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 مقدمة :أوال

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

بل بو يف ا شطة الو يذ أ نحو الواجب يف  تقهذه ادلروس عىل ا سـنف ملت ي ن سؤولو. ل يمي ذايت جيريه ا ند تقرير أداء الربانمج إىل  ملو تق ن عن يست
ياانت األداء لك . الربامج يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية من  تد بة ا بت  تقرير  يا إىل تعزيز حصة املعلومات الواردة يف هذا ا بو ل شع ل قسع تتث
تقرير أداء الربانمج يف الفرتة . سـنتني بل  بت ا بة ا تجري ا لو شع ملقسـ لتث  .2011-2010ل

تص2010وتقرير أداء الربانمج  تقدم احملرز ومن هو تقرير صادر يف  تني يقمي ا لف فرتة ا ّ ياسا مبؤرشات /لسـن بة احملققة،  تاجئ املر قأو ا تق لن
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

باب تقدم :  األوللا لبذة عن ا نة ن  2010سـاحملرز يف 

نة  تقدم اذلي أحرزه الربانمج املعين يف  ييل يعرض ا سـهو موجز  ل يد 2010حتل ناء الفرتة  ق وما واهجه هذا الربانمج من حتدايت أ ث
تعراض  .سـالا

باب ثاينلا ية: ل ا شأن ا بو  منيذ جدول أعامل الو ب لتي  تنف

يذ ج ته يف  سا باب معلومات عن دور الربانمج و تنفتضمن هذا ا مه م ل يةي رشوعات اليت . لتمندول أعامل ا ية  ية وضع املزيا يا مع  للمو ن معل متشـ
نة  بو يف  يات الو ية واليت وافقت علهيا  يات جدول أعامل ا يذ تو ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا سـاقرتحهتا ا ي مجع من ص من ن تللج لت نفل لتمللك  2010،1ملع

بريا مقا ية تعزيزا  شأن جدول أعامل ا تقارير  كفقد عزز إعداد ا من ب يذ 2009-2008رنة ابلفرتة لتل تقدمي تقارير مفصةل عن  تنف، وذكل  ب
ياته عىل حد سواء يف إطار لك برانمج ية وتو صرشوعات جدول أعامل ا من  .لتم

باب ثالثلا  بياانت األداء: ل ا

بة من الربانمج ومؤرشات األداء اليت وافقت علهيا ادلول األعض تاجئ املر باب ا تقيلخص اجلدول الوارد يف هذا ا ن ثاء يف ويقة الربانمج لل
ية للفرتة  نة . 2011-2010نواملزيا تعكس الوضع يف هناية  تضاء،  سب الا سـوحدثت أسس املقارنة،  ل تضمن العمود الرابع . 2009قح يو

تعلقة بلك مؤرش ملياانت األداء ا تخدام . ب يامي لألداء اب تضمن  سـأما العمود اخلامس  تقي سري"ف ء وملا اكن تقرير أدا". لنظام إشارات ا
يف  تني، فقد  تصف فرتة ا تقدم احملرز يف  تضمن معلومات عن ا ّالربانمج هذا  ك ن ل سـني سري"لم ناسب " لنظام إشارات ا يفا ليك  تيفا  يطف تكي

تقرير يعة هذا ا لشلك أفضل مع  ب  .طب

ية يف تقرير أداء الربانمج  تا يمي ا تخدمت معايري ا لوقد ا ل  : 2010لتقسـ

سري لتاح نظام إشارات ا  مف

تخدم "جار" نة تسـ  ياانت األداء  سـندما تويح  ب تني2010لع بة يف فرتة ا تاجئ املر يق ا يذ الربانمج جيري حنو  ن بأن  تق حتق سـنف لت  .لن

نة "غري جار" ياانت األداء  ندما تويح  تخدم  سـ  ب ع لسـ بة مبوعد أقصاه هناية 2010ت تاجئ املر يق ا يذ الربانمج رمبا ال جيري حنو  تق بأن  حتق لننف ت
 . 2011سـنة 

تخد"منقطع" ياس أداء الربانمجتسـ  تخدام أي مؤرش أداء  توقف ا ندما  لقم  سـ ي  .ع

نة " توفر  لسـغري  نة "2010م ياانت األداء  توفر  ندما ال  تخدم  سـ  ب ت ع لسـ تني2010ت تاح يف هناية فرتة ا لسـن لكهنا من املرتقب أن   .ت

ية للفرتة 303ومن مجموع  ن مؤرشات أداء وردت يف ويقة الربانمج واملزيا  مؤرش أداء، أي 252بشأن " جار"تقدم ل، اكن ا2011-2010ث
ته  نة 82نسبما  ته 20وقد قمي أداء ما مجموعه . 2010سـ يف املائة من مؤرشات األداء، يف   يف املائة من 6,6نسب مؤرشا، أي ما 

                                                           

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 ملط ن معل تسـ لت نفل تمللك ملع  مل
 ).A/48/5 Revثالويقة  (
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ته 9، كام قمي أداء "غري جار"مؤرشات األداء، عىل أنه  ومل ". منقطع" يف املائة من مؤرشات األداء، عىل أنه 3نسب مؤرشات، أي ما 
نة  توفرة يف  ياانت األداء  سـتكن  ته 22 ملا مجموعه 2010مب  .  يف املائة من مؤرشات األداء7.3نسب مؤرش أداء، أي ما 

باب نة :  الرابعلا ية  تخدام املزيا سـا ن  2010لسـ

ية للفرتة  ية الربان باب األخري عىل معلومات عن املزيا جمتوي ا ن ل ية يف 2011-2010حي نفقات ا سـ، وا لفعل توي عىل مؤرش 2010نة ل حي، كام 
ية تخدام املزيا نملعدل ا ية عن نطاق من . سـ يحات عن لك برانمج خترج نفقاته ا لفعلوترد تو تني% 60إىل % 40ض ية فرتة ا لسـنمن مزيا  .ن

 

يا نة  :ناث تقدم احملرز يف  سـموجز عن ا  2010ل

نة  تقدمي احملرز يف  تعراض موجز  سـيرد فامي ييل ا لل  :2010سـ

تقومي يجيلبرانمج ا  ت الاسرتا

ية إىل إجراءات العمل، وحيقق  يف مزيدا من الفعا ها، و نظمة و يجي جيلب تركزيا جديدا عىل ثقافة ا تقومي الاسرتا لما فئت برانمج ا يض مل ت قميل
ها ومواردها سعة و ية ا هيلكيقا أفضل بني برامج األهداف الاسرتا تل يج تسـ يجي حول أرب. تن تقومي الاسرتا ياغة برانمج ا يدت  توأ ل ص عة قمي ع

ية يه ية واإلدارية: سـأسا ية والاجامت ية ا سؤو تاجئ؛ وا ساءةل عىل ا توجه حنو تقدمي اخلدمات؛ والعمل يدا واحدة؛ وا عا ل مل ن مل لبيئل وقد وضع . ل
تب إدارة الربامج املعين  يا و رشوعات وخرباء من فريق اإلدارة ا سؤويل ا شاركة  يجي  تقومي الاسرتا مكيلك إدارة برانمج ا لعل مل م مب ت ل ه

تجاوبة وفعاةل ب نظمة  بح  ها ليك  ية ومو بو األسا بادرات الفردية تعزز قمي الو هم يضمن أن ا يجي، و تقومي الاسرتا مربانمج ا م قع تصيع سـ ي مل ت مجل
ية الفكرية يادة يف قضااي ا توىل ا هزة ليك  مللكو لق سمرب لوضع أسس . تجم ية يف د تقصاء شامل للموظفني عن القمي األسا يوقد أجري ا سـ سـ

تطلب مزيدا من الرتكزيمقارنة القمي ت وتحديد اجملاالت اليت  بالغ عددها . ل يجي ا تقومي الاسرتا بادرات برانمج ا لوقد طورت  ت ل بادرة 19م م 
نة  بة يف  سـوحتولت من مفاهمي إىل خطط  تني الالحقة 2010صل ناء فرتة ا رشوعات أ يذ ا ن، مما أسفر عن إعداد توجهيات حمددة  سـنف لت ثل مل

تكامل برانمج  سمرب سـإىل حني ا يجي املزمع يف د تقومي الاسرتا يا ت يذ . 2012ل يط إىل مرحةل ا تقل الربانمج من مرحةل ا تايل ا لتنفواب تخط ن لل
نة   .2010سـيف هناية 

 جماالت وضع القواعد واملعايري

يدية والفول ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد والورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو متعت ا تقلندما ا ث ن ل للج لع مللكملع م لكور للمرة األوىل مبوجب ج
نعقدة يف مايو 2011-2010واليهتا للفرتة  رشة ا سادسة  هدا جديدا بعد أن وافقت يف دورهتا ا مل دخلت  ع ل شاء 2010ع بات إ ن عىل تر تي

يدي يف. األفرقة العامةل ما بني ادلورات ثقايف ا بري ا متع الفريق العامل األول ما بني ادلورات املعين بأشاكل ا تقلوا ل لتع ل  2010ل يويو ج
سمرب  نعقدة يف د رشة ا سابعة  تاجئ هذا الاجامتع يف دورهتا ا نة عىل  يوأطلعت ا مل ع ل ن نص املقدم من هذا 2010للج ل، ووافقت عىل ا

تفاوض وواصلت تطويره باره أساسا  يدي اب ثقايف ا بري ا للالفريق العامل عن أشاكل ا ت تقل ل عتع ل نة . ل نة 2010سـويف هناية  نظر ا للج اكنت  ت
تايل نه لاب نة  يدي أعده خرباء يف فريق عامل ما بني ادلورات وواصلت ا ثقايف ا بري ا حتسي يف نص تفاويض واحد عن أشاكل ا للج تقل ل لتع ل
ية. بنفسها يدية واملوارد الورا نة كذكل يف العكوف عىل املعارف ا ثومضت ا تقل شاريع األحاكم . لللج شاريع أخرى  يقات عىل  ملووردت  م تعل

تعلقة ابملعارف ا تا يةلمل ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب بادئ ا نة واثئق عن األهداف وا ثيدية، وتلقت ا مل مل للج  .مللكقل

يع  ية تقدما يف عدد من املوا ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا ضوأحرزت ا ب ع لص ل ن فللج ل ملع
تج يةلاحملددة يف جماالت قوانني العالمات ا نا عارية والرسوم والامنذج ا باب . لص تعلق بأ ية فامي  ها املر سـووافقت خصوصا عىل واث ي جع ئق

تصديق ية وعالمات ا يل العالمات امجلا تعلقة  ية ا ية واإلجرا يع أنواع العالمات وفامي خيص اجلوانب ا لرفض  ع سج مل ئ ن بتمج وأحرزت . تقل
نة تقدما يف حتديد  تقارب فامي بني قوانني للجا تعلقة هبالجماالت ا ية واملامرسات ا نا شأن الرسوم والامنذج ا ملادلول األعضاء  ع لص وبدأت يف . ب

ناء الفرتة  ية أ نا شأن قانون الرسوم والامنذج ا شة إماكية عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة  ثنا ع لص ب ن ق نة . 2013-2012م للجواسـهتلت ا
تخدامات العالمات ا  .لتجارية عىل اإلنرتنتسـكذكل العمل عىل األنواع اجلديدة من ا

نة  نعقدتني يف  ية بقانون الرباءات يف دورتهيا ا نة ادلامئة ا سـونظرت ا مل ن بادئ واملامرسات 2010ملعللج تعلقة اب مل يف عدد من القضااي ا مل
نا بعاد والا شأن حاالت الا ناد إىل دراسات أوية أجرهتا األمانة وإىل دراسة  نظام الرباءات ابال ثالقانوية  ت تت س سـس ب ل ل يدات ن لتقيءات وا
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يني توبر . ميأجرهتا مجموعة من اخلرباء األاكد نعقدة يف أ رشة ا سة  نة يف دورهتا اخلا كووافقت ا مل ع م ناول القضااي 2010للج تت ابإلجامع عىل أن 
بةل ها ا ية يف أعام تا ملقا ل ل يدات املفروضة عىل هذه احلقوق" 1: "ل ناءات من احلقوق يف الرباءات وا لتقيالا رش (سـتث يانمإعداد  ؛ )سـتبوع ا

يازات القامئة بني او" 4"والرباءات والصحة؛ " 3"وجودة الرباءات، مبا يف ذكل أنظمة الاعرتاض؛ " 2" شاره يف جمال متالا مستلزبون و
يا "5"؛ )دراسة جديدة (الرباءات نولو جونقل ا  ).لحتديث ادلراسة األوية(لتك

نة ادلامئة ا11ووضع حوايل  تعلق للج قرارا والامتسا اختذهتا ا يق تقدم فامي  يا مفصال  يية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة جدوال ز ن لتحقن م ملع
نيت  ناءات يف  يدات والا ساب سـتث يق تقدم يف القضااي األخرى املطروحة عىل 2012 و2011لتقي بةل  تعلق ابخلطوات ا تحق، وفامي  لملق ي

نة، أضف إىل ذكل أن  ياسات العامة ا19للججدول أعامل ا ياجات األشخاص املعاقني برصاي أو لسـ بدلا أيدت ا ية ا ية إىل  تلرا حب تل م
ياقني ادلويل و ها يف ا لسـدعت إىل ر نة /مس  .2010سـأو الوطين خالل 

نة  هدت  سـو ية الفكرية2010ش ية تعزز الاحرتام ادلامئ  ئة  ئة  للملك إجناز تقدم مطرد حنو  ني يي متكهت بو . ب نة الو سادسة  ناء ادلورة ا يوأ للج ل ث
ي شارية ا نالا ملعت هذه س نعكس يف برانمج العمل املفصل  نة اذلي  يجي  توجه الاسرتا لة ابإلنفاذ أكدت ادلول األعضاء جمددا الزتاهما اب ي للج ت ل

بو تعلق هبذا الربانمج من أحباث لكفت هبا الو سادسة، وفامي  يادلورة ا ي ثغرات فهيا . ل نة وا يات ادلراسات الرا نة  تعرضت ا لوا ه مهنج للج سـ
يد والقر لتقلياس وقع ا شفت لق تصادية؛ وا ية والا ية الاجامت توايت ا تالف  باهبا، مبا يف ذكل مراعاة ا تكنة؛ وحللت أ ع ن سـ سـ سـص مت قم لخ

نة يد والقر بديةل ملواهجة ا صالامنذج ا تقل سابعة يف إطار برانمج . لل ناء دورهتا ا نة العمل أ لووافقت ادلول األعضاء عىل أن تواصل ا ث للج
 .العمل املذكور

يل ادلويل  لأنظمة ا  لملكية الفكريةلتسج

نة  سـهدت  يل ادلويل2010ش سني تقدمي خدمات أنظمة ا ية إىل  هود الرا سج كذكل مواصةل بذل ا لتحت م  .جل

نة  شلك اكمل 2010سـويف  نظام جديد يعمل  تب ادلويل إعداد منوذج أويل  تمكل ا ب ا ل تا ابمس (ملكسـ يه مؤ قشار إ ل نظام معاهدة "ي
شأن الرباءات اإللكرتوين تعاون  با نفاذ املودعني و) )ePCT" (ل نظام  يا، وسمح هذا ا باره دا بوا ل ي خل أو الوالكء بأمان عىل اإلنرتنت /خت

رشها بل  ية احملدثة احملفوظة يف امللف اإللكرتوين للطلب ادلويل اذلي ميلكونه أو يديرونه  يوغرا ياانت ا نإىل الواثئق وإىل ا بل قب ف لبي . ل
هوية نرصا همام إلدارة ا نظام كذكل  تضمن هذا ا لو ع ل نة عىل اإلنرتنت . ي ناء األوىل يف رصح أكرب من اخلدمات املؤ نة ا نظام  مويعد هذا ا ب ب لل ل

بات ادلوية من  ناء املعاجلة العامة  تفاعلون أ يع أحصاب املصاحل اذلين  تخدمه  يا مركزاي  بح ملفا إلكرتو لتواصل تطويرها  للطل ث ي مج سـ ن يتص ل سي
نح احلقوق  .ماإليداع إىل 

نظام مدريد، تعلق  بوفامي  نح امحلاية ي ية وحاالت  ية حلاالت الرفض املؤقت والقرارات الهنا تلقا م فقد اختذت خطوات أخرى جتاه املعاجلة ا ئ ئ ل
ثال يل ا ملوترمجة عدد من الواثئق األخرى عىل  بة . سب يجة ذلكل حتقق رحب  بنسـو ية يف الرتمجة يف الربع األخري من 35نت عل يف املائة من الفا

ثل أداة وفضال عن ذكل ف. 2010سـنة  ية  مإن إدراج أدوات إلكرتو تخدمني عىل إعداد أي طلب ن ساعد ا سلع واخلدمات  سـإدارة ا ي ملل س
ثل أداة إدارة احلافظة وأداة الوضع اآلين وأداة اإلنذار اإللكرتوين ية أخرى  مدويل وإيداعه، ويف الوقت ذاته فإن تطوير أدوات إلكرتو  ن

نة ( يهنا خالل  سـاملزمع تد تجاريةسـييرس إدا) 2011ش لرة احلقوق ادلوية اخلاصة ابلعالمات ا  .ل

ية ية وجدول أعامل ا منا تمن لت  ل

نة  ية الفكرية دورتني يف  ية وا ية اب نة ا سـعقدت ا من ن مللكللج لت ناول 2010ملع رشوعات جديدة  سة  تت ووافقت عىل  م ية من 12مخ ص تو
متدة إىل  رشوعات ا ية، مما رفع عدد ا يات جدول أعامل ا ملعتو مل من رشو19لتص نة م  يذها يف  رشوعات اجلاري  سـعا وعدد ا  إىل 2010تنفمل

