه ا يلوتؤدي  مللك مللك تسججل ل مج

بة عىل خدماهتايف الوق تخدمني املزتايدة وا بات ا بة  تقلت ذاته من موا سـ طل ملك  .مل

ية املربطة هبا يف  نصات اإللكرتو ية وا ياانت اإللكرتو تمكل إعداد قواعد ا تني، إذ ا توأعدت أدوات عديدة هممة خالل فرتة ا ن مل ن ب لسـ لسـن ُ
ية الفكرية رمق  ية وا ية اب نة ا يات ا مللكياق تو من ن للج ص لتسـ سري اآلن سريا اكمال  و9 و6 و5ملع انظر أدانه للحصول عىل مزيد من (تيه 

يل تفا صا  ).ل

ياانت ادلراسات اإلفرادية  ية لطريقة سري IP Advantageبوقاعدة  يحات  تضمن تو ية أخرى  ياانت إلكرتو معل يه قاعدة  ض ت ن ب
تاكر يف ا ية الفكرية اجلديدة يف الهنوض ابال هام حقوق ا ية الفكرية وطريقة إ با مللك س ية عىل حد سواءمللك نا بدلان ا تقدمة وا مبدلان ا ل ل مل  .ل

يا املالمئة  نولو تعممي ا رشوع  ية الفكرية، ومهنا  ية من ا متعات ا نهيا ا نافع اليت  يد ا تكرة  رشوعات  نت  جود تك مللك لش م لُ م حملل جت مل سـ ب جملم لتج ّ
مت ية  رشوع لرمس اسرتا يا و نولو سويق هذه ا ساعدة عىل  ية وا نا بدلان ا حميف ا يج م ت مل ل تل ج تك ناعة لم ية الفكرية دلوائر  صةل تقوم عىل ا مللك

رشوع لرمس  ية و رشوعة يف األسواق األ سة غري ا نا نوع يدواي من ا سجاد اإليراين ا سجاد اإليراين من أجل حامية ا ما ب مل ف مل ملص ل جنل
تعزيز ا رشوع  بار و توسـمي من أجل القرنفل املزروع يف ز ية الفكرية وا ية يف جمال ا ية قطا لاسرتا م جن ل ع مللكيج يا ت نولو جتخدام ا لتك سـ

يا ية يف أفر توسـمي والعالمات امجلا تكرة وا يقا ع ل  .ملب

شرتك بني  بدلان األقل منوا وهام الربانمج ا ملونفذ برانجمان خمصصان  ية ادلويةلل سويدية  لالواكةل ا من بدلان األقل للتل بو من أجل ا ل والو ي
شأن ا بو  رشوع جدول أعامل الو تصاد العاملي و منمنوا يف الا ب ي لتم بدلان األقل منوا، ق تخداهما يف ا يا املالمئة وا نولو لية حول نقل ا سـ ج لتك

يا بال وزا نغالديش و يني آخرين من  ية ادلوية والقطاع اخلاص ورشاكء إمنا نظامت احلكو بوأدى ذكل إىل إقامة رشااكت بني ا ب ئ ل ممل ي . نم
بدلان منوانوتج عن  تحدة الرابع املعين بأقل ا لمؤمتر األمم ا بول يف مايو ، اذلي عقد مل يه، 2011سطنيف إ يا  بو رشياك ر ف واكنت الو سـ ئيي

بول  ية الفكرية2020- 2010سطنبرانمج معل إ بو يف جمال ا رشوعات الو بعة من  بدلان منوا اذلي يضمن  مللك لصاحل أقل ا ي م سـ  .ل

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

شأن9الربانمج  بو  نفذة جلدول أعامل الو ية ا ب هو أحد الربامج الر ي مل يةئيسـ شطة . لتمن ا ية بأ يات جدول أعامل ا تعلق عدد من تو نو من ص لتي
بو، وال ية وتكوين الكفاءات اليت تضطلع هبا الو ساعدة ا يا ن ئة ألف لتقمل ندرجة يف ا يات ا تو لفسـامي ا مل ص يات مالمح . ل تو صوترمس هذه ا ل

شطة الربانمج  يط أ يات و نوضع األهداف والاسرتا ختط يذها9تيج ها و نف و تمي  .تصم

يةوشارك ا ية من جدول أعامل ا تا رشوعات ا يذ ا منلربانمج يف  ل ل لتمل  :تنف

رشوع  - نون DA_05_01مليف إطار ا ية الفكرية "ملع ا ية يف جمال ا ساعدة ا ياانت  مللكقاعدة  ن للم ، )"IP-TAD(لتقب
ياانت  ئت قاعدة  للبأ تايل(نش تاحة عىل املوقع اإللكرتوين ا لويه  ، )</http://www.wipo.int/tad/en>: م

ياانت املذكورة وحدثت ثة وأدرجت يف قاعدة ا ثا نة يف دورهتا ا شاريني اليت عرضت عىل ا ب قامئة اخلرباء الا ل ل للج لت س
تايل( تاحة عىل املوقع اإللكرتوين ا لويه   )</http://www.wipo.int/roc/en>: م

رشوع  - نون DA_09_01مليف إطار ا ية يف جمال "ملع ا ياجات اإلمنا ياانت ملطابقة الا ئقاعدة  ت ية الفكرية حب -IP(مللكا

DMD"( تدشني املرفق اإللكرتوين ياانت  تمكلت قاعدة ا ب، ا ب تايل(لسـ : لعىل املوقع اإللكرتوين ا
<www.wipo.int/dmd>( 

رشوع  - نون DA_10_05مليف إطار ا ية الفكرية عىل لك "ملع ا تخدمني يف جمال ا سات وا مللكتعزيز قدرات املؤ سـ ملس
ميي و يد الوطين ودون اإل قلمن ا مييلصع سؤولني "قلاإل ساعدة ا ية  ية ومجموعة من األدوات املر مل، أعدت  مل جع مهنج

ية  ية الفكرية الو يمي وضع نظم ا ية الفكرية عىل  ية يف جمال ا يات الو شاركني يف رمس الاسرتا نا ن يج طمل ط مللكت تق مللك
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ية الفكرية ياجات احملددة يف جمال ا يمي الا ية و مللكوحتديد األهداف الاسرتا تتق حيج تربت هذه األدوات وقد. ت خ ا
ياهتا  ية املقرتحة عىل رمس اسرتا بقت ا تة بدلان رائدة  جتونقحت ووحدت عىل أساس اآلراء الواردة من  ملهنج ط سـ ّ ُ

ية الفكرية ية  للملكالو  . طن

رشوع  - نون DA_4_10_01مليف إطار ا ية "ملع ا نا بدلان ا تطوير األعامل يف ا تجات  ية الفكرية وتوسـمي ا ما لمللك ل ل ملن
بدلا توسـمي"ن األقل منوالوا ية الفكرية وا يات ا ية عىل رمس اسرتا متعات ا ساعدة ا ية  ل، أعدت  يج حملل مل مللكمهنج ت . جمل

ندا ومجموعة من  ية يف أو تجات زرا ند وثالثة  تجات حرية يف ات ية عىل ثالثة  تربت هذه الاسرتا غوا ع ن يل ن ميج فم َخ ِ ت
ية يف بامن ية واحلر تجات الزرا فا ع  .ملن

رشوع  - نون DA_19_30_30_02مليف إطار ا ية "ملع ا ية وا تعامل املعلومات ا لعلمتكون الكفاءات يف ا ن لتقسـ
ية حمددة تحدايت إمنا ية حمددة حال  نولو ئاملالمئة جملاالت  ل ج بدلان "تك رشوع يف ثالثة بدلان رائدة من ا يذ ا ل، بدأ  مل تنف

يا بال وزا نغالديش و باألقل منوا ويه  مب ي. ني تلفة، مهنا ا تمكلت خطوات  توا خم شاركة خسـ يني  مبار خرباء دويني وو ن طل
شاركة خرباء دويني،  هذه األفرقة  ية وعقد اجامتعات  يف أفرقة اخلرباء الو يدة، وتأ بدلان ا سؤولني من ا لا مب ن ل ل لمل طتف ملسـ

ية"وحتديد  تحدايت اإلمنا ئا ية مالمئة من خالل إعداد تقارير عن واقع نظام " ل ية و ها عن حلول  بحث  علماليت  تقن ل سي
ية ا يد . لفكرية العامليمللكا شالكت احملددة عىل ا ية الالزمة حال  ية وا بحث عن املعلومات ا تمكل ا لصعوا للم لعلم ن ل لتقسـ

بدلان تعاون مع ماكتب الرباءات وعدد من ا لالوطين اب يا األكرث مالمئة . ل نولو يار ا رشوع مرحةل ا جوبلغ ا لتك تخ مل
ية احملددة يف لك بدل تحدايت اإلمنا يذها حال  ئو لل  . تنف

رشوع و يذ ا يا يف  ملاكن الربانمج أيضا رشياك ر تنفسـ نون DA_33_38_41_01ئي بو "ملع ا يرشوع من أجل تعزيز إطار الو م
ية ية رصد األشطة اإلمنا ية دمع  تاجئ  ئلإلدارة القامئة عىل ا ن معل بغ  ".لن

 بياانت األداء

يجة بلنتا ية الفكرية وخطط مع: ةتق املر شأن ا ية  يات و مللكياسات واسرتا ب ن يج طسـ يةت ية الو نل قطرية تامتىش واخلطط واألولوايت اإلمنا يا (طئ  )يقأفر

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

 بدلان رشعت 5ما ال يقل عن 
ياسات  ياغة  سـيف  ص

ية  شأن ا يات  مللكواسرتا ب تيج
متدت 4الفكرية و ع بدلان ا

شأن  يات  بياسات واسرتا يج تسـ
ية الفكرية و   بدلان بصدد3مللكا

ية  شأن ا ية  مللكيذ خطط و بنف طن ت
 الفكرية

ية  يات ا ية اسرتا ية الفكرية يف أ ندرج ا منال  يج ب لتت ت غل مللك
ية للحد من الفقر يات الو ية أو الاسرتا نالو يج طن ت  ؛ط

ية الفكرية أو  شأن ا ياسة  متدت  مللكوأربعة بدلان ا ب سـ ع
ية الفكرية يف هناية  ية ا يات  مللكاسرتا من لتيج  2009 سـنةت

سار رمس  مدشن 
يات/اتسـياس ية تيجاسرتا مللك ا

تبوسواان وبوروندي : يفالفكرية 
يا  هورية أفر يقوالاكمريون و مج
هورية  مجالوسطى والكونغو و

سوتو  ية وغاان و يالكونغو ادلميقرا لط
يا وتوغو  نومايل ويجرياي وتزنا ن

يون   ؛ )بدلا 13(لوسريا

ياساتو متدت  سـا يات/ع  تيجاسرتا
ية الفكرية  يوس، : يفمللكا يشـمور

يلور نغال، و شـواندا، وا يسـ  سل
 ؛) بدلان4(

يذ  تنفوجيري 
ية /سـياسات يات ا مللكاسرتا تيج
يوس : الفكرية يف شـبرياي ومور يي ل

يل  نغال و شـورواندا وا يسـ سل
يا   ). بدلان6(مبوزا

يا  لكحمقق 

ياسات  سـتا معل دلمع ا  ئ جزياحمققبشأن ياألربو اعامتد بروتوكول   الحقاحتددلخط
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ية يف جمال  يات اإل ميوالاسرتا قليج ت
بري  يدية وأشاكل ا تعاملعارف ا لتقل ل

ثقايف ا توى لا سـيدي عىل  متقل ل
ية الفكرية  ية  نظمة األفر للملكا يق مل

 يواألربو

بري  يدية وأشاكل ا تعاملعارف ا لتقل ل
يذ الفوللكوري  لتنفوخطة معل 

نة  يذ يف  سـالربوتوكول؛ وبدأ ا لتنف
سؤولني 2011 بار ا تدريب  مل  ك ب

رشيعات  سري سن ا لتعىل  تي
ية  .طنالو

يجة بلنتا ية الفكرية : ةتق املر تخصصني واخلرباء يف جمال ا شاء نواة من ا ية الفكرية وإ مللكقدرة معززة دلى حمرتيف ا ململلك يا(ن  )يقأفر

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

نة الواحدة  تدربني يف ا سـعدد ا لمل
توزيع اجلغرايف  لوا

تخصصني يف  ية الفكرية يف ملعدد حمدود من ا مللكجمال ا
ية  نتلف القطاعات ا ية، والقضاء، (ملعخم ئات األاكد ميا لهي

وأهجزة إنفاذ القوانني، ومراكز الهنوض ابألعامل 
بحث، وغريها سات ا ناهتا، ومؤ لوحا س  )ض

ّدرب ما يزيد عىل   حمرتف 1 300ُ
نة820(  2010 سـ حمرتفا يف 
 )2012سـنة   حمرتف يف500و

تط بحث وا سات ا لمن مؤ ل وير س
رشاكت  ية وا ئات القضا لوا ئ لهي

توسطة ودوائر  ملالصغرية وا
ية  ية والغذا ناعات الزرا ئا ع لص

ئات رمس  ية و يالزرا هع
تجارة وحمرتيف  ياسات وا لا لسـ

ية الفكرية  فاحصو (مللكا
تجارية والرباءات ) لالعالمات ا

ية  سؤويل ماكتب ا مللكو م
ية يف  ئات األاكد ميالفكرية، وا لهي

ية تا بدلان ا لا ل وندي بور: ل
توبوسواان والرأس األخرض 
والاكمريون وكوت ديفوار 

ية  هورية الكونغو ادلميقرا طو مج
ساو  يا  يا و يويا و يوإ ي ي ب بث ن غن ك

برياي وماالوي ومايل  ليو
يق  يوس وموزا بومور مشـ ي
يا ويجرياي ورواندا  نوان ميب

نوب  يون و يل وسريا جو ل سيشـ
يا  ندا وزا يا وأو يا وتزنا بأفر غ من يق

بابوي  موز

يا  لكحمقق 

سات اليت تقدم ع سدد املؤ
ية الفكرية  مللكخدمات يف جمال ا

ية الفكرية يف  تخصصني يف ا مللكعدد حمدود من ا مل
ية  نتلف القطاعات ا ية، والقضاء، (ملعخم ئات األاكد ميا لهي

وأهجزة إنفاذ القوانني، ومراكز الهنوض ابألعامل 
بحث  سات ا ناهتا، ومؤ لوحا س  )وغريهاض

تدريب  ليجة للحصول عىل ا تن
تقين، أحضت وا لدلمع وا

سات  بحث ومؤ سات ا سمؤ ل س
تعلمي العايل يف وضع ميكهنا من  لا
شورة  يع نطاق خدمات ا ملتو سـ
شلك  ية الفكرية  بيف جمال ا مللك

سات يه  سأفضل وهذه املؤ
يوس لألحباث  يشـجملس مور

تك وسوكويين  سـوجامعة كو
يا وجامعة  نللزراعة يف تزنا

ية  يون واملدرسة الو نسريا طل

يا  لكحمقق 
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يا لإلدارة العا هورية أفر يقمة يف  مج
 . الوسطى

يجة بلنتا ية معززة : ةتق املر ية  ية الفكرية ذات  ثة موهجة حنو تقدمي اخلدمات يف جمال ا تإدارات حد ب حتي ن يا(مللك  )يقأفر

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

هزة بإدارات  بدلان ا جملعدد ا ل
ية الفكرية وتؤدي ثة  للملكحد  ي
مية  تفعني ذات  قخدمات  للمن

ية الفكرية  مللكمضافة يف جمال ا

تفعني دلى  بة أوساط ا نقدرة حمدودة عىل خما ملط
ية الفكرية ية اب ية ا ية أو اإل مللكاإلدارات الو ن مي ملعن  قلط

ية معززة 8 ية  ت بدلان دلهيا  حتب ن
ية  تة ا مللكمن خالل نظام أ مت

 WIPOscanبرانمج /الفكرية
يوي بويه بوسواان وإ ث يا ت كينا و

يا  يق وتزنا شقر وموزا نومد ب مغ
يا  ندا وزا بوأو  مغ

يا  لكحمقق 

ية الفكرية اليت  مللكعدد إدارات ا
بطت أدوات أعامل وأعدت  سـتنا

 قواعد للعمل

تفعني دلى  بة أوساط ا نقدرة حمدودة عىل خما ملط
ية الفكرية ية اب ية ا ية أو اإل مللكاإلدارات الو ن مي ملعن  قلط

ن7 باكت ملراكز دمع ا لتك  يا شـ جولو
هورية  تاكر مؤلفة يف  مجوالا ب

يا  ية و ينالكونغو ادلميقرا كط
يق ويجرياي  شقر وموزا نومد ب مغ

نغال هورية الكونغو وا لسـو  مج

يا  لكحمقق 

ية حلق  نظامت اإلدارة امجلا ععدد  م
 املؤلف اجلديدة واملعززة

مجعية حق املؤلف يف بوروندي   الحقاحتدد
ية حق املؤلف يف بوسواان  تو مجع

تا يف نة نشئأ  2011سـ 

يا  لكحمقق 

بدلان اليت صاغت  لعدد ا
ياانت  للبوطورت ونفذت خططا 

ية  ية (فاجلغرا عتجات زرا من
 )خمتارة

ية  ية ا ية أو اإل نقدرة حمدودة دلى اإلدارات الو مي ملعن قلط
تفعني بة أوساط ا ية الفكرية عىل خما ناب ملط  مللك

بار اسـهتل رمس  جنيف ز
ية  ية  ية قطا للملكاسرتا ع تيج

شأن القرنفل الفكرية و توسـمي  با ل
يق اسـهتل  باري، ويف موزا بالز مجن
رشوع لوضع وإدارة نظام  مإعداد 

ية  ياانت اجلغرا تخدام ا فال ب لسـ
تارة ية  تجات زرا خمشأن  ع ن  .مب

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا ي: ةتق املر بدلان العرية من جين مثار ا توايت، متكن ا يع ا ية الفكرية عىل  شأن ا مللكآفاق موسعة  بمللك ل سـ مج ّب ها حافزا مل صفة الفكرية ابلاكمل بو
تصادية وتكوين الرثوات قية الا  )بادلول العرية( .للتمن

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

هم 3حنو  تعزيز  نفذة  ف برامج  لم
ها أداة حلفز  ية الفكرية بو صفا مللك

تاكر وللهنوض  باإلبداع والا
ية تصادية والاجامت ية الا عاب قمن  لت

بدلان قعدد  بات املقدمة من ا ليل جدا من ا ل لطل تنفيذ ل
ية الفكرية كعامل حمفز ا ية ا مللكألشطة اخلاصة بأ مه ن

 .للتمنية وتكوين الرثوات

ية  شأن ا مللكسامهت عدة برامج  ب
يجة  يق ا ية يف  تالفكرية وا نحتق لمن لت

بة، ويه ية : تقاملر قلميندوة دون إ
ها عىل  ية الفكرية وو قععن ا مللك

ت ية الا قا ؛ )اجلزائر(صادية لتمن
تب  بو و شرتكة بني الو مكوندوة  ي م

ية الفكرية وجامعة  للملككوراي 
نطقة  للمادلول العرية نظمت  ب

تخدام  سـالعرية عن الا ب
ية الفكرية يف  يجي  للملكالاسرتا ت

؛ وحلقة معل عن )مرص(األعامل 
ية الفكرية يف خطط  مللكإدراج ا

يا  لكحمقق 
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ية؛ وندواتن عن جدول أعامل  لتمنا
شأن ا بو  بالو ّمعان (لتمنية ي

بحرين وحلقة معل عن دور ) لوا
ية الفكرية يف تعزيز قدرة  مللكا

سة  نا رشاكت عىل ا فا مل ؛ )بريوت(ل
بو  شرتكة بني الو يوحلقة معل  م

ية عن  نك اإلساليم  منوا للتب ل
تاكر وإدارة األصول الفكرية  بالا

يا  نولو ناحج  يص ا جوالرت تك للخ ل
ية )ُعامن( قلمي؛ وندوة دون إ

نظمة يبو ومشرتكة بني الو ملا
ثقافة ية للرتية والعلوم وا لاإلسال ب  م

تصادية حلق  ية الا قعن األ مه
املؤلف واحلقوق اجملاورة 

شرتكة )اجلزائر( م؛ وحلقة معل 
بو وجامعة فاس عن  يبني الو

ية؛  ية الفكرية ألغراض ا لتمنا مللك
ية الفكرية  ية عن ا مللكوندوة و طن

ية  يق ا لتمنكأداة   )املغرب(لتحق

بلنتيجةا ية وأولوايهتا: ةتق املر ية الو تاكر تامتىش وخطط ا ية الفكرية والا شأن ا ية  يات و ناسرتا من ب ب ن طيج ط لتت  )بادلول العرية( مللك

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

شأن 3حنو  ية  يات و ب اسرتا ن طيج ت
متدة بعد  ية الفكرية معدة و معا ّ مللك

ت شاور مع  يق وا خما ت لسـ لف لتن
ية  ملعنالقطاعات ا

ية الفكرية يف  شأن ا ية  يات و مللكياغة اسرتا ب ن يج طص ت
 .بداايهتا

ية الفكرية  يات ا مللكاسرتا جت
تلفة يف  تاكر يف مراحل  خموالا ب

املغرب وتونس، مبا يف ذكل إبرام 
بو ووزارة  ياتفاق تعاون بني الو

يا يف تونس  نولو ناعة وا جا لتك لص
ية؛ واسـهتل  تيجكجزء من الاسرتا

ية رمس ية  يات و للملك اسرتا ن طيج ت
الفكرية يف اجلزائر وعامن 

سودان سعودية وا لوا  ل

 ئحمقق جزيا

يجة بلنتا ية الفكرية : ةتق املر ثة  سات حد للملكإدارات ومؤ ي ية(س نظامت لإلدارة امجلا تطوير و بحث وا سات  عمبا فهيا مؤ ل لل تريم إىل تقدمي ) مس
يا املعل نولو ثة والاتفاع الفعال  جخدمات حد بتك ن  )بادلول العرية(ومات ي

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

سات 3حنو  س إدارات أو مؤ
للملكية الفكرية بقدرات معززة 

 عىل أداء اخلدمات

نت فكريةالملكية لل إدارة 15 فكريةالملكية للمخس إدارات  حس 
تقدمي اخلدمات دلى ماكتب 

يجة لرفع همارات  ية الفكرية  تا نمللك
ياغة الرباءات ملا صسؤولني عن 

ها وعن اإليداع اإللكرتوين  حفصو
يف ادلويل واإلدارة  لتصنوا

ية للحقوق  اجلزائر ومرص (عامجلا
نان واملغرب  لبواألردن والكويت و
سطني وقطر وسورية  فلوُعامن و

يا  لكحمقق 
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سودان  سعودية وا لوتونس وا ل
تب  تحدة و مكواإلمارات العرية ا مل ب

تعاون دلول  لبراءات جملس ا
ي  )بج العريةخللا

تة 3 هزة بأنظمة األ مت بدلان  جم
ية  مللكواملعلومات يف جمال ا

 الفكرية

ساعدة 13 تحصل يا  )2009- 2008الفرتة (مل بدلا عىل ا نولو ئت مراكز دمع ا جأ تك لش ن
تاكر يف املغرب وتونس  بوالا

ثات  بعومرص واجلزائر وأرسلت 
نحتضريية إلشاء هذه املراكز يف 

سعود وأعد . ية وُعامنلاألردن وا
تة  متإصدار جديد من نظام أ

ية الفكرية يف اجلزائر وتونس . مللكا

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا يدية : ةتق املر ية إىل حامية املعارف ا هود الرا ية ودمع  ثقا ناعات ا تصادية، مبا فهيا ا ية الفكرية الا ية ا تقلوعي وتقدير معززان أل ل لص لمه م للج ف ق مللك
ثقايف  بري ا لوأشاكل ا ها لتع تغال شاع وا يدي والرتاث ا لا سـ مل  )بادلول العرية(لتقل

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

عدد الربامج وادلراسات 
ناعات  بقة يف ا لصواألدوات ا ملط

ية والفوللكور واملعارف  ثقا فا ل
يدية  لتقلا

نان، واكنت  متلت دراسة واحدة يف  لبا تان جتريك سـ درا
سودان  2009-2008 الفرتة يف ليف املغرب وا

ناعات  لصاسـهتلت دراسة عن ا
ية يف األردن؛ وبذلت هجود  ثقا فا ل
شاهبة يف املغرب؛  مبدء دراسة  ل
ية الفكرية  مللكونفذ برانمج عن ا ّ ُ

تدامة وتويق املعارف  ية ا ثوا سـ ملمن لت
ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا لا تع لتقل ل

ها يف ُعامن يدي و تسجيلا  لتقل

يا  لكحمقق 

ية امجلاهري  برامج 3حنو  عتو ل
تلف  تعامل  بهتا اب خموخما سـ ط

تعزيز  لوسائل اإلعالم واألدوات 
ية الفكرية  مللكالوعي اب

ِّوقعت ثالثة اتفاقات  بةُ ته  طخملا هور وتو عيا يف مجل
 2009-2008 الفرتة

ثالثة اليت  لابإلضافة إىل الربامج ا
أبلغ عهنا يف األردن واملغرب 
تحدة يف  ملواإلمارات العرية ا ب

شطة 2010 سـنة ن، أجنزت أ
بحرين  ية أيضا يف اجلزائر وا لتو ع
نان  لبومرص واألردن والكويت و
سودان  سعودية وا لواملغرب وا ل

شأن  مين  بوتونس وُعامن وا ل
ية الفكرية ومهنا  مللكجماالت ا
يدية  يدوية ا ناعات ا تقلا ل للص
ية والرسوم  ياانت اجلغرا فوا لب

ية وغريها نا عوالامنذج ا  .لص

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا ية : ةتق املر ية الو ية الفكرية وخطط معل قطرية تامتىش واألهداف واألولوايت اإلمنا شأن ا ية  يات و نياسات واسرتا ئ ب ن يج طسـ ط مللكت
يا( هادئ سـآ يط ا لوا  )حمل

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ية وضعت 9 ف بدلان إضا
يات وخطط  يجياسات واسرتا تسـ

ية الف شأن ا ية  مللكو ب كرية طن
متدهتا  عوا

يات  مخسة بدلان ياسات واسرتا متدت  يجا تسـ ع
يجي واببوا  ية الفكرية يف  فا مللك

غينيا اجلديدة، ورمست يف بواتن 
يت انم نغويا و يو فل ووضعت . م

ية  مللكخطة معل يف جمال ا

 ئحمقق جزيا
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 .فالفكرية من أجل مدلي

يجة بلنتا ية الفكرية يامتىش و: ةتق املر شأن ا مللكرشيع وطين  ب ية الفكرية واتفاقاهتا ادلوية لكام ت ية ابإلضافة إىل معاهدات ا ية الو لاألهداف اإلمنا ن مللكئ ط
ياسات العامة  تاحة ألغراض ا تىض األمر ذكل ومع مراعاة مواطن املرونة ا سـا لمل هادئ(ق يط ا يا وا لآ حمل  )سـ

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

يقات عىل تعلرشوعات قوانني و  م
مرشوعات القوانني معدة ومرسةل 

ناء عىل الطلب5إىل   ب بدلان 

ية واحدة يف ميبعة بدلان ومجموعة دون إ  قلسـ
 2009-2008 الفرتة

يقات مقدمة  تعلشورة قانوية و ن م
يا إىل  بتا بنغالديش :  بدلا يه11ك

بوداي وجزر كوك  مكوبواتن و
يا ومالزياي ومدليف  نيسـوإندو

ند  تان وات نغويا واب يلو سـ كل م
 .ي الناكورس

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا ية : ةتق املر ية الفكرية واحملامني وماليك حقوق ا يني وحمرتيف ا سؤولني احلكو ياسات وا مللكقدرة ومعرفة معززاتن دلى واضعي ا مللك م مل لسـ
ية  ية ألغراض ا ية الفكرية بفعا تفعني لالتفاع اب منالفكرية وأوساط ا ل ن لتن مللك هادئ(مل يط ا يا وا لآ حمل  )سـ

سري بياانت األداء أسس املقارنة  األداءمؤرشات  لا

شاركني يف  تدربني وا ملعدد ا مل
نة الواحدة  لسـا

تفاد من معارف وهمارات معززة يف 4 300 ّ خشص ا سـ
ية الفكرية خالل الفرتة  مبعدل  (2009-2008مللكا

نة خشصا2 150  )سـ للك 

تفاد   خشصا إجامال من 4 489سـا
هارات املعززة يف  ملاملعارف وا

 مللكية الفكريةجمال ا

يا  لكحمقق 

تجات اخلاصة  ملنعدد ا
بدلان ية إىل تعزيز /لاب ماألقالمي الرا

ية الفكرية وإذاكء  تعريف اب مللكا ل
 الوعي هبا

ية الفكرية وإذاكء 10 تعريف اب تجات تريم إىل ا مللك  ل من
 الوعي هبا

تارة يف جمال :  بدلا16 خممعلومات 
ية  تو ية الفكرية وأدوات  عا لل مللك

طبوعة يف اللغة ممطوعة و
ية تان /حمللا ياق احمليل ألفغا سـا نسـ ل

يا  نيسـوبواتن والصني وإندو
هورية الو  نغويا و مجوإيران و لم

بال  ية و ية ا نيادلميقرا ب لشعط
يت انم، ومواد  ند و يوات فيل

ية  تارة يف جمال ا ية  مللكمر خم جع
بوداي  مكالفكرية مقدمة إىل 
هورية الو  يا و مجوإندو نيسـ

ية و ية ا مادلميقرا ب يامنار لشعط
ند من أجل  يلورسي الناك وات
ية هبا تو ية الفكرية وا عتعلمي ا ل  مللك

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا ية : ةتق املر ية الفكرية والاتفاع به بفعا نفاذ إىل نظام ا هّل ا تفعني و رسة  ية الفكرية تقدم خدمات فعاةل و سات حمدثة  لمؤ ن ل ن مللكس س تللملك للم َّّ مي
هادئ( يط ا يا وا لآ حمل  )سـ

سري بياانت األداء أسس املقارنة داءمؤرشات األ  لا

ية الفكرية ذات  مللكعدد إدارات ا
ية حمدثة ّأنظمة  تة /مكتب متمؤ

سطة ّوإجراءات معل   مب

ساعدة 13 تفادت من ا مل بدلا ا ساعدة 15تلقت  سـ مل بدلا إجامال ا
تحديث  بادرات ا لعىل إجناز  م
تة، أي أرسلت معدات  متواأل

ية الفكرية  تة ا مللكنظام أ مت
ن يا املعلومات إىل ساموا تكو جولو

ثات خرباء  بعوتونغا، وأرسلت 
نغالديش  شارين إىل  بو مست

يا  لكحمقق 
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يجي  بوداي و فوبواتن و مك
هورية الو  يا و مجوإندو نيسـ

ية ومالزياي  ية ا بادلميقرا لشعط
يا  بال واببوا  نغويا و نو ي يم ن غل

يح نظم  لتنقاجلديدة ورسي الناك 
شورة  تة القامئة وتقدمي ا ملاأل مت

نظم؛ بشأن مواصةل حت لديث ا
تة  متوأعدت خطط شامةل لأل

تة ( ناء عىل نظام أ نة  متالر ب مق
ية الفكرية وبرانمج  مللكا

WIPOscan ( بني لفلمن أجل ا
يذها  .تنفواسـهتل 

شأة واملعززة  سات ا َّعدد املؤ ن ملس
يا  نولو هّل نقل ا جاليت  تك لس ت
ية  نفاذ إىل معلومات ا مللكوا ل
مية  بقالفكرية وتقدم خدمات  ّ

 افةمض

شئ  تعلقة ابلرباءاتامركزنأ يا  ملن للمعلومات ا نولو ئت مراكز دمع ا جأ تك لش ن
يت انم،  بني و تاكر يف ا يوالا لفل فب

توى  يع اتفاقات عىل  مسـمع تو ق
اخلدمات؛ وعزز مركز املعلومات 
نغويا ية الفكرية يف  تعلقة اب لا ممل  مللك

يا  لكحمقق 

ية  نظامت اإلدارة امجلا ععدد  م
نقلت ( شأةملنأو ا/َّاملعززة و

ية عن هذا املؤرش إىل  سؤو لا مل
 )3الربانمج 

شاء6 ساعدة عىل إ تفادت من ا ن بدلان ا مل تعزيز /سـ
ية عنظامت اإلدارة امجلا  م

تفادت  ساعدة 10سـا مل بدلان من ا
شاء نظامت اإلدارة /نعىل إ متعزيز 

ية ويه سالم : عامجلا لبروين دار ا
يجي  بوداي والصني و فو مك

نغو يا ومالزياي و موإندو ليا نيسـ
يت انم ند و بني وات يوا يل  فلفل

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا ية الفكرية : ةتق املر ميي يف جمال ا تعاون دون اإل مللكبرامج جديدة أو معززة  قل هادئ(لل يط ا يا وا لآ حمل  )سـ

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

تان  قلمييبادراتن جديداتن دون إ م
رشوعات أو برامج  ميف شلك 

 كةمشرت

ميي تعاون دون اإل قلوضع برانجمان  لل ِ بو  ُ شرتك بني الو ينفذ برانمج  م
يا  نوب رشق آ سـورابطة أمم  ج

ند يف  تا يليف ابنكوك  ب
توبر تعاون الفعال 2010 كأ ل عن ا

ياق  سـيف جمال حفص الرباءات يف 
بحث  تعاون مع الرابطة عىل ا لا ل

ها وفضال عن . حفصعن الرباءات و
تكوين  لذكل اسـهتل برانمج 

اءات أعضاء الفريق العامل كف
تعاون يف  تابع للرابطة واملعين اب لا ل

ية الفكرية من أجل  مللكجمال ا
ية  مللكياغة خطط تطوير ا ص

تاجئ، ومشل  لنالفكرية القامئة عىل ا
ثفة نظمت  مكالربانمج حلقة معل 

يا يف يويو ليف إندو . 2011 نيسـ
خطة معل وسامه ذكل يف تعزيز 

ية  شأن حقوق ا مللكالرابطة  ب

يا  لكحمقق 
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 2015-2011  للفرتةالفكرية

شورة إىل دول  منتدى ملوقدمت ا
هادئ  يط ا لجزر ا ية حمل لشأن آ ب

ية مقرتحة إلدارة العالمات  قلميإ
تجارية   لا

ي شاورية للهنوض اتلعدد اآل لت ا
ميي وتعزيزه تعاون دون اإل قلاب  ل

يات نجزةلست آ نوية،  م  شاورات  سـأجريت أربع  م
بو و يشاورة بني الو رابطة  جلنةم

يا نوب رشق آ سـأمم   يف ج
بو جنيف شاورة بني الو ي، و م

يا وفريق سفراء  نوب آ سـية  جمجع
ميي قلتعاون اإل يح برامج لل لتنق 

بل  شاف  تعاون القامئة وا سـا تك سـل
تعاون،  لامليض قدما هبذا ا

بو أيضا مع فريق  يواشرتكت الو
يا  نوب رشق آ سـرابطة أمم  ج

ية  تعاون يف جمال ا مللكاملعين اب ل
نيت الفكرية  2011 و2010س يف 

تعاون اجلاري بني  ليف مراجعة ا
بو والرابطة  .يالو

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا متدة: ةتق املر ية الفكرية جاهزة أو  شأن ا ية  ية و يات وخطط إمنا معاسرتا مللك ب ن ئ طيج ية والاكرييب( ت  )تينأمرياك الال

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ية  3ما ال يقل عن  فبدلان إضا
يات  ياسات واسرتا يجأعدت  تسـ

ية  شأن ا ية  مللكوخطط و ب طن
متدهتا  عالفكرية وا

ية   بدلان3 يات و نهجزت اسرتا طيج ت ّ ُ
هورية  ية الفكرية  للجمشأن ا مللك ب

ية  متد بعد(مينيكادلو ) تعمل 
سار  تارياك وبامن؛ واسـهتل  موكو ُسـ
شأن  ية  ية و بلرمس اسرتا ن طيج ت

ية الفكرية إلكوادور  مللكا
ندوراس وا هسلفادور و ل

يك  تاكر (ملكسـوا ية الا باسرتا تيج
ية الفكرية  بدلان 3ت؛ ونفذ )مللكوا

ية  شأن ا ية  مللكخططا و ب طن
تني وبرابدوس (الفكرية  جناألر

 )وأوروغواي

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا ياسات العامة وبىن : ةتق املر ية وا ية الفكرية يامتىش واألهداف اإلمنا حتإطار قانوين وطين  سـل ئ ية للملك ية معززة يف جمال ا مللكية إدارية و ن تقت
ية والاكرييب (الفكرية  )تينأمرياك الال

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

هزة 5ما ال يقل عن  جم بدلان 
ية  للملكبإطار قانوين حديث 

 الفكرية

شورة القانوية   بدلان10 نأدى تقدمي ا مل
هورية يا وا ية إىل كولو مجلوا ب من  لتق
بادرات  ية إىل اختاذ  مادلو مينيك
ية لالنضامم إىل بروتوكول  يعرش ت

مدريد؛ وجيري حتديث 

يا  لكحمقق 
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رشيعات أيضا عىل قدم وساق  لتا
ية  ساعدة ا تقدمي ا نيجة  مل ل لتقن ت

 بدلان من بدلان 6نوالقانوية إىل 
يا  مبأمرياك الوسطى وإىل كولو
شأن معاهدة  بوإكوادور وبريو 

هورية  مجلقانون العالمات وإىل ا
ندوراس ا ية و هدلو مينيك

شأن حتديث  بوياكرغوا وبامن  ن
رشيعات اخلاصة ابلعالمات  لتا

تجارية والرباءات من أجل  لا
تجارة ثال التفاقات ا لالا  .مت

يجة بلنتا ية معززة: ةتق املر ية  هزة  ية الفكرية و ثة تقدم اخلدمات يف جمال ا تإدارات حد ب حتي نب جم ية والاكري( مللك  )يبتينأمرياك الال

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

 بدلان بإدارات 5ما ال يقل عن 
ية الفكرية تقدم  ثة  للملكحد ي

مية مضافة  قخدمات ذات 
 للمنتفعني

تكوين الكفاءات يف جمال   بدلان10 ليجة  تن
يجي وإدراج  يط الاسرتا تا لتخط

نظم إدارة اجلودة من خالل 
تني أحضت ماك تب قلمييندوتني إ

تني  ية يف األر نا ية ا نا ع جلص مللك
ية  هورية ادلو يكوالربازيل وا مينمجل
وغواتاميال وبريو وأوروغواي يف 

تقدمي اخلدمات إىل  لوضع أفضل 
توقع أيضا  تخدمني؛ ومن ا ملا ملسـ

سفر ادلمع املقدم إىل   9يأن 
تني وبلزي والربازيل (بدلان  جناألر

يا وإكوادور  ييل وكولو بو مشـ
) وروغوايوابراغواي وبريو وأ

تعاون  شرتكة  نصة  للإلشاء  م من
نوان  ميي  بعاإل تعاون فامي بني "قل لا

نوية يف جمال  ببدلان أمرياك ا جل
ية ونظم  نا ية ا عإدارة ا لص مللك

عن )" PROSUR(املعلومات 
مية،  لقسني اخلدمات املضافة ا حت

شاء إدارة  نوقدم ادلمع أيضا إل
ية للرباءات؛ وكونت  ية اكر يبإ قلمي

مللكية الفكرية كفاءات ماكتب ا
ية يف  يغوا ( بدلا 16طنالو نتأ

ييل  شـوبربودا وبرابدوس وبلزي و
تارياك وكواب  يا وكو سـوكولو مب

ياك  ية مينودو هورية ادلو يكوا مينمجل
ندوراس يوغرناداوإكوادور  ه و

تس نوياكرغوا وبريو و كيسانت 
لتحسني ) يوغرنادين نويفس

يف  تصناإلدارة يف جماالت 
تجارية  نا نيس(لالعالمات ا فيي و

يا  لكحمقق 
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وحفص العالمات ) ولواكرنو
تجارية والرسوم والامنذج  لا
ية وفصح الرباءات  نا عا لص

يف ادلويل  تعانة اب نوالا لتصسـ
سني  حتللرباءات ما أدى إىل 

 تقدمي اخلدمات

ية 4ما ال يقل عن  للملك ماكتب 
يات  تخدم أدوات وآ لالفكرية  تسـ

ية  ية العا ية ا ملجديدة مضن ا ت تحب لل ن
نفاذ الفعال إىل للملكي للة الفكرية 

تعلقة  ية ا نولو ملاملعلومات ا ج لتك
ية الفكرية  مللكاب

ية   بدلان10 مللكمتكن عدد من ماكتب ا
سني  حتالفكرية يف اإلقلمي من 

ية  نولو نفاذ إىل املعلومات ا جا لتك ل
ية  ية ا تمن خالل تعزيز ا تحب لل ن

للملكية الفكرية عقب اختاذ 
تعل ملبادرة إدارة املعلومات ا قة م

ية  مللكابلرباءات دلى ماكتب ا
ية  ية يف أمرياك الال نا ينا ع تلص

)LATIPAT ( 18مبشاركة 
ئت مراكز دلمع  نشبدلا؛ وأ
تاكر يف  يا والا نولو با ج  بدلان 5لتك

ية ( هورية ادلو يككواب وا مينمجل
ندوراس ؛ )هوإكوادور وغواتاميال و

ية الفكرية  تة ا مللكوركب نظام أ مت ّ ُ
تخدم يف  دوس براب( بدلان 4سـوا

؛ وقدمت )وبلزي وكواب وجاماياك
يب إىل   3ساملعدات وبرامج احلوا

ييل وياكرغوا(بدلان  نبلزي و  )شـ

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا ية : ةتق املر هات العامةل يف القطاع اخلاص إلدارة أصول ا تطوير وسائر ا بحث وا ية معززة دلى اجلامعات ومراكز ا مللكقدرات مؤ جل ل ل سسـ
ية ية والاكرييبأمرياك ( لالفكرية بفعا  )تينالال

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

هزة 12ما ال يقل عن  سة  جم مؤ س
ببىن قادرة عىل إدارة أصول 

ية الفكرية  مللكا

سة15 تفادت اجلامعات ومراكز  س مؤ سـا
تطوير يف  بحث وا لا  بدلان 8ل

تارياك ( يا وكو تني وكولو سـاألر ب من ج
يك وبريو وتر يوكواب وا نيداد ملكسـ

من تكوين ) وتوابغو وأوروغواي
ياغة  ية يف  صالكفاءات املؤ سسـ

يا  نولو جالرباءات ونقل ا لتك
الربازيل ( بدلان 9بنجاح؛ ويف 

تارياك  يا وكو ييل وكولو سـو ب مشـ
يك وبامن  ملكسـوإكوادور وا

يداد وتوابغو وأوروغواي ) ينوتر
من تعزيز الكفاءات يف إدارة 

ية الفكرية لفائدة اجلامعات  مللكا
تطوير؛ وعىل و بحث وا لمراكز ا ل

ميي أجري  توى دون اإل قلا ملسـ
ية الفكرية يف  يق يف جمال ا مللكتد ق
ناول  تجامعة غرب األنديز هبدف 

يا  لكحمقق 
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ية  مللكسأةل إدارة شؤون ا م
 .الفكرية يف اجلامعات

يجة بلنتا ية معدة أو : ةتق املر ية و ية الفكرية وخطط إمنا شأن ا ية  يات و ناسرتا ئ ب ن طيج ط بدلان األقل منوا( معمتدةمللكت  )لا

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

بدلان األقل منوا اليت  لعدد ا
ية الفكرية بعني  مللكأخذت ا

يط وإعداد  ند ا بار  تخطالا ع لت ع
سات  سبرامج العمل للمؤ

ية نظامت الو نوا  طمل

نة  بدلان األقل منوا يف هناية  سـثالثة بدلان من ا  2009ل
يو( بإ ياث  )مبيا ورواندا وزا

شطة  بدلان األقل منوا أ نأجنزت ا ل
تعاون اإلمنايئ مع الرتكزي عىل  لا

ياسات  لسـية ا ملك
شأن  ية  يات الو بوالاسرتا ن طيج ت
شاء  ية الفكرية من خالل إ نا مللك

ية وإرشاك اخلرباء  طنجلان و
ية يني يف ا لعملالو بق ذكل . طن طو

ية الفكرية  ياسة ا مللكعىل  سـ
ي ياغة ا يات  سـو ص اسات يف لمعل

شقر بويت ومد غنغالديش و ي  .جب

يا  لكحمقق 

ياسات معدة  يات أو  سـاسرتا تيج
ية الفكرية يف ما ال  مللكشأن ا ب

سة بدلان خالل فرتة  مخيقل عن 
تني  .لسـنا

نة  بدلان األقل منوا يف هناية  سـثالثة بدلان من ا  2009ل
يويا( يا ورواندا وإ بزا ث  )مب

ياسات  يات رمس  سـاسـهتلت  معل
يات ا مللكية الفكرية يف تيجواسرتا

شقر بويت ومد غنغالديش و ي  جب

 ئحمقق جزيا

يجة بلنتا ية : ةتق املر ية الفكرية ألغراض ا تخدام أدوات ا ية الفكرية وا سؤولني واحملرتفني يف جمال ا بار ا ية معززة دلى  منقدرة مؤ سـ مل ك لتسـ مللك مللك س
ية ثقا ية وا تصادية والاجامت ية والا نولو فا ق ج لتك ع بدلان األقل منوا( ل  )لا

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

يمي  يت  بدلان اليت  بتقعدد ا حظ ل
ية  ساعدة ا ياجاهتا إىل ا نال مل تقت لح

 .وتكوين الكفاءات

نة  ياجات حىت هناية  يمي لال سـال  حت ياجات  2009تق  بدلا من 45حتحددت ا
بدلان األقل منوا من خالل  لا
شاور يف  نقاش وا تيات ا ل لمعل

ي اسات مع رامسي لسـجمال ا
سؤويل  ياسات وبار  ما ك لسـ

احلكومة وسائر أحصاب املصاحل 
ية الفكرية ومن  مللكيف جمال ا

خالل مجموعة من الاجامتعات 
تدايت  تدريب وا نوبرامج ا ملل

ية تحدة وأمثر . قلمياإل ملمؤمتر األمم ا
بدلان منوا،  لالرابع املعين بأقل ا

بول يف  سطناذلي عقد يف إ
بعة 2011 مايو سـ عن 

بو يف جمال م نفذها الو يرشوعات  ت
بدلان األقل  ية الفكرية يف ا لا مللك

منوا يف إطار برانمج معل 
بول   .2020-2010سطنإ

يا  لكحمقق 

شاركني يف  تدربني وا ملعدد ا مل
توزيع اجلغرايف نة الواحدة وا لا  .لسـ

شارك من 300 تدرب و م  بدلان األقل 45م ل بدلا من ا
نة شار330 و2008 سـمنوا يف  تدراب و م   بدلا 45اك من م

شاركني من 409 تدربني و م   45م
بدلان األقل منوا يف  لبدلا من ا

تدراب 1 012 و2010سـنة  م 

يا  لكحمقق 
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نة  بدلان األقل منوا يف  سـمن ا شاراك من  2009ل بدلان  بدلا من 45مو لا
نة سـاألقل منوا يف 
 2011 

يجة بلنتا يات وبرامج ورشااكت جديدة أو معززة يف جمال ا: ةتق املر لآ بدلان األقل منوا( تعاونل  )لا

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

بدلان  شأة يف ا رشااكت ا لعدد ا ملن ل
ية  نظامت احلكو ماألقل منوا بني ا مل

والقطاع اخلاص وغريه من 
ية رشاكء يف ا لتمنا  ل

نة  شأة حىت هناية  سـال رشااكت  ياق  .2009من ية سـيف  سويدية  منالواكةل ا للتل
شاركون يف – ليةادلو مل اسـهتل ا

بدلان  تدرييب  بو ا للبرانمج الو ل ي
تصاد العاملي  قاألقل منوا يف الا

نارص القطاعني  عرشوعات مع  م
نيت   2010سالعام واخلاص يف 

 .2011و

رشوع نقل  ياق  مويف  سـ
تخدام  يا وا نولو سـا ج لتك

بدلان  يا املالمئة يف ا نولو لا ج لتك
رشوعات جدول  ماألقل منوا من 

ب ية، يأعامل الو شأن ا منو  لتب
ية يف  ئت جلان و طنأ نش

يا يف  بال وزا بنغالديش و ن مب ي
نارص 2011سـنة  تضمن  ع ويه  ت

 .من القطاعني العام واخلاص

يا  لكحمقق 

نفذة  ية الفكرية ا ملعدد برامج ا مللك
نظامت أخرى  مابالشرتاك مع 

تحدة  ملاتبعة لألمم ا

نة  شرتك حىت هناية  سـبرانمج واحد  مكتب  (2009م
بدلان ممثل األمم بدلان األقل منوا وا سايم  تحدة ا ل ا لل ل مل

سة واجلزر الصغرية ية ا نا يا حلبل  )م

تحدة الرابع  ملعقد مؤمتر األمم ا
بدلان منوا، يف  لاملعين بأقل ا

بول2011 مايو  .سطن يف إ

بول  سطنوهجز برانمج معل إ ّ
بدلان منوا  للصاحل أقل ا

 2020-2010 للعقد

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا ية معززةإدار: ةتق املر ية  تقدمي اخلدمات  يأة  ثة  تات حد ب ل هم حتي بدلان األقل منوا( نب  )لا

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ية  نولو جعدد مراكز املعلومات ا لتك
شأة يف لك بدل  ملنا

نة  شأة حىت هناية  سـثالثة مراكز  يا  2009من نولو ئت مراكز دمع ا جأ تك لش ن
تاكر يف  بدلان  بدلان من4بوالا ل ا

مجهورية الكونغو (األقل منوا 
يق  شقر وموزا ية ومد بادلميقرا غ مط

نغال  )لسـوا

يا  لكحمقق 

نظامت ومعاهد  ملعدد األفراد وا
تعلمي ممن حظي مبعلومات  لا

شارية ية وخدمات ا ستنولو ج  تك

ية الفكرية واجلامعات  بحث يف جمال ا مللكمراكز ا ل
يد من خدمات مراكز نظامت األعامل اليت  تفو  تسـم

بوداي ال  يويا و يا وإ ية يف تزنا نولو مكاملعلومات ا ب ث ن ج لتك
نة (تعمل عىل حنو اكمل بعد   )2009سـحىت هناية 

بدلان األقل منوا يقدم  لاملزيد من ا
شورة  ية وا نولو ملاملعلومات ا ج لتك
ية  يدين اب مللكإىل جامعات ا ملسـتف

شاء مراكز دلمع  نالفكرية، مع إ
تاكر يف  يا والا نولو با ج  بدلان 4لتك

بدلان األقل منوا ية من ا لإضا  .ف

يا  لكحمقق 
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ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
ية  نفقات ا لفعلا رشية(ل رشية وخالف املوارد ا باملوارد ا لب تحويالت ) ل ية بعد ا ليف مقابل املزيا  2011-2010ن

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل
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تحويالت  .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

ية بعد ا نبني املزيا متدة للفرتة 2011-2010لتحويالت ت ية ا ملع مقارنة ابملزيا شورة 2011-2010ن تعلقة اب مل إعادة توزيع األشطة ا مل ن
تجارية عىل الربانجمني  شأن الرباءات والعالمات ا ية  رش ية ا يا لا ب يع ت سـ لسـ تطوير حق املؤلف 2 و1ل تعلقة  شطة ا توايل، واأل ب عىل ا مل ن ل

تعلقة اب3عىل الربانمج  مل، واألشطة ا ية عىل الربانمج ن  .20جملاكتب اخلار

يون فرنك سورسي للفرتة  يوخصصت للربانمج موارد إضافة قدرها  رشوعات جدول 2011-2010مل رشوعات من  يذ ثالثة  م  م لتنف
ية ويه سة"مرشوع : لتمنأعامل ا نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ رشوع " مللك تطوير األعامل يف "مو تجات  ية الفكرية وتوسـمي ا لا ملن مللك

بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا لا ل رشوع " مل ية "مو نولو ية املالمئة جملاالت  ية وا تعامل املعلومات ا جتكون الكفاءات يف ا تك لعلم ن لتقسـ
ية حمددة تحدايت إمنا ئحمددة حال   ".ل

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

ية  رشية من املزيا تخدام خالف املوارد ا بة ا نبلغت  ب سـ لسـ ية  يف امل69,7ن يا تطورات ا سـائة ويعزى ذكل ابألساس إىل ا سـ لل
يل بعض األشطة  تأ بدلان  رشاكء يف بعض ا بات ا ية وإىل  توقعة يف بعض األقالمي وإىل الكوارث ا نوالاضطراابت غري ا ب ل ل طل يع جمل لطب

 .أو إلغاهئا
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توسطة :30 الربانمج رشاكت الصغرية وا ملا  ل

سؤول عن الربانمج ميس بويل :ملا يد  جا  لسـ

 2011-2010زات يف الفرتة اإلجنا
ساعدة املقاولني  تلقى ادلمع  توسطة  رشاكت الصغرية وا سات دمع ا ية وسائر مؤ ية واإل ية الفكرية الو ملظلت ماكتب ا ت مل ل س مي قلن ط مللك

ية الفكرية من خالل تقدمي ادلمع يف املقام األول من أجل ترمجة و نظام ا تفادة  توسطة عىل الا رشاكت الصغرية وا مللكوا ب سـ مل أو تطويع /ل
ياق الوطين وبرامج تدريب املدربني ية الفكرية لقطاع األعامل مع ا سـتوى أدةل ا لحم  .مللك

ها، وال شورات وتطو رشوعات دلى العديد من ادلول األعضاء لرتمجة ا تني عدة  تمكلت خالل فرتة ا يعوا نن م ملسـ سةل أدةل  لسـ سلسـامي 
ية الفكرية لقطاع األعامل توسطة ألصول  ب28وفضال عن ذكل نظم . مللكا رشاكت الصغرية وا تدريب املدربني عىل إدارة ا ملرانجما  ل ل

تقدمي  ية  هارات واخلربات األسا شد ما يكفي من املدربني من لك بدل ممن دلهيم املعارف وا ية الفكرية إدارة فعاةل هبدف  لا سـ ملح مللك
ية ا توسطة عىل إدارة أصول ا رشاكت الصغرية وا ساعدة األوية إىل ا مللكا مل ل ل  .لفكريةمل

تخدام األصول غري املادية  ية الفكرية، وا ية ألصول ا تب جديدة عن اإلدارة الاسرتا سة  تني اكنت تعد  سـوخالل فرتة ا يج ك مللكمخ تن لسـ
ياز تعلقة بعقود الا ية الفكرية ا ية، وقضااي ا تعلقة بقطاع األغذية الزرا ية الفكرية ا تنفاذ إىل أسواق رأس املال، وقضااي ا مل ع مل ملل مللك ، مللك

توسطة رشاكت الصغرية وا تجارية  ملواألرسار ا لل شلك . ل بط ا ياز مرحةل  تعلقة بعقود الا ية الفكرية ا شور قضااي ا لواآلن بلغ  ض ت مل من مللكم
تصممي نة . لوا رشاكت يف  ية الفكرية لفائدة ا سخري ا نوان  شور جديد  تجارة ادلوية يف رش  بو مع غرفة ا سـواشرتكت الو ل ت بع ن ن ل ل مللكي م

ية الفكرية لقطاع األعامل، وهام عىل وجه وفضال ع. 2011 سةل أدةل ا يلني من  ثات جوهرية عىل د مللكن ذكل أدخلت حتد سل ل ي
تجارية وعن الرباءات يالن عن العالمات ا تحديد د لا ل  .ل

رش ية الفكرية لفائدة ا ياسات ا يق الاساق بني  ياسات املالمئة و سامهة يف تعزيز ا بو هجدا  لومل تدخر الو سـ ت سـ للم مللكي حتق اكت الصغرية ل
ية ية واإل ية ودون اإل توايت الو توسطة عىل ا ميوا مي ن سـ قلمل قل ط يدان . مل ية يف ا تعاون وا نظمة ا نوي  تدى ا ملوهذا نظم ا من ل مل سـ لتن ل مل ل

نيت  تصادي يف  سالا تاسع (2011 و2010ق ثامن وا تداين ا لا ل شة وبادل اخلربات حول أفضل املامرسات يف تقدمي ) ملن نا تمن أجل ا ق مل
متويل عامادلمع إىل  ية الفكرية  توسطة يف جمال ا رشاكت الصغرية وا با مللك مل سالفا إىل . ل هدف ذاته يف برا ميي  تدى دون إ تونظم  للن قل م

نيت  ند يف  يني نظام يف ا تديني و سجانب  ه ن لن ية يف . 2011 و2010طم تعاون وا نظمة ا ية يف تقرير  منوأدرجت مدخالت موضو ل لتع م
تصادي عن األصول الفكر يدان الا قا تاكرمل توسطة: بية والا رشاكت الصغرية وا ملبعد ا ل ُ. 

ية  نا رشاكت ا ية  نا سني القدرة ا رشوعات  يا  تارة من أفر يا اسـهتلت يف بدلان  ميي ألفر تب اإل تعاون مع ا هواب ت لل سـ ت تح م خم ملل ف ل ل يق يق قلملك
نولو تاكر يف ا تعانة ابال توسطة القامئة عىل اجملموعات ابال رشاكت الصغرية وا جالصغر وا لتك ب سـ مل ية ل توسـمي والعالمات امجلا عيا وأدوات ا ل

مية  .لقاملضافة ا

ويف هذا الصدد أخذت طائفة عريضة من أحصاب . وما انفك الربانمج يطور أيضا مواد أخرى إلذاكء الوعي وتكوين الكفاءات
با شاريون يف جمال األعامل وا توسطة، ومهنا اجلامعات واخلرباء الا رشاكت الصغرية وا لاملصاحل يف ا ت مل رشاكت الصغرية سل لثون وا ح

تخداهما جملموعة أدوات  توسطة يف شـىت أرجاء العامل، تزيد من ا سـوا IP PANORAMAمل
TM بو تعددة الوسائط اليت أعدهتا الو ي ا مل

تعلمي اإللكرت ية  بارها أداة تفا ية كوراي للهنوض ابالخرتاع اب ية الفكرية و تب كوراي  تعاون مع  نوات اب لليف ثالث  عل ت مجع ل عسـ للملك وين مك
ية الفكرية ية من 13ودخلت الوحدة . مللكيف جمال إدارة أصول ا ياز يف املراحل الهنا تعلقة بعقود الا ية الفكرية ا ئ اخلاصة بقضااي ا ت ممل مللك

ية كوراي للهنوض ابالخرتاع. الاكامتل ية الفكرية و تب كوراي  تعاون مع  بو اب مجعوقدمت الو ل للملكي تقدم للعلوم  مك هد الكوري ا ملوا ملع
ياو نولو جا ناد إىل مجموعة لتك رشاكت ابال نجاح ا ية الفكرية  تقدمة ابللغة اإلنلكزيية عن إدارة أصول ا ية دوية  ت دورة درا مللك سم ل ل ل سـ

IP PANORAMAأدوات 
TMنارص يه ية من ثالثة  تعددة الوسائط، وتألفت هذه ادلورة ادلرا ع ا سـ ية عىل : مل سـدورة درا

ية  بار حتريري عن ا مللكاإلنرتنت؛ وا بكة اإلنرتنتخت ية عىل اإلنرتنت ومدهتا . شـالفكرية؛ وبرانمج خارج  سـوقدمت هذه ادلورة ادلرا
تني يع ثالث مرات خالل فرتة ا لسـنتة أسا ب يث . سـ بار حتريري  ياز ا شاركني ا ية من ا حبواكن عىل من أمكل هذه ادلورة ادلرا ت ت مل خسـ ج

ية من ثالثة أايم خ سـتقى مهنم مجموعة صغرية حلضور دورة درا يولتن ها يف  ثالث  سات ا بكة اإلنرتنت نظمهتا املؤ سـارج  ل س . نفسشـ
ية عىل اإلنرتنت ما مجموعه  نة 603سـوشارك يف ادلورة ادلرا نة 921 و2010سـ طالب يف  با يف  سـ طا يحت الفرصة . 2011ل توأ

نة 13لزهاء  ية عىل اإلنرتنت يف  با أمكلوا ادلورة ادلرا سـ طا سـ نة 19 و2010ل با أمكلوها يف  سـ طا بار  2011ل تازوا الا ختوا ج
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تقدمة  يع  بكة اإلنرتنت ومدته ثالثة أايم عن موا شاركة يف الربانمج ادلرايس اذلي يقدم خارج  ية الفكرية  تحريري عن ا ما ضمللك شـ للم ل
ية الفكرية تعلق بإدارة أصول ا سائل  مللكو ت  .م

ية ابإلضافة إىل طائفة عريضة من مؤ ية واإل ية الفكرية الو ميوظلت ماكتب ا قلن ط توسطة رشاكء مللك رشاكت الصغرية وا ملسات دمع ا ل س
توسطة من خالل  رشاكت الصغرية وا بارشة إىل ا بذل للوصول  هود ظلت  شطة الربانمج، إال أن ا ملأساسني يف الاضطالع بأ ل ت من جل

هرية اليت وزعت عىل بار ا ست ورشة األ تحدة ا توسطة عىل اإلنرتنت بلغات األمم ا رشاكت الصغرية وا شموقع ا لخ ن ل مل مل  35 000 زهاء ل
نة  سـشرتك يف شـىت أصقاع العامل يف  نة 43 513 وزهاء 2010م شرتاك يف  سـ  بهتا 2011م بلغ  نس أي بزايدة  نة  24ت سـيف املائة يف 

2011. 

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

ية30اسرتشد الربانمج  يات الوجهية من جدول أعامل ا تو يذها اب ها و ته و من يف تصممي أ ص ل لتشط نف تيط ختط رشوع وشارك . ن يذ  ميف  تنف
ية  نون DA_10_05لتمنجدول أعامل ا يد "ملع ا ية الفكرية عىل لك من ا تخدمني يف جمال ا سات وا لصعتعزيز قدرات املؤ سـ مللكس مل

ميي ميي واإل قلالوطين ودون اإل تدربني " قل تدريب ا ملاذلي أجري يف إطاره عدد من ادلراسات وبرامج  شورات /وترمجة ول منأو تطويع 
ملسةل أدةل ا IP PANORAMAأدوات لكية الفكرية لقطاع األعامل وترمجت مجموعة سل

TMتعددة الوسائط هدف األسايس . مل ا لواكن ا
نظام ها يف الاتفاع اب تحدايت اليت توا بات وا ية الفكرية وا نظام ا توسطة  تفاع ارشاكت الصغرية وا هم ا لللربانمج هو تعزيز  ن ل ب مل ل هجن لعق مللك  . ف

 بياانت األداء

يجة ياسات : ةتقب املرلنتا ية الفكرية ودلى واضعي ا ها بإدارة أصول ا سات ادلامعة  توسطة واملؤ رشاكت الصغرية وا سـوعي أفضل دلى ا س لمل مللك ل ل
رشاكت ية  نا تعلقة ابلقدرة ا ية ا ياهتا الو ية الفكرية مضن اسرتا ية إدراج ا للبأ سـ ت مل ن يج فمه ل ط ت  مللك

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

رشاكت الصغرية امل لزيد من ا
سات ادلامعة  توسطة واملؤ سوا مل

هذا  ترب املوقع اخملصص  لها اليت  تعل
شورات اجلديدة  ملنالربانمج وا

تعلمي  سابقة وبرانمج ا لوا ل
IP PANORAMA

TM ،
رشة،  عبوحداته الانيت  ها ث ليدا  مف

ها  معليف 

رشاكت الصغرية 1 879 689 لل زايرة للموقع اإللكرتوين 
توسطة   )2009سـنة (ملوا

 زايرة للموقع 1 001 229
رشاكت الصغرية  للاإللكرتوين 

نة  توسطة يف  سـوا  2010مل
 زايرة يف 1 062 211و

 .2011 سـنة

رشة 34 453و شرتاك يف  ن  م
رشاكت الصغرية  بار ا لأ خ

نة  توسطة يف  سـوا  2010مل
نة 43 513و شرتاك يف  سـ  م

بهتا 2011 % 24نس، أي بزايدة 
نة  نة 2011سـيف  بسـ مقارنة 

2010 

يا  لكحمقق 

بدلان اليت تطلب  لاملزيد من ا
شورات والربانمج  ملنإعداد ا

ميي  IP PANORAMAلتعلا
TM 

ياجاهتا وبلغاهتا  ناسب ا تمبا  حي
ية  طنالو

 اتفاقا موقعا مع 18  بدلا16
سات رشيكة /ساملؤ بدلان ا لا ل

شورا يف 52تطويع /لرتمجة من 
 .2010سـنة 

ية ترمجة تمكلت  معلوا تطويع /ُسـ
شورا يف 24  بدلان 8من 

نة( ) 2009 سـاسـهتلت يف 
سة 8ووقعت  س بدلان ومؤ

 22واحدة اتفاقات لرتمجة وتطويع 
نة  سـشورا يف   2011من

يا  لكحمقق 
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تمكلت  َوا سة 14سـ س بدلا ومؤ
 40أو تطويع /واحدة ترمجة و

نة  سـشورا يف   .2011من

 مجموعة أدوات
TM

PANORAMA IP
 

تعددة الوسائط  ملا

تني زهاء  لسـنقدمت خالل فرتة ا
سخة من5 000  األقراص ن 

تب 1 400املدجمة و سخة من  ك  ن
تعلمي اخلاصة مبجموعة  أدوات لا

IP PANORAMA
TM  ابللغة

ناء  تخدمني  باإلنلكزيية إىل ا ملسـ
 .عىل طلب مهنم أساسا

سخ مجموعة أدوات  تعلق  نوفامي  بي
IP PANORAMA

TM  ابللغات
تمكلت سخ  ية، فقد ا نا سـ حملل

نغارية  لهاجملموعة ابللغات ا
ية وا سوا لوا يل ية، حل منا فيت

تمكلت ترمجهتا إىل اللغات  سـوا
ية  بوندية واملوز مبيقا ل ل

ية سلوفا كوا  .ل

سخ اجملموعة يف  تعلق  نوفامي  بي
ية، فقد  تحدة الر مسلغات األمم ا مل

نجاح يف  سخة العرية  نت ا بد ب لن ّشُ
تان 2010سـنة  نت ا لنسخ ود ّش ُ

ية يف  با ية واإل نالفر سـ نسـ
سخة 2011 سـنة لن، كام شارفت ا

ية عىل الا  . سـتكاملسـالرو

تعلقة بقضااي 13وبلغت الوحدة  مل ا
ياز  ية الفكرية وعقود الا متا مللك

 .مرحةل مقدمة

ية اليت  طنعدد ادلراسات الو
يستشهد هبا مرجعا يف وضع 

ياسات  لسـا

تمكل أية دراسة تمكلت ادلراسات يف بوندا  تسـمل  لا سـ
يا نورصيا وتزنا وجيري إعداد . ب

 ادلراسات عىل قدم وساق يف
ند واألردن  لهالربازيل وا

ئحمقق جزيا 

شري إىل  باسات اليت  تعدد الا قت
منشورات الربانمج وبرانجمه 

ميي  IP PANORAMAلتعلا
TM

 

تاحة مياانت غري  تاحة ب مياانت غري   منقطع ب

رش املزيد  نزايدة يف الطلب عىل 
ية  مللكمن املواد اجلديدة عن ا

 الفكرية لقطاع األعامل

شورات يفا بإعداد   جديدةمنمل تعد أية  بو  تلكأصدرت الو ي
تب يف 5مرشوعات  ك 

تعاون 2010 سـنة ل، وأعدت اب
شورا  تجارة ادلوية  نمع غرفة ا ل مل

يا  لكحمقق 
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تمكل يف  شرتاك ا سـواحدا  م
ية 2011 سـنة سخري ا مللك وهو  ت

رشاكت  لالفكرية لفائدة ا

شور واحد  تكامل  نوجيري ا مسـ
بو بإعداده  يف مرحليت (يلكفت الو

تصممي شلك وا لبط ا ل وهو ) ض
ية الفكرية وعقود  مللكقضااي ا

ياز  .متالا

تب األربعة  لكوجتري مراجعة ا
ية  .ملتبقا

يجة بلنتا رشاكت، عىل تقدمي : ةتق املر سات تدريب تكل ا توسطة، مبا فهيا اجلامعات ومؤ رشاكت الصغرية وا سات ادلامعة  لقدرة معززة دلى املؤ سلل مل س
ية الفكري تعلقة اب مللكاملعلومات ا شارة لزابئهنامل  ستة وخدمات ادلمع والا

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

سات ادلامعة  ساملزيد من املؤ
توسطة اليت  ملرشاكت الصغرية وا لل
تعلقة  ملتقدم اخلدمات واملعلومات ا

ية الفكرية  مللكاب

توسطة 45 رشاكت الصغرية وا سة دامعة  مل مؤ تاحة للس مياانت غري   منقطع ب

رشاكت  سات ادلامعة  للعدد املؤ س
توسطة، مبا فهيا  ملالصغرية وا

تخدم مواد  تسـاجلامعات، اليت 
ند إىل  بو أو مواد  ستالو تي

بو يف ما تقدمه من  يتجات الو من
ية وتكوين  تو عخدمات ا ل

 الكفاءات

تاحة  مياانت غري  ية ادلوية  ب لنظمت ادلورة ادلرا سـ
بو  شرتكة بني الو تقدمة ا يا مل مل

ية الفكرية مكتب كورايو للملك 
تقدم للعلوم  هد الكوري ا ملوا ملع

ية كوراي  يا و نولو مجعوا ج لتك
 مرة لك عام للهنوض ابالخرتاع

تني  . لسـنخالل فرتة ا

ند  يان يف ا هوعقد مؤمتران و لن ط
ميي واحد يف  قلومؤمتر دون إ

نظمة  بدلان  تداين  سالفا و مبرا ل ن مت
يدان  ية يف ا تعاون وا ملا من لتل

بادل  تصادي عن  تالا أفضل ق
ية  سخري ا شأن  مللكاملامرسات  ت ب

ية  نا رشاكت ا هالفكرية لفائدة ا ملت ل
رشاكت الصغرية  لالصغر وا

توسطة  .ملوا

يا عن 3وعقدت  يق ندوات يف أفر
ية  نا سـسني القدرة ا ت فحت ل

ية الصغر  نا هرشاكت ا ملت لل
توسطة  رشاكت الصغرية وا ملوا ل

القامئة عىل اجملموعات من خالل 
ية الفكر مللكالاتفاع اب ية وتقيص ن

سة نا فاملعلومات ألغراض ا  .مل

تقيص احلقائق  ثات  لوأرسلت  بع
ندا  يا وأو يويا وتزنا غإىل إ ن ب ث

يا  لكحمقق 
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يات  تيجللعكوف عىل الاسرتا
ية الفكرية  تطوير ا ية  مللكالقطا ل ع
تجني يف القطاع  ملنلفائدة صغار ا

 .الزراعي

 برامج تدريب املدربني

ّنفذت  تدريب املدربني 8ُ ل برامج 
رشاك ت الصغرية لعىل إدارة ا

ية الفكرية  توسطة ألصول ا مللكوا مل
نة ّ، ونفذ 2010 سـإدارة فعاةل يف  ُ

من هذه الربامج يف  برانجما 20
 .2011 سـنة

رشاكت  لبة الرضا دلى ا نسـ
توسطة عىل اخلدمات  ملالصغرية وا

شارية اليت تقدهما  ستالا
ها سات ادلامعة  لاملؤ  س

تاحة مياانت غري  تاحة ب مياانت غري   منقطع ب

يجة بلنتا ية الفكرية: ةتق املر يذها يف جمال إدارة أصول ا رشوعات و ياسات وإعداد  ياغة  ياسات عىل  مللكقدرة معززة دلى واضعي ا تنف م سـ ص  لسـ

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

املزيد من اإلشارات إىل إدارة 
ياانت  ية الفكرية يف ا لبأصول ا مللك

توجهي ات الصادرة لواخلطب وا
ياسات  لسـعن واضعي ا

تاحة مياانت غري  عدد من ادلراسات  ب
ية ية وياانت /طنالو باإل قلمي

تصادية الصادرة  ياسات الا قا لسـ
شري إىل  ياسات  يعن رامسي ا لسـ

رشاكت الصغرية  لحاجة ا
ية  هم أصول ا توسطة إىل  مللكوا ف مل

هام أمعق  فالفكرية وإدارهتا 
سة نا فسني قدرهتا عىل ا مل  .لتح

 ئجزياحمقق 

ها  رشوعات اليت  تضععدد ا مل
ية ونفذها  تاحلكومات الو طن

ند  تستللهنوض ابملقاوالت اليت 
ية الفكرية  مللكإىل ا

تاحة مياانت غري  تاحة ب مياانت غري   منقطع ب

 



 2011-2010 الربانمج تقرير أداء

81 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل ن  

رشية  ية للفرتة –لبخالف املوارد ا نفقات ا لفعل اخملصصات مقابل ا  2011- 2010ل

سورسيةبآالف الف( يرناكت ا  )ل

ا�������    

  
 ا���ا��

�ة  ��ا�

2011-2010

  
 ا���ا��

    
ا������

 2011-2010

��� ا������ت 

���ت               � 

2011-2010

  
��� 

ا"!���ام 

(%)

ا���ارد ا������ 

%969100.0'9692'2                 379'2ا������   


�ن    ��%428428100.0                    377ا�

%439439100.0                    538ا����اء ا��
��ر��ن 

����ت ا�����ت ا�����  1��� --                    157ا�
� ��!