رشوعا 17 نذ (م  يذ  يد ا تخصصة  رشوعات  سة  نة، و ثة  ثا ية عرضت عىل ادلورة ا ساعدة ا شأن ا رشوعات  مسعة  نف ق تم لتق مل مخ للج ل ل ن مل ب م ت
نذ مايو 2010يناير  يذ  يد ا سة و نة يف دورهتا اخلا تخصصة وافقت علهيا ا رشوعات  م، وثالثة  نف ق لتم م للج نة كذكل ). 2010م للجونظرت ا

تقرير املرحيل  يذ، ويف ا يات الفورية ا تو ثاين عن ا تقرير املرحيل ا ية، ويف ا يذ جدول أعامل ا ليف تقرير املدير العام األول عن  ص ل ل ل نفمن تنف لت لت
ية، ووافقت عىل  رشوعات جدول أعامل ا ثاين عن  منا م تقلتل يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا يات ا لآ سـ لتقل شاريع جدول اريرلتن م عن 

ية نة . لتمنأعامل ا نة54 شارك 2010سـوحىت هناية  با يف أعامل ا للج مرا  .ق

ية الفكرية  ية  توهجات الاسرتا ية الفكرية لوضع إطار  ية  ية و ية إعداد اسرتا بدلان أ للملكوأخذت تزيد يف العديد من ا يجللملك لل ن يج مه تل ط ت
ياق خ بادرات يف أي بدل يف  تعلق هبا من  سـوما  يةمي ية الو نطط ا طمن نة . لت ية 2010سـويف  يات ا سارات رمس اسرتا مللك اكنت  يج تم
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يذها جارية يف  هادئ وثالثة من ( بدلا 19تنفالفكرية و يط ا يا وا يا وثالثة من اإلقلمي العريب وأربعة من إقلمي آ لتة بدلان من أفر حمليق سـ سـ
بدلان األقل منو ية والاكرييب وثالثة من ا لإقلمي أمرياك الال تصاد احلر15ويف ) اتين تقةل إىل نظام الا بدلان ا ق بدلا من ا ن  .ملل

ياانت ادلراسات اإلفرادية  نت كذكل قاعدة  بود ش ُIP Advantage ية يف تعزز ا بني  تضمن ادلراسات اإلفرادية اليت  مللك، ويه  ك ت ت
ية عىل حد سواء نا بدلان ا تقدمة وا بدلان ا تاكر يف ا مالفكرية الا ل ل مل ل  .ب

بادرات اجلديد ميةملا  لقة واخلدمات املضافة ا

نة  بحث اجلديدة يف ركن الرباءات 2010سـخالل  تخديم الركنPATENTSCOPEل سامهت خدمة ا وقد . مسـ يف زايدة عدد 
تعددة اللغات يفت وظائف جديدة إىل هذه اخلدمة، ومهنا اخلدمات ا ملأ ية إىل قاعدة . ض يف كذكل عدد من اجملموعات الو نوأ طض

ياانت يح . لبا بحث تعدد اللغاتملابحث لا نظاميتو بحث بعدة لغات، إماكية ا ساعد عىل ا تعددة اللغات  بارة عن أداة توسع  ل، وهو  ن ل ت مع
 .خبمس لغات يف آن واحد عن طريق إدخال مصطلح حبث يف لغة واحدة

بو وموردين ابرزين للمعلومات رشااكت بني القطاعني العام واخلاص بني الو ميت رشاكة جديدة من نوع ا يوأ ل مترب ق يح . 2010سب يف  يتو
شأن الرباءات"برانمج  تخصصة  نفاذ إىل املعلومات ا با مل ية " ل نا بدلان ا بحث يف ا سات ا ية ومؤ سات األاكد مملاكتب الرباءات واملؤ ل ل ل س مي س

يح فرصة  تجارية اخلاصة ابلرباءات، كام  ياانت ا سورة أو جماان إىل قواعد ا تلكفة  نفاذ  بدلان األقل منوا ا يتوا ل ب ي ب ل لل نفاذ إىل أدوات م لا
يلهيا ياانت املذكورة وتح توي علهيا قواعد ا ياانت الرباءات اليت  نة للحصول عىل  لوخدمات  ل ب حت ب لي  .مت

تاكر"وأاتح برانمج  ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا با من نة " لتل تعاون مع 2009سـاذلي دشن يف  نفاذ إىل 12ل اب رش كربى ا ل رشكة  ن
ية و50أكرث من  ن جمةل  بلغ تقعلم نخفضة جدا ملا  تلكفة  يية  بدلان األقل منوا107مب ية وجماان  لل بدلان ان  .م

ية  تفادة بفا ساعدة أحصاب املصاحل عىل الا ية إىل  رشوع جدول أعامل ا تعلقة  تاكر ا يا والا نولو شاء مراكز دمع ا علويريم إ سـ م من مب مل ب لتن ج لتك
ياانت املذكورة أعاله نفاذ إىل قواعد ا بمن زايدة إماكية ا ل ية األخرىلن نولو ياانت ا ج والعديد من قواعد ا لتك نة . لب  عقد ما 2010سـويف 

تاكر  يا والا نولو باكت مراكز دمع ا تدشني  بقا  ية، واكن عقد هذه الاجامتعات رشطا  تة اجامتعات تدريب و بمجموعه  شـ ل سـ ن جسـ لتك م ط
ية توى اخلدمات حتدد اإلطار الوطين إلشاء مراكز دمع. طنالو نوأبرمت اتفاقات عىل  ية بدلان مسـ تاكر وتطويرها مع مثا يا والا نولو ن ا ب ج لتك

نة   .2010سـأخرى يف 

بو نصة أحصاب املصاحل اليت تقودها الو بادرة األشخاص املعاقني برصاي الصادرة عن  تعلق  يوأحرز تقدم هائل فامي  مب ّوتضمن أبرز . مي
رش تاحة للوسطاء املمإجنازين يف هذا الصدد تدشني  ية ا ملوع املوارد العا ية) TIGAR (وثوق هبممل يات ا نولو رشوع إطار ا نو لمتكيم ج . لتك

ية  ية ومناذج  رشااكت بني أحصاب املصاحل، وإجياد حلول  تاحة للوسطاء املوثوق هبم عىل تطوير ا ية ا رشوع املوارد العا بيقويركز  تطتق ن ل مل مل م
نول رشوع إطار ا بادرة األشخاص املعاقني برصاي، يف حني يركز  ية دلمع  تكوإجرا لم م نفاذ ئ بل ا ية عىل تطوير معايري  يات ا لو سـ لمتكين ج

رس سق  بوع إىل  سق ا نفات من ا تحويل ا نفاذ إلهيا  تاج مواد وأدوات حتويل ميكن ا رش إل ناعة ا يوأفضل املامرسات يف  ن ملط ن ملص ل ل ن ن مص ل  .ل

نة  يات  بو عىل  شامةل يف الو ياسة اللغات ا سـوعرضت املرحةل األوىل من  مجع ي ل ول األعضاء، ويه تكفل  ووافقت علهيا ادل2010سـ
نة ادلامئة  ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وا نة ادلامئة ا تني أخريني هام ا شمل واثئق  ست الاكمةل  ية اللغات ا للجمتديد  ن للج ن ت ل ملعتغط جل ل

نة  تداء من  ية ا ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا سـا ب ب ع لص ل فن ل  .2011ملع

نون واسـهتل  ية ا ملعرشوع جدول أعامل ا من ية الفكرية"لتم ية جديدة يف جمال ا يات و شاء أاكد مللكرشوع رائد إل ن مي ن يات " طم ميإلشاء أاكد ن
رشة بدلان عية الفكرية يف  يات يف بريو يف مايو . للملك توقع تدشني أوىل هذه األاكد ميومن ا  .2011مل

تصاد اهامتم ندوات يف علوم الا سةل ا قوجذب تدشني  ل ية الفكرية يف األداء سل ياسات ا نقاش اذلي يركز عىل آاثر  بريا وعزز ا مللكا  سـ ل ك
ية الفكرية تصاديي ا نادا إىل أفاكر بعض أبرز ا تصادي ا مللكالا ق ت  .سق

يا املعلومات والاتصاالت نولو تخدام  جسن ا تك سـ  حت

نة  تواصل مبزيد من ال2010سـأحرز تقدم هائل يف  ية  نولو تخدام األدوات ا لل يف ا جسـ يدين وأحصاب املصاحللتك ية مع ا ملسـتففا وقد . عل
بهتم من خالل عقد  تخدمني وعززت خما شأن الرباءات عىل ا تعاون  ناء عىل معاهدة ا رش املعلومات  ثال  يل ا طعزز عىل  سـ ب ل ب ن ململ سب

ندوات عرب اإلنرتنت جماان يف  شاركني من 10لا  . بدلا65مل لغات 
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يات ادلول األعضاء يف  ثت  مجعوللمرة األوىل  بارشة عرب اإلنرتنت 2010سـنة ب بكة اإلنرتنت(م  بث عرب  شـعن طريق ا يحت كذكل ). ل توأ
بو يف شلك  يديو عىل موقع الو سجةل اب سات ا يا مل سب الطلب"لفجلل حيديو   ".ف

نة  يات يف  سـوتعد موافقة ا رشوعات خطوة كربى إىل2010مجلع ية  يط للموارد املؤ شامل حلافظة ا يذ ا للم عىل اقرتاح ا سـ تخط سل ل  لتنف
يري يا . لتسـاألمام يف حتديث قطاع اإلدارة وا نولو يلك اإلداري، وعني جملس  شأ املدير العام حافظة  جوعقب هذه املوافقة أ تك ه للن

يق فوائد  يذ وضامن  يه سلطة اإلرشاف عىل ا ية وفوض إ يط للموارد املؤ حتقالاتصاالت واملعلومات بوصفه جملس حافظة ا لتنف ل سـ ستخط ل
نة وقد أحرز تقدم. األعامل ية 2010سـ هائل يف  يط للموارد املؤ رشوع ا تب إدارة  شاء  سـ حنو إ تخط م سن ل  ).EPMO(مك

بو  يالارتقاء مباكنة الو

ها  ها وإعادة حتديد تو يط أعام نظمة مبا يعكس  بو اجلديد املرحةل األوىل من إعادة رمس هوية ا تمكل تدشني شعار الو هجا ل شـ مل ي تنسـ
رسيع  تطور ا يجي ليك تواكب ا للمالاسرتا ل ل رشينت لعية الفكرية يف القرن احلادي وا  .لك

ية  بو اذل بوأبرزت بوابة الو ية )WIPO GOLD(هي بو يف جمال ا ية للو ياانت العا مللك، ويه بوابة موحدة لالطالع عىل مجموعات ا ي مل لب
ن شاؤها خطوة كربى حنو الارتقاء بوضع ا بل، واكن إ بحث فهيا واليت اكنت مفرقة من  ملالفكرية اليت ميكن ا ن يا قل ها مصدرا مر جعظمة بو صف

ية الفكرية  .مللكللمعلومات يف جمال ا

نة  بو يف الارتقاء دلى وسائل اإلعالم حول العامل يف  مترت ماكنة الو سـوا ي ية اليت  ،2010سـ تجىل ذكل يف زايدة عدد املقاالت ا لصحفو ي
نظمة ملتحدث عن أعامل ا يات /وزاد حضور املغين. ت يفي واندر يف  مجعمؤلف األغاين  ية وسائل اإلعالم 2010سـنة ست تغط كذكل من 

نظمة زايدة كربى ملادلوية ألعامل ا  .ل

بو عىل موقع يويوب  ية للو ناة ر شاء  تومكن إ ي مس قن ّ)YouTube (هور جديد أكرب عددا يديوهاهتا إىل  نظمة من الوصول  مجا بف  .مل

ي متع احمليل يف  شاركة مع ا تضمن احلوار وا نظمة  ئت أولوايت ا نوما  مل ت مل جت بو أاتح الفرصة ملا يقدر جملف توح للو نظمي أول يوم  يف، مع  مفت
ية3 500بعدد  يو ياة ا سامههتا يف ا ية الفكرية و بو وا شطة الو م زائر لالطالع عىل أ لمللك حل م ي  .ن

بىن اجلديد  ملا

نة  بىن اإلداري اجلديد2010سـيف  شاء ا يد حنو اكامتل إ مل أحرز تقدم  ن بدء يف شغل هذا ا. ج ملواكن من املزمع ا بىن اجلديد يف أبريل ل
2011. 
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ثا نة  :لاث  2010سـأداء الربانمج يف 

 الرباءات :1 الربانمج

سؤول عن الربانمج ميس بويل :ملا يد  جا  لسـ

نة  تقدم احملرز يف  سـبذة عن ا ل  2010ن

ي نة ادلامئة ا تعاون بني ادلول األعضاء يف جمال تطوير نظام الرباءات ادلويل، عقدت ا نيا إىل تعزيز ا للج ل ة بقانون الرباءات دورتني يف ملعسع
توبر  كناير وأ ناد إىل ادلراسات . 2010ي نظام الرباءات ابال بادئ واملامرسات القانوية اخلاصة  تعلقة اب ستونظرت يف عدد من القضااي ا ب ن مل مل

ناءات أعدهتا مجموعة من ا يدات والا بعاد وا ثاألوية اليت أعدهتا األمانة وإىل دراسة عن حاالت الا تت سـس ي ينيلتقل وفامي ييل . ميخلرباء األاكد
نة يع املؤهةل للحصول عىل الرباءة و" 2"تعممي املعلومات اخلاصة ابلرباءات؛ " 1: "للجالقضااي اليت نظرت فهيا ا بعاد من املوا ضوالا  ست

ناءات من احلقوق يدات املفروضة عىل هذه احلقوق يف الرباءاتسـتثالا متيازات القامئة بني الاو" 4"والرباءات واملعايري؛ " 3"؛ لتقي وا
شاره يف جمال الرباءاتا يا" 6"ونظم الاعرتاض؛ " 5"؛ مستلزبون و نولو جونقل ا نعقدة . لتك رشة ا سة  نة يف دورهتا اخلا ملووافقت ا ع م للج

توبر  بةل2010كيف أ ها ا ية مضن أعام تا ناول القضااي ا ملق ابإلجامع عىل أن  ل لت ل ناءات من احلقوق يف الرباءات " 1: "ت يدات سـتثالا لتقيوا
يان( املفروضة عىل هذه احلقوق رشوع ا سـتبإعداد  والرباءات والصحة؛ " 3"وجودة الرباءات، مبا يف ذكل أنظمة الاعرتاض؛ " 2"؛ )م

شاره يف جمال الرباءات " 4" يازات القامئة بني الزبون و توالا ست يا " 5"؛ )دارسة جديدة(مم نولو جونقل ا  ).لحتديث لدلراسة األوية(لتك

ياجات وقد مسح نظور شامل، مع مراعاة الا تعراض نظام الرباءات ادلويل الراهن من  نة اب ية  تت مقاربة إجراء دراسات موضو سـ للج حع م
يع ادلول األعضاء تلفة  مجلواملصاحل ا يع . خمل بار وهجات نظر  شاركة يأخذ يف الا سار  نة  شات اليت أجرهتا ا نا مجودمعت كذكل ا ت للم مك للج ق عمل

توافق اآلراءأحصاب املصاحل، وأدت إ يا  نة تدر شطة ا يد أ بىل  جي للج ن  .جتسـ

نة  يا 2010سـويف  يا وال با يث انضمت أ ها،  بو يف جمال الرباءات أو صد بدلان إىل املعاهدات اليت تديرها الو تف انضم عدد من ا نق ل حب ي ل
سابقة إىل معاهدة قانون الرباءات، مما زاد العد ية ا سال يو هورية مقدويا ا لوهوندا ورصيا و غ ل ن ب فل نضمة إىل هذه مج ملد اإلجاميل لدلول ا

ها إىل  نة 27لاملعاهدة أو املصدقة  نة ) لكسمبورغ(وصدق بدل واحد . 2010سـ دوةل يف هناية  ست يف  سـمعاهدة بودا  .2010ب

تعلق ابلقوانني  ياسة العامة فامي  شورة يف جمال ا ساعدة القانوية وا ية ا تعاون مع القطاعات ا يوقدم الربانمج اب سـ مل ن مل ن لل يذية ملع لتنفواللواحئ ا
ية نظر فهيا، . طنالو شاريع قوانني  سة  شاريع القوانني، وأعدت  يقات عىل  رشة  ية أعدت  سلطات الو ند طلب ا يونزوال  م مخ م تعل ع ن ل لع ط

ته ميي أو مرا نظام القانوين الوطين أو اإل يذ ا ية عن  شاورية ر سه عقدت دلى ادلول األعضاء أربعة اجامتعات  جعويف الوقت  ل مس ت قلنف  تنف
ية رش ية ا نا يعمن ا ت لل تعدد . ح نظام القانوين ا تاحة يف ا سلمي مبواطن املرونة ا شأن الاتفاع ا شورة  ساعدة املقدمة إسداء ا ملومشلت ا ل مل ل ن ب مل مل

ية الفكرية. األطراف ية وا ية اب نة ا مللكوقد أجنز املزيد من العمل يف هذا اجملال يف إطار ا من ن لتللج  .ملع

بريان من إقلمي رابط تعلقة خواسـهتل  بة يف جمال الاتفاع مبواطن املرونة ا يا العمل عىل حتديد اخلربات ا نوب رشيق آ ملة أمم  ن سـ ملكتسـ ج
يذ  ية يف  نا بدلان ا ها ا ية اليت توا يود الر ناحجة، فضال عن ا يقة وأفضل املامرسات ا نادا إىل احلاالت ا ها ا نفابلرباءات وتو م هج لق حلق ت تيق لث ل سـ ئيل س

متكن . مواطن املرونة هذه سائل سيو ميي عن هذه ا ية يف اجامتع إ بد هام ا تا نغافورة من إثراء  بني و بريان الذلان يقامين يف ا ملا ئ مل ن سـ لفل قلخل جئ
 . يف ابنكوك2011من املزمع عقده يف مارس 

ية الفكرية ية وا ية اب نة ا بو، ومهنا ا تدايت الو شات اليت دارت يف سائر  نا مللكوسامه الربانمج يف ا من ن للج ي ن ق لتمل ملع  عن ذكل وفضال. م
تعلق  تحدة واألطراف األخرى عن قضااي  ئات األمم ا ية ادلوية و نظامت احلكو ساعدة واملعلومات إىل ا مترت األمانة يف تقدمي ا تا مل ي ل مل همل م سـ

تجارية  .لبقانون الرباءات وحامية األرسار ا
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ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

رشوعات جدول أ رشوعني من  يذ وإعداد  مشارك الربانمج يف  م ية هامتنف  : لتمنعامل ا

رشوع  - ية الفكرية واملكل العام" DA_16_20_01مليف إطار ا تلفة "مللكا يني من أقالمي  خم لكف فريق من اخلرباء اخلار ج
نة . بإجراء دراسة عن الرباءات واملكل العام ية يف الربع األول من  يغهتا الهنا توقع أن توضع هذه ادلراسة يف  سـومن ا ئ ص مل

2011. 

رشوع عن الرب - ية الفكريةمو ية وا ية اب نة ا سادسة  مللكاءات واملكل العام أعد وعرض عىل ادلورة ا من ن للج لتل وقررت . ملع
سابعة  رشوع عىل ادلورة ا يقات الوفود وأن تعرض ا بار  رشوع املقرتح آخذة يف الا نة أن تراجع األمانة ا لا مل تعل ت مل عللج

يه) 2011أبريل (للجنة  نظر  فليك   .ت

يد الوطين "ن ثوأعد الربانمج ويقة ع رشيعي عىل ا يذها ا تعدد األطراف و تعلقة ابلرباءات يف اإلطار القانوين  لصعمواطن املرونة ا ت لمل نفت م
ميي يقات ادلول األعضاء". قلواإل تضمن  يث  نة علام هبذه الويقة، مث نقحهتا  تعلوأحاطت ا ت حب ث  .للج

ي1نواسرتشد تصممي األشطة اليت يضطلع هبا الربانمج  ها و نف و تيط يةختط يات الوجهية من جدول أعامل ا تو منذها اب ص  .لتل

 بياانت األداء

بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

تعاون معزز بني ادلول 
األعضاء يف جمال تطوير 

 نظام الرباءات ادلويل

للجنة ادلامئة اتفاق حول برانمج معل 
رشوع يف ية بقانون الرباءات وا لا  ملعن

تقدم يف القضااي ذات  ليذه وا تنف
شرتك  ملالاهامتم ا

نة بعد من حتديد مل  للجمتكن ا ت
شرتك  ملالقضااي ذات الاهامتم ا
ها،  معلإلدراهجا مضن برانمج 

 ويه سائرة حنو ذكل

ية  نة ادلامئة ا نوافقت ا ملعللج
ناول  تتبقانون الرباءات عىل أن 
بةل ها ا ية يف أعام تا ملقالقضااي ا ل ل : ل

ثناءات من احلقوق سـتالا" 1"
يدات  لتقييف الرباءات وا

؛ املفروضة عىل هذه احلقوق
جودة الرباءات، مبا يف و" 2"

" 3"؛ ذكل أنظمة الاعرتاض
" 4"؛ الرباءات والصحةو
يازات القامئة بني الزبون و متالا

شاره يف جمال الرباءات ؛ مستو
ياو" 5" نولو جنقل ا  لتك

 جار

تعاقدة   ملعدد مزتايد من األطراف ا
بو مب يوجب املعاهدات اليت تديرها الو

تعلق ابلرباءات  يفامي 

نة   :2009سـيف هناية 

 )معاهدة ابريس( طرفا 173

ست( طرفا 72  )بمعاهدة بودا

معاهدة قانون ( طرفا 22
 )الرباءات

نة   :2010سـيف هناية 

 )معاهدة ابريس( طرفا 173

ست( طرفا 73  )بمعاهدة بودا

معاهدة قانون ( طرفا 27
 )الرباءات

 ارج

بادئ وعي أكرب  ملاب
 يف نواملامرسات القانوية

نظام الرباءات، مبا فهيا 
تاحة يف  ملمواطن املرونة ا

هم أمعق  نظام، و فا ل
سن للقضااي  يح أ حوتو ض

تجدة  ملسـاجلارية وا
سائل  ئة يف ا نا ملا شـ ل

تعلقة ابلرباءات  ملا

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

 نتفاع هبا يف نظام الرباءاتحاالت الا

قرار من ادلول األعضاء 
شة عدد من القضااي  قنا مب

نة  تعلقة ابلرباءات يف ا للجا مل
ية بقانون الرباءات  ملعنادلامئة ا

توحة( شة )مفقامئة  نا ق، و م
تعلقة  ملمواطن املرونة ا

ية  نة ا نابلرباءات يف ا ملعللج
ية الفكرية ية وا مللكاب  لتمن

شات جارية بني ادل قنا ول م
بادئ  ملاألعضاء عن عدد من ا
نواملامرسات القانوية يف نظام 

شة  نا قالرباءات، مبا يف ذكل  م
تعلقة ابلرباءات  ملمواطن املرونة ا

ية بقانون  نة ادلامئة ا نيف ا ملعللج
ية  ية اب نة ا منالرباءات وا ن لتللج ملع

ية الفكرية  مللكوا

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

تزايد عدد حاالت 
تصديق عىل معاهدة  لا

ات أو حاالت قانون الرباء
 الانضامم إلهيا

ّعىل األقل ست حاالت تصديق عىل 
عاهدة قانون الرباءات أو حاالت م

 انضامم إلهيا

 – حاةل تصديق أو انضامم 22
نة   2009سـهناية 

 – حاةل تصديق أو انضامم 27
نة   2010سـهناية 

 جار

 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

نفقات  ية لا ية بعد  مقابل يف)وظفنيخالف املنفقات املوظفني و(لفعلا تحويالت  ناملزيا  2011-2011لا

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

610 3 

 

751 4 217 2 

 
47% 

 

 

تحويالت  ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

ية إىل  شطة إضا ندت أ فأ ن نة سـ رشوع يف  سـهذا ا نفعة2010مل شأن الرباءات ومناذج ا ياسة العامة  رشيع وا شورة يف جمايل ا مل عن ا ب سـ ت لمل . ل
هذا لربانمج يه سويت املوارد اخملصصة  لوناء  عل بلغ حوايل . ب ية  يه كذكل موارد إضا ندت إ توأ ل يون فرنك سورسي للفرتة 0,2فسـ ي  مل

رشوع 2010-2011 ياسة ا"مل  ية الفكرية و سـا سةمللك فنا رشوع " مل ية الفكرية واملكل العام"مو ية" مللكا رشوعات جدول أعامل ا منمن   .لتم

 

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

بة  ية يف حدود ا تخدام املزيا سـاكن ا ن تني وهو جار%) 60-40 (املرصودةلنسـ  .لسـنخالل أوىل ا
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ياانت اجل :2 الربانمج ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا بالعالمات ا ع لص يةلل  فغرا

سؤول عن الربانمج نغ وانغ :ملا يدة  يا يسـ  بينل

نة  تقدم احملرز يف  سـبذة عن ا ل  2010ن

نة  ية دورتني يف  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا سـعقدت ا ب ع لص ل ن فللج ل ، وأحرزت 2010ملع
يع احملددة يف جماالت قانو يةضتقدما يف عدد من املوا نا تجارية والرسوم والامنذج ا عن العالمات ا لص نة عىل وجه اخلصوص . ل للجووافقت ا

ية  يل العالمات امجلا تعلقة  ية ا ية واإلجرا يع أنواع العالمات، واجلوانب ا باب رفض  ية فامي خيص أ ها املر ععىل واث سج مل ئ ن مج سـ بتجع تقل ئق
تصديق  تني (لوعالمات ا نة قدما يف العمل عىل ). WIPO/STrad/INF/6 وWIPO/STrad/INF/5ثيقانظر الو للجومضت ا

تعلقة هباحتديد  ية واملامرسات ا نا شأن الرسوم والامنذج ا تقارب بني قوانني ادلول األعضاء  ملجماالت ا ع لص ب شة إماكية ل نا ن، ورشعت يف  ق م
ية يف الفرتة  نا شأن قانون الرسوم والامنذج ا ععقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة  لص سأةل . 2013-2012ب يل  نة اب موناولت ا تفص للج لت

ته  ياان يف هذا الصدد و تخدم كعالمات جتارية، وذلكل معمت ا سجل أو  ميحامية أسامء ادلول من أن  سـ قت سـتب تني (ت ثيقانظر الو
SCT/24/2و SCT/24/6 .( تجارية عىل اإلنرتنت تخدامات اجلديدة للعالمات ا نة كذكل يف العمل عىل أنواع الا لوبدأت ا سـ للج

نحت األولوية ). SCT/24/4ثر الويقة انظ( يث  تعراض،  يد الا ية يف الفرتة  ياانت اجلغرا شأن ا نة يف أي معل  بدأ ا مومل  ق حبف سـ ب ب للج لت
تجارية ية والعالمات ا نا تعلقة ابلرسوم والامنذج ا يع ا لإىل العمل عىل املوا ع لص مل  .ض

نة  هدت  سـوابإلضافة إىل ذكل  يذية ) 6(إىل ) 4(3مبراجعة القاعدة  عقد دورة واحدة لفريق عامل ملكف 2010ش لتنفمن الالحئة ا
تصوير  تعلق  نغافورة لعدد من القواعد اجلديدة اليت  ية معاهدة  نجاح ابعامتد  نغافورة، وقد تلكل هذا العمل اب بملعاهدة  ت سـ مجع ل سـ

مترب  يدية يف  سبالعالمات غري ا نة قدما اب. 2010لتقل تلفة مضت ا شاريع ا تكامل هذه ا للجواب خمل مل ياري ادلويل، وال سـامي فامي سـ ملعإلطار ا
تطورات اخلاصة به نة وا ياجات لك عضو من أعضاء ا ية ا توازنة، مرا تجارية وذكل بطريقة  لتعلق ابلعالمات ا للج ت ع ل حي  .م

نة  تجارية أو انضمت إلهيا، مما زاد العدد اإلجاميل 2010سـوخالل  شأن قانون العالمات ا نغافورة  ل صدقت ست دول معاهدة  ب سـ
نة حل تصديق يف هناية  سـاالت ا  . حاةل22 إىل 2010ل

تعاون مع  ية اب ياانت اجلغرا ية عن ا تحضريية لعقد ندوة عا لواسـهتلت األعامل ا ب مل فل ل ية ُ سة وحامية ا نا هد الوطين لدلفاع عن ا مللكا فملع مل
بريو2011ن يويو 24 إىل 22يف الفرتة من )INDECOPI(الفكرية  ندوة. ب يف لامي  ناول هذه ا لو ية من وهجات نظر سـتت ياانت اجلغرا ف ا لب

ياانت هذه ا تصادية  بتلفة، مهنا األبعاد القانوية واإلدارية والا ن لخم ل  .ق

تعلق بإدارة املادة  ثا(6يوفامي  ية ) لاث متدته  رش اإللكرتوين لك نصف عام اذلي ا يذ إجراء ا ية ابريس، واصلت األمانة  مجعمن اتفا عن ل نفت ق
نة ). 2008سبمترب ( احتاد ابريس يف دورهتا األربعني يان الذلان صدرا يف  شوران اإللكرتو سـومعم ا ن مترب 30 مارس و31 يف 2010ملن سب 

توايل نة . لعىل ا تعلق ابإلخطارات مبوجب الفقرة 32 تلقت األمانة 2010سـويف  ثا(6من املادة ) 3(ت الامتسا   8 الامتسا من دول و24) (لاث
ية دوية نظامت حكو لالامتسات من  م تاكمةل .  رمزا فرداي341ا مجموعه وتغطي م) م ية  ياانت دا موواصلت األمانة كذكل تطوير قاعدة  خل ب

ية مبوجب املادة  رش الرموز ا حملمتحضري  ن ثا(6للل ها) لاث  .يعوتوز

ية  لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

ية  رشوع جدول أعامل ا تجارية من  تعلق ابلعالمات ا منبىن الربانمج اجلزء ا م ل لتمل ". لكية الفكرية واملكل العامملا "DA_16_20_01ت
بدلان األقل  ية وا نا بدلان ا تطوير األعامل يف ا تجات  ية الفكرية وتوسـمي ا رشوع اخلاص اب شورة إىل ا لوأسدى الربانمج كذكل ا ل ل ل ن مل ممل ململلك

يذها اب2نواسرتشد تصممي األشطة اليت يضطلع هبا الربانمج . منوا ها و نف و تيط يات لختط يةجدول أعالوجهية من صتو  .لتمنامل ا
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 بياانت األداء

بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

تقدم حمرز يف تطوير إطار 
تعدد األطراف  مقانوين 

توازن للعالمات  مو
تجارية والرسوم والامنذج  لا

ياانت  ية وا نا با ع للص
ية  فاجلغرا

تقارب فامي بني قوانني ادلول  لجماالت ا
شأن الرسوم والامنذج باألعضاء 

تعلقة هبا؛  ية واملامرسات ا نا ملا ع لص
شأن  تجارية  بوقوانني العالمات ا ل

يع أنواع العالمات  باب رفض  مجأ سـ
ية  ية واإلجرا ئوشأن اجلوانب ا ن لتقب

تصديق  يل عالمات ا تعلقة  لا سج بتمل
سن  هم أ ية؛ و حوالعالمات امجلا فع

تعامل رسائل املوافقة عىل  سـألوجه ا
 وآاثرهاتسجيل العالمة 

واثئق العمل املراجعة 
يف جمال وصف أساس 

وال توجد أية . املقارنة
واثئق معل عن حامية 

بدلان سخة . لأسامء ا لنوا
األوىل من الالحئة 
يذية ملعاهدة  لتنفا

 .سـنغافورة

نة  تفق علهيام  تان ا تان املر للجالو مل جعي ثيق
يع أنواع  باب رفض  تان بأ مجوا سـ ملتعلق

ية لتقالعالمات، وابجلوانب ا ئية واإلجرا ن
ية  يل العالمات امجلا تعلقة  عا سج بتمل

تصديق  تان (لوعالمات ا ثيقالو
WIPO/STrad/INF/5 

تقدم ). WIPO/STrad/INF/6و لوا
تقارب فامي بني احملرز يف حتديد  لجماالت ا

شأن الرسوم  بقوانني ادلول األعضاء 
تعلقة والامنذج ا ية واملامرسات ا ملنا ع لص

تني ( هبا  SCT/23/5ثيقانظر الو
نة ). SCT24/3و يان ا للجوا بت سـ

شأن رسائل املوافقة عىل  يقهتا  بوو ث
تجارية  ليل العالمات ا ثالويقة (تسج

SCT/22/5 ( حامية أسامء بوشأن
تخداهما  ها وا سـادلول من  تسجيل

واسـهتالل العمل . كعالمات جتارية
تجارية واإلنرتنت  لشأن العالمات ا ب

ية ). SCT/24/4ثالويقة ( مجعواعامتد 
شأن قانون معاه نغافورة  بدة  سـ

تصوير  تعلق  بالعالمات لقواعد جديدة  ت
يدية  ) 4(3القاعدة (لتقلالعالمات غري ا

 ))10(إىل 

 جار

تصديق  لتزايد حاالت ا
نغافورة  سـعىل معاهدة 

بشأن قانون العالمات أو 
 حاالت الانضامم إلهيا

 حاالت تصديق عىل 10عىل األقل 
شأن قا نغافورة  بمعاهدة  نون سـ

 انضامم إلهياات أو العالم

 حاةل تصديق أو 17
 حاةل 15انضامم مهنا 

 .فعلية

انضامم جديدة يف /ست حاالت تصديق
نة  تاين  (2010سـهناية  يا و شـإيطا ليختنل

هورية مقدويا  يا و يا وسلوفا نورص ك مجب
يا سابقة وأوكرا ية ا يوغوسال نا ل  )فل

 جار

تقدم  يمي ا لالانهتاء من  تق
ساعدة املقرتنة  ملاحملرز يف ا

يذ معاهدة جب تنفهود 
سـنغافورة واملزااي احملققة 

يذها  تنفمن 

يذ معاهدة تقيدحتديد القضااي اليت  تنف 
يذها تنفنغافورة واملزااي احملققة من   سـ

ياميت سابقة يمي يف اجامتع  تقال توجد  لتقمن املزمع إجراء ا
نة  سـيات   2011مجع

غري 
متوفر 
لسـنة 
2010 

ضامن اإلدارة الفعاةل للامدة 
ثا(6 ية ابريس) لاث  قمن اتفا

وفورات يف موارد املوظفني وخالف 
تعاضة عن ) أ: (املوظفني بفضل سـالا

رش  ية اب لناإلخطارات الور ق
وإعداد قاعدة ) ب(اإللكرتوين؛ 

ثا(6بياانت إلدارة جسالت املادة  ) لاث
ياانت ألغراض  بسمح ابسرتجاع ا لت

رش اإللكرتوين  لنا

 مارس 31)  أ (
 ؛2009

توفر أية) ب(  توال 
ياانت  .بقاعدة 

تان الصادراتن ) أ ( رشاتن اإللكرتو ني ا لن
مترب 30 مارس و31يف   2010سب 

ية ل رشات الور تعاضة عن ا قال لن سـ
رش اإللكرتوين   لنالفردية اب

ثور عىل ) ب( ياانت  للعتطوير قاعدة  ب
رشها يف قاعدة  تعني  ياانت اليت  نا ي لب

ثا(6بياانت املادة  سربيس ) لاث كإ
)Article 6ter Express ( وعىل

نقل امللفات  بو  لخادم الو  (FTP)ي

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

سن فامي بني ادلول  حهم أ ف
ناجه  تلف ا ملاألعضاء  خمل

ياانت  لباملوجودة محلاية ا
ية والاتفاع هبا  ناجلغرا ف

نوالقضااي القانوية واإلدارية 
ية اليت  ثقا ية وا فوالاجامت ل ع

يذ تكل  تنفيقوم علهيا 
ناجه  ملا

ثردود ادلول األعضاء عىل ويقة 
ياانت ا شأن ا بلقضااي املطروحة  لب

نة  نقاش يف ا تعرض  ية  للجاجلغرا لل سـ ف
ية بقانون العالمات  ملعنادلامئة ا

ياانت  ية وا نا بوالرسوم والامنذج ا ع للص
ية  فاجلغرا

نة أية أعامل  للجيس  ل
ياانت  شأن ا بجارية  لب

ية  فاجلغرا

شأن  نة أية أعامل جارية  بيس  للج ل
ية ياانت اجلغرا فا  لب

 غري جار

 