�ر"�ن     %4242100.0                      48ا�

%100.0                 878'3                 878'3                 499'��3��ع ا���ارد ا������      

��ف ا���ارد ا������  

   #$%110.8                    698                    630                    630ا&���ر وا�

 �����'
%69.8                    598                    856                    550ا�����ت ا�

 (�)�
%106.9                        4                        4                      �40+�و*�ت ا�

%205.7                      21                      10                      10ا&01/ة وا-��ادات 

%88.0                 320'1                 500'1                 230'��1��ع  ��ف ا���ارد ا������    

%96.7                198'5                378'5                729'4ا�����ع  


 ا������ت �� 2011-2010 1 )�د ا)'�&�ت ا�$
%�ت ا�$�# "�! ��ف ا���ارد ا����� �� ا����ا�� ا������ــ

     وا��'.�ت   2010-2011 �,�ا ��+��� أد�( �� أ���(      2010

 

تحويالت  .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا لبني املزيا ن متدة للفرتة 2011-2010ت ية ا ملع مقارنة ابملزيا  زايدة تعزى ابألساس إىل إعادة توزيع 2011-2010ن
 .املوظفني عىل الربانمج

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

تخدام خال بة ا سـبلغت  رشية نسـ نصف 88لبف املوارد ا ناء ا شطة املزمعة أ يذ األ تأخر يف  ل يف املائة، ويعزى ذكل ابألساس إىل ا ث ن تنفل
نة ثاين من  سـا نظمي ادلاخيل2010 ل يجة إلعادة ا لت   .نت
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يا :10 الربانمج بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـا ل  ل

سؤول عن الربانمج يان وشارد :ملا يد يوهانس كر تا يستسـ  ل

 2011-2010ازات يف الفرتة اإلجن
تقةل إىل  بدلان ا يذها يف ا ية الفكرية و ية يف جمال ا يات و تني عىل إعداد اسرتا نصب خالل فرتة ا متر الرتكزي  نا ل ن يج ملي ط نفت مللك تن لسـ سـ

تصاد احلر يات . قنظام الا ية عن رمس اسرتا نطقة، رشت مواد تو بدلان اخلاصة يف ا ياجات ا للملكونظرا إىل ا يج جهي ن مل ل تت ية الفكرية ح
تصاد احلر تقةل إىل نظام الا بدلان ا قيف ا ن تخصصة عن رمس . ملل شورة ا يمي األداء وتقدمي ا شطة  ملورافق ذكل إجراء عدد من أ مل تقن

ها  ية الفكرية أو  يات  بدلان اسرتا متد العديد من ا يه ا ية، و يات الو نقحالاسرتا للملك يج ل عل ن تيج ط يا (عت يا وبلغاراي وكروا با تويه أ ن ل
نغاراي تان ومودلوفاهو يا وقريغزي سـ وروما ية )ن بدلان هذه ا لعمل، واسـهتل بعض ا هرسك (ل نة وا بو يا ويالروس وا لويه أر سـ ل ب مين

يا وتريا سابقة وأوكرا ية ا يوغوسال هورية مقدويا ا يل ومالطة ورصيا و كوإرسا ن ل ل ن ب فئ  ).مج

تع نطقة عىل الا ساعدة بدلان ا ية جديدة  بادئ تو سـواسـهتل تطوير أدوات و مل مل جهي تصادية م ية الا يق ا ية الفكرية  قانة اب تحق لتمنمللك ل
ية عىل حنو أكرث تركزيا ثقا ية وا فوالاجامت ل بارزة. ع نطقة ا هامات خرباء ا تفادت هذه األدوات من إ لوا مل  .سسـ

ية الفكرية ية يف جمال ا رشيعات الو يح ا سري  ثال  ية حامسة  تو بادئ ا مللكواكنت هذه ا نق نم ت ي جهي ل طمل ل ت رشة بدلا. لت عوعدلت  تن رشيعاهتا ّ
نت  ية، وأ ية الو ية الفكرية وخطط ا يا مع املعاهدات ادلوية يف جمال ا ية  علالو ن من ل شـ طن مت لتط يمي 14مللك تق بدلا أخرى عن عزهما عىل 

ية يعاحلاجة إىل إجراء تعديالت رش  .ت

تحديث اإلجراءات ون ية الفكرية  ساعدة أيضا إىل ماكتب ا بو ا تني قدمت الو لوخالل فرتة ا مل مللكي تة، مبا يف ذكل يفلسـن : متظم األ
بل األسود وبوندا والاحتاد الرويس ورصيا  يل ومالطة وا يا وإرسا هرسك وبلغاراي وكروا نة وا بو يا ويالروس وا با بأذريجان وأ ل جل ئ ت سـ ل ب ن ل لب

يا يا وأوكرا يا وسلو نوسلوفا ن  .فيك

توسطة وسائر  رشاكت الصغرية وا ناعة وا بو نطاق تعاوهنا مع قطاع ا ملووسعت الو ل لص تخدام ي ية عىل تعزيز ا تصاد ا سـقطاعات الا ملعن ق
ية  رشااكت بني القطاعني العام واخلاص يف جمال ا نظمة إقامة ا نطقة، كام عززت ا تصادية يف ا ية الا يق ا ية الفكرية  مللكا ق تحق لمللك مل مل لتمن ل

يا و هرسك وكروا نة وا بو يا وا با سعة بدلان يه أ رشااكت مع  ميت هذه ا يه أ تالفكرية، و سـ ل ن ل ت ل لعل يا ق يا وسلو ننغاراي وبوندا وسلوفا ك ل فيه
تان  .كسـوالاحتاد الرويس وأوزاب

ية  تعانة اب رشية وتعزيز والعي والقاعدة املعرية دلهيا لال تكوين كفاءاهتا يف جمال املوارد ا بدلان  تأ ادلمع يقدم أيضا إىل ا مللكومل  ف سـيف ب ل لل
ية تصادية والاجامت ية الا يق ا عالفكرية عىل حنو فعال  قمن لتتحق يةل ثقا ف وا ية 1 000وحصل أكرث من . ل بري يف جمال ا تخصص و مللك  خ م

ية  يا واإلنفاذ وحق املؤلف وتدريس ا نولو شأن نقل ا ية الفكرية  تخصصة يف جمال ا تدريب يف برامج  مللكالفكرية عىل ا ج تك مللك لم ب ل
يدية وما إىل ذكل ية . لتقلالفكرية واملعارف ا بو ا لصيفوفضال عن ذكل نظمت مدارس الو ي ّ ياُ يا والاحتاد الرويس وأوكرا نيف كروا  .ت

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

بدلان يف 10واصل الربانمج  تعاون مع بعض ا تعلق اب ية فامي  شأن ا بو  يذ جدول أعامل الو ل الاضطالع بدور أسايس يف  ل ي من ب لتي تنف
بو ا ساعدة الو تعلقة  ية ا يات جدول أعامل ا يذ تو يا، وخاصة  لأورواب وآ ي مب مل من ص لتسـ ية إىل تكوين الكفاءاتتنف شطهتا الرا مية وأ ن – تقن

شطة الربانمج   ئة ألف اليت ظلت ترمس مالمح تصممي أ يات ا نتو يذها10لفص  .تنف و
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 بياانت األداء

يجة بلنتا ية فضال عن املعا: ةتق املر ية الو يات واخلطط اإلمنا توافقة والاسرتا ية الفكرية  شأن ا ية  يات ورشيعات و ناسرتا ئ يج ب ن طيج ت ط مت مللك هدات ت
ية الفكرية شأن ا مللكوالاتفاقات ادلوية  ب  ل

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ها برامج 15حوايل  ل بدلا جديدا 
تكوين الكفاءات  ية  لو طن

ية  يات يف جمال ا مللكواسرتا تيج
ية  ئالفكرية مدجمة مع اخلطط اإلمنا

ية  طنالو

ية الفكرية معدة يف  يات ا ّاسرتا مللك بدلا يه  11تيج
ية  هورية ا يا وا هرسك وبلغاراي وكروا نة وا بو يكا مجل لتشـل ت سـ ل
يا والاحتاد الرويس  تان وبوندا وروما نغاراي واكزا نو ل سـ خه

يا يا وسلو نوسلوفا  فيك

ية  يات ا متدت اسرتا مللكا تيج ع
يا : ّالفكرية أو نقحت يف با نأ ل

نغاراي  يا و هوبلغاراي وكروا ت
تان ومودلوفا  يا وقريغزي سـوروما ن

 ) إجامال بدلان7(

يات  تيجواسـهتل رمس اسرتا
ية الفكرية يف يا : مللكا مينأر

هرسك  نة وا بو لويالروس وا سـ ل ب
يل ومالطة ورصيا  بوإرسا ئ

ية  يوغوسال هورية مقدويا ا فو لمج ن
يا وتريا  سابقة وأوكرا كا ن  بدلان 9(ل

 )إجامال

يا  لكحمقق 

ها قوانني 21حوايل  ل بدلا جديدا 
ية  شأن ا ية حمدثة  مللكولواحئ و ب ّن ط

ية واملعاهدات  ممتشـالفكرية 
ية  شأن ا مللكوالاتفاقات ادلوية  ب ل

توافقة واألولوايت  مالفكرية و
ية ية الو ناإلمنا  طئ

ية 22 رشيعات الو تعديل ا ن بدلا عدلت أو ختطط  طل لت ّ
ية الفكرية  مللكيك تامتىش مع املعاهدات ادلوية يف جمال ا ل

ية ويه ية الو نوخطط ا طمن يا وأذريجان : لت بأر مين
يا بويالر هرسك وبلغاراي وكروا نة وا بو توس وا سـ لل

تان  نغاراي واكزا يا و ية وجور هورية ا سـوا خه ج يك لتشـمجل
سابقة ومالطة  ية ا يوغوسال هورية مقدويا ا يا و توا لو ل ن ن في مج ل
يا  يا وسلو يا ورصيا وسلوفا نومودلوفا وبوندا وروما ك ب ن فيل

يا تان وأوكرا تان وتركام نوطا سـ نسـ  .جيك

رشيعات 10 لت بدلان عدلت ا ّ
يا مع املعاهدات الو شـية  متن ط

ية الفكرية  مللكادلوية يف جمال ا ل
ية، ويه ية الو نوخطط ا طمن : لت

هرسك  نة وا بو يا وا با لأ سـ ل ن ل
يل  يا وإرسا ئوبلغاراي وكروا ت
يا  يا وسلوفا كومالطة وروما ن

ية  يوغوسال هورية مقدويا ا فو لمج ن
تان سابقة وأوز سـا  .بكل

تعديل 14 ل بدلا ختطط 
يا : ترشيعاهتا، ويه مينأر

يا و جيالروس وبلغاراي وجور ب
يا  توا تان و نغاراي واكزا نو ي سـ له خ

يا  نومودلوفا ورصيا وسلو فيب
تان  تان وتركام سـوطا نسـ جيك

يا وتريا كوأوكرا  .ن

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا ية الفكرية: ةتق املر ية اب ية ا سات الو ناال تقدهما املؤ هل  ية وأ مللكخدمات أكرث فعا م نس ن س ملعل ط ّ 

سري بياانت األداء نةأسس املقار مؤرشات األداء  لا

ها بىن 14حوايل  ل بدلا جديدا 
ثة وإدارة معززة  ّية حد ي حتت

ية الفكرية  مللكللخدمات يف جمال ا
يب معل أحدث  لشمل أسا ت

تة يف جمال  ية مؤ متوإجراءات  مكتب
ية الفكرية  مللكا

ية الفكرية دلهيا، 17 نت كفاءات مراكز ا مللك بدلا  حس
يا ويالروس وبلغاراي: ويه با بأ ن هورية ل يا وا مجل وكروا ت

يا  تان وال نغاراي واكزا تويا و ية وإ تفا سـيك ه ن خسـ لتشـ
يا والاحتاد الرويس ورصيا  يا وبوندا وروما توا بو ن ل ن لي

يا يا وأوكرا يا وسلو نوسلوفا ن  . فيك

ية الفكرية يف  مللكحدثت ماكتب ا ّ ُ
يا :  بدلا يه15 با نأذريجان وأ ل ب

هرسك  نة وا بو لويالروس وا سـ ل ب
يا  يل توبلغاراي وكروا ئوإرسا

بل األسود بوندا  لومالطة وا جل
بوالاحتاد الرويس ورصيا 

يا  لكحمقق 
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يا يا وأوكرا يا وسلو نوسلوفا ن  .فيك

ها مراكز 15حوايل  ل بدلا جديدا 
للمعلومات واخلدمات تعمل 
ية  يد يف جمال ا مللكشلك  ج ب

 الفكرية

ية الفكرية دلهيا، 17 نت كفاءات مراكز ا مللك بدلا  حّس
يا ويال: ويه با بأ ن هورية ل يا وا مجلروس وبلغاراي وكروا ت

يا  تان وال نغاراي واكزا تويا و ية وإ تفا سـيك ه ن خسـ لتشـ
يا والاحتاد الرويس ورصيا  يا وبوندا وروما توا بو ن ل ن لي

يا يا وأوكرا يا وسلو نوسلوفا ن  .فيك

ئت مراكز تقدمي املعلومات  نشأ
ية  تعلقة اب مللكواخلدمات ا مل

بأذريجان :  بدلان يه9الفكرية يف 
نة بو سـوا تويا ل هرسك وإ ن ا سـ ل

هورية  يل و يا وإرسا مجوجور ئج
سابقة  ية ا يوغوسال لمقدويا ا ل فن
بل األسود وتريا كومودلوفا وا  جل

يا  نولو جودشن مركز دمع ا لتك
تان تاكر يف قريغزي سـوالا  .ب

 ئحمقق جزيا

يجة بلنتا ية الفكريةحملرتيف َّمعززة  كفاءات: ةتق املر  مللكا

سري  األداءبياانت أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

 بدلا بربانمج تدرييب 16تزويد 
يل  ية الفكرية و سجشأن ا تب مللك

 %60حتسن يف أداء ما يربو عىل 
شاركني  ملمن ا

ية الفكرية يف   بدلا 12مللكنظمت برامج تدريب حملرتيف ا
هورية : يه يا ويالروس وبلغاراي وا يا وأر با مجلأ ب ن ن ميل

ي توا تان و تان وقريغزي ية واكزا نا ي سـ لسـ خ ا ومودلوفا لتشـيك
يا يا وأوكرا نوالاحتاد الرويس وسلوفا  .ك

ية ومدارس  يبنظمت برامج تدر
ية حملرتيف  سـية وزايرات درا صيف

ية الفكرية من  :  بدلا يه20مللكا
يا وأذريجان ويالروس  با بأ ب ن ل

يا وقربص  توبلغاراي وكروا
يا  تان وال يل وقريغزي تفوإرسا سـ ئ

بل األسود  يا ومودلوفا وا توا جلو ن لي
يا والاحتاد الرويس لوبوندا و نروما

يا  يا وسلو نوسلوفا فيك
يا تان وتريا وأوكرا نوطا ك . جيكسـ
تلمة من  ملسـووفقا للردود ا

سن  ية الفكرية  حتماكتب ا مللك
َأداء املوظفني املدربني يف ما  َ

 يف املائة من 90يقرب من 
 .احلاالت

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا ية الفكرية بفض: ةتق املر تفاع فعال بأنظمة ا مللكا ية الفكريةن ية بني القطاعني العام واخلاص يف جمال ا مللكل إقامة رشااكت   حمل

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

تحداث ما بني   12 إىل 10سـا
رشوع ثة و مرشكة حد تفرعاي  يف ام 

تلفة يف إطار رشااكت  خمبدلان 
قامئة بني القطاعني العام واخلاص 

ية ا لفكرية مللكألغراض تطوير ا
 نوالاتفاع هبا

ميت رشااكت بني القطاعني العام واخلاص يف  بدلان  10قأ
يا : يه 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

ميت رشااكت بني القطاعني  قأ
:  بدلان يه9العام واخلاص يف 
نة و بو يا وا با سـأ ل ن يا ل هرسك وكروا تا ل

يا  نغاراي وبوندا وسلوفا كو ل ه
يا والاحتاد الرويس  فينوسلو

تان  .بكسـوأز

وجتري إقامة رشااكت بني 
القطاعني العام واخلاص يف 

يا وأذريجان : بدلان يه 7 بأر مين
يا  توا تان و نويالروس وقريغزي ي سـ لب

 .كومودلوفا وتريا

يا  لكحمقق 
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يجة بلنتا ت: ةتق املر بدلان ا تخدام ا نا ل ية ملسـ يق ا ية  ية الفكرية  تفاع حبقوق ا ثا للهنوض ابال تصاد احلر أدوات ودالئل معدة حد منقةل إىل الا بغ ن لتي حتق مللك ق
تصادية  قالا

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

عدد زايرات القراء للموقع 
سب املادة اإل حبلكرتوين 

بدل  لاإلرشادية وا

بادل اسـهتل العكوف عىل أدوات خاصة سري  بو  ت للو ي لتي
ياجات اخلاصة  هزة لال حتاخلربات وأفضل املامرسات ا جمل

 لبدلان اإلقلمي

 صفحة عىل اإلنرتنت 5 000زهاء 
ثا  يشري إىل أدوات معدة حد ت

تصاد  تقةل إىل نظام الا قبدلان ا ن مللل
احلر وقد زار هذه الصفحات 

 . قارئ40 000زهاء 

يا  لكحمقق 

تة مواد إرشادية يف  تاج  سـإ  هنايةن
 2011 سـنة

 :ثالث أدوات جديدة معدة يه

بكر. 1 تاكر ا ية والا ية الفكرية األاكد ملإدارة ا ب مي  مللك

نظم حق املؤلف. 2 سامت اخلاصة  لا  ل

رشاكت الصغرية . 3 شأن تعزيز دور ا يات  لتو ب ص
تقةل تكرة يف بدلان أرسة ادلول ا توسطة ا سـوا ب ململ  .مل

أعدت املواد اإلرشادية اجلديدة 
ية تا لا  :ل

ية الفكرية . 1 مللكياسة ا سـ
سات  ية للجامعات ومؤ منوذ سا ج ل

بحث؛  ودراسة إفرادية عن . 2لا
بدلان  يا يف ا نولو لنقل ا ج لتك

تصاد احلر؛  تقةل إىل نظام الا قا ملن
ية . 3 شأن دور ا مللكوأداة  ب

الفكرية، وخاصة العالمات 
ية يف  ياانت اجلغرا تجارية وا فا ب لل

تجارية  تحداث الصورة ا لا سـ
ية وتط ويرها وتعزيزها؛ طنالو

شأن إنفاذ و .4 بمجموعة أدوات 
بدلان  ية الفكرية يف ا لحقوق ا مللك
تصاد احلر؛  تقةل إىل نظام الا قا ملن

ية الفكرية يف . 5 مللكوتدريس ا
تصاد  تقةل إىل نظام الا بدلان ا قا ن ملل

نقحة . 6احلر؛  مومواد إرشادية 
ية  ية  للملكشأن رمس اسرتا يج تب

تقةل بدلان ا نالفكرية يف ا  إىل ملل
تصاد احلر؛  يب . 7قنظام الا ّو كت

تقةل إىل نظام  بدلان ا نمعيل  مللل
ية  شأن إدارة ا تصاد احلر  مللكالا بق

نة  رشوعات ر مقالفكرية يف  م
ثقايف غري املادي  .لالرتاث ا

يا  لكحمقق 
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ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
ية  نفقات ا لفعلا رشية(ل رشية وخالف املوارد ا باملوارد ا لب تحويالت يف مقابل ) ل ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن
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تحويالت  .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا ية الهنا لبني املزيا ئ ن متدة، ويعزى ذكل ابألساس إىل إعادة 2011- 2010ت ية ا رشية مقارنة ابملزيا ملع زايدة يف املوارد ا ن لب
 .مجتوزيع املوظفني عىل الربان

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

يذ تدابري عامة  يجة  نظمي الاجامتعات يف اإلقلمي  بدة  تاكيف ا رشية إىل تدين ا تخدام خالف املوارد ا نفيعزى نقص ا ت تتك مل لل ن ت ل ل ب لسـ
ثال يل ا ها، ومهنا تاكيف األسفار عىل  نظمة  ملتوفري يف ا ل مل بلل  .سلك
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بو :11 الربانمج ية الو يأاكد  مي

يد جوفري أوياما :سؤول عن الربانمجملا نا  لسـ

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
ية خالل الفرتة  تدر ية ا نظم ادلورات ادلرا ية  يبظلت األاكد ل سـ ت مي يد2010-2011ّ نذ زمن  ها  تعاونة  سات ا بع ابالشرتاك مع املؤ مل مس . مع

نو ية وا يث ا بات ادلول األعضاء املزتايدة من  ية  يا إىل  عو ل لمك طل ب حسع ية جديدة حيرضها تل ية دورات  ميية اسـهتلت األاكد تعلمي
شاركون ودورات أخرى عن بعد ُا ية الفكرية . مل ها يف تدريس ا تعددة القطاعات اليت  ية ا ية أيضا تعزز ا مللكومل تربح األاكد تتبع مل ملهنج مي

ية تدر ها ا بيف برا يجم ية رشااكت جديدة ووسعت نطاق تعاوهنا. ل يع األقالميميوفضال عن ذكل أقامت األاكد شمل  مج   .لي

هين  تطوير ا ملويف إطار برانمج ا نفذ ابالشرتاك مع –ل يع األقالمي 26ي اذلي  سة من  مج مؤ ية 42 نظمت –س ية عن ا مللك دورة تدر يب
ية وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة، شارك فهيا  نا عا نظامت اإلدارة 396لص ية الفكرية، مبا يف ذكل  شاراك إجامال من ماكتب ا م  مللك م

ية ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة والوزارات ا ية ا نامجلا ن ملعع ية عززت . ملع تدر شاركني أن هذه ادلورات ا يبوأوحضت ردود ا ل مل
ية الفكرية نظام ا تفعني  نهتم من تقدمي خدمات أفضل إىل ا ية الفكرية و مللكمعارهم وهماراهتم يف إدارة حقوق ا مك مللك بف وعىل الرمغ . ملن

نةملمن زايدة عدد ا يفة يف  سـشاركني املدربني زايدة  هدت الفرتة2011 طف نقل 2011-2010 ش، يا يف عددمه نظرا  ل اخنفاضا إجام ل
ية إىل الربانمج  تني عن حق املؤلف من األاكد نظمي دورتني تدر ية عن  سؤو ميا ت ل  .3يبيمل

تني تعلمي عن بعد خالل فرتة ا لسـنوظل الطلب مرتفعا عىل دورات ا ُ شارك إجامال 83 800وجسل الربانمج . ل وهو أعىل عدد (م 
تني لسـنسجل حىت اآلن خالل فرتة ا ية 161ُ دورة تعلمي عن بعد مشلت 14 بدلا يف 190من ) م لصين درسا ابللغات العرية وا ب

ية با ية واإل ية والرو ية والربتغا نواإلنلكزيية والفر سـ سـ ل بالغ عددها . نسـ ز  درسا خاصا إىل مراك53 درسا قدم 161لومن هذه ادلروس ا
ئة نا يات واجلامعات ا تاكر واألاكد يا والا نولو شـدمع ا ل مي ب ج ية . لتك رس إىل املعارف يف جمال ا بة ويه نفاذ  يجة املر مللكولقد حتققت ا تق ميت لن

تدريس: الفكرية أساسا من خالل ما ييل نصة جديدة  لهزي  م ية الفكرية عىل اإلنرتنت؛ وتقدمي دورات تعلمي عن بعد إىل /جت ُتعلمي ا مللك
ية الفكرية جانب  تخصص يف ا هادة ا ية وبرانمج  ية الفكرية وبرامج املدارس ا بو عن ا ها الو تري اليت  مللكبرامج املا ش يف مللك لنظم ي لصسـ ت ج

تحداث وحدة عن جدول  توى مخس دورات تعلمي عن بعد؛ وا يح  يا؛ و نوب أفر تعاون مع جامعة  بو اب نظمه الو سـاذلي  حم ل ي ُت نق يق تج
ية  شأن ا بو  منأعامل الو ب ية )ظر املزيد من املعلومات أدانهان(لتي ية عىل تكوين الكفاءات املؤ نا بدلان ا سـ؛ وتدريب املرشدين من ا ل سل م

ية الفكرية عىل اإلنرتنت/يف جمال تدريس ية الفكرية يف . مللكتعلمي ا ساعي مع ماكتب ا ثب يف هذه ا ية عن  مللكوتعاونت األاكد مل ك مي
يا يك ورو سـالربازيل والصني وا  .ملكسـ

يفت الل تنيضوأ ية خالل فرتة ا نا ية وا ية والرو نغات العرية والكروا لسـم تلف سـ ت تقدمة عن حق املؤلف واحلقوق . يب ملودخلت ادلورات ا
ية ) DL-201(اجملاورة  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فوالعالمات ا ب ع لص ية الفكرية ) DL-302(لل مللكوا

يا  نولو يو جوا تك بحث ) DL-204(لب يات ا لوأسا تعلقة ابلرباءات سـ ية الفكرية ) DL-318(ملعن املعلومات ا ) DL-450(مللكوإدارة ا
توايهتا يح  حميف املرحةل األوىل من مرحليت  تفاد زهاء . تنق ي48سـوا ية الفكرية يف كولو مب مرشدا من ماكتب ا هورية امللك يا وا مجل وكروا ت

تدريس عىل اإلنرتنت وتط تدريب عىل ا يت انم اب ية و لادلو ل في يكن شاراك من 314 وحصل ما يقرب من .DL-101ويع ادلورة مي م 
تدريب  يت انم عىل ا بني و تان وا ندوراس وقريغزي يويا و ية ومرص وإ هورية ادلو يا جبامعات ا نولو لماكتب نقل ا ي لفل سـ ه ب فث ن يكل مجل ج ميتك

تعاون ية الفكرية اليت نظمت اب ياغهتا وإدارة ا شأن الرباءات و تعلمي عن بعد  ليف دورات ا ص ب مللكل بو ُ رشوع جدول أعامل الو ي مع  م
تاكر يا والا نولو ية ومراكز دمع ا نولو ية اخلاص ابملعلومات ا بشأن ا من جب تك ج لتك ل  .لت

تعاون مع امجلاعات يف  ية الفكرية اب تخصيص ا متر تدريب املدربني وغريمه من  ية الفكرية ا ية يف تعلمي ا يا إىل تعزيز الفعا لو ل مللكسع م سـمللك
سات األ يةسإطار برانمج املؤ با إجامال من 249ولقد جسل . مياكد تلفا، مهنم 122ل طا با حصلوا عىل متويل من 124خم بدلا  ل طا

نظمة العمل ادلوية،  تابع  تدريب ادلويل ا تعاون مع مركز ا نو واب تري املقدمة ابالشرتاك مع جامعة تور بو، يف برامج املا لالو مل ل ل ل ي سـ جي
باب ية واألربو بز يا؛ واجلامعة األفر مبإيطا ييق ية الفكرية وجامعة ل ية  نظمة اإلفر يا؛ وا يا، بأسرتا نولو ند  للملكوي؛ وجامعة كو يق ج ملتك ل للسل ين

ية ابلاكمريون ثا نايوندي ا تدريب علهيا يف شـىت أرجاء . ل ية الفكرية وا ية يف تعلمي ا باكت وزايدة الفعا تعزيز إقامة ا يا  لوتو ل شـ مللكل لخ
ية الفكرية ابال ية وشارك فهيام مللكالعامل، عقدت ندواتن ملدريس ا تجارة العا نظمة ا ملشرتاك مع  ل .  بدلا44 مدرسا إجامال من 44م

يا من 40وفضال عن ذكل تلقى  سؤوال حكو م  نظمة 40م بو و تقدمة املقدمة ابالشرتاك بني الو م بدلا تدربا يف إطار ادلورات ا ي مل ي
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ية الفكرية شأن ا ية  تجارة العا مللكا ب مل يني يف ست  طالب وحمارض403وشارك ما مجموعة . ل سؤولني حكو ثني و يني واب مين جا مح مع
برياي  تان و يجي واكزا ها يف بلغاراي والصني و بحث يف جما تدريب علهيا وا ية الفكرية وا ية عن تعلمي ا ية وو يندوات إ سـ ل ل ن لمي خ فط ل مللك قل

يهنام حصل . ومالوي تدريب علهيا و ية الفكرية وا سوتعزيز تدريس ا حتمللك ل ية10ل تقةل إىل نظام م أساتذة من بدلان ان من وبدلان 
شاركة يف مؤمتر  تصاد احلر عىل متويل  للمالا ية الفكرية ق بحث يف جمال ا تدريس وا ية ادلوية دلمع ا مللكا ل ل ل نيت ) ATRIP(مجلع سيف 

ية. 2011 و2010 يا وأمرياك الال ميي آ تعلمي العايل يف إ يمي تطور برامج ا بادرات أيضا  نواختذت  تق تيم سـ قلل ل ُ. 

ياغة  يدت  صوأ يذينيبع تعلمي للمديرين ا لتنفرانمج ا اإلدارة "ونظم أول برانمج عن . 2011-2010 وقدم من جديد يف الفرتة ل
ية الفكرية ية  للملكالاسرتا نة " تيج نغافورة يف  سـيف  ية، واسـهتدفت هذه 2011سـ نغافورة الو ية إدارة األعامل جبامعة  ن يف  سـ طلك

يذيني رشاكت وبار املوظفني ا لتنفادلورة مديري ا ك يةل نا بدلان ا م يف اإلقلمي، وخاصة يف ا ل بريين . ل تاذين  تعني يف هذا الربانمج بأ كوا سـ سـ
بري  بو و ناعة والو ية هارفارد للحقوق، وعاوهنام يف ذكل خرباء من قطاع ا ثاين مفن  ية هارفارد إلدارة األعامل أما ا خأحدهام من  ي لص لك ل لك

ية نغافورة الو ميي من جامعة  نإ طسـ شاراك من وحرض هذا الربانمج. قل رشون  م ثالثة و يا وبروين دار :  بدلا يف اإلقلمي ويه12ع لأسرتا
ند نغافورة ورسي الناك وات بني وقطر و ندا وا يا ومالزياي ويوز ند وإندو سالم والصني وا يلا سـ لفل يل ن سـ ه نيل  .ل

نظمة يف شـىت أ ية ا منو، إذ بلغ مجموع املدارس ا ية يف ا بو للمدارس ا متر برانمج الو ملوا يفي لصيف للص ية17رجاء العامل سـ . صيف مدرسة 
تفاد ابدلورات ما مجموعه  تخدمة . 2011-2010 بدلا يف الفرتة 84ٍ طالب تعلمي عال وحمرتفا شااب من 640سـوا ملسـوزاد عدد اللغات ا

ية(يف هذه ادلورات إىل ثالث لغات  با ية واإل ناإلنلكزيية والرو سـ  ).سـ

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

ية تن يف 11شارك الربانمج  رشوع جدول أعامل ا منيذ  لتم نون DA_10_01ف ية جديدة يف "ملع ا يات و شاء أاكد نرشوع رائد إل مي ن طم
ية الفكرية ية وبريو وتونس" مللكجمال ا هورية ادلو يا وا يات يف كولو ئت يف إطاره أربع أاكد يكاذلي أ مجل نش م مين ب  .مي

ية يف ب سني إدماج جدول أعامل ا سارا  منوفضال عن ذكل اسـهتل  تح لتم يةل تعلمي عن بعد اليت تقدهما األاكد ميرامج ا تحدث ما . ُل سـوا
يه امس  تعمل"عليطلق  ية" ملاملقاربة اليت تركز عىل ا ية الفكرية وا مية تدريس ا لتمنإلبراز  مللك يه أعدت وحدة خاصة لدلورة العامة . ق علو

ية الفكرية  ودورة العالمات ) DL-201(ق اجملاورة ، وجيري إعداد وحدات خاصة دلورة حق املؤلف واحلقو)DL-101(مللكعن ا
ية  نا ية والرسوم والامنذج ا ياانت اجلغرا تجارية وا عا لص ب فل بو ) DL-301(ودورة الرباءات ) DL-302(ل يما جيعل جدول أعامل الو

تجزأ من هذه ادلورات ية جزءا ال  يشأن ا من  .لتب

يات11وقد اسرتشد الربانمج  تو يذها  ها و ته و ص يف تصممي أ ب نفشط تيط ختط ية وتكوين ن ساعدة ا تعلقة اب ية ا ن جدول أعامل ا مل مل لتقمن لت
 . الكفاءات

 بياانت األداء

يجة بلنتا ية: ةتق املر نا بدلان ا ية الفكرية وسائر أحصاب املصاحل يف ا نة ومعززة ملوظفي ماكتب ا ممعارف  لمللك ل َّس َّ  حم

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

تبة الارياح لاكفة  برامج نسـ
تري يف  هادة املا ية و سـاألاكد جمي ش

ية الفكرية   مللكقانون ا

هين وبرانمج % 95 تطوير ا بة إىل برانمج ا ملاب ل لنسـ
تعلمي عن بعد ية وا سات األاكد ُاملؤ ل مي  س

بة الارياح لربانمج  تبلغت  نسـ
هين وبرانمج  تطوير ا ملا ل

تعلمي عن  ية وا سات األاكد لاملؤ مي س
 %.95ُبعد 

يا  لكحمقق 

تدربني نسـبة الطال ملب وا
تخدمون  شاركني اذلين  سـوا يمل
هارات اجلديدة يف  ملاملعارف وا
تب  سب ا ملكهم، موزعة  حبمعل

بدل  لوا

هين% 90 تطوير ا مليف برانمج ا هين% 91 ل تطوير ا مليف برانمج ا يا .ل  لكحمقق 
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ية الفكرية اذلين حمرتيف عدد  مللكا
سب  حبتلقوا تدربا، موزعني  ي

بدل  لاملركز وا

 حمرتفا مدراب يف 396 دراب حمرتفا م246
 يف إطار 2011-2010 الفرتة

هين، و تطوير ا ملبرانمج ا  640ل
 بدلا يف برانمج 84مشاراك من 

ية  .لصيفاملدارس ا

يا  لكحمقق 

تخصصني يف  تخرجني ا ملعدد ا مل
ية الفكرية، موزعني  مللكجمال ا

بدل لسب ا  حب

سجلني با من 33: ملعدد الطالب ا سجلني 15ل طا م بدلا 
نويف بران تري القانون جبامعة تور يمج ما  26؛ و- جسـ

با من  ية 15لطا تري ا سجلني يف برانمج ما مللك بدلا  سـ جم
يا  .يقالفكرية جبامعة أفر

سجلني  79: ملعدد الطالب ا
با من  سجلني يف 35لطا م بدلا 

تري القانون جبامعة  جسـبرانمج ما
نو؛ و با من 62يتور  بدلا 30ل طا

تري  سـسجلني يف برانمج ما جم
ية  يا؛ مللكا يقالفكرية جبامعة أفر

با من 61و سجلني 29ل طا م بدلا 
ية  تري ا مللكيف برانمج ما جسـ

ية؛  ثا نالفكرية جبامعة ايوندي ا ل
با من 47و سجلني 5ل طا م بدلان 

تري القانون  جسـيف برانمج ما
يا  نولو ند  ججبامعة كو للتك ينسل

ومن مجموع الطالب املذكورين (
بالغ  با حصل 249لأعاله ا ل طا

با 124 بول طا  )يعىل متويل من الو

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا ية الفكرية: ةتق املر ية معززة ألغراض تعلمي ا مللكية  َّن ت يةحتب توايت األاكد تلف ا مي وإدماهجا يف  سـ   يف ادلول األعضاءملخم

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ية  يات و شاء ست أاكد نإ مي طن
ية الفكري ة يف مللكجديدة يف جمال ا

بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا لا ل  مل

نة  ية يف  رشوع جدول أعامل ا سـاسـهتل  لتمن  ومل 2009م
ية  ية جديدة يف جمال ا يات و مللكتكن أية أاكد ن طمي

نة  ئت حىت هناية  سـالفكرية أ  .2009نش

متدة يف  رشوع ا ملعوفقا لويقة ا مل ث
ثة  ثا ية يف ادلورة ا ليغهتا الهنا ل ئ ص

ية ية اب مننة ا ن لتللج ية ملع مللك وا
يات  نت أربع أاكد ميالفكرية، د ش
ية الفكرية ية يف جمال ا مللكو  .طن

 ئحمقق جزيا

جامعة واحدة عىل األقل أو 
سة تعلمي عال يف لك إقلمي  سمؤ

ية  تخصصة يف ا مللكبدأ دروسا  م ت
ية  مللكالفكرية أو حتدث دروس ا ّ

 الفكرية القامئة

سات / جامعات5 هورية مقدويا (سمؤ ند و نا مجه ل
يوغو يالا ندا وزا سابقة ومالوي وأو ية ا بسال غ مل  )ف

سات / جامعات10 يا (سمؤ لأسرتا
هورية  مجونغالديش والاكمريون و ب

سابقة  ية ا يوغوسال لمقدويا ا ل فن
يا  جامعة ) (2(نيسـوإندو

يا وجامعة ابدجادجاران  نيسـإندو

)Padjadjaran (( ومالوي
يا ند وتريا وزا بوات ك  )ميل

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا تفا: ةتق املر ية اإلنرتنتع ابدلورات عىل نا شأن ا هور  ية الفكرية من أجل إذاكء وعي ا ية يف جمال ا تدر ية وا مللك مكمكل للربامج ا مجل مللك بب ي ل لتعلمي ّ
 الفكرية

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

تدربني  ملبة الطالب وا نسـ
تخدمون  شاركني اذلين  سـوا يمل
هارات اجلديدة يف  ملاملعارف وا

تخدام  بة الا سـبلغت  تخدام  %90نسـ بة الا سـبلغت  يا %93نسـ  لكحمقق 
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تب  سب ا ملكهم، موزعة  حبمعل
بدل  لوا

يالت ثبات/زايدة لتسج عدد ا
تكامل اكفة  نوية ومعدالت ا سـا لسـ

 اإلنرتنتادلورات عىل 

تكامل ادلورات 71 500 بة ا يل؛ وبلغت  سـ  سـ نسج ت
 )2009-2008الفرتة % (69

بة 83 000 يل؛ وبلغت  سـ  نسج ت
تكامل ادلورات  الفرتة % (68سـا

2010-2011( 

يا  لكحمقق 

تاحة بلك  ملزايدة عدد ادلورات ا
تحدة ست لألمم ا ملاللغات ا  ّل

أربع دورات بلغات إضافة من  )DL-202 وDL-201(دوراتن 
تحدة ويه  مللغات األمم ا

DL-101و DL-201 
 .DL-301 وDL-202و

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا َّباكت معززة و: ةتق املر ية الفكريةشـ تدريب يف جمال ا تعلمي وا تعاون ادلويل بني ادلول األعضاء ألغراض ا نة يف ا ية  مللكفعا ل ل ل س َّل  حم

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

رشاكء  يل اجلغرايف  للزايدة ا لمتث
بكة امللزتمني  يني يف ا شـالر لسـ ئي

تعاون  لاب

يا )إجامال( رشياك 24  رشياك21  لكحمقق 

نفذة  تعاوية ا رشوعات ا ملعدد ا ن ل مل
بكة اليت تربط بني  لشـيف إطار ا

 األعضاء

رشوعا12 ال توجد يا م   لكحمقق 

 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
ية  نفقات ا لفعلا رشية(ل رشية وخالف املوارد ا باملوارد ا لب تحويالت ) ل ية بعد ا ليف مقابل املزيا  2011-2010ن

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا�������    

  
 ا���ا��

�ة  ��ا�

2011-2010

  
 ا���ا��

    
ا������

 2011-2010

��� ا������ت 

���ت               � 

2011-2010

  
��� 

ا"!���ام 

(%)

ا���ارد ا������ 

%408100.0'4084'4                 291'4ا������   


�ن    ��%219219100.0                    411ا�

%297297100.0                    336ا����اء ا��
��ر��ن 


�ر��ن     %5050100.0                      48ا�

%100.0                974'4                 974'4                 086'��5��ع ا���ارد ا������      

��ف ا���ارد ا������  

   ����ر وا���%82.9                065'3                 699'3                 837'3ا

 ������
%107.0                356'1                 267'1                 180'1ا���"�ت ا�

 #$%�
�                       (1)                    -                      40"'�و&�ت ا�.�
" �$/

%36.8                     18                      50                      50ا�-,+ة وا("�ادات 

%88.5                439'4                 017'5                 107'��5��ع  ��ف ا���ارد ا������    

 %94.2                413'9                991'9              193'10ا�����ع  
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تحويالت  .فأل ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا ية الهنا لبني املزيا ئ ن تني2011- 2010ت يض عدد املؤ رشية، ويعزى ذكل أساسا  ق اخنفاض املوارد ا لتخف  .بل

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

هين  تطوير ا يل ثالث دورات مضن برانمج ا ية عن تأ تخدام املزيا بة ا بتمن  ل ن سـ ملسـ ج رشيكةن سات ا لناء عىل اتفاق مع املؤ  .س
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بو :12 الربانمج يفات ادلوية ومعايري الو يا ل  لتصن

سؤول عن الربانمج يويك اتاكغي :ملا يد يو شـا  لسـ

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
بو2011- 2010ُلقد أحرز تقدم هائل خالل الفرتة  يفات ادلوية ومعايري الو ية مراجعة ا ي يف تعزيز فعا ل ن  .لتصل

نة لوه نفاذ يف  يف ادلويل للرباءات حزي ا سطة  ية  سـذه الغاية دخلت  ل ن للتصب ّ م رش2011بن نصة جديدة  ن مصحوبة  ّورست . للمب ُ ي
ياانت يح ختزين ا توزيع مفا ية لالجامتعات  يض عىل وجه اخلصوص عن إعداد الواثئق الور باإلجراءات اإلدارية، وا ت ب لتع  ).USB( قسـ

يس اإللكرتوين اذلي تدى  تخدم  نوا ن نة اخلرباءمسـ ية يف سري أعامل  تحضريية وزايدة الفعا سني األعامل ا جل أاتح  ل ل وبذا أمكن . حت
ية أايم سة أايم معل بعد أن اكنت مثا نة العادية إىل  نيص مدة انعقاد دورة ا مخ للج  .تقل

رش تقارير دورات الفريق العامل املعين مبراجعة ا سري العمل من أجل  ية جديدة  لتصونفذت أيضا  ن ل معل ّ نيف ادلويل للرباءات، ما ُ
يع تة أسا يع بعد أن اكنت  تدى اإللكرتوين إىل ثالثة أسا تقارير وحتديث ا يص مدة رش ا بأاتح  سـ ب ن ل ن  .ملتقل

سمل طلب مراجعة ورشه من  تغرقة بني  توسط املدة ا بادرات املذكورة أعاله تقلص  يجة  نو ت سـ ملللم م نة 32نت هرا يف  سـ   إىل 2009ش
نة  23 سـهرا يف  نة ومن . 2011ش تداء من  يس ا يف  نوية من  سـشأن قرار رش إصدارات  ب ن سـ نن  أن يقلص املدة 2013تص

تعديالت بة إىل بعض أنواع ا سمل طلب مراجعة ورشه اب تغرقة بني  لا سـ ن ت نسـ  .لمل

تفات إىل بو عىل نطاق أوسع والاتفاع هبا مب لوابال يفات ادلوية ومعايري الو نبول ا ي ل لتصن يةزيد من الق هدت فرتة الفعا ن،  تني إحراز لسـش
تب األورويب للرباءات عىل تطوير  تجارية وا تحدة للرباءات والعالمات ا تب الوالايت ا توصل إىل اتفاق بني  ثل يف ا ملكإجناز  لمك مل ل مت
ية اخلاصة بلك مهنام يفات ادلا نه ا يف ادلويل للرباءات، والاتفاع به و ناد إىل ا تعاوين للرباءات، ابال يف ا خلا ن ي ن ن ل تصن تضم تص لتص ل . ستل

تخداما أصوبو يس ا يف  تخدام  سلع واخلدمات، املعد يف إطار نظام مدريد، يف ا يذ برانمج إدارة ا سـسامه أيضا  نص سـ نل تنف . ت
بو  ياانت إدارة معايري الو ية جديدة مضن قاعدة  تقصا تخدم أداة ا يو ب ئ سـ ساعد املاكتب عىل ) WIPOSTAD(ستسـ بل  لتيف ا تقسـ مل

تخدام املعايري سـيمي ا  .تق

نصات يد  موبدأ تو نةح نا يف موعد أقصاه هناية  يف ادلويل للرباءات ويس و نصات ا توقع أن توحد  رش ومن ا سـ ا ي ن مل ين فتص ن لم ، 2013 ل
رش ية يف ا يقلل من الاعامتد عىل املوارد اخلار نما  لسـ  .ج

نة ها يف بداية  توقع  يف ادلويل للرباءات ومن ا يف واثئق ا نصة جديدة إلعادة  تاما هجزت  سـو مل ن يلن م تشغخ تصّ لتص يح 2012 ُ سـيت، ما 
ية شاركة يف هذه ا يح أيضا للماكتب الصغرية ا يف و ية إعادة ا ية يف  بو الاضطالع بدور أكرث فعا لعملللو مل ن معل ل سـيتي وفضال عن . لتص

يف عدد من الواثئق أكرث مما اكن عىل قوامئها أصال سامح للماكتب اليت يكرث العمل فهيا بإعادة  نذكل اختذت تدابري إدارية  بل . تصلل قو
نة هنا نصة اجلديدة ارتفاعا هائال2012سـية  تخدام ا ها اب توقع أن يرتفع عدد واثئق الرباءات املعاد  مل من ا سـ  .تصنيفمل

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

يات رمق 12يدمع معل الربانمج  تو يذ ا ص  ل تعلقة 31 و30 و8تنف ية إىل املعلومات ا نا بدلان ا سري نفاذ ا ية  مل من جدول أعامل ا ل ل ي ممن بت لت
هورابل تاحة  للجمرباءات ا يا. مل نولو ية إىل نقل ا ساعي الرا سامه الربانمج أيضا يف ا جوبذا  تك لم مل  .ي
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 بياانت األداء

يجة بلنتا بو: ةتق املر يفات ادلوية ومعايري الو ية معززة يف مراجعة ا يفعا ل ن  لتصل

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

سطة  ية ا ّيذ اكمل  ب ملب نت للنف
صنيف ادلويل حبلول للت

 2011 يناير

يف  بنية مزدوجة سطة  ية ا ندخلت ا ب تصب للل ّ مل ن
نفاذ يف   1لادلويل للرباءات حزي ا

توقعا2011يناير   م كام اكن 

نصة  موهذا الغرض شغلت  ّل ُ
يفات ادلوية  رش ا لجديدة  لتصن لن

ية  بل دخول ا نللرباءات  لبق
هر تة أ نفاذ  سطة حزي ا شا سـ ل بب ّ  .مل

يا  لكحمقق 

ية تنفيذ اك معلمل إلصالح 
يص  يس  يف  تقلمراجعة  لن نتص

نوات  سـمدة املراجعة من مخس 
نة واحدة حبلول  سـإىل 

 2011 سـنة

نوات نظام  سـمدة املراجعة مخس  تابعة  نة اخلرباء ا لقررت  ل جل
يص مدة مراجعة سخ  َيس  ُ ن تقل ن

نة  يف اجلديدة إىل  سـا لتصن
 واحدة

يا  لكحمقق 

يفات  شاريع  نعدد  تصم
NIVILO ناقش ُ اليت  يف ت

تدى اإللكرتوين  ملنا

ِدرس  ال توجد يف عىل 18ُ رشوع  تصن  م
تدى اإللكرتوين يف  ملنا

رشوعات 2010 سـنة سة  م و مخ
نة  23أي  (2011 سـأخرى يف 
 )مرشوعا إجامال

يا  لكحمقق 

ّتقلص الوقت الرضوري ما بني 
مرحةل تقدمي الطلب ومرحةل 

 .ناعامتده ورشه

بة إىل مراجعة ا32 توسط اب هرا يف ا سـ  لنمل لتصنيفات ش
 لادلوية للرباءات

نة  توسط يف  سـا  21: 2010مل
 شهرا

نة  توسط يف  سـا  23: 2011مل
 شهرا

يا  لكحمقق 

تحريري  ية العمل ا بري  لتقلص  لمك ك ّ
ياانت  تعامل قاعدة  بمن خالل ا سـ

جديدة عىل اإلنرتنت لفائدة الفريق 
تويق  ثالعامل املعين ابملعايري وا ل
يفات  تعامل أدوات ا نوا لتصسـ

بة نا سـا  مل

شورات امك هائال من العمل يتطلب  ّسري العمل وا ملن
نايم تحريري ا تا  ملل

رش  سري أعامل  نية جديدة  ل معل
يف  تقارير عن مراجعة ا نا لتصل

 ادلويل للرباءات

وقلص الفريق العامل املدة 
تة إىل  رش من  ية  سـاإلجام للنل

يع  بثالثة أسا

ياانت  لبوشغلت قاعدة ا ّ ُ
WIPOSTAD يف 

متةل  لكهنا مل ت2011 ليويو مككن 
تني  لسـنيف هناية فرتة ا

تدى اإللكرتوين  تخدم ا نوا ملسـ
خالل الاجامتعات عوضا عن 

ية  قتوزيع الواثئق الور

تدى اإللكرتوين توزيع  ملنورس ا ي
ية يف اجامتعات  قالواثئق الور

يا  لكحمقق 
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نا ولواكرنو يس و ييفات  ين فتص  ن

يجة بلنتا ب: ةتق املر يفات ادلوية ومعايري الو يبول ا ل لتصن ية أكربق لو عىل نطاق أوسع والاتفاع هبا بفعا  ن

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

تزايد عدد األطراف املوقعة عىل 
ية  ملعنالاتفاقات ا

بو عىل اإلنرتنت تاحة عىل موقع الو ياملعلومات  يف ادلويل للرباءات م : لتصنا
يا (عضوان جديدان  نأوكرا

 )بورصيا

يس نيف   واحد جديدعضو : تصن

نا ييف  ين ثالثة أعضاء جدد : فتص
ية ( يوغوسال فهورية مقدويا ا لمج ن

هورية  بل األسود و سابقة وا مجا جل ل
 )كوراي

عضو واحد : تصنيف لواكرنو
 )مجهورية كوراي(جديد 

يا  لكحمقق 

بو  يتزايد عدد زوار مواقع الو
ية عىل اإلنرتنت  ملعنا

نة   : 2009سـزايرات املواقع عىل اإلنرتنت يف 

يف ادلويل للرباءاتال ية  نصفحة الر تصسـ للي  349 199: ئ
 زايرة

يس نظام  ية  نالصفحة الر ل   زايرة278 425: ئيسـ

نظام لواكرنو ية  لالصفحة الر   زايرة20 311: ئيسـ

نا نظام  ية  يالصفحة الر ل يسـ في   زايرة14 273: ئ

يف ادلويل للرباءات نشورات ا لتصن تاحة : م منذ (مغري 
 )2010مارس 

بو    زايرة116 031): ّيبكت(يمعايري الو

زايرات املواقع عىل اإلنرتنت يف 
 : 2011-2010 الفرتة

توقع أن يزيد الاساق يف ( تمن ا مل
أعداد زايرات املواقع عىل 

تخدام خدمة  سـاإلنرتنت مع ا
يف ادلويل للرباءات  لتصنإعادة ا
بو واليت  سريها الو ياجلديدة اليت  ت

ّشغلت مؤخرا ُ( 

يف  ية  نالصفحة الر تصسـ للي ئ
: يل للرباءاتادلو
  زايرة341 324/583 852

يس نظام  ية  نالصفحة الر ل : ئيسـ
  زايرات307 269/403 315

نظام لواكرنو ية  لالصفحة الر : ئيسـ
  زايرة21 17/481 637

نا نظام  ية  يالصفحة الر ل يسـ في : ئ
  زايرة19 13/691 588

يف ادلويل  نشورات ا لتصن م
 55 27/153 274: للرباءات

 )2010منذ مارس (زايرة 

بو مع ّيب(يايري الو ): كت
  زايرة95 108/323 711

يا  لكحمقق 
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يجة بلنتا ية: ةتق املر تصل هبا من أدوات ادلمع املعلوما يفات ادلوية وما  رش ا يد إجراءات  تتو ي ل لتصن ن  ح

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ية  تعامل املوارد اخلار جتقلص ا سـ ّ
يفات إىل أدىن حد لتصنرش ا  لن

رش الا رش وال سـامي  ية  بري عىل املوارد اخلار نعامتد ا للن ج لك
نا ولواكرنو تصنيفات  فيييس و  )NIVILO(ن

رش اجلديدة  نصة ا لنأعدت  م
بدأ  توقع أن  يس ومن ا ينظام  مل نل

نة  سـها يف هناية  . 2012تشغيل
نا يف  نصة نظام  ها  يو فيت مسـ بع ت

 .2013سـنة 

 ئحمقق جزيا

يجة بلنتا يفات ادلويةوضع أدوات ادلمع : ةتق املر ية  بعات الو ياغة ا ية عىل  ساعدة املاكتب الو يهنا من أجل  ية و لاملعلوما ن ن لط ص ن م تصت ط للط  حتس

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

تخدم هذه  تسـعدد املاكتب اليت 
هدف : األدوات  8لا

يوانن وبوندا( ماكتب 4 يا وا با لالربازيل وإ ل ن تب واحد جديد  )سـ مكبدأ 
ياسل( يف ) كوفا رش ا لتصنيف  ن

تخدام هذه  سـادلويل للرباءات اب
 األدوات

تب واحد جديد  مكوأعرب 
عن اهامتمه هبذه ) برصيا(

نة  2011 سـاألدوات يف 
نة نفذها يف  سـو  .2012 يس

 ئحمقق جزيا

يجة بلنتا تعامل خدمة عىل: ةتق املر يف ادلويل املعدل اب تظام وفقا  يف واثئق الرباءات اب سـإعادة  ن ن تصن متد عىل لغة الرتمزي للتص تع اإلنرتنت 
 )XML( املوسعة

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

شاركة يف إعادة  ملعدد املاكتب ا
يف وعدد واثئق الرباءات  لتصنا

نف من جديد  ُتصاليت 

نة مك 12 شارك سـبا يف  مكتب الرباءات  (2009ت
يااب ية وا تحدة األمر لاألورويب والوالايت ا يا يكمل با نن وإ سـ

تحدة  نغاراي واململكة ا سويد والرنوجي و ملوالربازيل وا ه ل
يك  )ملكسـوبلغاراي والصني وا

يف  توسط من %73تصنوإعادة    الواثئقمل يف ا

با يف إعادة 15شارك  مكت 
يف  مكتب الرباءات (لتصنا

تحدة  ملاألورويب والوالايت ا
سويد والاحتاد  ية وا لاألمر يك

ياابن  يا لالرويس والرنوجي وا توكروا
يا  با ندا والربازيل وإ ندا و نو سـ ك فنل
نغاراي  يل و يك وإرسا هوا ئ ملكسـ

ية هورية ا يكوا  )لتشـمجل

يف الواثئق تصنتوسط إعادة   : م

 %91: 2007سـنة 

 %83: 2008سـنة 

 %59: 2009سـنة 

 %42: 2010سـنة 

 %25: 2011سـنة 

يا  لكحمقق 
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ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
ية  نفقات ا لفعلا رش(ل رشيةلباملوارد ا تحويالت ) لبية وخالف املوارد ا ية بعد ا ليف مقابل املزيا  2011-2010ن

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا�������    

  
 ا���ا��

�ة  ��ا�

2011-2010

  
 ا���ا��

    
ا������

 2011-2010

��� ا������ت 

���ت               � 

2011-2010

  
��� 

ا"!���ام 

(%)

ا���ارد ا������ 

%285100.0'2855'5                 330'6ا������   


�ن    ��%114114100.0                    134ا�

%266266100.0                    269ا����اء ا��
��ر��ن 

%100.0                 665'5                 665'5                 733'��6��ع ا���ارد ا������      

��ف ا���ارد ا������  

   ��%77.7                    148                    190                    371ا����ر وا�

 ������
%96.6                 299'1                 345'1                 325'1ا���!�ت ا�

 "#$�
�                         4                    -                        9!&�و%�ت ا�'�
! �#(

%39.4                        6                      16                      82ا�.-,ة وا*!�ادات 

%94.0                 457'1                 550'1                 787'��1��ع  ��ف ا���ارد ا������    

 %98.7                122'7                215'7                520'8ا�����ع  
 

تحويالت  .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا ية الهنا لبني املزيا ئ ن تعلقة ابلرباءات إىل الربان2011- 2010ت ناد خدمات املعلومات ا بب إعادة إ مل اخنفاضا  سـ مج بس
ياابن20، وحتويل األموال إىل الربانمج 14 بو يف ا تب الو ية تاكيف نقل  ل  ي ل مكتغط  .ل

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

تلكفة يث ا ية من  يجة اختاذ تدابري لرفع الفعا رشية ابألساس إىل اخنفاض نفقات األسفار  لتعزى قةل اإلنفاق من خالف املوارد ا ل حب نت  . ل
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ية الفكرية :14 الربانمج تعلقة اب ية للمعلومات ا مللكاخلدمات العا مل  مل

سؤول عن الربانمج يويك اتاكغي  :ملا يد يو شـا  لسـ

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
تقلت بوابة ركن الرباءات  نة ) PATENTSCOPE(نا يا عايل األداء يف هناية  سـإىل نظام جديد  بحث 2011لك تعززت وظائف ا ل  ف
تخدمني وترت بريا ملسـوخربات ا بوابة ارتفاعا  كب عىل ذكل ارتفاع عدد زوار ا بة (ل نة 38بنسـزايدة   مقارنة 2011سـ يف املائة يف 

نظام من ). 2010 بسـنة سوكة يف ا ية ا ية واإل لوزاد عدد اجملموعات الو ملم مي قلن وأدخلت وظائف بلغات .  مجموعة28 مجموعات إىل 8ط
سع لغات، ووسع تخدم يف  تدشني واهجات ا تتعددة  سـ ملل سع لغات، وأدخلت م تعدد اللغات وترمج إىل  ت نظام اسرتجاع املعلومات ا مل

بحث وأداة  تاجئ ا يكروسوفت لرتمجة  ية الفكرية الكوري للغة الكورية ومرتمج  تب ا لخدمة مرتمج غوغل، وخدمة مرتمج  ن م مللك مك
ناوين الرباءات وملخصاهتا ساعدة لرتمجة  عالرتمجة ا نة . مل نت يف  سـوفضال عن ذكل د تان جديداتن هام2011ش ياانت عا ي قاعدات  : ملب

تضمن مجموعات براءات نظام مدريد واملادة  توسـمي اليت  ية ألدوات ا ياانت العا تقاعدة ا ل مل ثا(6لب بونة، و) لاث ياانت دقاعلشـونظام  بة 
ية با ناف ا شأن األ تاألوبوف  ن ص  .لب

رشوع  شأن الرباءات"مواسـهتل  تخصصة  نفاذ إىل املعلومات ا با مل نة" ل رشوع 2010 سـيف  بة يف إطار  تجارب ا تفادة اب م ا سـ ل ملكتسـ
تاكر" ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا با من نة " لتل ياانت . 2009سـاذلي اسـهتل يف  تعاون مع موردي خدمات قواعد ا بواب لل ّ

تجارية وأاتحاها جماان ياانت ا رشوعان عددا من قواعد ا تحدة، هجز ا تجارية وسائر واكالت األمم ا لا ب مل مل لل ّ بدلان َ ل أو بأسعار خمفضة يف ا ّ
بدلان األقل منوا ية وا نا لا برية. مل يدة زايدة  بدلان ا تاح  توى ا رشوعان من زايدة ا تني متكن ا كوخالل فرتة ا لل مل حمل تفمل سـن ملسـ  .ل

رشوع  تاكر"موجذب  يا والا نولو بمراكز دمع ا ج تني38" لتك شأ . لسـن بدلا إجامال خالل فرتة ا باكت ملر20نوأ اكز دمع شـ بدلا إجامال 
توى اخلدمات وإجراء  يط وإبرام اتفاقات عىل  يام اب ياجات وا يمي الا ثات  تاكر عقب إرسال  يا والا نولو سـا تخط ت بع مب ل لق تق ج حتك ل ل

يا . تدريب أويل ملوظفي هذه املراكز نولو رشوع مراكز دمع ا ية عن  ميي نظمت أربع ندوات إ تعاون اإل سري ا يا إىل  جو لتك مت مي ل ي قلسع ّ ُ قل
سام تاكر  للوالا تاكر وإدارهتاب يا والا نولو شاء مراكز دمع ا شأن إ يهنا  بادل اخلربات يف ما  ية  نصات إ شاء  بدلان بإ بح  ن ب ت مي ن جلل تك ب لم ل  .قل

رشوع  تعلقة ابلرباءات("مويف إطار  نفاذ إىل املعلومات ا تحداث أدوات  ملا لل بو ") سـ ية أعدت الو رشوعات جدول أعامل ا يمن  من لتم
بدلان األقل منوا عىل وجه اخلصوص، وقد تعاونت يف إعدادها مع تسعة تقارير عن واقع الرباءات  ية وا نا بدلان ا ليف جماالت هتم ا ل مل

سة مجموعة براءات األدوية والواكةل ادلوية للطاقة  تحدة ومؤ نظمة األغذية والزراعة لألمم ا ية و لنظمة الصحة العا س مل ممل م
تجددة يا الزرا) IRENA( ملا نولو ية  سة األفر جواملؤ تك لليق تقارير عن ). AATF (عيةس تقارير عىل املوقع اخملصص  للورشت هذه ا ل ن

تلفة7واقع الرباءات يادين  تلفة من القطاعني اخلاص والعام يف  تقارير اليت أعدهتا هجات فاعةل  تضمن أيضا مجموعة من ا خم اذلي  خم ل  8.مي

ية وإقامة  سجالت الرباءات الو ياانت  شاء قواعد  نوأعدت دراسة جدوى عن إ ل ب طن روابط إىل ركن الرباءات ُ
)PATENTSCOPE ( نة نعقدة يف  نة ا ثا ية الفكرية يف دورهتا ا ية وا ية اب نة ا سـتعرض عىل ا مل ل من ن للج مل مللك لت نت 2011ملع تضم، و

ية ل بادئ تو جهيهذه ادلراسة  بو دلمع حبوث الرباءاتم ية الفكرية، ورست أيضا إجراء يلهنوض خبدمات الو ي لفائدة ماكتب ا مللك
شات  قنا نفاذ إىل الاخرتاعات اليت آلت إىل املكل العامم سني ا تعاون ادلويل عىل  لحول ا حت  .ل

بدلان  ها بني ا بحث يف الرباءات و بادل خدمات ا نظام  متة أيضا عىل إعداد تصور  لوساعدت الويو ادلول األعضاء ا ل ت حفصل ل مله
تعاون بني ادلول عىل حفص الرباءات بل أخرى  شاف  للال سـ  .سـتك

نيت  توايل، ما أاتح لرؤساء 2011و 2010سويف  ية الفكرية عىل ا ثة إلدارات ا ثا ية وا ثا تني ا ندوتني العا بو ا ل نظمت الو ل ل ن ل ي ل مللكي مل
سني اخلدمات  تجارب حول  بادل األفاكر وا تدى دويا  ناعة وسائر أحصاب املصاحل  ية الفكرية وقادة قطاع ا حتماكتب ا ل ت ل ن للص م مللك

ية الفكرية ندوتني أكرث من . مللكاليت تقدهما إدارات ا بدلان األقل منوا، األمر اذلي 50لوحرض هاتني ا ية وا نا بدلان ا شاراك من ا ل  ل ل مم
يد العاملي تعلقة ابلرباءات عىل ا نفاذ إىل املعلومات ا سن ا ية  ية عا ية  يق إعداد  تعاون ادلويل عىل  لصعسامه يف زايدة ا مل ل حت مل ت سـ حتل بنن  .ت

                                                 
تايل انظر امل.7  .<http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/pl_about.html>: لوقع اإللكرتوين ا
تايل. 8 : لانظر املوقع اإللكرتوين ا

<http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/pl_existing_reports.html>. 
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ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

بري رشوع كخصص جزء  يذ  نظر  يد ا م من أعامل الربانمج يف الفرتة  نفل تخصصةلتق ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا ملا ب رشوع لل تحداث م و سـا
تعلقة ابلرباءات نفاذ إىل املعلومات ا ملأدوات  بني أعالهلل نحو ا ية عىل ا رشوعات جدول أعامل ا مل من  ل من  .لتم

يذها 14واسرتشد الربانمج  ها و ته و نف يف تصممي أ تيط ختط يةنشط يات الوجهية من جدول أعامل ا تو مناب ص  .لتل

 بياانت األداء

يجة بلنتا ية الفكرية: ةتق املر ية من أنظمة ا تأ نة إىل موارد املعلومات ا مللكبل نفاذ  ت مل س ّسـ  حم

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

بحث اجلديدة  لسامهة خدمات ا م
يف بوابة ركن الرباءات 

)PATENTSCOPE (يف 
تخدمني  ملسـارتفاع عدد ا

نة  بل  تاحة ملا  ياانت غري  سـا قب م نة  2010ل : 2010سـالربع األول من 
  زائرا فريدا156 271

نة  : 2011سـالربع الرابع من 
  زائرا فريدا216 290

يا  لكحمقق 

نفذ إىل  بدلان اليت  تارتفاع عدد ا ل
تخصصة  ياانت ا ملقواعد ا لب
وحتصل عىل خدمات ادلمع 

تصةل هبا يف  ية ملا نا بدلان ا ما ل ل
بدلان األقل منوا  لوا

ية من خالل  ية وا نفاذ إىل اجملالت ا نإاتحة ا لعمل لتقل
تاكر ملا  ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا ببرانمج ا من لتل

بدلان األقل منوا؛ 105يبلغ  ية وا نا بدلان ا ل بدلان من ا ل مل
تجارية للرباءات من  ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا لوإاتحة ا ب لل

شأن خالل ب تخصصة  نفاذ إىل املعلومات ا برانمج ا مل ل
بلغ  بدلان 115يالرباءات ملا  ية وا نا بدلان ا ل بدلا من ا ل مل

 .األقل منوا

نفاذ إىل األحباث  ليح برانمج ا تي
نفاذ  تاكر ا ية والا لمن أجل ا ب لتمن

ية 200إىل أكرث من  علم جمةل 
ية   مرات أكرث من 4(تقنو

بلغ ) 2010 سـنة  بدلا 77يملا 
يا جم تلكفة 28اان ومان ب بدلا آخر 
يدة نفاذ إىل . هز لوأاتح برانمج ا

ية  لتمناألحباث من أجل ا
نفاذ إىل املزيد  تاكر إماكية ا لوالا ن ب
من اجملالت عن طريق الانضامم 

بحوث من أجل  لإىل رشاكة ا
نفاذ إىل أكرث  يح ا ياة اليت  لا ت تحل

 جمةل خضعت ملراجعة 8 000من 
نظراء يف إطار برانمج  لا

HINARI  نظمة نفذه  ماذلي  ت
ية  الطب جماالت (ملالصحة العا

يولويج والصحة وبرانمج ) لبا
AGORA نظمة نفذه  م اذلي  ت

تحدة  ملاألغذية والزراعة لألمم ا
ية( وبرانمج ) عجمالت زرا

OARE نفذه برانمج األمم ي اذلي 
ئة  تحدة  بيا ية(للمل سائل ا يئا ؛ )لبمل

نفاذ إىل  يح برانمج ا لو تي
ش تخصصة  باملعلومات ا أن مل

بلغ   بدلا من 49يالرباءات ملا 
نفاذ إىل  بدلان األقل منوا ا لا  6ل

ياانت من أكرب قواعد  بقواعد 
تجارية يف العامل جماان،  ياانت ا لا لب

يدة ملا  تلكفة ز نفاذ إلهيا  يح ا هو ب ل تي
ية66يبلغ  نا بدلان ا م بدلا من ا ل  .ل

يا  لكحمقق 
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يدين من مراكز دمع  ملسـتفعدد ا
تاكر  يا والا نولو با ج اذلين لتك

يعتربون هذه املراكز مراكز اخلربة 
يا  نولو جيف جمال الرباءات و تك

بدلان سب ا لاملعلومات   ح

تاكر يف  نولويج والا ئت مراكز دمع ا بأ تك لش يا   بدلان6ن نولو ئت مراكز دمع ا جأ تك لش ن
تاكر يف   بدلا خالل فرتة 20بوالا
تني ويه هورية : لسـنا مجاجلزائر و

هورية الكونغو  مجالكونغو و
هورية ادلمي ية وكواب وا مجلقرا ط

ية وإكوادور ومرص  مينيكادلو
ندوراس  يا وغواتاميال و هوجور ج
شقر  تان ومد يا وقريغزي غو سـ ني ك
يق ويجرياي  نواملغرب وموزا مب

يت  نغال وتونس و بني وا يوا سـ فلفل ل
 .انم

يا  لكحمقق 

تفعني من قواعد  نبة ا ملسـ ن
ية  شأن ا ية  ياانت العا مللكا ب مل لب

ياانت ية لبالفكرية وقواعد ا مل العا
ية الفكرية  مللكشأن خدمات ا ب
ياانت  لباذلين يرون أن قواعد ا
ته هم وفعا ليزادت من كفاءة   معل

نة  بل  تاحة ملا  ياانت غري  سـا قب م تقدم يف "انظر  2010ل يان عن ا لالا بت سـ
يا  نولو شاء مراكز دمع ا جإ لتك ن

ياجاهتا يمي ا تاكر و توالا حب  –" تق
سمرب   تقرير موجز – 2011يد

ية، عىل عن ادلراسة الا ئتقصا سـ
تايل  :لاملوقع اإللكرتوين ا

<http://www.wipo.int/e

xport/sites/www/patents

cope/en/programs/tisc/d

oc/TISC_2011_2012_S

urvey_Summary_Repor

t.pdf> 

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا ية: ةتق املر نة للماكتب الو شار مجموعات الرباءات املر نتزايد ا مق طت تابعة/ن ية ا لاإل بوقلمي  ي لدلول األعضاء يف الو

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

تزايد عدد مجموعات الرباءات 
ياانت  تاحة يف قواعد ا باجلديدة ا لمل

 عىل اإلنرتنت

توى ركن الرباءات  عىل ) PATENTSCOPE(حا
نة   2009سـمثاين مجموعات يف هناية 

توى ركن الرباءات  حا
)PATENTSCOPE ( عىل

 مجموعة ابإلضافة إىل معاهدة 28
شأن الرباءات يف هناية  تعاون  با ل

 2011سـنة 

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا تابعة لدلول األعضاء: ةتق املر ية الفكرية ا بحث عن الرباءات ملاكتب ا بو من خدمات ادلمع يف جمال ا لسني ما تقدمه الو ل ي  مللكحت

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

بدلان عد يني يف ا لد اخملرتعني ا حملل
بدلان األقل منوا اذلين  ية وا نا لا مل

تكوين يسـتفيدون من برانمج 
ت املربط ابألحباث يف الكفاءات

سابقة ية ا نا ية ا لحاةل ا ع لص  لتقن

تاحة مياانت غري  بحث  ب لمل يعد يروج خلدمات ا
ية كام اكن  بو بفعا لاليت تقدهما الو ي
تعاضة  بغي الا بل ألنه  سـمن  ني ق

ن جزء مهنا ابخلدمات اليت ع
يا  نولو جتقدهما مراكز دمع ا لتك

تاكر تايل اخنفض عدد . بوالا لواب
تخدمني  ملسـا

يا  لكحمقق 
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ياغة خدمة برانمج  صإعادة 
بحث وحفص  تعاون ادلويل  للا ل

لتحسني ) ICSEI(الاخرتاعات 
مسـتوى األحباث عىل حنو أكرب 

شأن  تعاون  بمضن نظام معاهدة ا ل
ب سني  سـالرباءات و ل نفاذ حت

ية  نا بدلان ا ماخملرتعني من ا ل ل
بدلان األقل منوا إىل هذا  لوا

نظام  لا

تاحة مياانت غري  ياغة خدمة  ب صاسـهتلت إعادة 
بحث  تعاون ادلويل  للبرانمج ا ل

ويطلق علهيا (وحفص الاخرتاعات 
تعاون ادلويل يف  لاآلن خدمة ا

ها ليك ) جمال الفحص قووسع نطا
تخصصا  متقدم أيضا تدربا  ي

تخدام لفاحيص  سـالرباءات عىل ا
نتاجئ الفحص اخلاريج الواردة من 

ية الفكرية األخرى . مللكماكتب ا
وعقدت أول حلقة معل دون 

ية الفكرية يف  ية ملاكتب ا مللكإ قلمي
هادئ يف  يط ا يا وا لإقلمي آ حمل سـ

بور2011نومفرب  . مل يف كوالا
يدرايل  هد ا تعاون مع ا لفواب ملع ل

ية الفكرية جرى  سورسي  للملكا ي ل
بحث عن هجات ماحنة جديدة لا

 .إلعداد تقارير حفص جماان

 ئحمقق جزيا

يجة بلنتا شمل : ةتق املر تصةل هبا اليت  تعلقة ابلرباءات من خالل إعداد تقارير عن واقع الرباءات ووضع األدوات ا سن ابملعلومات ا تفاع  تا مل مل حم ّن
تارة  خملاملوضوعات ا

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

يدين من  عن تقارير لاملسـتفعدد ا
شأن  شورة  بواقع الرباءات ا ملن
تفق  ملمجموعة من املوضوعات ا

علهيا واليت حتظى ابهامتم ادلول 
 األعضاء

نة  سـتصدر أول مجموعة  (2009سـال توجد حىت هناية 
نة  تقارير عن واقع الرباءات يف  سـمن ا  )2011ل

تقارير عن واقع الرباءات  لموقع ا
 ) زايرة4 228(نرتنت عىل اإل

نة  هدت  سـو تحداث 2010ش سـ ا
تقارير عن واقع الرباءات،  لهوم ا مف

تعاون  رشاكء يف ا لوحتديد ا ل
ناوها،  تعني  يع اليت  لواملوا ت ي ض

تعني  ية اليت  يفضال عن ا ملهنج
بحث يف  ها  با للعىل األفراد ا عت

رشاء العامة  لالرباءات وإجراءات ا
تقارير تحضري ا لالالزمة   .ل

سعة  تقارير عن واقع توأعدت 
نة   ويه 2011سـالرباءات يف 

رش، ويه عن : لنيف مرحةل ا
يعقاري رتوانفري وأاتزاانفري 
ية  ـي ابلطاقة ا سـوا لشملط ه
ية تربيد ابلطاقة ا سـوا  لشمل

جزء اللمحة العامة (واللقاحات 
تارة ياه )خملواألمراض ا ية ا مل و تنق

ية  بديةل يف  تخدام الطاقة ا تنقوا ل سـ
ياه  .ملا

يا  لكحمقق 

شاركني يف الربامج ن ملبة ا سـ
ية عىل اإلنرتنت يف جمال  لتعلميا

تعلقة ابلرباءات  ملاملعلومات ا

لن تقدم الربامج  (2009سـنة ال توجد حىت هناية 
نة بل الربع األول من  ية عىل اإلنرتنت  سـا قمي  )2011 لتعل

ية عىل  ميتمكل الربامج ا لتعلسـ ست
تصف  مناإلنرتنت يف 

ّ؛ ونظمت 2012 سـنة  مؤمترات 4ُ

 ئحمقق جزيا
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هاتقارير لاو  واملؤمترات قععن وا
شأن إعداد  ية  باإل عن تقارير لاقلمي

يدون ا واقع يسـتفلرباءات، اذلين 
هارات اجلديدة  ملمن املعارف وا

سب املاكتب  هم  حيف  معل
بدلان  لوا

تني يف  ية خالل فرتة ا لسـنإ قلمي
يا  يا ) أديس أاباب(يقأفر سـوإقلمي آ

هادئ  يط ا لوا ) سـنغافورة(حمل
يا وبعض بدلان أور سـواب وآ

ية ) موسكو( تينوإقلمي أمرياك الال
؛ وانظر )يبونس أيرس(والاكرييب 

تقدم يف "أيضا  يان عن ا لالا بت سـ
يا  نولو شاء مراكز دمع ا جإ لتك ن

ياجاهتا يمي ا تاكر و توالا حب ، "تق
سمرب   2011يد

 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
ية  نفقات ا لفعلا رشية وخالف املوار(ل رشيةلباملوارد ا تحويالت ) لبد ا ية بعد ا ليف مقابل املزيا  2011-2010ن

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل
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تحويالت  .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا لبني املزيا ن متدة للفرتة 2011-2010ت ية ا يل زايدة مقارنة ابملزيا ملع  ن ناد خدمات 2011-2010تسج سـ نظرا إل
تعلقة اب ها من الربانمج (لرباءات إىل هذا الربانمج ملاملعلومات ا ياانت ) 12نقلبعد  تعلقة بقواعد ا شطة ا ية لأل يص موارد إضا بو مل ن لختص ف

ية يني. ملالعا تا ية ا رشوعي جدول أعامل ا يذ  يون فرنك سورسي تقربا  ية إىل الربانمج تقدر  لوخصصت موارد إضا ل من م ي ي لتمبل نف : لتف
نفاذ إىل امل"مرشوع  تحداث أدوات  للا تعلقة ابلرباءاتسـ رشوع " ملعلومات ا ية الفكرية واملكل العام"مو  ".مللكا

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

توقع  يل من ا رشية أدىن  ية خلالف املوارد ا تخدام املزيا بة ا ملاكنت  بقل ب ن سـ لسـ شرتايت ) يف املائة92(ن بب تأخر ا مل، وذكل أساسا  بس
بل ها  تكام ية اليت مل ميكن ا قاحلا ل سـ تنيل  .لسـن هناية فرتة ا
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ية الفكرية :15 الربانمج  مللكحتديث ماكتب ا

سؤول عن الربانمج يويك اتاكغي :ملا يد يو شـا  لسـ

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
تحديث يف الفرتة  ية 2011-2010لقدمت خدمات ا يع األقالمي، مهنا 90 يف أكرث من الفكريةمللك إىل ماكتب ا  بدلا 16مج بدلا من 

ب ية . دلان األقل منوالمن ا تان يف جمال ا تان إ مللكوفضال عن ذكل حصلت مؤ ي ميسـ ية هام  يف أفريقا والفكريةقلس نظمة اإلفر يقاألربو وا مل ي
ية تحد رشوعاهتا ا يذ  تواصةل عىل  ساعدة  ثية الفكرية عىل  نف م يللملك ل م ية و. تم ية اليت حصلت عىل /طنومشلت املاكتب الو قلميأو اإل

ساعدة املاكتب اليت رشوعات حتديث جديدة ملا م اسـهتلت فهيا  با14(ُ تحديث ) مكت  رشوعات ا لواملاكتب اليت اكنت جتري فهيا  م
يذها  تالف مراحل  نفابلفعل عىل ا با44(تخ  ).مكت 

نظمي مثاين حلقات معل و تني  نجزة خالل فرتة ا تومشلت األعامل ا شاركة فهيا وقد ركزت هذه احللقات عىل موضوعات /لسـنمل ملأو ا
تة ية وأفضل املامرساتمتاأل تدريب وبادل اخلربات الو ية وا ن الر ت ل طسـ  .ئي

ية  يهتا ا توايت تطورها و باين  ية مع  نا ية ا سات ا ساعدة مؤ تحدايت املطروحة أمام  سني مواهجة ا يا إىل  تو سـ ت ع لص س م ل حت تحسع لم ن بمللك
شمل ما  تحديث  سات مجموعة شامةل من خدمات ا توهماراهتا ومواردها، قدمت إىل هذه املؤ ل يان؛ : ييلس يه ا تو شورة وا نا ل لتقمل ج

ية اخلاصة؛ وإعداد  يات الو تة املوحدة واملطوعة مع ا نارص األ يط إجراءات األعامل؛ وإاتحة  ياجات؛ و يمي الا نو تض مت ع سـ طت ملقب تح تق
تواصل عرب اإلنرتنت مع نظام مدريد؛ والربط مع خدمة ركن الرباءات  ية؛ وا نا ية ا ية  ياانت و لقواعد  ع لص ن للملكب ط

)PATENTSCOP ( يا إىل هجاهتا نولو ية ونقل ا نا ية ا سات ا بو؛ وإجراء تدريب موسع ملوظفي مؤ جاليت تقدهما الو تك لمللك ع لص س ّي
يذ تقدم احملرز بعد ا تعراض ا يمي ا تابعة والرصد و يام اب ية؛ وا ية ا نفا تق لق تيق تق لسـ ل لن سـ مل ن شطة تكوين الكفاءات ونقل . لت بة أ نوبلغت  نسـ

يا زهاء  نولو جا شودة يف املا60لتك تاجئ ا يق ا شطة حامسة  نئة من أعامل الربانمج، واكنت هذه األ ن ملن لل  .تحق

بو أل2011-2010ومشلت اإلجنازات يف الفرتة  ية ي أيضا إعداد إصدارات جديدة من نظام الو نا ية ا عتة إجراءات ا لص بوظائف مللكمت
ياانت اليت ية  ية أكرب، وإعداد وحدة نظام اإلدارة اإللكرتو ية وفعا بإضا ن للل بار يف الوقت الراهن، ف تكاملخت ختضع لال  برانمج سـوا

نة بو للر مقالو  .WIPOScan ي

تة تخدم اإلصدار اجلديد من نظام أ متوا نجاح يف اجلزائر ومالطة وسان مارنو ورصيا وتونس،  إجراءاتسـ ية  نا ية ا ب ا ي ب ع لص مللك
نة  ميه عىل بدلان أخرى يف  رشوعات  نفذ ا سـوأخذت  مل لتعمت َ تحو. 2012ُ يجة  لو تخديم نت ية مسـيل  نظام العريب إلدارة ا مللكا ل

ية نا عا تة )AIPMS( لص نطقة العرية إجراءات مت إىل نظام أ نظام العريب يف ا تخديم ا ية اجلديد، اخنفض عدد  نا ية ا با مل ل سـ ع ملص مللك
تني بةل. لسـنخالل فرتة ا نوات ا توجه يف ا متر هذا ا توقع أن  ملقومن ا سـ ل لمل ّوركب برانمج . يسـ ُWIPOScanتني  يف األ نربو واألر جي

تحدة  يا وتونس واإلمارات العرية ا نوب أفر يا وبامن و يا واملغرب وان ية ومرص و هورية ادلو ملوأذريجان وبوسواان وا ب ب ت يقب ج ن يك ميمجل كيي ن م
يا  .مبوزا

تخدام نظام  ية سـوأحرز تقدم هائل أيضا يف ا نا ية ا تة إجراءات ا عأ لص توسطة وامللكمت ية ا نا ية ا لكيف ماكتب ا ململلك ع برية اليت لص
بني يا وا ييل وإندو ساعدة يف الربازيل و ست ا لفلا سـ شـ مل نيمت يا عن اهامتهما هبذا . ل نوب أفر يك ويجرياي و يقوأعربت مرص وا ج ن ملكسـ

ياميت يف ماكتهبا نظام، وأجريت  تقا  .ل

نصة  تني إعداد  هدت فرتة ا موفضال عن ذكل  ن بحث  (WIPO CASEلسـش تاجئ ا نفاذ املركزي إىل  بو  لنظام الو ن لل ، ما )والفحصي
ها بحث يف الرباءات و يات ا بادل املعلومات عن  يه  شاركة  حفصأاتح للماكتب ا لف معل ت نصة . مل تخدمو  مو  إىل اآلن WIPO CASEمسـ

نكوفر  تحدة(فمه ماكتب مجموعة  ندا واململكة ا يا و ملأسرتا ك ية ) ل يا الال سعة بدلان من أمر ست مجموعة من  نوا تييك ت مجموعة بروسور (لمت
نام وأوروغواياملؤلفة من  يا وإكوادور وابراغواي وبريو وسور ييل وكولو تني والربازيل و ياألر ب شـ من ساعدة عىل تطوير نظام ) ج ملا

نة  رشوع جترييب يف  بارات  سـشابه، وأجرت املاكتب ا مل ت  .2011خم

نفاذ الرمقي إىل واثئق األولويةووافق  يع لالفريق العامل املعين خبدمات ا ثة عىل تو ثا سـ يف دورته ا ل نافذ الرمقي ل بو  للنطاق خدمة الو ي
نفعة ية ومناذج ا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية الفكرية، مهنا العالمات ا شمل أنواعا جديدة من حقوق ا ملإىل واثئق األولوية  ع لص ل مللكت . ل
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يع  شاركة املاكتب  سري  ها أكرث جذاب للمودعني و يط اخلدمة  جبمووافق الفريق العامل أيضا عىل  م ي لتسـ جلعلت وجيري إعداد . أجحاهما فهياب
 .حتسينات جديد للخدمة

يع  رشااكت بني املاكتب من خالل تو تعاون وا قوعززت أوجه ا ل تطوير اخلدمات 37ل تخدام أنظمة  تعلق اب ل اتفاق تعاون جديدا فامي  سـ ي
تجارية  .لا

تحديث األعامل يف هناي بو  تخدام أنظمة الو توى ا ياين الوارد أدانه  بني الرمس ا لو ي سـ سـ ب مي نة ل نة 2011سـة   .2009بسـ مقارنة 

 

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

ية  رشوع جدول أعامل ا يذ  منشارك الربانمج يف  لتم نون DA_10_02تنف ية"ملع ا ية الفكرية اذل سات ا كمؤ  ".مللكس

تخدام نظام ية الفكرية ال ية  نظمة اإلفر تحضريية يف ا سـوأجنزت األعامل ا مل للملكل ية  يق نا ية ا تة إجراءات ا عأ لص وجرى رشاء مللكمت
نغال رشوع وهام غابون وا يذ ا نظمة وحدد بدلان  تحديث يف ا سـاملعدات للماكتب دعام خلطط ا مل مل لل لتنف َ نظام مع سري أعامل . َ يف ا لو ّك ُ

نظام اجلديد ودرب ا ياانت إىل ا تجارية الفرعي، ونقلت ا رشوع األسامء ا بة إىل  نظمة اب ملا ل ّن ل ب ل م سـ تخدامهلمل سـتخدمون عىل ا  .سـ

بادل املعلومات بني األربو ومخس دول أعضاء  نجاح أيضا نظام إخطار إلكرتوين  يوركب  ت لب ّ ندا(ُ يا وأو يا وان غبوسواان وغاان و ب ميت ) كين
ية تخدامه بفعا لوجيري ا  .سـ

بدلان األقل منوا  ياجات يف ماكتب ثالثة من ماكتب ا ياميت لال لوأجريت  حت بوداي وال(تق ساعدة اليت ) وسمكبواتن و يعة ا ملتحديد  ب طل
ية عىل  ثات تدر رشوع احملددة، وبع ذكل إرسال  يق أهداف ا ساعدهتا عىل  ها إىل املاكتب ونطقاها بوضوح  بتعني تقد حتق يمي بع ت مل مل ي

ية نا ية ا تة ا تخدام نظام أ عا لص مت  .مللكسـ

تعاو ية وتعزيز ا لوعقدت أيضا حلقة معل يف األربو عن تكوين الكفاءات املؤ سـ ية سي سات ا رشوع مؤ مللكن بني املاكتب دلمع  س م
ية  .كالفكرية اذل

رشوع  نون DA_19_24_27_01ملويف إطار ا نفاذ إىل "ملع ا ية وا هوة الر يا املعلومات والاتصاالت وا نولو ية الفكرية و لا مق ل ج تك مللك
تني وأذريجان وبوسوا"املعارف با ويه األربو واألر رش  ساعدة إىل ثالثة  ت، قدمت ا ب ن ي ت ع جمل ية وغاان مك هورية ادلو يا وا يكان وكولو نمجل ميم ب

يا تحدة وزا يت انم واإلمارات العرية ا يا و نوب أفر يا و يا وان بو مل ب ي مب ف يق ج مين تخدام برانمج . كي ساعدة املقدمة بني ا سـوتراوحت ا مل
WIPOScanية/ و نا ية ا برية جدا يف جسالت ا نة ملفات  عأو رشاء املعدات لر لص ك  .مللكمق

ية15واسرتشد الربانمج  يات الوجهية من جدول أعامل ا تو يذها اب ها و ته و من يف تصممي أ ص ل لتشط نف تيط ختط  .ن

ية الفكرية تحديث ماكتب ا بو  تخدام أدوات الو مللكا ل ي سـ
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 بياانت األداء

يجة بلنتا تة إجراءات العمل: ةتق املر ية الفكرية من خالل أ سات ا ية معززة يف مؤ متفعا س  مللكل

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ية معززة يف  َّفعا با 42ل مكت 
ناء للمل ثية الفكرية أ ك

تحقق . 2011-2010 الفرتة سيو
ذكل من خالل تقدمي حزمة من 

تة املاكتب  ساعدات يف جمال أ متا مل
تدريب ية . لوا تقاس الفعا لو سـ

ية  لابالعامتد عىل معايري الفعا
تفق علهيا  .ملا

ية 91متت زايرة   با  للملك  مكت
تني،  لسـنالفكرية خالل فرتة ا

ياان  حألكرث من مرة أ

ية يف وزادت الف با 58لعا مكت 
تلف األقالمي  خمية الفكرية يف  للملك
بو  تجات الو يمن خالل تقدمي  من

ية تحد يثوخدماهتا ا  ل

يا  لكحمقق 

ية  مللكيكون من بني ماكتب ا سـ
ثالفكرية الانني واألربعني اليت 

ناء الفرتة  ساعدة أ ثتلقت ا مل
با جديدا و12املذكورة،   30مكت 

ساعدة  مبا ال تزال حباجة إىل  مكت
تاجئ املرجوةم يق ا لنمترة  لتحق  .سـ

ساعدة خالل فرتات اإلبالغ 54حصل  با عىل ا مل  مكت
ها سابقة  لكا  ل

سني  مخلمن بني املاكتب الامثية وا ن
اليت قدمت إلهيا خدمات 

تحديث،  با مضن 14لا مكت 
با 44مرشوعات جديدة و ال مكت 

مترة  ساعدة  مسـتزال حباجة إىل  م
تاجئ املرجوة لنيق ا يقا اكماللتحق  حتق 

يا  لكحمقق 

رشة  ية يف أربع  عتعزز الفعا ل سـ
ناء الفرتة  ية أ ثنظمة لإلدارة امجلا ع م

تحقق ذكل . 2010-2011 سيو
من خالل تقدمي حزمة من 

تة املاكتب  ساعدات يف جمال أ متا مل
تدريب ية . لوا تقاس الفعا لو سـ

ية  لابالعامتد عىل معايري الفعا
تفق علهيا  .ملا

نظامت اإلدارة  يكون من بني  مو سـ
رشة اليت تلقت امجل ية األربعة  عا ع

ناء الفرتة املذكورة، ست  ساعدة أ ثا مل
نظامت ال  منظامت جديدة ومثاين  م
مترة  ساعدة  مسـتزال حباجة إىل  م

تاجئ املرجوة لنيق ا  .لتحق

 منقطع 3يرىج الاطالع عىل الربانمج  

يجة بلنتا نفاذ إىل املصادر العا: ةتق املر ية الفكرية قادرة عىل ا سات ا لمؤ ية املوحدةمللكس ياانت اإللكرتو بادل ا تخدام نظم  نية والاتفاع هبا اب ب ت سـ ن  لمل

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ية  با  رشين  للملكمتكني  مكت ع
الفكرية عضوا يف نظام مدريد من 

بات  نفاذ اإللكرتوين إىل ا لطلا ل
ناء عىل نظام  بادلوية املودعة  ل

بة إ نة اب سـمدريد وا ني لهيا لملع
تخدام وحدة مدريد  ها اب سـو حتميل

ية يف نظام تة إجراءات ا مللكأ مت

ساعدة10 ية الفكرية حصلت عىل ا مل ماكتب  ية الفكرية تلقت 12 للملك با  للملك  مكت
نفاذ اإللكرتوين  ساعدة عىل ا لا مل
بة  ياانت اب سـومرافق تزنيل ا نب لل

ناء  بات ادلوية املودعة  بإىل ا ل لطل
ام مدريد من خالل عىل نظ

تخدام وحدة مدريد يف نظام  سـا
ية نا ية ا تة ا عأ لص  مللكمت

 ئحمقق جزيا
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ية  نا عا تدريبلص  .لوا

ية  با  رش  للملكمتكني ثالثة  مكت ع
تعاون  لالفكرية عضوا يف معاهدة ا

بادل  تشأن الرباءات من  ب
ياانت مع بوابة ركن الرباءات  لبا

)PATENTSCOPE ( يف
نفاذ إىل مصادره  بو وا لالو ي

تخدام وحدة   يف نظام ST.36سـاب
ية نا ية ا تة ا عأ لص  .مللكمت

ساعدة ية الفكرية حصلت عىل ا ملثالثة ماكتب  ساعدة 28 للملك با إجامال تلقت ا مل  مكت
ياانت مع خدمات  بادل ا بعىل  لت
بو،  يركن الرباءات اليت تقدهما الو

ساعدة 5ومهنا  مل ماكتب تلقت ا
بادل املعلومات مع خدمات  تعىل 
تخدام  سـركن الرباءات من خالل ا

تة ST.36الوحدة  مت يف نظام أ
ية نا ية ا عا لص  .مللك

 ئحمقق جزيا

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
ية  نفقات ا لفعلا رشية(ل رشية وخالف املوارد ا باملوارد ا لب تحويالت ) ل ية بعد ا ليف مقابل املزيا  2011-2010ن

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا�������    

  
 ا���ا��

�ة  ��ا�

2011-2010

  
 ا���ا��

    
ا������

 2011-2010

��� ا������ت 

���ت               � 

2011-2010

  
��� 

ا"!���ام 

(%)

ا���ارد ا������ 

%682100.0'6823'3                 187'2ا������   


�ن    ��%117117100.0                    195ا�

%3636100.0                      22ا����اء ا��
��ر��ن 


�ر��ن     
��� --                      48ا�� ���

%100.0                 835'3                 835'3                 452'��2��ع ا���ارد ا������      

��ف ا���ارد ا������  

   ��%158.9                    798                    502                    422ا#�"�ر وا�

 �����$
%67.8                 785'1                 632'2                 832'1ا�����ت ا�

 &�'�
%4.8                        1                      23                      �40(�و)�ت ا�

%22.2                    105                    471                    152ا#/.-ة وا+��ادات 

%74.1                 688'2                 628'3                 446'��2��ع  ��ف ا���ارد ا������    

 %87.4                523'6                463'7                898'4ا�����ع  
 

تحويالت  .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت تبني ية بعد ا ل املزيا متدة للفرتة 2011-2010ن ية ا ملع مقارنة ابملزيا  زايدة تعزى إىل إعادة توزيع املوظفني عىل 2011-2010ن
يه  للفرتة  ية إ يص موارد إضا لهذا الربانمج و مية 2011- 2010فختص رشوع جدول أعامل 1,2بق  يذ  يون فرنك سورسي تقربا  م  ي ي لتنفمل

نون  ية ا ملعا نفاذ إىل املعارفمللكا"لتمن ية وا هوة الر يا املعلومات والاتصاالت وا نولو لية الفكرية و مق ل ج  ".تك

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

رشوعات جدول أعامل 2011- 2010 يف هناية الفرتة رشوعات خالف  تعلقة  رشية ا تخدام خالف املوارد ا بة ا م بلغت  مب مل ب سـ لسـ ن
ية   . يف املائة98,5لتمنا

ب ية للربانمج نسـوبلغت  تخدام املوارد العا ملة ا رشية(سـ  يف املائة، ويعزى ذكل ابألساس إىل قةل اإلنفاق عىل 74,1) لبخالف املوارد ا
نون  ية ا ملعرشوع جدول أعامل ا من نفاذ إىل املعارف"لتم ية وا هوة الر يا املعلومات والاتصاالت وا نولو ية الفكرية و لا مق ل ج تك وإن اكن ". مللك

تخدام الربانمج حقق أهد يجة ا توقع، وذكل أساسا  يام بذكل مبوارد أقل من ا رشوع، فإنه جنح يف ا سـافه، كام وردت يف ويقة ا مل مل تث نلق
يني تعاقدين خار تعانة خبرباء دويني أو  ية بدال من الا ية ا نا ية ا جموارد ماكتب ا م لمللك سـ حملل ع  .لص
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يل :16 الربانمج تح تصادية واإلحصاءات وا لادلراسات الا ل  ق

سؤول   املدير العام :عن الربانمجملا

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
ياسات ية رمس ا ية اجلودة يف  ية عا هام مبدخالت  ها ابلاكمل يف اإل ية هد سـحققت األعامل اإلحصا معل ل علم لئ س وكام حدث يف العام . ف

ية ية الفكرية الو نوية شامةل ملاكتب ا ية  تقصا ناملايض أجرى الربانمج دراسات ا سـ ئ طسـ نت وم. مللك ية  تني املا سقارنة بفرتة ا حتن ضسـ ل
بريا، وال نا  بدلان  كية ا سـ ل نة  حتتغط تخدهما . 2011سـسـامي يف  بو لإلحصاءات، إذ  ياانت اجملمعة جماان عىل موقع الو يحت ا سـوأ ي ب يت ل

باسات يف تخدمني والا بات ا ياانت و يل عىل ذكل عدد مرات تزنيل ا ثون من شـىت أرجاء العامل، وخري د با تا سـ طل ب ل قل مل ل  املقاالت ح
ية نيت . لبحثا ية الفكرية  سوملا اكن تقريرا مؤرشات ا شأن 2011 و2010لمللك ية  يالت إحصا ياانت موجزة و تواين عىل  ب  ئ حتل ب حي

يب يف العامل بأرسه، كام ترتب علهيام إصدار  يا برت نفعة، فقد  ية ومناذج ا نا تجارية والرسوم والامنذج ا حالرباءات والعالمات ا حظ مل ع لص ل
بري  يةكعدد  تح تقارير ا ياسات العامة وا شورات ا باسات عديدة يف  بارية وأخذت مهنام ا تقارير اإل يلمن ا ل ل سـ ن ت لل ل م ق ُواسـهتل إصدار . خ

ية الفكرية –منتجني جديدين  ية القطرية وحقائق وأرقام حول ا ياانت اإلحصا مللك ا ئ هوةل إىل –لب نفاذ  ند طلب ا بس نزوال  ل ع
ية ية األسا سـاملعلومات اإلحصا ناسب ويف . ئ تصادي قدم الربانمج يف الوقت ا يقني الا شعور ابنعدام ا نقطع فهيا ا ملاألوقات اليت مل  ل ل قي

ية  ية وما يا، ما أاتح اختاذ قرارات  بو لإلدارة ا شأن الرباءات وفريق الو تعاون  لتقارير وتوقعات عن األداء لقطاع معاهدة ا يل لعل ي ب تشغل
ية  .عوا

تصادي أو يل الا تح تمكلت أعامل ا قوا ل ل سري، وقد أحرزت إجنازات هممةسـ تني اكمةل من ا لل فرتة  بو يف . سـن يفألول مرة أصدرت الو
تصاد 2011سـنة  يا يركز عىل الا ق تقريرا  نة –حتليل ية الفكرية العاملي  لسـ تقرير ا تاكر: 2011مللك تغري لال بالوجه ا وقد عزز هذا . مل

نادا إىل ا ياسات ا بو يف الهنوض برمس ا تقرير دور الو ستا سـ ي بارية، كام أاثر لل تقارير اإل بري من ا يه عدد  ناء  خلرباهني؛ وصدر  ل ك عل ب
ية ياسات واألوساط األاكد مياهامتم رامسي ا نة. لسـ نت يف  تصادايت اليت د سةل ندوات الا سـوجذبت  ّشسل بري 2010 ُق ك اهامتم عدد 

ية . من أحصاب املصاحل ياسات ا شات تركز عىل وقع  نا سةل إجراء  مللكوعززت هذه ا سـم ق تصادي، لسل قالفكرية عىل األداء الا
ية الفكرية تصادايت ا تخصصني يف ا نادا إىل آراء بعض أبرز ا مللكا ق ملت شورة عىل . س ندوات ا هذه ا يديو  يالت ا نوشاهد  ل سج ملي ل لف ت

ياسات وسائر أحصاب املصاحل يف شـىت أصقاع العامل بو عىل اإلنرتنت رامسو ا سـموقع الو  .لي

نوات، ما واسـهتل الربانمج أيضا يف إطار أ تصادية مدهتا ثالث  رشوع دراسات ا ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا سـعامل ا م من ن قللج مللك لت ملع
ية الفكرية  ياسات ا ية  توصل إىل براهني جديدة عىل ارباط ا مللكرش اب سـ من ت ل بب لت يل أدانه(ي تفا صانظر املزيد من ا وخالل الفرتة ). ل

تحدا2011- 2010 رشوع تقدما هائال يف ا سـ أحرز هذا ا توصل إىل تكل مل ند إلهيا يف ا ياانت اليت  ية من ا ية ا لث ا ُ ب تت سن يب سل ل لتح
نة (الرباهني اجلديدة  رشوع يف  تمكل ا سـمن املرتقب أن  مل هدت الفرتة). 2013يسـ رشوعني جديدين 2011-2010 شو م أيضا اعامتد 

ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا مللكيف إطار ا من ن لتللج ية الفكرية وجه–ملع تصاد مللك أحدهام عن ا ية الفكرية والا قرة األدمغة واآلخر عن ا مللك
رشوعان خالل الفرتة–غري الرمسي  نفذ هذان ا مل و  .2013-2012 سي

تصادية اليت قدهما الربانمج  يالت الا تح قوساعدت ا ل بة –ل تصادية وبعدها واب ية الفكرية إابن األزمة الا شاط ا سـ وخاصة عن  لنن ق ّمللك
بو  تلف جلان الو يإىل  بو عىل إد–خم ية الفكرية يف الو ياسات ا شات حول  نا تصادية يف ا يالت الا تح يماج ا سـ ق مل ل مللكل نة . ق سـويف 

يق 2010 ندة إىل ا ية الفكرية،  تصادايت يف ماكتب ا تخصيص الا بكة دوية من  بو عىل تدشني  سـ ساعدت الو ل شـ لتني ت مللك ق مسم
تصادية اليت جترهيا ماكتب ا يالت الا تح مللاملعزز وإماكية مقارنة ا ق ل ل يةن ية واإل ميية الفكرية الو قلن ط رشيك . ك بو دور ا تاما تولت الو لو ي خ

يه  رشف  تاكر العاملي اذلي  علاملعريف يف مجمع مؤرشات الا ي هد األورويب إلدارة األعامل ب هام )INSEAD(ملعا نظمة اإل س، ما أاتح  للم
تاكر وتعزيز  ياس الا بيف جمال  تاكرق ياسات الا شأن  ية  نو يد ا باخلطاب ا سـ ب ع ل  .جل

يةتن لتمنيذ جدول أعامل ا  ف

ية  رشوع جدول أعامل ا يذ  منشارك الربانمج يف  لتم تصادية، DA_35_37_01تنف ية والا ية الاجامت ية الفكرية وا شأن ا ق  عمللك من لتب
تصادي تلف جوانب األداء الا ية الفكرية و قاذلي جتري يف إطاره ثالث دراسات قطرية عن العالقة بني حامية ا لوهذا الغرض . خممللك

ية جديدةأح تحداث أفاكر  ند إلهيا يف ا ياانت  ية من ا ية  شاء  معلرز تقدم هائل يف أ سـ ب ت تن سن ليب ل  . حت
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تصاد غري الرمسي ية الفكرية والا ية الفكرية وجهرة األدمغة وا رشوعني عن ا قوشارك الربانمج أيضا يف حتضري  مللك مللك  .م

ت16واسرتشد الربانمج  يذها اب ها و ته و ل يف تصممي أ نفشط تيط ختط يةن يات الوجهية من جدول أعامل ا منو  . لتص

 بياانت األداء

يجة بلنتا يع أحناء العامل: ةتق املر ية الفكرية يف  نظام ا شأن الاتفاع  نة  يالت وإحصاءات  مجمعلومات و ب ن ب س مللكحتل ّ  حم

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ية الفكرية شورات ا مللكعدد  يان  من سـشوران ر ئين ية تق(م ية  للملكرير املؤرشات العا مل
تعاون الفكرية  نوي اخلاص مبعاهدة ا تعراض ا لوالا سـ لسـ

نوية وأخرى ) بشأن الرباءات سـابإلضافة إىل تقارير 
شأن الرباءات تعاون  بية تصدر عن معاهدة ا ل  فصل

تقارير  شورات وا ليع ا ن ملمج
 صدرت يف موعدها

شور األسايس"وفضال عن  " ملنا
 عن ّدشن تقرير عاملي جديد
نة  ية الفكرية يف  سـا   2011مللك

يا  لكحتقق 

سب لك  باسات  حعدد الا قت
  منشور

نة  شورات / تزنيال47 129 جسل 2009سـيف  للمنزايرة 
يع اللغات  ية يف  ية الر مجاإلحصا سـ تقرير العاملي (ئيئ لا

نة  سـشأن الرباءات  ية 2008لب مل وتقرير املؤرشات العا
نة  لسـية الفكرية  تعراض 2009للملك نوي سـ والا لسـا

شأن الرباءات  تعاون  باخلاص مبعاهدة ا  2009- 2008ل
شأن  تعاون  هرية عن معاهدة ا ية وا تقارير ا بوا ل لفصل لشل

 )الرباءات

ية يف حد ذاهتا جسل  ياانت اإلحصا ئوفامي خيص ا لب
ياانت يف 42 655 تلفة من حصائف ا ياانت  ب تزنيال  خم لب ل
 2009سـنة 

سقة عن  توفر إحصاءات  تال  مت
تزنيالت  ايراتالز/لا

يا  لكحتقق 

شرتكة نرشت أربع واثئق معل وتقرير  نشاط جديد ملعدد ادلراسات ا
بو  تقصايئ عىل موقع الو يا سـ

يات  تعراض لألد باإللكرتوين وا سـ
نة  تصادية لفائدة ا للجالا ق
ية ابإلنفاذ شارية ا نالا ملعت  س

يا  لكحتقق 

يجة بلنتا بحثاملصدر العاملي ملراجع اإلحصاءات وادلراسات الا: ةتق املر لتصادية وا  ق

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

بو  يح نفاذ الو شاء بوابة  يإ ت تن
نظامت األخرى إىل ادلراسات  ملوا

تعلقة هبا  ملواملصادر ا

ية الفكرية موجودة ابلفعل ية  مللكبوابة إحصاءات ا مللكحدثت بوابة إحصاءات ا ّ
وخاصة من (الفكرية وأثريت 
 )الئل القطريةخالل إدماج ادل

ئت بوابة جديدة عن  نشوأ
ية الفكرية تصادايت ا مللكا  ق

يا  لكحتقق 

يجة بلنتا ية: ةتق املر ية الفكرية عىل ا سن لوقع أنظمة ا منهم نظري وعلمي ومعيل  لتحم مللك  ّف

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

سب الواكالت  تفعني،  حعدد ا  لكياحتقق  دراسات قطرية عن 3اسـهتلت  نشاط جديدملن
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بدلان، ابدلراسات ا ملنشورة لوا
ّاليت لكفت بإعدادها هجات  ُ

تجابة لطلب من  ية ا سـخار ج
ادلول األعضاء مقارنة مع العدد 

شورات  للمناإلجاميل 

ية  ية الفكرية وا لتمنا مللك
تصادية سب ويقة . قالا ثو حب
رشوع   لن CDIP/5/7ملا

بل  قتمكل هذه ادلراسات  تسـ
 2013-2012الفرتة 

سب الواكالت  تفعني،  حعدد ا ملن
شورة  يات ا بدلان، اب نوا ملهنج ملل

ية  تصادي  يل الوقع الا للملكتح ق ل ل
يع أحناء العامل  مجالفكرية يف 

 دراسات قطرية عن 3اسـهتلت  نشاط جديد
ية  ية الفكرية وا لتمنا مللك

تصادية سب ويقة . قالا ثو حب
رشوع   لن CDIP/5/7ملا

بل  قتمكل هذه ادلراسات  تسـ
 2013-2012ة الفرت

يا  لكحتقق 

 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
ية  نفقات ا لفعلا رشية(ل رشية وخالف املوارد ا باملوارد ا لب تحويالت ) ل ية بعد ا ليف مقابل املزيا  2011-2010ن
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تحويالت  .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا لبني املزيا ن متدة للفرتة 2011-2010ت ية ا ملع مقارنة ابملزيا  زايدة تعزى ابألساس إىل إعادة توزيع 2011-2010ن
بلغ . املوظفني عىل هذا الربانمج ية  مبوفضال عن ذكل خصصت للربانمج موارد إضا يون فرنك سورسي تقربا 0,5ف ي  ي مل

ية 2011-2010 للفرتة رشوعي جدول أعامل ا يذ  من  لتم ية الفكرية وا"لتنف لتمنا تصاديةمللك ية والا قية الاجامت رشوعات "وأيضا " ع ملا
ية الفكرية توحة والامنذج القامئة عىل ا تعاوية ا مللكا ملف ن  ".ل

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

ية الفكرية وا شأن ا ية  رشوع جدول أعامل ا يذ  تأخر يف  رشية ابألساس إىل ا تخدام خالف املوارد ا منيعزى نقص ا ب من م ل ب تسـ لت مللكل تنف ية ل
توقع تا أطول من ا ية موافقة ادلول األعضاء عىل اسـهتالل دراسات قطرية و تغراق  تصادية وا ية والا ملالاجامت معل سـ قع  .ق
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ية الفكرية :17 الربانمج  للملكإذاكء الاحرتام 

سؤول عن الربانمج يان وشارد :ملا يد يوهانس كر تا يستسـ  ل

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
رس تأ الربانمج  ييمل  ية ابإلنفاذيف شارية ا بو الا نة الو توازن يف  ناء وا يايس ا ن إجراء احلوار ا ت ي جل مل ب ملعسـ ل سل سادسة . ّ لومتزيت ادلوراتن ا ّ

تاجئ يف هاتني ادلورتني،  يق أقىص حد من ا ية  بني  تعاون بني ادلول األعضاء واملرا تخاطب وا نة بروح من ا سابعة  نوا بغ ل ل للج لل حتق ق
يات وجفوات ادلرا تعراض  مهنجوا ياس وقع سـ يدلقسات اجلارية  يل دوافع لتقلا نة؛ و حتل والقر يدص باين لتقلا نة، مع مراعاة  ت والقر ص

بديةل ملواهجهتام يب ا شاف األسا تصادية؛ وا ية والا ية الاجامت لتوايت ا ل تك ع من سـسـ قم نة . لت للجوأبرز الاتفاق عىل مواصةل برانمج معل ا
باع مقاربة شامةل يع عىل ا بو من هجود يف هذا الصدد، والزتام ادلول األعضاء اب بذهل الو نة ما  ثا تيف ادلورة ا شج ي ت لتل  يف الاضطالع م

ية الفكرية ية إىل إذاكء الاحرتام  بو الرا شطة الو للملكبأ م ي  .ن

بو  تعاون ادلويل رأست الو يويف جمال ا سادس ملاكحفة ل يدلاملؤمتر العاملي ا نةلتقلا نعقد يف ابريس يف فرباير ص والقر  ابالشرتاك 2011مل ا
ية ومجموعات من القطاع اخل نظمة امجلارك العا ملمع اإلنرتبول و يةم نا ية ا هد الوطين الفرنيس  تعاون مع ا عاص، واب لص للملكل . ملع

نضوية حتت لواء  يجي، ا تقومي الاسرتا بادرة املؤمتر العاملي  همت  ملوا ت لل م ية الفكرية"سـتل شلكة : للملكإذاكء الاحرتام  تدامة  ملحلول  مسـ
ية نقطع "ملعا نة، وبذا فقد حققت جناحا  يايس اجلاري يف إطار ا م، ابحلوار ا للج تجدد لسـ يث جذب هذا الربانمج ا نظري،  ملا حب ل

سادس  يجي ا هدف الاسرتا توازن يف إطار ا لوا ت شاراك من 870لمل ثل زهاء 105م  ّ بدلان،   . يف املائة مهنم ادلول األعضاء50م

شطة تكو ية والاضطالع بأ رش ساعدة ا بات ادلول األعضاء عىل تلقي ا ية  تني  نوواصل الربانمج طوال فرتة ا يع ت مل طل لب تلسـ ن ين ل
ية وبديدها . الكفاءات يف جمال اإلنفاذ تصادية واإلمنا ية والا شواغل الاجامت بري عن ا شطة ا يع هذه األ توكفل الربانمج يف  ئ ع ل تع ن قمج ل

توازن بني احلقوق اخلاصة واملصلحة العامة يق ا ناسب وكذكل  لعىل حنو  حتق بدلان . م تاحة  للويف الوقت ذاته أبرزت مواطن املرونة ا مل ِ ُ
يجييف األطر  تعاون الاسرتا مية ا ية، ابإلضافة إىل  تالقانوية العا ل مل تويني دون . قن تعلقة ابإلنفاذ عىل ا ية األحداث ا سـونظمت غا مل ملب ل ّ

ية وضامن إبراز هذه األحداث تاحة بأقىص حد من الفعا تخدام املوارد ا ميي من أجل ا ميي أو اإل لاإل مل سـ قل  .قل

نظام تظام مع ا يق اب تعاون وا متر ا ملوا ن سـ لتنل نظامتسـ سارات أعامل هذه ا ية يف  شواغل اخلاصة اب رشيكة من أجل إدراج ا ملت ا م من ل . لتل
ته توازن يف أ يق ا سعي  ناعة الربانمج إىل ا متع املدين وقطاع ا شطوفضال عن ذكل دفعت مصاحل ا ل ل نلص لتحق همت هبذه . جمل سـتلوقد ا

يف مع العديد من الوفود  شات اليت أجريت يف  نا ناملقاربة أيضا ا ق يات أحصاب احلقوق؛ جمل مجعالزائرة من ادلول األعضاء؛ و
ية؛ والطالب سات األاكد ميواملؤ  .س

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

ية يات الوجهية من جدول أعامل ا تو يذها اب ها و ته و مناسرتشد الربانمج يف تصممي أ ص ل لتشط نف تيط ختط  .ن

ية وتكوين الكفاء ساعدة ا شطة الربانمج يف جماالت ا نواكنت أ مل ية ومدفوعة ابلطلب لتقن ية موهجة حنو ا رش ساعدة ا منات وا يع ت لتمل ل
تان (وشفافة  تو يا ية13 و1صل سابعة ). لتمن من جدول أعامل ا سادسة وا نة دلورتهيا ا يه ا لواسرتشد برانمج العمل اذلي وافقت  ل للج عل

ية  تو صاب ية 45ل  لتمن من جدول أعامل ا

 بياانت األداء

يجة بلنتا يط دامع: ةتق املر ية حمإرساء  تو توازن يأخذ ا ناء و يايس  رشوع يف حوار  ية الفكرية عن طريق ا ص إلذاكء الاحرتام  ل ب مسـ ّللملك  من جدول 45ل
بار ية بعني الا تأعامل ا عمن  لت

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

عدد ما أجري من دراسات 
نة  للجوحبوث يف إطار دوريت ا

ية ابإلنفاذ  شارية ا بغالا ن ملعت ية س
حتديد العوامل اليت تؤثر يف 

يجي  2009- 2008مثاين دراسات يف الفرتة  يه الاسرتا تو تعقب إعادة ا جل
نة، عرضت   14للجلربانمج معل ا

ند إ هدف تستدراسة  لىل ا
سادس عىل  يجي ا لالاسرتا ت

يا  لكحمقق 
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ية الفكرية  مللكاحرتام حقوق ا
تلكفة  يمي موضوعي  لوإلجراء  تق

يد يك عام لتقلا نة ان ه والقر ص
ية  عيرتتب عهنام من آاثر اجامت

تصادية  قوا

سادسة  نة يف دورتهيا ا لا للج
ثت هذه ادلراسات  سابعة، و حوا ل
نة عىل مواصةل برانمج العمل  للجا

نة ثا مالراهن يف ادلورة ا . ل
ُوحققت وفورات هائةل أيضا يف 

يص  يجة  سابعة  تقلادلورة ا ن لل ت
يف أسفار الغري  .لتاك

يجة بلنتا باع أطر معل : ةتق املر ية الفكرية اب تعامل مع قضااي إنفاذ ا سؤولني عن إنفاذ القوانني يف ا ية وا سلطات القضا تقانوية وكفاءات معززة  ل مل ئ لل مللكن َّ
تعاون مع صاحب احلقوق يجي اب سق واسرتا لأسلوب  ت  من

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ساعدة  بدلان املزودة اب ملعدد ا ل
شأن ية  با ية لتقن رش يع األطر ا لت

تحدثة من أجل  ملسـاجلديدة وا
إنفاذ فعال مع األخذ بعني 

تاحة يف  بار أوجه املرونة ا ملالا عت
ثالث من اتفاق جوانب  لاجلزء ا
تصةل  ية الفكرية ا ملحقوق ا مللك

تجارة   )ياتفاق تربس(لاب

نة  ية إىل  2009سـأربع بدلان حىت هناية  رش ساعدة ا يعقدمت ا لتمل
نظم ية مبدلين وأمانة  مة حكو

ية من أجل زايدة  ميدوية إ قلل
سة  شاورات بني أعضاهئا ا مخلا مل
شابه فهيا أنظمة القانون  تتاليت 
 .العام وأنظمة القانون املدين

يا  لكحمقق 

تلمة وعدد  بات ا سـعدد ا مللطل
بات املعاجلة  حبسب لك (لطلا

نظمة دوية  لدوةل عضو و م
متة ية  همحكو بشأن تكوين ) م

ساعدة ا لالكفاءات وا  تقنيةمل

با يف الفرتة 42 ّنفذ  2009-2008طل  تكوين الكفاءات 35ُ شاطا  ل  ن
نظامت  ملدلى ادلول األعضاء وا

ية ادلوية، مهنا  لاحلكو شاطا 24م ن 
ميي  تويني دون اإل قلنفذ عىل ا ملسـ ّ ُ

ميي واسرتشدت هذه . قلواإل
ية  تو صاألشطة اب ل  من جدول 45ن

ية وحصل العديد مهنا . لتمنأعامل ا
شرت ناديق معىل متويل  لصك من ا

ياابن  تامئية لفرسا وا لالا ن ن س
توايل تحدة عىل ا لوالوالايت ا  مل

يا  لكحمقق 

تلمة وعدد  بات ا سـعدد ا مللطل
بات املعاجلة  حبسب لك (لطلا

للمساعدة عىل وضع ) دوةل عضو
ية تعزز  ية وإ يات و مياسرتا ن قليج ط ت

شطة اإلنفاذ ية أ نمن فعا  ل

بات يف الفرتة  يا  أحدا3 2009-2008طلثالثة  ية يف أفر يقث إ قلمي
بدلان يف أورواب  يا وبعض ا لوآ سـ
توايل، ابإلضافة إىل  يا عىل ا لوآ سـ

ية 3 يا 2(طن أحداث و سـ يف آ
يا1و ركزت عىل ) يق يف أفر

ساعدة اخلاصة عىل رمس  ملا
ية  يات اإلنفاذ اإل مياسرتا قليج ت

ية  . طنوالو

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا تعاون ادلويل وإدماج قضااي ا: ةتق املر ملا رشيكةل نظامت ا نجزها ا ية الفكرية اليت  تعلقة بإذاكء الاحرتام  لية الفكرية يف األشطة ا مل ت مل للملكن  لك

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ية  نظامت احلكو شطة ا معدد أ مل ن
ية  نظامت غري احلكو مادلوية وا مل ل

تعلقة  شرتكة وا ملذات األهداف ا مل

نة 28 شاطا حىت هناية  سـ  شاطا 34شارك الربانمج يف  2009ن ن 
رشيكة فامي  نظامت ا لأجنزته ا مل

ية  للملكتعلق بإذاكء الاحرتام  ي

يا  لكحمقق 
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ية  الفكرية للملكبإذاكء الاحرتام 
نظامت رشيكة  ها  ماليت  تنظم
ية رائدة ودوائر القطاع  ئيسـر

 اخلاص

هدف  لالفكرية يف إطار ا
سادس يجي ا لالاسرتا  ت

يجة بلنتا تعاو: ةتق املر يدن ادلويل يف إطار املؤمتر العاملي ملاكحفة لا ية واإلنرتبول والقطاع اخلاص، فضال عن لتقلا تجارة العا نظمة ا نة مع  مل والقر ل مص
متة األخرى املدعوة نظامت ا متع املدين وا هنظامت ا ملجمل مل  م

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

بو املؤمتر العاملي  تضافت الو يا سـ
يدحفة ملاك نة يف لتقلا ص والقر

نظمة 2010 سـنة تعاون مع  م اب ل
ية واإلنرتبول والقطاع  تجارة العا ملا ل

اخلاص وإقامة رشااكت يف 
نة  نظمة يف  سـا ، مع دعوة 2011مل

نظامت  متع املدين وا ملنظامت ا جمل م
متة األخرى  ملها

سادس يف  ال توجد أسس للمقارنة لعقد املؤمتر العاملي ا
بو برئاسة ال2011 سـنة وأدى . يو

نة  هم من ا للجبرانمج العمل ا ملسـتل
ية ابإلنفاذ إىل  شارية ا نالا ملعت س
توازن الالزم بني احلقوق  لنقل ا
اخلاصة واملصاحل العامة يف جمال 
ية الفكرية يف  مللكإنفاذ حقوق ا

يجي  هدف الاسرتا تإطار ا ل
سادس إىل مرحةل املركز العاملي  لا
يايس حوهل بني  سـإلجراء حوار 

 . العام واخلاصالقطاعني

يا  لكحمقق 

 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
ية  نفقات ا لفعلا رشية(ل رشية وخالف املوارد ا باملوارد ا لب تحويالت ) ل ية بعد ا ليف مقابل املزيا  2011-2010ن

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل
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تحويالت  .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا لبني املزيا ن متدة للفرتة 2011-2010ت ية ا ملع مقارنة ابملزيا يفة 2011-2010ن ظ زايدة تعزى إىل إعادة توزيع و
شارية يف إطار الربانمج ية للخدمات الا يص موارد إضا تو سختص شغل إال يف . ف يفة شاغرة يف إطار الربانمج مل  َوشار إىل أن و ُ ت ظ ي

نة   .2011سـهناية 

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

ية نبلغت  تخدام املزيا نبة ا سـ رشية(سـ تعلق 86,5) لبخالف املوارد ا ي يف املائة، ويعزى ذكل ابألساس إىل الوفورات احملققة فامي 
يث  ية من  يذ تدابري حتقق الفعا تحدثني؛ و يص تاكيف أسفار ا ية ابإلنفاذ؛ و شارية ا نة الا نوية  حابدلورات ا لنف مل ل تقل ن ت للج تسـ ملعس ل

تلكفة  .لا
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يةملا :18 الربانمج تحدايت العا ملية الفكرية وا ل  لك

سؤول عن الربانمج يان وشارد :ملا يد يوهانس كر تا يستسـ  ل

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
ية تحدايت العا ية الفكرية وا ملا ل  مللك

تني هل يف الفرتة  ية أول  تحدايت العا ية الفكرية وا ـى برانمج ا نأ مللك سـهن مل بو 2011-2010ل يق أهداف الو ساهام يف  ي  بتقدمي ادلمع حتقم
متع املدين والقطاع اخلاص حول  نظامت ادلوية وا يايس معزز وقامئ عىل أساس علمي بني احلكومات وا جملمن أجل إجراء حوار  ل مل سـ

ية الفكرية تصل اب تجدة فامي  نة وا ية الرا مللكالقضااي العا ي سـ ه ية . ململ تحداث موارد ممزية و تني عىل ا معلوانصب الرتكزي خالل فرتة ا سـ لسـن
ياسات وإعداد أدوات للم تعلقة ابلرباءات لفائدة رامسي ا تخدام املعزز للمعلومات ا ية والا يا يالت ا تح سـعلومات جتمع بني ا مل سـ سـ سـ ل لل ل

يا نولو توح ورش ا تاكر ا جية لال تك لملف ن ب  .معل

شأن بو  بو، ومهنا مؤمتر الو يايس ادلويل من خالل عدد من األحداث اليت نظمهتا الو بولقد تعزز احلوار ا ي ي ناخ لسـ تاكر وتغري ا مل الا ب
نظمة  ية و نظمة الصحة العا تعاون مع  بو اب تان نظمهتام الو ية الفكرية والصحة العامة، مبا يف ذكل ندواتن ر شأن ا موندواهتا  م ي ململلك ل ي ئيسب

ية تجارية العا ملا سم . ل شات  نا تجارب واخلربات عىل نطاق واسع، وإلجراء  بادل ا تدايت  توأاتحت هذه األحداث  ق ل ت تن مم توازن ل لاب
يني يع أحصاب املصاحل ا نوالالزتام بني  يص إىل . ملعمج ية الفكرية والرت شأن قضااي ا خوفضال عن ذكل قدم ادلمع العميل  مللك املرفق ب

رشاء األدوية سة مجموعة براءات األدوية لادلويل  ية عىل هامش اجامتعات سومؤ تحدة اإلطارية م وعقدت أحداث إعال ية األمم ا ملاتفا ق
ناخبشأن تغري تلف أحصاب املصاحلمل ا تعاون مع  خم اب نظمة . ل ية و نظمة الصحة العا شمل  تعاون يف جمال الصحة العامة  تد ا موا م ملم ي لل

ناخ، وخاصة  تغري ا ية  تحدة ا ناخ وغريها من واكالت األمم ا شأن تغري ا تحدة اإلطارية  ية األمم ا ية، وكذكل اتفا تجارة العا ملا ب ن مل مل ب مل مل ملعل ق
تعلق ابال يايفامي  نولو جتاكر ونقل ا لتك شورات وهام. ب تني جديدتني من ا يجة  نوتعززت هذه ا ملسل بسل ية : لنت تحدايت العا ملتقارير ا ل

ية تحدايت العا ملوملخصات عن ا  .ل

تني إعداد برانمج   وهو احتاد جديد بني طائفة عريضة WIPO Re:Searchلسـنومن اإلجنازات احلامسة اليت حتققت خالل فرتة ا
سات ا نفاذ دون سمن مؤ يح ا ية اليت  نا بدلان ا تقدمة وا بدلان ا للقطاعني اخلاص والعام من ا ل ل مل تل ية الفكرية إاتواتتم مللك إىل أصول ا

سل واملالراي ية وا شطة حبث وتطوير جديدة يف جمال األمراض املدارية ا يذ أ لحلفز  سـ ملنن هاماهتم بإاتحة . تنف سويقدم أعضاء الربانمج إ
بحوث عىل كأصول مهنا املربات ادلو تخدمني املؤهلني إلجراء ا ياانت إىل ا ية وا يا وادلراية ا نولو بات وا ية وا لا سـ ب لعمل ت ملئ ل ج لتك ملك

تاهجا تجات وتطويرها وإ نا  . ملن

نرص برانمج  تمكلت أول مرحةل رائدة  لعوا يا اخلرضاء– wipo greenسـ نولو رشوع ا تدامة من أجل  يا ا نولو ج سوق ا تك ج لتك مل . ملسـ
يةوعقد أول اجامتع ألحص نظامت غري احلكو تحدة واجلامعات وا نظامت األمم ا رشاكت و يه ا ثلت  ماب املصاحل يف هذا الربانمج و م ف ملم مل ل ّ ُ .

تجرييب من هذا الربانمج عىل اإلنرتنت نفاذ إىل اإلصدار ا تخدمني ا لوميكن  ل ثري . للمسـ رشاكت واجلامعات ا لكوقد أضاف العديد من ا ل
يا إىل هذا الربانمج نولو جمن ا  . لتك

يا نولو تاكر ونقل ا جيع الا لتك ب  تشج

بدلان  ية وا نا بدلان ا ية يف ا تج املعارف ا ية و بحث الر تطوير واجلامعات يه عادة حمراكت ا بحث وا سات ا لإن مؤ ل ل حملل ن سـ ل ل ل مس م ئي
تصاد احلر تقةل إىل نظام الا قا ية الفكرية محل. ملن نظام ا تحدايت يف الاتفاع  مللكومع ذكل فإهنا تواجه العديد من ا ب ن تاجئ أحباهثا ل ناية 

ها ية الفكرية أصوال  تخدام حقوق ا لوا مللك تامثراهتا يف جمال . سـ ية عىل ا تصادية والفوائد الاجامت تايل تكون عادة العائدات الا سواب عق ل
يا حمدودة، ما قد يدفع القطاعني العام واخل تجة واملوزعة  تجات املطورة وا يا وا نولو يث ا تطوير من  بحث وا حملا ن ن ل ملل مل ج تك اص يف لح

تطوير بحث وا تامثر جمددا يف ا بدلان إىل العدول عن الا لهذه ا ل ية الفكرية . سل بات اليت تعرقل الاتفاع الفعال اب مللكوتعرف هذه ا نلعق
بحوث ية ا تغالل  تحدايت ا بو  ية يف ادلول األعضاء يف الو لألغراض ا سـ ب ي ملكمن بو 9.لت تحدايت ركزت الو هذه ا تصدي  يا إىل ا ي و ل ل لسع

ية 2011-2010ة خالل الفرت بحث العامة دلى ادلول األعضاء عىل تطوير ا نظامت ا ن عىل تعزيز قدرات احلكومات واجلامعات و لبم ل
تاكر احمليل وحاميهتا وإدارهتا  تطوير والا بحث وا تاجئ ا ية عىل تطوير  ية الفكرية والقدرات ا ية الالزمة إلدارة ا با ل ل ن لعمل مللكت لتح

                                                 
تا. 9  .<http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2007/06/article_0007.html>: يللانظر املوقع اإللكرتوين ا
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ها كأصول حتمهيا حقوق ا تغال ملوا ل مساعدة ادلول األعضاء عىل رمس " 1: "وقد جرى ذكل أساسا من خالل ما ييل. لكية الفكريةسـ
توى الوطين  ية الفكرية عىل ا يات ا سـاسرتا مليج توى املؤسيس /و) اللكي(مللكت ية ) اجلزيئ(ملسـأو ا ية ا شاء ا متكن من إ تليك  لتحن لبن ت

ية يف اسرتا ية الفكرية بفعا نرص ا يالرضورية وإدماج  ل تع ية؛ مللك ية واملؤ سـياهتا الو ن سج تاكر ونقل  "2"ط سامهة يف تعزيز أنظمة الا بوا مل
ياغة الرباءات وإدارة  ية الفكرية، مبا يف ذكل  ية يف جمال إدارة أصول ا ية ا هارات ا ها وتعزيز ا يا ود نولو صا لعمل مللكن مل مع ج ملهتك ل

ها؛  ها وتر ية الفكرية وسو يمي ا يا و نولو يصا يق مللك تق ج ختك ت بو وإاتحة األ" 3"ل ية اليت تطورها الو تدر ية والوحدات واملوارد ا يدوات ا ل يبلعمل
متىش مع أولوايهتا " 4"لدلول األعضاء يف اجملاالت املذكورة أعاله؛  رشوعات اليت  يذ ا تودمع ادلول األعضاء يف تصممي و مل تنف

تخدام  بحث عىل ا سات ا يع اجلامعات ومؤ ية اخلاصة و ياجاهتا الاسرتا سـوا ل س شج يج تت ت ية شـبكة "ح تطوير ومركز ا بحث وا مللكا ل ل
يجي" الفكرية منوذج اسرتا بو  تللو نطقة العرية، . كي يا يف ا نولو نقل ا شاء ماكتب  رشوع رائد جديد إل بوفضال عن ذكل دشن  مل ل ن جم لتك

ميكن تكراره يف أقالمي أخرى بارات  منوذج يف الا فوإن جنح هذا ا  .ختل

باع يةتوفضال عن ذكل قدم ادلمع إىل ادلول األعضاء اب تا يات ا ل الاسرتا ل بدلان والقطاعات " 1: "تيج تلف ا لضامن مراعاة ظروف  خم
ية؛  شورة ا يذها وعىل تقدمي ا ية و ية وبرامج تدر بات اخلاصة عىل إعداد أدوات  تجابة  نند الا مل معل للطل سـ تقع لت نف وإيالء األولوية  "2"يب

ية ال ية يف جمال ا ية ا تجارب ا مللكقدر اإلماكن لالتفاع اب حملل لعمل ل ية ن تدر تطوير املواد ا تعلق  ية، وخاصة فامي  نا بدلان ا بفكرية يف ا يم ل ب ي ل ل
ية الفكرية؛  ية  يات الو ية الفكرية يف إطار رمس الاسرتا ية يف جمال ا ياجات الو يمي الا يذ الربامج و للملكو مللك تق ننف يج ن طت ت ط ح " 3"ت

تع تعلق ابال سـهتدفني فامي  شاركني ا تحديد ا سـوإيالء الاهامتم الواجب  ي مل مل بل؛ ل سقني ومدربني يف ا بو  تدريب الو سـتقانة  ملمك ن ي " 4"مب
ية وجلان  يات ا ية وا نظامت غري احلكو ية وادلوية وا ية واإل نظامت الو يجي وتعزيزه مع سائر ا تعاون الاسرتا نوتطوير ا مجلع مل ل مي ن مل ت هل ملط م قل

تخصصة تحدة وواكالهتا ا ملاألمم ا تعاون عقد حلقات معل. مل شطة ا ثةل عىل أ لومن األ ن تعاون مع األربو م ياغة الرباءات اب ية عن  ي إ ل ص قلمي
بابوي  .ميف ز

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

ية18اسرتشد الربانمج  يات الوجهية من جدول أعامل ا تو يذها اب ها و ته و من يف تصممي أ ص ل لتشط نف تيط ختط  .ن

بادرات إعداد ت سامهة يف  ية من خالل ا يذ جدول أعامل ا موسامه الربانمج يف  ملنف لتمن ياسات العامة للرباءات فامي ت لسـقارير عن واقع ا
ناخ ملتعلق ابألمن الغذايئ والصحة وتغري ا  .ي

ية وحتضريها ية من جدول أعامل ا تا رشوعات ا يذ ا منوشارك الربانمج أيضا يف  ل ل لتمل  . تنف

رشوع  - نون DA_10_03ملا ية"ملع ا سات الو يا لفائدة املؤ نولو تاكر ونقل ا نية دمع الا س طب ج تك لن  أول منوذج دشن". ب
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا نة  ثا يا خالل ادلورة ا نولو تاكر ونقل ا مللكبوابة دمع الا م ج منتك ن للج ل ب لتل ملع يف . ل تلكوصدر 

تة أدةل إرشادية تلفة/سـبإعداد  تدريب خالل ندوات وأحداث  تربت أدوات ا تخدام وا خمأدةل ا ل  .خسـ

يا" - نولو ية الفكرية ونقل ا جرشوع ا تك لمللك تحدايت ا: م بشرتكة وناء احللوللا رشوع عىل ". مل ملعرضت ويقة عن هذا ا ث
نة ثا نة يف دورهتا ا ما ل  .للج

نوان  - رشوع املقرتح  بعا ية الفكرية"مل توحة والامنذج القامئة عىل ا تعاوية ا رشوعات ا مللكا ملف ن ل أعدت دراسة فرزية ". مل
نة، وا ثا نة يف دورهتا ا رشوع وعرضت عىل ا متية يف إطار هذا ا ل للج مل ليل م يح ادلراسة حتل نة من األمانة  تنقست ا للج

يقات ادلول األعضاء  .تعلمن مراعاة 

رشوع  - نون DA_7_23_32_01ملا سة"ملع ا نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ رشوع، واكنت أمه ". مللك تمكل هذا ا ملا سـ
توىل إدارة قوانني بو اليت  ية يف عدد من ادلول األعضاء يف الو تإجنازاته امجلع بني الواكالت الو ي ية الفكرية طن مللك ا

يق واملواءمة بني هذين الفرعني من القانون رس إجراء حوار يريم إىل ا سة وإنفاذها، ما  نا سـوا ي ف رشوع . لتنمل ملواكن ا
سة نا ياسة ا ية الفكرية و شأن العالقة بني ا ية لعدد من ادلول األعضاء  بادل اخلربات الو فأيضا أداة  مل سـ ب ن مللكت ط  . ل
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 بياانت األداء

يجة ب امللنتا ية : ةتقر متع املدين والقطاع اخلاص حول القضااي العا نظامت ادلوية وا يايس معزز وقامئ عىل أساس علمي بني احلكومات وا ملحوار  ل مل جملسـ
ية الفكرية تصةل اب تجدة ا نة وا مللكالرا مل سـ  مله

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ها يف  شاركة ونو عبة ا ت مل نسـ
ي تدايت ا سـا لن ية اليت مل سـا

بو يها الو  . تسـتضيف

هدف يايس رييس : لا ئتدى  سـ من
ية  يا تدايت  سـواحد وأربعة  سـ من
نة سـشأن قضااي خاصة يف لك   ب

ية حول قضااي علوم  يا تدايت ا سةل من ا سـنظمي  سـ ن سل لت مل
ياسات العامة  شأن ا يل ودراسات  ياة وإعداد حتا سـا ب ل لحل

ها احملافل األخرى  تطلقيب لدلعوات اليت  وخاصة (تسـتج
نة من ية و نظمة الصحة العا جلظمة األغذية والزراعة و مل م

يات  ية ابألخال شرتكة بني الواكالت وا تحدة ا قاألمم ا ن مل ملعمل
ية  يولو جا ودراسات عن واقع الرباءات )) UNIACB(لب

تعلق ابأل يل ييف ما  همةل واحملا صنفلونزا واألمراض ا مل
ية ية الر سـالغذا ية . ئيئ بو حول ا يعزز مؤمتر الو مللكو ي سـ

ية اإلطار املوضوعي واملؤسيس ال تحدايت العا ملفكرية وا ل
ياسات  تظام يف قضااي ا بو اب سامهة الو سـمن أجل  ن ي لم

ية  ملالعامة العا

تاكر  شأن الا بو  بعقد مؤمتر الو ب ي
ناخ  .ملوتغري ا

ونظمت أحداث عىل هامش 
تحدة  ية األمم ا ملاجامتعات اتفا ق

ناخ شأن تغري ا ملاإلطارية   ب

نظمة  تعاون بني  مواب الصحة ل
بو نظم ما ييل ية والو يالعا  :مل

شرتكة حول - ية  م ندوة  نفاذ تقن لا
إىل األدوية وممارسات حتديد 

رشاء  لاألسعار وا

نفاذ - شرتكة حول ا ية  ل وندوة  م تقن
تعلقة إىل األدوية  ملواملعلومات ا

 ابلرباءات وحرية العمل

بحث عن - ل وحلقة معل حول ا
 الرباءات وحرية العمل 

تعاون مع ا رشاء لواب لملرفق ادلويل 
سة  مجموعة براءات ساألدوية ومؤ

 نظمت حلقة معل حول األدوية
يص  خيات ورشوط الرت مقتض

سة مجموعة براءات  سملوظفي مؤ
 األدوية

ّودشن برانمج 
WIPO Re:Search يف 

توبر  26  2011كأ

ونظمت ندوة حول تطور اإلطار 
بارية  ياانت الا ميي  تا خب لل  –لتنظ

ية الفكر إىل فك ية ملكمن  مللكر ا
بو  ييف الو

تفاع  نونظمت ندوة عن طريقة ا
ية  مللكالقطاعني اخلاص والعام اب
تاج الزراعي تعزيز اإل نالفكرية   ل

سة يف مؤمتر الفاو  جلوعقدت 
يا  نولو يو شأن ا جادلويل  تك ب لب
ية،  نا بدلان ا ية يف ا مالزرا ل ل ع

يك  ملكسـا

يا  لكحمقق 
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بو يف احملافل  يشاركة معززة للو م
ية األخرى يا سـا ، مبا يف ذكل لسـ

رشاكء  ثفة مع ا شاركة ا لا ملك مل
يني واجلدد  .لاحلا

هدف يع نطاق احلوار : لا سـتو
يني  تة رشاكء حا يايس مع  لا سـ لسـ

تة رشاكء  يه مع  رشوع  سـوا ف ل
 جدد

ية ومبدخالت أخرى يف  يا بو مبواد  سـسامهت الو سـ ي
ية  ملنظمة الصحة العا الفريق احلكويم ادلويل املعين (م

ت ية والا بابلصحة العمو ية الفكرية م مللكاكر وا
تأهب ملواهجة  تان وا ية وخطة العمل العا لوالاسرتا ي مليج ت

بادرة مجموعة براءات األدوية، ) األنفلونزا اجلاحئة مو
سان  ية بإنفاذ (نوجملس حقوق اإل يعة ا ملعنفرقة العمل الر ف

ية عنية ملاشرتكة بني الواكالت وملالجنة لوا) لتمناحلق يف ا
ية يولو يات ا جابألخال نظمة األغذية والزراعة لبق م و

ناخو شأن تغري ا تحدة اإلطارية  ية األمم ا ملاتفا ب مل ئات  (ق لهيا
نة  ية ومؤمترا األطراف يف بوزانن يف  سـالفر  2008ع

نة  نظمي أحداث 2009سـوكوبهناغن يف  ت ابإلضافة إىل 
ية ) عىل هامش مؤمتري األطراف تجارة العا نظمة ا ملو ل م

ية عن بعض جو( ية وإ ميندوات و قلن انب اتفاق ط
تجارة ادلوية جبامعة برن ) يتربس هد ا لو ل عن املوارد (مع

ية يوا ية ا نالورا حل سارات ) ث ملابإلضافة إىل العديد من ا
ية، مهنا  ية واإل ميالو قلن شأن ط بخطة الاحتاد األفريقي 

يا ية من أجل أفر يدال تحرضات ا يقناعة ا ن لص سـ  ملص

تاكر يف جمال األدوية ووسائو ية لال بكة األفر با يقشـ ل ل
يص  تدريب ) ANDI(لتشخا بحث وا تابعة لربانمج ا لا ل ل

ناطق املدارية   )TDR(مليف جمال أمراض ا

مترار تقدمي ادلمع إىل  منظمة (سـا
ية ية ) "ملالصحة العا تيجالاسرتا

شأن  تني  بوخطة العمل العا ملي
تاكر  ية والا بالصحة العمو م

ية الفكرية معلية "وأيضا " مللكوا
تأهب ملواهجة األنفلونزا ا  "جلاحئةلا

هام مبدخالت يف  مترار اإل سوا سـ
نظمة  محلقات العمل اليت تعقدها 

ية وندواهتا حول  تجارة العا ملا ل
ياتفاق تربس والصحة العامة وما 

 .يتعلق هبا من اجامتعات أخرى

نظمة  ثاليث بني  تعاون ا موا ل ل
نظمة  بو و ية والو مالصحة العا ي مل
ية وعقد اجامتعات  تجارة العا ملا ل

تظمة و نيق  مسـ الاشرتاك يف تن
 )انظر أعاله(تنظمي ندوتني 

شاركة يف اجامتعات اجمللس  ملوا
رشاء  يذي للمرفق ادلويل  لا لتنف

بذوةل  هود ا ملاألدوية ودمع ا جل
سة مجموعة براءات  سإلشاء مؤ ن

 األدوية

شاركة يف اجامتعات  مترار ا ملوا سـ
تحدة اإلطارية  ية األمم ا ملاتفا ق

ناخ ملشأن تغري ا تعاون مع ب ل وا
ية ا وأمانهت تحدة  مننظمة األمم ا للتمل م

ية نا عا تحدة لص مل وبرانمج األمم ا
ية  منئة وبرانمج املعلومات وا لتب ي لل
ية ودوائر  نظامت غري احلكو موا مل

ية  ناعة حول قضااي ا مللكا لص
ناخ تغري ا تعلقة  ملالفكرية ا ب . مل

للجنة واسـهتل الاتصال اب
يا  ية آل تصادية والاجامت سـالا ع ق

هادئ يط ا لوا  حمل

متر شاركة يف سـوا األمم جلنة ملار ا
تحدة ا ملا شرتكة بني الواكالت مل

يةملاو يولو يات ا جية ابألخال بق لن  ع

تعاون مع  معهد ادلراسات لوا
ية يا ادلوية واإلمنا ئا ل  عىل لعل

هد  تحضري لعقد ندوة ا ملعا ل
شأن  توى  يعة ا سة الر باخلا سـ ملم ف

+  ادلوحة(سـياسة الصحة العامة 
نظمة ) 10 يث مع  شاور ا ماب حلث تل

نظمة  بو و ية والو مالصحة العا ي مل
ية تجارة العا ملا  ل

يا  لكحمقق 
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تعاون مع   رشياك جديدا يف 30لوا
سـياق برانمج 

WIPO Re:Search10 و 
ياق برانمج  سـرشاكء جدد يف 

wipo green) انظر أدانه( 

ردود وتقارير عن اآلاثر من 
بو ها الو ية  يا يتدايت  سـ سـ تنظمن  .م

هدف ية عن لك : لا بتقارير إجيا
يةنشاط شورات اخلار ج يف ا  ملن

نظمة  بو من  ية عن مدخالت الو تلمت ردود إجيا ما ي ب سـ
نظمة األغذية والزراعة و ية و مالصحة العا جلنة األمم مل

يات  ية ابألخال شرتكة بني الواكالت وا تحدة ا قا ن مل ملعمل
ية يولو جا تدريب يف جمال أمراض  ولب بحث وا لبرانمج ا ل

ناطق املدارية لعديد من هجات  والاحتاد األفريقي واملا
ية  نظامت غري احلكو ناعة وا متع املدين ودوائر ا ما مل لص جمل

ثيل ادلول األعضاء  ممو

شاركون يف األحداث  ملأشار ا
تقدير إىل  بو مع ا لاليت نظمهتا الو ي

توازنة  شامةل وا ية ا ملا ل لتغط
ناولهتا واملقاربة  يع اليت  تللموا ض
ية القامئة عىل الوقائع اليت  لعلما

بعهتا  تا

شني برانمج وحرض تد
WIPO Re:Search 18 

حصفيا وأعلن عن هذا احلدث 
بارية وجريدة100زهاء   خ واكةل إ

وأشارت ادلول األعضاء يف 
نظمة  ية و منظمة الصحة العا ملم

بو  شطة الو ية إىل أ تجارة العا يا ن مل ل
ثل  ميف اجامتعات لك مهنا، 

ية الصحة  يذي و مجعاجمللس ا لتنف
ية نظمة الصحة العا ية يف  ملالعا  ممل

نظمة  مأو جملس تربس يف  ي
ية تجارة العا ملا  ل

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا تعلقة ابلرباءات لفائدة واضعي : ةتق املر يايس والاتفاع الفعال ابملعلومات ا يل ا تح يا، متزج بني ا يدة  تلفة و ملمصادر معلومات  ن سـ ل ل معل لخم مف
توح تاكر ا ية ألغراض الا ياسات وأدوات  ملفا ب معل  لسـ

سري بياانت األداء ملقارنةأسس ا مؤرشات األداء  لا

عدد األدوات وادلراسات اجلديدة 
ياسات العامة  لسـيف جمال ا

ية  تح ها وادلراسات ا يلونطا لل ق
تعلقة ابلرباءات  ملللمعلومات ا

ية يا نواألدوات ا  .لب

هدف إعداد أربع دراسات : لا
ية وتلزمي إعداد أربع دراسات  خلدا
ياسات العامة؛  شأن ا ية  سـخار لب ج

تة تقارير الرباءات؛ عن واقع  سـو
وقاعدة تفي ابلغرض من أجل 

توح وتعممي  تاكر ا ملفالا ب
يا اخلرضاء نولو جا  وإعداد لتك

تطوير يف  بحث وا لبرانجمني  لل
ية  ملنسـجمال األمراض املدارية ا

تعلق بفريوس واقعدراسات عن  ي الرباءات يف ما 
يةنفلونزا واألمراض األ  وجمني األرز ودراسات ملنسـا

شأن للسـياسات العا يور ونقل أبمة  لطنفلونزا ا
شأن  تعددة األطراف  يا يف إطار الاتفاقات  نولو با م ج لتك

ية الفكرية خلدمة الصاحل العام  ئة وإدارة ا مللكا لبي
ية يولو يات ا جواألخال  لبق

دشن احتاد برانمج 
WIPO Re:Search اجلديد - 

تاكرات يف جمال ماكحفة  ببادل الا ت
همةل  يف ملاألمراض املدارية ا

تو  2011بر كأ
)<www.wiporesearch.org>( 

نورش عىل اإلنرتنت إصدار 
جترييب من الربانمج 

wipo green -  سوق
يا  جنولو  سـتدامة ملاللتك

نظمة  موناء عىل طلب من  ب
ية  سمرب (ملالصحة العا ) 2010يد
بو  بحث يف اتقريريأعدت الو لل 

بات  شأن الرباءات و طلالرباءات  ب
تأهب ملوا تعلقة اب لالرباءات ا هجة مل

، وعرض هذا األنفلونزا اجلاحئة

 ئحمقق جزيا
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تقرير عىل اجامتع  الفريق العامل لا
توح العضوية لدلول األعضاء  ملفا
تأهب ملواهجة األنفلونزا : لاملعين اب

تبادل فريوسات األنفلونزا 
توصل إىل اللقاحات والفوائد  لوا

 2011  يف أبريلاألخرى

تقارير املوجزة اليت  لورشت ا ن
ن ظمة متعاونت عىل إعدادها 

نظمة  بو و ية والو مالصحة العا ي مل
ندوتني  ية عن ا تجارة العا لا مل ل
نظامت تني بني هذه ا شرت ملا ك  مل

تان جديداتن من  نت مجمو عود ّش
شورات وهام  :ملنا

تحدايت - ل امللخص األول عن ا
ية ياسة : "ملالعا تقي ا سـندما  تل لع

شة : ابلقرائن نا قماذا بعد يف  م
يا  نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك لمللك

 "لبيئة؟وا

تحدايت - تقرير األول عن ا ل ا ل
ية ية : ملالعا مللكدور حقوق ا

يا  نولو جالفكرية يف نقل ا لتك
يا مية  بيئا  "لسل

ندوة اليت نظمت  لورشت وقائع ا ن
تفاع القطاعني  نحول طريقة ا

ية الفكرية  مللكاخلاص والعام اب
تاج الزراعي  نتعزيز اإل  ل

 تقارير عن واقع 9وصدرت 
الع عىل يرىج الاط(الرباءات 
 للحصول عىل مزيد 14الربانمج 

يل تفا صمن ا  )ل

رشاكء  تفعني وا لردود فعل من ا ملن
بشأن جودة األدوات املعدة 

 .وفائدهتا

هدف تقرير خاريج إجيايب : لا
 بشأن لك مادة جديدة

يا اخلرضاءمنصة  إلعدادبرانمج رائد نولو ج   وأيضا للتك
 منصة للصحة 

 رشاكء اكنت الردود الواردة من
نصة  بو عن مواصةل تطوير  مالو ي

ية  يا اخلرضاء إجيا نولو با ج لتك
ّوناءة نورشت الصحافة مقاالت . ب

ية عهنا  .بإجيا

: WIPO Re:Searchبرانمج 
تدشني  ية عن ا لوردت ردود إجيا ب

توبر 26يف  ويف هناية . 2011ك أ
 اكن عدد األعضاء 2011سـنة 

من ( عضوا 30يف هذا الربانمج 
تخدم مسـموردين و متلني ّ حمني 

تقدمة ) ودامعني بدلان ا ملثلون ا ل مي
نت قاعدة  ية، و نا بدلان ا تضموا ل مل

يا  لكحمقق 
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ياانت أكرث من  .  مدخةل100لبا
وارتفع عدد زايرات املوقع عىل 

 زايرة إىل 3 530اإلنرتنت من 
  إجامال زايرات12 904

يجة بلنتا تاك: ةتق املر شأن الا هم معززان دلى ادلول األعضاء  بقدرة و ب هاف يا و نولو نقلر وإدارة ا ج  لتك

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ملزيد من ادلول األعضاء اليت ا
ياجاهتا وصاغت  حتحددت ا
شأن  ية  يات و باسرتا ن طيج ت

تاكر وإدارة أصول  بيع الا تشج
ية الفكرية ونفذت تكل  مللكا

يذها يمت  يات و نفالاسرتا تق ّ  تيج

سعة بدلان أو اكنت  2009-2008خالل الفرتة  تنفذت 
ية  ية يف جمال ا يات و يذ اسرتا ها  مللكيف طر نف نيق طيج ت لت
ية الفكرية  تاكر وإدارة أصول ا يع الا مللكالفكرية  ب لتشج

يق  تد بو  قعىل أساس أداة الو لل شور رمق(ي  ).927 ملنا

 2011-2010خالل الفرتة 
اجلزائر ( بدلان 7نفذت 

تان  كسـوالاكمريون واب
يجر يوس وا نومور لشـ ن ويجرياي ي

يذ ) وُعامن ها  نفأو اكنت يف طر لتيق
ية يف جمال  يات و ناسرتا طيج ت

تاكر  يع الا ية الفكرية  با لتشج مللك
ناء  ية الفكرية  بوإدارة أصول ا مللك
بو عىل أساس  شورة الو يعىل  م

يق  تد بو  قأداة الو لل شور (ي ملنا
 )927 رمق

يا  لكحمقق 

بحث  سات ا لاملزيد من مؤ س
تطوير واجلامعات وغريه ا من لوا

هات الفاعةل يف إطار نظام  جلا
تاكر يف ادلول األعضاء  بالا

ية  سب معارف وهمارات  معلا كت
ية  ية أصول ا مللكيف جمال  تمن

بق تكل  ها و ّالفكرية وإدارهتا و ط نقل
هارات  ملاملعارف وا

نة  تفاد أكرث من 2009سـيف هناية  سقي 500سـ ا من من 
سؤولني عن  ية الفكرية ابجلامعات ومن ا ملا مللك

ياسات لتا ثني ورامسي ا با يا والعلامء وا سـنولو لل ح ج ك
بو للجامعات وتلقت أكرث من  بادرة الو يبربانمج   50م

شاء  ية إ ناء  بو أ ساعدة من الو سة حبث ا نمؤ معل ث ي مل س
ية الفكرية و أو ماكتب نقل /مللكوحدات أدارة ا

يا دلهيا نولو جا  لتك

 2011-2010خالل الفرتة 
تفاد أكرث من   من 1 080سـا

مللسقي ا كية الفكرية ابجلامعات من
يا  نولو سؤولني عن ا جومن ا لتك مل

ثني ورامسي  با حوالعلامء وا ل
بو  بادرة الو ياسات بربانمج  يا مسـ ل

 31للجامعات وتلقت أكرث من 
ساعدة من  سة حبث ا ملمؤ س

شاء وحدات  ية إ ناء  بو أ نالو معل ث ي
ية الفكرية و أو ماكتب /مللكأدارة ا
يا دلهيا نولو جنقل ا شئ . لتك نوأ

يا مكتب وا نولو نقل ا جحد  لتك ل
يوس(  )يشـمور

يا  لكحمقق 

تخديم ما أعدته  مسـاملزيد من 
ية ومناذج  بو من أدوات  معلالو ي

شأن اجملاالت  بومواد ومعلومات 
ية  تعلقة بإدارة أصول ا مللكا مل

ياسات  لسـالفكرية لفائدة واضعي ا
بحث  سات ا ليف احلكومات ومؤ س

هات  تطوير وغريها من ا جلوا ل
سب الفاعةل يف نظام الا حتاكر،  ب
سـهتدفة ئة  ملك   ف

سب زهاء 2009-2008خالل الفرتة   من 1 000كت ا
يا والعلامء واحملامني  نولو سؤولني عن ا ثني وا با جا تك لح مل ل

ياغة الرباءات، وحرض أكرث من  ية يف جمال  صهمارات  معل
تدريب حول 450 شاراك برانمج ا ل  ناحج "م يص ا لالرت خ