يةاملزي نفقات ا ية وا لفعلا ل  ن

ية  نفقات ا لفعلا ية بعد مقابل يف) نفقات املوظفني وخالف املوظفني(ل تحويالت  ناملزيا  2011-2011لا

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

627 3 

 

729 5 808 2 

 
49% 

 

 

تحويالت  ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

نة  رشوع يف  ية إىل هذا ا شطة إضا ندت أ سـأ مل ن شأن 2010فسـ ياسة العامة  رشيع وا شورة يف جمايل ا ب عن ا سـ ت لمل تجاريةل . لالعالمات ا
بلغ حوايل  ية  يه كذكل موارد إضا ندت إ توأ ل يون فرنك سورسي للفرتة 0,13فسـ ي  رشوع 2011-2010مل ية الفكر"مل  ياسة مللكا سـية و

سة نا فا رشوع " مل ية الفكرية واملكل العام"مو ية" مللكا رشوعات جدول أعامل ا منمن   .لتم

 

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

بة  ية يف حدود ا تخدام املزيا سـاكن ا ن تني وهو جار%) 60-40 (املرصودةلنسـ  .لسـنخالل أوىل ا
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 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة :3 الربانمج

سؤول عن الربانم يد تريفور الكرك :جملا  لسـا

نة  تقدم احملرز يف  سـبذة عن ا ل  2010ن

ية يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وقد تلقت  رش بات ترد بقوة من ادلول األعضاء للحصول عىل اإلرشادات ا يعظلت ا ت  10للطل
نة  ساعدة خالل  سـدول من ادلول األعضاء ا ساعدة عىل الاتفاع مبواط2010مل ن، مبا يف ذكل ا سني مل ية الفكرية  لتحن املرونة يف نظام ا مللك

توى اإلبداعي عىل اإلنرتنت نفاذ إىل ا حملا  .ل

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وضعت 11وقد صدر  نة ادلامئة ا با عن ا ن قرارا و للج يا صارماملعطل  إلحراز تقدم يف جمال منجدوال ز
نيت  ناءات خالل  يدات والا سا سـتث شأن سائر القضااي املطروحة عىل جدول ، والختاذ 2012 و2011لتقي تقدم  ية يف ا تا باخلطوة ا ل ل ل

نة بوعات أو 19وفضال عن ذكل أيدت . للجأعامل ا ياجات األشخاص العاجزين عن قراءة ا ية ا ية إىل  ياسات الرا ملط بدلا ا ت ب حسـ تل مل
ياقات دوية و ياسات يف  لدعت إىل رمس هذه ا سـ ية عىل مدى العام/لسـ  .طنأو و

ية تأثري وجاءت الزايدة هم  سني  ساعدة عىل  بات الواردة من احلكومات وغريها من أحصاب املصاحل للحصول عىل ا يف يف عدد ا كف حت مل لطل
ية أن  ية ا بو عىل ممارسة احلقوق والطريقة اليت ميكن هبا  شديد جديد من الو ية مع  ية يف حق املؤلف مامت نولو تطورات ا تا ي ت شـ لتحل ن ج للبتك ل

شاركة وسطاء خدم مرس يه و ئة اإلنرتنتتي توى اإلبداعي يف  رش ا بيات اإلنرتنت  حمل ها . ن تتبعومن بني أجزاء هذه املقاربة اجلديدة اليت 
توهجات  ية وا نفات اإلبدا ياانت دوية  شاء قواعد  شاف جدوى إ ثل ا بو زايدة احلوار مع أحصاب املصاحل يف جماالت  لالو ع للمص ل ب ن تك سـي م

يل حق املؤلف والواثئ بحث يف  سجاجلديدة  يهتمتلل سؤو لق اخلاصة به ودور وسطاء خدمات اإلنرتنت و نطوي كذكل الرتكزي اجلديد . م يو
سد يف الا نظور اجلديد، األمر اذلي  تعاقدية عىل هذا ا تجعىل املامرسات ا مل يص حلق الجامتع يل تجدة يف الرت شأن األمناط ا خعاملي  سـ ملب

بو يف نومفرب  املؤلف ته الو تضا ياذلي ا رشوع 2010فسـ سة، أو يف م يف إطار  نا ياسة ا ية الفكرية و ية اخلاص اب فجدول أعامل ا مل سـ مللكمن لت
ية يف  يات والصحة اإللكرتو سأةل الرب ناولت هذه األحداث  يات، وقد  يص الرب سـهتدفة اخلاصة برتا ية ا نسة األحداث اإل جم م ت جم مل مي خسل قل

يا تاكر يف كولو يات والا سأةل الرب برواندا و ب جم  .مم

ناعات اإل تعلق اب لصوفامي  بدلان عىل مجع األدةل عىل أداء القطاع اإلبداعي دلهياي ساعدة إىل ا بو تقدمي ا ية واصلت الو لبدا مل ي ويف حني . ع
يات ياسات والاسرتا بحث الهنايئ يف رمس ا تاجئ ا تعانت أربعة بدلان أخرى  شاط، فقد ا نطاق اجلغرايف يف هذا ا يجوسع ا سـ ل سـ ن تل ل بن ل ّ .

شطة تكوين الوعي  ية وحدة أ نوزادت  نظمي تغط ية عن طريق  ناعات اإلبدا تيف جمال ا ع شطة .  بدلا24 حداث يف 34لص نووسع نطاق أ
شمل  بدعني  بو  ناد إىل أداوت الو يتكوين الكفاءات ابال للم لي شأن إدارة أصول حق 25ست بدعون املعارف احملددة  شاطا تقامس فهيا ا ب  مل ن

تخداما موسعا. املؤلف ية ا ناعات اإلبدا شورات ا تخدمت  سـوا ع لص ن ية إىل تكوين الوعي والكفاءاتمسـ . م يف املؤمترات واألحداث الرا
تخداهما يف األقالمي  يع نطاق ا ية إلاتحة تو با ية واإل تني الفر بدعني إىل ا يع األدوات اخلاصة اب ية إىل ذكل ترمجت  سـوابإلضا سـ ن سـ سـ للغ مل نمج ف

ية با ية واإل ناطقة ابلفر نا سـ سـ نادا إىل امل. نل  .صلحة احملددة لدلول األعضاءستوقد بدأ حتضري أدوات جديدة ا

نة  نت اإلجنازات احملققة يف  ية،  نظامت اإلدارة امجلا تعلق  سـوفامي  تضم ع مب ها2010ي يعة اخلدمات املقدمة وجودهتا ونو يع نطاق  ع تو ت ب . طسـ
بوكوس وابإلضافة إىل إعادة تصممي  نظام احلاسويب و يا ي)WIPOCOS(ل سة مناذج، وتطوير نظام أوتوما يق من  ت يف  مخ سح تطب مليك 

تدريب  سطة  ية  يق  يجي عن طريق  تحول اسرتا يذ  سم ا توزيع العائدات، ا سريا وتعزيزا  يهنا  ياانت واملضاهاة  لا ب مهنج ب ت ب ت ل ي مب ت تطت نفل لب
تعممي ساعدة فامي بعد ا سني خدمات ادلمع وا تطوير أدوات معل خمصصة و سم  بوكوس، كام ا تخدام نظام و لاملوظفني عىل ا مل حت ب ت ي ومن . سـ

ية، وعزم بني اإلجنا نا بدلان ا يذ يف ا منو عىل ا رسيعة ا بات ا بوكوس، ا ية وظائف نظام و تعلقة ابإلقرار بفعا مزات األخرى ا لنف ل ل لطل ي ل لتمل ل
بو شاركة مع الو ميه اب بوكوس و سامهة يف تطوير نظام و ية عىل ا ية ادلوية غري احلكو ينظامت اإلدارة امجلا مل ي مل ل تعمع م  .م

ية مل ية ا شطة دمع ا تورمت أ لتحن يل هذه املاكتب، مبا يف ) نظام إدارة حق املؤلف(اكتب حق املؤلف دلى األعضاء لبن تشغإىل تعزيز 
يه تدريب  سة ماكتب حلق املؤلف ابإلضافة إىل ا شاء نظام إدارة حق املؤلف يف  علذكل إ ل مخ  .ن

بو لألشخاص املعاق بادرة الو نصة أحصاب املصاحل اخلاصة  تعلق  يوقد أحرز تقدم هائل فامي  مب مب بوي وتضمن . يني برصاي اليت تقودها الو
رش يان تدشني  ماإلجنازان الر تاحة للوسطاء املوثوق هبمئيسـ ية ا ملوع املوارد العا ية ) TIGAR (مل يات ا نولو رشوع إطار ا نو لمتكيم ج لتك

)ETF .(،رشااكت بني أحصاب املصاحل تاحة للوسطاء املوثوق هبم عىل تطوير ا ية ا رشوع املوارد العا لويركز  مل مل ية م تقن وإجياد حلول 
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ية عىل تطوير معايري  يات ا نولو رشوع إطار ا بادرة األشخاص املعاقني برصاي، يف حني يركز  ية دلمع  ية وإجرا نومناذج  م ئ لمتكيمعل ج تك لم
سق ا نفات من ا تحويل ا نفاذ إلهيا  تاج مواد وأدوات حتويل ميكن ا رش إل ناعة ا نفاذ وأفضل املامرسات يف  ملإماكية ا ن ملص ل ل ن ن ص ل لن طبوع إىل ل

رس يسق   .من

نة  نظمة يف  يجي يف ا تقومي الاسرتا سار ا يذ  يجة  سـو مل ت ل م نف لتت ية يف جمال 2010كن نا بدلان ا ية إىل ا ساعدة ا شطة تقدمي ا يلت أ م أ لح ل ن مل لتقن
يةقحق املؤلف واحلقوق اجملاورة إىل  ناعات اإلبدا ثقافة وا عطاع ا لص تجابة ل ته مؤخرا، وذكل هبدف الا يدت  ب اذلي أ سـ يلك شلك هع

سات وتكوين  ية واملؤ ية ا شاء ا ية، وال سـامي يف جمال إ ساعدة ا باهتا يف جمال ا ية و نا بدلان ا ياجات ا سأفضل ال ت ن ن مل طل ل ل لتحت ن لبم تق لح
يهنا ثب مع ادلول . حتسالكفاءات و ميي وفامي بني األقالمي ابلعمل عن  تويني الوطين واإل تلفة عىل ا كوقد نظمت برامج تدريب  سـ قلخم مل

بري وهمين آخر يف جمال حق املؤلف من حكومات 1 100ارك فهيا ما يزيد عىل األعضاء، وش سؤول ومدير و خ  بدلان 60م ل بدلا من ا
بدلان األقل منوا ية وا نا لا تلف أحصاب املصاحل بوجاهة حق املؤلف. مل سني الوعي بني  خموسامهت هذه األشطة يف  حت ته، ويف تعزيز  ن مهيوأ

رشية ية والقدرة ا بالقدرة املؤ لسـ بدلانس نظامت إدارة احلقوق يف هذه ا ل ملاكتب حق املؤلف و  .م

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

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

رشوع  - ية الفكرية عىل  "DA_10_04مليف إطار ا يني اب ية وأحصاب املصلحة ا سات احلكو مللكتعزيز قدرة املؤ نم ملعس
يد الوطين إلد نظامت اإلدارة لصعا بيك بني  سني األداء والربط ا ية واإلرشاف علهيا وتعزيزها، و ناعات اإلبدا مارة ا شـ حت ع للص

ية حلق املؤلف تصاد، وطورت مناذج " عامجلا ية يف الا ناعات اإلبدا سامهة ا يمي  ية  يا بو ا قطورت أدوات الو تق علق لص م سـ لي
ية وقواعد أعامل اإلدا شأن اإلدارة امجلا تخصصة  ية  عتدر ب م يةيب نظامت اإلدارة امجلا يمي  ية و عرة امجلا مع  .تق

رشوع  - ية الفكرية واملكل العام "DA_16_20_01ملويف إطار ا بري خاريج دراسة شامةل عن حق " مللكا خأعد 
بو عىل اإلنرتنت وعرضت عىل ادلورة . املؤلف واحلقوق اجملاورة واملكل العام يورشت هذه ادلراسة عىل موقع الو ن

نة ا سادسة  ملا للج ية الفكريةل ية وا مللكية اب من لتن تاجئ اجلزية . ع بو عىل اإلنرتنت ا ئوابإلضافة إىل ذكل رشت عىل موقع الو ن ي لن
ية عن األل ثا ية ا تقصا ندلراسة الا ل ئ ية وأنظمة اإليسـ يع الردود الواردة من ادلول األعضاءداعنظمة الطو  .مجع، مبا يف ذكل 

رشوع  - ية الفك "DA_7_23_32_01ملويف إطار ا سةمللكا نا ياسة ا فرية و مل شأن األمناط عقد " سـ باجامتع عاملي 
يص حلق املؤلف تجدة يف الرت خا شأن وأاتح هذا الاجامتع الفرصة . ملسـ ية  ية واإل ببادل اخلربات واملعلومات الو مي ن قلت ط ل

ها دوائر ا يص اليت  سة، وتدارس مجةل أمور مهنا ممارسات الرت نا ياسات ا تفاعل بني حق املؤلف و بعا تتخ ف مل سـ ألعامل ل
ية  نولو ئة ا يص يف ا تجدة يف الرت يدية واألشاكل ا يص ا توافق بني الرتا تلفة، ومناذج اإلدارة، وا جا تك ي خ لخ لب سـ تقل ل ملخمل ل

 .اجلديدة

رشوع  - ية  "DA_19_24_27_01ملويف إطار ا هوة الر يا املعلومات والاتصاالت، وا نولو ية الفكرية و مقا ل ج تك مللك
نفاذ إىل املعرفة نفاذ إىل املعلومات واملواد جيون بإجراء دراسة عن لكف خرباء خار" لوا لالاتفاع حبق املؤلف للهنوض اب ن

ية نة . عاإلبدا ثالث من  تمكل هذه ادلراسة يف الربع ا توقع أن  سـومن ا ل سـ  .2011تمل

ي3نواسرتشد تصممي األشطة اليت يضطلع هبا الربانمج  يات الوجهية من جدول أعامل ا تو يذها اب ها و من و ص لتل نف تيط  .ةختط

 بياانت األداء

بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

هام يف تطوير  ساإل
ياسات واإلطار  لسـا
القانوين ادلويل حلق 

املؤلف واحلقوق اجملاورة 
ية حلق  ية عا ية  ملو ت حتب ن

 املؤلف

يدة  ملسـتفتزايد عدد ادلول األعضاء ا
تلف  شأن  شورة القانوية  خممن ا ب ن مل
 قضااي حق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 

يدة 14 مسـتف دوةل عضوا 
)2008-2009( 

يدة 10 سـنة (مسـتف دول أعضاء 
2010( 

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

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

ية يف  عناعات اإلبدا  رمسللص
 سـياساهتا العامة

تخدمت 10 سـ بدلان ا
ادلراسات يف رمس 
ياسات العامة   هناية(لسـا

 )2009سـنة 

تخدمت ادلراسات  سـأربعة بدلان ا
يات  تيجيف رمس الاسرتا

ناعات  ياسات العامة  للصوا لسـ
ية  يا (عاإلبدا ياك و نبلغاراي وجا كيم

ند  ) يلوات

 جار

ية اليت نفذ   نظامت اإلدارة امجلا ّعدد  ع م
بوكوس  يدلهيا الربانمج احلاسويب و

)WIPOCOS (يدية  شـبطريقة تر

 

بوكوس و يركب برانمج و و أ/ّ
ثه دلى   10يتواصل حتد

نظامت اإلدارة  منظامت من  م
ية يف الفرتة  -2008عامجلا

2009 

 

بع  بوكوس دلى  سـمعم برانمج و ي
نظامت اإلدارة  منظامت من  م

نة  ية يف  سـامجلا ، مبا يف 2010ع
ذكل أدوات العمل واخلدمات 

يغ الالزمة  يات ا بلوآ يويا (لتل بإ ث
)ECRMS ( وغاان)COSGA (

يا  مبيق وموزا) KAMP(كينو
)SOMAS ( نويجرياي
)COSON ( ورواندا)RSAU (

 ))COSOZA(يوزنزبار 

 جار

القرارات والالامتسات الصادرة عن  
ية حبق املؤلف  نة ادلامئة ا نا ملعللج

 واحلقوق اجملاورة

-2008( قرارا والامتسا 30
2009( 

 قرارا والامتسا صدرت عن 11
ية حبق  نة ادلامئة ا ندورات ا ملعللج

 2010 اجملاورة يف املؤلف واحلقوق

 جار

شورة   نفات ا سن إىل ا ننفاذ  ملص ملحم ّ
ئات املعاقني برصايلفائدة  لف وسائر ا

اليت تعاين من أشاكل أخرى من 
 اإلعاقة

 