يا جنولو  "للتك

 2011-2010خالل الفرتة 
ثني 800تسب زهاء كا با ح من ا ل

يا  نولو سؤولني عن ا جوا لتك مل
ية يف  معلوالعلامء واحملامني همارات 

ياغة الرباءات، وحرض  صجمال 
شاراك برانمج 520أكرث من  م 

تدريب حول  ناحج "لا يص ا لالرت خ
يا جنولو  "للتك

يا  لكحمقق 
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ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
ية  نفقات ا لفعلا رشية وخالف(ل رشيةلباملوارد ا تحويالت ) لب املوارد ا ية بعد ا ليف مقابل املزيا  2011-2010ن

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل
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تحويالت  .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا لبني املزيا ن متدة للفرتة 2011-2010ت ية ا ملع مقارنة ابملزيا  زايدة تعزى إىل إعادة توزيع املوظفني عىل 2011-2010ن
يةالرب تحدايت العا ية الفكرية وا يا وا نولو تاكر ونقل ا تعلقة ابلهنوض ابال شطة ا تعزيز األ ملانمج أساسا  ل ب مل ن مللكل ج وفضال عن ذكل . لتك

يون فرنك سورسي للربانمج للفرتة  نحو  ية تقدر  يخصصت موارد إضا مل ب ية 2011- 2010ف رشوعي جدول أعامل ا يذ  من،  لتم لتنف
يني تا لا ية الفكرية ون: "ل يامللكا نولو جقل ا شرتكة وناء احللول: لتك تحدايت ا با مل توحة والامنذج القامئة "وأيضا " ل تعاوية ا رشوعات ا ملفا ن ل مل

ية الفكرية  ".مللكعىل ا

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

ية إىل  رشية من املزيا تخدام خالف املوارد ا بة ا نيعزى بلوغ  ب سـ لسـ تأخر يف56,3ن رشوع جدول ل يف املائة ابألساس إىل ا يذ  م  تنف
يا نولو ية الفكرية ونقل ا شأن ا ية  جأعامل ا تك لمللك ب شرتكة وناء احللول: لتمن تحدايت ا با مل  .ل
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تواصل :19 الربانمج  لا

سؤول عن الربانمج يان وشارد :ملا يد يوهانس كر تا يستسـ  ل

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
هور بد ياسات وعامة ا هم رامسي ا يق  مجليا إىل  سـف تعم بو، واصل الربانمج لسع ية الفكرية والو يور ا نوات تقدمي 19مللك نويع عروضه و ق  ت

يني ياجات أحصاب املصاحل احلا ية ا سـهتدفة  هور جديد إىل جانب إجراء اتصاالت  لاخلدمات للوصول إىل  ت ب حم لتل  .مج

يث زاد احلديث عن أع تني  بو يف وسائل اإلعالم حول العامل خالل فرتة ا هرة الو حبوزادت  ني ية لسـش نظمة يف املقاالت ا لصحفامل ا مل
يري ابردمي . 2009- 2008 يف املائة مقارنة ابلفرتة 19بنسـبة  ندركس وخا يفي واندر وبربرا  نانني ومهنم  شاهري ا شاركة  فودفعت  ت هلف م سم

ت ية واملقاالت الا يديو وصفحات اإلنرتنت واملقاالت ا تاكمل من أفالم ا توى  شاء  بو وإ تيف أحداث الو حم ن في لصحف لف ية والصور م حا
ية شامةل، كام دفعت زوارا جددا إىل زايرة  ية هذه األحداث  ها وسائل اإلعالم إىل  ية عن هذه األحداث و تغطالفوتوغرا تغط مي تعمف

ية نصاهتا الاجامت بو اإللكرتوين و عموقع الو تعلقة . مي بعض القضااي ا هم  بو ومعق ا تلف جوانب معل الو تاح  توى ا ملوأبرز ا ل ي خم مل لفحمل ّ
 .عد واملعايريابلقوا

ية، فقد جذبت امحلةل  يع نطاق األشطة عىل وسائل اإلعالم الاجامت بو من خالل تو تفاعل مع أحصاب املصاحل يف الو عوُعزز ا ن سـ ي ل ّ
بوك  ية الفكرية عىل موقع  يوم العاملي  سـاألوىل  فيلل نة ) Facebook(للملك  خشص 180 000 زايرة 2011سـاليت نظمت يف 

شاركني30يزيد عىل يف ما ال " مؤيد "2 500و شاركة طائفة عريضة من ا مل يوما وحفزت اهامتم و بو عىل . م ناة الو شاء  يوأدى إ قن
بو، إذ تضاعف عدد زايرة ) YouTube( تموقع يويوب توى اخلاص ابلو شاهد ا هور اذلي  يق زايدة مطردة يف عدد ا يإىل  حمل ي مجل حتق

نة  ناة يف  سـا بلغ زهاء 2011لق يديو عىل اإلنرتنت5 000مقابل ( زايرة 100 000لي  سابق ألفالم ا نة للموقع ا لف زايرة يف لك  ل ). سـ
تاج األفالم  ية ادلوية يف زايدة أ نظامت احلكو نواشرتك الربانمج مع ادلول األعضاء وا ل ية"ممل ية " ئقالواث بو إىل ثالثة أضعاف  بللو لتلي

يديو تواصل بأفالم ا لفالطلب املزتايد عىل ا  .ل

تجات ا ثغرات يف  نوسدت ا ياجات أحصاب املصاحل اخلاصة، ومهنا مل شورات جديدة تليب ا ية  بو اإلعال تلو ن حي مب يل إىل خدمات "م لد
بو تخدم"وأيضا " يالو بو  يل الو سـد ي ندوبني" للمل بادرة . للمالذلان أعدا  ية"موحققت  شورات األسا سـا نة " (ملن نت يف هناية  سـاليت د ش
بة ) 2009 بو 10بنسـزايدة  شورات الو ي يف املائة يف  ستمن ية ا يع اللغات الر ية  لالر مس جبم وجذبت أول قصة مصورة من نوع . ئيسـ

بو " مانغا" ية طريفة(يتصدرها الو نتب اياب ناء علهيا العديد من ) ك تواصل الاجامتعي، وورد  ئات عىل مواقع اإلنرتنت ومواقع ا باه ا با ل مل نت
شور إىل لغات خالف  ية الفكرية لرتمجة هذا ا بات من ماكتب ا نا مللطل تحدةمللك يف . مللغات األمم ا بو عىل  نوحصلت جمةل الو تصي

بو  هم الو ساعدة عىل  متد وجماين للمعلومات  ميوها بأهنا مصدر فريد و تقصاؤمه واذلين  بو اذلين جرى ا يمرتفع من قراء الو للم سـ في مع ق
ية ية ا نا ية الفكرية من ا لعملوا حل  .مللك

ب ية اليت قدمهتا الو توا تخدمت األدوات واملواد ا يوا صل ل يا سـ ية الفكرية يف تطوير محالت إذاكء الوعي يف غا مبو إىل ماكتب ا مللك
ند بني وات يا اجلديدة وا تان واببوا  يا واملغرب واب يلوإندو لفل سـ غينسـ ك ياانت ادلراسات اإلفرادية . ني  IP Advantageبوجذبت قاعدة 

رشوعات جدول أعامل ا ية الفكرية، ويه إحدى  ناحجة يف جمال ا منتجارب ا م ل لتلل بوع1 800ية، مللك واكنت جوائز . سـ زائر فريد يف األ
نحت إىل  بو اليت  مالو بدعا من 346ي نظمة43م خمرتعا و ية  ثابة دعاية إجيا بدلان األقل منوا،  ية وا نا بدلان ا للم بدلا، أغلهبا من ا ب مب ل ل . مل

تا احل سا بقوروجت  يةالالول م يو ياة ا شالك ا متاكرية  ل حل مل تخدام ب يويا ومالزياي ال سـ يف إ ب تعلقة ابلرباءات ألغراض ث ملاملعلومات ا
تاكره يف كوراي ساعدة يك يعد منوذجا ال يويا عىل ا تاكر، وحصل الفائز من إ بالا مل ب ث  .ب

نة  بو يف  توح للو نظمي أول يوم  يف  هور يف  بة ا شطة خما سـومشلت أ ي ت ن ط مفن ؛ وبرانمج زايرات ) زائر3 500أكرث من  (2010جمجل
بو  نة 1 758(يالو شاراك يف  سـ  ند طلب ادلول األعضاء )2011م ية نزوال  ثقا نظمي األحداث ا ع؛ والاشرتاك يف  ل هورية (فت مجلا

يا نوب أفر ياك واملغرب وُعامن وبوندا و يا وجا ية وإكوادور وإيطا يقا ج م ليك ل  ).لتشـ

تصممي ونظمي األحداث وخدمات ا رش وا نظمة، ومهنا خدمات ا توساعدت اخلدمات املقدمة إىل سائر الربامج يف ا ل ن لصحافة لمل
هور والصحافة  بو وزادت من اهامتم ا ية، عىل تعزيز جودة ما تقدمه الو شورة الاسرتا توسـمي وا تواصل عرب اإلنرتنت وا مجلوا ي يج مل ل تل

رشوعات شأن الرباءات، /ملاب تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات املودعة  ثاين من ا يون ا همة، ومهنا بلوغ ا باألحداث ا ل ب لطل ل ملل مل
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بىن اجلديد وبرانمج WIPO Re:Search وبرانمج تاح ا مل وا تاحة Vision IPفت مل ونظام الوسطاء املوثوقني للموارد ا
يا تصادية) TIGAR( ملعا شورات الا ية الفكرية وا تقرير العاملي عن ا تاكر العاملي وا قومؤرش الا نمللك ل ية/ملب  .ئاإلحصا

بو الاسرتاWIPO GOLDوبوابة  يق هدف الو سامه يف  ي عىل اإلنرتنت إذ  نظمة حتقت بح ا مليجي بأن  تص املصدر العاملي ملراجع ت
ية الفكرية بو اليت اكنت مفرقة سابقامللكا ياانت الو ي، فإهنا تعزز وضوح مجموعات  مية اخلدمات . ب تخدمني عىل  هدت ردود ا قو ملسـ ش

بة من  ية الواردة إىل ا تب اإللكرتو بو إىل العلامء، كام زادت مجموعة ا بة الو تاليت تقدهما  ن ي ملكت ية من إماكية لكمك نهجات رش خار جن
ية نفاذ إىل املواد املر جعا بووقدم . ل شورات الو بات إيداع  يبرانمج  ن مت بو إىل مك شورات الو ية من  ي مجموعات جما ن ية 36من بة إضا ف  مكت

تصاد احلر26يف  تقةل إىل نظام الا بدلان ا ية وا نا بدلان ا ق بدلا من ا نم ل ل  .ملل

سني توهجات خدمات بوحتوتواصل العكوف عىل  شاء مركز . ي الو ها وإ نظمة  ساعدة الزبون يف ا ية  يط  بة إىل  نأما اب مل م سـ لكسـ بن ب تن ل
يق نظام  سارات غري WINSتطبخلدمة العلامء و يق اخنفاض هائل يف عدد الا سارات، فقد أدى لك ذكل إىل  بع الا تف  سـتف حتقسـ لتت

تجابة لل/اجملابة شاكوى، وإىل زايدة القدرة عىل الا سـاملفقودة ويف عدد ا واخنفض عدد امللكامت املفقودة من ماكملة واحدة للك . زابئنل
رشية  يص موارد  سن هذا العدد بعد  توقع أن  توسط إىل ماكملة واحدة للك أربع ماكملات، ومن ا بثالث ماكملات يف ا ختص تح مل يمل

سارات إ سني بعض  ية و ية لزايدة الفعا ية ألفرقة خدمة فرادى العمالء، وكذكل أدوات إضا مإضا حت ل ف ساراتف وزادت . سـتفدارة الا
تخصص ألكرث من  تدريب ا هارات املوهجة حنو اخلدمات من خالل ا ملا ل بارشة مع الزابئن90مل  .م موظفا عىل اتصال 

ية بو ا توسـمي عىل تعزيز هوية الو ميوتركزت أعامل تطوير ا ي بو اجلديد يف . لتنظل تدشني شعار الو يورحب أحصاب املصاحل  ب
نظمة، مبا يعكس إعادة2010 سـنة يجي  توجه الاسرتا للم ا ت نة . ل سـونفذت هوية مرية ممزية يف  ئ ّ بريا عن اخلدمات املقدمة 2011ُ تع 

هوية املرية عىل تعزيز اإلقرار هبذه اخلدمات  ئمقابل رسوم، وساعدت هذه ا ية"ل بو" عأدوات توسـمي فر ية للو يأسا نت . سـ مضو
ياسات ادلا ية والقوالب وا تو بادئ ا تعانة اب خلالا سـ جهي ل مل سقة، ما لسـ ها ومراسالهتا بطريقة  بو عىل اإلنرتنت وواث تية إعداد مواقع الو مي ئق

نظمة نة  ية  هم يف إرساء صورة  للمأ ي تن مهم  .س

تواصل اخلاريج نارص ا نظمة القوية و نارص هوية ا نرص أسايس من  تواصل ادلاخيل، وهو  لوُعزز أيضا ا ع مل ع ع ل وأدت املرحةل األوىل . ّ
شاركة  متواصل ادلاخيل إىل  ية يف إصدار لل رشة موظفني بفعا يث سامه موظف واحد من لك  نظمة برمهتا،  لاملوظفني من ا ع حب مل

تواصل األفقي والرأيس سني ا ية  يات  لتو تح معل نة . لص ية  تقصاء املوظفني عن القمي األسا بادرة يف ا سـوذكر املوظفون هذه ا سـ سـ لمل
بدأ 2011 سن  ثال إجيايب عىل  م  حت  ".العمل يدا يف يد"مك

يةتنفيذ جد  لتمنول أعامل ا

ية19اسرتشد الربانمج  يات الوجهية من جدول أعامل ا تو يذها اب ها و ته و من يف تصممي أ ص ل لتشط نف تيط ختط شطة خاصة . ن نوأعدت أ
ية الفكرية والفوائد املرتبة عىل زاي ية حقوق ا بدلان األقل منوا، بأ ية وا نا بدلان ا هور، مبا يف ذكل يف ا تإلذاكء وعي عامة ا مه ل ل مللكل م دة مجل

ية الفكرية نظام ا مللكالاتفاع  ب ياانت ادلراسات اإلفرادية . ن سك قاعدة  متر الربانمج يف  بوا م ياانت سـ بويف إثراهئا، ويه قاعدة 
يديو وما إىل ذكل(لدلراسات اإلفرادية وغري ذكل من املواد  بو )لفاملقاالت وأفالم ا شرتك بني الو رشوع  ي، ونفذت هذه القاعدة يف  م م

ياابن، بدمع ية الفكريةلوا نظام ا ناحج  يح حاالت الاتفاع ا تو ية الفكرية،  ية وا ية اب نة ا مللك من ا بمللك ل ن ض ل من ن لتللج  . ملع

 بياانت األداء

يجة بلنتا هور: ةتق املر ياسات وعامة ا شطهتا دلى واضعي ا بو وأ ية الفكرية والو مجلهم أكرب دلور ا مللك سـف ن  لي

س بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  ريلا

عدد األشخاص املطلعني عىل 
ية  تو ثيقتلف الربامج ا ل خم

بني  شورات، وعدد ا يوا ملسـتجن مل
بدلان  لسب ا هاتف (ح لاب

يق عىل املواقع  لتعلوالرسائل وا
ية وما إىل ذكل  )ناإللكرتو

بيك" زايرة ملوقع 5 000 بث ا شـا بو " لل يعىل موقع الو
نة   2009سـعىل اإلنرتنت يف 

يون زايرة ملوقع جمةل4,1و بو عىل اإلنرتنت يف مل  ي الو
نة1,8 (2009-2008الفرتة  يون زايرة يف  سـ   2008 مل

نة2,3و يون زايرة يف  سـ   )2009 مل

تاحة  تخدام –مغري  سـ انقطع ا
بيك بث ا شـأداة ا  لل

ال توجد إحصاءات : مالحظة
يري أدوات  لتغية موثوقة نظرا  شـبك

ياته ياس وخوارز ما سب . لق حبو

يا  لكحمقق 



 2011-2010 الربانمج تقرير أداء

123 

بارية جملةل 13 400و رشة اإل شرتك للحصول عىل ا خ  لن م
بو ابلربيد اإللكرتوين  ثالث(يالو  ) لابللغات ا

شرتاك للحصول عىل اإلصدار الوريق من جمةل 3 684و م 
بو   )اإلنلكزييةابللغة (يالو

بة  ية % 88نسـو تقصا بني عىل دراسة ا ئمن القراء ا سـ جملي
بو  تربت جمةل الو يا " جيدة جدا"أو %) 51" (جيدة"ع

)37(% 

بو رصح برتمجهتا 47و شورات الو ي إصدارا جديدا من  من
تحدة( بل ) ملإىل لغات غري لغات األمم ا تعرضت  قوا سـ

نة  34 (2009-2008نرشها يف الفرتة  سـشورا يف  من
نة13 و2008 شورا يف  سـ   )2009 من

إحصاءات برانمج أورشن 
)Urchin ( يون 5,6جسلت مل 

نة  27,6 و2010 سـزايرة يف 
نة سـيون زايرة يف  أما . 2011 مل

مج حملل غوغل حبسب بران
)Google Analytics ( فقد

يون زايرة 431 000جسلت  مل 
نة   419 000 و2010سـيف 

نة سـيون زايرة يف   2011 مل

شرتكني 15 903و زايدة (م 
للحصول عىل %) 19بنسـبة 

بو  بارية جملةل الو رشة اإل يا خ لن
ابللغات (ابلربيد اإللكرتوين 

متعة ثالث  جما  )ل

شرتكني 4 205و بة (م  بنسـزايدة 
 للحصول عىل اإلصدار %)14

بو  سخة (يالوريق من جمةل الو لنا
 ) اإلنلكزيية

بة  بني % 94نسـو جمليمن القراء ا
تربت  ية ا تقصا ععىل دراسة ا ئ سـ

بو  أو %) 46" (جيدة"يجمةل الو
 %)48" (جيدة جدا"

 إصدارا جديدا من 55و
بو رصح برتمجهتا  يشورات الو من

تحدة  ملإىل لغات غري لغات األمم ا
بل تعرضت  قوا رشها سـ ن 

نة  27( سـشورا يف   2010من
نة28و شورا يف  سـ   )2011 من

تقرييب لألشخاص  لالعدد ا
سب  شطة  يدين من األ حبا ن ملسـتف

ية  يوم العاملي  بدل يف ا للملكا ل ل
ياانت  ناد إىل ا بالفكرية ابال لس ت
ئات اليت رعت  لهيالواردة من ا
ية  يوم العاملي  للملكتظاهرات ا ل

 الفكرية

ية  بدلا139أبلغ  يوم العاملي  نظمي أحداث  للملك عن  لل ت
 بدلا يف 60 (2009-2008الفكرية يف الفرتة 

نة 79 و2008 سـنة  )2009سـ بدلا يف 

تمل  ُوا يوم 500سـ نظمة يف ا ل ملخص عن األحداث ا مل
ية الفكرية يف الفرتة   2009-2008للملكالعاملي 

نة  240(  ملخصا يف 260 و2008سـملخصا يف 
 )2009 سـنة

نظمي أحداث  بدل132أبلغ  تا عن 
ية الفكرية  للملكيوم العاملي   58(لل

نة  بدلا يف  74 و2010سـبدلا يف 
 )2011سـنة 

تمل   ملخصا عن 397سـوا
يوم العاملي  نظمة يف ا لاألحداث ا مل

ملخصا يف  188(للملكية الفكرية 
 ملخصات يف 209 و2010سـنة 
حتول : مالحظة). 2011 سـنة

ية  تقارير الر يع ا مسالرتكزي من  ل جتم
هور معوما  شاركة ا مجلإىل زايدة  م
ية الفكرية من خالل  مللكيف يوم ا

نوية عىل موقع  سـنظمي محةل  ت
) Facebook(فيسـبوك 

يف " مؤيد "3 500(
 ) 2011 سـنة

 ئحمقق جزيا
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بة   يف املقاالت %5بنسـزايدة 
بو ية عن معل الو ية العا يا مل  لصحف

نيت 6 226 بو يف  يا عن الو س مقاال  بو 7 423 2009 و2008يحصف يا عن الو ي مقاال  حصف
زايدة  (2011-2010يف الفرتة 

عن % 19بنسـبة 
 )2009-2008 الفرتة

يا  لكحمقق 

ية  بو ا تخدام مواد الو ميا ي لتعلسـ
ية الفكرية لفائدة  مللكشأن ا ب

ية  باب يف األنظمة املدر سـا لشـ
ية وادلوية لالو  طن

ية الفكرية  شأن ا ية  بو ا تخدمت مواد الو مللكا ب مي ي لتعلسـ
رش عباب يف   2009- 2008  دول أعضاء يف الفرتةلشـ

نة ( تحدة ويف : 2008سـيف  ملاملغرب واإلمارات العرية ا ب
سمربغ : 2009سـنة  نان و يا واألردن و لككواب وأملا ب لن

بني وقطر  )لفلوبريو وا

ية  بو ا تخدمت مواد الو ميا ي لتعلسـ
باب يف  ية الفكرية  شـشأن ا لب مللك

يغوا :  دوةل عضوا يه14 نتأ
يا و كندا وإكوادور لوبربودا وأسرتا

يل وجاماياك  ئومرص وغاان وإرسا
واألردن ومالزياي واملغرب وعامن 
تحدة ملوسوراي واإلمارات العرية ا  ب

يا  لكحمقق 

ية اجلديدة  ئقعدد الربامج الواث
ثة عرب وسائل اإلعالم  بو ا َّللو ب ملي

بدعني،  شأن اخملرتعني وا تلفة  ملا ب خمل
يالت مرية عن موضوعات  ئو تسج

ية الفكر باكت مللكا لشـية عىل ا
بهثا  ية  باكت الو تادلوية وا ن شـ طل ل
باكت  بدلان وعىل مواقع ا شـا لل
شاهدي  ية، وعدد  مالاجامت ع
بو عىل تكل املواقع  يأفالم الو

ية  سة أفالم واث يحت  ئقأ مخ شرتك(ت تاج  مإ يف ) ن
نة  (2009-2008 الفرتة سـيلامن يف   وثالثة 2008ف

نة   )2009سـأفالم يف 

تج  2009-2008 يف الفرتة تنرش أية إعالانت/تنومل 

باكت 75 500وشوهد  يديو عىل مواقع ا يمل  لشـ  ف ف
ية يف الفرتة  يمل يف 25 500 (2009- 2008عالاجامت ف 

نة 50 000 و2008سـنة  يمل يف  سـ   )2009ف

يا 14 يلام واث ئق  شرتك(ف تاج  مإ ) ن
نة 5(  2010سـ أفالم يف 
نة  9و  )2011سـأفالم يف 

تجت4و  نرشت /ن إعالانت أ

بو وشوهدت أفالم ا يلو
بة ( مرة 139 393 بنسـزايدة 
بو عىل موقع %) 85 ناة الو يعىل  ق

) YouTube(تيويوب 
نة 39 873(  2010سـ مرة يف 
نة99 520و  )2011 سـ مرة يف 

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا نظمة: ةتق املر سن عىل الزبون يف ا ملتركزي   َّحم

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

اضني عن جودة نسـبة الزابئن الر
بو ومعلوماهتا  يخدمات الو

تاحة للفرتة  مياانت غري  تاحة  2009- 2008ب مياانت غري  ب
تجرى . 2011-2010 للفرتة سـو

ية عن رضا  تقصا ئدراسة ا سـ
 2012الزابئن يف مارس 

 غري حمقق

يجة بلنتا سن يف خدمة الزبون: ةتق املر ية أ حفعا  ل

 سريلا بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء

سارات اإلجابة : سـتفالرد عىل الا
سارات   سـتفعن لك الا

نة % 33> سارات غري جمابة يف  سـمن الا سارات غري % 25,7 2009سـتف سـتفمن الا
نة % 32,4(جمابة   2010سـيف 

نة % 19و  )2011سـيف 

 غري حمقق

سارات سـتفتابعة الا سارات حىت هناية  م تابعة مركزية لال سـتفال توجد  م
 2009 سـنة

ّسارات مركز من الا% 10> سـتف
تابع حىت هناية  مو

 2011-2010 الفرتة

يا  لكحمقق 

عدد أقل من العاملني عىل 
ية  ية ادلا خلاخلطوط اإلعال م

ية و10 ية وفريقا دمع غري 8  فريق دمع غري رمسي 20مس أفرقة دمع ر مس أفرقة دمع ر
يني  مسر

يا  لكحمقق 
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هاواألفرقة ادلامعة  ل 

يجة بلنتا ية : ةتق املر بومصورة إعال ية أرىق ألشطة الو يعا ن  مل

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ترب  يعبة أحصاب املصاحل ممن  نسـ
ية قد  بو املؤ سـأن صورة الو سي
يد شلك  جنت وتطورت  بس  حت

تاحة للفرتة  مياانت غري  بني ترحج % 44نسـبة  2009- 2008ب جمليمن ا
بو دلى الغري؛  ية ابلو تو يجدا ا ص ل

بة أخرى  تو من % 28بلغ نسـ
يام  تدل ا شلك  بني ترحج  لقا مع ب جملي

ية (بذكل  تقصا ئادلراسة الا سـ
بو،  يلرؤية أحصاب املصاحل للو

 )2012 يناير

يا  لكحمقق 

ية  يف ادلراسات (بردود فعل إجيا
ية واخلاصة  ية ا تقصا لشـبكالا ئ سـ

بو ) ابلقراء وغريها يعىل صورة الو
ية اجلديدة  سسـاملؤ

تاحة للفرتة  مياانت غري  بني عن % 65نسـبة  2009- 2008ب جمليمن ا
ية ترى الوبو  تقصا يادلراسة الا ئ سـ
ية  يا يف جمال حامية ا مللكرائدا عا مل

ها  ادلراسة (لالفكرية والرتوجي 
ية لرؤية أحصاب  تقصا ئالا سـ

ناير ياملصاحل للوبو،   )2012 ي

يا  لكحمقق 

تحداث مجموعة أصول  سـجناح ا
أسامء احلقول (للملكية الفكرية 

ت  )جارية وغريهالوالعالمات ا

تاحة ية : مغري  بو  للملكنقلت إدارة مجموعة أصول الو ي
تب  ية الفكرية إىل  ياسة  مكالفكرية وإعداد  للملك سـ

شار القانوين وتركزت دليه يف الفصل األول من  ملستا
 )21الربانمج  (2010 سـنة

تاحة  منقطع مغري 

يجة بلنتا ه: ةتق املر ية اليت  تعامل أكرث للموارد اإلعال يحا تم بوتسـ بة الو يا   مكت

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

بة  ملكتزايدة يف عدد زوار ا
د روزايدة يف الطلب عىل موا

ية بة اإلعال ما  ملكت

بوع يف الفرتة 11 بة يف األ سـ زائرا  بوع يف 12 2009-2008للمكت سـ زائرا يف األ
 زائرا يف 25؛ و2010 سـنة

نذ الاتقال إىل ا بوع  ملاأل ن بىن مسـ
 2011ناجلديد يف يويو 

يا  لكحمقق 

بة ها ا بات اليت تعا تعدد ا ملكلطل يا و270 جل با خار ج   طلب داخيل عىل 1 500طل
بة خالل الفرتة   2009-2008ملكتاملعلومات عاجلهتا ا

يا و120( با خار ج   طلب داخيل يف 700طل
يا و150 و2008 سـنة با خار ج   طلب داخيل 800طل

نة   )2009سـيف 

با خار514 ج  يا عىل املعلومات طل
بة (  804و%) 90بنسـزايدة 

ية عىل املعلومات  خلبات دا طل
بة ( وذكل % 46بنسـاخنفاض 

هوةل وصول  بب  سجزيا  بس ئ
بىن اجلديد عاجلهتا ) ملاملوظفني يف ا

بة يف الفرتة  2011-2010 ملكتا

 ئحمقق جزيا
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ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
ية  نفقات ا لفعلا رشية وخالف امل(ل رشيةلباملوارد ا تحويالت ) لبوارد ا ية بعد ا ليف مقابل املزيا  2011-2010ن

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا�������    

  
 ا���ا��

�ة  ��ا�

2011-2010

  
 ا���ا��

    
ا������

 2011-2010

��� ا������ت 

���ت               � 

2011-2010

  
��� 

ا"!���ام 

(%)

ا���ارد ا������ 

%245100.0'24510'10               585'10ا������   


�ن    ��%021100.0'0212'2                 899'1ا�

%248248100.0                    269ا����اء ا��
��ر��ن 

����ت ا�����ت ا�����  1���                     470ا�
� ��!


�ر"�ن     %5555100.0                      48ا�

%100.0              569'12               569'12               271'��13��ع ا���ارد ا������      

��ف ا���ارد ا������  

   #$%95.1                   289                    304                    285ا&���ر وا�

 �����'
%66.4                038'1                 564'1                    586ا�����ت ا�

 (�)�
%53.4                   192                    359                    �379+�و*�ت ا�

%81.5                   748                    917                    934ا&01/ة وا-��ادات 

%72.1                267'2                 144'3                 184'��2��ع  ��ف ا���ارد ا������    

%94.4              836'14              713'15              455'15ا�����ع  


 ا������ت �� 2011-2010 1 )�د ا)'�&�ت ا�$
%�ت ا�$�# "�! ��ف ا���ارد ا����� �� ا����ا�� ا������ــ

     وا��'.�ت   2010-2011 �,�ا ��+��� أد�( �� أ���(      2010
 

تحويالت  .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا لبني املزيا ن متدة 2011-2010ت ية ا ملع مقارنة ابملزيا يذ عدد من 2011- 2010ن رشية  تنف زايدة يف خالف املوارد ا لل ب
يجيمبادرات ب تقومي الاسرتا ترانمج ا  .ل

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

تخدام خالف املوارد  تأخر يف شغل الوظائف، ما أثر يف ا تواصل نظرا  بادرات ا يذ عدد من  تني تأخريا يف  سـهدت فرتة ا لل ل م نف ن تش لسـ
رشية توقع أيضا . لبا رشية عن ا تخدام خالف املوارد ا ملوفضال عن ذكل يعزى تدين ا ب إىل الوفورات احملققة يف خدمات األسفار لسـ

تواصل ادلاخيل بادرة ا تصةل  تعاقدية ا ية، واخنفاض الرسوم ا يا لوتصممي الرسوم ا مب مل ل ن  .لب
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ية :20 الربانمج  جاملاكتب والعالقات اخلار

سؤول عن الربانمج يان وشارد :ملا يد يوهانس كر تا يستسـ  ل

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
 يةجالعالقات اخلار

ية ادلوية20لقد مضن الربانمج  نظامت احلكو تحدة وسائر ا سارات واملفاوضات يف األمم ا بو يف طائفة من ا شاركة الو ل تعزيز  مل مل مل ي . مم
يذها مع سائر  تعاوية و شطة ا يق األ تحدة و هام يف تقارير األمم ا بو يف الاجامتعات واإل شاركة فعاةل من الو تلزم ذكل  نفوا تس ن ل ن سـ مل ي م تنسـ

نظام ية ادلوية، قام الربانمج . تملا نظامت احلكو تحدة وسائر ا ند طلب األمم ا لونزوال  مل مل يق 20مع سامهة 24بتنسـ  شاركة أو  م  م
ساراهتا،  تحدة و ية يف تقارير األمم ا مموضو مل تحدة وسائر واثئق واكالهتا ويف 20ع ست يف تقارير األمني العام لألمم ا مل مهنا ا نعك

ية ادلوية سارات احلكو لا ية 311أعد الربانمج أيضا ردودا عىل أكرث من و. ممل نظامت احلكو تحدة وا م دعوة حلضور اجامتعات األمم ا مل مل
ناسب يف أكرث من /لادلوية ومضن تقين ا توى ا بو عىل ا شاركة الو ملسق  ل سـ ي م ملن وساعدت هذه .  اجامتعا من هذه الاجامتعات224ّ

يمة اليت ميك سامهة ا ّاألشطة عىل ضامن اإلقرار اب لق مل تحدة ن بارها واكةل اتبعة لألمم ا بو اب شارك هبا وعززت صورة الو بو أن  ملن للو ت ي ت عي
ية الفكرية ية الفكرية . مللكتعكف عىل شؤون ا توازن يف شؤون ا نظر مبزيد من الوعي وا مللكوساعدت هذه األشطة أيضا عىل دمع ا ل ل ن

شاركة و. يف سائر احملافل بو زايدة يف الطلب عىل ا هدت الو ملوبذا  ي تحدة وغريها من ش سارات األمم ا سامهة يف طائفة من  ملا م مل
ية ادلوية نظامت احلكو لا  .ممل

يث مع الربانمج  تعاون ا حلثوسامه الربانمج اب نظمة 18ل ثاليث مع  بو ا نظمة كجزء من تعاون الو شرتكة  شطة  م يف الاضطالع بأ لم ي م ن
يذ  ية عىل دمع  تجارة العا نظمة ا ية و نفالصحة العا تم مل ل ية تالاسرتامل تاكر وا ية والا شأن الصحة العمو تني  مللكية وخطة العمل العا بم ب ي مليج

سارية20نوسق الربانمج . الفكرية شأن األمراض غري ا شرتك بني الواكالت  ية ا نظمة الصحة العا سار  بو يف  سامهة الو ل أيضا  ب مل مل م ي . مم
توبر  بو إىل جملس تربس يف أ كوأوحضت الواثئق املقدمة من الو بو إىل  2011 و2010يي برية اليت تقدهما الو ية ا ساعدة ا يا ن لكمل لتق

ية نا بدلان ا ما ل بو أيضا . ل ية اليت جترهيا هذه من يوزادت الو تعلق اب ية فامي  تجارة العا نظمة ا شلك أقرب مع  تعمل  لعملهجودها  ي مل ل ب مل
بدلان منوا ياجات أقل ا تقدير ا لاألخرية  ت ية العامل. حل تجارة العا نظمة ا تعراض  ناء ا ملوأ ل سـ تجارة، اشرتكت مث ثالث للمعونة من أجل ا لي ا ل

ية الفكرية أن  يع ا يويا يف عرض ادلور اذلي  بو مع حكومة إ مللكالو تط ب ث يل يف تؤديهتسـي منو حتقيق  وخلق فرص العمل وخزايدة املدا لا
ية الفكرية تخدام ا تصادي من خالل ا مللكالا  .سـق

شرت تحدة ا سارات األمم ا ية يف  بو بفعا ملوشاركت الو مل م ل ية ي تحدة  تحضري ملؤمتر األمم ا ية ا منكة بني الواكالت سواء يف إطار  مل ل للتمعل
تدامة  سب الطلب، إىل أمانة ) 20+ ريو (ملسـا ناخحأو يف تقدمي ادلمع،  شأن تغري ا تحدة اإلطارية  ية األمم ا ملاتفا ب مل ها يف ق ف وإىل أطرا

ناخ تغري ا تعلقة  ملاملفاوضات ا ب ية. مل نة الربان جمويف إطار ا بو الرايدة للج توىل الو يذيني،  تابعة جمللس الرؤساء ا توى ا ي الريعة ا ت ل نفسـ لتف مل
توى يعة ا ية الر نة الربان تابع  ناخ وا تغري ا يا يف إطار الفريق العامل املعين  نولو سأةل نقل ا شأن  سـيف عقد الاجامتعات  جم للج ل مل ب م ملب ف ج . لتك

شرت بو عددا من أحداث إذاكء الوعي ا ملوهبذه الصفة نظمت الو رش يف اكنكون ي سادس  عكة بني الواكالت يف مؤمتر األطراف ا ل
رش يف درابن سابع  عومؤمتر األطراف ا هذا املؤمتر ويف الاجامتعات 20+ ويف مؤمتر ريو . ل تحضريية  ية يف اللجان ا بو بفعا ثلت الو ل  ل ل ي مت

يع الويقة اليت أعدها رؤساء املؤمت سات، كام أهنا سامهت يف  نعقدة بني ا ثا جتم جلل ّوسق الربانمج . رمل بو يف 20ن ي أيضا مدخالت الو
نون  ئة ا تحدة إلدارة شؤون ا ملعتقرير فريق األمم ا توازن وشامل"لبيمل تصاد أخرض و مالعمل سواي للوصول إىل ا نظومة األمم : ق ملنظور  م

تحدة  ".ملا

تابعة  تعلقة  شطة ا مبوسق الربانمج طائفة من األ مل ن متعن نيت .  املعلوماتمبجمؤمتر القمة العاملي املعين   شارك 2011 و2010سويف 
متع املعلومات تحدة املعين  سابع لفريق األمم ا سادس وا بو يف الاجامتعني الريعني ا مبجتحدثون ابرزون من الو مل ل ل في نة . م  2011سـويف 

متع املعلومات عن دور وسطاء اإلنرتنت  تدى مؤمتر القمة العاملي املعين  بو حداث عىل هامش  مبجنظمت الو ن يهتممي سؤو لو مترب . م سبويف 
تدى إدارة اإلنرتنت يف 2011 سادس  نوي ا ية اإلنرتنت حلقة معل مماثةل يف الاجامتع ا تعاون مع  بو أيضا اب ن نظمت الو ل سـ مجع ل ملي ل
تحدة . نريويب نة األمم ا تابع  تدى إدارة اإلنرتنت ا سني  بو أيضا يف الفريق العامل املعين  ملوشاركت الو للج ل ن تح مي سب ية  تا بن خري العمل ملع

ية يا ألغراض ا نولو لتمنوا ج نةلتك ية ادلوية األعضاء يف ا نظامت احلكو بارها واحدة من ا للج اب ل مل مت تصادي . ع قوخالل اجامتع اجمللس الا
نة  تحدة يف  تابع لألمم ا سـوالاجامتعي ا مل نظمي 2011ل يف يف  يو بو مع ا تعلمي، اشرتكت الو ت اذلي تركز عىل ا سـ ل ي مائدة إفطار نيل
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تجات "لوزراء حول مسـتديرة ل تاكر وا يه من خالل الا تعلمي ودمع اإلنصاف  سني جودة ا تعلمي و نفاذ إىل ا نزايدة ا ب ل حت ل ملل ف
رشااكت ية."لوا هوة الر ية إىل سد ا شات الرا نا ية الفكرية يف ا تعلقة اب شطة عىل إذاكء الوعي ابلقضااي ا مق وساعدت هذه األ ق مل مل لن م . مللك

تحدة وسائر الواكالت لضامن متكهنا من الاضطالع بدور  أيضا الرايدة20وتوىل الربانمج  بو مع األمم ا شاورات الو يق  مل يف  ي م تنسـ
نة  تصادي والاجامتعي  نوي للمجلس الا تعراض الوزاري ا شات حول موضوع الا نا سـرايدي يف ا سـ سـ ق لمل  اذلي سريكز عىل 2013قل

ي" ثقافة عىل الرتوجي  تاكر وقدرة ا يا والا نولو منالعمل وا ل للتب ج يةلتك ية لأل يق األهداف اإلمنا تدامة و لفة ا ئحتق  ".ملسـ

بو  ته يف أعامل الو سا متع املدين و شاركة ا يوال يزال من األهداف احلامسة للربانمج ضامن  مه م ية (جملم تو صا يات جدول 42ل ص من تو
ية نح صفة املراقب إىل 2011- 2010ويف الفرتة ). لتمنأعامل ا بو  يات الو م قررت  ي نظمة دوية غري13مجع ل  ية وم نظمة 11م حكو م 

ية ية غري حكو مو شاركة يف طائفة عريضة من . طن ية  نظامت غري احلكو ثيل ا تأ تزيد ادلعوات املوهجة إىل  للموفضال عن ذكل مل  مل ممم تف
بو، وال شطة الو يأ بو ن شطة الو شأن أ ية  سات اإلعال ية وا شأن ا بو  تعلقة جبدول أعامل الو يسـامي األشطة ا ن ب جلل من ب ي مل من  .لت

تف يذ لوابال نظمة بطائفة من األشطة  شد املوارد، فقد اضطلعت ا ية إىل  بو الرا شطة الو نفات إىل أ لتم ن مل ح ي بةل"ن احملددة " ملقاخلطوات ا
ية يف امل شد املوارد من أجل ا رشااكت  ناء ا منؤمتر املعين  حل لتل ية الفكرية)2009نومفرب (بب ية وا ية اب نة ا بلغة إىل ا مللك وا من ن للج لتمل  10.ملع

يذ وميكن الاط رشوع و يمي هذا ا يل حول  تفا نفالع عىل املزيد من ا تتق مل ص بةل"ل نة " ملقاخلطوات ا رشوع ا تقل  يمي ا للجيف ا مل ملسـ لتق
نعقدة يف مايو  تاسعة ا نة يف دورهتا ا ية الفكرية املعروض عىل ا ية وا ية اب ملا ل للج من مللكن لت ثيرىج الاطالع عىل الويقة  (2012ملع

CDIP/9/3 .( شة مع ادلول مويف اآلن ذاته أعد نا شطة  تخضع هذه األ رشاكة مع القطاع اخلاص، و ية  بادئ تو قرشوع  للم ن سـ لل جهي م
ية للفرتة   .2013- 2012ناألعضاء للموافقة علهيا وفقا للربانمج واملزيا

ية  جاملاكتب اخلار

تعل شؤون ا بو املرجع  سام يف ضامن كون الو يويورك بدور ال يربح يزداد  بو يف  تب الو مليضطلع  لل ي ح ن ي نظومة مك ية الفكرية يف  مقة اب مللك
تحدة نظامت املوجودة . ملاألمم ا تحدة وسائر ا نظومة األمم ا بكة واسعة من نقاط الاتصال يف  رش  ملبإماكنه ومبوارد حمدودة جدا  مل شـ من ف

بة بو املر تاجئ الو يق  يويورك دلمع  تقيف  يحتق ن ية ا. ن يويورك بدور همم عىل وجه اخلصوص يف  تب  لولقد اضطلع  معل ن تحضري ملؤمتر ريو مك
شاركة فهيا، ويف أعامل 20+  تصادي والاجامتعي وا تحضري الجامتعات اجمللس الا مل وا تحدة ادلامئ املعين بقضااي قل ملتدى األمم ا من

ية شعوب األ صلا يويوركل تحدة الوجهية اليت تعقد يف  ن وطائفة عريضة من اجامتعات األمم ا تب يف . مل ملكوفضال عن ذكل شارك ا
ياسات وموظفي مجموعة م سـهتدف رامسي ا ها، واكنت هذه األحداث  ية الفكرية و ية إىل إذاكء الوعي اب سـن األحداث الرا لت نظم مللك م

تحدة ندوبني إىل اجامتعات األمم ا تحدة وا ملأمانة األمم ا مل ية . مل تعلقة اب يد القضااي ا مللكوساعدت هذه األعامل عىل زايدة املعرفة  ملتعق ب
ياسات هالسـالفكرية ورمس ا يق  يد العاملي و فهم العامة عىل ا تعم  .لصع

نة  يا، 2011سـويف  بو عا ها الو تخديم أنظمة امحلاية اليت  ياابن تعزيز اخلدمات اليت يقدهما إىل  بو يف ا تب الو مل اسـهتل  ي سـ ل يحي تتمك م
نة  ناد إىل اإلجنازات احملققة يف  سـابال ية2010ست نا بدلان ا ية إىل ا ساعدة ا م يف جمال تقدمي ا ل ل ن نفذ لتقمل هور اليت  بة ا ت وبرامج خما مجلط

ياابن تحدة يف ا يفة واألمم ا تعاون مع احلكومة ا لاب مل ملض سابقة يف قصص . ل يب عن " املانغا"مونظمت  ّورش  كت يدن نة عىل لتقلا ص والقر
ية قاملوقع اإللكرتوين ويف سخ ور ناعة اإلعالية. ن سابقة عىل جائزة من جمةل تعمل يف جمال ا نوحصلت ا لص ياانت وأعدت. مل  IPب قاعدة 

Advantage توي عىل نت، ويه  حت اجلديدة ود ية140ّش نا بدلان ا ية الفكرية يف ا تفاع انحج اب م حاةل ا لمللك ل شورة عىل . ن منوالقاعدة 
بو عىل اإلنرتنت تقال إىل مركز . يموقع الو يه ابال تخدمني إ تب وصول ا رس ا سني توجه اخلدمات،  نوكخطوة أوية حنو  ل سـ ي حت ملل ملك ّ ّ

ية الفكريةشؤون  ياابن . مللكا ها ا ية اليت  نا بدلان ا ية إىل ا ساعدة ا شطة تقدمي ا يذ عدد من أ تب أيضا عىل  لوساعد ا ل ل ن مل نظمن م نف تملك تق لت
ياابن  تامئين  ندوق الا لليف إطار ا  ).FIT/Japan(سلص

تمكلت خطة العمل  نغافورة فقد ا بو يف  تب الو تفات إىل  سـوابال سـ ي تفق علهيا مبو2011-2010مكل تفامه املربمة بني مل ا لجب مذكرة ا
نغافورة بو وحكومة  سـالو يد الوطين هبدف تعزيز قدرات ومعارف . ي تلفة عىل ا تب يف أحداث  لصعوفضال عن ذكل شارك ا خم ملك

ية الفكرية 450أكرث من  تخصصهيا وماليك حقوق ا ية الفكرية و سؤويل احلكومة وحمرتيف ا ياسات و مللك من رامسي ا م مللك م لسـ
يةملنوجامعات ا يق ا يا وفعاال  تفاعا اسرتا ية الفكرية ا شأن الاتفاع اب منتفعني هبا  يج ن ن لتب تحق لمللك ية 19ّوروج . ت مللك حداث أيضا ألدوات ا

                                                 
تايل. 10  :لانظر املوقع اإللكرتوين ا
 <http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/projects/pdf/donor_conf_oral_report_to_cdip4.pdf>. 
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تجارية  ياانت غري ا تخدام قواعد ا تاكر ما أسفر عن تعزيز قدرات فاحيص الرباءات اجلدد عىل ا لالفكرية والا ب سـ ومهنا ركن الرباءات (لب
PATENTSCOPE.( 

يدهاورك ية يف اإلقلمي وتعزيزها وتو نظامت اإلدارة امجلا شاء  نغافورة هجوده أيضا عىل إ بو يف  تب الو حز  م عمك ن سـ بوداي . ي مكويف 
ية نظمة لإلدارة امجلا شاء  تان األويان من إ تمكلت املر عا ن ل حل ية وعززت . مسـ نظمة قامئة لإلدارة امجلا بني أذيك الوعي دلى  عويف ا ملفل

برصية قدراهتا اإلدارية يف جم تصماميت ا نون وا ية حلقوق ا نظمة ا برصية، ويه ا نون ا لال ا ل مل لفل ن ما أدى إىل ) FILVADRO(لفلبيلف
شرتك . انضامم املزيد من األعضاء إلهيا ية إلشاء نظام  نظامت قامئة لإلدارة امجلا يد عدة  تو رشوع  يا نفذ  مويف إندو ن ع ل م مسـ ح ّ ني

تعاون مع املديرية العامة حلقوق ا يص، اب لللرت يث خ بس يف األسواق  رشوع عن تاليف ا يا، وأسفر هذا ا حبية الفكرية يف إندو مل للسـ نيمللك
ية نظامت لإلدارة امجلا يص من عدة  تخدمني عىل أكرث من تر نة من ا ئة  عال حتصل  سـ مي خ ملف  .مع

ية  يجي اب يا حول الاتفاع الاسرتا نوب رشق آ بو ورابطة أمم  شرتكة بني الو تمكلت ادلراسة ا مللكوا تج ن سـ ي مل الفكرية يف قطاعات سـ
هورية كوراي ية الفكرية يف  تصادايت ا هامات إىل دراسة عن ا نة يف الرابطة، وقدمت إ ية  مجنا مللك ق س ي ع  .معص

نوب  هد دراسات  ية؛ و تجارة العا نظمة ا شرتكة مع  شطة  نظمي ودمع أربعة أ نغافورة يف  بو يف  تب الو جوأخريا شارك  مع م ملمك ل م ن ت سـ ي
يا  ية خربا) ISEAS(سـرشق آ يص مجعو ية ). LES(خء الرت ية و تجارة العا نظمة ا تعاون مع  مجعوأدت هذه األشطة إىل تعزيز ا مل ل ل من

يا نوب رشق آ هد دراسات  برية وهو  هرة  هد حيظى  يص وإىل إقامة رشاكة جديدة مع  سـخرباء الرت جك مع ش مع  . بخ

شطة عديدة تريم إىل الرتوجي لالتفاع خبدمات الو بو يف الربازيل أ تب الو نونفذ  ن ي ية مك ية يف جمال ا مللكبو وتعزيز القدرات الو ن طي
تعاون ومبعاهدات . الفكرية ية الفكرية واب تلفة تريم إىل إذاكء الوعي اب ية  ية وو تب أيضا يف أحداث إ لوشارك ا خم ن مللكمي طملك قل

ية ية الفكرية وماليك حقوق ا سؤويل احلكومة وحمرتيف ا بو دلى  يل ادلوية اليت تديرها الو مللكا مللك م ي ل تخدمنيلتسج  .ملسـ الفكرية وا

تعاون مع  بو يف الربازيل اب تب الو ياق نظم  لويف هذا ا ي مكسـ يةل نا ية ا هد الوطين الربازييل  عا لص للملك  ندوات واجامتعات مائدة ملع
ية إىل. مسـتديرة عن الانضامم إىل بروتوكول مدريد رشاكت الو ية انضامم ا ناعات ويقة توحض أ رش الاحتاد الوطين  يه  نو ل مه ث للص ن  طعل

ية شديد عىل الصادرات وزايدة احلضور يف األسواق العا ياق الرتكزي ا ملالربوتوكول يف  ل  .سـ

ية الفكرية وتطوير  نظام ا تامئين جديد يركز عىل الرتوجي لالتفاع  ندوق ا شاء  تب مع حكومة الربازيل عىل إ مللكوتفاوض ا س بملك ن ص ن
ها ية الفكرية وسو يقالكفاءات يف جمال حامية ا مترب وقد وق. تمللك تب يف  بو وحكومة الربازيل هذا الاتفاق اذلي يديره ا سبعت الو ملك ي

2011. 

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

شطة الربانمج  يات 20نيريم تصممي أ تو يذ ا ص إىل  ل ية42 و40 و30 و24 و22 و14 و9 و2تنف وعقب إعداد . لتمن من جدول أعامل ا
ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا لرشوع ا مللك من ن للج لتم ية ملع تو صيذ ا ل ية، اسـهتل الربانمج 2تنف يذ عدد من 20لتمن من جدول أعامل ا تنف 

تابعة  بو مؤمتر ملاخلطوات  ية يالو شد املوارد من أجل ا رشااكت  ناء ا مناملعين  حل لتل يذ )2009نومفرب (بب تنف، وشمل ذكل العمل عىل دمع  ي
ية  تو يذ ا ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا صرشوع ا ل من ن للج نفم لتمللك لت شد املوارد9ملع رشااكت و ناء ا ية  ح ورمس اسرتا ل ب ليج تفات إىل . ت لوابال

ية  تو صا هم الاتفاع 14ل بات و يذ وإنفاذ احلقوق والوا شأن  بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا شورة إىل ا ن اخلاصة بإسداء ا ب ل ل ل فمل ج نف تم
ب20يمبواطن املرونة يف اتفاق تربس، مضن الربانمج  تعاون مع قطاعات الو ي، اب ية، أن تعكس األشطة املضطلع هبا مع ل نو املوضو ع

ية تو ية هذه ا تجارة العا صنظمة ا ل مل ل سارات . م نظامت وا ية عىل تعزيز تعاوهنا مع سائر ا بو ا ملوعكف الربانمج أيضا مع قطاعات الو مل ن ملعي
تاجئ  شأن  نجز  سامهة يف العمل ا ية ادلوية  ناحلكو ب مل للم ل متع م ية  (املعلوماتمبجمؤمتر القمة العاملي املعين  تو صا ، وعىل إسداء )24ل

ية الفكرية  يا يف جمال ا نولو تعلقة اب نفاذ إىل املعلومات ا ساب ا بدلان األقل منوا عن طريق ا ية وا نا بدلان ا شورة إىل ا مللكا ج تك لم ملك ل ت ل ل ل مل
ية (نوالاتفاع هبا  تو صا  ).30ل

نظامت األمم تواصل مع  بادل املعلومات وا سني  موعكف الربانمج عىل  ل ت تعزيز حت ية  ية ادلوية ا نظامت احلكو تحدة وسائر ا ل ا ن ل مل ملعمل م
نظمة  تعاون والوصول إىل أقىص حد من اخلربات من لك  ما ية (ل تو صا متع املدين يف ). 40ل شاركة ا جملومعل الربانمج أيضا عىل تعزيز  م

بو بو عىل. يالعديد من اجامتعات الو يق يوفضال عن ذكل أاتح الربانمج معلومات عىل موقع الو تعلقة بدمع  ته ا حتق اإلنرتنت عن أ مل نشط
ية  ية لأل لفاألهداف اإلمنا ية (ئ تو صا  ).22ل
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 بياانت األداء

يجة بلنتا متع املدين يف : ةتق املر شاركة معززة  ية الفكرية، و ية  بو والفوائد اإلمنا متع املدين لعمل الو ية وا نا للمجهم أكرب دلى األوساط ا مجمل ئ ي ع للملكلص ف
بو وفقا شطة الو يأ ية واعامتدها ن نظامت غري احلكو بول ا تعلقة  م للمعايري ا ملبق ية (مل تو صا ية42ل  )لتمن من جدول أعامل ا

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

شورات من  مناتصاالت وتقارير و
ية  ية وغري احلكو نظامت احلكو ما م مل
ّبني رأاي مطلعا أكرث عىل شؤون  ت

ية الفكرية  مللكا

تاحأساس امل ية 24 مقارنة غري  سامهة موضو ع ويقة أو  م ث
ساراهتا  تحدة و ميف تقارير األمم ا مل

نة 10(  يف 14 و2010سـ يف 
 يف 9( مهنا 20، )2011سـنة 
 يف 11 و2010سـنة 
ست يف تقارير ) 2011 سـنة نعكا

تحدة أو يف  ملاألمني العام لألمم ا
تحدة  ملسائر تقارير واكالت األمم ا

ية ادلو سارات احلكو موا  ليةمل

يق الرد عىل أكرث من   311تنسـو
نة 121(دعوة   2010سـ ردا يف 

نة 190و ) 2011سـ ردا يف 
تحدة  ملحلضور اجامتعات األمم ا

ية حرضت  نظامت غري احلكو موا مل
بو مهنا أكرث من   اجامتعا 224يالو

نة 105(  2010سـ اجامتعات يف 
نة 119و  ).2011سـ اجامتعا يف 

يا  لكحمقق 

نظامت غ ري ملزايدة يف عدد ا
شاركة بصفة مراقب  ية ا ملاحلكو م
شرتكة شطة ا بو ويف األ مليف الو ن  ي

نظامت دوية و210 ل  متدة 51م ية  نظمة غري حكو مع  م م
بو  ييف الو

نظامت غري  شرتكة مع ا ملواإلبالغ عن مدى األشطة ا مل ن
ية ية يف إطار الربامج ا ملعناحلكو  م

نظمة دوية 223 ل  نظمة 13(م م 
ية ية 62و) فإضا نظمة و طن   11(م

يةمن  )فظمة إضا

نواإلبالغ عن مدى األشطة 
نظامت غري  شرتكة مع ا ملا مل

ية ية يف إطار الربامج ا ملعناحلكو  م

يا  لكحمقق 

شرتكة  شطة ا ملزايدة يف عدد األ ن
ية ودون  نظامت اإل ميمع ا قلمل

ية ية والو ناإل طمي  قل

نظامت  شرتكة مع ا ملاإلبالغ عن مدى األشطة ا مل ن
ية أو د ية ادلوية اإل مياحلكو قلل ية يف إطار م قلميون اإل

ية  ملعنالربامج ا

اإلبالغ عن املدى الاكمل 
نظامت  شرتكة مع ا مللألشطة ا مل ن

ية أو دون  ية ادلوية اإل مياحلكو قلل م
ية ية يف إطار الربامج ا ناإل ملعمي  قل

 منقطع

رشااكت مع القطاعني  لزايدة يف ا
 العام واخلاص

ية بادئ تو جهيال   م

ية مع القطا  عني العام واخلاصمسال اتفاقات رشاكة ر

يا تعرض دا رشوع وا خلأعد  سـ . م
رشوع الهنايئ  يخضع ا ملو سـ

 للمشاورات مع ادلول األعضاء

نفاذ إىل األحباث ( رشااكت 3 لا
تاكر  ية والا بمن أجل ا لتمن

 وبرانمج wipo greenوبرانمج 
WIPO Re:Search( 

يا  لكحمقق 
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يجة بلنتا ية ووظا: ةتق املر ئفهم أفضل دلور املاكتب اخلار ج شلك مركزي أو المركزيف ساوئ املرتبة عىل أداء اخلدمات  بها وللمزااي وا ت  مل

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ية  جرصد فوائد املاكتب اخلار
شطهتا  نوأ

تاحة تاحة مغري   منقطع مغري 

ياسة املركزية  سـدراسة حول 
 والالمركزية

تاحة تاحة مغري   منقطع مغري 

يجة ب امللنتا ية أو من خالل : ةتقر تامئ ناديق ا نظمة يف شلك  بارشة اليت تديرها ا ساهامت ا بو من خالل ا تاحة دلى الو نزايدة يف املوارد ا ص مل مل مل ي سمل
ية نا بدلان ا ية وتكوين الكفاءات يف ا ساعدة ا ها يف جمال ا تاحة دلمع  ية ا متويل اخلار يات ا تفادة من آ مالا معل لج ل ن مل مل ل لتقسـ  ل

سري بياانت األداء سس املقارنةأ مؤرشات األداء  لا

تاحة من  ملزايدة يف األموال ا
ناديق  لصخالل اتفاقات ا

تامئية نالا  س

هدف بة  :لا  %20بنسـزايدة 
 2011-2010بهناية الفرتة 

تامئية يف  ناديق الا تمل  نبلغ ادلخل ا للص سسـ ملم
 ي فرناك سورساي 13 239 902: 2009-2008 الفرتة

ناديق تمل  للصبلغ ادلخل ا ملسـ  م
تامئية يف  نالا س

: 2011-2010 الفرتة
 ي فرناك سورساي11 962 239

هد هبا ولكن  ساهامت ا بلغ ا تعو ملم مل
تمل بعد  فرناك 2 827 053: تسـمل 

 يسورساي

ساهامت اليت بلغت  بلغ ا ملو م
تفاوض  تقدمة من ا لمرحةل   2,4م

ييون فرنك سورسي  مل

ئحمقق جزيا 

يات  بو مموةل من آ لرشوعات الو ي م
تاح ية  مخار متويل ج مثل (للة 

تاكمل املعزز  ملبرانمج اإلطار ا

(EIF)  ية تامئ ناديق الا نوا سلص
تحدة ملتعددة املاحنني لألمم ا  )م

هدف حيدد عقب انعقاد مؤمتر  :لا
شد املوارد  شأن  بو  حالو ب ي

ية  لتمنألغراض ا

تاكمل  بو مموةل من برانمج اإلطار ا رشوعات للو ملال  ي م
ت تحدة الا ناديق األمم ا ساملعزز و مل نامئية أو غريها من ص

يات املوجودة  لاآل

رشوعات   غري حمقق مال 

هات املاحنة  جلزايدة يف عدد ا
تالف مواردها بو عىل ا خللو  ي

يا (تسع هجات ماحنة  لالاحتاد األورويب وفرسا وإيطا ن
يا والوالايت  با ياابن وكوراي والربتغال وأ ندا وا نو سـ ل فنل

ية تحدة األمر يكا  )مل

والاحتاد الربازيل ( هجة ماحنة 11
ندا  يا و نلاألورويب وفرسا وإيطا ل فن

يك  ياابن وكوراي وا سـوا ملكل
يا والوالايت  با نوالربتغال وأ سـ

ية تحدة األمر يكا  )مل

يا  لكحمقق 
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ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

ية  نفقات ا لفعلا رشية(ل رشية وخالف املوارد ا باملوارد ا لب تحويالت ) ل ية بعد ا ليف مقابل املزيا  2011-2010ن

سورسيةبآ( يالف الفرناكت ا  )ل

ا�������    

  
 ا���ا��

�ة  ��ا�

2011-2010

  
 ا���ا��

    
ا������

 2011-2010

��� ا������ت 

���ت               � 

2011-2010

  
��� 

ا"!���ام 

(%)

ا���ارد ا������ 

%241100.0'2416'6                 083'8ا������   


�ن    ��%608608100.0                    595ا�

%8080100.0                    269ا����اء ا��
��ر��ن 


�ر��ن     %2323100.0                      48ا�

%100.0                953'6                 953'6                 994'��8��ع ا���ارد ا������      

��ف ا���ارد ا������  

   ����ر وا���%64.5                   846                 313'1                    672ا

 ������
%27.3                   151                    553                      96ا���"�ت ا�

 #$%�
%69.8                367'1                 958'1                 499'1"'�و&�ت ا�

%88.9                     76                      86                      49ا�-,+ة وا("�ادات 

%62.4                440'2                 910'3                 315'��2��ع  ��ف ا���ارد ا������    

 %86.5                393'9              863'10              309'11ا�����ع  
 

تحويالت  .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا لبني املزيا ن متدة للفرتة 2011-2010ت ية ا ملع مقارنة ابملزيا رشية، ويعزى ذكل 2011-2010ن لب اخنفاضا يف املوارد ا
ية إىل  شطة دمع القطاعات يف إطار قطاع القضااي العا ملابألساس إىل نقل أ  .18الربانمج ن

ناد األشطة من الربانمج  رشية ابألساس إىل إعادة إ نوتعزى الزايدة يف خالف املوارد ا سـ ية، وزايدة تاكيف 9لب ل إىل املاكتب اخلار ج
تب طويو بو يف الربازيل و تب الو ئجار  كا مكي مك بة . ست شطة خما رشية أيضا لزايدة أ ية خلالف املوارد ا طوخصصت موارد إضا ن لب ف

نظامت غري يةملا شد املوارد اخلارجة عن املزيا ية و ن احلكو حل  .م

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

ية  نظامت غري احلكو سم ا توقع ريامث يعني ريس  ية أقل من ا نظامت غري احلكو بة مع ا شطة خما يذ أ تعلقة  نفقات ا ماكنت ا ئ م ملنف لق مل مل ط ن مل بتل
ناعات شد املوارد اإل. لصوا يدت جدوةل أحداث  ميوأ ح نفذ يف الفرتة قلع تاكيف . 2013-2012لتية املزمعة  لوحتققت وفورات يف ا ل

يويورك بو يف  تب الو ساحة  يض  نعقب  ي مكم  .ختف
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يذية  :21 الربانمج  لتنفاإلدارة ا

سؤول عن الربانمج  املدير العام  :ملا

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
تب املدير العام21يغطي الربانمج  شار القامك  تب ا ملست و تب أمني املظامل وشعبة نوين ومك يات والواثئق و مكشؤون ا مك تب مجلع

يات وخدمة الربوتوكول  .قاألخال

نصف األول من الفرتة  شاء اإلطار املؤسيس الالزم2011-2010لومت الرتكزي، يف ا يت فريق املدير العام وإ ن، عىل  وأدمج فريق . تثب
تحدثت وحدات جد نظمة وا يا يف إدارة ا ُاإلدارة ا سـ مل بة-يدةلعل ياتشع  تب األخال يات والواثئق و ق شؤون ا مك  من أجل إرساء -مجلع

توقعة تاجئ ا يق ا ملاألساس الالزم  لن  .لتحق

يذ يط إىل ا تقل الربانمج من ا تني، ا ثاين من فرتة ا نصف ا نفويف ا تن لسـ تخطل ن ل تالمح ادلاخيل رشع املدير العام يف . لل يع ا لوتعزيز و شج تل
تظمة مع فريق ا بة ويف مجموعات صغرية عىل حد منعقد اجامتعات  تلف القطاعات ومع املوظفني قا يا ومع املديرين من  طإلدارة ا خم لعل

ناة . سواء بو ووفرت  توايت الو يع  سقة عىل  مثن يف ضامن إيصال رسائل واحضة و ية ال تقدر  هرت تكل الاجامتعات فعا قوأ يظ سـ مج ت مل م ب ُ
باعات تلقي الا نطهامة  يد اخلاريج قام امل .ل نظمة الفعاةل مع ادلول األعضاء من خالل تفاعالت لصعوعىل ا شاركة ا تعزيز  ملدير العام  م ب

يع حمددة ّتظمة تركز عىل موا ض ّن شأن قضااي . م سفراء وُعقدت اجامتعات مع ادلول األعضاء  ية لصاحل ا سات إعال بونظمت  ل مجل ُ
ية يمة، مبا يف ذكل ما خيص . عموضو نصاحئ والرؤى املحصةل  ّواكنت ا ق ُ تلف الربامجاألداء عل توى  خمىل   .مسـ

يجي تقومي الاسرتا يذ برانمج ا يادة  متر املدير العام يف  توا ل نف تق تصف املدة 2011وحبلول أواخر عام . سـ توى  ن، بلغ ذكل الربانمج  مسـ م
تني بالغة  يذه ا نمن مرحةل  سـنف تقرير اكن ا. لت شار إلهيا يف صفحات أخرى من هذا ا لوابإلضافة إىل اإلجنازات امللموسة ا يدا مل ًلربانمج  مف

يري وإدارة اخملاطر لتغيف خلق جو من ا ية، مما 2011وأطلق املدير العام، يف أواخر عام . ّ شأن القمي األسا ثاين  تطالع اآلراء ا ّ، ا سـ ب ل سـ
سن . ّمكن من عقد املقارنة مع العام املايض ثري من اجملاالت، وجود  ّوولوحظ، يف  حت ية اليت تطمح يف امليض ك سـصوب القمي األسا

يجي أيضا  تقومي الاسرتا تطالع برانمج ا نت الردود عىل الا نظمة، يف حني  ًإلهيا ا ت ل سـ ّ تركزي هجوده عىل أشد اجملاالت حاجة منمكّمل
يه ثاين من عام. لإ يجي، يف الربع ا تقومي الاسرتا تاجئ اجلوهرية لربانمج ا لومكن صدور إطار ا ت ل لن ، من إحراز تقدم حنو تقدير 2011 ّ

ية يهنا حبلول أواخر عام .سـالقمي األسا تاكمل  يق ا نة و ياته ا تكامل  بادرات ابت الربانمج عىل الطريق ال تعلق اب ب وفامي  لحتق سـ معل سـ مل حملي
نوات القادمة2012 نظمة يف ا ية املعززة يف ثقافة ا سـ، وذكل بدمج القمي األسا مل لسـ ّ. 

تني من أجل تعزيز فعا21وأدرج الربانمج  تاكرات عىل مدى فرتة ا ل عدة ا نظمة الرئايسلسـنب ها هجاز ا يات بو ملية ا ويف . صفمجلع
شاركة ادلول األعضاء وتوفري وهجات نظر هممة حول 2010 عام توى  ثاين اذلي مكن من زايدة  توى ا م، ُعقد اجلزء الريع ا سـ ل مسـ ّمل ف

ية"موضوع منو وا تاكر وا منالا لتب بالغ عددمه " ل تايل . ً وزيرا64لقدهما الوزراء احلارضون ا ياتلويف العام ا سني معلأدرج املزيد من  لتح ا
يل يد من  بوالرت شات عرب اإلنرتنت؛ وّبث قشـ نا ق ا ية مبا لتسجيلنظام باألخذ مل يا؛ وإرسال الواثئق ابلطرق اإللكرتو ندوبني إلكرتو ن ا ن ًمل

يح يات بأك؛USB تيف ذكل من خالل مفا يات يف عقد ا همت لك تكل ا سفر، وقد أ تعلق اب مجلع وإجراءات جديدة  لعمل ل رب قدر من ست
ئة يف عام  بو األخرى. 2011للبيالكفاءة واملراعاة  تاكرات، الحقا، يف اجامتعات الو ثري من تكل الا يوأدمج  ب  .ًك

تورية  شؤون ادل تعلق اب شورة القانوية إىل املدير العام واألمانة وادلول األعضاء فامي  شار القانوين تقدمي ا تب ا سـوواصل  ل ي ن مل ملست مك
رشيةنوالقضااي القانوية ا تعلقة ابإلدارة واملوارد ا بلعامة والعقود واألمور ا يفة إيداع املعاهدات . لمل مترار أداء و تب من ا ظوتأكد ا سـ ملك ّ

ية طلب مزتايد عىل خدماته مع احلرص عىل احلفاظ عىل رضا الزابئن يف  بو دلورها بكفاءة ومعل عىل  بوالاتفاقات اليت تديرها الو تلي
تب ا. مسـتوى عال ملستووفر  ناء اجلديدينمك رشوعي ا ية فامي خيص  ية الفعا يت وعا تو بة ا نا بشار القانوين نصاحئ قانوية  م ل ل ل سـ لن ق  -م

بىن اجلديد وقاعة املؤمترات ية . ملا نظمة مما أدى إىل زايدة الفعا ية الفكرية يف ا ية عن أصول ا سؤو تمكل نقل إدارة ا لوا مل ل مل ّسـ مللك ُ
نظمة ميام خيص توقعات ا يق  ملوا فسـ بو القانويةويف الو. لتن ياانت مجموعة الو نقت ذاته أطلقت قاعدة  ي عىل اإلنرتنت ) WIPO Lex( ب

ها الحقا ية الفكرية، ومت تو ًلقوانني ومعاهدات ا يع ياانت. سـمللك يا، WIPO Lex لبوتغطي قاعدة ا ً، حا ً بدل ويان تقربا، وقد 200ل ي ك
نحو  بأدى توافر تكل الصكوك القانوية  نف70ن ية الفكرية وزايدة ل لغة إىل تعزيز فرص ا مللكاذ إىل املعلومات القانوية اخلاصة اب ن

تخداهما  .سـا
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بو يف يويو  يات ابلو تب األخال يني أول ريس  نوأكد  ي قتع ملك ئ ند 2010ّ نظام شامل للزناهة  نظمة  يست الزتام املدير العام بضامن وضع ا ل مل
بري يف عدة جماالت. إىل أفضل املامرسات تعراض. كوأحرز تقدم  ية القامئةسـوأجري ا بادئ األخال ياسات وا ق  مل ومت بلوغ معدل . للسـ

ياسة إعالن اذلمة98قدره  رشوط اإليداع احملددة يف  ثال  سـ ابملائة فامي خيص الا ل ّت ياسة لإلبالغ عن اخملالفات . م رشوع  سـكام وضع  م ُ
شأنه شاورات  بورشع يف  م شاور مع جم. ُ ية اب بو للقواعد األخال تمكل إعداد مدونة الو توا ي لسـ ق ميكن إجياد أوجه . لس املوظفنيُ ّو سـ

بو يات يف الو تني لزايدة تطور نظام األخال يل من وضع أساس  يتقارب من هذا ا قب ّم  .لق

مترب  سبوعني أمني جديد للمظامل يف  ّ ساءةل والزناهة2010ُ بو  تجزأ من إطار الو شلك جزءا ال  للم، مما  ي ي ًي ّ نذ . ّ موعكف أمني املظامل، 
ب شاء  تنه، عىل إ مكن ية وتوفري خدمات اإلرشاف والوساطة للموظفنيتعيي تو شطة ا ته والاضطالع بأ عه وأ ل ن  .نظم

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

يجي  هدف الاسرتا تعلقة اب تتوفر لك الربامج ا ها "9لمل يذ برا بو من  متكني الو جمية ادلمع اإلداري واملايل الفعاةل  نف تن ي ل ادلمع أو اخلدمات " ب
نظمة  بةقيق حت من تمتكنيك  بأرسهاللماألخرى  ها املر تقتا جئ تب 21 ويف هذا اخلصوص، يؤدي الربانمج. ن شمل معل  مك، اذلي  ي

يا يف توفري  يه واإلرشاف الاسرتامجمل خدمات ئيسـاملدير العام، دورا ر تو يجا تل بو تعممي يسريلتية ج يذه من لتمنيةلي جدول أعامل الو تنف و
يع  مجبل  بوق ية داخل الو يالقطاعات ا ية تنفلو. ملعن تو صيذ ا ية6ل ياتنشئ، مضن هذا الربانمج، أ لتمن من جدول أعامل ا قتب لألخال  مك

يد  تصاصات واحضةصععىل  بو اب خالو تحدثُكام ع. ي تب وا ُني ريس ذلكل ا سـ ملك ئ نظمةتّ ية اب مل مدونة للقواعد األخال  .ق

 بياانت األداء

يجة بلنتا ية : ةتق املر رشوط األسا سـا ساق داخيل ونظمي مؤسيس–ل ت من ا ية ت يجي –تيج وتقومي وفقا لألهداف الاسرتا توفاة لضامن توجه اسرتا ت  مسـ
تاجئ، فعال يق ا لنودمع لدلول األعضاء و  حتق

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ية إدارية فعاةل تضم  بننظمة  للم
بة واحضة ومربطة  تتاجئ مر تقن

يةابألهداف  تيج الاسرتا

يا بقة إدارة  علال توجد   ط

ية  توسط بني األهداف الاسرتا توى  يجمل يؤسس  تسـ مم
بة يف ويقة الربانمج  تاجئ املر نظمة وا سعة  ثا ن للم تقت ل ل

تني ية لفرتة ا لسـنواملزيا  ن

يا يؤدي  لعلناك فريق لإلدارة ا ه
 معهل عىل حنو اكمل

ًأحاطت ادلول األعضاء علام 
ية لألجل  تيجابخلطة الاسرتا

توسط   2015-2010ملا

ياحمقق  لك 

نظمة  أداء  إطارفائدة أداء (ملا
نظمة واملوظفني  )ملا

ناير ، بدأ بادرة اإلدارة القامئة عىل ، 2010ييف  ميذ  تنف
تاجئ  تقلتعزيزلنا يجيل برانمج ا   تومي الاسرتا

 

يق  بادرة عن  يذ ا حتقأسفر  ملنف ت
ية يف  تا لاإلجنازات ا ل

 :2011-2010 الفرتة

توقعة عىل  - تاجئ ا ملمجموعة من ا لن
ميي  يد ا لتنظا للفرتة لصع

2012-2013  

نوات - ية ا نا ية  سـأول مزيا ئ ث  لن

تاجئ  لنتقوم عىل ا

ياس  -  لقتعزيز أطر ا

ية يف لك األهداف  -  لتمنإدراج ا

ية ية املوضو عالاسرتا  تيج

تعزيز قدرات املديرين يف جمال  -
تاجئ يط القامئ عىل ا نا لتخط  ل

يا  لكحمقق 

بة   ية عن  سـمل تكن املعلومات اإلحصا  اذلين املوظفنينئ
ّقمي تاحة يف بدايةمقارنة بأداهئمُ عام مأهداف أعامهلم 

ّ، قمي 2010يف عام  من % 90ُ
نظام إدارة  شمولني  باملوظفني ا مل
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األداء وتطوير املوظفني  2010
)PMSDS ( تخدام ذكل سـاب

نظام، مهنم  ّيموا مقارنة % 70لا ُق
هم الفردية  فبأهدا

ّ، قمي 2011ويف عام  من % 95ُ
نظام إ شمولني  باملوظفني ا دارة مل

األداء وتطوير املوظفني 
)PMSDS ( تخدام ذكل سـاب

نظام، مهنم  ّيموا مقارنة % 92لا ُق
هم الفردية  فبأهدا

يةن ية اإلدارة املؤ سـزاهة  سب  ن
ية عىل  لتكفل توزيع املوارد بفعا
بط الربامج وفقا  ضاألولوايت و

ساءةل اليت  ملتاجئ وإدارة فرص ا للن
يادة يف اإلدارة القامئة عىل لقبني ا ّ  ت

تاجئ  لنا

 

يجي  تقومي الاسرتا تركزت املرحةل األوىل من برانمج ا ل
ية واملوارد دلمع  ية املؤ سـعىل تقومي الربامج وا سب نل

سعة اجلديدةاألهد ية ا تاف الاسرتا ليج بدأ و .ت بعد تمل 
تقومي  مرحةل ليط برانمج ا يجيختط  عىل هتصمميو تالاسرتا

  الربامجمسـتوى 

بادرة  يا خيص  يط  مأجري ا ف لتخط
يجي بران تقومي الاسرتا تمج ا ل

نونة تصممي املؤسيس "ملعا لتطوير ا
بو تواصل خالل "يللو ست، واليت 
وقد بدأ إدراج . 2012عام 

ية  تصممي املؤسيس يف  معلا ل
تواصل  سييط العمل، و ختط

يع  هام  مجالرتكزي عىل ضامن إ س
نظمة  توى ا ملالوظائف عىل  مسـ

ية يق األهداف الاسرتا تيجيف   حتق

 ئحمقق جزيا

شوف بدء ال لكعمل ابإلعالانت وا
ية  لاملا

ُطلب مهنم اذلين  ن املوظفنيم% 24 - اذلمةإعالانت 
بل اذلمة أودعوا ذكل إعالن إيداع   31قاإلعالن 

سمرب   2009يد

رشوط  ثال  لبلغ معدل الا مت
بو  ياسة الو ياإليداع احملددة يف  سـ ّ

 %98اخلاصة بإعالن اذلمة 

ياحمقق  لك 

نظمة إىل  تحويل ا مليذ خطة  ل تنف
يث الوقع  حيان حمايد من  ك

 الكربوين 

يس مت  ية ملعاجلة وأفرقة عامةل ئ رييسفريق عاملستأ ع فر
ية  .ئيسـاجملاالت الر

توى العامل أو و بادرات عىل  شاركة يف عدد من ا سـا مل ممل
تحدة توى األمم ا ملعىل   . مسـ

نقل املوظفنيدراسة ُورشع يف إجراء   تعن 

أحرز تقدم صوب وضع 
يات لزايدة  ئة تيجاسرتا لبيمراعاة ا

نقل من  سفر الرمسي وا تيف ا لل
يت إىل العمل  لبا

بىن اجلديد، نوافري  بت، يف ا ملور ّك ُ
نة ياه املد يتوزيع   مل

بىن اجلديد  بقت، فامي خيص ا ملو ُط
، أكرث تعريفات 2011يف عام 

ئة هرابء مراعاة  يا  للبلك

نظام إلكرتوين  بورشع يف األخذ  ُ
يح إماكية  نجديد لالتصاالت  تي

ية إرسال ا ألغراض (مسلواثئق الر
بو وبعض اللجان ييات الو ) مجع

ية  سخ الور قويغين عن توزيع ا لنُ ُ
ية إال إذا طلب  ُبطريقة  مهنج

شلك رصحي ها  بتوز  .يع

ية يف عدة  لبيئوأدرجت املعايري ا
ناء  يات رشاء إمدادات ا بمن  لمعل

هزي  لتجوا

ية للحد من  تقنواضطلع بدراسات  ُ
سعي إىل  هرابء وا لاسـهتالك ا لك

ية يف حت هراب ئديث األهجزة ا لك

 ئحمقق جزيا
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مبىن واحد عىل األقل يف عام 
2012 

نوعة من  سةل  توأطلقت  مسل
ية واحلوافز داخل  تو عمحالت ا ل

نظمة  بدال أدوات (ملا ستا
ية بأدوات  بال ترياي ا تيكالاك ل سي ف
يولويج، وتوفري  تحلل ا بقابةل  للل ّ

نقل  تعامل وسائل ا لتذاكر ال سـ
نالعمويم جماان، وتوفري إماكية 

ية، جتر هراب ئيب ادلراجات ا لك
ية عن وسائل  نوتقدمي نصاحئ جما
يد احمليل بديةل عىل ا نقل ا لصعا ل  )ل

بادرات  شاركة يف ا ملوا مل
ها األمم  تظاهرات اليت  تنظموا ل

نظم عىل  تحدة أو تكل اليت  ُا ت مل
توى احمليل  ملسـا

يل الواردة ( تفا صانظر املزيد من ا ل
 )24ًأيضا مضن الربانمج 

نظمة فيذتن مل خطة جلعل مدخل ا
ب سـنا  ا ذلوي اإلعاقاتم

هوةل ادلخول إىل  يقة حول وضع  سال توجد معلومات د ق
بومباين  ي الو

ية أوية  لأجريت دراسة دا خل
يوب القامئة يف  لعحددت بعض ا

نة باين الرا ها  مل

ناقصة بغرض  ية  موأطلقت  معل
ية املادية  نا باين من ا حيمي ا لتق مل

ية  ملهنا

يا يذ ا لسـوتواصل  سة اخلاصة تنف
سعي  لتوى موقع اإلنرتنت مع ا مبح

سني فرص نفاذ ذوي  حتإىل زايدة 
يه  لاإلعاقات إ

 ئحمقق جزيا

يجة بلنتا ناسب لدلول األعضاء واملدير العام وقطاعات : ةتق املر ية يف وقت  نو ساعدة ا شورة وا تقدمي ا نظمة  يه ا يط اذلي تعمل  ممتكني ا عف ل مل مل ب مل حمل
بو وإداراهتا حول طائفة تقومي يالو يذ برانمج ا ية اجلديدة و تخدام أدوات املعلوما نظمة، مبا فهيا ا تعلقة بعمل ا ل واسعة من القضااي القانوية ا ت سـ مل مل تنفن

يجي تالاسرتا
 

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ئوية نسـبة لا لا تعلقة مل ملشاكوى ا ل
يهتا  يهتا وفعا شورة وتو لجبدوى ا قمل

 سدى مهنايُمن مجموع ما 

زايدة يف  وجود الرمغ منعىل  2009عام  أواخر -ال توجد شاكوى 
شورةطلباتعدد   واجملاالت مل ا

تكلملا شورة بشموةل  ، مت ملا
  عال للغايةسـتوىم عىل احلفاظ

 أية شاكوى تردمن الرضا ومل 
 2011يتقربا حبلو أواخر عام 

ياحمقق  لك 

ية فعاةل جديدة إجراءا خلت دا
سل  املطلوبة مبا اعدةمللوقوف عىل ا

تخدام أدواتيف ذ  سـكل ا
ية اجلديدة تاحةتاملعلوما  مل ا

يقه بب ( تطبال يوجد أساس للمقارنة ميكن  نقطع  سمؤرش األداء  بم
إعادة تقدير احلاجة إىل قاعدة 

شاكوى يل ا لياانت اكمةل  سج  ) لتب

 منقطع
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يجة بلنتا يفة اإليداع اليت تقوم هبا ا: ةتق املر ية معززة لو ملفعا ظ تعلقة ابملعاهدات والاتفاقات اليت تديرها، مبا يف ذكل إجراءات َّل  قاعدة صونملنظمة وا
 بياانت املعاهدات وحتديهثا

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ئوية لنسـبة لا إلخطارات ملا
 اإلجراءاتوغريها من  ابالنضامم

تعلقة ابملعاهدات وامل يف عاجلة ملا
 مغضون ثالثة أاي

معاجلة ما  - 2010عام  أواخر - إجراءثالثة أايم للك
 وغريها من الانضامممن بالغات % 100 نسبته

تعلقة ابملعاهدات اإلجرءات  داخل أايم 3 يف غضونمل ا
شار القانوين ملستتب ا  مك

 الانضامم من بالغات 98%
تعلقة واإلجراءات مل األخرى ا
غضون  عوجلت يفابملعاهدات 

 ثالثة أايم

 ئياحمقق جز

يجة بلنتا يع ذكل يف العامل لكه مضن القطاع: ةتق املر ية الفكرية و تعلقة اب ياانت اخلاصة ابملعاهدات والقوانني ا تخدام قواعد ا شجيع ا مل ب سـ تشج ل  نيمللكت
ية ية وا نالعام واخلاص، مبا يف ذكل األوساط ا ملهمي  لتعل

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

دلول اليت توجد زايدة عدد ا
ية الفكرية مضن  شأن ا يهنا  مللكقوا بن

ياانت مجم وعة القوانني بقاعدة 
ي تاحة إلكرتو نا  )CLEA(ا مل

برية حلوايل  كية   يف 2009 أواخر عام يف بدلا 126تغط
يا مجم تاحة إلكرتو نوعة القوانني ا ياانت مل باليت حلت قاعدة 

بو القانوية  نمجموعة الو مت) WIPO Lex(ي سبها يف  رب حمل
2010 

 بدلا 186تغطية اكمةل حلوايل 
برية  ية  ياانت أخرى و كوأربعة  تغط ك

 نلامثية بدلان 

ياحمقق  لك 

 عدد القوانني واملعاهدات زاد
 %10بنسـبة 

ي2 563حوايل  يع نصا رش شملا ت  4 291 ياكمال مما 
 خمتلفة بلغات ثويقة

. العدد اإلجاميل الراهن تقرييب
شمل 10 500 ي نص رشيعي مما  ت
تلفة17 894 خم ويقة بلغات   ث

ياحمقق  لك 

ية زاد رش نصوص ا يع عدد ا لتل
بة  ية  با ية واإل سـابلفر ن سـ نسـ  %3بن

يا اكمال2 563  أصلنم يع نصا رش ناك ت نصا  2 013ه، 
ية ونصا  925زيية ولكابللغة اإلن نصا  419نسـابللغة الفر

ية با نابللغة اإل  .سـ

ناك 17 894من أصل  ه ويقة،  ث
زيية ث ويقة ابللغة اإلنلك8 378

ية و 2 192و سـ ويقة ابللغة الفر نث
ية2 039 با ن ويقة ابللغة اإل سـ  ث

ياحمقق  لك 

ئوية بة ا ملا زايدة يف عدد  لللنسـ
ياانت  بتخديم قاعدة ا لسـ م

وزايرات املوقع اإللكرتوين أو 
 عدد زائريه

تخدمني يف سـياانت ا ا يف  زائر379 181: 2009 عام ملب
أي ؛  للصفحاتمشاهدة 1 000 293؛ بدل 200حوايل 
؛ %66,59 :الارتدادل  صفحة يف لك زايرة؛ معد2,64

بقاء يف املوقع لتوسط مدة ا يقة1,58 :م اكنت مصادر . ق د
بحث : حركة زايرة املوقع كام ييل  ،%81,5 –لحمراكت ا

بارشة ،%10,29 –مواقع اإلحاةل و  –مل والزايرة ا
8,2% 

تخدمني يف  سـياانت ا ملب
 :2011-2010 الفرتة

 حوايل ا يف زائر533 520
؛ بدلا وإقلامي 225
 مشاهدة 1 614 633

 يف ات صفح3,03للصفحات؛ 
 :الارتدادل لك زايرة؛ معد

بقاء 57,08% توسط مدة ا ل؛  م
يقة2,39يف املوقع  اكنت . ق د

: مصادر حركة زايرة املوقع كام ييل
بحث ، %82,61 – لحمراكت ا

 ،%8,08 –مواقع اإلحاةل و
بارشة   .%9,31 –ملوالزايرة ا

 يالك حمقق
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ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
رشية  ية للفرتة –لبخالف املوارد ا نفقات ا لفعل اخملصصات مقابل ا  2011-2010ل

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا�������

  
 ا���ا��

�ة  ��ا�

2011-2010

  
 ا���ا��

    
ا������

 2011-2010

��� ا������ت 

�ـ�ت             �� 

2011-2010

 
��� 

ا#"ـ�!�ام  

(%)

ا���ارد ا������

%858100.0'85812'12               611'10ا������


�ن��%882882100.0                    844 ا�

%288100.0'2881'1                    807ا����اء ا��
��ر��ن


�ر��ن%293293100.0                    -ا�

%100.0              321'15               321'15               262'��12��ع ا���ارد ا������  

��ف ا���ارد ا������

 ����ر وا���%78.9                   806                 021'1                    826ا

������
%77.4                219'1                 575'1                 021'1ا���"�ت ا�
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%110.5                   459                    415                    349"'�و&�ت ا�

%60.7                     60                      98                      71ا�-,+ة وا("�ادات

%81.8                544'2                 110'3                 267'��2��ع  ��ف ا���ارد ا������

%96.9              865'17              431'18              529'14ا�����ع
 

تحويالت  .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

ية  ثا وا شأة حد بة ا ياجات ا ية ا هذا الربانمج من أجل  ية  نخصصت موارد  إضا ي ن شع ت ملعب ل ملتل ح ل ف يات والواثئق ُ مجلعشؤون ا ب
بو القانوية ياانت مجموعة الو بادرة قاعدة  يات و تب األخال ياجات  نوا ي ب مت ق مك كام مت، مضن الربانمج، توفري املوارد ). WIPO Lex( ح

يجي تقومي الاسرتا بادرات املربطة بربانمج ا بعض من ا تالالزمة  ل ت مل  .ل

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

ت بة ا سـبلغت  رشية نسـ ية فامي خيص خالف املوارد ا بخدام املزيا باب مهنا، أساسا، إرجاء بعض من 81,8لن سـ ابملائة وذكل لعدة أ
ية بة ادلا يات واملرا ية ابألخال بادرات ا يجي، أي ا تقومي الاسرتا بادرات املربطة بربانمج ا خلا ن مل ت ل ت قمل ق  .ملع
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ية وإدارة  : 22 الربانمج ية واملزيا شؤون املا نا ل  جالربانمل

سؤول عن الربانمج يد   :ملا  سوندارام. ألسـا

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
ية2011-2010 الفرتةشهدت  شؤون املا بري يف إدارة الربامج وا تقدم  ل إحراز األمانة  ل ك  .ل

بو  بحت الو يوأ ية ادلوية للقطاص يد ابملعايري احملا نت من ا يةل اليت  تحدة ا نظامت األمم ا لإحدى  لقل بمل تق متك سم ل مضن ) IPSAS( ع العامّ
ية لعام . اإلطار الزمين احملدد أصال ذلكل بو املا ياانت الو تايل أعدت  لواب ي ب يق أي حتفظ 2010ل تد ية ا بد  ق وفق تكل املعايري ومل  ل معل ت

ناير . بشأهنا رشوع 2010يوبدأ، يف  تهمب، العمل  نظام املايل وال حئا ية ادلوية للقطاع العام-ل لاملعايري احملا نطوي عىل إضافة ي، اذلي سب
تاكمةل  رشاء وإدارة األصول إىل نظام اإلدارة ا ملوحديت ا ية)AIMS(ل عدد وقد أسفر ذكل عن . ن، يف املوعد احملدد ومضن حدود املزيا

تقاري يات واإلجراءات وا لمن ا تخدام املوارد، لعمل ية يف الالزتاما ممسـر اجلديدة ال هاما ابلغ األ هم إ مهأ س بونظام  بلك منس ايل  املي الو
ية ادلوية للقطاع الع ته واملعايري احملا لوال ياانت وإجراءات . امسبحئ يالك  بومكن إدراج الوحدتني اجلديدتني املذكورتني، فضال عن  ه ً ّ

سؤولني عن الربامج وادلول األعضاء تاحة  ية ا مترار يف تعزيز تقارير اإلدارة املا للمجديدة، من الا مل ل  .سـ

مترار العمل عىل تعزيز  ميي عن حبث ادلول األعضاء وسـوأسفر ا بو ا لتنظإطار الو ية /ي يا سـأو اعامتدها جملموعة من الورقات ا لسـ
هامة، ومهنا ما ييل ية الفكرية ألغراض ) 1: (لا ية وا ية اب نة ا رشوعات اليت تقرتهحا ا بقة عىل ا ية ا مللكية وضع املزيا من ن للج مل ملط ن لتمعل ملع

ية ؛  يات جدول أعامل ا منيذ تو لتص ياس) 2(تنف ياطات؛ سـو تخدام الا بقة فامي خيص ا بادئ ا ياطات وا تة الا سـ ملط مل حت ياسة ) 3(ح لسـوا
تامثرات؛  يط رؤوس األموال وإدارهتا) 4(ساخلاصة ابال بو  تخطوإطار الو  .لي

تقةل للرقابة شارية ا نة الا بو وأعضاء ا ساابت الو يار مدقق خاريج  ييت ا سـكام دمع الربانمج  ت للج ي حل ت ملمعل س بدأ ). IAOC( خ سيو
نة اجلدد هماهمم يف عام 2012دقق اخلاريج همامه يف بداية عام امل بدأ أعضاء ا للج، يف حني   .2011سي

نظمة، مبا  تاجئ، يف ثقافة ا ساءةل عن ا ية، أال ويه ا تني من أجل دمج إحدى القمي األسا هود خالل فرتة ا ملوتواصل بذل ا ن مل لسـ ن لسـجل
بادرة تعزيز اإلدارة القامئة عىل بريميف ذكل من خالل  يث أحرز تقدم  يجي،  تقومي الاسرتا تاجئ مضن برانمج ا ك ا ت ل حن وتعلق بعض من . ل

ية للفرتة بني يف الربانمج واملزيا نحو ا تاجئ عىل ا يط القامئ عىل ا تعزيز ا ناإلجنازات امللحوظة  مل ل ن تخط ّب ل ، اليت تضمن 2013-2012 ل
ية تا نات ا لا ل تاجئ ) 1: (لتحسي يجي  ميي اسرتا نإطار  للت يد (تنظ سعةحتو ية ا بة مضن األهداف الاسرتا تاجئ املر تا يج لن ت وألول ) 2(؛ )تقل

تاجئ؛  ية قامئة عىل ا نمرة، مزيا سني املؤرشات وإدراج أسس املقارنة واألهداف ) 3(لن ياس معززة، مبا يف ذكل من خالل  حتوأطر  ق
ية؛  يجة) 4(مهنجبطريقة  تعلق بلك  ية فامي  تويان احلصة اخملصصة من املوارد  ني ي من نظمة من  (للتب هود اليت تركز علهيا ا يا مع ا ملمتا جلشـ

نفقات واإلبالغ عهنا بع تكل ا ية و نفقات ا ها  سني  لأجل  من ل تحت تيط لت ية ) 5(؛ )ختط يع األهداف الاسرتا ية يف  يجودمج ا مج تمن لت
ية؛  ية وضع ا) 6(عاملوضو يه يف  نصوص  نحو ا ية عىل ا شاريع جدول أعامل ا تاكمل بني  يق ا معلو عل مل ل من م لتل شاريع حتق ية اخلاصة  مبملزيا ن

بو يف عام  يات الو متدهتا  ية اليت ا يجدول أعامل ا مجع عمن ية) 7(؛ 2010لت تامئ ناديق الا تاكمل بني ا يق ا نو لص سل  .حتق

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

ية شطة ا يمي أ تاجئ دلمع رصد و بو لإلدارة القامئة عىل ا رشوع تعزيز إطار الو يذ  منركز  ن ن لتي تق لنف م ت ّ )CDIP/4/8/Rev ( عىل
شأن  نظمي مجموعة من حلقات العمل  توى لك الربامج وذكل  تاجئ عىل  يط القامئ عىل ا بادئ ا يق  بتدعمي  سـ ن تخط تب بم م ل ل تط

تاجئ يف عام  يع القطاعات2010لناإلدارة القامئة عىل ا تني . مج لفائدة  تاجئ فرتة ا لسـنواكنت تكل احللقات تريم إىل تعزيز أطر  ن
ياس وأكرث تركزيا من خالل حتديد روابط واحض ية  ية، ووضع مؤرشات أكرث قا بة واألهداف الاسرتا تاجئ املر للقة بني ا بلتق يج تن ل

تخدام أسس املقارنة والغاايت تاجئ، وضامن الاساق يف ا سـعىل ا ت ية، مبا يف ذكل . لن لتمنكام ركزت حلقات العمل عىل تعممي ا ّ
يع الربامج وتعزيز قدرة الو ية، عىل  مججدول أعامل ا يةلتمن شطهتا اليت تركز عىل ا يمي حصائل وآاثر أ منبو عىل  ن لتي  .تق

ية، علام بأن تكل املراجعة  تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا ية اليت تقدهما الو ساعدة ا ية  تمكلت املراجعة اخلار ّكام ا ً من ل ي ن للم لتسـ لتق ج ُ
يارهام وفقا ملواصفات املراجعة يان مت ا شاراين خار بريان ا تأجراها  خت جس  .خ
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 األداءبياانت 

يجة بلنتا ية : ةتق املر تواصةل يف املعامالت املا ية  لفعا يةومل  نيف إدارة املزيا

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ية  شؤون املا لإجاميل تلكفة إدارة ا ل
ية والربانمج  ئويةنسـبةكنواملزيا  م 

نظمة  ملمن تلكفة إدارة ا
نفقات(  )لا

يون 16,53 إىل 22وصل إجاميل نفقات الربانمج  مل 
نظمة % 2,86يفرنك سورسي، أي  ملمن إجاميل نفقات ا

 2009-2008الفرتة يف 

وصل إجاميل نفقات الربانمج إىل 
ي فرنك سورسي، ماليني 17,4
من إجاميل نفقات % 2,96أي 

نظمة يف  . 2011-2010الفرتة ملا
نفقات  بلغ ا لوشمل ذكل ا مل ي

رشوع جدول أعامل  نامجة عن  ما ل
ية  .لتمنا

يا  لكحمقق 

بة  إعداد تقارير نا سـوجهية و م
يت  تو قا ية حول شؤون املا لل ا ل
هاواإلدارة و يا ميتقد لعل إىل اإلدارة ا

سؤولني عن  الربامج وادلول ملوا
 األعضاء

ية تقدمي  هرية و فصلتقارير إدارية   أايم 10 يف غضونش
يةاإلقفال معل من  ياانت من القطاعات ا نوسمل ا ب ملعت ل ّ 

تقارير قد ُيع ا ل مت يف غضون مج
  أايم معل من اإلقفال10

يا  لكحمقق 

بة  إعداد تقارير نا سـوجهية و م
يت  تو قا ية حول شؤون املا لل ا ل
هاواإلدارة و يا ميتقد لعل إىل اإلدارة ا

سؤولني عن  الربامج وادلول ملوا
 األعضاء

ية وإد تخدام املزيا شأن ا ية  نتقارير إلكرتو سـ ب ارة املوارد ن
تاحة يف  رشية  نا بم نيلب ية ملهتا ا بة دلمع إدارة املزيا نا سـ

 واختاذ القرارات اإلدارية

يغة  يا و تقارير إلكرتو يحت ا بصأ ن ل ت
 حمدثة

يا  لكحمقق 

مبا (إجراء املدفوعات يف موعدها 
 )فهيا رسوم مدريد والهاي

نصوص علهيا يف  ملجترى املدفوعات وفقا للقواعد ا ُ
من سلمها تيف حال (تسديد فواتري املوردين املعاهدات و

سديدقبل  رشوط ا ية وفقا  تإدارة املا لل  )ل

يلت إىل األعضاء، يف الوقت  حأ
يع الرسوم اليت مجعت  ُاحملدد،  مج

 نيابة عهنم

 من 14 500وسدد أكرث من 
مدفوعات املوردين يف عام 

وخبصوص همةل ادلفع . 2011
يوعا  سدد )  يوما30(شـاألكرث 

 من 6 400مما يزيد عىل % 73
املدفوعات يف الوقت احملدد 

تنادا إىل اترخي الفاتورة اذلي سا
ويف حاالت تأخر . حدده املورد

تالم أجري ادلفع، عادة،  سـالا
 أايم من اترخي 7يف غضون 
تالم  ية %) 15(سـالا بقوأجريت 
يف وقت %) 12(املدفوعات 

باب مهنا  سـالحق وذكل لعدة أ
عدم تلقي الفواتري أو عدم إرسال 

رشاء يف الوقت  لبات ا طل
ناسب  ملا

 من املدفوعات 7097وأجريت 
تمكل ". فوري"بشلك  ُوا سـ
مهنا يف غضون % 73سداد 

بوع واحد من اترخي  سـأ
ية  تالم، أما ا لبقالا ّ %) 27(سـ

ياحمقق  لك 
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بلور قضااي تدفق العمل  تـي  هف
شار إلهيا أعاله  ملا

ية أشاكل ادلفع ما  بقوشلكت 
 معامةل مع همالت 1 060مجموعه 

 550( أايم 10دفع تراوحت بني 
 يوما 15و) معامةل يف اجملموع

) 52 (60و) 40 (45و) 374(
 يوما اليت 30فضال عن همةل 

من % 2شلكت أقل من 
، وبلورت تكل )44(املدفوعات 

ية  نطاقات الز ناملعامالت ا مل
شار إلهيا أعاله   ملا

 

ية يراعي  تامثرات املا لعائد الا س
نة  للجاملؤرشات اليت وضعهتا ا
تامثر ية ابال شارية ا سالا ن ملعت  س

ية  اع املؤرشاتمت وض العائدات  نسـبةحسب خلدلا
سورسي املرصفعىل الودائع دلى احملصةل  ي املركزي ا ل

)BNS( 

بو ابلفرنك  يع ودائع الو يبلغت  مج
سورسي املؤرشات احملددة يا  ل

ياحمقق  لك 

يجة بلنتا ناصب يكف: ةتق املر ية وإدارة ا تخدام املوارد املا تعلق اب بق فامي  سق  ميي  ملإطار  ل سـ ي مط ّت ّ م ية بأمانةتنظ يذ لك املعامالت املا لل   تنف

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ية  ية وإدارة املزيا ناملعامالت املا ل
يات متتثل ألحاكم معاهدات  قواتفا

بو املايل  بقة ونظام الو بو ا يالو ملط ي
ته  بقةيسبعايري احملااملوحئوال  ملطة ا
بة نا سـا  مل

ياسات والقواعد وواثئق تاحة لسـ ا ماإلجراءات جاهزة و
تخدام  سـلال

تعماميت  تعراض  للأجري ا سـ
تاج  بني اليت  حتاإلدارية من أجل  ّت

ناء عىل . إىل حتديث مهنا بومت، 
تعمي اخلاص  لذكل، حتديث ا

ية باالت الر مسابال وقدمت . سـتق
ثات  تحد بو ا يات الو يإىل  ل ي مجع
نظام املايل  لاليت أدخلت عىل ا
يري ته من أجل بلورة ا تغوال ات لحئ

يق ادلاخيل والرقابة ( تد قبة ا ل شع
تقةل  شارية ا نة الا سـوا ت ملللج س

ياسات اليت ). للرقابة لسـومن ا
تمدت ومعمت خالل فرتة  ُا ُ ع

تني ما ييل معلية وضع : لسـنا
رشوعات  بقة عىل ا ية ا ملاملزيا ملط ن
ية  ية اب نة ا مناليت تقرتهحا ا ن لتللج ملع
يذ  ية الفكرية ألغراض  نفوا تمللك

يات جدول أعام يةصتو ؛ لتمنل ا
بادئ و ياطات وا ملياسة الا ت حسـ

تخدام  بقة فامي خيص ا سـا ملط
ياطات ياسة اخلاص؛ وحتالا  ةلسـا
تامثرات بو ؛ سابال يوإطار الو

لتخطيط رؤوس األموال 
هم الربانمج أيضا يف . وإدارهتا سوأ

يت املوظفني  ية  ثبصوغ اسرتا تيج ت
تني العاملني لفرتة طويةل  .قاملؤ

 ئحمقق جزيا

اذلي ريض املايل امل تقريرليؤكد ا
يأعده املدققون ثالون ج اخلار متا

ياانتسـتكون  ية لبا  آخر 2009-2008للفرتة ل املا
ية لياانت ما يةب سب تعد وفق املعايري احملا  األمم ملنظومةُ

ياانت ية لبأعدت ا للفرتة ل املا
ايري املع وفق 2008-2009

ياحمقق  لك 
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بة ل واعد لواحئ والقسـمعامالت احملا
بقة  ملطواملعايري ا

تحدة ية  ملا تحدةملنظومةسباحملا  ومل مل األمم ا
شأهنا ببد أي حتفظ   ي

ية نتقال ا سبسلس إىل املعايري احملا
  عاملادلوية للقطاع العام خالل

2010 

ياانتسـتكون  يةلبا  2009-2008للفرتة  NRB ل املا
ية ياانت ما لآخر  ية ب سب تعد وفق املعايري احملا  ملنظومةُ

تحدة  ملاألمم ا

ياانتأعدت  ية لبا  2010لعام ل املا
ية ادلوية املعايريوفق  ل احملا بس

بد أي حتفظ . للقطاع العام يومل 
 بشأهنا

ياحمقق  لك 

يجة بلنتا نظمة: ةتق املر ها معزز يف ا ساءةل  سقة يف إدارة الربانمج واألداء وإماكية ا ملممارسات  مل ن لكت  م

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

تح سقة للرصد أنظمةدثت سـا مت 
يع الربامج ل نفذ مجفائدة  ُويه  ت

بل لك الربامج  قاآلن من 

تفرقة فقط   بعض القطاعات أنظمة أدرجت  2009 أواخر عام –مأنظمة 
تنفيذ خطط العمل لرصد فصلية 

ن مو. 2011 و2010يف عايم 
سق  باع هنج مؤسيس  توقع ا تا ت ممل

يذ خطط العمل لعام  تنفلرصد 
هم نظام يسعىل أن  (2012

ية يف  يط للموارد املؤ سـا ستخط ل
سريه  )تيدمع ذكل و

 غري حمقق

ئوية للنسـبة لا نفذ ملا تربامج اليت 
ت ُما ا حدث مؤخرا من أنظمة سـ

 وأدوات إدارية

تاحة سني مغري   عام خطط العمل لحتمت 
يث2011 يل ح من  لتشغ ا

توى  تاجئ (حملوا لنرابط إىل ا
بة  )تقاملر

 ئحمقق جزيا

ئوية للنسـبة لا ربامج اليت ملا
يه  تو تدريب وا تفادت من ا جا ل ل سـ

  إدارة الربامجيف جمال

تاحة سع ُنظم ما مجموعه مغري  معل حلقات ت 
ُ أطر لتقوية) يع الربامجمجغطت (

تاجئ ية للفرتة لنا ن يف الربانمج واملزيا
ية 2012-2013  لتمنوتعممي ا

ياحمقق   لك 

ملبة الا بق ئوية للنسـ تطربامج اليت 
هارات بة ملاملعارف وا ملكتسـ ا

يه  تو تدريب وا جبفضل ا ل يف جمال ل
 إدارة الربامج

تاحة يع أدخلت مغري  نات عىل  مج  يس حت
تاجئ  تقوية أطر ا نالربامج  لل يف ُ

ية للفرتة  نالربانمج واملزيا
، مبا يف ذكل 2012-2013
تاجئ  بةلنا نظمة مع تقاملر بيان مل من ا

األهداف مع عالقات واحضة 
ية، و ية حتسني تيجالاسرتا بلقا

باع ؤرشات األداء، و مياسق تا
أسس املقارنة متسق إزاء هنج 

 واألهداف

ياحمقق  لك 

ئوية نسـبة لا لا تقارير الربامج مل
سن يف  شري إىل  حتواألداء اليت  ت

ية نو عا  ل

سن ملموس  مترة مع  ية  يمي األداء  حتيعد تعزيز  مسـمعل تق ّ ُ
تاجئ  (2009-2008الفرتة يف  لنتعزيز الرتكزي عىل ا

تح ياميت ا لوا نةلتق سـية ا حمليل  )ل

يغ عن بلسني إدراج ا  جدول لتحت
ية يف   أداء تقريريلتمنأعامل ا

  2011-2010 و2010 الربانمج

 قارنة يف للمأسستيح إدراج يو
 2011-2010 فرتة للالربانمج

يغ عنا أساس  أداء للتبلأفضل 
نظمة يف    2011-2010الفرتة ملا

 ئحمقق جزيا
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ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
نفقات  ية لا رشية(لفعلا رشية وخالف املوارد ا باملوارد ا لب تحويالت ) ل ية بعد ا ليف مقابل املزيا  2011-2011ن

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل
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� أد!* �� أ���*  2010 ا��2���ت وا��	�0ت   2010-2011، �.�ا ��,
تحويالت  .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا لناك زايدة يف املزيا ن متدة للفرتة 2011-2010ه ية ا ملع ابملقارنة مع املزيا  ويعزى ذكل أساسا إىل نقل ،2011-2010ن
ية ادلوية للقطاع العام  يط للموارد وإدارة الربامج واألداء واملعايري احملا تعلقة اب لموظفني إىل هذا الربانمج ألغراض األشطة ا تخط مل سبن ل

(IPSAS) .يون فرنك سورسي 0,6بقمية زائدة موارد أيضا لربانمج لهذا ا تصِّخصو ي  رش2011-2010للفرتة مل دول وع جمل، 
ية  هالتمنأعامل ا ية و شطة اإلمنا تاجئ بغرض دمع رصد األ بو لإلدارة القامئة عىل ا تقيميشأن تعزيز إطار الو ئ ن ن ي  .لب

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

ية و تاكيف اإلضا ية، وا بلورة ما خصص من موارد جلدول أعامل ا تاحة  تعديالت اليت أدخلت عىل املوارد ا فبعد ا ل ل من ل مل لتل غري اخملططة ُ
ية يف عام  ننة الربانمج واملزيا يار 2011للج ية ا تصةل  تاكيف ا ت، فضال عن ا بعمل مل ل تقةل للرقابة، خل شارية ا نة الا سـأعضاء ا ت ملللج س

بة تاجئه املر يق  تاحة للربانمج  سد جحم املوارد ا تحويالت  ية بعد ا بحت املزيا تقأ نتحق مل جت ل ن لص نفقات املربطة. ّ توى ا تويعكس ارتفاع  ل  مسـ
ناير  ية يف  نة الربانمج واملزيا تعاقدية مقارنة مبا اكن خمططا زايدة تلكفة الرتمجة الفورية من جراء الاجامتع اذلي عقدته  يابخلدمات ا ن جل ل

نة يف عام 2011 تني عقدهتام ا ية ا ية واخلر للج واذلي مل خيطط لعقده أصال، ونظرا لطول فرتة انعقاد ادلورتني ا لل يف لصيف ً مخسة  (2011ُ
ناك اخنفاض يف جحم اإلنفاق عىل ). مأاي ية رشمهواكن  تاجئ بغرض لتمنوع جدول أعامل ا بو لإلدارة القامئة عىل ا نشأن تعزيز إطار الو ي لب

رشوع إىل الفرتة  نارص ا ها وذكل نظرا إلرجاء أحد  ية و ية رصد األشطة اإلمنا ملدمع  ع ئ ن  .2013- 2012تقيميمعل
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رشية : 23 الربانمج   وتطويرهالبإدارة املوارد ا

سؤول عن الربانمج يد   :ملا  سوندارام. ألسـا

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
باتنفيذ، 2011- 2010 الفرتةخالل مت،  رشيةم عدد من  يجي يف إطار لبدرات املوارد ا تقومي الاسرتا تبرانمج ا توسعى تكل . ل

بادرات  يفة إىلملا ية وكفاءة و ظسني فعا ل رشيةإدارة  حت  .لباملوارد ا

تعراض شامل 2010 عام ويف ثلني عن اإلدارة واملوظفني عىل حد سواء ويعىن بإجراء ا شاراي يضم  شأ املدير العام فريقا ا سـ، أ مم ت ُن س ً
سمرب . لنظام والحئة املوظفني تعراض يف د ية الا يورشع يف  سـ معل ها عىل . 2010ُ تعديالت املقرتح إدخا لوقدمت مجموعة حمدودة من ا ل ُ

توبر نظام والحئة املوظفني و تمدت يف أ يق وا نة ا يف إىل  تو تعاقدي وإجراءات ا بو ا تعلقة بإطار الو كا ع سـ جل ظ ل ل ي ُمل . 2011لتن
نفاذ يف عام  تعديالت حزي ا تدخل تكل ا لو ل ئة 2012ّسـ تني من ا تحقاقات والعالوات للموظفني املؤ نح مجموعة الا لف مع توقع  ق سـم

ئة اخلدمات العامة عىل مراحل ية و فا  .ملهن

شاء حنو ، 2010ويف عام  يا، عىل إ بد نوافقت ادلول األعضاء،  ئ سة أعوام، رشيطة 156م ية العادية عىل مدى  يفة مضن املزيا مخ و ن ظ
تواصةل  سة أعوام أو أكرث من اخلدمة ا تني العاملني لفرتة طويةل ممن أمضوا  يت املوظفني املؤ ية، بغرض  ملتوافر األموال من املزيا مخ ّن ق تثب

ية يف  ناير 1ضواملر يت هؤالء املوظفني يف عام و. 2012ي  ية  تثبرشع يف  معل  .2012سُي

بو)PMSDS(بنظام إدارة األداء وتطوير املوظفني وبدأ العمل  يع قطاعات الو توى  ي عىل  مج يذ بربانمج . مسـ لتنفومت دمع ذكل ا
رشف ع. تدريب شامل رشفني وا شأن األداء بني ا تواصل ومعزز  نظام، إجامال، عن حوار  ملوأسفر ذكل ا مل ب مل بو، وعن ً يلهيم يف الو

هم فهيا  بة اليت  تاجئ املر بو اب هم، وزايدة وعي موظفي الو تحديد فرص تطوير املوظفني و ية ومردودية   يةل أكرث  سو تق يمي ن ي ل مهنج لسـ تعل
تطور2011ويف عام . معلهم نظمة اآلخذة يف ا ياجات ا مترار تطوره وفق ا نظام لضامن ا ل، أدخل تعديل عىل ذكل ا مل ت حل  .سـ

نارص وبدأ العم تحداث عدة  ميه اب يف اإللكرتوين ومت تد تو نظام  نجاح أيضا  عل  سـ ظ لل ب عب بارات عىل اإلنرتنت (ً ختقوالب وا
بادرة برانمج إهناء اخلدمة الطوعي). وإحصاءات وغري ذكل يف عقب  تو برية من ا ياجات ا ية الا مكام اختذت إجراءات  ظلك ل ت حب لتل ُ .

تعددة مض مواقرتحت إجراءات خاصة مجلع شواغر  تكامل ما مجموعه . ن جملس واحدُ يف خالل 140سـوأسفر ذكل عن ا ية تو ظ  معل
تني  .لسـنفرتة ا

سابقني2010ومت، يف عام  رشية ا نظمي اإلدارة، دمج دائرة الضامن الاجامتعي ودائرة إدارة املوارد ا ل ويف إطار إعادة  ب وأعقب ذكل . لت
نا ثفة أ بري يف أوصاف الوظائف ونظمي تدربات  ثيري  ّ ي ت ك يد مكتغ ية إىل تر نظمي الرا يجة إعادة ا يري  شـء العمل ويف جمال إدارة ا ت متغ لت نل

يني ية وكفاءة تقدمي اخلدمات إىل أحصاب املصلحة ادلا سني نو يات و خلا ع حت يات . لعمل تة ا شاريع أل لعمليف الوقت ذاته اسـهتلت عدة  مت م ُ
سورسية ادلامئة  ثة ا ثل ا تعاون مع رشاكء من ادلاخل واخلارج،  ياب ل بع لل تقاعدية م شرتك للمعاشات ا ندوق ا تحدة وا لدلى األمم ا مل لص مل

رشية من  تعلقة ابملوارد ا نارص ا يذ ا تحضري  ية يف ا سني الكفاءة والفعا يات و يط ا تحدة، بغرض  بملوظفي األمم ا مل لع ل ل حت لعمل سـ لمل نفت ل بت
ية يط للموارد املؤ سـنظام ا ستخط  .ل

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

تعلقةتوفر لك الرب يجيملامج ا ت ابهدف الاسرتا تاسع ل ها"ل ا يذ برا متكني الوبو من  جمية دمع إداري ومايل فعاةل  نف تن ي ل ادلمع أو اخلدمات " ب
نظمة  متكن من  بأرسهاللماألخرى  هاحتقيق تيك  جئتا بةن رشية، 23الربانمج سهمم يويف هذا الصدد . تق املر نظور إدارة املوارد ا لبمن  ، يف م

يذ جدول أعامل تيسري ببو شأنالوتنف  ية. ي تني وخال. لتمنا سلوك ملأدرجتلسـنل فرتة ا ل املدية ادلوية يف لك عقود وظفي اخلدمةل معايري ا ن
شاريني اخلرباء   قامئةمت حتديث  مبا يف ذكل اتفاقات اخلدمات اخلاصة، كام ،يالوبو هاستالا ياانت  مرشوع يف جمود ية ملابقاعدة  لتقنساعدة ا

ية الفكرية ية. IP-TAD) ((DA-05-01 (مللكيف جمال ا تحداث مدونة الوبو للقواعد األخال قومت، عالوة عىل ذكل، ا ي  . سـ
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 بياانت األداء

يجة بلنتا نة : ةتق املر ية وكفاءة  سـفعا رشيةإجامالحمل  لب يف دوائر املوارد ا

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

تلكفة خدمات دوائر املوارد 
رشية  تصدائرة (لبا ميي لا لتنظممي ا

يط القوى العامةل وتوفري  ختطو
األداء واإلدارة ودائرة املوارد و

تطوير ودائرة  تدريب وا لوا ل
يق  تطوير و ياسة وا سـا ل نسـ تل

يات  سم  معلالقوانني اإلدارية و ق
رشية من مئوية كنسـبة ) لباملوارد ا

نظمة اجلارية  يف ا ملتاك نفقات(ل  )لا

ليون فرنك م 17,1 إىل 23وصل إجاميل نفقات الربانمج 
من % 2,96، أي 2009-2008 يف الفرتة يسورسي

نظمة يف   .2009-2008الفرتة ملإجاميل نفقات ا

 23وصل إجاميل نفقات الربانمج 
يون فرنك سورسي20,2إىل  ي   مل

، أي 2011-2010 يف الفرتة
نظمة% 3,4  ملمن إجاميل نفقات ا

 ئحمقق جزيا

) اكملالوام دلاب(سـبة املوظفني ن
رشية موظفي مقابل  لباملوارد ا

رشية للك  ا يف  موظف31لبموظف واحد يف املواد ا
نظمة  ملا

بة املوظفني مقابل  توسط  نسـبلغ  م
رشية العاملني  لبموظفي املوارد ا

تني  لسـنبدوام اكمل يف فرتة ا
ّبغي مالحظة أن مجموع  (29,3 ين

رشية اكن  لبموظفي املوارد ا
، املوظفني 2009يشمل، يف عام 

قات اخلدمات العاملني مضن اتفا
تدربني، اذلين مل  ملاخلاصة وا
سوبني يف مجموع  حميعودوا 
بارا من عام  . 2010عتاملوظفني ا

بعد املوظفون العاملون  ستُوإذا ا
مضن اتفاقات اخلدمات اخلاصة 
تدربون من مجموع املوظفني  ملوا

بة املوظفني 2009لعام  نسـ، فإن  ّ
مقابل موظفي ) ابدلوام الاكمل(

رشية  العاملني بدوام لباملوارد ا
بح   فامي خيص 28,7سـتصاكمل 

 )2009عام 

ياحمقق  لك 

ردود فعل املوظفني عىل 
رشية  تعلقة ابملوارد ا لباخلدمات ا مل

تعرب عن رضامه أو أكرث عىل 
ية والكفاءة  لالفعا

يان اخلروجبناء عىل  : ، راض%31,8: راض جدا: سـتبا
: ا، غري راض مطلق%18,2: ، غري راض45,5%
4,5% 

يان ملزيد  يل عن ا تفا تبمن ا ص سـل
اخلروج، الرجاء الاطالع عىل ما 

 :ييل

شأن  تطالع اآلراء  ببلور تقرير ا سـ
ية لعام   2011سـالقمي األسا

يه اخلدمات  ية تو جنا يف  معل حتسـ
توى ادلاخيل وأشار،  ملسـعىل ا
سن يف  حتحتديدا، إىل وجود 

نادا  رشية ا ستيات املوارد ا لبمعل
يقات املوظفني  تعلإىل 

ياحمقق  لك 

املامرسات اإلدارية اجلديدة عدد 
نظمة من اجملموع  ملاملعمول هبا يف ا

يه يف الفرتة  تفق  علا مل
2008-2009 

تاحة بة  مغري  نظمي  ية إعادة  شعشمل  ت معل ت
رشية، اليت أجريت من  لباملوارد ا

يفة املوارد  سني و ظأجل  حت
رشية، والسـامي تقدمي اخلدمات،  لبا

 ئحمقق جزيا
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ية تا لاإلجراءات ا  :ل

يف  بدء العمل اب- ظتو ل
 2010اإللكرتوين يف نومفرب 

ية وتدابريوضع  - تركزي زايدة ف إضا
 عىل شغل العدد املرتفع من ةداراإل

ناصب  شواغر مبا يف ذكل ا ملا ل
يجة شاغرة  نتا  إهناء اخلدمة  لربانمجل

 الطوعي

ية  لفائدة مإعداد  - جهيبادئ تو
تدريب للبرانمج الوبو   ي

 جمالس أدوات جديدة دلمع  إدراج-
 القوالبمثل  (قيني والرتيةلتعا
يار واملعدات تو ختقرير الا
يةلسات جلانلكرتوية واإل  ماإلعال
 )اجملالسأعضاء فائدة ل

نظام إدارة األداء وتطوير   تعديل-
يري ) PMSDS(املوظفني  تغو

ناء عىل ذكل ية  تو بادئ ا با جهي ل  مل

يجة بلنتا  ّ معززةوهجة حنو األداء املثقافةلا: ةتق املر

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ئويةنسـبةلا لموظفني اذلين ل مل ا
ّيموا  تخدام ُق  إدارة األداء نظامسـاب

ألهداف مقارنة ابوتطوير املوظفني 
تقاة من الربانمج  ملسـالفردية ا

تاحة ّ، قمي 2010يف عام  مغري  من % 90ُ
نظام إدارة  شمولني  باملوظفني ا مل

املوظفني األداء وتطوير 
)PMSDS ( تخدام ذكل سـاب

نظام، مهنم  ّيموا مقارنة % 70لا ُق
هم الفردية  فبأهدا

ّ، قمي 2011ويف عام  من % 95ُ
نظام إدارة  شمولني  باملوظفني ا مل

األداء وتطوير املوظفني 
)PMSDS ( تخدام ذكل سـاب

نظام، مهنم  ّيموا مقارنة % 92لا ُق
هم الفردية  فبأهدا

ياحمقق  لك 

ئوية نسـبة لا سـتبياانت الملا
ند انهتاء العمل  اليت عاخلروج 

رشيةوصفت خدمات ا  لبملوارد ا
بة أو أكرث من ذكل نا سـاب  مل

يان اخلروج تبناء عىل ا : ، راض%31,8: راض جدا: سـب
: ا، غري راض مطلق%18,2: ، غري راض45,5%
4,5% 

ياانت اخلروج  تبناء عىل ا سـب
بل  توفاة من  قا  موظفا 50ملسـ
تني  :لسـنخالل فرتة ا

: راض، %31,1: جداراض 
، %19,4: غري راض، 47,2%

 %3,3: اغري راض مطلق

ئوية  بة ا ملظلت ا لنسـ
ياانت اليت وصفت  سـتبلال

بة  نا رشية اب سـخدمات املوارد ا مل لب
توى  ملسـأو أكرث من ذكل يف ا

 %)77,3(ذاته 

ياحمقق  لك 
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يجة بلنتا تة : ةتق املر تدريب مدعومة ابأل يف وا تو نة يف جمال ا متإجراءات  ل ظ ل يةحمسـ  فواملوارد الاك

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

تفادواعدد املوظفني اذلين  من  سـا
تدريب يف جماالت أولوايت  لا

ية نظمة الر سـا  ئيمل

768 2010 :182 1 

2011 :811 

تني : لسـناملعدل اخلاص بفرتة ا
نة996  لسـ موظفا يف ا

ارتفع عدد املوظفني اذلين 
تدري تفادوا من ا لا يجة عدة سـ نتب 

تدريب  لأمور مهنا، أساسا، ا ً
نظمة  توى ا ملاذلي قدم عىل  مسـ ُ

نظام إدارة األداء اكفة يف جمال 
). PMSDS(وتطوير املوظفني 

ُكام نظم تدريب يف جمال خدمة 
بادرة برانمج  مالزابئن مضن 

يجي تقومي الاسرتا تا  ل

ياجات  ية الا توالميكن  حب تل
تدريب اليت مت  لالفردية من ا

 من خالل نظام إدارة حتديدها
األداء وتطوير املوظفني 

)PMSDS ( بشلك اكمل نظرا
 حملدودية املوارد

ياحمقق  لك 

مثرة يف  ملستبة اإليرادات ا نسـ
رشية ية ا لبا  لتمن

بة  مثراإليراداتنسـبلغت   يف، املوظفنيتطوير  يف ةملست ا
  الرواتب كتةلمن % 0,37، 2009 عام

ها ئوية اليت مت  بة ا حتقيقا مل  :لنسـ

2010 :0,44% 

2011 :0,46% 

 ئحمقق جزيا

مثر ملستتوسط عدد األايم ا  يف ةم
ت تعلمي وا لا  للك موظف طويرل

نوايبدوام   سـاكمل 

تدريب يف   أايم للك موظف4 أي نيوظفمجموع امل/ا يوم5 183 لبلغ مجموع أايم ا
. 12 646 2011-2010 الفرتة

مثرة  توسط عدد األايم ا ملستوبلغ  م
تطوير  تعلمي وا ليف ا للك موظف ل

نة3,5بدوام اكمل   لسـ أايم يف ا

ياحمقق  لك 

يجة بلنتا ية أكرب : ةتق املر ياب تؤدي إىل فعا شأن إدارة حاالت ا ية  بادئ تو ية و ية وا ياة ا توازن بني ا نة للهنوض اب لياسات  لغ ب جهي شخص لعمل حل ل سـ مسـ ل حم
يب لتغواخنفاض يف حاالت ا

 

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

نوات عتوزي سب  سـ املوظفني  ح
 العمل

تاحة تاحة مغري   منقطع مغري 

ملبة الا غادرين يف ئوية للمنسـ
توسط مجموع  ية من  نة املا ما ض لسـ

 املوظفني

ثل 2009عام  يف موظفا 56غادر   غادر، 2011-2010 يف الفرتة %4,3 ميمما 
نظمة   موظفا، مبا يف ذكل 130ملا

عن طريق إهناء اخلدمة الطوعي 
 33 و2010فا يف عام  موظ97(

ثل ) 2011موظفا يف عام  ميمما 
من مجموع املوظفني % 10,4

ياحمقق  لك 
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سب يف بداية عام    2010حملتا

متوسط عدد أايم العمل الضائعة 
 بسبب املرض للك موظف

بب املرض للك موظف  ياب  ستوسط عدد أايم ا بم لغ
  أايم9,3: 2009عام يف 

بب  ياب  ستوسط عدد أايم ا بم لغ
 :لك موظف يفاملرض ل

  يوم10,2: 2010عام 

  أايم11,3: 2011عام 

 غري حمقق

يجة بلنتا سني يف املوازنة بني الرجل واملرأة يف صفوف املوظفني: ةتق املر سن و حتتوازن جغرايف   َّحم

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ينيعدد املوظفني   اذلين مت ملهنا
هم من ثةل ممغري ناطق م ظيفتو
 ابلقدر الاكيف

يا الوسطى يا الوسطى )2009(موظفني  5 :سـرشق أورواب وآ  :سـرشق أورواب وآ
  )2010(موظفني  3

 )2011(موظفني  3

 ئحمقق جزيا

ئوية للموظفات يف  بة ا ملا لنسـ
يا  لعلاإلدارة الوسطى وا

ئة ساء من  فا ئة %21,7: مفا فوق P5 لن ساء من  فا  :مفا فوق P5 لن

24,6) %2010( 

25,4 %)2011( 

ياحمقق  لك 
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ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
ية  نفقات ا لفعلا رشية(ل رشية وخالف املوارد ا باملوارد ا لب تحويالت ) ل ية بعد ا ليف مقابل املزيا  2011-2011ن

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل
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� أد!* �� أ���*  2010 ا��2���ت وا��	�0ت   2010-2011، �.�ا ��,
تحويالت  .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

بلغ قدره  تحويالت  ية بعد ا مبزادت املزيا ل يجة عدة أمور مهنا، أساسا، ما ييل1,44ن يون فرنك سورسي وذكل  نت  ي  :مل

بلغ قدره  - رشية  مبزايدة يف املوارد ا تأمني عىل 0,73لب ية اخلاصة اب يون فرنك سورسي مما يعكس دمج املزيا ل  ن ي مل
تدربني مضن الربانمج  ية وا ملاحلوادث ا ية ألغراض املدفوعات املربطة اب23ملهن يا يل موارد ا ت، و ط حت حملمكة اإلدارية شكت

سة  نا ية ا ها  تغر ناء الفرتة اليت  تني أ يل موظفني مؤ ية  تخدام موارد إضا فنظمة العمل ادلوية، وا مل معل سـ ث شغ سـ ل قمل ق تف لت
 .مللء الوظائف ذات الصةل

بلغ قدره  - رشية  مبزايدة يف خالف املوارد ا يف 0,71لب تو نظام ا يجة بدء العمل  يون فرنك سورسي  ظ  ل ب ي نتمل
يمي، ونظام /ياسةسـاإللكرتوين، و رشية، ومراكز ا يل تطوير املوارد ا لتقد بل  )PMSDS(إدارة األداء وتطوير املوظفني ل

نظام يغ اإللكرتوين عن طريق ذكل ا رشوع ا يجي و تقومي الاسرتا ليف إطار برانمج ا بل م ت  .لتل

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

رش ية خلالف املوارد ا تخدام املزيا بة ا بتعزى  ن سـ لسـ ن توقعا؛ 90,5ية، ويه ُ توى أقل مما اكن  يمي  م ابملائة، إىل اإلنفاق عىل مراكز ا بمبسـتق ل
ياسة رشوع اخلاص  يذ ا سـووقف  بمل رشية /تنف يل تطوير املوارد ا بد يل اإللكرتوين(لل شأن مراجعة نظام ) لادل شات اجلارية  نا بنظرا  ق للم

بو والحئة موظفهيا؛ واخنفاض تاكيف أسفار الغري  لموظفي الو يكس ي بيجة زايدة اللجوء إىل نظام و يت يديو )webex(ن لف ووسائل ا
 .لعقد الاجامتعات
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 خدمات ادلمع اإلداري  :24 الربانمج

سؤول عن الربانمج يد   :ملا  سوندارام. ألسـا

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
سفر، يف  رشاء وا لبلغت خدمات ا يا فامي خيص إجناز 2011-2010 الفرتةل توى مر ن،  ض ًسـ ياانت م بني يف  نحو ا بة عىل ا ها املر بتا مل ّل تق جئ

 .األداء الواردة يف اجلدول أدانه

نجاح، يف العمل ب 2010 مطلع عاميف اليت حتققت من أمه اإلجنازات و رشوع،  با رشاء وحدة ل يف نظام اإلدارة لادلفع مقابل ا
تاكمةل ته)AIMS( ملا نظام املايل وال رشوع ا حئ، مضن  ل ية /م همت الو. لادلوية للقطاع العامسباملعايري احملا نظام لاجلديدة وحدة سأ

ية يط للموارد املؤ سـا ستخط رشاء عرب اإلنرتنت، مجيع من إدارة ّ، اليت متكن ل لبات ا رشاء إجامال طل ية ا سني مردودية  ليف  معل حت
بحت أكرث من  بو 95صوأ رشية(ي ابملائة من نفقات الو ية اخل) لبخالف املوارد ا لعملتعاجل مضن هذه ا بةُ ناك . قاضعة للمرا بحت  هوأ ص

تاكمةل نا بفضل نظام اإلدارة ا نظمي الاجامتعات يف مزيا بات  سفر و بات ا بقا  ملأيضا موارد خمصصة  ت طل ل لطل نيتسـ  .م

ُوإىل جانب ذكل اضطلع ابإلجراءات الالزمة فامي خيص طلب تقدمي العروض وادلعوة إىل تقدمي العطاءات وطلب تقدمي الاقرتاحات 
ناقصة اخلاصة بقاعة املؤمترات اجلديدة. تنافس العطاءاتمن أجل ضامن  ثل ا شاريع هامة  ملومن تكل اإلجراءات  ُكام اختذت . مم

يف نظامت ادلوية يف  بو مع سائر ا شرتكة من أجل مواءمة نفقات الو رشاء ا شطة ا بو يف يف أ شاركة الو نبادرات لضامن  ل مل ي مل ل ن ي جم . م
بلغ إجاميل قدره  شرتكة 1 747 000مومت توفري  رشاء ا يات ا تلف  ملفرنك سورسي بفضل  ل معل خم  .ي

سفر  بو اخلاصة اب لوعىل الرمغ من زايدة مرصوفات الو سفر )زايدة عدد األسفار(ي توسط سعر تذاكر ا بغي مالحظة أن  ل، فإنه  م ّن ي ّ
ث (2011ي فرناك سورساي يف عام 2 183 إىل 2009ي فرناك سورساي يف عام 2 452ابلطائرة تراجع من  بة ميمما  بنسـل اخنفاضا 

تخدام ادلرجة ). ابملائة 11 تاحة تلكفة وزايدة ا بحث عن أقل األسفار ا يا، إىل ا سعي،  يق ذكل الاخنفاض اب سـومت  مل ل مهنج ّل حتق
تصادية يق وفورات خضمة . قالا تني1,9(حتقوتواصل  يون فرنك سورسي يف فرتة ا لسـن  ي شرتكة اليت ) مل ملمن خالل املفاوضات ا

يفأجراها مع رشاكت ا نظامت ادلوية املوجودة يف  تابع  نلطريان الفريق العامل ا ل للم نت رشكة إدارة . جل بلغ  متكّوابإلضافة إىل ذكل ا مل
سفر تاكرية إلصدار تذاكر ا يب ا ية بفضل انهتاهجا أسا يق وفورات إضا لاألسفار من  ب ل ف  .حتق

تأشريات زايدة حادة  بات ا شطة معاجلة  هدت أ لو طل ن تومكن الرتيب اجلديد، اذلي بدء ). 2009-2008رتة  ابملائة مقارنة ابلف29(ش ّ
يني من 2009العمل به يف عام  تأشريات اخلاصة ابملوظفني، املوظفني ادلا بات ا توىل رشكة إدارة األسفار معاجلة  خل والقايض بأن  ل طل ت

بات تصدي لزايدة جحم تكل ا لطلا  .ل

ناك، يف أواخر عام  باين اكن  هوفامي خيص إدارة ا متعة 1 579، 2011مل باين  تاح يف لك ا جم ماكن معل  مل بو (م ها الو باين اليت  يا متلكمل
تأجرها باين اليت  سـوا ثل زايدة قدرها )تمل  179، وزايدة قدرها ) ماكن معل1 457 (2010 ماكن معل إضايف مقارنة بعام 122مي، مما 
 ). ماكن معل1 400 (2009ماكن معل مقارنة بعام 

ت بالغ عددها ملومن أصل مجموع أماكن العمل ا شغوةل يف عام 87، اكنت 1 579لاحة وا بيت 2011م ابملائة   94 ابملائة و92بنس، مقارنة  
توايل2009 وعام 2010ابملائة يف أواخر عام  بادرات. ل عىل ا شاغرة عن عدة  موجنمت زايدة أماكن العمل ا ياسة . ل سـأوال، إصدار  ً

سمرب  يص املاكتب يف د يأكرث رصامة فامي خيص  باين  2010ختص بىن اجلديد وشلك تدرجيي يف ا شلك اكمل يف ا يذها  ملو ب مل ب تنف
نحو . األخرى بىن اجلديد  يا، توفري ا لواث مل  ماكن معل إضايف مقارنة بعدد أماكن العمل اليت اكن يوفرها 145 ماكن معل، أي 550ن

تأجرة  باين ا سـسابقا أكرب ا ثا، تويخ املزيد من الكفاءة واملردو). P&Gمبىن (ململ باين، السـامي من خالل حتويل لواث تخدام ا ملدية يف ا سـ
 .بعض األماكن إىل أماكن معل

باين تلف ا ساوي بني  ست موزعة اب توافرة  ملغري أن أماكن العمل ا خم ت ي لمل ل بىن. ّ تحديد، أن دخول  ممفن املالحظ، عىل وجه ا ّ  PCT ل
باين األخرى مما حيد من املرونة  تخيضع لقواعد أكرث رصامة مقارنة اب توافرة للموظفني أو الوحدات اإلدارية لمل مليص أماكن العمل ا خص

ية يف أماكن . األخرى برية وخزائن امللفات واإلمدادات الور ية ا تيض أن تكون بعض املعدات املعلوما سالمة  قكام أن لواحئ ا لك تتق ل ّ
ها يف ادلهالزي كمغلقة ميكن عزها يف حال وقوع حريق أو حوادث أخرى، والعزوف عن تر يجة ذلكل، حتويل األماكن اليت وت. ل نتعني،  ّ

تخزين احمليل مما أدى إىل خفض العدد اإلجاميل ألماكن العمل  ية وا ها للعمل إىل أماكن خمصصة لألهجزة املعلوما ّاكن ميكن  ل ت ختصيص
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توافرة بىن . ملا ملوتعني، أخريا، إفراغ  عدد من األماكن اليت اكنت ماكتب سابقا يف ا ً ّABت اجامتعات وإفراغ عدد من ن إلشاء عدة قاعا
بىن  ييل يف املقارGBIملتكل األماكن أيضا يف ا يا لألمن ا تحدة ادل سني معايري األمم ا رشوع  بة مضن  شغ إلشاء مركز املرا ن مل حت م لتن  .ق

تايل تاليف اللج ية الطلب املزتايد عىل أماكن العمل واب نت األمانة، بفضل تدابري الكفاءة املذكورة أعاله،  لو تلب ئجار أماكن متكّ ستوء إىل ا
نظمة خالل عام  باين ا ية خارج  ملإضا م نصف األول من عام 2010ف نحو الاكمل2011ل وا بىن اجلديد عىل ا تظار توافر ا ل، يف ا مل كام . ن

باين تخزين داخل  ساحات ا تخدام  هم يف زايدة الكفاءة واملردودية يف ا ية من الواثئق اخملزونة مما أ تخلص من بعض ا ممت ا لس م سـ لمك  ل
تأجرة خارج  تخزين ا ساحات ا ساحة واحدة عىل األقل من  ئجار  توقع أن يؤدي ذكل إىل وقف ا نظمة وخارهجا، ومن ا سـا ل م م مل ململ ست

نظمة يف عام  ملباين ا سب، بل من . 2012م ساحات املاكتب  املزيد من أماكن العمل  يص  ياسة اجلديدة  يح ا حفوال  م تخص لسـ ل تت
يص احلا هم يف  توقع أيضا أن  تقلا ية املاكتبتسمل  .ضجة إىل تعديل أشاكل أر

بىن  ئجار  ـي عقد ا مويف حني أ ت بارا من P&Gسهن سطس 31عت، كام اكن خمططا، ا ّ، فإن األمانة قررت عدم إهناء عقد 2011غ أ ّ
بىن  ئجار  ما سمرب CAMست ناير  (2010ي يف د بارا من  يا تدريب ) 2012عت يه، السـامي مرافق ا لوذكل توقعا الحامتل احلاجة إ ل

يةبتنفيذ تبطة املر يط للموارد املؤ سـنظام ا ستخط يةل ية ادلا تدر خل واملرافق األخرى اخلاصة ابدلورات ا ئجار . يبل بات الا تكام أن تر سي ت ّ
تاحة يف اجلوار تجارية ا ئجارات ا ثري من الا نة توفر رشوطا أفضل  ملالرا ل ته  .سبك

باين تؤ يع ا ية وظلت  هزيات ا تظمة  يات صون  ملوأجريت  مج ن ن تقمعل لل لم ناء أمرين هممني تج ناسب، اب نحو ا ها عىل ا ثدي وظا سـتئف مل ل
نني هام تربيد وجتديد واهجاتهPCTمبىن : ثا بدال نظام ا تاج إىل ا ل اذلي  ستيح يكون . سـ ية ذكلسـو تجديد الر شاريع ا سـ أحد  ل ئيم

ية لباين احلا بارا من عام للم عت اليت يضطلع هبا ا ّوجسل، ابإلضافة إىل ذكل، حدوث عطل يف نظ. 2012ُ بىن ُ  يف GBIIملام تربيد ا
بداهل يف عام 2011منتصف عام  تعني ا ت و سي  .2012ّس

يذها يف عام  هرابء  نفومت حبث تدابري احلد من اسـهتالك ا بىن واحد عىل األقل 2011لتلك يذ لعام (م يف  ومن ). 2012لتنفأرجئ ا
هزيات واملعدات  بدال ا نطوي عىل ا تدابري، اليت  سفر تكل ا توقع أن  تجا لت س ت ل ت ية جديدة، عن احلد من مل نولو ية حبلول  جاأل تك صل

سني األثر الكربوين هرابء إجامال فضال عن  حتتاكيف اسـهتالك ا  .لكل

بةرشع جملس وفامي خيص إدارة األصول،  تلاكت يف مراجعة هتدف إىل وقمرا ساطة ملم ا ساقابضع إجراءات جرد أكرث  ، خاصة فامي توا
تعا تخلص مهنا وا بع املواد وا لتعلق  ل ية من إدارة األصولبتتي شلك أفضل مع اجلوانب املا لمل  تمكل 2011وحبلول أواخر عام . ب سـ، ا

بع املواد من  بة  تحدة، برضورة رفع  نظامت األمم ا نظمة، وسائر  تاجمللس معهل وأوىص ا تم ت مل  فرنك 1000ي فرنك سورسي إىل 100عمل
بة رمسةل املواد من  تسورسي، ورفع  يريات . يرنك سورسي ف5000ي فرنك سورسي إىل 1000عي نجم عن ذكل إدخال  تغو سي

بارا من عام  ية ا تإجرا  .2012عئ

بو يف أواخر عام  باين الو نفاذ إىل  رشوع إماكية ا يوأطلق  ل ن ياميت . 2009مم رشوع إجراء  بادرات األوىل من ا تقواكنت ا مل مل
ية تعراضات دا خلوا تقومي2010ومت، يف جمرى عام . سـ يا يف برانمج ا رشوع  ل، دمج ا لك يجي، يف إطار إحدى القمي مل ت الاسرتا

ية ويه  ية واإلدارية"سـاألسا ية والاجامت ية ا سؤو عا ل يوب ". لبيئمل تني، اختاذ خطوات أوية بغرض حتديد ا لعومت، خالل فرتة ا ل لسـن
يمي مادي همين  تخصصني بإجراء  ندسني معامريني  تويل  ناقصة  ية وإطالق  باين احلا ية املوجودة يف ا لاألسا هم ك ل ل مل تقسـ م لمباين، ومن م

يمي يف عام  بدأ ذكل ا توقع ان  لتقا ي  .2012مل

يع مهنا ماييل2009ُواضطلع، يف عام  يد الكربون وعوجلت يف تكل املراحل طائفة من املوا رشوع  ض، ابملراحل األوىل من  ي إذاكء : حتم
باين  سائل املربطة اب ئة، وا ملالويه اب ت مل هرابء واملاء(لبي تعل)لكاسـهتالك ا سائل ا مل، وا نقل املوظفني مل سائل  يا املعلومات، و نولو تقة  م ج بتك

يت إىل العمل( نقل من ا لبا ية)لت يةل الفرتة 60وأطلق أكرث من . مس، واألسفار الر بادرة  ط  ّأايم كرست :  مهنا ما ييل2011-2010م
يت إىل ماكن الع نقل من ا ية  يارات ا تخدام ا بدائل ا نقل من أجل إذاكء الوعي  لبسأةل ا ت شخص سـ سـ ب ت للمل ل ل تخدام وسائل (مل ل سـا

تعامل ادلراجات يارات وا نقل العمويم وتقامس ا سـا سـ سلع )لل ناقصات اخلاصة بإمدادات املاكتب وا ية يف واثئق ا ل، وإدراج رشوط  مل بيئ
ناء عىل طلب رصحي من ادلول  بوعة إال  شلك وعدم إرسال واثئق  ية ا بو اإللكرتو باألخرى، وزايدة عدد واثئق اجامتعات الو مط ل ن ي

يولويجء، واألعضا تحلل ا ية بأدوات قابةل  بال ترياي ا بدال أدوات الاك با لل ل لي ّ يك تت سس يغة األوىل ف تجات، وإعداد ا لص، وزايدة تدوير ا ملن
هرابء القابةل  تاج ا هام يف إ بة فامي خيص اإل بىن اجلديد تضمن أعىل  ية  هراب يار تعريفات  سفر، وا تدامة  ياسة  لكمن  س نك سـ للم ئ ت لل سـ نسـ خم

تون  جتجدد يف  ن يف، ورش كلل بحرية  يقة  ياه ا تخدام إمدادات ا بىن اجلديد اب تربيد يف ا تكامل رش نظام  نيف، وا ن ل لعم مل سـ مل لل ن سـ جن
ية بال تعامل القارورات ا نة بدال من ا تقاة من املد رشب ا ياه ا توزيع  بىن اجلديد  يكنوافري يف طوابق ا ستم ل سـ ي سـ ل ل بو . ململ يكام شاركت الو
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شرتكة بني و بادرات ا مليف عدد من ا تدامة مل تحدة ا بادرة األمم ا ئة و تحدة  تحدة، عن طريق برانمج األمم ا سـاكالت األمم ا مل مل ململ م للبي
)“SUN” ( يوم العاملي باس احلراري، وا ساب غازات الا ياانت ألغراض  نوي  شاركة يف امجلع ا ثل ا لابدلرجة األوىل،  ت ح ب سـ حمل لل ل م

تح تعراض امجلاعي مع واكالت األمم ا ية الا ملئة، و سـ معل ية والاحتاد الربيدي العاملي(دة للبي تجارة العا نظمة ا ملخصوصا  ل ومت دمج ). م
يجي يف عام  تقومي الاسرتا شلك اكمل يف برانمج ا رشوع  تا ل ب  .2010مل

 بياانت األداء

يجة بلنتا ية يف خدمات ادلمع اإلداري: ةتق املر  لزايدة يف الكفاءة والفعا

س بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  ريلا

تعلقة  شاكوى ا مليض عدد ا ل ختف
 خبدمات ادلمع اإلداري

تعلق خبدمات ال35 وردت ربيد ادلاخيل ت شكوى 
 نقللوا

تعلق 24 وردت ت شكوى 
 نقلل واربيد ادلاخيلخبدمات ال

يا  لكحمقق 

تلكفة خدمات ادلمع اإلداري 
يل  يف  بهتا من تاك شغو تل نس

نظمة  نفقات(ملا سب ) لا حبنفة  مص
شرتايت واألسفار باين ملا مل وإدارة ا

نقل  لوخدمات الربيد ادلاخيل وا

يون فرنك 54,1 إىل 24وصل إجاميل نفقات الربانمج  مل 
نظمة % 9,38يسورسي، أي  يف ملمن إجاميل نفقات ا

 .2009-2008 الفرتة

 24وصل إجاميل نفقات الربانمج 
يون فرنك 51,1إىل  مل 

من % 8,7يسورسي، أي 
نظمة  يف ملإجاميل نفقات ا

 2011-2010 الفرتة

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا رشاء: ةتق املر ية ا تلكفة يف  يث ا ية معززة من  لفعا معل ل حل ّ 

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

شرتايت القامئة عىل  ملحصة ا
ناسب  سة يف األسواق اب نا تا ف لمل

ية مية اإلجام لمع ا نوية  لق لسـا
للمشرتايت اليت ظلت يف 

 مسـتواها أو ارتفعت

 عامهناية يف أساس املقارنة % (85 أفضل من سـبةن
2007( 

يا 98%>   لكحمقق 

نفقات  ئوية  بة ا للزايدة ا مل لنسـ
تداوةل من خالل  ية ا ملاملؤ سسـ

ية  يط للموارد املؤ سـنظام ا ستخط ل
ية يف  ناقصات اإللكرتو نونظام ا مل

  املايضالعام

يةنسـبة  نفقات املؤ سـا تداوةل سل  عام  حبلول هنايةملا
2009 

يا 98%>   لكحمقق 

يجة بلنتا رشاء: ةتق املر نظمة من خالل إجراءات ا تارها ا سلع واخلدمات اليت  ليض إجاميل يف أسعار ا مل خت ل ختف
 

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

إجاميل الوفورات احملققة يف نفقات 
نوية شرتايت ا سـا تكل وتضم . لمل

وفورات حمققة بفضل الوفورات 
تعاون ا شرتايت لا شأن ا ملشرتك  ب مل

تابعة  نظامت األخرى ا لمع ا مل
تحدة والربانمج  ملنظومة األمم ا مل

ية  لتمناملعين جبدول أعامل ا

بلغ ال يقل عن  ي فرنك سورسي 500 000متوفري 
 سـنواي

يا ي فرنك سورسي1 747 000  لكحمقق 
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يجة بلنتا تلكفة يف خدمات األسفار: ةتق املر يث ا ية من  لمزيد من الفعا حل
 

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

توى الوفورات  مسـاحملافظة عىل 
تلكفة أو زايدهتا  لاحملققة يف ا

فامي % 25 و20بنسـبة ترتاوح بني 
يفلخيص ا  جنسفر من 

توسط تلكفة ترتاوح يف ا مليق وفورات يف ا ل  20 بنيحتق
 2009 عام  هنايةيف% 25و

يا 28%  لكحمقق 

ت وى الوفورات مسـاحملافظة عىل 
تلكفة أو زايدهتا  لاحملققة يف ا

سفر لفامي خيص ا% 15بنسـبة 
من غري سافرين ملامن اخلارج و

 املوظفني

بة  تلكفة  سـيق وفورات يف ا بنل  ئحمقق جزيا %12 %15حتق

توى الوفورات  مسـاحملافظة عىل 
تلكفة أو زايدهتا احمل لققة يف ا

الاعامتد عىل رشاكت زايدة ب
نخفضةذات األسعا الطريان  ملر ا

 %5 و3بنسـبة ترتاوح بني 

بة زايدة يف أساس املقارنة % (5 و3بني ترتاوح بنسـ 
نة   )2009سـهناية 

بة  يا %12بنسـزايدة   لكحمقق 

تغرق  ملسـيض يف الوقت ا ختف
سفر إىل يوم  لملعاجلة ترصحيات ا
واحد عىل أقىص تقدير بفضل 

نظام اإللكرتوين  تخدام ا لا سـ
سفر لترصحي اب  لل

نة هنايةيفثالثة أايم  يا ثالث ساعات إىل يوم واحد 2008 سـ   لكحمقق 

يجة بلنتا ية يف معاجلة : ةتق املر  تأشرياتلالمزيد من الفعا

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ملبة الا بب للئوية نسـ بسشاكوى 
ناسب ّتأخ تأشريات اب تر معاجلة ا لل

تأشريات  للمع العدد اإلجاميل 
نوياملعاجلة عىل  سـ أساس 

ملبة الا تأشريات للئوية نسـ بب تأخر معاجلة ا لشاكوى  ّ بس
تأشريات املعاجلة عىل  ناسب مع العدد اإلجاميل  للاب لت

نوي يف هناية   2010 عامسـأساس 

يهغري  بة يُس. جو لنسـبدل اب ت
ئوية اخملفضة تأشريات ل ملا

شلك املوظفني  ، ئطارباملعاجلة 
 مقابل 2010 عام يف% 20أي 
 .2009 عام يف% 14

 منقطع

يجة بلنتا بة : ةتق املر توى يف  سـبلوغ أعىل  نسـ تخدامم باين وسـا بىن اجلديد(شغلها مل ا  )ملمبا يف ذكل ا

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ية  باين احلا لتوزيع املاكتب يف ا مل
تأجرة أو اململوكة( دون ) ملسـا

باين ئجار املزيد من ا ملا  تس

بة شغل أ تاحة نسـاكنت  هناية % (94ملماكن املاكتب ا
 :كام ييلواكنت موزعة ) 2009 عام

باين 1 400 - تاح يف لك ا مل ماكن معل   AB(اململوكة م
تأجرة ) PCT و  GBII وGBIو  باين ا سـوا ململ
)P&G  وCAM(؛ 
يص أماكن معل مل- بلغ ختص مت  مبن ( خشصا 1 320يا 

ناصهبم واملوظفو املوظففهيم  ن بعقود قصريةومن يف 
ئة اخلدمات العامة األجل  اخلرباء  الرتمجة ووومراجعفيف 

شاري تدربون والعاملوستالا ن وملن بعقود معل خاصة وا
رشاكت ون وفق عقود خدمات خاصة وموظفووالعامل ل ا

بة شغل أماكن املاكتب  نسـاكنت 
تاحة  ) 2010 عام هناية% (92ملا

) 2011هناية عام % (87و
 :كام ييلواكنت موزعة 

ناك -  ماكن معل 1 457ه اكن 
بعد إعادة  2010يف عام متاحا 

ناك تنظمي بعض األماكن؛ ه واكن 
تاحا يف عام 1 579 م ماكن معل 

بىن ا2011 تاح ا مل نظرا ال جلديد فت
ياسة أكرث رصامة فامي  يق  سـو تطب

ياحمقق  لك 
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ية  ).جاخلار
 
بلغ و ية اليت  بة أماكن العمل اخلا تتعد  ل نسـ ّ يقربة من % 6ُ

يا اليت سب معايري العمل ادل نخفضة  ئة ا نا ح مل  ترتاوح لف
 %10 و5بني 

يص أماكن املاكتب   ختصخيص 
يص أماكن معل مل- بلغ ختص مت  يا 

 2010يف عام  خشصا 1 346
 خشصا يف عام 1 374ولزهاء 
ن يف و املوظفمبن فهيم( 2011

ن بعقود قصرية ومناصهبم واملوظف
ئة اخلدمات العامة األجل  فيف 
اخلرباء  الرتمجة ووومراجع