ياسات 10 سـ بدلان دلهيا 
لفائدة األشخاص املعاقني 

 )2009-2008(برصاي 

 بدلا شاركت يف حوار 19
يدين الوطين  ياسات عىل ا لصعا لسـ

سني نفاذ أو ادلويل /و حتهبدف 
األشخاص املعاقني برصاي إىل 
ية حبق املؤلف نفات ا حملما  ملص

 جار

وعي أكرب وكفاءة أعىل 
دلى ادلول األعضاء يف 

جمال حق املؤلف واحلقوق 
 اجملاورة

ندوات /املؤمترات/عدد الاجامتعات لا
بدلان اليت  نظامت وا لسب ا مل  تدعوحب

تعلقة  تعممي املعلومات ا بو إلهيا  ملالو ل ي
 ق املؤلف واحلقوق اجملاورةحب

 

 بدلا 23 حداث يف 45
)2008-2009( 

تسـهتدف ( بدلا 24 حداث يف 35
ية ناعات اإلبدا عا  )لص

تويني الوطين 34و ملسـ حداث عىل ا
ميي نظمت يف   بدلا من 25قلواإل
سمرب   كجزء 2010يأبريل إىل د

 من خدمات تطوير حق املؤلف 

ساعدة إىل و  بدلان 3ملقدمت ا
يارابطة أمم ( سـنوب رشيق آ ) ج

ية  عيف جمال اإلدارة امجلا

 جار

من الواردة عدد الالامتسات  
احلكومات وسائر أحصاب املصاحل 

سني لحصول عىل ال حتساعدة عىل  مل
ية  نولو تطورات ا ية تأثري ا جهم  تك يف لف لك

  حق املؤلفيف

-2008 الامتسا يف الفرتة 95
2009 

 جار  الامتسا21

ؤلف عدد اخلرباء يف جمال حق امل 
بدلان  سب ا لواحلقوق اجملاورة  حب

شاركون يف ندوات  نظامت اذلين  يوا مل
ية إىل  شطهتا الرا بو وأ مالو ن تكوين ي

تعاون مع قطاع  (الكفاءات لاب
ية وتكوين الكفاءات ساعدة ا نا  )لتقمل

شارك يف 3 700 م 
ناعات  تعلقة اب لصاألحداث ا مل

ية يف الفرتة  -2008عاإلبدا
2009  

شا1 100حوايل  بري و م  رك من خ
ية 60 نا بدلان ا م بدلا من ا ل ل

بدلان األقل منوا حرضوا إىل  لوا
ندوات وحلقات العمل والزايرات  لا

شطة  ية وغري ذكل من أ نادلرا سـ
من أبريل إىل (تكوين الكفاءات 

سمرب   )2010يد

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

يح القضااي اجلارية  ضتو
تجدة يف جمال حق  ملسـا
املؤلف واحلقوق اجملاورة 

لفائدة ادلول األعضاء 
ية و ناعات اإلبدا عا لص

تفعنيو احلقوق وماليك  ملنا
 هبا

سب  باسات  حعدد الا قت
شورات شورةادلراسات /ملنا  ملنا

 

توفر رشت  مأساس املقارنة غري  ية  نمخس دراسات و طن
ومخس دراسات أخرى أعدت 

 للنرش 

 جار

تفعنيعدد  دلراسات واألدوات اب ملن ا
شورة عىل موقع  ية ا تو نواملواد ا جهي ملل

بو اإل بدلان يالو سب ا للكرتوين  ح
نظامت   )عدد زايرات املوقع(ملوا

 

 زايرة إىل 200 000حوايل 
هذا  ية  لالصفحات الر ئيسـ

القطاع عىل اإلنرتنت، 
يا 15وحوايل  ن بريدا إلكرتو

يوم  توسط يف ا لواردا يف ا مل
تعلق حبق  يع  تعن موا ض

تصل هبا من  ياملؤلف وما 
يع  ضموا

 زايرة إىل 230 000حوايل 
هذا القطاع ئالصفحات الر لية  يسـ
يع اللغات(عىل اإلنرتنت  ، )مجيف 

 بريد إلكرتوين ورد 1 000وحوايل 
تعلق حبق املؤلف وما  يع  تعن موا ض

يع ضتصل هبا من موا  ي

 جار

شرتكة الواثئقعدد   اليت سامهت (مل ا
نظامت أخرى ها مع  بو يف تأ مالو ليف  )ي

توفر بو يف  مأساس املقارنة غري  تاد مع الو ياشرتكت األو نك
تصاد اإلبداعي  يف تقرير الا قتأ ل

2010 

 جار

وعي أكرب وكفاءة أعىل 
دلى ادلول األعضاء يف 

حق املؤلف واحلقوق 
اجملاورة، ومعرفة أدق 

بإدارة األصول القامئة عىل 
ية الفكرية دلى  مللكا
ية رشاكت اإلبدا عا  ل

 

ست أدوات  بدلان اليت ا متعدد ا لل
بو وا سـتفادت مهنا يف إدارة حق يالو
ناعات /املؤلف ية الفكرية يف  صا مللك

ية حمددة  عإبدا

 

 حلقات معل 10
ية ية تقوم عىل /طنو قلميإ

ناعات  بو  للصأدوات الو ي
ية احملددة  نة (عاإلبدا سـهناية 

2009( 

يا عقدت 16 يا وإ مي اجامتعا و قلن ط
ية  تا رش ا بدلان األربعة  ليف ا ل عل

باجلزائر وأذريجان والربازيل (
يا  يا وكوروا توالصني وكولو مب

يا وإند توا سوتو و يا و يا و نو ي ي ي لسـ ك لي ن ن
يت  ند و بني وات يومالوي وا يل فلفل

 )انم

 جار

نعقدة /عدد حلقات العمل  ندوات ا ملا ل
ية حمددة  ناعات إبدا عحول  ص

شورات املوزعة(  )ملنالواثئق وا

 

 مؤمترا وحلقة معل تقوم 25
بو  هناية (يعىل أدوات الو

 )2009سـنة 

 حلقة معل وندوة ومؤمتر، 24
ش2 230و ناعات من  لصورا عن ا

شاركني  ية وزعت عىل ا ملاإلبدا ع
باعة  يد  بو، وأ طيف اجامتعات الو ع ي

سخة مهنا1 230  ن 

 جار

 

يح القضااي اجلارية  ضتو
تجدة يف جمال حق  ملسـا
املؤلف واحلقوق اجملاورة 

لفائدة ادلول األعضاء 
ية  ناعات اإلبدا عوا لص

وأحصاب احلقوق 
تفعني  ملنوا

حول دراسات جديدة /تطوير دالئل
ثقايف  تصادي والاجامتعي وا لالوقع الا ق

يةعىلحلق املؤلف  ناعات اإلبدا ع ا  لص

 

أداة واحدة هجزت يف الفرتة 
سابقة  لا

يمي الوقع  لتقجيري إعداد أداة واحدة 
ثقايف  تصادي والاجامتعي وا لالا ق
ناعات  لصية الفكرية عىل ا للملك

ية  عاإلبدا

 جار

توي عىل   حتتطوير أدوات جديدة 
يص تمعلومات  خية عن الرت طبيق

ية حمددة ناعات إبدا متويل يف  ّوا ع ص  ل

 

شورات صادرة عن  منثالثة 
شور واحد  بو و نالو مي

بو يشرتك بني الو برانمج /م
تحدة  ملاألمم ا

تاد/اإلمنايئ يوسكو/نكاألو نا  ل

األمناط اجامتع عاملي واحد عن 
يص حلق  تجدة يف الرت خا ملسـ

ية، مبا املؤلف قلمي، وثالث ندوات إ
يات وندوة فهيا ندوات جمن عن الرب

سمعي  لواحدة عن القطاع ا
برصي  لوا

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

تان عن    قلمييندواتن إ
ية  ئة الر يص يف ا مقالرت يب لخ

يات ( جمندوة عن الرب
توايت اليت  حملواألخرى عن ا

يعدها رواد اإلنرتنت 
)UGC(( 

  

 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

ية  نفقات ا لفعلا ية بعد مقابل  يف)نفقات املوظفني وخالف املوظفني(ل تحويالت  ناملزيا  2011-2011لا

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

813 12 

 

040 16 011 7 

 
44% 

 

 

تحويالت  ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

شطة ندت إىل هذا الربانمج أ نأ بهتا زايدة يف املوارد اخملصصة هل حبوايل سـ تطوير حق املؤلف، و تعلق  حص  ب يون فرنك سورسي5,1ت ي  . مل
بلغ حوايل  ية  يه كذكل موارد إضا ندت إ توابإلضافة إىل ذكل، أ ل يون فرنك سورسي للفرتة 0,39فسـ ي  رشوعات 2011-2010مل للم 

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

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

بة املرصودة  ية يف حدود ا تخدام املزيا سـاكن ا ن  .سـنتني وهو جارلخالل أوىل ا%) 60-40(لنسـ
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ية :4 الربانمج يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثاملعارف ا تقل ل تع لتقل ل  ل

سؤول عن الربانمج يد :ملا يانلسـا  توشارد يست جوهانس كر

نة  تقدم احملرز يف  سـبذة عن ا ل  2010ن

نة  سـهدت  ية 2010ش بو احلكو نة الو م إحراز تقدم هائل يف املفاوضات ادلائرة يف  ي ية جل ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ثادلوية ا ن مللكل ملع
يدية والفوللكور  ية ادلوية(لتقلواملعارف ا نة احلكو لا ية ادلوية للمرة األوىل يف إطار واليهتا ). مللج نة احلكو متعت هذه ا ندما ا لو للج مع ج

نعقدة2011-2010للفرتة  رشة ا سادسة  هدا جديدا بعد أن وافقت يف دورهتا ا مل دخلت  ع ل شاء األفرقة 2010 يف مايو ع بات إ ن عىل تر تي
نعقدة يف . العامةل بني ادلورات رشة ا سابعة  تاجئ اجامتع الفريق العامل األول ما بني ادلورات يف دورهتا ا نة عىل  ملوأطلعت ا ع ل ن للج

سمرب  ثقايف. 2010يد بري ا نص املقدم من هذا الفريق العامل عن أشاكل ا لووافقت يف هذه ادلورة عىل ا تع باره أساسا لل يدي اب ت ا عتقل ل
نة . للتفاوض وواصلت تطويره يدي 2010سـويف هناية  ثقايف ا بري ا تايل يف نص تفاويض واحد عن أشاكل ا نة اب نظر ا تقل اكنت  ل تع ل للج لت ل

ها نه  نة  سأعده خرباء يف فريق عامل ما بني ادلورات، وواصلت ا بنفي حتس ثريون أن أعامل الفريق العامل األ. للج ترب ا لكوا ول ما بني ع
نجاح ية . لادلورات لكلت اب نة احلكو ية وتعاوية وشامةل أعطت دفعة إىل مفاوضات ا سق اجلديد الاضطالع بأعامل  موأاتح هذا ا للج ن ن تقن ل

تدخل يف مرحةل أكرث تقدما يدي  ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا لادلوية  تقل ل تع ب لل يدية . ل نة كذكل يف العكوف عىل املعارف ا تقلومضت ا لللج
يةواملو نة واثئق عن األهداف . ثارد الورا يدية، وتلقت ا تعلقة ابملعارف ا شاريع األحاكم ا شاريع أخرى  يقات عىل  للجووردت  تقل مل مل م لتعل

ية ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب بادئ ا ثوا مل نة . مللكمل هدت  سـومعوما  ية 2010ش نة احلكو تعاون والرتكزي ساد أعامل ا م جوا من ا للج ل
يةلادلوية، وقد تني احلا نة بواليهتا لفرتة ا بري حىت اآلن حنو وفاء ا ل أحرز تقدم  للج ية اليت . لسـنك ثري من األعامل املوضو ناك ا عومع ذكل  لكه

نة . ينبغي الاضطالع هبا ثالث ما بني 2010سـوأجنزت كذكل يف هناية  ثاين وا تحضريية لعقد دوريت الفريقني العاملني ا ل األعامل ا ل ل
نة عن املعار(ادلورات  توايل، وهام من املزمع عقدهام يف بداية  ية عىل ا يدية وعن املوارد الورا سـف ا ل ث  ).2011لتقل

تواصل فهيا بل ا سني  ية ادلوية و نة احلكو سار ا شاركة يف  بادرات جديدة لزايدة ا لواختذت  سـ تح ل للج م لمل م بات املعدة . م هدت الرت يو تش
ية متويل جد شاء آ للألفرقة العامةل ما بني ادلورات إ بدلان ن ثلني املمولني احلارضين من ا يق زايدة ملحوظة يف عدد ا ليدة مسحت  ملم بتحق

تصاد احلر إىل دورات األفرقة العامةل ما بني ادلورات تقةل إىل نظام الا بدلان ا بدلان األقل منوا وا ية وا نا قا نم ل ل شاركة . ملل تعلق  مبوفامي  ي
ية العامة للو ية، عدلت ا ية وا مجلعامجلاعات األ حملل مترب ّصل نعقدة يف  سببو ا مل ية 2010ي متعات األ بو لصاحل ا ندوق تربعات الو صل قواعد  ي جملص

شمل دورات األفرقة العامةل ما بني ادلورات متويل  يث مددت ا متدة،  ية ا يوا حب لحملل ل يل يف . ملع موعني ز شعوب ُ ية الفكرية  للقانون ا مللك
بو ية يف الو ياأل نة صل بة ا. 2010سـ يف  يلكة موقع  يد  شعوأ ه رشة ع سادسة  بل ادلورة ا ثه، و بو و مت حتد يدية يف الو عملعارف ا ل ي ي قتقل ل

نعقدة يف مايو  ية ادلوية ا ملنة احلكو ل تواصل عقد 2010مللج يف و ية للوفود يف  ية غري ر سات إعال نظمي  ي رشعت األمانة يف  سم ن مس جل جت
نة ودورات األفرقة العامةل بل لك دورة من دورات ا ية  سات اإلعال للجهذه ا قجلل  . ما بني ادلوراتم

ية ما مسح الوقت واملوارد بذكل شطة تكوين الكفاءات واألشطة ا تعلق بأ نة لاللامتسات املقدمة فامي  تجابت ا لتطبيقوا ن ن ي للج وزادت . سـ
ت ميي والوطين وعىل  تويني اإل ية عىل ا رشيعات وأاتحت إجياد حلول  هم القضااي املطروحة وتطوير ا شطة من  سـهذه األ سـ ت من قلمل يق بف وى تطل

ية ادلوية يف جمال وضع القواعد واملعايري نة احلكو لامجلاعات، مبا يمكل األعامل اليت تضطلع هبا ا ومن أبرز ما حتقق يف هذا الصدد . مللج
تعاون مع الاحتاد الرويس عن  لعقد ندوة دوية اب يدي واملوارد الور"ل ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية الفكرية واملعارف ا تقلا ل تع لتقل ل ل يةمللك : ثا

ية تدامة للجامعات األ ية ا صلحنو ا سـ ملمن نة " لت توبر ييف مد يرتسربغ، ابالحتاد الرويس يف أ كسانت  وتواصل إجناز العمل يف اإلطار . 2010ب
يذ خطة العم نطقة الاكرييب، كام تواصل  ية يف  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا شأن املعارف ا ميي  نفاإل تم ث تقل ل تع تقل لب ل ل ل قل

نة  هادئ  يط ا نطقة ا نون  هرجان  ية  يدية، ورمس اسرتا سـاخلاصة ابملعارف ا حمل يج لتقل ت لل م ف ية الفكرية2012مل وقد أدت . مللك يف جمال ا
يدية  ميي عن املعارف ا نظمة لصك إ ية الفكرية إىل اعامتد ادلول األعضاء يف ا ية  ية األفر نظمة اإل ساعدات املقدمة إىل ا تقلا مل مي مل لمل قل للملك يق قل

يديو ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  .ل

تدايت األخرى، مفن أبرز ما أجنز اعامتد  تطورات احملرزة يف ا تعلق اب نوفامي  ل ية شأن ببروتوكول انغواي "ملي جليناحلصول عىل املوارد ا
تخداهما ئة عن ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا سـوا شـ ل للم مل يولويج" ل نوع ا ية ا تابع التفا با ت لل ل ب. ق ثب وضع هذا الربوتوكول يواتبعت الو كو عن 

نص عىل أن جتري  ية ادلوية  نة احلكو يب عهنا أن والية ا ية األخرى، دون أن  تدايت الر تطورات يف ا توغري ذكل من ا ل للج يغ سـ ن مل ي ئمل
نة  تداياإلدون للجاملفاوضات يف ا  .ت أخرىمنخالل ابلعمل اجلاري يف 
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ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

تدى هبا4يت يضطلع هبا الربانمج ناسرتشد تصممي األشطة ال ية وا يات الوجهية من جدول أعامل ا تو يذها اب ها و ه و من ص لتل نف تيط وما . ختط
يه من ادلول األعضاء  تو شطة وضع القواعد واملعايري اليت يضطلع هبا الربانمج تكون شامةل ونفذ  جئت أ ب ت ن ية (فت تو صا ية عىل )15ل ع، مرا

نحو الواجب حدود  تان (ره ومعامله ودو" املكل العام"لا تو يا بان مواطن املرونة يف الاتفاقات ادلوية يف )20 و16صل ل، وآخذة يف ا حلسـ
ية الفكرية  ية (مللكجمال ا تو صا توازنة ). 17ل توحة وا شاورات ا ية ادلوية إىل ا نة احلكو ندت املفاوضات يف ا ملوا مل ل ملفللج م تان (ست تو يا  21صل