شار ن بعقود ون والعاملويستالا
تدرب ن ون والعاملوملمعل خاصة وا

وفق عقود خدمات خاصة 
يةووموظف رشاكت اخلار ج ا  ).ل

 
يةوبلغت  لبة أماكن العمل اخلا : نسـ

يف % 13 و2010 يف عام 8%
نا 2011عام  ثل  سـ، مما  حتمي

يا يضمن املرونة الالزمة  فإضا
لتخصيص األماكن عىل املدى 

توسط  ملا

يةساحةملا مرت (لماكتب ل ل اإلجام
 حبساب عدد العاملني) مربع

تار املربعة للك خشص من أماكن  توسط عدد األ ماكن  م
تاحة  شغوةل(ملالعمل ا شغوةل وغري ا ملأي ا   مرت14,7) مل

 :)2009 عام هناية( مربع
تاح1 400 -  م ماكن معل 
تاحة 20 636 ما مجموعه - مل مرتا مربعا من أماكن العمل ا
شغوةل( شغوةلملأي ا باين اململوكة ) مل وغري ا مليف لك ا

تأجرة  ملسـوا

تار املربعة  توسط عدد األ ماكن  م
للك خشص من أماكن العمل 

تاحة  شغوةل وغري (ملا ملأي ا
شغوةل هناية (  مرت مربع14,2) ملا

ناقصا )2010 عام ثل  ت، ويه  مت
% 3,4أو  مربع  مرت0,5ار مبقد

 مرت 13,7، و2009 عاممقارنة ب
ناق  0,5ار مبقدص إضايف تمربع أو 

 عاممقارنة ب% 3,4أو  مربع مرت
2010: 

ما مجموعه ، 2010يف هناية عام  -
، ويف هناية  مرتا مربعا20 636
 21 685، ما مجموعه 2011عام 

تاحة مرتا مربعا  ملمن أماكن العمل ا
شغوةل( شغوةل وغري ا ملأي ا يف ) مل

باين اململوكة وا مللك ا مل (سـتأجرة مل
بىن اجل ملسب ا  إال يف عام ديدُحي

2011( 

يا  لكحمقق 

تلاكت  ية  تلكفة اإلجام للمما ل ل
يل واإلدارة( باين وا شغشغل ا ) لتمل

 حبساب املرت مربع

تلكفة تاكن ية لا ساب امل لاإلجام حبتلاكت  رت مربع للمم
 )2009 عام هناية(ي فرناك سورساي 173

تلكفة ت بلغ- ية لا  فرنك مليون 19,6للممتلاكت  لاإلجام
يف  مبيسورسي، رشيةلا يف ذكل تاك  خالف ولباملوارد ا

رشية باين؛لباملوارد ا تعلقة بإدارة ا مل ا  مل
يع  مرتا مربعا 113 644 ما مجموعه - مجفامي خيص 

باين اململوكة وا ساحات يف لك ا ملا مل مبا يف (سـتأجرة مل
شرتكة ساحات ملالاجامتعات واقاعات ذكل املاكتب و ملا

ية غرفوال يطة  العامة ساحاتمل والتقنا حملواألرايض ا
باين وغريها  ).ملاب

تلكفة تاكن ية لا للممتلاكت  لاإلجام
 فرناك 172رت مربع حبساب امل
 )2010 عام هناية( يسورساي

هناية عام  (يفرناك سورساي 147و
2011:( 

تلكفة ت بلغ- ية لا  لاإلجام
يون فرنك 19,5للممتلاكت  مل 
 وبلغت ،2010 يف عام يسورسي

يون فرنك سورسي يف24 ي   مل
يف ،2011عام  ل مبا يف ذكل تاك

رشية املوارد  خالف ولباملوارد ا

يا  لكحمقق 
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رشية باين؛لبا تعلقة بإدارة ا مل ا  مل
 مرتا مربعا 113 644 ما مجموعه -

 مرتا 163 420 و2010يف عام 
يع ساحات مجمربعا فامي خيص  مل ا

تأجرة  باين اململوكة وا سـيف لك ا ململ
مبا يف ذكل (يف هناية لك عام 

الاجامتعات قاعات املاكتب و
شرتكة والساحات ملوا  غرفملا

ية  العامة ساحاتمل والتقنا
باين وغريها يطة اب ملواألرايض ا ). حمل
بىن اجلديد يف عام  ملمع مراعاة ا

بىن 2011  حىت هناية PGم و
سطس  ئجاره يف أ غعقد ا تس

2011 

يجة بلنتا بو: ةتق املر باين الو يع  شلك اكف يف  هزيات  يمعل ا مج مب لتج
 

سري بياانت األداء أسس املقارنة ات األداءمؤرش  لا

يانة  تأخر اإلجاميل يف أعامل  صا ل
ئوية من  بة  تلاكت  ما سـ كنملم

نوية  لسـتوسط املرصوفات ا م
ثالث  نوات ا ليانة خالل ا سـ لللص

ية  ضاملا

ية  للمّتعذر حتديد أساس ياانت الاك فقارنة نظرا لقةل ا لب
يحة  لصحوا

هزيات تقربا  يع ا يمعلت  لتجمج
تني، بشلك اك لسـنف خالل فرتة ا

ناء ما ييل جتهزيات ) 1: سـتثاب
بىن  تربيد يف  ئة وا تد موأنظمة ا لف ل

PCT)  يات يام  بعملمن املزمع ا لق
بارا من عام  برية ا تجتديد  عك

بىن 2012 تربيد يف  هزيات ا م؛ و لجت
GBII)  ها يف بدا لمن املزمع ا ست

يع 2012عام  سـ عن طريق تو
يف"نظام  جنياه حبرية   ")م

 ئحمقق جزيا

يا من  ية ادل يا نحتديد املعايري ا سـ لق
شلك  هزيات  يل ا بأجل  لتجشغ ت

 مناسب

ية  للمّتعذر حتديد أساس ياانت الاك فقارنة نظرا لقةل ا لب
يحة  لصحوا

يار 2011مت، يف عام  يد ا ت، تأ خك
األنظمة أو اإلمدادات املفضةل فامي 

 :خيص ما ييل

تربيد - مبا يف ذكل ملراكز (ل نظام ا
ياانت تخدا) لبا مياه "م نظام سـاب

يف  ؛"جنحبرية 

تخدام الغاز - ئة اب تد سـ ا فل
يعي  تاكر حكويم(لطبا  ؛)حا

ياه - تاكر حكويم(مل ا مع ) حا
يض  ية للمرا حمعاجلة خاصة إضا ف
هزيات  لتجواملطاخب وكذكل بعض ا

نة  متعدن(ملعيا  )لإزاةل ا

وما زال العمل جاراي من أجل 
هزيات  يا  للتجحتديد املعايري ادل ن

 ماكن األخرىاألخرى ويف األ

 ئحمقق جزيا

يض تلكفة الطاقة  ختفبة  نسـ
تلزمات يف إطار معل  ملسـوا

متوسط أو طويل (مسـتدام 

ية  للمّتعذر حتديد أساس ياانت الاك فقارنة نظرا لقةل ا لب
يحة  لصحوا

اخنفضت تعريفات الطاقة 
ية خالل فرت هراب ئا تني لك لسـنة ا

ّومن آاثر ذكل أن زايدة 

 ئزياحمقق ج
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األمد بدال من أسعار وخدمات 
تلكفة عىل املدى القصري ليةل ا  )قل

بىن  نامجة عن ا ملالاسـهتالك ا ل
سـهتلكه (اجلديد  مبىن يضعف ما 
P&G (تتسبب يف زايدة  مل

ية  تلكفة اإلجام لا ظلت تكل (ل
تة يف حدود  تلكفة اث با  1,4ل

ييون فرنك سورسي مقارنة  مل
شـئي 2010بعام  ل وأقل بعض ا ّ

والزايدة ). 2009مقارنة بعام 
يفة اليت ّ جسلتلطفا ُ)000 135 

يار ) يفرنك سورسي ختمردها ا ّ
ئة  تعريفات مراعاة  بيأكرث ا دمع (للل

هرابء القابةل % 100توفري  لكمن ا
يف تون  نتجدد يف  ن جلل ّسد ) ك ل

بىن اجلدي  ملما يعادل اسـهتالك ا

ية للحد من ُواضطلع  تقنبدراسات 
يمت حتديث  هرابء و ساسـهتالك ا لك
بىن واحد  ية يف  هراب ماألهجزة ا ئلك

 2012عىل األقل يف عام 

يض يف تلكفة  ختفومل حيقق أي  ُ
يعي واملاء نظرا الرتفاع  لطبالغاز ا

 مقارنة 2011أسعارهام يف عام 
برية يف 2010بعام  ك ونظرا لزايدة 

هام يف عام   2011كجحم اسـهتال
بىن اجلديد و ملبب تزويد ا مبىن بس

P&G طيةل يف وقت واحد  هبام
هر يف عام 8  . 2011ش أ

 

يجة بلنتا نة: ةتق املر تأجرة بأدىن تلكفة  باين ا ممكإخالء ا سـ  ململ

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

تأجرة بأدىن  باين ا سـإخالء ا ململ
تلكفة  نة وإن أمكن  بتلكفة  ممك
ية  ها يف املزيا نأقل مما خصص  ل

 أصال

بىن اجلديد  سلمي ا هل  ثال  ملتوقف عىل الا ت ملت مم
رش تلف عقود اإلجيارلوا تعاقدية كام حددت يف  خموط ا  ل

يف أواخر  P&Gمبىن مت إخالء 
سطس  تلكفة 2011غأ ب 

ي فرنك سورسي 50 000(
توقعا ) يتقربا ثري مما اكن  مأقل  بك

) ي فرنك سورسي250 000(
بىن جتديده  تقرير ماكل ا ملنظرا  ل
هة أخرى . جلبدال من تأجريه فورا 

مج وكام ذكر يف تقرير أداء الربان
مترب  يات يف  سبوا ، مل 2011مجلع

بىن  يف هناية  CAMمليمت إخالء ا
تقرير األمانة 2011عام  ل نظرا 

ية يف  فاحلفاظ عىل مرونة اك
شغوةل  توازن بني أماكن العمل ا ملا ل

شغوةل وتأمني حل عىل  ملوغري ا
ساحات  توسط إلدارة ا ملاملدى ا مل

ثري من أسعار  بكسعر أقل  ّ ب

يا  لكحمقق 
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بقة يف اجلوار سوق ا ملطا  ل

يجة بلنتا ياهتا: ةتق املر معلإضفاء طابع رمسي عىل إجراءات إدارة قوامئ اجلرد و
 

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

نفذة ملبة اإلجراءات اجلديدة ا يذ نسـ رشوع يف ا لتنفتحدد فور ا ل تحضريي  سـ تمكل لك العمل ا لا ُسـ
لتنفيذ إجراءات جرد جديدة عن 

مي صدر حبلول هناية طريق تعم
 بعد إحراء عدة 2011عام 

بل جملس  تعراضات من  قا سـ
توقع  تلاكت؛ ومن ا بة ا ملمرا ملم ق

هر  شيذ تكل اإلجراءات يف األ تنف
 2012األربعة األوىل من عام 

ُونفذت إجراءات جديدة عن 
تلاكت  بة ا ملمطريق جملس مرا ق
سأةل إعادة  ممن أجل معاجلة 

تدوير بعض املواد القدمية 
يق لوا تو سني ا فتخلص مهنا، و ل حت

بني املادي واملايل من  نبني اجلا
بع  سني  تتإدارة األصول، و حت

ئات من املواد  املواد (لفبعض ا
ية نفات ا ية وا ناملعلوما ملص  )لفت

بيت رمسةل  عتواختذ قرار مبواءمة  ُ
بق  بع املواد مع ما  يطاألصول و ُت ت

تحدة  مليف سائر واكالت األمم ا
هام إىل (  1 000 و5 000فعر

توايل،  لفرنك سورسي عىل ا ي
 فرنك 100 و1 000بدال من 

 )يسورسي سابقا

 ئحمقق جزيا

يجة بلنتا تلف الربامج: ةتق املر ئة يف  بعاث الكربون عىل ا يص وقع ا بو  خميان الزتام الو ب ن تقل ي يب ل  ب

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ية يف بعض  لبيئإدراج املؤرشات ا
 الربامج

نذ  2011  عام الربامج بقامئة املؤرشات يف هنايةلكسزتود  بادرات  يذ عدة  مجيري  م تنف
 :، وخباصة ما ييل2010عام 

يذ - نظام إلكرتوين جديد تنف 
يح إماكية تعممي  نلالتصاالت  تي
يا عىل  ية إلكرتو نالواثئق الر مس

بو  يات الو ندوبني خالل  يا مجع مل
ُوبعض اللجان ويغين عن توزيع 

سخ ال ية إال إذا طلب ذكل لنُا ُور ق
يع ( مجيؤثر هذا اإلجراء يف 

الربامج اليت تقدم خدمات إىل 
بو  )ياجامتعات الو

بىن اجلديد   نوافري يفك تريب- ملا
تقاة من  رشب ا ياه ا سـتوزيع  ملل ل م

تعامل  نة بدال من ا سـاملد ي

 ئحمقق جزيا



 2011-2010تقرير أداء الربانمج 

158 

ية بال تيكالقارورات ا يؤثر هذا  (سل
 إىل 24اإلجراء يف الربامج من 

29( 

يذ أكرث- هرابء تنف  لك تعريفات ا
بىن اجلديد يف  ئة يف ا ملمراعاة  يب لل

يؤثر هذا اإلجراء يف  (2011عام 
 )24الربانمج 

ية يف عدة - لبيئ إدراج املعايري ا
ناء  يات رشاء إمدادات ا بمن  لمعل

هزي  يؤثر هذا اإلجراء يف (لتجوا
 )24الربانمج 

ية  - تقنالاضطالع بدراسات 
هرابء  لكللحد من اسـهتالك ا

سع ي إىل حتديث األهجزة لوا
بىن واحد عىل  ية يف  هراب ما ئلك

يؤثر هذا (  2012األقل يف عام 
 )24اإلجراء يف الربانمج 

نوعة من  - سةل  تإطالق  مسل
ية واحلوافز داخل  تو عمحالت ا ل

نظمة  بدال أدوات (ملا ستا
ية بأدوات  بال ترياي ا تيكالاك ل سي ف
يولويج، وتوفري  تحلل ا بقابةل  للل ّ

تعامل وس نقل سـتذاكر ال لائل ا
نالعمويم جماان، وتوفري إماكية 
ية،  هراب ئجتريب ادلراجات ا لك

ية عن وسائل  نوتقدمي نصاحئ جما
يد احمليل بديةل عىل ا نقل ا لصعا ل  )ل

بادرات - شاركة يف ا مل ا مل
ها األمم  تظاهرات اليت  تنظموا ل

نظم عىل  تحدة أو تكل اليت  ُا ت مل
توى احمليل  ملسـا

سن تزويد لك الربامج  يتمل 
ية يف ابمل لبيئؤرشات ا

يه . 2011-2010 الفرتة علو
هود يف  جلتواصل بذل ا سي

 2013-2012 الفرتة
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ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
ية  نفقات ا لفعلا رشية(ل رشية وخالف املوارد ا باملوارد ا لب تحويالت ) ل ية بعد ا ليف مقابل املزيا  2011-2011ن

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا�������

  
 ا���ا��

�ة  ��ا�

2011-2010

  
 ا���ا��

    
ا������

 2011-2010

��� ا������ت 

�ـ�ت             �� 

2011-2010

 
��� 

ا#"ـ�!�ام  

(%)

ا���ارد ا������

%052100.0'05216'16               355'16ا������


�ن��%004100.0'0042'2                 909'1 ا�

%228228100.0                    269ا����اء ا��
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�ر��ن%1919100.0                    -ا�
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 ����ر وا���%61.7                     86                    139                    144ا
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%34.5                   223                    645                    805ا���"�ت ا�
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تحويالت امل .ألف ية بعد ا لزيا  2011-2010ن

تحويالت ية بعد ا ليالحظ تراجع يف املزيا متدة للفرتة 2011- 2010ن ية ا ملع ابملقارنة مع املزيا ، ويعزى ذكل أساسا إىل 2011-2010ن
تعلقة ابألمن إىل الربانمج  يانة ا يات عقود ا سؤو ملنقل  لص ل تني28م يض عدد املوظفني املؤ ق و  ختف

تخدام مزي .ابء سـبة ا ية نسـ  2011- 2010نا

ية  تخدام املزيا بة ا نبلغت  سـ رشية(نسـ شطة 95,4) لبخالف املوارد ا بة للربانمج، ويعزى ذكل أساسا إىل إرجاء بعض أ ن ابملائة اب لنسـ
هزيات وجتديد املرافق يات حتديث ا رشاء؛ وعدد من  تدريب يف جمال ا لتجا معل ل بادرات . ل يذ عدد من ا ملوابإلضافة إىل ذكل تعذر  تنف ّ

رشية الالزمةاملر بب نقص املوارد ا توقعا  يذا اكمال كام اكن  يد الكربون  ببطة  ي لت ب ست م نف  .بتح
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يا املعلومات والاتصاالت :25 الربانمج جنولو  تك

سؤول عن الربانمج يد أ :ملا  سوندارام. لسـا

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
يق الاساق والكفاءة يف تمت  ية حتق ية ا لتحت إدارة ا يالبن جنولو تقومي يف املعلومات لتك بو  ب الو يه بنية ي يني موظفني  فالربانمج و ووضع تع

ية شامةل  ياتيجاسرتا نولو جيف جمال  نظمة وتقوية املعلومتك ياملات والاتصاالت يف ا نولو ج خطة تأمني   املعلومات والاتصاالت تك
ي تعاون مع فرق إدارة  سني ا بو ل توايت قات العملتطحت يع  سـ عىل  نظمةممج  .ملا

هد عام شاء2010 شو ياجملس  ن إ جنولو ثابة- املعلومات والاتصاالتتك يا إدارةيف تقوية إطار  هممز  إجنامب واكن ذكل  جنولو  تك
ياجملس ّوأقر . تاملعلومات والاتصاال جنولو ية  املعلومات والاتصاالتتك يا  يف جمالتيجاسرتا جنولو  املعلومات والاتصاالت دعت تك

ية  رش قدرات  يس  نإىل تأ متكيع يايف جمس نولو جال  بةلتك نوات ا ياجات العمل يف ا تطور ا تجابة  ملق املعلومات والاتصاالت ا سـ ت ل لسـ  .ح

ية،  ية ا تني يف جماالت اخلدمات اخلاصة اب يد اذلي أحرز يف فرتة ا تقدم ا ية مؤرشات عىل ا تا ية ا نقاط ا ثل ا تو جل ل ل ل ن ل لتحمت ن بن لّ سـ لتق ل
ية  تعلقة ابحللول املؤ سـواخلدمات ا يا املعلومات، واخلدمات )ت اإلنرتنتمبا يف ذكل خدما(سمل نولو ج، وخدمات إدارة خدمات  تك

 :تاملربطة بأمن املعلومات

ثة من  � نصات خوادم مركزية حد ياانت أورالك وإحالهتا إىل  ية لقاعدة  يع األنظمة األسا يغ، دمج  يمت، خالل فرتة ا ب سـ مج مبل لت
بة توافرها والعمل، يف الوقت ذاته، ع يهتا و نسـأجل تدعمي موثو يلق يض تاكيف ا شغىل زايدة األداء و لتل  .ختف

نظمة مت، ألول مرة يف عام  � ملسني الاتصاالت مع أحصاب املصلحة يف ا ّ، بث 2011 ومرة أخرى يف عام 2010لتح
بو عرب اإلنرتنت يات الو يمداوالت  بو اإللكرتوين يف شلك . مجع يديو أيضا عرب موقع الو سجةل عىل ا سات ا يحت ا يوأ مل جلل لفت ُ

س" حيديو  توبر ". ب الطلبف ية وافقت ادلول األعضاء، يف أ تجربة اإلجيا نادا إىل هذه ا كوا ب ل يع 2011ست مج، عىل بث  ّ
بارا من عام  ية عرب اإلنرتنت ا بو الر تاجامتعات الو سـ عي  .2012ئي

يد تصممي  � ها ابلاكمل هيلكعأ ية و ياانت ادلا بكة ا تصحيح  خل ب بيك2010يف عام لشـ  لشـ من أجل تعزيز ضوابط األمن ا
تعددة تدفق عاجلة مو ياانت(ملالوسائط ا يديو وا لبالصوت وا ية) لف هاتف اجلديد عرب اإلنرتنتمبا يف ذكل نظ، لبفعا . لام ا

نصف األول من عام  نجاح يف ا يلك اجلديد  بق ا لو ب ه لط بو اجلديد550 عىل أكرث من 2011ُ بىن الو ي ماكن معل يف  وعىل . م
تكرر  ية اليت حتققت  تاجئ اإلجيا ّأساس ا ُ سـ ب بو يف جمرى عام لن باين الو يع  تجربة ذاهتا يف  يا مج  .2012مل

ته  � سا بلغ  يب  بو اجلديد، مركز جديد للحوا بىن الو شئ، يف  حأ س مم ت ي ية 2 م220ن بو األسا تضافة أنظمة الو سـ من أجل ا ي سـ
يا املعلومات والاتصاالت جنولو ب. لتك يد الكربون أويل، يف تصممي املركز، ا بو  رشوع الو يا مع  تومتا ي ي م عشـ بري لكفاءة لتح كار 

يف  ياه حبرية  تخدام  يل ا تخدام الطاقة مما أدى إىل طرح حلول من  نا سـ ب جسـ مق  .لتربيد ذكل املركز) GLN مرشوع(ّ

يا املعلومات والاتصاالت، مبا يف ذكل نظام جديد  � نولو ية جديدة واسعة يف جمال  ية  يغ،  جورشت، خالل فرتة ا تك تن بل حتن بت ل ُ
نفاذ إ سري ا هوية،  لإلدارة ا لتي ثل ل نظمة،  ية  مىل أنظمة العمل اخلار ياانت  PATENTSCOPE و ePCTللمج لبوقاعدة ا

نظام مدريد  ية اخلاصة  توسـمي، واإلنذارات الربيدية اإللكرتو ية ألدوات ا بالعا ن ل ، وخدمة إدارة احلوافظ يف نظام )MEA(مل
 ).MPM(مدريد 

يذ  � تهتنفبدأ  نظام املايل وال حئرشوع ا ل ية ادل/م ناير لوية للقطاع العامسباملعايري احملا رشاء ومت إدراج وحديت . 2010ي يف  لا
رشاء إىل معاجلة الفواتري بات ا ية، من  يات املؤ يط ا لوإدارة األصول إىل جانب  طل سـ لعمل سسـ بو عىل . تب يوحصلت الو

ثال ل متهادة الا ية ادلوية للقطاع العامش للمعايري احملا تحد2011 يف عام سب نظامت األمم ا ها أحد  مل، بو م ثل صف متتة األوىل اليت 
تاكيف . لتكل املعايري بة توافره  نظمة عن ارتفاع  رشوع خارج ا ية اخلاصة بذكل ا ية ا تضافة ا لوقد أسفرت ا ب سـ مل مل ت نسـ لتح لبن

يغ  .لتبلمعقوةل خالل فرتة ا

ية ومهنا ما ييل هات خار تاحة  جوأطلق أيضا عدد من أنظمة املعلومات ا جل  :مل

� WIPO Gold ، هوةل وفر موقع إلكرتوين يوهو نفاذ  بسإماكية ا ل بوتطبيقات  إىلن يةيالو  ؛ئيسـ الر
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� IP Advantage ، تحداثكيفية  فهموهو نظام يريم إىل تعزيز ية الفكرية وحاميهتا وجين الفوائد اليت يقدهما نظامسـا  مللك ا
ية الفكرية؛  مللكا

� WIPO Lex بحث، وهو ية يف  للنظام موحد  تعلقة اب املعاهداتوطنالقوانني الو ملا  اليت أبرمهتا ادلول لكية الفكريةمل
تحدة ية واألمم ا تجارة العا نظمة ا بو و ملاألعضاء يف الو مل ل تعمق يف رشح . مي نظام أيضا املعلومات الوجهية اليت  ّويعرض هذا ا ت ل

رسها ها و تفتكل القوانني واملعاهدات و ية احلامسة األ. حتلل سط إىل املواد املر نفاذ ا يح إماكية ا جعكام أنه  ب ل ملن مهية للزتويد يت
ية الفكرية؛ نظام العاملي  ثل من املعلومات عن ا توى األ للملكاب لم  ملسـ

شأن الرباءات  � تعاون  تعلقة مبعاهدة ا بادلفع اإللكرتوين للرسوم ا ل ّ، ويه خدمة متكن أحصاب )PCT E-Payment(مل
شأن الرباءات عن طريق بطاقة الا تعاون  تعلقة مبعاهدة ا بات من دفع الرسوم ا با ل مل ّئامتن عرب نظام مؤمن لدلفع لطل

 اإللكرتوين؛

ية اجلديدة يف عام  � با ناف ا ندسة املوقع اإللكرتوين اخلاص ابالحتاد ادلويل محلاية األ يد تصممي و تأ ن ص ه  ؛2011لع

� wipo greenو WIPO Re :Search : تدامة يات واملعارف ا نولو ياانت تركزان عىل نقل ا سـوهام قاعداتن  ملب جلل لتك ّ
ت ياانت ا ملوا ية؛لب ناطق املدارية ا تطوير اخلاصة بأمراض ا بحث وا سـاحة عن معلومات ا مل ل  ملنل

تعمل اإللكرتوين � بو  يل يف املؤمترات وأنظمة الو بري اذلي أدخل عىل نظام ا تحديث ا ّا لل ي سج لتل  .لك

نظومة األمم نفاذ إىل مواقع اإلنرتنت لفائدة موظفي  نظمي حلقة معل عن إماكية ا مومت، عالوة عىل ذكل،  ل ن نظامت ت تحدة وسائر ا مل ا مل
نفاذ إىل  سني ا ية يف  يات  رشفني عىل مواقع اإلنرتنت عىل اعامتد  يع ا نفاذ و لادلوية من أجل إذاكء الوعي بإماكية ا حت علم ن مل شج ل ن تقل ت

هم  .قعموا

يميوأجري  نظمة للمخاطرتقأول  توى ا مل عىل  ّوحض أنواع املعلومات اليت تعد هممأملعلومات، مما  احملدقة ابمسـ ة دلى وحدات العمل ُ
تخدم تكل. تلفةخملا ية ستسـو هود الرا شلك أفضل عىل ا م املعلومات للرتكزي  جل بلب هد . ملسـتقإىل تأمني املعلومات يف ا امحلاية ستشو

شأن  تعاون  ياانت معاهدة ا ية لقاعدة  باأل ل ب سمح ب نرشمن خالل زايدة كذكل رباءات المن تقدمة  تأدوات جديدة و شاط  رصدم نأي 
توى مشـبوه يمت بو  ببياانتمسـ عىل   .احلرجة واإلنذار بهيالو

تب اخلدمات،  سني اخلدمات اليت يقدهما  ية، مما أسفر عن  يمي ذايت رمسي عىل أساس أفضل املامرسات املؤ مكوأجري أيضا  حتتق سسـ
ية يري بطريقة ر بات العالقة مكؤرش عىل األداء، وإدارة ا تابعة ا مسو تغ للطل  .م

يع نطاق مواءمة ا ملومت تو رشوع سـ مية اخلاصة بإدارة  نظمة PRINCE2هنج يد ا شاريع عىل  يل ا شاء نظام إلكرتوين  مل وإ صع مل سج لتن
 .بأرسها

 بياانت األداء

يجة بلنتا تلكفة: ةتق املر يث ا ية اجلودة وفعاةل من  ية عا ية خار توى تقدمي اخلدمات وتوفري خدمات معلوما لسني  ل ت سـ ححت ج  م

سري داءبياانت األ أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

يا  نولو يف خدمات  جتاك تك ل
اليت (املعلومات والاتصاالت 

يا  نولو جترصف عىل برانمج  تك ُ
املعلومات والاتصاالت مبا يف 
ذكل مصاريف املوظفني وما 

ئوية من ) يتصل هبا مبة  كنسـ
نظمة  ية  يف ا تاك للما يل ل لتشغل

نفقات(  )لا

يون فرنك 45,2 إىل 25وصل إجاميل نفقات الربانمج  مل 
من إجاميل % 7,83، أي )2009- 2008(ي يسورس

نظمة يف   2009- 2008الفرتة ملنفقات ا

 25وصل إجاميل نفقات الربانمج 
يون فرنك 42,7إىل  مل 

من % 7,25يسورسي، أي 
نظمة يف  ملإجاميل نفقات ا

 2011-2010 الفرتة

يا  لكحمقق 
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تخديم  يامسـكفاءة  جنولو  تك
 املعلومات والاتصاالت 

يل لإحصاءات ادل: املصدر
CustomGuideعرب اإلنرتنت  

يمييف نجاح لادل مع العدد % (93: للتقادلروس الالحقة 
بارا1 679: ختباراتاإلجاميل لال  2009، هناية عام )خت ا

ادلروس يف نجاح لادل مع
يمي العدد % (97: للتقالالحقة 

 5 000: ختباراتاإلجاميل لال
بار  )ختا

يا  لكحمقق 

نظمة يف جمال ي ملنفقات ا جنولو ا تك
املعلومات والاتصاالت 

ية ( ية ا تامثر يف ا تالا تحب لل ن س
نظمة  توى ا ملواملعدات عىل  مسـ

يف ) لكها تاك ئوية من ا لبة  ل مسـ كن
ية  نفقات(لتشغيلا حسب لك ) لا
 مسـتخدم

يون فرنك سورسي 24,6 ي  خالف املوارد (مل
رشية يون فرنك سورسي 180)/لبا ي  خالف املوارد (مل
رشية  2009-2008 الفرتةيف % 13,7=)لبا

يون فرنك سورسي 22,8 ي  مل
رشية(  192,5)/لبخالف املوارد ا

ييون فرنك سورسي  خالف (مل
رشية يف % 11,8=)لباملوارد ا

 2011-2010 الفرتة

يا  لكحمقق 

عدد املامرسات اإلدارية اجلديدة 
نظمة من مجموع أرسـهتااليت  مل ا

تفق علهيا خالل  ملاملامرسات ا
 2009-2008الفرتة 

نفذ أية مما ّمل  ُ يان املامرسات اإلدارية يف   2009رسة يف عام ت بمت 
يا املعلومات  نولو ية  جاسرتا تك تيج

ويف املامرسات اخلاصة بإدارة 
 اخلدمات

 منقطع

تخدمني ومقديم ردود فعل  ملسـا
بات  أو أكرث  ّتعرب عن الرضالطلا
بشأن خدمات من ذكل 

يا املعلومات والاتصاالت  جنولو تك
ية والكفاءة يث الفعا لمن   ح

توفرة غري تخدمني تفوق  م  سـبة رضا ا ملسـ ن
يع أبعاد % 80 مجفامي خيص 

تطالع للراي أجري (اخلدمة  سـا
 )2010يف عام 

يا  لكحمقق 

ساعدة  بات ا ملتوسط عدد  طل م
تخدم سـسب لك   مح

ساعدة للك يوم معل60 إىل 50: 2008يناير  بات  م طلب  لطلبلغ العدد اإلجاميل 
ساعدة  با للك 120 إىل 90ملا طل 
سمرب (يوم معل  وال ). 2011يد

بات  لطلتوجد عالقة بني عدد ا
تخدمني  ملسـوجحم ا

يا  لكحمقق 

نفذون  تخدمني اذلين  يبة ا سـ ملسـ ن
بكة واألنظمة عن بعد ُإىل ا  لشـ

ية 200 بكة الافرتا تعون مبدخل إىل ا تخدم  ض  شـ مت لسـ يم
 2009-2008 الفرتة يف اخلاصة

تعون مبدخل 300 تخدم  مت  يسـ م
ية اخلاص بكة الافرتا ضإىل ا  ةلشـ

سمرب   2001ييف د

يا  لكحمقق 

ية  عدد اتفاقات جاخلدمات اخلار
)4( 

نظام /)MAPS(نظام اتفاق مدريد وبروتوكوهل ) 2(
ية  نا عالرسوم والامنذج ا ، )DMAPS(لص

 2009-2008 الفرتة يف PeopleSoftو

MAPS/ DMAPS 
تضافة نظام ( ؛ )Ababasسـا

هاتف عرب اإلنرتنت؛  لونظام ا
رشوع دمج  تضافة  موا سـ

يل ادلويل إجرا لتسجءات ا
)IRPI/( بات ندسة وفق  تطلا مه ل

 )SOA(اخلدمات 

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا ساسة: ةتق املر تواصل لألنظمة احلاسوية ا توى و حلتوافر عايل ا ب مسـ نظام( مل  )لتؤخذ اإلحصاءات من أدوات رصد ا

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

بة  بنسـتوافر أنظمة العمل 
99,8 % 

ياحمقق ٪ 99,8 % 99,8  لك 

باكت  لشـتوافر خدمات ا
بة ية  سـاألسا  % 99,7بنسـ

يا % 99,7 % 99,7  لكحمقق 
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ية  ) 5(خلاتفاقات اخلدمات ادلا
 فامي خيص اخلدمات واتفاقات

تب اخل مكدمات املدعومة من 
 )25(اخلدمات 

 غري حمقق صفر صفر

ئوية لنسـبة لا تعلقة ملا ملإلجراءات ا
ية يا سـابخلدمات األسا نولو ج  لتك

 هنايةقبل  اليت نفذتاملعلومات 
 2009 عام

بة  تعلق12سـحو تب اخلدمات حب ا ابخلدماتم إجراء  مكيام  بة ق سـو
تعلق14  ا ابخلدماتم إجراء 

ها  جمومعاجلة تكل اإلجراءات ود
رسيع املعاجلة  بتيف نظامه اخلاص 

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا ية : ةتق املر بىن ا بة ا ليذ إجراءات  مك تت ل لتحت يا املعلومات نف جنولو  )ITIL(تك

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

بىن  بة ا لعدد إجراءات  مكت
يا املعلومات  نولو ية  جا لتك لتحت

)ITIL ( يا نفذة ر مسا  )6(ُمل

مكتب اخلدمات، إدارة  )2 (2009 يف عام مكتب اخلدمات، إدارة احلوادث
يري احلوادث  )3(لتغ، إدارة ا

 ئحمقق جزيا

يجة بلنتا يات : ةتق املر تواهاحلفاظ أو األنظمةمعلزايدة أمن  مسـ عىل 
 

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ئوية نسـبة لا لا لمشالكت احمللوةل مل
اجلدول /يف إطار اتفاق اخلدمة 

يه من مجموع عدد  تفق  علالزمين ا مل
بلغ عهنا شالكت ا ّا ُ مل  مل

تاحة بات مت احلفاظ عىل  مغري  لطلبة ا نسـ
توى  % 2مسـالعالقة يف 

شالكت غري احمللوةل يف ( ملا
هر واحد بوع واحد أو  شأ  )سـ

 ئحمقق جزيا

 



 2011-2010تقرير أداء الربانمج 

164 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
ية  نفقات ا لفعلا رشية(ل رشية وخالف املوارد ا باملوارد ا لب تحويالت ) ل ية بعد ا ليف مقابل املزيا  2011-2011ن

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا�������

  
 ا���ا��

�ة ��ا�

2011-2010
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� أد!* �� أ���*  2010 ا��2���ت وا��	�0ت   2010-2011، �.�ا ��,
تحويالت  .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا لتالحظ زايدة يف املزيا ن متدة للفرتة 2010-2011ُ ية ا ملع ابملقارنة مع املزيا ، ويعزى ذكل أساسا إىل 2011- 2010ن
نول ية اخلاصة  شأن الرباءات إىل اخلدمات ا تعاون  رشية من قطاع معاهدة ا بتكنقل موارد خالف املوارد ا تق نل ب ل يا املعلومات، لب جو

تقومي  تعلقة بربانمج ا بادرات ا ية يف إطار ا لودمج اخلدمات املربطة ابالتصاالت مضن الربانمج فضال عن توفري موارد إضا مل مل فت
يجي  .تالاسرتا

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

ناهز  2011-2010شهدت الفرتة  مية  رشية  تخدام خالف املوارد ا ت نقصا يف ا ب بقسـ يون فرنك سورسي، ويعزى ذكل أساسا 1,6ل ي  مل
ساب  تحدة ادلويل  تعاون مع مركز األمم ا رشوعات اليت اسـهتلت اب توقعا، يف عدد من ا سجل، مقارنة مبا اكن  للحتأخر ا مل ل مل مل ُلل م ُ

تحدة املذكور  بو إىل قاعة جديدة يدرهيا مركز األمم ا تابع للو يب ا ملاإللكرتوين، السـامي نقل مركز احلوا ي ل ية إد(س ية ا لتحتارة ا لبن
نقل رشوع ا يا املعلومات والاتصاالت،  لنولو م ج هاتف عرب اإلنرتنت)لتك رشوع ا ثة من  ثا ية وا ثا تني ا ل، فضال عن املر م ل ل ن ل  .حل
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يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية :26 الربانمج تد قا  ل

سؤول عن الربانمج يد ت  :ملا نا. لسـا  بيليراجاو

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
يق قامت يمي وا يق ادلاخيل وا تد ية اخلاصة اب تو بادهئا ا ياساهتا وأدلهتا و تعزيز  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا تحق  تق ق م لق ل ل جهي ل سـ ب ل شع

تدريب تفاظ ابلواثئق وا لوالا نظمة. ح تني يف خدمة ا ية الربانمج وكفاءته ا سني فعا تعزيز من  ملومكن ذكل ا ي ل حت لتشغيلل ّ. 

يات ا يع  لوناولت  معل مج يق ضامانت معقوةل للمدير العام وادلول ت تد ية ووفرت تقارير ا ىة خملاطر عا ية معر يق جماالت  قتد لق ل ض تشغيل
بو ية وإدارة اخملاطر ابلو بة ادلا ياألعضاء خبصوص كفاية نظام املرا خل يدة يف . ق يق  تد يات ا يات اليت متخضت عهنا  تو مفواكنت ا ق ل معل ص ل

تعاون اإلمنايئ، تيسري احلد من اخملاطر وزايدة تعزيز اإل ية وإدارة اخملاطر معوما، والسـامي يف جماالت ا بة ادلا لدارة ونظام املرا خل ق
بو ية الو رشاء، وأاكد يات ا تحكمي والوساطة، و بو  بو، ونظام ادلوام املرن، ومركز الو ناء ابلو رشوعات ا يو مي ل معل لل ي ي ب  .لم

يمي  ية ا بقا السرتا لتقو يج يق ادلا2015-2010تط تد بة ا ق، بدأت  ل تنيشع ياميهتا األوىل صوب هناية فرتة ا نخيل والرقابة اإلدارية  . لسـتق
تعاون مع الربانمج  يمي األول جملموعة من األشطة القطرية، اب لوبني من ا ن لتقت باع هنج 9ّ ها اب نات اليت ميكن إدخا ت، أن مثة بعض ا ل لتحسي ّ

يجي واملهنجي إزاء تعزيز أنظمة ا بني الاسرتا ملليركز أكرث عىل اجلا ت ن يدةّ بدلان ا ها يف ا تفية الفكرية ود مع ملسـك  .ل

يت تقرير أداء الربانمج للفرتة  تثبوأبرزت ويقة  يض عدد 2009-2008ث يغ، و ية يف ا ختف احلاجة إىل تويخ املزيد من ا بل لتملهنج
يهتا سني نو ية و عاألهداف واملؤرشات واألهداف املر حت واخملاطر بطرقة ثكام أشارت تكل الويقة إىل رضورة حتديد الافرتاضات . حل
يق األهداف ها إىل جانب رصد  حتقأكرث رصاحة و  .تسجيل

ية 2011ويف عام  رشوعات جدول أعامل ا رشوعني من  ميني إضافني  من، رشع يف إجراء  م لتمل تقي تاكر (ُ يا والا نولو بمراكز دمع ا ج لتك
)TISCs(ئة نا يات ا شـ واألاكد ل ية وا) مي ية اب نة ا تاسعة  ملألغراض ادلورة ا من ن للج لتل  .2012لكية الفكرية يف عام ملع

شأن  نظمة نظمت ندوة  يد ا يمي عىل  يع ثقافة ا ساءةل وإىل  تعمل وا يمي وهام ا ييت ا توازن بني و يق ا يا إىل  بو مل صع شج مل ل ل ُسع تق تق ظف لحتق تل ّ
ية ية الفكرية وتأثرياهتا عىل ا نة فامي خيص آاثر ا يمي الرا تعمل من ممارسات ا منا ه تل لّ مللك ية ا. لتق بالغ لبوأبدت الغا شاركني ا للعظمى من ا مل

بل80عددمه  بادرة يف ا شاراك اهامتهما مبواصةل هذه ا ملسـتق  مل  .م

تمكلت  ُوا يغ35سـ يق من نقص املوظفني يف فرتة ا يفة ا يق عىل الرمغ من معاانة و ية من قضااي ا بل  ظ لتقض تحق لتحق ّغري أنه لوحظ ترامك . ل
ية يف هناية عام 15كبري يف القضااي العالقة، إذ بلغ جحم املرتاكامت  يق مجموعة . 2011قض  يل إجراءات ا يق د رش و لتحقوأاتح  ل ب تطن

يقات مع ضامن اإلنصاف ياسة محلاية . لتحقاكمةل من القواعد اخلاصة بإجراء ا توقع، عالوة عىل ذكل، أن يفيض صوغ  سـومن ا مل
بارش  شاء خط  تحضريي اجلاري من أجل إ بلغني عن اخملالفات، فضال عن العمل ا ما ن ل سني احلد من اخملاطر مضن مل حتلالتصال، إىل 

نظمة  .ملا

نوية  يات اخلاصة ابلرقابة وقدمت تقارير نصف  تو تفذ من ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية، فعال، رصد ما مل  تد بة ا سـوتولت  ص ل ي ل ُشع ق
تقةل للرقابة شارية ا بو الا نة الو شأن إىل املدير العام و تقدم احملرز يف هذا ا سـعن ا ت ي جل ل ملل  .س

 بياانت األداء

يجة بلنتا ثري: ةتق املر يق داخيل فعال وهمين جاهز ويغطي لك جماالت العمل  كتد   العرضة للخطرةق

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

يات لا يقصتو تد قاخلاصة اب  ل
ها املدير العام  يقبلادلاخيل اليت 

 12تنفذها اإلدارة يف غضون 
 شهرا

ي51 ، عىل حنو اكمل،ّنفذ املدير العام أصل من  ةص تو
ية228 يت ص تو يق ادلاخيل و تد حض قدمت يف جمال ا ق ل ُ

بول سمرب لقاب نذ د ي   2007م

يق ادلاخيل والرقابة ، 2009ويف عام  تد بة ا ققدمت  ل شع
ية74اإلدارية ية من تكل24وال تزال.ص تو ص تو

يق ادلاخيل  تد بة ا ققدمت  ل شع
ية 162الرقابة اإلدارية و ص تو

يق ادلاخيل  تد قشأن ا ل  يفب
يذ . 2011-2010 الفرتة تنفومت 
ية من أصل 90 ية 160ص تو ص تو

 ئحمقق جزيا
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يات  تو صا نفذة ابلاكمل%) 31(ل بول  ُمغري  لقيت اب %) 55,6(حض
يت  ية عالقة 72بقو ص تو

)44,4 (% 

ث يق يف أمه اجملاالت  تد كيمت ا ة ريقل
 العرضة للخطر

بع  من أر أكرثه يلزمّأن، 2008 عاميف ، اكن من املقدر
يق ادلاخيل تد قنوات معل يف ا ل لتغطية لك اجملاالت  سـ

 كثرية العرضة للخطر

يفات اليت اضطلع  ُاكنت لك ا لتلك
يق ادلاخيل يف  تد قهبا يف جمال ا ل

تعلق 2011-2010 الفرتة ت 
ثرية العرضة  كمبجاالت معل 
ّللخطر كام حدد يف اخلطط  ُ

يق ادلاخيل تد نوية  قا لل واكنت . لسـ
ية جما تغطبة  ثرية نسـ كالت العمل 

يق  تد يات ا قالعرضة للخطر  ل بعمل
ناء  اجملاالت % 80تناهز  سـتثاب

توسطة العرضة للخطر  ملا
يةل العرضة للخطر  لقلواجملاالت ا

 ئحمقق جزيا

يجة بلنتا ثري العرضة للخطر: ةتق املر يق داخيل فعال وهمين جاهز ويغطي لك جماالت العمل  كتد ق
 

سري انت األداءبيا أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

يق عىل األقل يف 10 يات تد ق  معل
تني  لسـنفرتة ا

تمكلت ُا يق يف سـ يات تد ق أربع   2008عام معل

لشأن اتقارير مخسة  وصدرت يق يف ب  2009عام قتد

تمكلت  ُا يق 14سـ ية تد ق  معل
يات يف عام (  2010معلست 

يات يف عام   )2011معلومثان 

ياحمقق  لك 

ية ومدونة  د القواعملهناملعايري ا
ياأل ية و ةقخال شورة ا لعملا مل

هد املدققني  معالصادرة عن 
بق يني  تطادلا  خل

هد  يق معايري  يق ادلاخيل إىل  تد ثاق ا معشري  بق ل ي تطي م
يني  يالقواعد األومدونة خلاملدققني ادلا شورة و ةقخال ملا

ية  لعملا

بقا  يفات  يع ا طاضطلع  تلك لجبم ُ
يني ملعايري  خلهد املدققني ادلا مع

يةو شورة ا لعملا القواعد ومدونة  مل
ياأل يمي ذكل . ةقخال تقومت 

بل  تظام، مبا يف ذكل من  قاب ن
يني  .جمدققني خار

ياحمقق  لك 

يجة بلنتا متكني املدير العام من اختاذ قراراته: ةتق املر ناسب  يق تكفل أساسا سلامي يف الوقت ا لتقارير ا مل  لتحق

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

شطة ا لتأ نجزة وفقا ن ميق  حق
ياسة  يق ادلاخيل و تد سـثاق ا ل قي مل
يق يل إجراءات ا يق ود تحقا لتحق  لل

يقات سم ا لتحقبق  ق يا، يط يق ادلاخيل ، لحا تد قثاق ا ل مي
متدها لك من  يق كام ا ية املوحدة  تو بادئ ا عوا للتحق جهي ل مل

تحدةنيلمؤمتر احملققني ادلوي  مل واألمم ا

يل إجراءات  لبدأ العمل بد
يق، اذلي ي وفر مجموعة اكمةل لتحقا

يات  معلمن القواعد اليت حتمك 
سطس  نذ أ يق،  غا م  2010لتحق

ياحمقق  لك 

شأن اوجيري إعداد   لتحقياسة  ب يق وإجراءات سـ
ناد إىل  للتحقيق األمم ارسات ممهنية وملاعايري املستابال
تحدة  يدةملا  جلا

 

ُ يق يف ن يل إجراءات ا لتحقرش د ل
سطس  تظر .2010غأ يُن ومازال 

ياسة يقسـصدور   .لتحق ا

 ئحمقق جزيا

يا   يقات حا سم ا لدلى  ية 22لتحقق تعالقةقض  ُ، وا مكلت سـ
 2008 عامثالث قضااي يف 

ية عالقة يف 18 سمرب 31قض  ي د
تمكلت . 2011 ُوا ية 35سـ قض 

تني  لسـنخالل فرتة ا

 ئحمقق جزيا
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يا بإجراءات اإلبالغ 2010سيبدأ، يف عام   مس، العمل ر
ثا ها  شرت يعن اخملالفات،اليت  مي يق ادلاخيل ط تد قق ا  ل

همت  يق ادلاخيل سأ تد قبة ا ل شع
ياسة والرقابة اإلدارية سـ يف إعداد 

بلغني عن اخملالفات، علام  ملمحلاية ا
ياسة يه اآلن يف  لسـبأن تكل ا ّ
شاور  رشوع وجيري ا لتشلك  م

 بشأهنا

 ئحمقق جزيا

يجة بلنتا سؤولني: ةتق املر يا وا تاحة لإلدارة ا تة  ية  ملمعلومات  لعل ب ممي مث   عن الربامج وادلول األعضاء الختاذ القراراتتقي

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

يمي واألدةل  لتقياسة ا سـ
توجهيات   نفذةُمذات الصةل لوا

رشوعات األدةل واإلجراءات ،2009، يف عام عدسـُت م 
تقل يمي اذلايت ا ملسـألغراض ا  لتق

يمي يف  ياسة ا رشوع  لتقأعد  سـ م
قره املدير العام يف أ (2010عام 

بادئ ). 2011مارس  مووضعت 
تقل  يمي ا ية  تو بو ا سـالو جهي ل ملي للتق

يذها خالل 2010يف عام  تنف ومت 
تني   لسـنفرتة ا

ياحمقق  لك 

يا عىل مدى ستُو  يمي تدر ياسة ا جينفذ  يذ 2011بدأ، يف عام  2010 عاملتقسـ تنف، 
نقحة  يمي ا ملياسة ا لتقسـ

يمي للفرتة  ية ا لتقواسرتا تيج
نادا إىل تكل 2010-2015 ست، ا

تصممي إطار  ياسة، وذكل  با لسـ
نيمي مجموعة األشطة القطرية  تق

يمي  يا وإطاري  تقاملضطلع هبا يف  كين ُ
رشوعات جدول م مرشوعني من 

ية  مراكز دمع (لتمنأعامل ا
تاكر يا والا نولو با ج ) TISCs (لتك
ئة نا يات ا شـواألاكد ل  )مي

 ئحمقق جزيا

يا6 يمي عىل األقل يف تمعل  تق 
تاحة فرت تمكةل و تني  مة ا مسـن لسـ

ية عىل الوجه  ملعنهات ا للج
ناسب  ملا

تكامل تقريرين يف عام  يمي من ا سم ا سـمتكن  لتقق يت تقرير أداء  2008ّ تمكل  ثبا تسـ ُ
 2009- 2008الربانمج 

يمي مجموعة األشطة  نواكن  تق
يا عىل وشك  كينالقطرية يف 

تكامل يف هناية عام ة  2011سـالا
تقرير( رشوع ا لمت تلقي   )م

 ئحمقق جزيا

يمي اذلايت ال يات ا لتقمعظم   يتمعل
ثل ملعايري جودة اجترهي متت الربامج 

ية يمي األسا سـا  لتق

يات  معلال جترى  يمي اذلايتُ يا، لتقا تظم وال ل، حا نشلك  مب
ثل أسس املقارنةمعايري اجلفهيا اعي ُتر ية،  مودة األسا ، سـ

نات، و،وتعريف األهداف يللعيأخذ ا تح ل ودقة ا  وغري ل
 ذكل

شأن مت بة  نا نصاحئ ا ب توفري ا سـ مل ل
يمي  يات ا تقية الاضطالع  ليف بعملك
ناء عىل طلب زابئن من  باذلايت 

شاريع . ادلاخل ملغري أن الربامج وا ّ
يات  يعا تكل ا ترب  لعملال  مج تع
ية لتخطيطجزءا من دوراهتا ا ً 

 ئحمقق جزيا
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ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
ية  نفقات ا لفعلا رشية وخال(ل رشيةلباملوارد ا تحويالت ) لبف املوارد ا ية بعد ا ليف مقابل املزيا  2011-2011ن

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا�������

  
 ا���ا��

�ة  ��ا�

2011-2010

  
 ا���ا��

    
ا������

 2011-2010

��� ا������ت 

�ـ�ت             �� 

2011-2010

 
��� 

ا#"ـ�!�ام  
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ا���ارد ا������

%879100.0'8791'1                 695'2ا������
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تحويالت  .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا يف يف املزيا ليالحظ اخنفاض  ن طف متدة للفرتة 2011- 2010ُ ية ا ملع ابملقارنة مع املزيا ، ويعزى ذكل 2011- 2010ن
تنيأساسا إىل   .لسـنشواغر الوظائف املوجودة مضن هذا الربانمج خالل فرتة ا

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

تيض  شطة، اليت اكنت  بعض األ يمي يعين أنه تعذر الاضطالع عىل حنو اكمل  يق وا شاغر الرييس املوجود يف جمال ا تقا تق تحق نئ ب ّل ّ ل ل
تعاقدية اليت تق ثب وإدارة اخلدمات ا لرقابة عن  ها أصالك شلك اخملطط  ها اب تكام ية، وا لوم هبا هجات خار ل لج وقد أسفر ذكل عن . سـ

تعاقدية رشية، السـامي مضن اخلدمات ا نقص يف إنفاق خالف املوارد ا لبعض ا ب  .لل
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 خدمات املؤمترات واللغات :27 الربانمج

سؤول عن الربانمج يد أ  :ملا  سوندارام. لسـا

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
متر  يع وظائفه سـا ها وخدمات الربيد، يف تو سجالت و باعة وإدارة ا سـهذا الربانمج، اذلي يغطي خدمات املؤمترات واللغات وا ل حفظلط

تجابة لزتايد الطلب عىل خدماته ناسب ا ها وحتديهثا بكفاءة ويف الوقت ا سـو مل  .تبسـيط

يل الرمقي لالجامتعات يف عام  رشوع ا سجواسـهتل  لتم باره وتدريب املوظفني ومت، ذلكل الغرض، . 2010ُ نظام الالزم وا تتريب ا ل خك
يني نظام ابلاكمل يف أواخر عام . ملعنا رش ا لومت   .2011ن

نظام اإللكرتوين احلايل سني ا يل اإللكرتوين من أجل  بري يف جمال ا لواضطلع بعمل تطويري  حت سج لتك يل . ُ نظام احملدث  يح ا سجوأ ل للتت
يات العامة لعام  شاركني 2011مجلعاإللكرتوين ألغراض ا بل ا تخدم عىل نطاق واسع من  مل، وا قسـ يل حنو (ُ  ابملائة من 75تسجمت 

بو بل موظفي الو نظام اإللكرتوين، مبن فهيم من جسلوا يف موقع الاجامتعات من  شاركني عن طريق ا يا ل قمل تخدام ). ُ سـوقد أسفر ا
تصممي أل ية احملمكة ا ية ا نظام اإللكرتوين واألهجزة احملدثة وا لا ت لتحل توى لبن يات عن احلد، إىل أدىن  يل خالل ا سـغراض ا مجلع مسج لت

هم يف موقع الاجامتعات يل أ تقاط شاراهتم أو  تظارها ال ندوبني ا نفسممكن، من املدة اليت اكن عىل ا سج ل ن نادا إىل . تمل ستومت، ا
ّهد الطريق   نظام مما  نات عىل ا سابقة، إدخال املزيد من ا يات ا تعراض أجري  لتا مي ّي ل ل للجمع يا يف الاجامتعات لتحسسـ جييقه تدر طب

ية األخرى تني القادمة, ئيسـالر يل اإللكرتوين يف فرتة ا تواصل تعديل نظام ا نو لسـي تسجل  .س

سب  بو زايدة يف عدد الاجامتعات  هد الو تني مل  حفوخالل فرتة ا ي ش تن ، )2009-2008 اجامتعا يف الفرتة 221 اجامتعا مقابل 250(لسـ
يت الاجامت هدت أيضا متديد موا قبل  يةش سات اللجان الر سـعات، مضن إطار   .ئيجل

ية يف يف أشاكل ر يل الواثئق الواردة وحفظ األر ية  مقوتواصلت  شـ سج ية (وبلغ العدد اإلجاميل للواثئق . تمعل ية واإللكرتو نالواثئق الور ق
ها ضويا يف الفرتة ) وواثئق الفاكس ئاليت مت   .2009-2008رتة ث ويقة يف الف55 000ث ويقة، مقابل 98 000 2011-2010مسح

ية اجلديدة، فضال عن حفظ  با ناف ا ية يف الاحتاد ادلويل محلاية األ تخزين الرسائل اإللكرتو نجاح، نظام إلكرتوين  بق،  تو ن ص ن ل ب لط ُ
ية، يف شلك إلكرتوين  رشة املا نوات الانيت  تحدثت خالل ا بو، اليت ا شورات الو ضيع  ع سـ سـ ي ن ثمج ل ُ مت حفظ ما يزيد عىل (م

بوع إلكرت21 000 يامط   ).نو

بة  يض تاكيف الربيد  تني،  سـومت، خالل فرتة ا بنل ختفل تفاوض عىل العقود املربمة مع مقديم خدمات 17,8سـن يجة إعادة ا ُ ابملائة  ل نت
ية نظامت غري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو تعممي الواثئق عىل ادلول األعضاء وا ية  تخدام الوسائل اإللكرتو مالربيد وتعزيز ا ملم ل مل ل ن  .سـ

يةومت  ية ا نا تاج الواثئق من خالل احلصول عىل معدات أكرث تطورا من ا بع وإ نيق املزيد من الكفاءة يف خدمات ا ل ن لتقلط ح كام . حتق
يق رمز  ية قصرية للغاية و بع يف آجال ز ية الطلب املزتايد عىل خدمات ا ثةل يف  تحدايت ا تغلب عىل ا بأحرز جناح يف ا ن لط ب مت ل تطل متل مل ّ

بو اجلديد وإطالق  بو أبواهبا أمام العموميالو يه الو تح  يأول يوم  ف  .تف

ية ابللغات فامي  يع نطاق ا ية إىل تو بات الواردة من ادلول األعضاء وادلا ية ا تغطوفامي خيص خدمات اللغات واصلت األمانة  سـ ع لطل لب تل
ياانت واملواقع اإل شورات أو، كام لوحظ مؤخرا، قواعد ا بخيص الرتمجة الفورية أو الواثئق أو ا لن يةمل  .نلكرتو

ست 2010وأجريت، يف عام  ية ا تحدة الر بو بلغات األمم ا يع جلان الو ية بغرض تقدير مدى توافر الواثئق املعدة  ل، دراسة  مس مل ي مجل حتليل
يات عام  مجعوقدمت إىل  نه املدير العام يف اخلطة 2010ُ بو، عىل حنو ما  بق عىل مراحل يف الو ياسة لغات شامةل  بيّ، مع  ي تط ُسـ

توسط تيالاسرتا ملية لألجل ا بارات اجلودة املربطة هبا 2015-2010ج شطة الرتمجة وا تطلهبا أ هائةل اليت  ت، مع مراعاة املوارد ا ت ن عت ل
 ).A/48/11ثالويقة (

يات عام  تان أقرهتام  بو، وهام مر ياسة اللغات املقرتحة للو تان من مراحل  مجعواكنت مر حل ي سـ توايل، 2011 وعام 2010ّحل ل عىل ا
ية تنصان عىل ت ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو شمل واثئق ا ست  ية ابللغات ا يع نطاق ا ثو ن ل للج ي ل تغط مللكسـ ملعم لل

يدية والفوللكور يف عام  نة 2010لتقلواملعارف ا ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وا نة ادلامئة ا تني هام ا تني إضا للج وواثئق  ن للج ي ملعن فجل
ية بق ية يف عام ملعنادلامئة ا ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فانون العالمات ا ب ع لص  .2011لل
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يدية  ية بفضل إدراج تدابري تر تني مضن خمصصات املزيا يذ الك املر شـوأحرز جناح يف  ن حل وافقت علهيا ) مثل احلد من جحم الواثئق(تنف
باع هنج ية إىل ا هود الرا يلكة ا تادلول األعضاء وإعادة  مه ية يف إجناز األشطة مع جل ن مؤسيس جديد يزيد من الاعامتد عىل هجات خار ج
 .احلرص، يف الوقت ذاته، عىل احلفاظ عىل معايري اجلودة

 بياانت األداء

يجة بلنتا ها وخدمات الربيد لفائدة اكفة من يطلهبا و: ةتق املر سجالت و باعة وإدارة ا ية خدمات املؤمترات واللغات وا نزايدة فعا يحفظ ل لط  تفع هبال

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ية  لتغطتلكفة اخلدمات وا
باعة ( لطاملؤمترات واللغات وا

ها  سجالت و حفظوإدارة ا ل
ئوية ) وخدمات الربيد مبة  كنسـ

ية  بو ا يف الو يلمن تاك ي لتشغل
نفقات(  )لا

يون فرنك 38,4 إىل 27وصل إجاميل نفقات الربانمج  مل 
من إجاميل % 6,7، أي )2009- 2008(يسورسي 

نظمة يف   .2009- 2008 الفرتةملنفقات ا

ية  اجامتع121 مجموعه وعقد ما يف، ملدة إجام لا يف  جن
  عام يفمشاركني 7 808 أايم وحرضها 310بلغت 
2009 

 27وصل إجاميل نفقات الربانمج 
يون فرنك 35,3إىل  مل 

من إجاميل % 6، أي يسورسي
نظمة يف  ملنفقات ا

 .2011-2010 الفرتة

ا يف  اجامتع250 مجموعه وعقد ما
 اجامتعا يف 221 (جنيف
وحرضها ، )2009-2008 الفرتة
 15 900( مشاراك 16 330

 )2009-2008 الفرتةمشارك يف 

سوحة  ملموزاد جحم الواثئق ا
بلغ  سجةل  يضويا وا مل  98 000لئ

ث ويقة يف 55 000ثويقة، مقابل 
ثل 2009-2008 الفرتة ّ، مما  مي

بة وزاد عدد %. 78 بنسـزايدة 
طلبات اسرتجاع الواثئق القدمية 

يض %. 24بنسـبة  ختفومت 
بحث يف الواثئق  للالوقت الالزم 

يقة واحدة، مع  قإىل أقل من د
يام  ية  يةل إلكرتو للقتوفري و ن سـ

 .بذكل يف لك احلاالت

ياحمقق  لك 

نتاجئ األشطة للحفاظ عىل معايري  ن
بة  يهنا اب ية أو  تا سـاإل لنن س حتج

نظ سم ململوظفي ا قمة العاملني يف 
اللغات وتلكفة الرتمجة للصفحة 

 الواحدة

تلكفة  ية وا تا لتوايت اإل ن جسـ ية ظلت 2009-2008للفرتة م تا توايت اإل ج  ن مسـ
تلكفة  كام يه، مع اإلبقاء عىل لوا

متوسط تلكفة ترمجة الصفحة 
 فرناك 213الواحدة يف حدود 

 يسورساي

وزاد جحم ترمجة الواثئق اخلاصة 
شورات ابجامتعات الو نبو وا ملي

بة  % 12,6بنسـوالواثئق األخرى 
 74 633من جحم إجاميل قدره (

 2009-2008 الفرتةصفحة يف 
 صفحة يف 84 087إىل 
 )2011-2010 الفرتة

ياحمقق  لك 



 2011-2010 الربانمج تقرير أداء

171 

يف الربيد  ليض إجاميل تاك ختف
 %15بنسـبة 

يف الربيد   2 887 753: 2009  عام هنايةيفلإجاميل تاك
 ي سورسايفرناك

يفإجاميل تبلغ   الربيد، يف لاك
يون 5,1، 2011-2010 الفرتة مل 

 6,2يفرنك سورسي، مقابل 
ييون فرنك سورسي يف  مل

 اخنفاض -2009-2008 الفرتة
 %17,8بنسـبة 

ياحمقق  لك 

يجة بلنتا ها وخدمات الربيد لفائدة اكفة من يطلهب: ةتق املر سجالت و باعة وإدارة ا ية خدمات املؤمترات واللغات وا حفظزايدة فعا ل لط تفع هبال ينا و
 

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ملبة الا الفعل الواردة ردود ئوية لنسـ
هات اليت تط اخلدمات ب لجلمن ا

تفعة هبا و هات ا ملنا خدمات (جل
باعة وإدارة  لطاملؤمترات واللغات وا

سجالت و حا فظها وخدمات ل
 تكل  عن رضاواليت تعرب) الربيد

هات   ن ذكل مأو أكرثجلا

ملبة الا هات اليت الفعل الواردة ردود ئوية لنسـ جلمن ا
تفعة هبا واليت تعرباخلدمات وب لتط هات ا ملنا   عن رضاجل

هات   2010  من ذكل يف أواخر عامأو أكرثجلتكل ا

عىل الرمغ من عدم إجراء 
بب نقص  تطالع لآلراء  بسا سـ
رشية، فإن ردود فعل  ّاملوارد ا لب

ية إج تخدمني اكنت إجيا با . امالملسـ
ّومل ترد أية شاكوى خالل فرتة 

تني  لسـنا

من مجموعات % 100مت توفري 
ية اخلاصة مبعاهدة  ماملواد اإلعال

شأن الرباءات يف شلك  تعاون  با ل
وريق وإلكرتوين يف املوعد احملدد 

 لها

تاج إخطارات نظام  يد إ نوأ ع
ياانته  بمدريد ورشته وقاعدة  ن

Romarin وواثئق الاجامتعات 
اإلطار الزمين ااحملدد وتوفريها يف 

 ذلكل

بع ما مجموعه  يون صفحة 40ُطو مل 
يض 30( يون صفحة ابأل ب  مل

 ماليني صفحة 10واألسود و
 )ابأللوان

 ئحمقق جزيا

ياسة   فعاةل وشامةل لغويةسـوضع 
ياجات إىل  حتوحتديد الا

تيص املوارد املربطة هبا  ختص
شورات  نية الاجامتعات وا ملتغط ل

بو اإللكرتوين  يوموقع الو

ياجات اليت تسـتجيبال  ية لال ياسة واملوارد احلا ت ا ل حسـ ل
 عربت عهنا ادلول األعضاء

يات العامة لعايم  مجلعنظرت ا
ياسة 2011 و2010 سـ يف 

بو اللغوية ُواختذ قرار يف عام . يالو
ية 2011 يع نطاق ا تو تغط  سـ لب

يع جلان  شمل  ست  مجابللغات ا ي لل
بارا  ية ا ئاهتا الر بو و تالو سـ ي عي ي ئه

ومت، يف . 2012من عام 
يع 2011-2010 الفرتة سـ، تو

ست  ية ابللغات ا لنطاق ا لتغط
ية حبق ليشمل  نة ادلامئة ا نا ملعللج

نة  املؤلف واحلقوق اجملاورة للجوا
ية بقانون العالمات  ملعنادلامئة ا

تجارية والرسوم والامنذج  لا
ية ياانت اجلغرا ية وا نا فا ب ع  للص

ياحمقق  لك 

نة  للجإاتحة الواثئق الجامتعات ا
ية احل ية اب ية ادلوية ا مللككو نم ملعل

ية يف معظم الاجامتعاتلكاإلن با ية واإل نزيية والفر سـ يحت  نسـ نة ال الواثئقتأ للججامتعات ا
ية  ية اب ية ادلوية ا مللكاحلكو نم ملعل

ياحمقق  لك 
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ية واملعارف  ثالفكرية واملوارد الورا
يدية والفوللكور بلك اللغات  لتقلا

ية  مسالر

ي ف ة واملعارثالفكرية واملوارد الورا
يدية والفوللكور  وكذكل لتقلا

ثالثة  لالجامتعات األفرقة العامةل ا
ُذات الصةل، اليت تعقد يف فرتات 

بابلعرية ما بني ادلورات، 
ية إضافة إىل  ية والرو سـوا ني لص

يةلكاإلن با ية واإل نزيية والفر سـ  نسـ

 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

ية  نفقات ا لفعلا رشية وخالف(ل رشيةلباملوارد ا تحويالت ) لب املوارد ا ية بعد ا ليف مقابل املزيا  2011-2011ن

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا�������

  
 ا���ا��

�ة  ��ا�

2011-2010

  
 ا���ا��
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تحويالت  .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا لتالحظ زايدة يف املزيا ن متدة للفرتة 2010-2011ُ ية ا ملع ابملقارنة مع املزيا ، ويعزى ذكل أساسا إىل 2011- 2010ن
بدال نظام ختصيص ق بو وا يات الو رشية للربانمج ألغراض  ستدر إضايف من خالف املوارد ا ي مجع تعاقد مع هجات Isilineلب ل وا

ياسة اللغوية اجلديدة يذ ا ية  لسـخار نف  .لتج

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

تني شهدت  رشية، ويعزى ذكل أساسا إىل األلسـنفرتة ا تخدام خالف املوارد ا بنقصا يف ا يةلسـ تا لمور ا تاكيف : ل لاإلفراط يف تقدير ا ل
تفاوض عىل خفض تاكيفه؛  يض جحم الربيد وا ساعدة احلاسوب؛ و رشوع أدوات الرتمجة  يذ  يات العامة؛ وعدم  لاملربطة اب ل مب م مجلع ختفت تنف

ياانت شاريع نقل قواعد ا رشوع من  بوإرجاء  م  .لم



 2011-2010 الربانمج تقرير أداء

173 

 األمن :28 الربانمج

سؤول عن الربانمج يد أ  :ملا  ارامسوند. لسـا

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
سالمة واألمن لظلت تاكيف خدمات ا سقة مع تاكيف 2011-2010، خالل الفرتة ل ل،  سابقةمت من إجاميل مئوية نسـبة ك لاألعوام ا

نظمة تني توىل و. ملنفقات ا ية إدارة28الربانمج لسـنخالل فرتة ا سؤو نجاح،  ل،  م هزيات نظمة  لك أب سالمة واألمن يف اجتو ملا ، نظمةل
يل يف مارس . يتوىل إدارة بعض مهنا فامي مىض.24الربانمج  ناليت اك بىن اجلديد طور ا شغوابإلضافة إىل ذكل دخلت مرافق ا لتمل
سالمة واألمن واكنت حتت الضامن2011 تعلق اب ية  هزيات إضا يعاب الربانمج ألنظمة و ل، مما أسفر عن ا ت ف جت ست  .سابقا .ّ

بو ،2011- 2010ُونفذت، يف الفرتة  ية وبرعاية الو سالمة املوظفني وأمهنم يف األسفار الر تعلق  ياسات جديدة  ي عدة  مس ب ت سـ
ياسات  تحدة إلدارة األمن، وإدراج  نظام األمم ا بقا  شارات  يف، فضال عن مواءمة تصممي ا قلالجامتعات اليت تعقد خارج  مل ل ط ل جن ُ

بىن اجلديد ياانت ا بة ادلخول يف مركز  نة ملرا مليوية  ب قسـ  .حمح

بو، تقدما عىل مدى وأح يذ يف الو تحدة إلدارة األمن موضع ا رشوع حتديث األمن، اذلي يريم إىل وضع معايري األمم ا يرز  مل لتنفم
يذ  رشوع إىل مرحةل ا بل ا تدة من مرحةل ما  نفمراحهل ا لتق مل تني هناولوحظ، إجامال يف. الاكململم يذ حنو، لسـنية فرتة ا تكامل  تنفا  60 سـ

تحدة األ معايرين م ملائةاب يق الواردةخارطة الطريق  عىل بناءاملذكورة ملمم ا تد ق يف تقرير ا ّوشلكت إصاابت . 2009-2008للفرتة ل
نني ابملائة من بلغلحوادث إلجاميل لعدد اال ثاملوظفني أقل من ا  .2011-2010 الفرتة  عهنا يفملا

نظمة اجلديدة اليت صدرت يف يويو  ياسة ا يجة  لو مل لسـ شاركة ا2010نت سالمة 28لربانمج م، زادت  تعلقة اب ل يف إدارة اخملاطر ا مل
يف يف الفرتة  بو رعايهتا خارج  نواألمن يف الاجامتعات اليت تولت الو تمكل . 2011- 2010جي ُوا نوي للجودةسـ يمي  يفلسـالضامن ا تق 

ية يات امناخملاطر األ بو الرييس، فضال عن  يات املضطلع هبا يف مقر الو يع ا تق فامي خيص  لئ معل ي لعمل نواي ملاكتب ُمج سـيمي اليت جترى  ُ
ية بو اخلار جالو مترارية العمل. ي بات ا تجابة  شاط، يف خطة الا سـكام شارك الربانمج،  تطل سـ ملن مترارية ) BCRP( ب ية إدارة ا سـواسرتا تيج

بو) BCMS(العمل  يات الو يفامي خيص  شاط يف مطلع عام . معل ىل ، يف إجالء املوظفني وساعد ع2011بنوأخريا شارك الربانمج، 
ثريا يف احلفاظ عىل سري العمل واحلد من  هم  سوانيم، مما أ بو عن بعد عقب الزلزال وا تابع للو ياابن ا تب ا كإدارة شؤون  ت ي ل سل ّمك ل

نظمة وسائر أحصاب املصلحة ية وا يات املؤ بو وا ملاألرضار اليت أحلقهتا الاكرثة مبوظفي الو سـ لعمل  .سي

 بياانت األداء

يجة بلنتا بوخدمات معززة: ةتق املر سالمة واألمن ابلو ية والكفاءة يف جمال ا يث الفعا ي من  ل ل  ح

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

بة  سالمة واألمن  سـخدمات ا كنل
نظمة  يل ا يف  ملئوية من تاك شغ تل م

نفقات(  )لا

 فرنك ماليني 9,4 إىل 28وصل إجاميل نفقات الربانمج 
ملنظمة يف من إجاميل نفقات ا% 1,64يسورسي، أي 

 2009-2008الفرتة 

 28وصل إجاميل نفقات الربانمج 
 فرنك ماليني 9,983إىل 

من % 1,70يسورسي، أي 
نظمة يف  ملإجاميل نفقات ا

ظلت و. 2011-2010 الفرتة
يف  تاك لهذه ا تةل ابلفرتة  مقارنة باث

 ابذلكر أن واجلدير. 2008-2009
أنظمة  اآلن لك  يدير28الربانمج 

سالمة واألم  %100سـبة بنن لا

ياحمقق  لك 

عدد املامرسات اإلدارية اجلديدة 
نظمة من مجموع أرسـهتااليت  مل ا

تفق علهيا يف فرتة  ملاملامرسات ا
تني   2009-2008لسـنا

يذها يف هناية  تفق عىل  سني ا يات ا تنفعدد تو مل تح عام لص
2009 

يات جديدة  صاتفق عىل ست تو ُ
  2011-2010 الفرتةيف 

ياحمقق  لك 
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يجة سالمة واألمن بأمكهل مبا يف ذكل سنيحت: ةقبت املرلنتا نه من حوادث قد تؤدي إىل وقوع إصاابتل نظام ا بلغ  عما  ّي ُ 

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

بو يتويف الو  حبلول هناية، ستسـ
 من معايري %60 ،2011 عام

تحدة إلدارة األمن  ملنظام األمم ا

بومتكّنت  يفاء ،2008  عاميف، يالو من % 20ست من ا
تحدة إلدارة األمن بني يف ملمعايري نظام األمم ا م كام هو 

يق تد قتقارير ا   عامحبلول هنايةّومتكن الربانمج، . ل
يفاء، 2009  عايريتكل املمن % 30 ستمن ا

ية تقدما  لهدت املرافق احلا من ش
رشوع إىل  بل ا ملمرحةل ما  ق

يذ   لتنفمرحةل ا

يا  لكحمقق 

 املوظفني اذلين نسـبةعىل بقاء اإل
توى يتعرضون إلصاابت  مسـيف 

من إجاميل عدد % 2 أقل من
مبا يف ذكل ماكتب املوظفني، 

بو  لالو  لتنسـيقي

بة من تعرضوا إلصاابت  من % 1أقل من نسـاكنت 
 2009  عامإجاميل عدد املوظفني حبلول هناية

ّشلكت إصاابت املوظفني أقل 
من )  إصاابت8أو % ( 1,5من 
ّبلوادث ااحل مجموع غ عهنا يف مل
بالغ 2011-2010 الفرتة ل وا

  حاداث531عددها 

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا يف : ضامن اجلودة: ةتق املر بو يف  ها الو توى اليت  يعة ا ناء املؤمترات والاجامتعات الر نة أ ية و ية مر نإجراءات أ ي سـ ث س ض جن تض يفم تسـف مل ّحم
يق  لتنسـوخارهجا ويف ماكتب ا

سري انت األداءبيا أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

ية بة اإلجام لا ُا اضطلع به من  مللنسـ
يمي اخملاطر و تقيات  امي فحفصها معل

ئقر الريس وماكتب  املخيص
يق ملؤمترات ا، ولتنسـا

تلفة وال والاجامتعات خملوظائف ا
تحدة اليت تفي  ملمبعايري نظام األمم ا

 إلدارة األمن

نحو  باضطلع  يمي اخملاطر من مجموع % 80ُ تقيات  معل
يق املامي خيصفصها حفو لتنسـقر الرييس وماكتب ا ، ئ

تفي وظائف  الخمتلف ملؤمترات والاجامتعات واواكنت 
تحدة إلدارة األمنفعال   ملمبعايري نظام األمم ا

ُاضطلع، يف 
بع 2011-2010 الفرتة بسـ، 

ية،  جيات حفص ملاكتب خار معل
تني أدارهتام  جيوتظاهرتني خار

بارش شلك  بو  مالو ب ُكام اضطلع . ي
يات حفص ب معلثالث 

ية /ملؤمترات جاجامتعات خار
تحدة  ملقدمت فهيا إدارة األمم ا

سالمة واألمن  لشؤون ا ل
يق  تولهيا  بو  ساعدة إىل الو سـا ب ي تنمل

سالمة واألمن يف لك  شطة ا لأ ن
 .مهنا

يا  لكحمقق 
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ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
ية  نفقات ا لفعلا رشية(ل رشية وخالف املوارد ا باملوارد ا لب تحويالت يف) ل ية بعد ا ل مقابل املزيا  2011-2011ن

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا�������

  
 ا���ا��

�ة  ��ا�

2011-2010

  
 ا���ا��

    
ا������

 2011-2010

��� ا������ت 

�ـ�ت             �� 

2011-2010

 
��� 

ا#"ـ�!�ام  

(%)

ا���ارد ا������

%865100.0'8651'1                 916'1ا������


�ن��n/a--                    195 ا�

%287287100.0                    269ا����اء ا��
��ر��ن

%100.0                152'2                 152'2                 380'��2��ع ا���ارد ا������  

��ف ا���ارد ا������

 ��%64.0                     58                      90                      90ا����ر وا�

������
%0.0                    -                    417                      20ا���!�ت ا�

"#$�
%103.6                634'7                 371'7                 204'7!&�و%�ت ا�

%205.1                   139                      68                      68ا�,+*ة وا)!�ادات

%98.5                831'7                 946'7                 382'��7��ع  ��ف ا���ارد ا������

 %98.9                983'9              098'10                762'9ا�����ع
تحويالت  .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت 564 000زايدة قدرها ُتالحظ  ية بعد ا ل فرنك سورسي يف املزيا ن متدة للفرتة 2011-2010ي ية ا ملع ابملقارنة مع املزيا ن
تويل الربان2011- 2010 سالمة واألمن، واليت ل، وذكل نظرا  هزيات ا يانة  تعلقة  ية اخلاصة بإدارة لك العقود ا سؤو لمج مجمل ا بص مل ل جتمل

بىن اجلديد يف مارس .  فامي مىض24اكن يهنض هبا الربانمج  شغل ا نظمة، ابإلضافة إىل ذكل،  ملوقامت ا ب شاء 2011مل ن، مما تطلب إ ّ
ية ومتديد  ية يف جمال احلراسة األ ية إضا نوظائف  مفعل تقال إىل ف ية املربطة ابال هام اإلضا ية ا تا، من  متكن، مؤ نساعات العمل  ت فتغط مل ق ّ لل

بىن اجلديد  . ملا

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  2011- 2010نسـ

رشية  ية فامي خيص خالف املوارد ا تخدام املزيا بة ا ببلغت  ن سـ لسـ شمل األموال اإلضافة املحوةل يف عام %98,5ن ّ، مبا  ُ  .2011ي
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ناء اجلديد : 29 الربانمج  لبا

سؤول عن الربانمج يد أ  :ملا  سوندارام. لسـا

 2011-2010اإلجنازات يف الفرتة 
يدا  تني، تقدما  ناء اجلديد، خالل فرتة ا رشوع ا جأحرز  لسـن ب توى واقرتبلم عدد ل العام املقاول تسلمي ابلرمغ من عدم الاكامتل مسـمن 

ساحات من  توبر العقديف يف املوعد احملدد ملا يه الحقا وهو نومفرب 2010ك وهو أ تفق  سلمي املؤجل ا عل ويف موعد ا مل ُت . 2010ل
تأخري يف  سالمة واألمن مع بعض ا هزيات ا يل  يهتا و تحقق من صال بار املرافق وا هزي ادلاخيل وا يات ا تمكلت  لوا ل شغ ل ت معل جتسـ ح تتج خ ل ُ

بىن إال يف. 2011بداية عام  شغل ا سن احلصول عىل إذن  تأخري مل  يجة ذلكل ا ملو ب ت يل ّغري أنه اكن من املمكن . 2011 مارس نت
تأجرة  باين ا نقل املوظفني من ا تحضري  يات ا رشوع يف  عدد من  سـا مل ل ل معل بىن P&Gمبىن (ملُل بل ) CAMم و بىن اجلديد  قإىل ا مل

سطس P&Gمبىن  لضامن إفراغ 2010هناية عام  ية2011غ حبلول اترخي هناية العقد يف أ بو تاكيف إضا بد الو ف، دون أن  لتك ي ّ . ت
هري مارس ويويو  بىن اجلديد يف الفرتة بني  يات الاتقال إىل ا نومتت لك  مل ن بىن . 2011شمعل تأجرة، وهو  باين ا موأفرغ أكرب ا سـ ململ

P&G سطس ئجاره كام اكن مقررا، أي يف أواخر أ ـي عقد ا غ، وأ ّ ت  .2011سهن

يق هجود و جلمت  ناء والفتنسـ رشوع ولبنة ا بة ا ملريق ادلاخيل ملرا رشوعق ندس املعامري وملقائد ا بو من أجل ضامنمله وا جناز  إيوالكء الو
بىن اجلديد  تفريط ملا ية دون ا لمضن حدود املزيا تفق 2011 عام أواخريف  و.جودة العمليف ن ية ا رشوع مضن املزيا مل، اكنت تاكيف ا ن مل ل

تكون من(علهيا  ية تاليت  يةاملوحدة ن املزيا بلغ إجاميل يحتياطوا سـاألسا نفقات الطارئة  مبا يون فرنك سورسي162 قدره ل ي  علام ، )مل
تعني سدادها  ّبأن مثة عددا من املدفوعات اليت ال يزال  ي ساابت  نتيجة ذلكلو. 2011 عام يفّ حلتعذر إغالق ا ناء ّ رشوع ا باخلاصة  لمب

 .2011 عام يف هنايةاجلديد 

ساحات يف عام  سلمي بعض ا سجل يف  تأخري ا نظر إىل ا ملواب ت مل ل ّل نت ال2010ُ تصف عام متكّ،  بو، بعد مفاوضات دامت حىت  نو مي
ية قدرها 2011 مية إجام ل، من احلصول عىل تعويض مايل من املقاول العام   .ي فرنك سورسي2 225 000بق

ناهز  نفق  بلغا غري خمصص وغري  متدة ابلاكمل، مما ترك  ية ا تخدم املزيا يومل  ن ُمسـ م ّ ملع ُ ية املوحدة 2,4ت ن ماليني فرنك سورسي يف املزيا ي
بلغا آخر قدره األ ية و مسا توقعة2,1سـ نفقات الطارئة وغري ا ياطي ا يون فرنك سورسي من ا مل  ل ت ي ثال جلودة العمل ). حمل متواكن الا

تفق علهيا  رشوط ا تويف ا رشوع ال  تالم  بىن اجلديد ألن األمانة رفضت ا سلمي ا نة وراء إرجاء  باب الاك ملاملطلوبة أحد األ ل سـ م سـ مل ت يسـ ّ م
ي عجملرد الوفاء ابملوا رشوعّ نس املعامري وقائد ا تعاقدية، وساندها يف ذكل ا ملد ا رشوع عىل . ملهل يجة ذلكل مل حيرتم اإلطار الزمين  للمو ُ نت

باين اليت  تأثري يف إماكية إهناء عقد إجيار أكرب ا بىن اجلديدودون ا ثريا بإماكية شغل ا نحو الاكمل، ولكن دون اإلخالل  ملا ن ل مل ن ك ل
بو  يتأجرها الو  ).P&Gمبىن (تسـ

شات معه يف مايو  نا بو يف إجراء  بات املطلوبة رشعت الو تصو يع ا تأخر يف إجناز معهل وإدخال  قونظرا ملواصةل املقاول العام ا ي ي ل مج مل
شلك اتم وسلمي 2011 رشوع  ية للميض قدما وإجناز ا تارخي من أجل الاتفاق عىل آ نذ ذكل ا شات جارية  نا ت وظلت تكل ا ب مل ل ل ق ممل

بل امل بىن بأمكهل من  قا  .قاولمل

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة  يع اخلطوات الالزمة إلجناز  تني،  مواختذت، خالل فرتة ا مج لسـن مبا يف ذكل قاعة املؤمترات ذاهتا، (ُ
بىن  تدخل عىل ثالثة طوابق يف  تعديالت اليت  موا ُ سـ بوABل ي الرييس ومدخل مجمع الو ّ يار 2010ويف عام ). ئ خت، حدد جملس الا ّ

ثلني ع مماذلي يضم  يت، يف يويو ّ يار أويل، ثالث رشاكت  د نن ادلول األعضاء، اك ع ُت ، إىل تقدمي عطاءات للحصول عىل 2010خ
رشوع توبر . للماملقاوةل العامة  تني2010كومت، يف أ سمرب . ك، تلقي اقرتاحني من رش ياميت عىل اجمللس من 2010يويف د لتق، ُعرضت ا

رشوع بو وقائد ا تابع للو يمي ا ملبل فريق ا ي ل تق ياره الهنايئ يف فرباير .لق شرتكة قدهما هل لك 2011خت وحدد اجمللس ا ية  ناء عىل تو م  ص ب
يع عىل العقد يف أواخر مايو  تو رشوع ومت ا بو وقائد ا تابع للو يمي ا قمن فريق ا لتق مل ي ل ناء يف أواخر أبريل . 2011ل تكامل ا توقع ا بومن ا سـ لمل

2013. 