تحدة اإلمن) 42و ية ملواكنت دامعة ألهداف األمم ا ية (ئا تو صا نصوص يف ). 22ل تعراض املفاوضات القامئة عىل ا يد الا لوبدأت يف الفرتة  سـ ق
شأن نص صك قانوين دويل واحد  توصل إىل اتفاق  ية ادلوية  نة احلكو با لل ل يدية واملوارد ) أو أكرث(مللج لتقليضمن امحلاية الفعاةل للمعارف ا

يدي، ومضت  ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا تقلالورا ل تع لث ية ل تو يذ ا صهذه املفاوضات قدما  ل بارش18بتنف شلك  م  شطة الربانمج يف . ب نوجاءت أ
ناء  تقارير عهنا أ ية ومدفوعة ابلطلب علهيا، وقد أعدت ا ية موهجة حنو ا رش ساعدة ا ية وتكوين الكفاءات وا ساعدة ا ثجماالت ا ل من يع ت مل ن لتمل ل لتق

تان (مسارها العادي  تو يا يدي يف دمج توسامه حامية املعارف ). 13 و1صل ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا تقلا ل تع ث لتقل ل ل
هم مواطن املرونة والاتفاع هبا  بو ويف  منوية يف أعامل الو بارات ا نالا ي فت لت تان (ع تو يا متويل ). 14 و12صل شاركة وا سأليت ا تعلق  لوفامي  مل مب ي

ية نة احلكو ية ا ية، فقد ساعدت آ سائل املؤ موغريهام من ا للج ل سـ ندوق تربعات سمل ية يه و نظامت غري احلكو ص ادلوية اخملصصة العامتد ا مل مل
متع املدين  برية من ا شاركة ا متدة عىل ضامن ا ية ا ية وا متعات األ بو لصاحل ا جملالو ملع لكجمل مل حملل صل ية (ي تو صا  ).42ل

 

 

 بياانت األداء

بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

يايس إطار سـ قانوين و
تانة محلاية  مدويل أكرث 

بريات  لتعتكل املعارف وا
متعات  جملمبا يعود عىل ا

وسائر أحصاب املعارف 
نافع  بريات وبدلاهنا  مبوا لتع

ية تصادية وثقا فا  ق

 

ية  شأن ا مللكاعامتد صك دويل  ب
الفكرية وحامية تكل املعارف 

بريات  لتعوا

فقاعدة معرية شامةل 
ناد  ستوجوهرية ميكن الا
ّإلهيا إلعداد صك، لكن 

نة  با يوهجات نظر ادلول  مت
ّحول موضوع الصك 

ته القانوية ونطاقه نو  صف

بات اخلاصة ابألفرقة  تياتفق عىل الرت
وانعقد . العامةل ما بني ادلورات

اجامتع الفريق العامل األول ما بني 
بري  شأن أشاكل ا تعادلورات  لب

يدي ثقايف ا تقلا وأعد خرباء نصا . لل
يا واح دا عن هذه األشاكل ضتفاو

ية ادلوية نة احلكو ته ا لو للج مس ن . ح
متر العمل عىل املعارف  سـوا

ية يدية واملوارد الورا ثا  .لتقل

 جار

َّكفاءة معززة عىل 
ميي والوطين  توى اإل قلا ملسـ

بادئ  مبواحمليل لالتفاع  ن
ية الفكرية وأنظمهتا  مللكا
ألغراض حامية املعارف 

بريات وإلدارة  لتعوا
لكية ملالعالقة بني ا

ية  ثالفكرية واملوارد الورا
 امجلاعاتمبا يعود عىل 

وسائر أحصاب املعارف 
نافع  بريات وبدلاهنا  مبوا لتع

ية تصادية وثقا فا  ق

سارات القانوية  ياسات وا نعدد ا مل لسـ
تخدم  ية اليت  ية والو سـاإل ن تمي ط قل
ياسات  شأن ا بو  سـواثئق الو ب لي

هدف : نوموادها القانوية  8لا

 

سارا يف الفرتة 12 -2008م 
2009 

نة  سارات يف  ية  سـمثا م : 2010ن
بو وموادها  تخدمت واثئق الو يا سـ

ية يف إقلمي  سارات اإل مييف ا قلمل
هادئ  يط ا يا وإقلمي ا لأفر حمليق

يني يف  سارين و نوالاكرييب، ويف  طم
سار يف  هادئ، ويف  يط ا مإقلمي ا لحمل
يا  سار يف إقلمي آ يا، و سـإقلمي أفر م يق

سار يف اإلقلمي العريب  مو

 جار

ية و  شطة تكوين الكفاءات ا حمللعدد أ ن
تخدم  ية اليت  ية واإل سـوالو مي تن قلط

بو وخرباهت هدف. ايمواد الو  10: لا

شاطا يف الفرتة 26 -2008ن 
2009 

تكوين الكفاءات 16 تلفا  شاطا  ل  خم ن
نة   2010سـيف 

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

يق أكرب  تنسـتعاون أوثق و
بو  معل ويبني معل الو

سارات ادلوية األخرى  لا مل
رف بشأن تكل املعا

بريات واملوارد  لتعوا

سارات احملافل والواكالت  معدد 
بو  ياألخرى اليت تقر بوضوح خبربة الو ّ

ية  ية والفريدة يف جمال ا مللكا لتقن
هاهما فهيا هدف. سالفكرية وبإ  4: لا

 

سارا يف الفرتة 14 -2008م 
2009 

نة  سارات يف  سـسة  م : 2010مخ
شارك  بو  توهجت ادلعوة إىل الو لي

تعاون قيف اجامتعات اتفا لية ا
ية حقوق  تب مفو يولويج و ضا مكب ل

تاد  يوسكو واألو نكاإلسان وا ن ل ن
ية  تجارية العا نظمة ا ملو ل  م

 جار

شرتكة   شورات واألشطة ا ملعدد ا ن ملن
بو والواكالت ادلوية األخرى لبني الو . ي

هدف  3: لا

شطة  شورات أو أ نبعة  ن مسـ
-2008مشرتكة يف الفرتة 

2009 

شرتكة شطة  شورات أو أ مثالثة  ن  من
نة  بو . 2010سـيف  يوسامهت الو

تاد،  شور صدر عن األو نكيف  من
تدى  تعاون مع أمانة  نوواصلت ا مل
هادئ وأمانة جامعة  يط ا لجزر ا حمل
هادئ عىل الاضطالع  يط ا لا حمل

يط  نطقة ا حملرشوعات هممة يف  م مب
هادئ  لا

 جار

 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

ية  نفقات ا لفعلا تحويالت ) فنينفقات املوظفني وخالف املوظ(ل ية بعد ا ليف مقابل  املزيا  2011-2011ن
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

159 7 

 

621 6 884 2 

 
44% 

 

 

تحويالت  ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

ية يالحظ تراجع تحويالت ن يف املزيا متدة للفرتة 2011-2010لبعد ا ية ا ملع ابملقارنة مع املزيا تعلق مبوارد املوظفني 2011-2010ن ي فامي 
شاغرة يف  لبب الوظائف ا  .2010بس

 

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

بة إىل موارد خالف املوظفني،  ية الربانمج لنسـاب ية مزيا نخصصت غا سار إىل4لب ية ادلوية م  نة احلكو ل ا نة مب(مللج للجا يف ذكل دورات ا
ية ادلوية واألفرقة العامةل ما بني ادلورات لاحلكو نة وثالث دورات لألفرقة العامةل ما بني ). م ية ألربع دورات  للجوقد وضعت املزيا ن

نة . 2011-2010ادلورات للفرتة  لجنة ل، إىل جانب دورتني 2010سـومل ميكن عقد سوى دورة واحدة لفريق عامل ما بني ادلورات يف 
نة  ية ادلوية، أما يف  سـاحلكو ل ية ادلوية ودوراتن لفريقني عاملني ما بني ادلورات 2011م نة احلكو تعقد دوراتن  ل  للج مسـ أربعة (ف

يه أجلت نفقات ). اجامتعات تنيخالف املوظفني علو ثاين من فرتة ا لسـناخلاصة ابألفرقة العامةل ما بني ادلورات إىل العام ا  .ل

ي تخدام املزيا ناكن ا بة املرصودة سـ تني وهو جار%) 60-40(لنسـة يف حدود ا  .لسـنخالل أوىل ا
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شأن الرباءات :5 الربانمج تعاون  بنظام معاهدة ا  ل

سؤول عن الربانمج ميس  :ملا يد  جا  بويللسـ

تقدم  نبذة  2010سـنة  احملرز يفلعن ا

نة  مترة لالنكام2010سـيف  شأن الرباءات اآلاثر ا تعاون  هدت أعامل معاهدة ا ملسـ،  ب ل تصادي العامليش وفامي زادت معدالت . قش الا
نة 5اإليداع حبوايل  باء العمل إال 2009سـ يف املائة ابملقارنة مع  ب، مل تزدد أ نني يف املائةنسـبة ع سري ذكل من خالل الفارق . ثا تفوميكن 

س شأن الرباءات دلى ماكتب  تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات ادلوية  تالزمين بني اترخي إيداع ا ب ل ب ل ها لطل بات حول العامل واترخي  تسلممل ا لطل
تب ادلويل نني يف املائة فقط . ملكمن ا بة ا شورات  ثوعىل الرمغ من تقلص عدد ا سـ بنن تلكفة معاجلة  ، اخنفضت2010 سـنة خاللمل

بارشة واملودعالواحد الطلب  يف غري ا تاك بب يف ذكل أساسا إىل تراجع همم يف ا ية يف املائة ويعود ا بة مثا مل  ل ل ن لسسـ إىل مغادرة املوظفني بن
بة ( توايت مل . نتيجة لربانمج إهناء اخلدمة الطوعي)  يف املائة13بنسـتراجع  بلغت  نة  نت مؤرشات اجلودة خالل ا سـوقد  مسـ فل حتس

نة  نذ  يل  ها  سـبق  ث مسـ مل  .2000ي

شأن الرباءات  تعاون  مترت معاهدة ا بوا ل متد الفريق .  عىل نطاق أوسعاعىل تطوير نظاهميف الرتكزي سـ تعاون عوا تابع ملعاهدة ا لالعامل ا ل
نعقدة يف يويو  نشأن الرباءات، خالل دورته ا مل نوان 2010ب تب ادلويل  نادا إىل دراسة أجراها ا يات ا تو بع، مجموعة من ا ص ملكل رضورة "ست

شأن الرباءات تعاون  بسني معل نظام معاهدة ا ل تب ادلويل واملودعني" حت بغي للك من ا تلفة  ملكويه تغطي تدابري  ين تعاقدة خم مل وادلول ا
ية  ية وادلوية(طنواملاكتب الو لتهيا الو طن بات الرباءات) بصف ية يف معاجلة  تخذها جلعل نظام املعاهدة أكرث فعا طلأن  ل  ودمع نقل ،ي

يا نولو جا ية،لتك نا بدلان ا ية إىل ا ساعدة ا م وتقدمي ا ل ل ن تقارير اخلاصة اب. لتقمل ية ا سني نو لوسعى العديد من الاقرتاحات حول  ع حت لبحث ت
ثابة سلطات دوية  ترب  يدي إىل دمع العمل القامئ يف املاكتب اليت  لادلويل والفحص ا مب تع تويني (لمته يث ادلور اذلي تؤديه عىل ا ملسـمن  ح

شاركة ) الوطين وادلويل تعلق ابلرباءات يف مجموعة واسعة من املصادر واللغات وعىل  بحث عن معلومات  سني قدرهتا عىل ا مهبدف  ت ل حت
بحوث مع ماكتب أخرىنتاجئ هذ يا إىل . له ا يات، سعو تو صتابعة بعض ا ل يفا بإجراء مجموعة من م تلكأصدر الفريق العامل كذكل 

بدلان  ية إىل ا ساعدة ا يا وتقدمي ا نولو نفاذ إىل ا سري ا ية و رش املعلومات ا يمي مدى جناح نظام املعاهدة يف  لادلراسات  ن مل ل ي ن تقن ل ت تق لل جل تك تق
ية نا ما شمل تكل ادل. ل شف كذكل إماكية اختاذ ستو يات اخلاصة بطريقة تعزيز أداء املعاهدة يف هذه اجملاالت، و تو نراسات ا تك ص ستسـل

ية ساعدة ا رشوعات ا متويل  ية  بات للحصول عىل أموال من خارج املزيا نتر مل م لتقن ل  .تي

تب ادلويل  متر ا ملكوا يصا لدلول األعضاء يفيف بذل سـ شطة تعاون عديدة مصممة  يام بأ خصهجود  ن سلطات للق ل املعاهدة واملاكتب وا
شأن الرباءات تعاون  متة ابالنضامم إىل معاهدة ا بدلان ا بادلوية وكذكل  ل لل شطة، من بني أمور أخرى، تدريب . ملهل نومشلت هذه األ

شأن الرباءات  تعاون  يق نظام معاهدة ا سني  ية واإلدارية  ية والقانوية وا باملوظفني ومعاجلة القضااي ا ل ب تح لعمل ن تطن ل نوتعزيز الاتفاع به عىل لتق
ميي تويني الوطين واإل قلا ندوات . ملسـ ية وا تدر لوركزت األشطة ا ل بدلان األقل منوا وعىل اخاصتركزيا يبن ية وا نا بدلان ا ل عىل املاكتب يف ا ل مل

بدلان متة يف تكل ا هات ا بحث وا سات ا لاجلامعات ومؤ ل ملهس بادل الالكرتوين. جل تقين عىل ا تعاون ا شطة ا توركزت أ ل ل ياانت لن لب للواثئق وا
تب ادلويل واملاكتب مما شلك  تب85ملكبني ا شلك الكرتوين ادلويلملك يف املائة من الواثئق الواردة من املاكتب إىل ا تب . ب  يجمع ا ملكو سـ

تعاون املذكورة شطة ا سني أ يا إىل  سلطات ادلوية  لردود ادلول األعضاء يف املعاهدة واملاكتب وا ن حت سع ل  .ل

نة  نظام جديد سـ، ا2010سـويف  تب ادلويل تطوير منوذج أويل عامل متاما  لتمكل ا شأن (ملك تعاون  نظام معاهدة ا شلك مؤقت  بيعرف  ل ب ب
سري نفاذ املودعني و) "ePCT" الرباءات الالكرتوين يا  باره دا يكام قام اب خل تت ثة /لخ ية احلد يوغرا ياانت ا يأو والكهئم إىل الواثئق وا بل فب ب لل

سجل الا توي علهيا ا لاليت  رش يف حي سابق  نفاذ ا بات ادلوية اخلاصة هبم أو تكل اليت يقومون بإدارهتا، عىل أن يمت هذا ا نلكرتوين  ل ل ل للللطل
نة نة . مشلك إلكرتوين وبطريقة آ ية يف بداية  تاج أوية جتر يمت إطالق مرحةل إ سـو ل بن نرص همم خاص . 2011يس نظام عىل  توي ا عكام  ل حي

هوية وهو األول من نوعه يف ا بولبإدارة ا شاء مجموعة أوسع نطاقا من اخلدمات اإل. يلو تني إل نوشلك ذكل إرساء أساس  نة مي ية اآل ملكرتو ن
بات ادلوية من  سامهون يف معاجلة ا يع أحصاب املصاحل اذلين  تخدمه  يا يف إطار ملف إلكرتوين واحد  يمت تطويرها تدر لاليت  لطل ي مج سـ يجي س

نح الرباءة  .مإيداع الطلب حىت 

ية من أجل تعممي املعلومات مت إحراز تقدم ملو تعامل األدوات ا يد ا نموس عىل  سـ بة عن لتقصع شأن الرباءات وخما تعاون  طمعاهدة ا ب ل
تفعني هبا نظمي ندوات عىل . ملنا شاركني اإلنرتنت توجرى  رش لغات جماان  تعلق ابملعاهدة  يع  للمحول موا بع ت تحق أكرث بدلا  65من ض لكام ا
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رش لغاتبإحدى دبدلا  142خشص من  4 000من  توافرة  تصةل ابملعاهدة وا ية ا تعلمي عن بعد األسا بعورات ا مل مل سـ وواصل موظفو . ل
شأن الرباءات وتعزيز هذه العالقات تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات  باملعاهدة هجودمه للمحافظة عىل عالقات ويقة مع مودعي ا ل ب لطل  .ث

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

نشمل جزء همم من الربانمج رش نظا بدلان األقل ي ية وا نا بدلان ا ية  ساعدة ا تقين وا تعاون ا شأن الرباءات وا تعاون  لم معاهدة ا ل لل ن مل ل ل ب مل لتق
ية . منوا يات جدول أعامل ا يذ تو بارش يف  شلك  منوسامه هذا العمل  ص ب لتي نف خالل  وابإلضافة إىل ذكل مت حتضري دراسة. 31و11 و10تم

نوان 2010سـنة  سني معل نظام معاه"بع  شأن الرباءاتحترضورة  تعاون  بدة ا ونظرت هذه ادلراسة،  .)PCT/WG/3/2ثالويقة  ("ل
يا وتقدمي  نولو ثةل يف دمع نقل ا ية ا يقه إلحدى األهداف األسا يث  توى أداء نظام املعاهدة من  جمن بني أمور أخرى، يف  تك حتق لح مت سـ ملسـ م

ياق  ناولت يف هذا ا ية، كام  نا بدلان ا ية إىل ا ساعدة ا سـا ت ل ل ن لمل م بل كيفيلتق شأن الرباءات يف ا تعاون  ملسـتقة الربط بني تطوير معاهدة ا ب ل
بقة عيل املعاهدة، وخاصة  ية ا يات جدول أعامل ا نطوتو من ملص تني ألف وجمييفلت نة .لفئ ا شات حول تكل القضااي خالل  نا متر ا سـ و ق مل ستسـ