سعر املقدم من املقاول العام ا خملونظرا لكون ا يارات من أجل تأمني وحدات ل متدة مشل العقد  ية املقدرة وا ختار أعىل من املزيا ملع ن
يات ادلول  ية و نة الربانمج واملزيا يار واحد أو أكرث إال بعد طرح اقرتاح عىل  متكن الزبون من ممارسة  مجعسعرية وضامن أال  ن جل خ ي

تخدام ية ال ند يف املزيا سـاألعضاء للحصول عىل موافقهتا بإضافة  ن ناء اجلديد ومل ب رشوع ا ها  ب األموال اليت متت املوافقة عىل  لمل ختصيص
رشوع  ها عىل ذكل ا ناك حاجة إىل إنفا ملتكن  ية ابملوافقة عىل ذكل الاقرتاح ووافقت ). انظر أعاله(قه نة الربانمج واملزيا نوأوصت  جل
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مترب  يه يف دورتهيام  املعقودتني يف  يات  سبا عل بلغ قدره ، مما أسفر عن إصدار2011مجلع يص  م إذن   ماليني فرنك 4,5بتخص
رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة ملسورسي   .ي

سطس  تصف أ غوبدأت األشغال يف  بري من 2011من سط ا ية، اليت شلكت ا ية الر لك، وظلت أعامل احلفر واألعامل ا لق سـ ّيلك ي ئه ل ّ
تواصةل حىت أواخر عام   .2011مالعمل، 

 بياانت األداء

يجة بلنتا ناء أعامل: ةتق املر يةلبا  ن يف موعدها ويف حدود املزيا

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

بة  ناءهمل أعامل قمرا  :لبا

ناء  - لبجدول زمين ملرحةل ا
تدة من  ملماجلديد خالل الفرتة ا

توبر  كناير إىل أ  2010ي

تاحة ناء اجلديد قارب مغري  عىل الاكامتل لب ا
تصف عام    وذكل2011منحبلول 

ميه عىل م احل رتسلمن خالل 
ت.2010 منذ نومفرب ظر إمتام يُن و

ية وبعض  تساألجزاء ا  يفلميها ملتبق
 2012 عام

يا  لكحمقق 

بة  بىن اجلديد قمرا ية ا ملمزيا ّتأكد ن لل
متدته  عمن بقاهئا يف حدود ما ا

 ادلول األعضاء

تاحة ثري من  مغري  نفقات أقل  بكاكنت ا ل
ية يف أواخر عام  نحدود املزيا

بلغا غري 2011 م، مما ترك 
نفق قدره   4,5ُمخمصص وغري 

 يماليني فرنك سورسي

يا  لكحمقق 

يجة بلنتا ناء جاريةأعامل : ةتق املر ييل يف املقارلبا يا لألمن ا تحدة ادل توايت اجلودة املطلوبة وملعايري األمم ا شغ وفقا  ن مل تسـ لمل
 

سري بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء  لا

يا قبول  ناء ق نة ا رشوع و بدة ا لجل مل
تعلق  ييارات املقاول العام فامي  خل

يب امبواد  ناء وأسا شا ل تب يد وفقا يلل
ملسـتوايت اجلودة املطلوبة وملعايري 

يا لألمن  تحدة ادل ناألمم ا مل
ييل يف املقار  لتشغا

تاحة روقب الالزتام مبعايري اجلودة  مغري 
بل  ثب من  قاملطلوبة عن  قائد ك

رشوع نملا نة ا ب و بب لجل ساء، مما 
 ا يف بعض احلاالتتأخري

روقب الالزتام مبعايري األمم و
تحدة ا ييل يف ملا يا لألمن ا شغدل لتن

بواملقار  تارهتا الو ياليت ا  ،خ
بقت تكل املعايري عىل  تدابري ُطو

 األمن ادلاخيل

تعرضت ُوا تدابري سـ ثانوية لا يك ل ا
بارتنفذ   عامأواخرا من عت ا

تعراض 2011 ياق الا سـ يف  سـ
 اخلاصةانوية ثل اللتدابريي العامل

تعاون مع جبميع  بو اب لباين الو ي م
يفة وادلو باين ملضةل ا سة  ممؤ س

 )FIPOI(لنظامت ادلوية ملا

يا  لكحمقق 
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ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن
ية  نفقات ا لفعلا رشية(ل رشية وخالف املوارد ا باملوارد ا لب تحويالت ) ل ية بعد ا ليف مقابل املزيا  2011-2011ن
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%0.2                       1                    500                    500ا�)'&ة وا$��ادات

	�� �����                170'1                    -                    -ا����ء

%93.8                591'6                 024'7                 840'��7��ع  ��ف ا���ارد ا������

 %94.1                926'6                359'7                109'8ا�����ع
تحويالت  .ألف ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا ليالحظ تراجع يف املزيا متدة للفرتة 2011-2010ن ية ا ملع ابملقارنة مع املزيا ، ألن مدفوعات فوائد 2011- 2010ن
توقعا بىن اجلديد اكنت أدىن مما اكن  مقرض ا ّ  .مل

ية  .ابء تخدام مزيا نبة ا سـ  1120- 2010نسـ

ناء  رشوع ا يات حسب القرض ألغراض  تني اعرتافا ابحامتل تأخر  باكن حتويل املوارد من الربانمج يف العام األول من فرتة ا م لمعل ّ لسـن
تاح، . اجلديد تني، حسب األموال من القرض ا ثاين من فرتة ا بة حىت أواخر العام ا نا نظر إىل أسعار الفائدة ا ملغري أنه قرر، اب ل سـ مل لسـنل ّ ُ ّ
توقعة أصال لعام ّولكن  توايت ا تكل األموال ظل أدىن من ا ملاحلجم اإلجاميل  سـ ملل يض مدفوعات فوائد القرض 2011ّ تىض  ختف، مما ا ق ّ
 .إجامال

 ]ييل ذكل امللحق[
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 امللحق األول

منة   2011-2010لتتقرير عن نفقات ا
ية  نقدمت ويقة الربانمج واملزيا شطة ) 11اجلدول (ث تنينتقديرا للموارد اخملصصة أل نظمة اكفة يف فرتة ا يد ا ية عىل  لسـنا مل صع . لتمن

ية ية يف جمال ا منوالغرض من هذا امللحق هو اإلبالغ عن نفقات الربامج ا  .لتلفعل

ية املراجعة للفرتة  ية،ألول مرة، يف ويقة الربانمج واملزيا نفقات ا نوأدرج تقدير شامل  ث من ّل وواصلت األمانة، خالل . 2009-2008لت
تني ا نفقاتلسـنفرتات ا بع ا بة  نا يات  ية والعمل عىل وضع آ ية حتديد نفقات ا لسابقة، تعديل  سـ ل من مهنج تل لتم ية الفرتة . لت ندت  مهنجوا ست

ية الفرتة 2011- 2010 يد الربامج، يف حني مت تعديل الهنج 2009- 2008مهنج، شأهنا شأن  توى عىل  ية ا صع، إىل تقديرات عا سـ ملل
ية  بري يف الربانمج واملزيا نشلك  ك توى األشطة2013- 2012ب نادا إىل أسلوب تصاعدي مفصل حدد عىل  ن ا مسـ ُ توقع أن . ست ملومن ا
يط للموارد 2013- 2012ُيؤدي ذكل الهنج املراجع للفرتة  ية من خالل نظام ا بع نفقات ا يات  شاء آ تكامهل بإ تخط، اذلي مت ا من ل ن لسـ لت لتت

تني ية يف فرتات ا سني اإلبالغ عن نفقات ا ية، إىل  لسـناملؤ من حت لتسـ توى اليت س ية ا تقديرات العا ية ا سـ القادمة ابملقارنة مع  ل ل ملمهنج
توى الربامج يف الفرتة  سـبقت عىل  مط ُ2010-2011 . 

ية  بذة عامة عن نفقات الربامج املقدرة يف جمال ا منويوفر اجلدول الوارد أدانه  ية ) 2 و1العمودان (لتن نفقات ا لفعلوا ). 3العمود (ل
نفقات ا ثين اجلدول ا لفعلو ل ية واليت بلغت يسـت رشوعات جدول أعامل ا يذ  منية املربطة  م لتت يون فرنك سورسي يف الفرتة 3 030بتنف ي  مل

ية العادية (2011- 2010 ية املموةل مضن املزيا رشوعات جدول أعامل ا نفامي خيص  من تاجئ اليت حتققت ). لتم لنوملزيد من املعلومات عن ا
ية يف تخدام املزيا بة ا ية وعن  نيف جمال ا سـ سـ نمن ياميت األداء اخلاصة بآحاد الربامج والواردة يف لت تني، الرجاء الرجوع إىل  تق فرتة ا لسـن

تقرير  .لهذا ا
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	ت  �� ����ع ا����ا������  ا����� آ������� ���%19.4%19.8%19.2ا���ارد ا��
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ا23:

G&� HD 6 ا���F� ا����?&� "������ت اE/$��� ا��Dُ 2&�م A� 2B�ل ا��?@�� ا�'@�%� �?�?�ان ا������، وا��2 آ��> ُ��ر1� أ9$ �8� ا������� 12، إ�5 ا������� 14 4$ل  

.G&���� 2010-2011 "�� ا���
%$ت و�'&�ت 2010-2011 ذ�J ا��!�ا�'��ة 2010-2011.  و�� �D HّMّ�� ا����ا��� ا�

�P ا��N�O، وا��2 آ��> ُ��ر1� أ9$ �8� ا������� 9، إ�5 ا���ا�� 1 و2 و3 4$ل ا�'��ة  �%
�D ت�و��4 ��,��Qرة ا����%��� وا�
G&� HD 5 ا���F� ا����?&� "����

��� 2010-2011 "�� ا���
%$ت و�'&�ت J?D 2011-2010 ا���F� �8� ا���ا�� ا��2 ُ�&?> إ��!�. �!�2011-2010.  و�� �D HّMّ�� ا����ا��� ا�

  ����� ����ر%R �1ول أ/��ل ا��
ال ا����Fا G��D S T��1 ا���

G&� HD 2 ا���F� ا����?&� "�&�%H ا���
رة ا����%��� وا��Q�V�" ��,ن ا���اءات و���ذج ا���'��، وا��2 آ��> ُ��ر1� أ9$ �8� ا������� 9، إ�5 ا������� 1 4$ل  

.G&���� 2010-2011 "�� ا���
%$ت و�'&�ت 2010-2011 ذ�J ا��!�ا�'��ة 2010-2011.  و�� �D HّMّ�� ا����ا��� ا�
G&� HD 3 ا���F� ا����?&� "����
رة ا����%��� وا��Q�A� 2B ��,�ل ا��$��ت ا��A�ر%�، وا��2 آ��> ُ��ر1� أ9$ �8� ا������� 9، إ�5 ا������� 2 4$ل ا�'��ة 2010-

.G&���� 2010-2011 "�� ا���
%$ت و�'&�ت 2010-2011 ذ�J ا��!�2011.  و�� �D HّMّ�� ا����ا��� ا�

�P ا��N�O، وا��2 آ��> ُ��ر1� أ9$ �8� ا������� 9، إ�5 ا������� 3 4$ل ا�'��ة 2010-2011.  و�� �D HّMّ�� ا����ا���  �%
�D ت�ا����?&� "��� ����Fا G&� HD 4

.G&���� 2010-2011 "�� ا���
%$ت و�'&�ت 2010-2011 ذ�J ا��!�ا�

 
ية  ية املوارد  قد خصصت ابلاكمل ألشطة ا منومن املالحظ، يف بعض الربامج، أن  ن لتمك ُ يامن مل ختصص برامج أخرى )انظر أدانه(ّ ب، 

تحديد ية عىل وجه ا لإال حصة واحدة   .للتمن

ية ما ييلتو للـمنشمل الربامج املكرسة ابلاكمل  ّ ية؛ والربانمج -8الربانمج : ُ يق جدول أعامل ا من  لتسـ ية -9تن بدلان األفر يق ا ل
بدلان األقل منوا؛ والربانمج  ية والاكرييب وا هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا لوالعريةوبدلان آ حمل سـ نب بدلان يف أورواب -10تيل تعاون مع بعض ا لا ل

يا؛ والرب بو؛ والربانمج -11انمج سـوآ ية الو ي أاكد ية الفكرية؛ والربانمج -15مي ية -17مللك حتديث ماكتب ا للملك إذاكء الاحرتام 
توسطة-30الفكرية؛ والربانمج  رشاكت الصغرية وا مل ا  .ل

شمل ما ييل ية  تأما الربامج املكرسة جزيا  من فئ للت ّ ُ: 

ية اليت اضط:  الرباءات-1الربانمج  � شطة ا منمشلت أ بدلان لتن ية إىل ا يا ية وا رش شورة ا للع هبا هذا الربانمج تقدمي ا سـ سـ يع ت لمل ل
ندة إىل الربانمج يف عام  نفعة وتقدمي ادلمع فامي خيص أوجه املرونة اليت اكنت  ية خبصوص الرباءات ومناذج ا نا سـا مل ُمل م

ية للفرتة . 2010 لتمنواجلدير ابملالحظة أنه ابإلضافة إىل نفقات ا شار 2010-2011ّ ، أنفق ما 1إلهيا فامي خيص الربانمج مل ا
ية بقانون الرباءات407,2قدره  نة ادلامئة ا ية يف اجامتعات ا نا بدلان ا شاركة وفود ا ن ألف فرنك سورسي دعام  للج ل ل مل ملعي  .م

ية-2الربانمج  � ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ف العالمات ا ب ع لص ية اليت اضطلع هب: لل شطة ا منمشلت أ ا لتن
ية بقانون العالمات 2الربانمج  نة ادلامئة ا شاركة يف اجامتعات ا يهنا من ا ية  نا بدلان ا ن تقدمي ادلمع إىل وفود ا للج مل ل ملعل متك لم

تجارية  شأن العالمات ا ية  يا ية وا رش شورة ا ية، وتقدمي ا ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا لا ب سـ سـ يع ت مل ب ع لص لل لل ف
ندت إىل هذا الربانمج خالل عام لوالرسوم والامنذج ا شورة أ ية، علام بأن هممة تقدمي تكل ا ياانت اجلغرا ية وا سـنا مل ب ع ّص ف ل

ية للفرتة . 2010 لتمنواجلدير ابملالحظة أنه ابإلضافة إىل نفقات ا شار إلهيا فامي خيص الربانمج 2010-2011ّ ، أنفق ما 2مل ا
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شاركة وفود ا384,5قدره  ل آالف فرنك سورسي دعام  مل ية بقانون العالمات ي نة ادلامئة ا ية يف اجامتعات ا نا نبدلان ا للج ملعل م
ية ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فا ب ع لص  .لل

ية اليت اضطلع هبا الربانمج :  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة-3الربانمج  � شطة ا منمشلت أ ية 3لتن نا بدلان ا م تقدمي ادلمع إىل ا ل ل
يةنيف جمال الاتفاع حب ناعات اإلبدا ية حلق املؤلف واجلقوق اجملاورة؛ وا ية؛ واإلدارة امجلا ئة الر عق املؤلف يف ا لص ع مق . لبي

ية املربطة حبق املؤلف إىل هذا الربانمج يف عام  شطة ا ندت أ توأ من ن ية للفرتة . 2010لتسـ لتمنوابإلضافة إىل نفقات ا
شار إلهيا فامي خيص الربانمج 2011- 2010 بدلان 503,3دره ، أنفق ما ق3مل ا شاركة وفود ا ل آالف فرنك سورسي دعام  مل ي

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة نة ادلامئة ا ية يف اجامتعات ا نا نا للج ملعل  .م

ية-4الربانمج  � يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ث املعارف ا تقل ل تع لتقل ل ية اليت اضطلع هبا : ل شطة ا منمشلت أ لتن
توالها األعضاء، السـامي ") 1: (" ما ييل4الربانمج  يس اليت  شطة وضع املقا ية يف أ نا بدلان ا شاركني من ا يدمع ا ن ل ل يمل م

يدية والفوللكور؛  ية واملعارف ا شأن حامية املوارد الورا ية ادلوية  نة احلكو يذ اإلجراء اذلي اختذته ا تقلرسيع  ث ب ل للج لت م تنف ب
ناء قدرات اخلرباء، مع م") 2(" شطة  بوالاضطالع بأ يةن نا بدلان ا ياجات اخلاصة  مراعاة األولوايت والا ل لل  .حت

شأن الرباءات-5الربانمج  � تعاون  ب نظام معاهدة ا ية اليت اضطلع هبا الربانمج : ل شطة ا منتعلقت أ تعاون 5لتن بة ا شطة  ل بأ شع ن
تدريب ونظمي حلقات العمل لف شطة ا يام بأ شأن الرباءات ومشلت ا تعاون  نظام معاهدة ا تادلويل  ل ن ب ل ائدة املاكتب يف لقل

بحث سات ا بدلان األقل منوا، فضال عن اجلامعات ومؤ ية وا نا بدلان ا لا س ل ل بادل . مل نيي عىل  تعاون ا شطة ا توركزت أ ل لتقن ّ
تب ادلويل واملاكتب ية بني ا ياانت ابلطرق اإللكرتو ملكالواثئق وا ن  .لب

بونة-6الربانمج  � ية اليت اض: لشـ أنظمة مدريد والهاي و شطة ا منركزت أ لتن شطة 6طلع هبا الربانمج ّ ية وأ ساعدة ا ن عىل ا ن لتقمل
تدريب وعىل العمل اإلعاليم والرتوجيي، مبا يف ذكل ما ييل بل ") 1: ("لا ية  نا بدلان ا شورة إىل حكومات ا قإسداء ا م ل ل مل

يل أو بعد ذكل؛  شاركة يف األ") 2("لتسجالانضامم إىل إحدى معاهدات ا ية من ا نا بدلان ا ثيل ا ملومتكني  ل ل ممم فرقة العامةل؛ ّ
ية هل") 3(" تا سابقة لالضامم وا تدريب ا شطة ا لونظمي أ ل ل ل ن  .ت

ية-12الربانمج  � نا ية ا شأن ا بو  يفات ادلوية ومعايري الو ع ا لص ب ي ل مللكن ية اليت اضطلع هبا الربانمج : لتص شطة ا منمشلت أ  12لتن
يفات ادلو تخدام ا ية يف جمال ا ية نظمت يف عدة بدلان ان شطة تدر لأ ن سـ لتصن م ّب ُ  .يةي

ية الفكرية-14الربانمج  � تعلقة اب ية للمعلومات ا مللك اخلدمات العا مل ية اليت اضطلع هبا الربانمج : مل شطة ا منمشلت أ  14لتن
رشوعي  تعلق  شطة  مبأ ت شأن الرباءات "ن تخصصة  نفاذ إىل املعلومات ا با مل بحث ألغراض "و)" ASPI(ل نفاذ إىل ا لا ل

تاكر  تطوير والا با يني إىل إ)" ARDI(ل بدلان مالرا ية يف ا تجارية ابجملان أو بأسعار  ياانت ا لاتحة عدد من قواعد ا يل ل تفضب ل
بدلان األقل منوا ية وا نا لا  .مل

يل-16الربانمج  � تح تصادية واإلحصاءات وا ل ادلراسات الا ل تقديرات أن حنو : ق ّنت ا ل  ابملائة من موارد الربانمج 75بيّ
شطة اإلحصاء  ية مبا يف ذكل أ نخصصت ألشطة ا من لتن ّ تصادي عىل حد سواءُ يل الا تح شطة ا قوأ ل ل  .ن

ية-18الربانمج  � تحدايت العا ية الفكرية وا مل ا ل ية اليت اضطلع هبا الربانمج : مللك شطة ا منمشلت أ شاء  ")1: (" ما ييل18لتن نإ
ياانت  ية الفكرية من أجل حتفWIPO Re :Searchلبقاعدة ا نفاذ، بدون رسوم، إىل أصول ا يح إماكية ا مللك اليت  لت ن زي ت

سل واملالراي؛  ية وا ناطق املدارية ا تطوير اجلديدة يف جمال أمراض ا بحث وا شطة ا لأ سـ مل ل ل ودمج اجلوانب ") 2("ملنن
ية مهنا وتكل  بو ونقاشاهتا املوضو شطة الو ئة واألمن الغذايئ يف أ يوية وا يات ا تعلقة ابلصحة واألخال ية ا عاإلمنا ي ن حل مل يئ لبق

ية؛  ساعدة ا ناملربطة اب مل يا فضال عن تعزيز ") 3("لتقت نولو تاكر ونقل ا جوتدعمي أنظمة ادلول األعضاء يف جمايل الا لتك ب
ية  يا وتقدير ا نولو ياغة الرباءات وإدارة ا ية الفكرية، مبا يف ذكل  يدان إدارة أصول ا ية يف  مللكالكفاءات ا ج تك مللك لم ص ملهن

ها يص  ها والرت ها وسو لالفكرية والرتوجي  خ يق  .تل

تواصل-19الربانمج  � ية اليت اضطلع هبا الربانمج : ل ا شطة ا منمشلت أ تلفة؛ واألدوات : ما ييل19لتن شورات  خمترمجة  من
نظمي  تخدمة يف جماالت عدة مهنا  ية الفكرية وسائر أحصاب املصلحة وا بو ملاكتب ا توعوية اليت وفرهتا الو تواملواد ا سـ ي ملُل مللك

ياانت  ية العامة؛ وقاعدة ا تو بمحالت ا ع ية الفكرية؛  اليت IP Advantageلل مللكمتل عىل جتارب انحجة يف جمال ا تشـ
سابقات  بدلان األقل منوا؛ و ية وا نا بدلان ا بدعني يف ا بو إىل اخملرتعني وا مواجلوائز اليت قدمهتا الو ل ل ل مل تاكرية يف مي باحللول الا
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ية يو ياة ا ما ل تاكر؛ ورش اجملةلحل تخدام معلومات الرباءات ألغراض الا همت يف تعزيز ا ن اليت أ ب سـ تواها يف س هم  حم اليت  يس
يوم  ية؛ ونظمي ا نا بدلان ا يع عدة يف ا ناول موا تاج أفالم  ية؛ وإ ية الفكرية ألغراض ا سخري ا لأمور عدة مهنا  ت ل ل ض ن من مت ت تمللك لت

بو اإللكرتوين ية عىل موقع الو ية الفكرية؛ والرتوجي ألشطة ا يالعاملي  من لتن  .للملك

ية-20الربانمج  � ية اليت اضطلع هبا الربانمج :ج املاكتب والعالقات اخلار شطة ا من مشلت أ بو 20لتن با الو شطة قام هبا  ي أ ت مكن
رشااكت ية وا نظامت غري احلكو تعلق اب شطة  نغافورة وريو  فضال عن أ ليف  مل ت ن  .مسـ

 

ثاين[  ]لييل ذكل امللحق ا
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ثاين  لامللحق ا
ية  تامئ ناديق الا نيذ ا سلص  2011تنف

بذل من أجل تعزيز هود اليت  ُيف إطار ا ت تاجئ، أاي اكن مصدر جل نظمة لإلدارة القامئة عىل ا يع األشطة مضن إطار ا ن إدراج  مل ن لمج
ية  تامئ بو الا ناديق الو نفذة مضن  بذة عامة عن األشطة ا ناألموال، يوفر هذا امللحق، ألول مرة،  ي ص مل ن سن ُ ّ)FIT/s .( ويف الوقت ذاته

يه ست  هات املاحنة وا ته ا تقرير لطلب قد فيب هذا ا جل متم ل لتج ية، مبا يف ذكل املعلومات يسـ تامئ ناديق الا يع ا ن تقريرا أمشل عن  لص سمج
ية عىل حد سواء ية واملا لالرب تامئية يف تقرير أداء الربانمج . جم ناديق الا تقرير اخلاص اب يد اإلبالغ أدرج ا نولرت لص ل  2011- 2010سشـ

نفذة يف عام  شمل إال األشطة ا نه ال  نه، و تجزأ  بح جزءا ال  ملُوأ ن ي ي ّص لك ناديق . 2011م نوي القادم اخلاص اب تقرير ا يدرج ا لصو سـ ل لسـ ُ
تامئية يف تقرير أداء الربانمج لعام  نالا ثين . 2012س ية الواردة يف اجلدول أدانه و تامئ ناديق الا بلغ هذا امللحق عن ا تو يسـس ن لص ّي

ية  ئة ا ساعدين من ا ية اخلاصة ابملوظفني ا ناديق الاسـامئ نا مل ن ملهلص  ).JPOs(لف

تامئ ندوق الا سا نفذ ينلص  ملالقطاع ا

ية Iفنلندا -املؤلفحق  ناعات اإلبدا ثقافة وا عقطاع ا لص  ل

ية  IIIفنلندا -املؤلفحق  ناعات اإلبدا ثقافة وا عقطاع ا لص  ل

ية الفكرية ية نفرسا-مللكا  لتمنقطاع ا

ية الفكرية يا-مللكا ية لإيطا  لتمنقطاع ا

ياابن-حق املؤلف ية لا ناعات اإلبدا ثقافة وا عقطاع ا لص  ل

ياابن-لكية الفكريةملا ية لا  لتمنقطاع ا

ية الفكرية ياابن-مللكا يا/لا ية يقأفر  لتمنقطاع ا

ية الربتغال  لتمنقطاع ا

ية مجهورية كوراي-حق املؤلف ناعات اإلبدا ثقافة وا عقطاع ا لص  ل

ية الفكرية ية مجهورية كوراي-مللكا  لتمنقطاع ا

يا با نإ ية سـ  لتمنقطاع ا

تحدة -حق املؤلف يةملالوالايت ا ية يكاألمر ناعات اإلبدا ثقافة وا عقطاع ا لص  ل

ية الفكرية تحدة-مللكا ية اإلنفاذ/ملالوالايت ا  ملقطاع القضااي العا

توسط رشاكت الصغرية وا ملا ية-ل تحدة األمر يكالوالايت ا ية مل  ملقطاع القضااي العا

تان/الاحتاد األورويب ية كسـاب  لتمنقطاع ا
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تان(الاحتاد األورويب  كسـرشوع اب  )م

يجة ية الفكرية :لنتا توازنة يف جمال ا سب احلاجة و ية مصممة  يا ية و ية و مللكأطر رش م ح سـ سـ مي ُيع تنظ  ت

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

شاركة  يديو(ملا يف ) لفعرب ا
حوار بني القطاعني العام 

ية  شأن اسرتا يجواخلاص  تب
كسـتان تطوير صادرات اب
ها قطاع  ضعاليت و

 اخلدمات

توبر 27 ك أ
2011 

تان  كسـاب

شاراك من القطاعني العام 115أكرث من  م 
متع املدين تان ومن ا جملواخلاص يف اب  كسـ

يات ") 1(" تو ساعدة عىل حتديد ا صا ل مل
ميي احمليل  شأن اإلصالح ا ية  يا لتنظا ب سـ لسـ

تان؛  تجارة يف اب سـتطوير خدمات ا ل ") 2("كل
ية الفكرية والرتكزي عىل اجلوا تعلقة اب مللكنب ا مل

شأن  بللحوار بني القطاعني العام واخلاص 
؛ "تخدمات احلاسوب واخلدمات املربطة هبا"

ية ") 3(" هم ا شاركني  يفوإاتحة فرصة  لكلف للم
ياسات  تغالل ا سـاليت ميكن هبا تعزيز وا لسـ
ية  يات واألنظمة اخلاصة اب مللكوالاسرتا تيج

يذها من أجل  يات  مالفكرية وآ ساعدة قطاع تنفل
تخدمات احلاسوب واخلدمات املربطة هبا عىل 

تواها أدىن من  مسـزايدة صادراته، اليت ال يزال 
 طاقة القطاع

ياانت  تدريب يف جمال ا با لل
ية  فاجلغرا

 إىل 17من 
توبر 28 ك أ

2011 

تان  كسـاب

ية 4 تب ا سؤولني يعملون يف  مللك  مك م
تان با سـالفكرية   كب

ية ") 1(" تب ا مللكناء قدرات  مك الفكرية ب
ية؛  ياانت اجلغرا يل ا تان يف جمال  فبا ب سج سـ لب ت ك

بعة يف ") 2(" ملُتونقل املعارف عن املامرسات ا
بدلان األخرى؛  بدلان؛ ") 3("لا لوعرض جتارب ا

يذ ") 4(" تحدايت املطروحة يف  تنفوحتديد ا ل
ية ياانت اجلغرا يل ا فية  ب سج لمعل  ت

شاركة  يديو(ملا يف ) لفعرب ا
ام حوار بني القطاعني الع

بادل  شأن ا تواخلاص  لب
يد  تجاري عىل ا لصعا ل

نظمة  ميي مع بدلان  ماإل قل
تصادي يف  تعاون الا قا ل

تجات  ملنقطاعي ا
ندسة  ية وا ها ليج لنسـ

 ئالضوية

سمرب 21 ي د
2011 

تان  كسـاب

ية  تلف اإلدارات احلكو مثلون عن  خم ّمم
تجارية والوزرات الاحتادية  لوالغرف ا
رشاكت  لورابطات املقاطعات وآحاد ا

ن تقةل واألوساط مو بحث ا سـظامت ا ملل
ية  مياألاكد

ية فامي خيص ") 1(" يا يات ا تو سـحتديد ا سـ ص لل
تظر  ميي احمليل ا تجارة واإلصالح ا نياسة ا ل ملسـ لتنظ
ميي مع  يد اإل تجارة عىل ا تطوير ا يام به  قلا لصع ل ل لق

تصادي يف قطاعي  تعاون الا نظمة ا قبدلان  لم
ندسة الضوية؛  ية وا تجات ا ئا ه يج لن سـ ") 2("لنمل

شة قضااي اإلصالح اليت و نا قإاتحة فرصة  مل
تعددة، مبا يف ذكل  يعة، قطاعات  مشمل،  ب طت

ية الفكرية  مللكقضااي ا

يجة ية :لنتا ية ألغراض ا ية الفكرية بفعا سخري ا بات  ية الطائفة الواسعة من  رشية مبا ميكن من  منقدرات معززة يف جمال املوارد ا ل ت تطل تب لّ مللك م تل  لب

شاط تارخي لنا بدل لا يفلا يدة/ملض ا هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

تدريب يف جمال أنظمة 
ية  يف ادلويل  للملكا لتصن

 الفكرية

 إىل 19من 
مترب 23 سب 

2011 

تان  كسـاب

ية 4 تب ا سؤولني يعملون يف  مللك  مك م
تان با سـالفكرية   كب

يف ادلويل ") 1(" شأن ا نتعزيز املعارف  لتصب
تخدامه بفعا تخدام ") 2("لية؛ سـللرباءات وا سـوا

يف ادلويل  بو اخلاصة اب نأدوات الو لتصي
ياانت ") 3("للرباءات؛  بحث يف قواعد ا بوا لل

يف  تخدام ا ناخلاصة ابلرباءات ادلوية اب سـ لتصل
شأن ") 4("ادلويل للرباءات؛  بوتعزيز املعارف 

نا  يس و يفات  تخدام الفعال  يالا ن يسـ فتص ن ل
ها تطبيقولواكرنو ادلوية و  ل
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تعراض اإل جراءات سـا
اإلدارية اخلاصة ابلرباءات 
 وتدريب فاحيص الرباءات

 إىل 10من 
توبر 18 ك أ

2011  

تان  كسـاب

شاراك مبن فهيم فاحصو 14أكرث من  م 
ية الفكرية  تب ا سؤولو  مللكالرباءات و مك م

تان سـبا  كب

شأن ") 1(" تعراض وتقدمي نصاحئ  بإجراء ا سـ
اإلجراءات اإلدارية اخلاصة ابلرباءات وفق 

ية ومبراعاة أفضل املامرسات القواعد  طنواللواحئ الو
ناسب مع ") 2("لادلوية؛  يتتوفري تدريب 

ية الفكرية  تب ا ياجات ملوظفي  مللكالا مك حت
يع اليت حيددها  تان، مع الرتكزي عىل املوا ضبا سـ كب
تحدايت اليت يواهجوهنا  لفاحصو الرباءات وعىل ا

هم؛  سني همارات فاحيص ") 3("معليف  حتو
ية وادلوية ويف الرباءات يف حف بات الو لص ا ن طلطل

بحث ادلويل وتقارير الفحص  لسري تقارير ا تف
 لاألوية

ية لفائدة  مسات إعال جل
شأن قضااي  يني  با لصحف

ية الفكرية  مللكا

 نومفرب 30
2011 

تان  كسـاب

ثلني عن وسائل اإلعالم 10حنو   ّ مم
تان ية يف اب بوعة واإللكرتو سـا ن  كملط

ية ا") 1(" مللكإذاكء الوعي بأ ية الفكرية مه
ية  نا تصادية والقدرة ا ية الا بة  سـاب ت من فسـ ل قن للت ل

ناس لدلور ") 2("للرشاكت؛  هم عامة ا لوزايدة  ف
ية الفكرية يف  مللكاألسايس اذلي تؤديه ا

يهنا وبني  ثة والصالت القامئة  تصادات احلد بالا يق
ية تجارة وا منا  لتل

يجة ية  :لنتا ية معززة ملاكتب ا ية ومعر ية  مللكية  ف نن ت تقب سني اخلدمات حت ية الفكرية مبا يؤدي إىل  سات ا حتالفكرية وسائر مؤ خدمات أقل (مللكس
ها) تلكفة وأكرث رسعة وجودة تعاملون  معاملقدمة إىل أحصاب املصلحة اذلين   ي

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

ية  شارية ا نة الا نا ت ملعللج س
ي ية يف جمال لبناب لتحتة ا

يا املعلومات  جنولو تك
 ) 1اجلزء (

 22 إىل 5من 
 2011ليويو 

تان تب ") 1(" كسـاب ية  ية ا ية ا ملكيمي مجمل ا ن نتق ت لتقب تح لل
تان وقدرته عىل حتمل أنظمة  با ية الفكرية  ّا سـ كب مللك
يمت توفريها  ية الفكرية وخدماهتا احملدثة اليت  سا مللك

تامئين اخلا ندوق الا سيف إطار ا تان لص با سـص  كب
تان يف ( با ية الفكرية  سـتقع فروع ماكتب ا كب مللك

والرتكزي ") 2("؛ )اكرايش والهور وإسالم آابد
تعلقة مبا ييل ية :ملعىل اجلوانب ا تيجاخلطة الاسرتا

يات  يا املعلومات، ودمج  نولو معلاخلاصة  ج بتك
تواصل بني  ثالث، وإماكية ا سجالت ا لا ن ل ل

ياانت، وا ملعدات للباملاكتب، ومركز موحد 
يا  نولو ية، والفريق األسايس املعين  جاملعلوما بتك ت
ية احملدثة، وحتديث  هارات ا لتقناملعلومات، وا مل

نفاذ إىل اإلنرتنت  لوسائل ا



 2011-2010تقرير أداء الربانمج 

186 

تحويل  تدريب عىل ا لا ل
ية سجالت ا مللكالرمقي   ل

 إىل 26من 
مترب 30 سب 

2011 

تان  كسـاب

ية 4 تب ا سؤولني يعملون يف  مللك  مك م
تان با سـالفكرية   كب

تلف جوانب ) "1 (" خمنقل املعارف عن 
ية الوجهية  تحويل الرمقي مبا يف ذكل املعايري ا نا لتقل

سح  ملواألساق وأنظمة إدارة الواثئق وحلول ا ن
تعرف الضويئ عىل  هرسة وا لالضويئ وا لف

وعرض املعلومات عن أدوات ") 2("احلروف؛ 
تاحة؛  بو وأنظمهتا ا ملالو وتوفري مواصفات ") 3("ي

ية ا بننارص ا ية املطلوبة دلمع للع تية املعلوما لتحت
تحويل الرمقي؛  شات ") 4("لا نا قوتوفري متارين و م

تب  ياجات  بة ال نا مكية عن احللول ا ت سـ مل حمعل
ية الفكرية؛  ية ") 5("مللكا بادئ تو جهيوتوفري  م

وقوالب إلعداد املواصفات املطلوبة إلصدار 
ية  تعاقدية ا حمللناقصات خبصوص اخلدمات ا ل م

تحوي ية لاخلاصة اب سجالت ا مللكل الرمقي الفعيل  ل
ية الفكرية  تب ا ية يف  مللكالفكرية ا مك حملل

ناء تكل اخلدمات تان، أو ال تبا سـ قب  ك

شأن تصممي  بثة خرباء  بع
ية يف  نوتطوير بوابة إلكرتو

ية الفكرية  مللكجمال ا
ية الفكرية  مللكتب ا ملك

تان سـبا  كب

 نومفرب 23من 
 2إىل 

سمرب  يد
2011 

تان نة للموقع اإللكرتوين تقيمي ") 1(" كسـاب سامت الرا ها ل
تان، مبا يف ذكل  با ية الفكرية  سـتب ا كب مللك ملك

ثاته  وقدرته  تواه وتواتر حتد يميه ووظائفه و حم تصم
ية؛  ") 2("نعىل تقدمي اخلدمات اإللكرتو

تان عىل  با ية الفكرية  تب ا ساعدة  سـو ب كم مللك مك
رشوط اخلاصة بإعداد  نارص وا لحتديد ا لع

ب تطوير ا لمواصفات  ية ل  نوابة اإللكرتو

ية األوىل  تدر يبادلورة ا ل
 IPAS Javaبشأن نظام 

يديو(   )لفعرب ا

سمرب 7 ي د
2011 

تان  كسـاب

ية 4 تب ا سؤولني يعملون يف  مللك  مك م
تان با سـالفكرية   كب

ية  يةل األسا شأن وضع ا سـنقل املعارف  لتشكب
سخة IPAS Javaلنظام  ن اجلديد وتريب  ك

نظام؛  ية من ذكل ا لجتر فري متارين وتو") 2("بي
متةل؛ ") 3("معلية؛  شالك ا حملوسوية ا مل ") 4("ت

ية  تعراض جداول تريب اإلجراءات املؤ سـوا سسـ ت
ية الفكرية  مللكاخلاصة اب

تان(الاحتاد األورويب  كسـرشوع اب نفقات يف عام -)م لساهامت املاحنني وا  2011م
1

 

يد يف  سمرب 31صالر ي د
2010 

بال 2011نفقات عام  2011إيرادات عام  سددةملا  ملغ ا
يد يف  سمرب 31صالر ي د

2011 

0 473,515 118,932 0 354,583 

1 

ية  بو املا لياانت الو ي ثالث (2011ب  )لاملرفق ا

 III وIحق املؤلف/فنلندا

يجة نات يف جمال قضااي حق املؤلف :لنتا ندة اب بياختاذ قرارت  لسـ  م

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(لوصف ا)/األغراض(الغرض  ملسـجل

يمي  يات  لتقوضع  مهنج
األثر الواسع حلق املؤلف 
ية ناعات اإلبدا ععىل ا  لص

ناير  يمن 
 إىل 2010

سمرب  يد
2011 

بو ياس  يلك ادلول األعضاء يف الو شأن إجراءات ا ية  بادئ تو لقتوفري  بم جهي
ية  تصادية والاجامت يمي اآلاثر الا عالالزمة  ق لتق

ناعا ية حلق املؤلف عىل ا ثقا لصوا ية، فل عت اإلبدا
مية ياسة  يح أساسا لوضع  سلمما  سـ تي ّ 
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يجة ية  :لنتا ية ألغراض ا ية الفكرية بفعا سخري ا بات  ية الطائفة الواسعة من  رشية مبا ميكن من  منقدرات معززة يف جمال املوارد ا ل ت تطل تب لّ مللك م تل لب
تصاداهتا مبرحةل بدلان اليت متر ا بدلان األقل منوا وا ية وا نا بدلان ا قيف ا لم ل ل يةل تقا ل ا  ن

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

شطة إلذاكء الوعي  نأ
تدريب  لوا

مترب  سبمن 
 إىل 2010
 2011مايو 

يداد وتوابغو  ينالصني وتر

  خشص1 600

تعزيز معارف أحصاب املصلحة يف جمال 
يهنم من إدارة حقوق ية  ناعات اإلبدا لمتكا ع  لص
نة ية  ناعات إبدا يّاملؤلف اخلاصة هبم يف  ع  معص

نفقات يف عام  -III وIحق املؤلف/فنلندا لساهامت املاحنني وا  2011م
1 

يد يف  سمرب 31صالر ي د
2010 

سددة 2011نفقات عام  2011إيرادات عام  بالغ ا ملا  مل
يد يف  سمرب 31صالر ي د

2011 

17,796 -368 1,994 0 15,434 

152,207 45,322 30,436 0 167,093 

1 

ية  بو املا لياانت الو ي ثالث (2011ب  )لاملرفق ا

ية/نفرسا نا ية ا عا لص  مللك

يجة ية  :لنتا نولو ية ا سخريها ألغراض ا ية الفكرية وجمال  بدلان األقل منوا يف جمال ا نيي ا بار موظفي و ية معززة  جقدرات مؤ تك مللك للك من ت ل هم لتسـ س
ية ثقا ية وا تصادية والاجامت فوالا لق  ع

شاط يف تارخيلا لنا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

سادس  لاملؤمتر العاملي ا
نة يد والقر صملاكحفة ا  لتقل

 فرباير 3 و2
2011 

يف بدل ا ملضا يدة/نفرسا: ل بدلان ا ملسـتفا : ل
 بدلان 105 خشصا من 870حرض املؤمتر 

توى من  يعو ا تحدثون ر ملسـمهنم وزراء و ف م
 لعاملمجيع أحناء ا

شاراك من 870   بدلان105م 

ـي للمؤمتر  تو نظمي الاجامتع الفريق ا جهيتوىل  ل ت
نظمة  بو واإلنرتبول و مالعاملي اذلي يضم الو ي ّ

تعاون مع رشيكني من رشاكء  ية اب لامجلارك العا مل
بادرة قطاع األعامل لوقف  مالقطاع اخلاص هام 

نة والرابطة ادلوية للعالمات  يد والقر لا ص لتقل
تجارية ناء املزيد من .لا ب والغرض من املؤمتر هو 

تعاون ادلويل من أجل تعزيز اإلجراءات  لا
تحدايت اليت تطرهحا  نجاح يف مواهجة ا سقة  لا لل ملن

يد العاملي نة عىل ا يد والقر لصعشلكة ا ص تقل  لم

يجة بات  :لنتا ية الطائفة الواسعة من  رشية مبا ميكن من  تقدرات معززة يف جمال املوارد ا تطل مب تل ّ ية لب ية ألغراض ا ية الفكرية بفعا منسخري ا لتل مللك
ية تقا تصاداهتا مبرحةل ا بدلان اليت متر ا بدلان األقل منوا وا ية وا نا بدلان ا ليف ا ن ل ل ل قل  م

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

ية  ية دون إ ميندوة تدر قلي ب
ية الفكرية  مللكشأن ا ب

ئدة قضاة ادلول لفا
نظمة  ملاألعضاء يف ا

ية الفرية  ية  كاألفر للملك يق
ناطقة  بدلان ا لوسائر ا ل

ية  نسـابللغة الفر

 11 إىل 9من 
 2011نومفرب 

 غابون

نا فاصو 40 شاراك من بنن وبور ي  كم
يا  هورية أفر يقوبوروندي والاكمريون و مج
تالوسطى وشاد وجزر القمر والكونغو 

شقر  يا ومد غوكوت ديفوار و ني ومايل غ
يا ويجرياي ورواندا وتوغو تا نومور ن  ي

نظمة  نصة لقضاة ادلول األعضاء يف ا ملإاتحة  م
ناطقة  بدلان ا ية الفرية وسائر ا ية  لاألفر ل ك للملك يق

بادل املعلومات  يهنم من  ية  تابللغة الفر لمتكسـ ن
ية الفكرية وإجراءات  تجدات ا مللكشأن  سـ مب
ن يد والقر ية ماكحفة ظاهريت ا صاإلنفاذ و لتقل  ةكيف
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ية/نفرسا نا ية ا عا لص ساهامت-مللك نفقات يف عام م   2011ل املاحنني وا
1 

يد يف  سمرب 31صالر ي د
2010 

سددة 2011نفقات عام  2011إيرادات عام  بالغ ا ملا  مل
يد يف  سمرب 31صالر ي د

2011 

813,387 297,907 823,449 0 287,845 

1 

ية  بو املا لياانت الو ي ثالث (2011ب  )لاملرفق ا

ية ال يا-فكريةمللكا  لإيطا

يجة ية  :لنتا ية ألغراض ا ية الفكرية بفعا سخري ا بات  ية الطائفة الواسعة من  رشية مبا ميكن من  منقدرات معززة يف جمال املوارد ا ل ت تطل تب لّ مللك م تل لب
ية تقا تصاداهتا مبرحةل ا بدلان اليت متر ا بدلان األقل منوا وا ية وا نا بدلان ا ليف ا ن ل ل ل قل  م

شاط تارخي لنا بدل  لا يفلا يدة/ملضا هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

تري يف قانون  جسـما
ية الفكرية، جامعة  مللكا

نو  يتور

ن يويو 1من 
 28 إىل 2011
 2012فرباير 

يا بأذريجان ونغالديش والربازيل  /لإيطا ب
بوداي وإكوادور وهاي واألردن  يت وإيرانمكو

تان ندا واب يق وأو يا وموزا سـو غ ب كي مك  ن

ية الفكرية وزايدة تدريب مللك املدربني يف جمال ا
ية الفكرية عىل  مللكتوافر مدريس قانون ا

توى اجلامعي يف لك أحناء العامل من خالل  ملسـا
يا ومدرسا يف برانمج 13رعاية  با جا مع طا ل

نو ية الفكرية مع جامعة تور تري قانون ا يما مللكسـ  ج

يجة ت/معارف :لنتا رشاكت الصغرية وا ملقدرات معززة  ية الفكرية ألغراض دمع لل سخري ا نجاح يف  ها من أجل ا سات ادلامعة  مللكوسطة واملؤ تل ل س
سويق تاكر وا تالا  لب

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

ية الفكرية  مللكتاب عن ا ك
ية  عواألغذية الزرا

تاح جار  مغري 

هات جليع ا  مج

ية الغرض من هذا ادل يان وجاهة ا مللكيل هو  ب ل
رشاكت  ية  نا للالفكرية يف ضامن القدرة ا سـ فت ل

تابعة لقطاع األغذية  توسطة ا لالصغرية وا مل
تكل  سات ادلامعة  ساعدة املؤ ية و لالزرا س م ع

رشاكت ممن تعمل مضن ذكل القطاع عىل إدراج  ّا ل
شطة ادلمع اليت تقوم هبا ية الفكرية يف أ نا  مللك

ية  ساهامت-لياإيطا-الفكريةمللكا نفقات يف عام م   2011ل املاحنني وا
1 

يد يف  سمرب 31صالر ي د
2010 

سددة 2011نفقات عام  2011إيرادات عام  بالغ ا ملا  مل
يد يف  سمرب 31صالر ي د

2011 

326,508 394 185,084 0 141,817 

1 

ية  بو املا لياانت الو ي ثالث (2011ب  )لاملرفق ا

ياابن يا/لا بدلان األقل منوا-يقأفر  لا

ية  :لنتيجةا نولو ية ا سخريها ألغراض ا ية الفكرية وجمال  بدلان األقل منوا يف جمال ا نيي ا بار موظفي و ية معززة  جقدرات مؤ تك مللك للك من ت ل هم لتسـ س
ية ثقا ية وا تصادية والاجامت فوالا لق  ع

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

بشأن برانمج دراسة 
يا نولو تاكر ونقل ا جالا لتك  ب

 إىل 11من 
 أبريل 15

2011 

 املغرب

شاراك من 11 يا11م   يق بدلا أفر

بار موظفي ادلول األعضاء اليت  لكإاتحة فرصة 
تاكر، أو يه بصدد  شأت مراكز دلمع الا بأ ن
ية يف جماالت  شاهئا، إلجراء زايرة درا سـإ ن

تاكر إىل بدل ية الفكرية والا يا وا نولو با مللك ج ان لتك
ية أكرث تقدما  ية الفكرية (يقأفر مللكتب ا مك
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ية  نولو نات ا ية واحلا نولو جواجملمعات ا تك ج لتك ضل
ئة وغري ذكل نا رشاكت ا شـوا ل شة ) ل نا قو م

ية يا يارات ا تجارب وأفضل املامرسات وا سـا سـ خل  لل

شأن  يايس  بتدى  سـ من
بو  رشاكة بني الو يا ل

ياابن للرباءات  تب ا لو مك
تصادية  قوامجلاعات الا

ية ية من أجل قلمياإل يق األفر
ية الفكرية  مللكتعزيز ا

ية  لتمنألغراض ا
تصادية  قالا

 إىل 10من 
 مايو 12

2011 

يا  مبزا

شاراك من 30   بدلا14م 

ية  نه ابأل تدى، اعرتافا  مهاكن الغرض من ا من مل
ية يف وضع  تصادية اإل قلمياملزتايدة للجامعات الا ق

ناعة  ياسات اخلاصة مبجاالت ا يذ ا لصو لسـ تنف
تجارة و نصة لوا يا، هو إاتحة  ثقافة يف أفر ما يق ل

سؤولني  بار ا توافق بني  تحاور وا ملبادل وا ك ل ل للت
ية وبني  ية األفر تصادية اإل يقيف امجلاعات الا قلميق

يني  نطقة ا سؤولني يف بدلان ا نبار ا مل مل ملعك
ية الفكرية، مبن فهيم رؤساء  مللكياسات ا بسـ

ياسات  شأن قضااي  ية الفكرية،  سـماكتب ا ب مللك
ية ية مللكا تاكر وتأثريها عىل ا من الفكرية والا لتب

ية  ثقا ية وا تصادية والاجامت فالا لق  ع

شأن  ببرانمج دراسة 
يا نولو تاكر ونقل ا جالا لتك  ب

 نومفرب 28من 
 2إىل 

سمرب  يد
2011 

 تونس

شاراك من 18   بدلا11م 

بار موظفي ادلول ") 1(" لكإاتحة فرصة 
تاكر، أو  شأت مراكز دلمع الا باألعضاء اليت أ ن

ية يف يه شاهئا، إلجراء زايرة درا سـ بصدد إ ن
ية  تو ية الفكرية وا يا وا نولو عجماالت ا ل مللك ج لتك
تاكر إىل بدل أفريقي أكرث تقدما من  بسأةل الا مب

ية؛  نولو ية ا نا جا تك لح ية ") 2("ل كيفوتعمل  ّ
تخدام معلومات الرباءات وتوفري خدمات دمع  سـا

يني؛  تخدمني والعلامء ا تاكر  حمللالا سـ ") 3("للمب
تبادل أفضل املامرسات فامي خيص اإلدارة الفعاةل و

ية جين الفوائد بأكرب  ية الفكرية و يفحلقوق ا كمللك
ية الفكرية؛  ") 4("مللكقدر ممكن من نظام ا

بحث إىل اجلامعات  لوتقدمي خدمات ا
تطوير؛  بحث وا سات ا لومؤ ل وزايرة ") 5("س

تاكر ية ومراكز الا نولو باجملمعات ا ج  لتك

يجة ية قدرات م :لنتا ية ألغراض ا ية الفكرية بفعا سخري ا بات  ية الطائفة الواسعة من  رشية مبا ميكن من  منعززة يف جمال املوارد ا ل ت تطل تب لّ مللك م تل لب
ية تقا تصاداهتا مبرحةل ا بدلان اليت متر ا بدلان األقل منوا وا ية وا نا بدلان ا ليف ا ن ل ل ل قل  م

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

شأن  ببرانمج دراسة 
رشية يف  لبتطوير املوارد ا

ية نا ية ا عجمال ا لص -مللك
 كطويو

 4 إىل 2من 
 2011فرباير 

ياابن  لا

شاراك من 13   بدلا13م 

ية ") 1(" يا سـالاطالع عىل الهنج ا لسـ ُ
رشية  بعة إزاء تطوير املوارد ا ية ا لبوالاسرتا ت ملُيج ت

نا ية ا عيف جمال ا لص ياابن؛ مللك لية، مبا يف ذكل يف ا
ئة ") 2(" نا ياجات واألدوار ا شـوحتديد الا ل حت

تدريب  ية الفكرية ووحدات ا يات ا لألاكد مللكمي
تطورات وجتارب تكل  لمن خالل عرض آخر ا

سات؛  شأن ") 3("ساملؤ نظر  بوبادل وهجات ا ل ت
تجابة  سات لال متل بني تكل املؤ تعاون ا سـا س حملل

ياجات ا لفعىل حنو أفضل لال  عليةحت

ميي  قلبرانمج تدرييب إ
رشاكت الصغرية  للصاحل ا

سات  توسطة أو املؤ سوا مل
ها أو املقاولني  لادلامعة 
ية الفكرية  مللكشأن ا ب

 إىل 22من 
 فرباير 25

2011 

نا فاصو  كيبور

شاراك من 14   بدلان9م 

تخدام إذاكء الوعي و") 1(" يع عىل ا سـا لتشج
ياسات  ية الفكرية يف إطار  سـأصول ا مللك

تجارية  سويق يف قطاع األعامل ا تاكر وا لالا ت لب
ية  نظمة األفر ية لدلول األعضاء يف ا يقالزرا مل ع

تدريب ") 2("للملكية الفكرية؛  لوتوفري ا



 2011-2010تقرير أداء الربانمج 

190 

ية يف  نا سـوالقدرة ا فت ل
ية  ناعات الغذا ئا لص

ناعات حتضري األغذية  صو

توسطة  رشاكت الصغرية وا سات ادلامعة  ملللمؤ للس
تجارة والزراعة واجلامعات ( سات لغرف ا سومؤ

بحث ية الفكرية )لا تخدام نظام ا مللكيف جمال ا سـ
ية  نا ية وفعاةل لزايدة القدرة ا سـبطريقة اسرتا ت فيج ل ت

توسطة، مع الرتكزي بوجه  ملرشاكت الصغرية وا لل
ناعات  ية و تجارية الزرا صخاص عىل األعامل ا ع ل

نصة ") 3("حتضري األغذية؛  شاركني  مبوتزويد ا مل
شات حول قضااي ا نا ملإلجراء   لكية الفكريةقم

تخدام  شأن الا سـندوة  ب
ية الفكرية  للملكالفعال 

ية  نا بارات ا سـوالا ت فتخ ل سـ
من أجل تطوير اجملموعات 

ية  نا سـوتعزيز القدرة ا فت ل
ية  عتجات الزرا للمن

 ُاملصدرة

 2011 مايو 6
 مايو 17و

2011 

 الاكمريون ومايل

سات ومراكز  تارون من املؤ نون  سموا خم ط
ئات القطاع الزر بحث و يا تجة هل ملناعي ا

ية  ملعنا

رشاكت الصغرية ") 1(" لساعدة بعض ا م
بارات  تخدام الا نة عىل ا توسطة ا تخوا سـ ي سـمل ّملع

ية ، السـامي تكل القامئة عىل املعلومات  نا سـا فت ل
ية الفكرية، من أجل حتديد  مللكاخلاصة اب

تاكرية؛  تجات الا تخصصة  باألسواق ا ن للممل
توسـمي امجلاعي من ") 2(" لودرس إماكية ا ن
ية خ ياانت اجلغرا فالل عدة أمور مهنا ا لب

تصديق  ية وعالمات ا لوالعالمات امجلا منتجو (ع
تجو الصمغ  مناألانانس والنب يف الاكمريون،و
 )يالعريب وأجشار جوز الكرتة واملاجنا يف مايل

بعات  شأن ا تحلقة معل  لب
تصادية  قالاجامتية والا
للتقليد وسائر أشاكل 

تعدي عىل حقوق  لا
ية الف  كريةمللكا

 إىل 23من 
 مايو 25

2011 

 بوروندي
شاراك من لك من بدلان 70ما مجموعه  م 

سة، ويه  يا ا مخلجامعة رشق أفر يق
هورية  ندا و يا ورواندا وأو مجبوروندي و غن كي

تحدة يا ا ملتزنا  ن

 

 

نظمة  بو وا ملرشاكة بني الو ي
ية الفكرية  ية  للملكاألفر يق

يس إياكين ( نمركز د
وجامعة ايوندي ) للتدريب

II- ية تري يف ا مللك ما جسـ
 الفكرية

بدأ الربانمج 
توبر 4يف  ك أ

 جبزء 2010
تعمل  ّخمصص  لل

أما . عن بعد
اجلزء ادلاخيل 
من الربانمج 
 1فأجري من 

 2011فرباير 
 مايو 28إىل 

2011 

 الاكمريون

شاركني من 10 ية5م   يق بدلان أفر

ية  تخصص يف جمال ا مللكتوفري تدريب هام و م
سؤولني احلكو ية للمالفكرية  نيي ا مللكيني و همم

ية  ية  نظمة األفر تعاون مع ا للملكالفكرية، اب يق مل ل
ية األخرى وإاتحة  ية اإل ميالفكرية واملعاهد ا قلمي لتعل

رشية وناء القدرات من  بفرص تطوير املوارد ا لب
ية الفكرية  تعلمي يف جمال ا تدريب وا مللكخالل ا ل ل

ية  شاركني يف تعلمي ا مللكلصاحل األشخاص ا مل
توى الفكرية  شأهنا عىل  سـوإجراء حبوث  مب

سات األخرى  ساجلامعات واملؤ

يجة سني اخلدمات  :لنتا ية الفكرية مبا يؤدي إىل  سات ا ية الفكرية وسائر مؤ ية معززة ملاكتب ا ية ومعر ية  حتية  س ن ت مللكب مللك ف تقن خدمات أقل (حت
ها) تلكفة وأكرث رسعة وجودة تعاملون  معاملقدمة إىل أحصاب املصلحة اذلين   ي

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

تحدة   توفري املعدات يا ا هورية تزنا يا و شقر وان ملمد ن ب مجغ مي
ية الفكرية ية  نظمة األفر للملكوا يق  مل

ية الفكرية  عىل  ية  للملكساعدة املاكتب الو ن طم
نح حقوق  مبزايدة كفاءة اإلجراءات اخلاصة 

ية ملا يط إدارة حقوق ا ىة و نا مللكية ا سـلك ي بلص تع
يد اإلجراءات اإلدارية  شـالفكرية من خالل تر

تة املاكتب يا وأ نولو تخدام ا متوا جسـ  لتك
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ية  شأن ا مللكحلقة معل  ب
يات  تيجالفكرية واسرتا

بحث عن الرباءات  لا

 إىل 21من 
فرباير 24

2011 

 املغرب

يا41 شاراك  حمل   م

يا توفري تدريب ملوظفي مراكز دمع  نولو جا لتك
تاكر   )TISCs(بوالا

بو لفائدة رؤساء  يندوة الو
ية الفكرية  مللكماكتب ا

تابعة لدلول األعضاء يف  لا
ية  ية األفر نظمة اإل يقا مي قلمل

) ياألربو(للملكية الفكرية 
يق إماكانت  حتقشأن  ب

يا  نولو ية خلدمات  جا تك لتمن
 املعلومات والاتصاالت

 إىل 18من 
 مايو 20

2011 

بابوي  مز

  بدلا17مشاراك من  33

كامجلع بني رؤساء وبار موظفي ماكتب ") 1("
تابعة لدلول األعضاء يف األربو  ية الفكرية ا يا ل مللك

هم  تفاعل وبادل معار نوا من ا فحىت  تمتك ل ي
ية  نظر يف اجلوانب ا ها من خالل ا نوتو تقل لسـ يع

رشوع  ية واإلدارية  تصادية واملؤ ملوالا سسـ ق
يا املعلومات ويف آاثره  جنولو ية تك لتشغيلا

متةل؛  هم فوائد نظم املعلومات ") 2("حملا يق  ُو ف تعم
شاركة رؤساء املاكتب وبار موظفهيا يف  كوزايدة  م
ميي من أجل  يد اإل بذل عىل ا هود اليت  قلا لصع ُت جل

ية؛  ية ا ية ا نتطوير ا ت لتقب تح لل توبادل ") 3("ن
يات واخلربات يف جمال اإلدارة الفعاةل  ملهنجا

لعمليري بغرض دمع ا ية اجلديدة؛ للتغ سسـيات املؤ
شأن الربامج ") 4(" بوتعزيز املعارف 

ية ية/قلمياإل ية ا تطوير ا ية  تالعا ب ل تحمل لل  ن

تاكر  شأن دمع الا بندوة  ب
نفاذ إىل  لمن خالل ا
ية  نولو جاملعارف ا لتك

شاء مراكز دمع  نوإ
تاكر  يا والا نولو با ج لتك

)TISCs( ادلول ،
 ياألعضاء يف األربو

 إىل 28من 
ن يويو 30

2011  

بابوي  مز

يا22 موظفا من 50  يق بدلا أفر

يا  نولو جتعزيز اسرتجاع معلومات الرباءات وا لتك
ياانت الرباءات وغريها من قواعد  بمن قواعد 

تخدام  ية ال هار املزااي ا ياانت، وإ سـا لعمل ظب ل
ية الفكرية وبادل  تاملعلومات اخلاصة اب مللك

باكت القطرية  بة يف وضع ا شـاخلربات ا لسـ ملكت
ت بدلان األقل بدلمع الا ية وا نا بدلان ا لاكر يف ا ل مل

تعاون مع األربو وادلول  يا اب يمنوا يف أفر ل يق
 األعضاء فهيا

يات  تيجتدريب عىل اسرتا
بحث عن  يات ا لو تقن

 الرباءات

 إىل 13من 
ل يويو 15

2011 

تاكر وكذكل  نيجرياي  يا والا نولو بمتكني مركز دمع ا ج لتك
بحث  تابعني ملراكز ا لأحصاب املصلحة ا ل

رشاكت الصغرية و لاجلامعات ورابطات اخملرتعني وا
بحث  يات ا توسطة من الاضطالع  لوا بعمل مل

الالزمة السرتجاع معلومات الرباءات وغري ذكل 
ندات الرباءات شمل  سـمن اإلصدارات اليت ال   ت

يات  تيجتدريب عىل اسرتا
بحث عن  يات ا لو تقن

 الرباءات

 إىل 24من 
سطس 28 غ أ

2011 

يةمجهورية الكونغو ادل  طميقرا

 من 100حرض حلقة العمل أكرث من 
يني شاركني ا حمللا  مل

شاركني اذلين تلقوا، يف أبريل  ملتعزيز قدرات ا
تدريب األويل يف جمال معلومات 2011 ل، ا

الرباءات وغري ذكل من اإلصدارات اليت ال 
ندات الرباءات سـشمل   ت

شأن تطوير  بحلقة معل 
ية لفائدة  سسـاخلدمات املؤ

ل األعضاء ياألربو وادلو
 فهيا

 7 إىل 3من 
توبر    2011كأ

بابوي  مز

شاراك من 21   بدلا14م 

تولون دمع ") 1(" ية ملن  هارات ا يناء ا ن لتقب مل
يانة نظام  ية ادلوية للقطاع صو لاملعايري احملا بس

سح الضويئ )IPSAS (العام بو  للم ونظام الو ي
)WIPOScan (؛ ييف ادلول األعضاء يف األربو

ي") 2(" هم  يق  هو نظامني؛ فتعم ") 3("للك الك ا
نظامني؛  ية دلمع ا بكة إ لوناء  مي شـ ") 4("قلب

نظامني  لوبادل املعارف واخلربات يف جمال دمع ا ت
هام عىل  هر يف  شالك اليت قد  يقوسوية ا تطبتظ مل ت

ميي يد اإل قلا  لصع
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ية الفكرية  شأن ا مللكندوة  ب
بحث  يات ا لواسرتا تيج

 عن الرباءات

 إىل 14من 
 نومفرب 16

2011 

 ئراجلزا

شاراك مبن فهيم موظفو 75أكرث من  م 
تاكر  يا الا نولو بمراكز دمع ا ج لتك

)TISCs( تعددون م، وأحصاب مصلحة 
ية وجامعات  حبثمن وزارات ومراكز 

ية ورابطات خمرتعني  تقنومدارس 
نظامت غري  توسطة و مورشاكت صغرية و م

تارة ية أخرى  سات  ية ومؤ خمحكو حمل س  م

شاركني اذلين تلقوا ، يف الفرتة من ملتعزيز قدرات ا
تدريب األويل يف 2010ل يويو 15 إىل 13 ل، ا

جمال معلومات الرباءات وغري ذكل من 
ندات الرباءات شمل  سـاإلصدارات اليت ال   ت

ياابن يا/لا بدلان األقل منوا-يقأفر نفقات يف عام مساهامت -لا  2011ل املاحنني وا
1 

يد يف  سمرب 31صالر ي د
2010 

سددة 2011نفقات عام  2011إيرادات عام  بالغ ا ملا  مل
يد يف  سمرب 31صالر ي د

2011 

1,553,267 1,114,593 1,149,401 0 1,518,459 

1 

ية  بو املا لياانت الو ي ثالث (2011ب  )لاملرفق ا

ياابن  حق املؤلف/لا

يجة  إذاكء وعي ادلول األعضاء حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وزايدة قدراهتا يف هذا اجملال :لنتا

شاط تار لنا يف خيلا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

ميي  بو اإل قلاجامتع الو ي
بشأن حق املؤلف 

واحلقوق اجملاورة لفائدة 
رؤساء ماكتب حق 
بدلان  لاملؤلف يف ا

 اآلسوية

 إىل 11من 
توبر 13 ك أ

2011 

ياابن  لا

شاراك من 20   بدلا19م 

نظر واملعلوما") 1(" لبادل وهجات ا ت ت
ية  ية والاسرتا يا بارات ا يجخبصوص الا سـ سـ تت ل ع

تعلقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛  ") 2("ملا
تجارب يف جمال تعزيز  نظر وا لوبادل وهجات ا ل ت
ية والقدرات اخلاصة حبق املؤلف؛  بىن ا تا لتحل

متةل بني ") 3(" تعاون ا شاف جماالت ا حملوا ل سـتك
 ئماكتب حق املؤلف الاكنة يف بدلان اإلقلمي

ناء ن شأن  ية  بدوة و ب طن
القدرات يف جمال حق 
 املؤلف واحلقوق اجملاورة

 27 و26
توبر   2011كأ

 ساموا

يا40 شاراك  حمل   م

ية عىل  نا بدلان ا ساعدة عىل تعزيز قدرة ا ما ل ل مل
تصادية  تني الا نا قزايدة أشاكل ازدهارها من ا ي حل
تخدام نظام حق املؤلف  ية من خالل ا ثقا سـوا فل

ية  لبفعا

ية  إىل سـزايرة درا
ية عنظامت اإلدارة امجلا  م

 إىل 24من 
توبر 28 ك أ

2011 

ياابن   لا

شاركني من 6   بدلان3م 

شأن قضااي ") 1(" شاركني  بتعزيز معارف ا مل
تكل القضااي؛  هم  يق  ية و لاإلدارة امجلا ف تعم همع

شاركني ") 2(" ملوتطوير همارات وقدرات ا
نظامت اإلدارة  يهنم من إدارة  يهنا  مو متك لس حت

ية يف   جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورةعامجلا

شأن حق  ية  بندوة و طن
 املؤلف واحلقوق اجملاورة

 نومفرب 8 و7
2011 

ية ية ا بهورية الو ادلميقرا لشعط  مج

يا50 شاراك  حمل   م

سأةل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  مبتعزيز الوعي 
سأةل، مع الرتكزي بوجه خاص  هم هذه ا ملوزايدة  ف

ية برن محلاية ا يةقعىل اتفا ية وا ننفات األد ب  لفملص
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شاوري إلعداد  تاجامتع 
شأن حق املؤلف  يل  بد ل

ية با لابللغة ا ين  ل

 نومفرب 28
2011 

 نيبال

يا15 شاراك  حمل   م

ية  شأن حق املؤلف ابللغة ا يل  تاج د حمللإ ب ل ن
شأن  بو يف هذا ا شورات الو نادا إىل  لا ي ن مس ت
سأةل حق املؤلف  هور  هم ا ملوذكل لزايدة  مجل ف

يه هباواحلقوق اجملاو  عرة وإذاكء و

شأن حق  ية  بندوة و طن
 املؤلف واحلقوق اجملاورة

 30 و29
 2011نومفرب 

 نيبال

يا60 شاراك  حمل   م

سأةل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  مبتعزيز الوعي 
شة  نا سأةل من خالل  هم هذه ا قوزايدة  ممل ف
الوضع الراهن فامي خيص حامية حق املؤلف 

تكل امحلاية بوالقضااي املربطة   ت

ياابن نفقات يف عام مساهامت -حق املؤلف/لا  2011ل املاحنني وا
1 

يد يف  سمرب 31صالر ي د
2010 

سددة 2011نفقات عام  2011إيرادات عام  بالغ ا ملا  مل
يد يف  سمرب 31صالر ي د

2011 

529,903 469,738 495,596 0 504,045 

1 

ية  بو املا لياانت الو ي ثالث (2011ب  )لاملرفق ا

ياابن ية /لا يةمللكا نا عا  لص

يجة تفق مع  :لنتا ية الفكرية مبا  تاكر وا سق يف جمايل الا ية حمددة بوضوح وعىل حنو  ية و يات وخطط إمنا يياسات واسرتا ب ت ن ئ يج مللكسـ م ط ت
ية ية الو نالغاايت واألهداف اإلمنا  طئ

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

 4 إىل 2ن م بعثة خرباء
 2011مارس 

تطوير  مالزياي تعلقة  ياجات ا يمي لال بإجراء  مل حت تق
يا املعلومات  نولو يجي  يط الاسرتا جا لتك ت لتخط

 والاتصاالت

ميي  بو اإل قلتدى الو ي من
تعاون بني  لشأن ا ب

ناعة  لصاجلامعات ودوائر ا
من أجل تعزيز نقل 

يا نولو جا  لتك

 4 إىل 2من 
 2011نومفرب 

 فييت انم

شاراك من28   بدلان10 م 

تحدايت املطروحة يف وضع ") 1 (" لحتديد ا
وإدارة أنظمة قابةل لدلوام يف جمال نقل 

يا؛  نولو جا تلف مناذج ") 2("لتك خمودراسة 
بحث بني اجلامعات ودوائر  تعاون يف جمال ا لا ل

ناعة؛  وإاتحة فرصة لواضعي ") 3("لصا
ية الفكرية مباكتب إدارة  ياسات ومديري ا مللكا لسـ

يا نولو جا بحث / يف اجلامعاتلتك سات ا لومؤ س
بادل وهجات  ناعة  ثيل دوائر ا تالعامة و لص لمم ّ

رشوع  تدابري اليت يلزم اختاذها  شأن ا نظر  للا ل ب ل
ها، مع  مترار يف  يا والا نولو نقليف نقل ا ج سـتك ل
يات اليت  نولو يد بوجه خاص عىل ا تأ جا لتك ك ل

ئة  لبيتراعي ا
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ية لفائدة  بو اإل ميندوة الو قلي
بدلان األقل منو ا يف لا

يط  يا وا حملنطقة آ سـ م
سخري  شأن  هادئ  تا ب ل

ية الفكرية ألغراض  مللكا
ية يف  نا سـتعزيز القدرة ا فت ل
تصادي وتعزيز  يدان الا قا مل

ية  لتمنا

 16 و15
سمرب  يد

2011 

 بواتن

شاراك من 13 شاراك 24 بدلان و7م  م 
 حمليا

ية الفكرية يف ") 1(" ية ا مللكإذاكء الوعي بأ مه
تصادي وال منو الا قتعزيز ا ية ل نا سـقدرة ا فت ل

توبادل املعارف وأفضل ") 2("للرشاكت؛ 
تخدام أوساط  سري ا سـاملامرسات من أجل  تي
ية الفكرية بطريقة فعاةل؛  نظام ا مللكاألعامل  ل

ية ") 3(" يةل ابلربط بني ا تدابري ا مللكوحتديد ا لكف ل
ية ية الو ياسات اإلمنا نالفكرية وا ئ طسـ  ل

يجة ية معزز :لنتا ية ومعر ية  فية  نن ت تقب سني اخلدماتحت ية الفكرية مبا يؤدي إىل  سات ا ية الفكرية وسائر مؤ حتة ملاكتب ا مللكس  مللك

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

ية 2011نيويو  توفري املعدات ية ا بهورية الو ادلميقرا لشعط تة إجراءات مج تحول إىل نظام أ متزايدة دمع ا ية ل مللك ا
نصة  تخدام  ية اب نا ما سـ ع  .Javaلص

توبر  توفري املعدات يا 2011كأ ياانت ") 1(" نيسـإندو باحلد من عبء إجراءات إدخال 
ية الفكرية، مبا يف ذكل  تعلقة اب مللكالواثئق ا مل

اسـامترات الطلب واألوصاف والواثئق املذكورة، 
ثل فامي خيص تكل  توى األداء األ موبلوغ  مسـ

يات ") 2("اإلجراءات؛  لعملوتعزيز كفاءة ا
ية /اإلدارية مللكيات الفحص يف ماكتب ا معل
 الفكرية

ية  مكبوداي 2011 توفري املعدات تة إجراءات ا تحول إىل نظام أ مللكزايدة دمع ا مت ل
نصة  تخدام  ية اب نا ما سـ ع  .Javaلص

يجة ية الطائفة الواسع :لنتا رشية مبا ميكن من  تلبقدرات معززة يف جمال املوارد ا ّ يةلب ية ألغراض ا ية الفكرية بفعا سخري ا بات  منة من  ل ت لتتطل مللك  م

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

شأن  بدرس تدرييب 
ممارسات الفحص احملددة 

يف الربانمج األسايس 
ية نا عية ا لص  للملك

 إىل 12من 
ناير 25 ي 

2011 

ياابن  لا

شاراك من13   بدلان10 م 

ية  ساب معرفة أسا شاركني عىل ا سـساعدة ا ت مل كم
ابلقوانني وإجراءات الفحص املوضوعي يف جمال 
ية وذكل من خالل  نا ية ا عحفص حقوق ا لص مللك

ية ودراسات إفرادية  معلحمارضات ومتارين 

 إىل 17من  بعثة خرباء
ناير 21 ي 

2011 

 مكبوداي

يا50حوايل  شاراك  حمل   م

يفي يس نتدريب عىل  ناتصن  فيي و
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شأن  بدرس تدرييب 
ية  نظمي اإلداري  للملكا لت
ية وإدارة ماكتب  نا عا لص

ية الفكرية  مللكا

 إىل 24من 
ناير 28 ي 

2011 

ياابن  لا

شاركني من 9   بدلان6م 

ية ") 1(" بار مديري ماكتب ا مللكتعزيز معارف  ك
ثة إلدارة  شأن املامرسات واألدوات احلد يالفكرية  ب

ية الفكرية؛  وزايدة قدرة ") 2("مللكماكتب ا
ية؛  ية الفكرية بفعا شاركني عىل إدارة نظام ا لا مللكمل

شاركني عىل الهنج اإلدارية ") 3(" ُوإطالع ا مل
ية الفكرية من  مللكاليت من شأهنا متكني ماكتب ا

ية  ياسات واألهداف اإلمنا هام يف ا ئاإل لسـ س
ية إجامال  طنالو

شأن  ببرانمج دراسة 
رشية يف  لبتطوير املوارد ا

يةجمال  نا ية ا عا لص  مللك

 4 إىل 2من 
 2011فرباير 

ياابن  لا

شاراك من 13   دوةل عضوا13م 

شأن الهنج ") 1(" شاركني  ُتعزيز معارف ا ب مل
بعة إزاء تطوير  ية ا ية والاسرتا يا تا يج سـ ملُسـ ت ل

ية، مبا يف  نا ية ا رشية يف جمال ا عاملوارد ا لص مللك لب
ياابن؛  ياجات ") 2("لذكل يف ا حتوحتديد الا

ية الفكرية واألدوار ا يات ا ئة ألاكد مللكنا مي شـ ل
تدريب من خالل عرض آخر  لووحدات ا

سات؛  تطورات وجتارب تكل املؤ سا ") 3("ل
متل بني  تعاون ا شأن ا نظر  حملوبادل وهجات ا ل ب ل ت

تجابة عىل حنو أفضل  سات لال سـتكل املؤ س
ية ياجات ا لفعللال  حت

ية لفائدة  يبدروس تدر
شأن  بفاحيص الرباءات 

يات حمد ّنولو ج دة تك
يا املعلومات ( جنولو تك

 )والاتصاالت

 إىل 16من 
 فرباير 23

2011 

ياابن  لا

شاراك من 13   بدلان6م 

نة ") 1(" شاركني عىل الاجتاهات الرا هإطالع ا مل
بعة فامي خيص حفص  ثة ا تواملامرسات احلد ملُي

يا املعلومات  نولو تعلقة  جالرباءات ا بتك مل
ونقل املعارف واآلراء ") 2("والاتصاالت؛ 

يات الفحص؛ لعا شأن  مهنجية  ب وإاتحة ") 3("مل
تجارب ووهجات  بادل ا شاركني  لفرصة  ت لللم

نظر خبصوص قضااي حفص الرباءات؛  ") 4("لا
ية عىل الفحص يف  شاركني ا نوتعزيز قدرة ا ملهمل

يا املعلومات والاتصاالت نولو ججمال   تك

ية لفائدة  يبدروس تدر
شأن  بفاحيص الرباءات 

يات حمددة  ّنولو ج تك
ي(  )اراتلسـا

 فرباير 24من 
 مارس 3إىل 

2011 

ياابن  لا

شاراك من 12   بدلان6م 

نة ") 1(" شاركني عىل الاجتاهات الرا هإطالع ا مل
بعة فامي خيص حفص  ثة ا تواملامرسات احلد ملُي

يارات؛  تعلقة اب سـالرباءات ا ونقل ") 2("لمل
يات الفحص؛  شأن  ية  مهنجاملعارف واآلراء ا ب لعمل

شار") 3(" تجارب للمإاتحة فرصة  بادل ا لكني  لت
نظر خبصوص قضااي حفص الرباءات؛  لووهجات ا

ية عىل ") 4(" شاركني ا نوتعزيز قدرة ا ملهمل
يارات  لسـالفحص يف جمال ا

ميي  بو اإل قلبرانمج الو ي
لتدريب املدربني لفائدة 

سات ادلامعة  ساملؤ
للرشاكت الصغرية 

توسطة  ملوا

 10 إىل 7من 
 2011مارس 

 رسي الناك

شاراك من 22 شاراك 12 بدلا و14م  م 
 حمليا

بغي أن  ينتدريب املدربني عىل اخلدمات اليت 
رشاكت الصغرية  سات ادلامعة  للتقدهما املؤ س

ية  تجارة واجملمعات ا ثل غرف ا توسطة،  لعلموا ل ممل
نات األعامل واجلامعات، يف جمال  ضوحا

تعزيز  ية  ية الفكرية بفعا تخدام نظام ا لا ل مللكسـ
رشاكت ية  نا للالقدرة ا سـ فت  ل

 مايو إىل 8من  منحة طويةل األجل
مترب 30 سب 

2011 

ياابن  لا

 مسـتفيد واحد

ية يف جمال  شاركني ابلقضااي الر سـتعزيز معرفة ا ئيمل
تكل القضااي،  هم  ية الفكرية وزايدة  لا همف مللك
شأن  تقل   بهم فرصة إلجراء حبث  سـ منح همب

يارمه يع من ا تموا  خض
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طباعة /ترمجة/تكييف
تارة من  خممجموعة 

بومنشورات  الواثئق /يالو
ية الفكرية تعلقة اب مللكا  مل

نون - شور ا ملع ترمجة ا ملن
" Intellectual 

Property and 
Traditional 
Knowledge" 

ية الفكرية واملعارف  ( مللكا
يدية  )لتقلا

تان 2011نيويو  ية ") 1(" نسـأفغا ية ا سلطات الو نتعزيز قدرة ا ن ملعل ط
شطة إذاك ية الفكرية عىل الاضطالع اب ناب ء مللك

وزايدة الوعي العام ابملفاهمي ") 2("الوعي؛ 
ية الفكرية ية  للمكاألسا  سـ

ية  بو الو نحلقة معل الو طي
بشأن إعامل حقوق 

ية الفكرية  مللكا

 13 و12
 2011سبمترب 

 مكبوداي

يا60 شاراك  حمل   م

نة؛ ") 1(" يد والقر صحبث آاثر ا ") 2("لتقل
رشيعي، مبا يف ذكل اإلجراءات  لتوحبث اإلطار ا

بة، اذلي ميكن إعامل حقوق واحلل نا سـول ا مل
يات  ية الفكرية من خالهل، فضال عن آ لا مللك

نة؛  سلع املقدلة واملقر تخلص من ا صا ل ُل ُ")3 ("
يع نطاق إعامل  تو سـوناء القدرات الالزمة  ل ب

بة األسواق؛  تعاون 9"4("قاحلقوق ومرا ل وتعزيز ا
يجي العام، مبا يف ذكل ادلمع اذلي يقدمه  تالاسرتا

 اخلاصالقطاع 

ية  بو الو نحلقة معل الو طي
بشأن إعامل حقوق 

ية الفكرية  مللكا

 16 و15
 2011سبمترب 

سا  نيإندو

يا90 شاراك  حمل   م

نة؛ ") 1(" يد والقر صحبث آاثر ا ") 2("لتقل
رشيعي، مبا يف ذكل اإلجراءات  لتوحبث اإلطار ا

بة، اذلي ميكن إعامل حقوق  نا سـواحللول ا مل
ية الفكرية من خالهل، فض يات مللكا لال عن آ

نة؛  سلع املقدلة واملقر تخلص من ا صا ل ُل ُ")3 ("
يع نطاق إعامل  تو سـوناء القدرات الالزمة  ل ب

بة األسواق؛  تعاون 9"4("قاحلقوق ومرا ل وتعزيز ا
يجي العام، مبا يف ذكل ادلمع اذلي يقدمه  تالاسرتا

 القطاع اخلاص

ية يف  جعتوفري مواد مر
ية الفكرية  مللكجمال ا

يةمج 2011سبمترب  ية الفكرية عىل  طهورية الو ادلميقرا مللكتعزيز قدرات مركز معلومات ا
هور لقضااي  ثني والطالب وا با هم ا مجلزايدة  ح لف

ية الفكرية  مللكا

بات  يب من  يرش  كتت ك ن
ناهض  يرسوم املانغا 

نوان  يد وحيمل  عا لتقل
 "هومنونو"

سلع   2011سبمترب  لإذاكء الوعي العام ابخملاطر اليت تطرهحا ا
ناس وسالمهتمامل  لقدلة عىل حصة ا

شأن  بدرس تدرييب 
ية  مللكممارسات حفص ا

ية نا عا  لص

توسط  متقدم/مبرانمج 

 إىل 17من 
توبر 28 ك أ

2011 

ياابن  لا

شاراك من 16   بدلان8م 

ية عن ") 1(" شاركني مبعارف أسا سـتزويد ا مل
تعلقة بفحص حقوق  ملالقوانني واإلجراءات ا

ية؛  نا ية ا عا لص  فرصة وإاتحة") 2("مللك
شأن قضااي  نظر  بادل وهجات ا بشاركني  ل ت لللم

ية نا ية ا ية يف جمال ا عموضو لص  مللكع
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شأن  بدرس تدرييب 
يا  نولو تخدام  جا تك سـ

ية  مللكاملعلومات يف إدارة ا
ية نا عا  لص

 18 إىل 7من 
 2011نومفرب 

ياابن  لا

شاراك من 16   بدلا 15م 

تطورات اليت  بعات ا شاركني عىل  لإطالع ا ت مل
يا املعلومات فامي طرأت مؤخرا ع نولو جىل  تك

ية، ورش املعارف  نا ية ا نتصل بإدارة ا ع لص مللكي
يا املعلومات من  نولو تخدام  ية حول ا جا تك سـ لعمل
يب  تخدم فهيا حوا ية  سات تفا سخالل  سـ عل ُجل ت

ها ومن خالل زايرات إىل  ببعضية موصوةل  خشص
بادل  ية؛ وإاتحة فرصة  ياانت اخلاصة ا تا لن ملع لك

شواغ نظر وا لوهجات ا شاركني حول ل ملل بني ا
تايل  متكن اب ية ذات الصةل، وا لالقضااي املوضو ّع ل

يط وإدارة  ية عىل  ختطمن تعزيز قدرهتم ا ملهن
ية  يا املعلومات يف إدارة ا نولو تخدام  مللكا ج تك سـ

ية  نا عا  لص

بو دون  يحلقة معل الو
تخدام  شأن ا ية  سـاإل ب قلمي

نتاجئ حفص الرباءات 
لتعزيز القدرة عىل حفص 

ية الرباءات  سني نو عو حت
 الرباءات

 نومفرب 29من 
 1إىل 

سمرب  يد
2011 

 مالزياي

شاراك من 21 شاراك 12 بدلا و13م  م 
 حمليا

ية ") 1(" هم فعا شاركني  لإاتحة فرصة  لفللم
بحث و تخدام تقارير ا لا أو الفحص اليت /سـ

ية الفكرية األخرى يف احلد  مللكتعدها ماكتب ا
ية الفكري باء العمل يف ماكتب ا مللكمن أ ة ع

يد إجراءات احلصول عىل الرباءات؛  شـوتر
تعامل ") 2(" هارات الالزمة ال سـوتطوير ا مل

تعاون ادلويل يف جمال  ثل خدمة ا لخدمات  م
بكة  بو وخدمة ا ها الو شـالفحص اليت  ي لت يح ت

تب  ها  ية اليت  نا ية ا تقدمة  مكا يح تللملك ع لص يمل
ياابن للرباءات؛  توبادل أفضل املامرسات ") 3("لا
يل بات حتلفامي خيص  ياغة ا بات و لطل ا ص لطل

ية؛  نولو جاملعدةل يف بعض اجملاالت ا ") 4("لتك
ية الفكرية  تلف ماكتب ا مللكوبادل جتارب  خم ت
تحدايت املواهجة يف  لوالفاحصني فامي خيص ا

ية الرباءات سني نو عرسيع إجراءات الفحص و حت  ت

شأن إعامل  بدرس تدرييب 
ية الفكرية  مللكحقوق ا

 16 إىل 5من 
سمرب  يد

2011 

ياابن  لا

شاراك من 17   بدلان7م 

نة ") 1(" تعراض الاجتاهات واملامرسات الرا ها سـ
ية الفكرية؛  ) 2("مللكيف جمال إعامل حقوق ا

تعدايت اليت ترتكب  ُوحفص مربرات اجلرامئ وا ل
نارص تكل اجلرامئ  ية الفكرية و عيف جمال ا مللك

يقات اخلاصة هبا وإجراءات  تعدايت وا لتحقوا ل
بهيا ها؛ تكحمامكة مر ياهتم يف وقو سؤو ع و ل ") 3("م

ية بإنفاذ القوانني  يل أدوار الواكالت ا نو ملعحتل
") 4("واحملامك، فضال عن أحصاب احلقوق؛ 

ية  ية املوضو يا تلف القضااي ا شة  نا عو سـ سـ خم لق م
ية الفكرية مللكاملربطة بإعامل حقوق ا  ت

ية يف  جعتوفري مواد مر
ية الفكرية  مللكجمال ا

سمرب  يد
2011 

ية الفكرية عىل زايدة ت مكبوداي تب ا مللكعزيز قدرات  مك
ية  هور لقضااي ا ثني والطالب وا با مللكهم ا مجل ح لف

 الفكرية

ية يف  جعتوفري مواد مر
ية الفكرية  مللكجمال ا

سمرب  يد
2011 

ية الفكرية عىل  ميامنار مللكتعزيز قدرات مركز معلومات ا
هور لقضااي  ثني والطالب وا با هم ا مجلزايدة  ح لف

ية ال  فكريةمللكا
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طباعة /ترمجة/تكييف
تارة من  خممجموعة 
بو يشورات الو الواثئق /من

ية الفكرية تعلقة اب مللكا  مل

سمرب  يد
2011 

بحث ") 1(" فييت انم لزايدة قدرة فاحيص الرباءات عىل ا
يف ادلويل  تخدام ا نعن واثئق الرباءات اب لتصسـ

للرباءات وبواسطة نظام 
PATENTSCOPE سني ") 2("؛ حتو

بات  طليف  ية وإماكية تصن نالرباءات الو طن
تخداهمم  سني ا ها من خالل  سـاسرتجا حت ع

 للتصنيف ادلويل للرباءات

يف ادلويل للرباءات "-  "01-2011لتصنا

 :حامية اخرتاعك يف اخلارج "-

شأن  تعاون  تكررة حول معاهدة ا ئةل  بأ ل مسـ
 "الرباءات

-"  PATENTSCOPE® - WIPO 
Guide to Using Patent 

Information) "ام نظ
PATENTSCOPE®- بو إىل يل الو ي د ل

تخدام معلومات الرباءات  )سـا

ياابن ية/لا نا ية ا عا لص نفقات يف عام مساهامت -مللك  2011ل املاحنني وا
1 

يد يف  سمرب 31صالر ي د
2010 

سددة 2011نفقات عام  2011إيرادات عام  بالغ ا ملا  مل
يد يف  سمرب 31صالر ي د

2011 

1,993,905 1,832,127 1,909,428 0 1,916,604 

1 

ية  بو املا لياانت الو ي ثالث (2011ب  ")لاملرفق ا

 الربتغال

يجة تفق مع  :لنتا ية الفكرية مبا  تاكر وا سق يف جمايل الا ية حمددة بوضوح وعىل حنو  ية و يات وخطط إمنا يياسات واسرتا ب ت ن ئ يج مللكسـ م ط ت
ية ية الو نالغاايت واألهداف اإلمنا  طئ

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا ه/ل يدةجلا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـتفات ا

 إىل 18من  بعثة خرباء
ل يويو 21

2011 

تحديث ") 1(" أنغوال تعلقة  ياجات ا يمي لال بإجراء  مل حت تق
تجارية  ية اخلاصة ابلعالمات ا لاإلجراءات املؤ سسـ

ية؛  نا عوالرباءات والرسوم والامنذج ا ") 2("لص
يات  صوتقدمي تو

يجة ية  :لنتا تية  حتب سني اخلدمات ن ية الفكرية مبا يؤدي إىل  سات ا ية الفكرية وسائر مؤ ية معززة ملاكتب ا حتية ومعر س مللكن مللك ف خدمات أقل (تق
ها) تلكفة وأكرث رسعة وجودة تعاملون  معاملقدمة إىل أحصاب املصلحة اذلين   ي

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

تواصل  ملمعدات اإلمداد ا
 ابلطاقة

ساو 2011سبمترب  ييا  بي ن تظم ابلطاقة من أجل  غ مناحلفاظ عىل إمداد 
يويم اذلي تقوم به املديرية العامة  لسري العمل ا تي

ية نا ية ا عتب ا لص مللك  ملك
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نفقات يف عام مساهامت -الربتغال  2011ل املاحنني وا
1 

يد يف  سمرب 31صالر ي د
2010 

سددة 2011نفقات عام  2011إيرادات عام  بالغ ا ملا  مل
يد يف  سمرب 31صالر ي د

2011 

188,764 -3,504 16,739 0 168,521 

1 

ية  بو املا لياانت الو ي ثالث (2011ب  )لاملرفق ا

 حق املؤلف/مجهورية كوراي

يجة  إذاكء وعي ادلول األعضاء حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وزايدة قدراهتا يف هذا اجملال :لنتا

تارخي نشاطلا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

شأن  ية  بحلقة معل و طن
حق املؤلف واحلقوق 

 اجملاورة

ناير 28 و27 ي 
2011 

ية ية ا بهورية الو ادلميقرا لشعط يني واخملرتعني وسائر  مج سؤولني احلكو هم ا متعزيز  ملف
املؤلف لأحصاب املصلحة للحامية ادلوية حلقوق 

ية ضامن توازن نظام حق  مهواحلقوق اجملاورة، وأ
ية ثقا تصادية وا ية الا يق ا فاملؤلف  ق لتحق لتمن  ل

ية قصرية  ئقأفالم واث
ية  مهإلذاكء الوعي العام بأ

 حق املؤلف

من فرباير إىل 
سمرب  يد

2011 

شأن حق ") 1(" مجهورية كوراي بعرض قصص جتذب الاهامتم 
متل تداء هبا حملاملؤلف ميكن للمخرتعني ا قني الا

هام العربة مهنا؛  نظام ") 2("سـتلوا بوإذاكء الوعي 
يا من  نرصا أسا ية الفكرية بوصفه  سـا ع مللك

متع ية ا جملنارص  من  تع

ناء  لبرشوع قطري  م
 الوعي

من مارس إىل 
سمرب  يد

2011 

 مدليف

بق(  )منطغري 

ية  بدل عىل الاضطالع بربامج  مهنجتعزيز قدرة ا ل
ىة العامة،  تو ييف جمال ا ئة عل ئة  بيمما ميكن من  هتي ّ ّ

تساعد عىل حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 
 بطريقة فعاةل

ناء قدرات  ية  بندوة و لن ط
ية ابإلدارة  هات ا ملعنا جل
ية حلقوق املؤلف  عامجلا

 واحلقوق اجملاورة

 مايو 4 و3
2011 

لنغويا  م

يا60 شاراك  حمل   م

يني ") 1(" سؤولني احلكو متوفري املعلومات  للم
نغويا /ومديري ية  نظامت اإلدارة امجلا لموظفي  مب ع م

سني  نظامت بكفاءة   سري إدارة تكل ا تحو مل بي ت
ها؛  يب  معلقدراهتا وأسا وإذاكء وعي ") 2("ل

ية إدارة حق املؤلف  مهتلف أحصاب املصلحة بأ خم
 واحلقوق اجملاورة بطريقة فعاةل

يوية  ية اآل ندوة اإل سـا مي قلل
بشان حق املؤلف 
 ووسائط اإلنرتنت

 مايو 26 و25
2011 

ند  يلات

يا و24 شاراك أ ب  يا30جنم شاراك  حمل   م

إذاكء الوعي حبق املؤلف ودور وسائط ") 1("
ية، مبا يف  توايت اإلبدا عاإلنرتنت يف توزيع ا حمل

ذكل مقدمو خدمات اإلنرتنت، وحمراكت 
بادل امللفات بني األقران،  بحث، وخدمات  تا ل

بواابت،  تواصل الاجامتعي، وا باكت ا لو ل شـ
هم حملوا تخدم، وزايدة ا شؤها ا لفتوايت اليت  سـ ملن ي

تحدايت ") 2("يف هذا اجملال؛  تعراض ا لوا سـ
تاحة فامي خيص حق املؤلف  ملاملطروحة والفرص ا
ثال  متووسائط اإلنرتنت مبا فهيا وسائل زايدة الا
تعلق  يدة فامي  يحلق املؤلف وزايدة املامرسات ا جل

سحب، فضال عن  لبإجراءات اإلخطار وا
تعراض  ية اخلاصة هبذه سـا يا يارات ا سـا سـ لخل

بل سأةل يف ا ملسـتقا  مل
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نصة أحصاب  مدمع 
بو  تابعة للو ياملصلحة ا ل
برص  لواخلاصة مبعايق ا

بو 2011نيويو   يالو

بق(  )منطغري 

يد ادلويل من أجل  بذول عىل ا هد ا لصعدمع ا مل جل
ييل ميكن املكفوفني ومعايق  ّوضع إطار تقين و تشغ

برص والعاجزين عن قراءة ا ملا نفاذ ل لبوعات من ا ط
تاحة نفات ا ية من ا بة عا ملإىل  ملص مل  مكت

ية  ية و نحلقة معل تدر طي ب
رشاكت  لشأن إدارة ا ب

ية  عاإلبدا

ل يويو 7 و6
2011 

 الصني

يا72 شاراك  حمل   م

ية عىل ما ييل رشاكت اإلبدا عتدريب مديري ا : ل
كيفية حتديد وإدارة أصول حق املؤلف ") 1("

ية إ") 2("اليت ميلكوهنا؛  ية كيفو مللكدراج ا
رشاكت؛  ية ا يات  لالفكرية يف اسرتا من تيج ") 3("ت

ية جين أكرب قدر ممكن من الفوائد  كيفو
تخدام األصول غري امللموسة، فضال عن  سـوا

شاريع هارات اخلاصة بإدارة األعامل وا ملا  مل

نة  ية إىل ا للجزايرة درا سـ
ية حبق  ملعنالكورية ا

 املؤلف

 إىل 15من 
 نومفرب 18

2011 

  كورايمجهورية

شاركني من 10   بدلان6م 

تفادة مما ييل شاركني فرصة الا ّإعطاء ا سـ : مل
تجارب الكورية يف إدارة ") 1(" لالاطالع عىل ا

حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وتعزيز قدرة 
ياسات حق املؤلف؛  ياغة  شاركني عىل  سـا ص مل

وزايدة قدرهتم عىل حتديث األطر ") 2("
ية واإلدارية؛  رش يعا يب حتو") 3("لت لسني أسا

ية يف بدلاهنم نظامت اإلدارة امجلا عمعل   م

نفقات يف عام مساهامت -حق املؤلف/مجهورية كوراي  2011ل املاحنني وا
1 

يد يف  سمرب 31صالر ي د
2010 

سددة 2011نفقات عام  2011إيرادات عام  بالغ ا ملا  مل
يد يف  سمرب 31صالر ي د

2011 

423,471 302,863 272,882 0 453,452 

1 

ية بياان بو املا لت الو ثالث (2011ي  )لاملرفق ا

ية الفكرية/مجهورية كوراي  مللكا

يجة ها بطريقة معززة من أجل  :لنتا تخداهما  ية الفكرية وا ية الفكرية وامجلاهري إىل املعلومات واملعارف اخلاصة اب سات ا لنفاذ مؤ مللك سـمللك س
تصادية ية الا ية الاجامت تاكر وا قتدعمي الا ع من  لتب

شاط تا لنا يف رخيلا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

مسابقة يف جمال 
بة نا يا ا نولو سـا مل ج  لتك

من نومفرب 
 إىل 2010
 2011نيويو 

 مالزياي

شارك100  م 

تاكرية  ياز يف إجياد حلول ا بيع وماكفأة الا ت مشج ت
تكررة، السـامي احللول اليت  ية ا يو ّشالك ا مل ل مللم

نولو تكتخدم  ناسب مع الظروف تسـ تيات  تج
ية تخدام معلومات الرباءات . حمللا سـواكن ا

ية  نارص األسا باط احللول من ا سـال لع نت سـ
 للمسابقة

ية  سابقة حلقة معل تو جهيومشلت ا يناير (مل
يل قامئة )2011 ياانت املقدمة و يمي ا شك، و تتق لب

تارين ، )2011مايو (خملمصغرة ابملرحشني ا
 يف القامئة وعروض قدهما املرحشون املدرجون

سويق  شأن ا تاملصغرة وحلقة معل   22 و21(لب
 )2011نيويو 

تلوا الصدارة إىل  ثالثة اذلين ا حودعي الفائزون ا ل ُ
تخدام  شأن ا شاركة يف درس تدرييب  سـا ب مل
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ية الفكرية بطريقة فعاةل ُعقد يف نومفرب  مللكا
هورية كوراي، مبا يف ذكل 2011 يون  جبم يف دا جي

ية نظمهت بو يف الفرتة من قلميحلقة معل إ  22يا الو
ية الفكرية 2011 نومفرب 24إىل  شأن ا مللك  ب

ية ية ا متعوا جملمن  لت

مسابقة يف جمال 
بة نا يا ا نولو سـا مل ج  لتك

من نومفرب 
 إىل 2010
 2011نيويو 

يويا بإ  ث

شاراك83  م 

تاكرية  ياز يف إجياد حلول ا بيع وماكفأة الا ت مشج ت
تكررة، السـامي احللول  ية ا يو ّشالك ا مل ل اليت مللم

ناسب مع الظروف  يات  نولو تتخدم  ج تتك تسـ
ية تخدام معلومات الرباءات . حمللا سـواكن ا

ية  نارص األسا باط احللول من ا سـال لع نت سـ
 للمسابقة

ية  سابقة حلقة معل تو جهيومشلت ا يناير (مل
يل قامئة )2011 ياانت املقدمة و يمي ا شك، و تتق لب

تارين ، )2011مايو (خملمصغرة ابملرحشني ا
 املرحشون املدرجون يف القامئة وعروض قدهما

سويق  شأن ا تاملصغرة وحلقة معل   17 و16(لب
 )2011نيويو 

تلوا الصدارة إىل  ثالثة اذلين ا حودعي الفائزون ا ل ُ
تخدام  شأن ا شاركة يف درس تدرييب  سـا ب مل
ية الفكرية بطريقة فعاةل ُعقد يف نومفرب  مللكا

هورية كوراي، مبا يف ذكل 2011 يون  جبم يف دا جي
بو يف الفرتة من حلقة ية نظمهتا الو ي معل إ  22قلمي
ية الفكرية 2011 نومفرب 24إىل  شأن ا مللك  ب

ية ية ا متعوا جملمن  لت

يجة ية الفكرية :لنتا توازنة يف جمال ا سب احلاجة و ية مصممة  يا ية و ية و مللكأطر رش م ح سـ سـ مي ُيع تنظ  ت

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(وصف ال)/األغراض(الغرض  ملسـجل

دراسة عن الانضامم إىل 
 نظام مدريد

 مايو 1من 
 30 إىل 2011
 2012أبريل 

تناول ادلراسة العوامل املربطة ابالنضامم إىل   تت
سة بدلان  تخدامه يف  مخنظام مدريد وا سـ

يت انم ( نغافورة و يهورية كوراي وتريا و سـ فك مج
نغويا لو وتريم ادلراسة، حتديدا، إىل بلوغ ) م

يةاألهداف ا لتا تدابري ") 1: ("ل لحتديد ا
تحضريية املربطة بإجراء الانضامم إىل نظام  تا ل

يود اليت ") 2("مدريد؛  تحدايت وا يح ا لقوتو ل ض
ُتواجه يف إجراء الانضامم إىل نظام مدريد؛ 

تغريات الطارئة عىل األشطة اليت ") 3(" نويان ا ل ب
ية  يازة ا مللكيضطلع هبا أحصاب احلقوق يف جمال  ح

بل الفكرية و ية الفكرية من  قعىل إدارة ا مللك
تجارية عقب الانضامم إىل  لماكتب العالمات ا

وتوفري املعلومات الوجهية ") 4("نظام مدريد؛ 
ية حىت  ياسات بطريقة موضو علواضعي ا لسـ

نظر يف إماكية  يد  شلك  تعدين  نيكونوا  لل ب جسـ م
 الانضامم إىل نظام مدريد
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يجة يات وخطط إمنا :لنتا يجياسات واسرتا تفق مع تسـ ية الفكرية مبا  تاكر وا سق يف جمايل الا ية حمددة بوضوح وعىل حنو  يية و ب ت ن مللكئ م ط
ية ية الو نالغاايت واألهداف اإلمنا  طئ

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

ية  بو اإل ميحلقة معل الو قلي
ية الفكرية  مللكشأن ا ب

ية ا جملوا منت  متعيةل

 إىل 22من 
 نومفرب 24

2011 

 مجهورية كوراي

يا27 نطقة آ شاراك من  سـ   مم

يا15 نطقة أفر شاراك من  يق  م  م

ية الفكرية يف ")1(" ية ا مللكإذاكء الوعي بأ مه
متعي؛  يد ا تاكر عىل ا جملسري الا لصع ب ") 2("تي

ية  سخري ا ية يف جمال  تجارب الو مللكوبادل ا ت ن ل طت
ية ا متالفكرية ألغراض ا جملمن وحتديد ") 3("عية؛ لت

توازنة  ية الفكرية ا يات ا ملنارص اسرتا يج مللكع ت
متعات الصغرية عىل وجه  يةل خبدمة مصاحل ا جملا لكف

 اخلصوص

هم ادلور العميل  لفوأاتحت حلقة العمل إطارا 
ية الفكرية  من خالل -مللكاذلي ميكن أن تؤديه ا

توسـمي  يات ا يات واسرتا نولو تخدام ا لا يج تسـ ج لتك
بة نا سـا ية يف -مل ية ا متعجمال ا جملمن  لت

شطة يف هذه  بو، لك عام، بأ نواضطلعت الو ي
تامئين الكوري،  ندوق الا ساجملاالت مضن ا لص

بل احلكومة  بادرات املقرتحة من  قومن خالل ا ُ مل
ية  ية اب بو ا نة الو ياق  منالكورية يف  ن ي جل لتسـ ملع

ية الفكرية، واليت أسفرت عن وضع  مللكوا
شاريع جدول أمعل ا مرشوعني من  لتمنية، وهام م

بة  نا يات ا نولو ية الفرية وا سـرشوع ا مل جك تك لمللك م
تجات ية الفكرية وتوسـمي ا رشوع ا ملنو مللك  م

يجة ية :لنتا ية ألغراض ا ية الفكرية بفعا سخري ا بات  ية الطائفة الواسعة من  رشية مبا ميكن من  منقدرات معززة يف جمال املوارد ا ل ت تطل تب لّ مللك م تل  لب

شاط تارخي لنا بدل  لا يفلا يدة/ملضا هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

شأن قانون  بدرس تدرييب 
الرباءات وإجراءات 

 الفحص

 14 إىل 5من 
 2011أبريل 

 مجهورية كوراي

  بدلان9 فاحصا للرباءات من 16

ية  بذة عامة ورشوح عن األنظمة العا ملتوفري  ن
بادئ قانون الرباءات وإجراءات  مللرباءات و

 الفحص

سات خاصة مهنا ما ييل يفت  جلوأ ") 1: ("ض
يات  تاجئ  نفاذ إىل  شأن ا ية  معلسات  ن ل ب معل جل

هم اإلخطارات؛  تخداهما و ية وا فالفحص األ سـ جنب
ية ") 2(" بة نو يات مرا شأن آ سة  عو ل ب قجل

تعلق بإجراءات الاعرتاض  يالرباءات، السـامي ما 
تاكم إىل القضاء  حوالا

ية يف جمال  تاج مواد  ثقيفإ تن
ي  ة الفكريةمللكا

ل يويو 1من 
 31 إىل 2011
 2012مايو 

تاج ثالثة أفالم قصرية من أفالم الرسوم   نإ
تحركة ويه  : ملا

")1 ("IP and Creative Thinking 
تفكري اإلبداعي( ية الفكرية وا لا ") 2("؛ )مللك

Benefitting from Patent Protection 

تفادة من حامية الرباءات( ") 3("؛ )سـالا
Benefitting from Trademark 

Protection)  تفادة من حامية  العالماتسـالا
تجارية  )لا

شودة إعداد مواد ") 1: ("ملنواكنت األهداف ا
ية الفكرية، أي رسوم هزية  لية يف جمال ا مللكثق يف ت
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ية برصية ميكن لغري اخلرباء يف جمال  مسعومواد 
هوةل؛  ها  ية الفكرية  سا هم بمللك وزايدة ") 2("ف

هور، ية مجلاهامتم ا باب، بقضااي ا مللك السـامي ا لشـ
ساعدة املدارس وسائر ") 3("الفكرية؛  مو

ية  ناجه درا ية عىل إعداد  سات ا سـاملؤ مي مس لتعل
 ّحتث عىل اإلبداع

تاج أفالم قصرية من  نإ
تحركة  ملأفالم الرسوم ا

 مارس 1من 
 30 إىل 2011
 2012أبريل 

تايب الرسوم   تحركة من  يغ  تاج  كرشع يف إ ص من ُ
هزية عن لا تجارية ل منشور (ل الرباءات والعالمات ا
بو رمق  بو رمق 485يالو شور الو ي و  عىل 483من

توايل يلمني قصريين من أفالم ). لا يمت إعداد  فو س
تابني املذكورين  تحركة انطالقا من ا لكالرسوم ا مل

ية  تاهجام ابللغات اإلنلكزيية والفر سـوإ نن
يغة ادلوية أيضا ية، واب با لواإل لص ن  سـ

شو نرش رسائل عن ") 1: ("دة يهملنواألهداف ا
تجارية"و" الرباءات" بأشاكل " لالعالمات ا

باب معوما من أجل احلث  ّتقطب اهامتم ا شـ لسـ ت
هم بقدر  تشجيععىل احرتام اخملرتعني واملقاولني و

سأليت ") 2("أكرب؛  " الرباءات"مبوإذاكء الوعي 
تجارية"و يني " لالعالمات ا بويان دورهيام اإلجيا ب

يهتام يف جم تاكر واملقاوةل؛ مهوأ ") 3("بايل الا
تدي هبا اخملرتعون واملقاولون  يقوتوفري مناذج 
باب يف لك أرجاء العامل مع  متلون من ا لشـا حمل

ية؛  نا بدلان ا مالرتكزي بوجه خاص عىل ا ل ") 4("ل
تلفزيون  باب من خالل ا لوبلوغ جامهري ا لشـ

 واإلنرتنت

شأن  ية  بحلقة معل و طن
تخدام املعلومات  سـا

مللكية الفكرية اخلاصة اب
تاكر بتعزيز الا  ل

 25 و24
 2011فرباير 

يك  ملكسـا

شارك100  م 

شاركني  هم ا ملاكن الغرض من حلقة العمل تعزيز  ف
ية معلومات الرباءات، والفوائد اليت ميكن  مهأل

نهيا من تكل  تخدمني  ئات ا جتلف  سـف ملخمل
بغي  ية اليت  يا تدابري ا يناملعلومات، وا سـ سـ لل

تخدام  . معلومات الرباءاتسـاختاذها لزايدة ا
نفاذ  ية ا شأن  ية  سات  لونظمت أيضا  ب معل كيفجل ُ

 إىل معلومات الرباءات

شأن  ية  بحلقة معل و طن
تخدام املعلومات  سـا

ية الفكرية  مللكاخلاصة اب
تاكر بتعزيز الا  ل

 فرباير 28من 
 مارس 1إىل 

2011 

 بريو

شاراك60  م 

شاركني  هم ا ملاكن الغرض من حلقة العمل تعزيز  ف
ية م علومات الرباءات، والفوائد اليت ميكن مهأل

نهيا من تكل  تخدمني  ئات ا جتلف  سـف ملخمل
بغي  ية اليت  يا تدابري ا يناملعلومات، وا سـ سـ لل
تخدام معلومات الرباءات . سـاختاذها لزايدة ا

نفاذ  ية ا شأن  ية  سات  لونظمت أيضا  ب معل كيفجل ُ
 إىل معلومات الرباءات

ية الفكرية/مجهورية كوراي  مللكا
نة مساهامت  نفقات يف  سـاملاحنني وا  2011ل

1 
يد يف  سمرب 31صالر ي د

2010 
سددة 2011نفقات عام  2011إيرادات عام  بالغ ا ملا  مل

يد يف  سمرب 31صالر ي د
2011 

1,389,845 689,486 676,785 160,873 1,241,673 

1 

ية  بو املا لياانت الو ي ثالث (2011ب  )لاملرفق ا
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يا با نإ  سـ

يجة ية قدرات معززة يف جما :لنتا ية ألغراض ا ية الفكرية بفعا سخري ا بات  ية الطائفة الواسعة من  رشية مبا ميكن من  منل املوارد ا ل ت تطل تب لّ مللك م تل لب
ية نا بدلان ا ميف ا ل  ل

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

ية ندوة اإل ميا شرتكة قلل مل ا
تب  بو وا ملكبني الو ي

رويب للرباءات األو
يا للرباءات  با تب  إ نو سـ مك

تجارية شأن لوالعالمات ا ب 
ية الفكرية للقضاة  مللكا

 العامني من واملدعني
ية ، تينأمرياك الال

يديو، أوروغواي  نتفمو

 إىل 17من 
توبر 21 ك أ

2011 

ية /أوروغواي ينيع بدلان أمرياك الال تمج
 وحممكة جامعة األنديز

شاراك، ومه قاض واحد أو مدع25  عام م 
ية تا بدلان ا لواحد من لك بدل من ا ل : ل
ييل  يا والربازيل و تني وبو شـاألر ليفن ج

هورية  تارياك وكواب وا يا وكو مجلوكولو سـ مب
سلفادور  ية وإكوادور وا لادلو مينيك
يك  ندوراس وا سـوغواتاميال و ملكه

 وبامن وابراغواي وبريو نوياكراغوا
ثلون عن جامعة األنديز وفزنويال مم، و

يا للرباءات مك، و)إكوادور( با نتب  إ سـ
تب األورويب  تجارية وا ملكوالعالمات ا ل

سوق للرباءات و يق يف ا لتب ا لتنسـ مك
ية لالحتاد األورويب ثقافة خلادلا ل ووزارة ا

يا با نيف  إ  سـ

يني اب مللكية ملعنتزويد القضاة واملدعني العامني ا
ية ابتدريب لالفكرية يف بدلان أمرياك الال ني  عىل ت

ية الفكري ة الختاذ القرارات يف حاالت مللكشؤون ا
نازعات  ملا

ية  قلميحلقة معل دون إ
ية  مللكعن إنفاذ حقوق ا
الفكرية، سويداد ديل 

 إسـيت، ابراغواي

ن يويو 16 و15
2011 

ييل /ابراغواي تني والربازيل و شـاألر جن
يا وإكوادور وبريو وأوروغواي  مبوكولو

ئات امجلارك  هيموظفون ابرزون من 
رش يابة العامة وا لوا بة األسواق، لن قطة ومرا

ثلون عن  مموقضاة من حمامك أول درجة، و
شاركون يف  ية الفكرية ممن  يماكتب ا مللك

تني  ية الفكرية من األر جنإنفاذ حقوق ا مللك
يا وإكوادور وبريو  ييل وكولو بوالربازيل و مشـ

وبلغ العدد اإلجاميل . وأوروغواي
للمشاركني اذلين حصلوا عىل متويل من 

بو  شاراك35يالو وبلغ العدد اإلجاميل . م 
يني  شاركني ا حمللشاركني، إضافة إىل ا مل للم

 ي خشصا تقربا180من ابراغواي، 

شاركة  بدلان ا ية  ياجات ا ملية الا لل لفعل ت حب تل
ية الالزمة إلنفاذ حقوق  لعملبزتويدها ابألدوات ا
تدابري  شديد عىل ا ية، مع ا ية الفكرية بفعا لا ت لل مللك

نطقة  نوية ماحلدودية اليت تؤثر يف  بأمرياك ا جل
بادل . برمهتا سري ا توأاتح هذا احلدث الفرصة  لي لت

يع من  مجلالرضوري للخربات وتحديد ما يواهجه ا ل
بل وتحديد احللول  لبات وحتدايت يف ا تق ملسـعق

متةل  حملا

يجة ية الفكرية :لنتا رشاكت إلدارة ا مللكهمارات حمدثة دلى ا ل ّ 

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا هات ا/ل تا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  فيدةملسـجل

ثالث  ميي ا تدى اإل لا قلن مل
ية  مللكيع الاتفاع اب ن لتشج
ية  تيجالفكرية أداة اسرتا

لزايدة القدرة عىل 
نظور  سة،  نا ما ف مل
بريية  رشاكت األ يا ل

ية، سان جوزيه،  يكاألمر
تارياك  سـكو

 13 و12
 2011سبمترب 

تارياك ية/سـكو ينيع بدلان أمرياك الال  تمج

ثلون رشاكت القطاع اخلاص م 20 ميشاراك 
ها يف  ها هجات  تجارية اليت  ثلوالغرف ا متل ل
ثلون عن اإلدارات  ية، و ممأمرياك الال ني ت

تجارة ادلوية يف بدلان  تصة اب ية ا لالو ل خمل طن
ية و يا150تينأمرياك الال شاراك  حمل   م

تفاع  نإذاكء الوعي يف أوساط املقاوالت ابال
ية الفكرية أداة اسرتا تاب يق ما ييلمللك لتحقية  : يج

تصادية؛  "1" سة الا نا قزايدة القدرة عىل ا ف مل
ية  "2" با نصة اخلدمات األ يذ  نومواصةل  سـ م تنف

ساعدة إلهيا  ملللقطاع اخلاص وتقدمي ا
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يجة يات وبرامج ورشااكت تعاوية جديدة أو معززة :لنتا نآ  ل

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(وصف ال)/األغراض(الغرض  ملسـجل

شأن  ميي  باجامتع دون إ قل
تجارية يف  لالعالمات ا

بدلان أمرياك الوسطى وبامن 
ية  هورية ادلو يكوا مينمجل
يل  لمن أجل مراجعة د

بات  طلحول حفص 
تجارية  لالعالمات ا

يه، سان  علواملوافقة 
تارياك  سـجوزيه، كو

 8 إىل 5من 
سمرب  يد

2011 

تارياك مجيع بدلان أمرياك الوسطى /سـكو
يةوا يكهورية ادلو  مينمجل

بري  ية الفكرية و خرؤساء ماكتب ا مللك
تجارية من  لواحد يف جمال العالمات ا

ية : سـتة بدلان يه هورية ادلو يكا مينمجل
ندوراس  سلفادور وغواتاميال و هوا ل

ثلني من 6، فضال عن نوياكراغوا وبامن مم 
يا  با تب  إ ثلني عن  تارياك و نكو سـ مم مكسـ

تجارية  لللرباءات والعالمات ا

يل " 1: "حتقيق ما ييل لإاتحة الفرصة ملراجعة د
بدلان أمرياك الوسطى  تجارية  لحفص العالمات ا ل

ية؛  ية مراجعة هنا هورية ادلو ئوبامن وا يك مينمجل
يل  "2" تخدام ادل لواقرتاح تدابري من أجل ا سـ

يات الفحص يف هذه  بل يف  معليف ا ملسـتق
بدلان؛  توصل إىل تفامه " 3"لا للواختاذ تدابري 

ساعد عىل احلفاظ عىل بشأن يات  ت وضع آ ل
يل  لوجاهة ادل

ية  تينرشوع أمرياك الال م
شأن تويق  ميي  ثاإل ب قل

ناألحاكم القانوية واإلدارية 
ية الفكرية  تعلقة اب مللكا مل

نفاذ إلهيا يات ا لوآ  ل

ية 2011سـنة  ينيع بدلان أمرياك الال  تمج

ية الفكرية يف بدلان  مللكيع ماكتب ا مج
ية  ية ماك(تينأمرياك الال نا ية ا عتب ا لص مللك

فضال عن ) وحق املؤلف عىل حد سواء
يا للرباءات  با تب  إ نثلني عن  سـ مكمم

تجارية وحممكة جامعة األنديز  لوالعالمات ا

يع عىل الاتفاع  نمجع املعلومات ورشها  للتشج ن
سوابق  ياانت ا لنصة عىل اإلنرتنت لقاعدة  ب مب
ية الفكرية يف اإلقلمي ية يف جمال ا مللكالقضا  ئ

امتع اخلرباء دون اج
شرتك بني  ميي ا ملاإل قل

تب األورويب  بو وا ملكالو ي
يا  با تب  إ نللرباءات و سـ مك

للرباءات والعالمات 
شأن الرباءات  تجارية  با ل

يف بدلان أمرياك الوسطى 
ية  هورية ادلو يكوا مينمجل
يل  لمن أجل حتديث د

بات الرباءات  طلمعاجلة 
تعاون،  يات ا لوتعزيز آ ل

ياكراغوا  نماانغا، 

 6 إىل 4 من
 2011ليويو 

مجيع بدلان أمرياك الوسطى /نياكراغوا
ية هورية ادلو يكوا  مينمجل

شاراك12 تب من ماكتب 2: م  مك من لك 
ية تا بدلان ا ية الفكرية من ا لا ل ل : مللك

ية  هورية ادلو تارياك وا يككو مينمجل سـ
ندوراس وبامن سلفادور وغواتاميال و هوا . ل

ثلون عن 6و ياكراغوا و مم خرباء أيضا من  ن
يا للرباءات والعالمات  با نتب  إ سـ مك
تب األورويب للرباءات تجارية وا ملكا  ل

سة يف جمال الاتفاع  تجا توصل إىل ثقافة  نا ن مل
بنظام الرباءات يف بدلان أمرياك الوسطى 

ية هورية ادلو يكوا وهذا الربانمج هو . مينمجل
شرتك  شأن الرباءات  ميي  تبرانمج تعاون تقين إ ب قل

يذه مع ا بو يف  ملالو تنف كتب األورويب للرباءات ي
تجارية يا للرباءات والعالمات ا با تب  إ لو ن سـ  مك

ية  ميي عن ا مللكبرانمج إ قل
الفكرية موجه إىل الهنوض 

ية  ية الاجامت عاب لتمن
تصادية يف اإلقلمي  قوالا
يف إطار مؤمتر رؤساء 
ادلول واحلكومات من 

ية بريية األمر بدلان األ يكا ي  ل

 تينيةمجيع بدلان أمرياك الال 2011سـنة 

ية فضال عن  ينيع بدلان أمرياك الال تمج
يةممثلني عن  بريية األمر يكاألمانة العامة األ  ي

)SEGIB(يا والربتغال با ن و  إ  سـ

ية " 1: "حتقيق ما ييل نيذ برانمج ألمرياك الال تينف ت
ية، مضن  ية والهنوض اب نا ية ا منيف جمال ا ع لتلص مللك

نرص من  ية،  كعنطاق معارف أمرياك الال ني ت
يةعنارص نا ية ا ع ا لص ابإلضافة إىل برامج . مللك

تاكر  يا ألغراض الا نولو بسخري العمل وا جت لتك
)CYTED) ( بريي األمرييك يالربانمج األ

تاكر تعلمي العايل ) بلال لوارشاكت ) اببلو نريودا(لوا
توسطة  سامح )IBERPYME(ملالصغرية وا ل وا

تعاون يف جمال  ية اب بريية األمر لبدلان األ ي يكلل
يا جنولو ت املعلومات وبادل أفضل املامرسات يف تك

نجمال الاتفاع بأنظمة الرباءات والعالمات 
ية ياانت اإل شاء قواعد ا تجارية وإ ميا ب ن قلل  ل
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يجة نجاح من أجل دمع  :لنتا ية الفكرية  ها عىل الاتفاع اب سات ادلامعة  توسطة واملؤ رشاكت الصغرية وا سن وقدرة أكرب دلى ا بهم أ ن س مل مللكح ل لف
تاكر و سويقبالا  لتا

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

نصة  مرشوع إقامة  م
توى  ية  با مبحابللغة األ ن سـ

ية  مللكوخدمات يف جمال ا
يذها لفائدة  ية و نا تنفا ع لص
بريي  يالقطاع اخلاص األ

 األمرييك

ية 2011سـنة  ينيع بدلان أمرياك الال نصة واحدة موهجة إىل القطاع تصممي وإقامة تمج م 
ساعدة واخلدمات " 1: "اخلاص من أجل ملتقدمي ا

ية الفكرية؛  مللكيف جمال الاتفاع اب ورفع  "2"ن
تدى للقطاع " 3"قمية أعامل القطاع؛  منوإاتحة 

بادل األفاكر واخلربات  لتاخلاص 

ياانت  بإصدار قاعدة 
IP Panorama 

ية با نابإل  سـ

يةمجيع بدلان أمرياك 2011سـنة  تعزيز قدرات املقاولني يف القطاع اخلاص يف  تين الال
ية  ية عىل الاتفاع الفعال اب مللكأمرياك الال نن تي

 الفكرية 

يجة نه :لنتا تفادة  نريا لال يا  تخداما اسرتا نظام ا هذا ا تكرين  يع ا تخدام  شأن الرباءات إجامال وا تعاون  متعزيز نظام معاهدة ا ت سـل يج سـ ل ب مج سـ ب مسـل ت  مل

شاط تار لنا يف خيلا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

ية عن معاهدة  قلميندوة إ
شأن الرباءات  تعاون  با ل

ية ينبدلان أمرياك الال : تل
شأن  تعاون  بمعاهدة ا ل

نظمي  لتالرباءات يف إطار ا
ية  مللكاملؤسيس إلدارة ا
ييت، بامن  سالفكرية، بامن 

 إىل 13من 
مترب 15 سب 

2011 

ية/بامن ينيع بدلان أمرياك الال  تمج

ية  تب من ماكتب ا مللكثل عن لك  مك مم
الفكرية يف اإلقلمي والعديد من اخلرباء 

تب  ثلني عن  يني ابإلضافة إىل  مكاإل مم قلمي
تجارية يا للرباءات والعالمات ا با لإ ن  سـ

نواي  ندوة  نظم هذه ا سـجرت العادة عىل أن  ل ت
يا للرباءات والعال با تب إ تعاون مع  ناب سـ مات مكل

شات  نا تجارية، والغرض مهنا هو الهنوض اب قا مل ل
شأن الرباءات يف  تعاون  بادلائرة حول معاهدة ا ل

شأن  تجارب  بادل األفاكر وا باإلقلمي وحفز  ل ت
 تنفيذ املعاهدة 

يجة ية  :لنتا نفاذ إىل معلومات ا سري ا بو هبدف  يفات ادلوية ومعايري الو يا  بول عا تحدث و مللكنظام  لمق ي ي ل ن مل تسـ تص نالفكرية والاتفاع هبا للم
 نورشها يف صفوف أحصاب املصلحة يف أحناء العامل

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

ميي لرتمجة  تة إ قلرشوع أ مت م
تقدم من  توى ا ملا ملسـ

يف ادلويل للرباءات  لتصنا
ية با نإىل اللغة األ  سـ

ية مجيع بدلان أ 2011سـنة  ية " 1: "حتقيق ما ييل تينمرياك الال با تة الرتمجة األ نأ سـ مت
يف ادلويل للرباءات، تقدم من ا نتوى ا مل تصسـ  لللم

نحو امللكف بإجرائه أصال ابإلنلكزيية  لعىل ا
ية؛  وإاتحة هذه الرتمجة خلدمة " 2"نسـوالفر

ية ية يف بدلان أمرياك الال نا ية ا نماكتب ا يمللك ع  تلص

يجة هور من أجل الرتوجي نفاذ معزز إىل :لنتا ية الفكرية وا سات ا تفاع أكرب هبا لفائدة مؤ ية الفكرية وا تعلقة اب مجل املعلومات واملعارف ا مللك سمللك ن مل
ية يف املكل العام نفات اإلبدا ية وا ية ا نفات اإلبدا تاكر وزايدة الاطالع عىل ا علال ملص حملم ع ملص  ب

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(غرض ال ملسـجل

سابع  ميي ا لالاجامتع اإل قل
بو  شرتك بني الو يا مل

يا للرباءات  با تب إ نو سـ مك
تجارية  لوالعالمات ا
تب األورويب  ملكوا

رشوع  مللرباءات يف إطار 
LATIPAT 

للمتخصصني يف 

 إىل 17من 
توبر 20 ك أ

2011 

ية/الربازيل ينيع بدلان أمرياك الال  تمج

تب من ماكتب  مكثل واحد عن لك  مم
ية الفكرية يف اإلقلمي والعديد من  مللكا

ثلني عن  يني ابإلضافة إىل  مماخلرباء اإل قلمي
يا للرباءات والعالمات با نتب إ سـ  مك
تب األورويب للرباءات تجارية وا ملكا  ل

رشوع  مأعد  ّ ُLATIPAT ياانت ب إلشاء قاعدة  ن
يع  تعلقة ابلرباءات من  مجتضمن املعلومات ا مل ت

ية وإاتحهتا رشوع هو . تينبدلان أمرياك الال ملوا
ية بل  تذى به يف بدلان أمرياك الال ثل  ناآلن  يم تحي

ية  تدايت ادلوية ا تلف ا نوأيضا يف  ل ن ملعخم مل
تعلقة ابلرباءاتابمل تحيل . ملعلومات ا لولقد مسح ا

ثابرة وروح الفريق عىل مدى   12ملاباللزتام وا
يوين ويقة يف قاعدة  ثعاما ابلوصول إىل ختزين  مل
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يا املعلومات  جنولو تك
سؤولني عن إدارة  ملوا

تعلقة  ملاملعلومات ا
 ابلرباءات دلى ماكتب
ية يف  نا ية ا عا لص مللك

ية، ريو دي  تينأمرياك الال
 جانريو

نصة تزار  ياانت وإقامة  ما  مرة يف 14 000لب
هر توسط يف لك  شا  مل

يجة ية الفكر :لنتا ية معززة لفائدة ماكتب ا ية ومعر ية  مللكية  ف نن ت تقب ية الفكرية مبا يقود إىل إاتحة خدمات حت سات ا مللكية وغريها من مؤ أرخص (س
 ألحصاب املصاحل فهيا) وأرسع وأجود

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

ية  ثا ية ا ندوة اإل نا ل مي قلل
بو  شرتكة بني الو يا مل

يا للرباءات  با تب إ نو سـ مك
تجارية عن والعالمات ل ا

يجي  يط الاسرتا تا لتخط
واإلدارة لفائدة ماكتب 

ية يف بدلان  نا ية ا عا لص مللك
نة  ية، اكرات خأمرياك الال تين

يا(دي إندايس   )مبكولو

 إىل 21من 
 نومفرب 25

2011 

يا ية /مبكولو ينيع بدلان أمرياك الال  تمج

تب من ماكتب  مكثل واحد عن لك  مم
ية الفكرية يف اإلقلمي والعديد  من مللكا

ثلني عن  يني ابإلضافة إىل  مماخلرباء اإل قلمي
يا للرباءات والعالمات  با نتب  إ سـ مك
تب األورويب للرباءات  تجارية وا ملكا ل

ية و سوق ادلا يق يف ا خلتب ا ل لتنسـ مك
 لالحتاد األورويب

يجي  يط الاسرتا تدريب عىل ا تتقدمي ا تخط لل
ية يف  نو عوأفضل املامرسات يف جمال إدارة ا ل

ية   الفكريةمللكماكتب ا

يا  با ن إ نفقات يف عام -سـ ساهامت املاحنني وا ل   1 2011م
يد يف  سمرب 31صالر ي د

2010 
سددة 2011نفقات عام  2011إيرادات عام  بالغ ا ملا  مل

يد يف  سمرب 31صالر ي د
2011 

90,797 170,851 232,330 0 29,318 

1 

ية  بو املا لياانت الو ي ثالث (2011ب  )لاملرفق ا
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تحدة ا يةملالوالايت ا  حق املؤلف/يكألمر

يجة ندة إىل الرباهني حول شؤون حق املؤلف :لنتا  مستاختاذ قرارات 

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

ية عن  طندراسات و
تصادية  سامهة الا قا مل

للصناعات القامئة عىل حق 
 املؤلف

ناير  يمن 
 إىل 2010

سمرب  يد
2011 

تني وبواتن والربازيل وبروين  يا واألر با نأ ن جل
يا  توا يا واألردن و سالم وإندو ندار ا ي سـ لل ني

تان وبامن  سـومالوي ويجرياي واب كن
يا  نوب أفر يا و هورية كوراي وسلو يقو ج فينمج
تحدة يا ا هورية تزنا ند و سودان وات ملوا ن يل  مجل

منظمة دول رشيق وادلول األعضاء يف 
 )OECS(الاكرييب 

سامه ملياس ا ناعات القامئة عىل ق تصادية  للصة الا ق
تصاد وإقامة األسس لرمس  قحق املؤلف يف الا

ياسات من خالل الاتفاع ابملعلومات  نا لسـ
ية  ئاإلحصا

ناعات  صدراسات ألثر 
معينة تقوم عىل حق 

 املؤلف

ناير  يمن 
 إىل 2010

سمرب  يد
2011 

يك حتليل أثر حق املؤلف يف " 1: "حتقيق ما ييل ملكسـالصني وا
نة تقوم عىل حق املؤلف؛ صناع معيات 

ناعات  "2" توهجات ا هم أمعق  لصوضامن  ل ف
ية والعوامل املؤثرة يف أداهئا  عاإلبدا

يجة ية  :لنتا ية ألغراض ا ية الفكرية بفعا سخري ا بات  ية الطائفة الواسعة من  رشية مبا ميكن من  منقدرات معززة يف جمال املوارد ا ل ت تطل تب لّ مللك م تل لب
ي نا بدلان ا ميف ا ل بدلان األل يةلة وا تقا تصاداهتا مبرحةل ا بدلان اليت متر ا لقل منوا وا ن  قل

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

نرش وترمجة أدوات 
ية  تدريب عىل إدارة ا مللكا ل
نة  ناعات  يالفكرية يف  معص

 يف جمال حق املؤلف

ناير  يمن 
 إىل 2010

سمرب  يد
2011 

تخدمني سـيع ا ناعات  ملمج لصتعزيز معرفة أحصاب املصاحل يف ا
ية الفكرية هم وإدارة ا ية  مللكاإلبدا لف حق املؤلف /ع
نة ووجهية ية  ناعات إبدا ييف  ع  معص

شطة إلذاكء الوعي  نأ
تدريب  لوا

ناير  يمن 
 إىل 2010

سمرب  يد
2011 

ند بني وات يلبلغاراي والصني واألردن وا ناعات تعزيز معرفة أحصاب ا لفل لصملصاحل يف ا
ية الفكرية هم وإدارة ا ية  مللكاإلبدا لف حق املؤلف /ع
نة ووجهية ية  ناعات إبدا ييف  ع  معص

يجة هور من أجل الرتوجي  :لنتا ية الفكرية وا سات ا تفاع أكرب هبا لفائدة مؤ ية الفكرية وا تعلقة اب مجلنفاذ معزز إىل املعلومات واملعارف ا مللك سمللك ن مل
تاكر وزايدة الا ية يف املكل العامبلال نفات اإلبدا ية وا ية ا نفات اإلبدا عطالع عىل ا ملص حملم ع  ملص

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

يات ناير  ملهنجوضع ا يمن 
 إىل 2010

سمرب  يد
2011 

تخدمني سـيع ا ياسات  ملمج متكني رامسي ا لسـتقدمي األدوات الالزمة  ل
تعانة م ية الفكرية ابال ياسات ا سـن رمس  مللكسـ

ية ومجربة ية  ّيات  ُ معل يل  حتلمبهنج

ية تحدة األمر يكالوالايت ا نفقات يف عام –حق املؤلف /مل ساهامت املاحنني وا ل   2011م
1

 

يد يف  سمرب 31صالر ي د
2010 

2011إيرادات عام  2011نفقات عام   سددة  بالغ ا ملا مل  
يد يف  سمرب 31صالر ي د

2011 

663,256 199,979 435,820 0 427,415 

1 

ية  بو املا لياانت الو ي ثالث (2011ب  )لاملرفق ا
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ية تحدة األمر يكالوالايت ا ية الفكرية/مل  مللكإنفاذ حقوق ا

يجة ية ألغراض :لنتا ية الفكرية بفعا سخري ا بات  ية الطائفة الواسعة من  رشية مبا ميكن من  لقدرات معززة يف جمال املوارد ا ت تطل مللكب م تل ّ ية لب لتمن ا
بدلان األ ية وا نا بدلان ا ليف ا ل يةمل تقا تصاداهتا مبرحةل ا بدلان اليت متر ا لقل منوا وا ن  قل

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا يدة/ل هات ا تفا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـجل

ية  قلميحلقة معل دون إ
ية  مللكعن إنفاذ حقوق ا

 الفكرية

ن يويو 16 و15
2011 

 ابراغواي

شا90 ثري مهنم من 5راك من م  لك بدلان، ا
يني شاركني ا حمللا  مل

شرتكة  نطقة حدودية  ية إىل  متقدمي أدوات  ممعل
تني والربازيل وابراغواي(بني ثالثة بدلان  ) جناألر

شأن اإلنفاذ  ية  ية الاسرتا نا بتارة من ا يج ل تخم ح
ية الفكرية، مع الرتكزي عىل  مللكالفعال حلقوق ا

ية لإلقلمي، ياجات ا لفعلالا شديد عىل حت لت وا
تدابري احلدودية، وخاصة يف ضوء األحداث  لا

ية الكربى  تني يف (ضالراي جنكأس أمرياك يف األر
 وكأس العامل يف الربازيل 2011سـنة 
 )2012 سـنة

شرتكة بني األقالمي  مندوة 
ية  مللكعن إنفاذ حقوق ا

 الفكرية

مترب 7 و6 سب 
2011 

 برصيا

ثلون 56 شاراك  مي    بدلا28م

تحداث وبادل املعلومات " 1: "حتقيق ما ييل تا سـ
نة يف  ية الرا رش تطورات واملامرسات ا هعن ا يع لتل
ية الفكرية يف اإلقلمي، مبا  مللكجمال إنفاذ حقوق ا

رشوع ويقة  ثيف ذكل املعلومات اجملمعة يف  م
بدلان "العمل  ية الفكرية يف ا لإنفاذ حقوق ا مللك

تصاد احلر تقةل إىل نظام الا قا ؛ ")األداة" ("ملن
رشوع  "2" يقات عىل  م ومجع الردود وا لتعل

يغهتا  شـهتا هبدف وضع الويقة يف  نا صاألداة و ث ق م
ية ورشها نالهنا  ئ

ية تحدة األمر يكالوالايت ا ية الفكرية /مل نة –مللكإنفاذ حقوق ا نفقات يف  ساهامت املاحنني وا سـ  ل  2011م
1

 

يد يف  سمرب 31صالر ي د
2010 

بال 2011نفقات عام  2011إيرادات عام  سددةملا  ملغ ا
يد يف  سمرب 31صالر ي د

2011 

35,767 87,273 76,106 0 46,934 

1 

ية  بو املا لياانت الو ي ثالث (2011ب  )لاملرفق ا

ية تحدة األمر يكالوالايت ا توسطة/مل ملارشاكت الصغرية وا  ل

يجة ية :لنتا يل ا ية الفكرية يف  منيل الاتفاع اب س ن لته ب مللك  تس

شاط تارخي لنا يف لا بدل ا ملضا ها/ل يدةجلا  )األوصاف(الوصف )/األغراض(الغرض  ملسـتفت ا

أو ترمجة أربعة /تطويع و
سةل أدةل  سلأدةل من 
ية الفكرية لقطاع  مللكا

 األعامل 

توسطة  مالوي 2011نومفرب  رشاكت الصغرية وا ملإذاكء وعي ا ل
ية  ها بإدارة أصول ا سات ادلامعة  مللكواملؤ ل س

 الفكرية

يني  طنإعداد إصدارين و
يا انت بمن قاعدة 

IP Panorama 
ية( نا ية وا سوا ماب ت يل لفيل  )ح

يت انم 2011سبمترب  ييا و في ن توسطة  ك رشاكت الصغرية وا ملإذاكء وعي ا ل
ية  ها بإدارة أصول ا سات ادلامعة  مللكواملؤ ل س

 الفكرية
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يف بإعداد أربعة  لتلكا
: منشورات يه

ية  )1( تيجاإلدارة الاسرتا
ية الفكرية من  مللكألصول ا

مية  عىل لقأجل إضفاء ا
ودور ) 2(األعامل؛ 

ية الفكرية يف عقود  مللكا
ياز؛  وإدارة ) 3(متالا

تجارية يل : لاألرسار ا لد
توسخري ) 4(معيل؛ 

ية الفكرية ألغراض  مللكا
متويل  لا

العمل جار 
عىل قدم 

وساق 
تمكل(  سيسـو

نة . 2012 سـيف 
تمكل  سـوقد ا
شور عن  ملنا

ياز  متعقود الا
وهو اآلن يف 
بط  ضمرحةل 
شلك  )لا

توسطة إذاكء  رشاكت الصغرية وا مل وعي ا ل
ية  ها بإدارة أصول ا سات ادلامعة  مللكواملؤ ل س

 الفكرية

ية تحدة األمر يكالوالايت ا توسطة /مل ملارشاكت الصغرية وا  ل
نة  نفقات يف  سـساهامت املاحنني وا ل  2011م

1

 

يد يف  سمرب 31صالر ي د
2010 

سددة 2011نفقات عام  2011إيرادات عام  بالغ ا ملا  مل
يد  سمرب 31يف صالر ي د

2011 

296,303 -8,341 107,230 0 180,732 

1 

ية  بو املا لياانت الو ي ثالث (2011ب  )لاملرفق ا

ثالث[  ]لييل ذكل امللحق ا
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APPENDIX III 
 

ACRONYMS USED IN THE PRESENT DOCUMENT 
 
 

 

ACE Advisory Committee on Enforcement  

ADR Alternative Dispute Resolution 

AGICOA Association of International Collective Management of Audiovisual Works 

aRDi Access to Research for Development and Innovation 

ASEAN Association of South East Asian Nations 

ASHI After Service Health Insurance 

ASPI Access to Specialized Patent Information 

 

CASE Centralized Access to Search and Examination Results 

ccTLDs country code Top-Level Domain 

CDIP Conference on Development and Intellectual Property 

CIS Commonwealth of Independent States 

CMG Crisis Management Group 

CMOs collective management organizations 

 

DA Development Agenda 

DAS Digital Access Service for Priority Documents 

DNS Domain Name System 

 

ECLA patent classification assigned by the European Patent office 

EDMS Electronic Document Management System 

EGEDA Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales 

EPO European Patent Office 

ERP enterprise resource planning 
EU European Union 

EFT Enabling Technologies Framework 

 

FAO Food and Agricultural Organization  

FI patent classification assigned by the Japanese Patent office 

FIT Fund-in-Trust 

 

GR genetic resources 

gTLDs generic Top-Level Domains 

 

HLS High Level Segment (of the Assemblies) 

HR Human Resources 

HRMD Human Resources Management Department 

 

IAOC Independent Advisory and Oversight Committee 

IAOD Internal Audit and Oversight Division 
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ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers  
ICE International Cooperation on Examination 
ICT Information and Communication Technology  
IGC Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic 

Resources, Traditional Knowledge and Folklore 

IGOs inter-governmental organizations 

IIA Institute of Internal Auditors 

IMR International Music Registry 

IP Intellectual Property 

IPAS IP Office Automation software 
IPC International Patent Classification 

IPO Intellectual Property Office 

IPRs Intellectual Property Rights 

IPSAS International Public Sector Accounting Standards 

IT Information Technology 

ITIL Information Technology Infrastructure Library 

ITU International Telecommunications Union 

 

LDCs Least Developed Countries 

 

MDGs Millenium Development Goals 

MTSP Medium Term Strategic Plan 

 

NGOs non-governmental organizations 

 

OAPI l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (African Intellectual 
Property Organization) 

OHIM Office for Harmonization in the Internal Market (Community Trademarks) 

 

PCD Procurement Services Division 

PCT Patent Cooperation Treaty 

PLR Patent Landscape Reports 

PLT Patent Law Treaty 

PMSDS Performance Management and Staff Development System 

PPR Program Performance Report 

 

RBM Results-based Management 

R&D research and development 

 

SCCR Standing Committee on Copyright and Related Rights 

SCP Standing Committee on the Law of Patents 

SCT Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and 
Geographical Indications 

SLC Special Labor Contract 

SMEs small and medium size enterprises 

SSA Special Service Agreements 
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SRP Strategic Realignment Program 

 

TA Travel Authorization 

TCEs Traditional Cultural Expressions/Folklore 

TIGAR Trusted Intermediary Global Available Resources 

TISCs Technology Innovation Support Centers 

TK Traditional Knowledge 

TTO Technology Transfer Office 

 

UDRP Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 

UN United Nations 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 

UNEP United Nations Environmental Programme 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UNFCCC Framework Convention on Climate Change 

UN-H-MOSS UN Headquarters Minimum Operating Security Standards 

UNICC UN International Computing Centre 

UNIDO United Nations Industrial Development Organization 

 

WCT WIPO Copyright Treaty 

WHO World Health Organization 

WIPOCOS software for collective management of copyright and neighboring rights 

WPPT WIPO Performances and Phonograms Treaty 

WTO World Trade Organization  

 

XML eXtensible Markup Language 

 

 ]ثمللحق والويقةهناية ا[