بت ادلول األعضاء 2011 ية  طل، وبوجه خاص عىل أساس دراسات إضا تب ادلويل ف ها خالل ادلورة إعملكمن ا ضدادها هبدف عر
شأن الرباءات تعاون  تابع ملعاهدة ا بالرابعة للفريق العامل ا ل  .ل

 بياانت األداء

بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

تواء تلكفة سمل الطلب  تا ح
ته ته وتر مجادلويل ومعا  جل

باء العمل أنظر  (عمؤرشات أ
 )املرفق

ية مجموع ع سخ األ صلدد ا لن
نة  : 2009سـيف 

800 158 

نة  ية يف  سخ األ سـمجموع عدد ا صل لن
2010 :000 162 

 جار

ية   تا جمؤرشات اإل أنظر (ن
 )املرفق

 فرناك 821: تلكفة الوحدة
 يسورساي

 جار ي فرناك سورساي756: تلكفة الوحدة

ية اجلودة  لخدمات مالمئة وعا
 للمنتفعني ابملعاهدة

عاهدة مؤرش اجلودة اخلاص مب
شأن الرباءات  تعاون  با أنظر (ل

 )املرفق

للربع جاميل اإلؤرش امل
: 2009سـنة الرابع من 

90% 

سـنة املؤرش اإلجاميل للربع الرابع من 
2010 :95,3% 

 جار

تواصل لألدوات  تخدام ا ملالا سـ
رش املعلومات عن  ية  لنا لتقن

شأن الرباءات  تعاون  بمعاهدة ا ل
تفعني ابملعاهدة بة ا نوخما  ملط

 

تفعني من العد نوي  ند ا للمسـ ل
ندوات عىل اإلنرتنت  لا

يديو ودورات  لفواملؤمترات اب
تعلمي عن بعد    .وما إىل ذكللا

 

توافرة مياانت غري   ب

 

نظمي   ندوة عىل الانرتنت 14تجرى 
نة  رش لغات 2010سـخالل  بع 

شاراك من 1 072شاهدها   65م 
تعلمي عن بعد . بدلا تحق بدورة ا لوا ل

تصةل ابملع ية ا ملاألسا  4 122اهدة سـ
)  لغات10يف  ( بدلا142مشاراك من 

ندوات عىل - يالت ا توافر  ل  سج تت
اخلاص هبا عىل الانرتنت والعرض 

تخدام  سـموقع املعاهدة؛ ومع أن ا
هو  يديو ال يزال حمدودا  فاملؤمترات اب لف

 .يشهد تزايدا

 جار

تفعني  نعالقات ويقة مع ا ملث
 ابملعاهدة يف العامل

 

تظمة مع ا ملاتصاالت  نتفعني من
 ابملعاهدة يف العامل

 

توافرة مياانت غري   ب

 

شارك موظفو املعاهدة يف اجامتعات 
ية  ية بقانون ا يات ا ية ا مللكأ ن مجلع ملعب غل
تحدة األمريية  كالفكرية يف الوالايت ا مل

ية كام قاموا  يا وأمرياك الال ينوآ تسـ
 اجامتعا مع 40بتنظمي أكرث من 

نفردة  تفعني ابملعاهدة ا ملوحدات ا ملن
 رشكة مت 27أجروا مقابالت مع و

تفعة"حتديدها   "منكوحدة غري 

 جار

حميط موحد ملعاجلة املعلومات 
 يدمع مجموعة إجراءات املعاهدة

تخدام  املاكتب سـخفض ا
ناء عىل الطلبلل بيغات    تبل

با25 با ال 11 مكت  يغات تتزال مكت  بلتعمل ا لتسـ
 بناء عىل الطلب

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

بة   ــة  ــوافر األنظم  %99بنــسـت
 ل املوقوتة املقررةلألعام

ية توافر األنظمة  خلادلا
ية % 98بنسـبة  جواخلار
 %99بنسـبة 

ية توافر األنظمة  بنسـبة خلادلا
بة % 99,7 ية  بنسـواخلار  %98,6ج

 جار

تربون   تفعني اذلين  يعبة ا ن ملسـ ن
ية مفا فوق   ضاألنظمة مر

توافرة مياانت غري   ب

 

بني اذلين % 75 ملسـتجيمن ا
ية مف ضتربون األنظمة مر ا فوق يع

بارا من يويو ( نا  )2010عت

 جار

تقدم ملحوظ يف وضع مجموعة 
متاكمةل من اإلجراءات 

ية   اخلاصة ابملعاهدةناإللكرتو

ن الواثئق الواردة م% 85
يا  نتصل إلكرتو

تب % 85 من الواثئق% 79 ملكمن الواثئق تصل إىل ا
يا  نادلويل إلكرتو

 جار

نإماكية نفاذ املودعني واملاكتب 
ياان رسية واملعامالتت لبإىل ا  لا

نةعرب يات أ ي آ  يف مركز مل
 املعاهدة خلدمة الزابئن

سجل عىل األقل 500 تفع  م  من
بدلانحبسبمصنف   ل ا

 

 اخلدمات مل تقدم بعد

 

نة  نظام 2010سـيف هناية  رش ا ل، مت  ن
نظام اإليداع ( باذلي ابت يعرف 

 )"ePCT"الالكرتوين للمعاهدة 
بار جترييب داخيل وهو جار  ختاك

اتحإل ـــــه هور خالل الفصل ت مجل إىل ا
نة  ثالث من  سـا ، ويف هذه 2011ل

نطقي متاما تقدير  ملاحلاةل يكون من ا
نة500وجود  تفع يف هناية ا سـ  لن  .م

 جار

سة   مخاعامتد اخلدمات من 
بار عىل األقل  .كمودعني 

 .أنظر أعاله اخلدمات مل تقدم بعد

 

 جار

ية   نإاتحة ثالث إماكيات  تقن
تخدم اخل دمة تسـعىل األقل 

هوية شرتكة إلدارة ا لا  مل

 

نة  اخلدمات مل تقدم بعد رش نظام 2010سـيف هناية  ن، مت 
بار  ثالث خدمات اك هوية  تإدارة ا خل ل

توقع أن يمت  ملجترييب داخيل ومن ا
تجري  هور كام  سـإاتحهتا إىل ا مجل

إضافة خدمات أخرى خالل الفصل 
نة  ثالث أو الرابع من  سـا  . 2011ل

 جار

ثف مع امل اكتب مكتعاون 
واإلدارات العامةل يف ظل 
ياملعاهدة وشمل مجةل من 
يهنا اجملال  باجملاالت، من 

ييل و تقين ولتشغا اإلجرايئ لا
تدريب  لوالقانوين وجمال ا
شطهتا سن أل يق  نو حم ّسـ  تن

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

يام هبا  بناء عىل "لقاليت جيري ا
ج أو يف إطار برام" الطلب

تعاوين  ية للعمل ا لر مس
تب ( شرتكة مع ا ملكا مل

تب/ادلويل ملكيمي ا  )تق

 

ياانت اخلاصة  لبال جتمع ا
تظام بعد  نابلردود اب

 

تب املعاهدة  تقصاء  مكيعمم ا سـ سـ
. 2011اخلاص ابلردود يف فرباير 

تجاابت وحتلل خالل  تجمع الا سـو سـ
 .2011سـنة 

 

غري 
متوفر 
لسـنة 
2010 

بل  شأن  سـتقدمي اقرتاحات  ب
ني نظام املعاهدة كلك حتس

ياجات  تاجئ تليب ا تيق  حن تحقل
املودعني واكفة أنواع املاكتب 

نة  ساعد املاكتب عىل وملعيّا ت 
شلك رسيع يف  بسوية احلقوق  ت

ية  .طناملرحةل الو

 

تقـــــــــدمي الاقرتاحـــــــــات يف 
يدها  عموا

 

نسـبة واثئق العمل 
شورة عىل املوقع  ملنا

بو خالل  يالالكرتوين للو
هريناملوعد احملدد من : ش 

بة للويقة % 0 ثاب لنسـ
PCT/WG/3 

 

شورة  نبة واثئق العمل ا ملسـ عىل ن
بو  يع8ياملوقع الالكرتوين للو  5/ب أسا

يع يع4/بأسا بل 3/ب أسا يع  ق أسا ب
 : PCT/WG/3ثالويقة 

0%/33%/66%/100% 

شورة عىل املوقع  نبة الواثئق ا ملسـ ن
بو  بل 8يالالكرتوين للو يع  ق أسا ب

 PCT/A/41 :100%ثالويقة 

 رجا
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

ردود من ادلول األعضاء حول  
ية الاقرتاحات  عنو

 

توفرة  مغري 

 

ثةل  ملمعربت وفود ادلول األعضاء ا ّ
تابع  لخالل دورة الفريق العامل ا

نللمعاهدة، واليت انعقدت يف يويو 
يدي 2010 لمته، عن تقديرها للعمل ا

نظمي هذه  لتاذلي قامت به األمانة 
ية  ادلورة، وال مسـامي ادلورات اإلعال

تعدادا لالجامتع غ ية ا سـري الر مس
ية الواثئق اليت قدهما الفريق  عونو

نظر فهيا  تقرير (للالعامل  لأنظر ا
 ثاخلاص ابدلورة، الويقة

PCT/WG/3/14 Rev. نص ل وا
 ).أدانه

 جار

ئات   هياعامتد الاقرتاحات من 
 املعاهدة املالمئة

 

: PCT/A/40ثالويقة 
100% 

 

تعديل لواحئ امل عاهدة لاعامتد اقرتاحات 
%. PCT/A/41 :100ثمضن ويقة 

نعقدة يف يويو  نوخالل دورته ا مل
تابع 2010 متد الفريق العامل ا ل، ا ع

يات  تو صللمعاهدة مجموعة من ا ل
تب  نادا إىل دراسة قام هبا ا ملكا ست

نوان  سني نظام "بعادلويل  حترضورة 
شأن  تعاون  بمعل معاهدة ا ل

تلفة " الرباءات خمويه تغطي تدابري 
ها جلعل نظام املعاهدة ينبغي اختاذ

بات  ية يف معاجلة  طلأكرث فعا ل
يا وتقدمي  نولو جالرباءات ودمع نقل ا لتك

ية نا بدلان ا ية إىل ا ساعدة ا ما ل ل ن  لتقمل

 جار

نفاذ إىل املعلومات  لسري ا تي
تاحة لدلول  ية والقانوية ا ملا ن لتقن

سات  ساألعضاء واملودعني ومؤ
سن  شأن أ هور  بحث وا حا ب مجلل

بات  لطلا

رش امل وقوت ملعلومات اكمةل لنا
هور  بحث لفائدة ا مجلقابةل  لل

تعاون  بات معاهدة ا لشأن  طل ب
 بشأن الرباءات

بحث  للدعامات قابةل 
يا  توفرة حا لالاكمل غري  م

تب  تكبعض اللغات اليت  ل
ية حبروف غري   تينال

 

ية يف تتاح اإليداعات لصين ابللغة ا
ركن الرباءات يف xml نسق 

 ®PATENTSCOPE اإللكرتوين
 2010لذ يويو من

 

 جار
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ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

ية  نفقات ا لفعلا تحويالت ) نفقات املوظفني وخالف املوظفني(ل ية بعد ا ليف مقابل  املزيا  2011-2011ن
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

748 183 

 

824 173 002 82 

 
47% 

 

 

تحويالت  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 مبوارد املوظفني، 2011-2010ن ي فامي 
 .هناء اخلدمة الطوعيويعزى ذكل أساسا إىل انرصاف عدد من املوظفني يف إطار برانمج إ

 

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

بة املرصودة  ية يف حدود ا تخدام املزيا سـاكن ا ن تني وهو جار%) 60-40(لنسـ  .لسـنخالل أوىل ا

 

شأن الرباءاتييل ذكل [ تعاون  بمرفق خاص بأعامل معاهدة ا  ]ل
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تعاونبقطاع خاصة ؤرشات م: املرفق  بشأن الرباءات لأعامل معاهدة ا

 ء العملمؤرشات عب

نظام  بهد الاتفاع  ن نة ش نظام  شاء ا نذ إ سـاملعاهدة ألغراض اإليداع ادلويل للرباءات تزايدا رسيعا  ل ن نوية بلغت . 1978م سـوجسلت زايدة 
توسط  ملبهتا يف ا بات %6,3نس  .ل ادلوية خالل العقد األخريلطلمن ا

ية اليت والعدد سخ األ نوي من ا صل ا ن لسـ تب أعامل املعاهدة هقطاع تسلمها يل تصل ابملعاهدة يف ا تطور عبء العمل ا يد  ملكو مؤرش  ملمف ل
.ادلويل
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تب ادلويل أكرث من  � ملكسمل ا نة  162 000ت ية خالل  سـسخة أ صل  يف املائة ابملقارنة مع 2بنسـبة ي وشلك ذكل زايدة 2010ن
نة الزايدة يف قدرتبويامن . 2009سـنة  بات  سـ إيداع ا نعك%5,7 بنسـبة 2010لطل يات، مل  باء معل  لكس هذه الزايدة  ععىل أ

نة  تب ادلويل  لسـا سمل ا نظر2010ملك ية بني اترخي إيداع الطلب ادلويل واترخي  ت للفوارق الز تب ادلويل من لا يةملك صلسخ األ  .لن

نة وزاد  � ية كذكل خالل  سـعدد طرق اإليداع اإللكرتو شلك اآلن 2010ن  . يف املائة من مجموع اإليداعات78ي وهو 

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

                                                           

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

ية تط سخ األ تطابق الاجتاهات يف سمل ا بب، ال  صلوذلكل ا ن ت لت ناء عىل املعاهدة عىل الرمغ من أهنا سل بات  يقا مع الاجتاهات يف إيداع ا بابقا د لطل ق
تب ادلويل تقدير عبء العمل يف ا ملكمؤرشات صاحلة   .ل

Evolution of Record Copies by Medium of Filing
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بة منو اإليداعات ابإلنلكزيية، ويه لغة يوم، تقل  ّوا سـ ية للمعاهدة، عن مجموع نل توسطاملعدل ئيسـ اإليداع الر ناك العديد من اللغات . ملا هو
منو  يةأرسع  بوتريةتاليت  يااب ية والكورية وا يهنا ا نومن  ل ن  .لصيب

ية تا جمؤرشات اإل  ن

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

يار عىل  وقع :قياس اخملرجات رش"ختالا متد ئرييسمكقياس " لنا يدي ا ياس ا ملع للمخرجات يف ظل نظام املعاهدة بدال من األخذ اب لتقل ملق
ترب ابألحرى مدخالت يف ا ية اليت  سخ األ بات الرباءات املودعة أو ا لععىل  تع صل ن يةلطل ناء ا سحب أ ها قد  لعملية ألن  ث ُ ي ومن . بعضمل

تكامل العمل باب أخرى حتول دون ا بب ترامك العمل أو أل رش يف حاالت أخرى  تأخر ا متل أن  سـا سـ ن بسي ل  .حمل

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

تعديل أو اإلضافة رش وأي أشاكل أخرى من أعامل ا شمل اخملرجات أعامل إعادة ا لوال  ن شورات املعادة أو يف . لت ملنوالزايدة يف عدد ا
ت ساطة زايدة يف  ثل  معدد الاسـامترات املرسةل للك طلب  ب وإذا زاد هذا العبء فال بد من مالحظة . وسط عبء العمل للك طلببمت

تاحة دلهيا تخدام املوارد ا ها اب تكام بة أعامل املعاهدة ا يع  شورات اليت  ية عرب اخنفاض عدد ا تا ملتراجع يف اإل سـ سـ شع تط ن لن تسـج  .مل

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

يع ا .1 ية  تلكفة املا مجلا ل نفقات األخرىل تلزمي وا باين وعقود ا شمل املوظفني وا لملدخالت مبا  ل مل  .ي

بني مباكئف عدد املوظفني  .2 تفرغنيملعدد املوظفني ا بان املوظفون  (ملا تفرغنيحلسـليك يؤخذ يف ا  ).ملغري ا

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

Growth of languages of filing between 2000 and 2010
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 مؤرش تلكفة وحدة اخملرجات

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

يغ واإلدارة وغري ذكل شطة املعاهدة مبا فهيا الرتمجة وا يع أ شور وشمل تلكفة  ية للك  تلكفة اإلجام توسط ا بلإذا  ن مج ت ن ل لتل م  .م

بارشة تلكفة غري ا بارشة وا تلكفة ا تاج إىل ا سمت تلكفة اإل ملو ل مل ل ن بارشة نفقات وحدات نظام املعا. ق تلكفة ا ملوشمل ا ل إدارة نظام (هدة ت
نظمة اليت تدمع نظام املعاهدة ). املعاهدة وبراجمه شمل نفقات وحدات ا بارشة  تلكفة غري ا ملأما ا ت مل يا املعلومات (فل نولو باين و جثل ا تك ملم

بارشة فقط). وغريها تلكفة ا تأثري يف ا يع ا بة أعامل املعاهدة  ملوجدير ابذلكر أن  ل ل تط نفقات . تسـشع تعني أن تكون تكل ا لو مرحجة حىت ال ي
نظام املعاهدة بان إال احلصة اخملصصة مهنا  لتؤخذ يف ا شورة إىل هذه املعادةل ألن نظام . حلسـ بات ا يفت تلكفة حفظ ا نوقد أ لطل ملض

بات ملدة  توجب حفظ ا لطلاملعاهدة  نة30يسـ  .سـ 

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

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

بو ية، تقد. يالو هذه ا ملهنجووفقا  ته ل بلغ  ناء عىل املعاهدة  شور  مير تلكفة الوحدة للك  مب ب قن نة 756م سـ فرناك سورساي يف   مما يمن عن 2010ي
بة  سجةل %27بنسـاخنفاض  تلكفة ا ملمقارنة اب نة ل  .2004سـ يف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بة  � شورة اكن أقل  بات ا سـمع أن عدد ا ن بنلطل نة % 2مل نة 2010سـيف  يه يف  سـ مما اكن  يف يف ل، فإن اخنفاض ا2009عل لتاك
تصل إىل 8نسـبة ب قد أدى إىل اخنفاض تلكفة وحدة اخملرجات للك طلب 2010سـنة  وتعود . ي سورساي فرناك756ل يف املائة 

بات  تصةل مبعاجلة ا بارشة ا يف غري ا تاك ية الخنفاض تلكفة وحدة اخملرجات إىل اخنفاض ا باب الر لطلاأل مل مل ل ل سـ كام مت حتديده (ئيسـ
بق يجة وإىل اخنفاض) سـيف ما  بة أعامل املعاهدة اذلي جاء  نت عدد املوظفني دلى  برانمج إهناء اخلدمة الطوعي من بني شع
يلطالع عىل أنظر أدانه لال(أمور أخرى  تفا صمزيد من ا  ).ل

Unit Cost of PCT Processing (in Swiss Francs) 
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 املوظفون

 عددمه

ياين  بة أعامل أدانهلبيربز الرمس ا نة شع عدد موظفي  نذ  سـاملعاهدة  بني مباكئف عدد املوظفني 2000م تفرمل ا مجموع املوظفني  (غنيملا
تفرغني تفرغني زائد عدد املوظفني ملا تفرغني اذلي ياكئف عدد املوظفني ملغري ا  ).ملا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نة يالحظ أن*  أعامل املعاهدة ومل تكن هااتن الوحداتن جزءا من إدارة قطاع  انجتة عن دمج وحدتني يف 2009سـ الزايدة يف عدد املوظفني يف 
نةاإلدارة  لسـبل تكل ا ية إحصاء موظفي  (ق تايل  ها اب معلومل  ل تذاكاإلدارة تشمل )  خشصا30(والوحداتن املذكوراتن هام وحدة أنظمة املعلومات ). قو

سجل اخنفاض يف عدد موظفي ). خشصان(والفريق املعين برسوم املعاهدة  ُولوال دمج هاتني الوحدتني  نة 356من اإلدارة ل  إىل 2008سـ موظفا يف 
نة 335  .2009سـ موظفا يف 

بة إدارة قطاع شهدت  � نة 13بنسـأعامل املعاهدة اخنفاضا يف عدد املوظفني  نة 49 (2010سـ يف املائة يف  سـ موظفا أقل من 
يجة برانمج إهناء اخلدمة  هذا الاخنفاض أساسا إىل ويعزى). 2009 ية  رشوط اإلجرا سؤوةل عن حفص ا نتمغادرة اجملموعة ا ئ ل مل

تواضعة يف عدد املوظفني خالل شغل هذه سيتعني ومبا أنه . الطوعي شاغرة يف الوقت احلارض، جيوز توقع زايدة  ناصب ا ما ل مل
 .القادمةاألعوام 

ية تا جمؤرش اإل  ن

سمة اخملرجات عىل عدد املوظفني ّتعر ية املوظفني عىل أهنا  تا قف إ تاحنيجن ساب . ملا يق هذا ا هل  حلومن ا تطب نرصيهألنلس  ع تعريف 
تا عرب الزمن يظل يةملمكن إجراء مقارنة واحضة وألن من اب اث تلف الفرتات الز نبني   .مخم

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

ية  ية اإلجام تا لاملوظفني يف حني أن اإل سب تلكفة وحدة اخملرجات(جن  .قد تزيد أو تقل) حاليت تقاس 

ية املوظفني تا جإ شورات= ن تفرغنيماكئف عدد املوظفني /ملنعدد ا  أعامل املعاهدةإدارة قطاع  يف ملا

ساب هو العدد املاك تفرغنيئف لعدد املوظفني حلويكون عدد املوظفني يف هذا ا بقة . أعامل املعاهدةإدارة قطاع  يف ملا ملطووحدة اخملرجات ا
ناء عىل املعاهدة رش  بيه ا  .لن

Number of Personnel in PCT Operations
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نة املزايدة تعزى ال � ية يف  تا سـلحوظة يف اإل سابقإىل  2010جن يه املؤرش ا لالاخنفاض يف عدد املوظفني كام يدل   .عل

 اإلدارةمؤرش جودة أعامل 

تحدث م يطة وشامةلسـا ية للجودة هبدف رصد اجلودة بطريقة  تكون من أربعة مؤرشات ر ياس اجلودة  سـؤرش إجاميل واحد  سـ بي ئي  .لق
بني  نخفض مؤرش اجلودة ا ملو نة لكام تراجعت جودة أعامل ي ئوية من إجاميل اجلودة ا ملمكبة  م  .والعكس ابلعكس اإلدارةكنسـ

توسط املؤرشات األربعة ساطة  مومؤرش اجلودة هو  ية يف ظل نظام بب يت املعامالت الر ية اليت تقوم ثالثة مهنا عىل تو سـ الر يسـ ئي قئ
رش رش وإعادة ا ية وا سخة األ تالم ا ناملعاهدة ويه اإلشعار اب ن صل ن لسـ ل نقص يف اجلودة اليت . ل بني املؤرش الرييس الرابع عدد أوجه ا لو ئي

رش R5تؤدي إىل الرمز  يوغرا(لن يف إعادة ا ياانت ا بلأخطاء يف ا بب ياانت يدوايلل نامجة أساسا عن أخطاء يف إدخال ا بية ا لل وميكن ). ف
بل نات يف ا تقإدخال املزيد من ا ملسـي  .3لتحس

                                                           

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

بحث ادلويل الالحق .3يداع ادلويل؛ إلااترخي  رش تقرير ا ئوية  بة ا ل وا مل لنسـ تب ادلويليف غضون لن تقرير يف ا تالم ا ملكهرين بعد ا لش ئوية .4؛ سـ بة ا مل وا لنسـ
تصويب  يجة  لشورات املعادة  ن تن سم األول من سجل لاللم ناء عىل املعاهدةالطلب ادلويللقيف ا  .ب املودع 

Productivity Gains among the Personnel of the PCT Operations Division
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بة  � بلغت  شلك ملحوظ  ها بواسطة املؤرش اإلجاميل  يا ية كام يمت  نو سـنت ا ب ع نل ف س ق  يف املائة خالل الفصل األخري من 95,3حتس
ه2010سـنة  توى  ل وهو أعىل   .قد األخري العخالل امسـ
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بونة :6الربانمج   لشـأنظمة مدريد والهاي و

سؤول عن الربانمج نغ وانغ :ملا يدة  يا يسـ  بينل

تقدم  نبذة  2010سـنة  احملرز يفلعن ا

 نظام مدريد

نة  يه إىل2010سـيف  سودان إىل بروتوكول مدريد فازداد عدد ادلول األعضاء  تان وا يل واكزا ف، انضمت لك من إرسا ل سـ  دوةل كام 83 خئ
بدلان اليت تكون أعضاء .  دوةل85بلغ مجموع عدد األعضاء يف احتاد مدريد  يع الانضامم إىل الربوتوكول يف ا بادرات  لوقد مت اختاذ  لتشج م

تان(وبقي بدلان عضوان يف الاتفاق فقط . يف الاتفاق فقط رشوع قانون يف الربملان، ). جيكسـاجلزائر وطا موعىل أثر املوافقة عىل 
تان قربا إىل الربوتوكول س ينضم طا جيكسـ يني ). 2011يف هناية مارس (ت سـهتدف األعضاء احلا شطة اليت  يع العديد من األ لوقد مت  ت ن تشج

متلني عىل حد سواء نظام مدريد . حملوا بوجرى الرتكزي عىل الاتفاع املعزز  بدلان اليت يالحظ فهيا عدم الاتفاع الاكمل والن نسـامي يف ا  .ُل

تجارية ادلويل جع ترا وبعد أن يل العالمات ا لشاط  سج ناهز تن تبة  نة 17بنسـ شاط يف ، 2009سـ يف املائة يف  سـنة لنفقد تعاىف هذا ا
سلمإذ 2010 بو تت  شلك منو،طلبا 39 687ي الو بات الواردة من. 2009سـنة بيف املائة ابملقارنة  12,8 ا مبعدلي مما   لطلوقد جسلت ا

ية نا بدلان ا ما ل بدلان األقل منل بات 6,9نسـبة وا ل وا نة الواردة يفلطل يف املائة من ا ثل يف2010سـ  هدف ا تجاوز ا مت، مما  ملي بةل  يف 5,6 نسـ 
يالت اجلديدة املعاجلة . املائة بات ) 37 533(لتسجولكن عدد ا  ذكل أساسا إىل مغادرة املوظفني ويعزى، الواردةلطلاكن أقل من عدد ا

تجديدات وبلغ97حرز نظام مدريد وقد أ. برانمج إهناء اخلدمة الطوعي يف إطار هدف اخلاص اب ل يف املائة من ا تغرق ملعاجلة ل ملسـ الوقت ا
يع4 و3,5 بني الواثئق بة ،ب أسا سـيث عوجلت  يع3يف املائة من الواثئق خالل % 95 نحب ثل حوايل . ب أسا  يف املائة من هذه 80متوا

يار اجلودة كام مت تدريب احملرتفني وأحصاب املصاحل بات  مبعا يني يف أكرث من لطل يا عضوا يف 15ئيسـ الر نبا و طت  احتاد مدريد سواء يف مك
ية ية ا يف أو يف املاكتب الو بو يف  نمقر الو ن ن ملعي ط  .ج

ية واختذت تة معاجلةف خطوات إضا يل متأل نح امحلاية وترمجة عدد من الواثئق األخرى عىل  ية و ب حاالت الرفض املؤقت والقرارات الهنا سم ئ
ثال بة  وحىت اآلن. ملا نة 35بنسـحققت الرتمجة ماكسب يف الكفاءة  وابإلضافة إىل ذكل، . 2010سـ يف املائة خالل الفصل األخري من 

ثل  ية  تخدام األدوات اإللكرتو مساعد ا ن سـ ساعد أداة سي يامن  ية حتضري الطلب ادلويل وإيداعه  تفعني يف  سلع واخلدمات ا يإدارة ا معل ن سل ب مل
ثل  ية أخرى  متطوير أدوات إلكرتو يهنا ومن  (واإلنذار اإللكرتويناآلين الوضع وأداة د نظام مدري حافظةإدارة  داةأن خالل شاملرتقب تد

تجارية ادلوية) 2011سـنة  تصةل ابلعالمات ا لعىل إدارة احلقوق ا ل  .مل

تب ا يق املزيد من املاكسب  ية يف  تب ادلويل واملاكتب الو للمكوسامه الاتصال الالكرتوين املعزز بني ا حتق ية . دلويلطنملك تلبو من أجل 
تفعني  ية(ملنالطلب املزتايد من هجة ا سني الاتصاالت، ) طنأحصاب احلقوق واملاكتب الو  اختذتحتللحصول عىل املزيد من املعلومات و

ثقافة املوهجة حنو  تعزيز ا لعدة تدابري  ياتالزبون ل  .لعمليف إطار خدمة ا

ن تطوير القانوين  لواتبع الفريق العامل املعين اب نظام ل ية  سامت األسا تعراض بعض ا شاته ال نا للظام مدريد  سـ ل سـ ق مبا يف ذكل رشط (م
ية تقدمي معلومات ). سـالعالمة األسا ية احتاد مدريد  نقض األسايس، قام أعضاء  يل ملدى حصول ا تح يام ابملزيد من ا بوهبدف ا مجع ل ل ل لق

تصةل وجهية نة ا باب الاك مل حول األ تكو. املرسةلوقف األثربإخطارات مسـ ية سـو بةل حول آ شات ا نا بة  ياانت هممة اب لن هذه ا ق للم سـ ملقب ن لل
يح الطعن املركزي ية تو بة  ض واب لعمل  .هذا الطعنلنسـ

تقرير بعد  سمح ابعامتد تقرير خاص ابجامتع الفريق العامل يف شلك إلكرتوين، مما أدى إىل اعامتد ا لوقد وضع الفريق العامل إجراءات   3ت
هر ونصف فقط  تام الاجامتمن شأ تغرقع ختا تقرير  سـبعد أن اكن اعامتد ا سابق  يل هر عىل األقل6ليف ا  .ش أ

شئ نة نوأ نذ بداية  بارشة  بث  تدى مدريد للقضااي القانوية، اذلي  سـ  ن من م ُي متس 2011م ناء عىل طلب من الفريق العامل إىل األمانة ا ل،  ب
شة القضااي "فيه نا سمح  تدى إلكرتوين  قاختاذ اخلطوات الالزمة إلشاء  مب ي ن ية من رشط العالمة األسا تصةل  سـا ب بغي ". والطعن املركزيمل ينو

بار تدىه عتا بهلملنذا ا بادل احلر لألفاكر حول وضع نظام مدريد احلايل و يل ا يةل  سـتق و مس تت ه لسـ يه مضن . ل علوبعا ملا متت املوافقة  ت
نة فالفريق العامل،  يط 2011لسـإن إحدى جماالت الرتكزي  ثل يف  بةل  نوات ا سـ وا مت بسـ تل ت ية وحتديد اجملاالت اليت قد ملق يات ادلا خلا لعمل

توى  هذاتسـتفيد من سني  منو و يق ا يا إىل  ية  ياجات ا ية الا تب ادلويل  تعداد ا يط، وذكل لضامن ا سـ ا حت سع بل ت ب سـ مسـ تل لب حتق تقملك سـح ملت لل
نظام نطاق اجلغرايف  يع ا تفعني وضامن تو للاخلدمة املقدمة إىل ا ل سـ  .ملن
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 نظام الهاي

بادرا ية وفقا لاليت اختذت ت ملبدأ عدد من ا توسط للفرتة لتيجلخطة الاسرتا نة يؤيت ألكه  2015-2010ملألجل ا  ،2010سـخالل 
يد " جار"فمتزيت إدارة نظام الهاي بوضع  يهئابعإىل حد   .للتحسن أكرث همما 

يذها عىل واختذ بادرات مع أعضاء احتاد الهاي كام جرى  تنف بعض من هذه ا ية إثر مل يذ سـامي والمجلعموافقة ا شرتكة  الالحئةتنف  يذية ا ملا لتنف
تعلقة  نيت ملاجلديدة وا ية لكغة معل اكمةل1999 و1960لسبواثئق الاتفاق  با ن وإدخال اللغة اإل بادرات أخرى . سـ  عادة ما اختذتموأدت 

سني عام جلودة امل ية وإىل  تو تدريب أو ا شطة ا تعاون مع ماكتب األعضاء يف الاحتاد إىل زايدة عدد أ حتاب ع ل ل ن علومات املوفرة حول نظام ل
سني واهجة اإليداع . الهاي ثل  ية  بادرات ادلا حتوأخريا، سامهت ا خل تجديد الالكرتوين يف رفع جودة وتدشني  اإللكرتوينممل لواهجة ا

رس تلكفةاخلدمات  سط وأ بات أ نوع من ا يوجعل معاجلة هذا ا ب لطل  .ل

تاجئ املذكورة أعاله يف زايدة عدد اإليداعات  بة لنوساعدت ا سـناء عىل نظام الهاي  نة 33بنب  مع زايدة عدد 2010سـ يف املائة خالل 
شلك خاص  ية  نا بدلان ا باإليداعات من ا ل تعلق ابلرسوم والامنذج ).  مودعني10(مل يومع ذكل، وعىل الرمغ من الوضع اجلاري يف ما 

تجديدات وغريها من أوجه  يللاملودعة وا يالت اجلديدة أقل ملتسجا نة لتسج، بقي عدد ا توقعة  يالت ا سـن عدد ا مل لسج  إىل حد 2010لت
تني. بعيد هدف احملدد لفرتة ا يق ا تايل، مفن املرحج أال يمت  نواب ل لسـحتق نة أل. ل تاجئ اليت مت احلصول علهيا  سـن ا لن  اكنت حبد ذاهتا أقل 2009ل

تني  توقعات لفرتة ا يام اب ند ا توقعة  تاجئ ا نثري من ا لق لسـبك ل ع مل يني وهام األزمة امزتاج ىل ويعزى ذكل إ. 2011-2010لن جعاملني خار
نة  ية وعدم تزايد عدد املصدقني عىل ويقة  تصادية العا سـالا ث مل تواصةل اليت . متوقعا كام اكن 1999ق هود ا ملولكن ال شك أن ا  ستبذلجل

نة  ية وبمتتع مبزيد من النظام لا سـتجعل 2011سـخالل  يه يف اللفعا تني مما اكن  علرواج يف هناية فرتة ا  .دايهتابلسـن

بونة  لشـنظام 

نة  بونة إىل زاد ، 2010سـيف  سابقةإثر عىل عضوا  27لشـعدد األعضاء يف اتفاق  ية ا سال يو هورية مقدويا ا لانضامم  غ ل فن وهبدف زايدة . مج
بونة، اذلي قامت  تطوير نظام  شـعدد األعضاء، يقوم الفريق العامل املعين  شائه لب نة نبإ بونة يف  سـية احتاد  شـ تعر2008لمجع اض سـ، اب

بادئ واألهداف اخلاصة به يه مع احملافظة عىل ا متلني اجلدد  تفعني واألعضاء ا بال ا يع إ ية  بونة يف الوقت احلارض  ملنظام  عل ن شج بغ حملشـ مل ت . قل
ية  ثا نوخالل دورته ا نعقدة من (ل سطس إىل 30ملا مترب 3غ أ تب ادلويل )2010سب  تحضريها ا ملك، نظر الفريق العامل يف دراسة قام  ب

بونة حول العال ية ونظام  ياانت اجلغرا ية محلاية ا شـقة بني األنظمة اإل ب لمي فل ية إىل اتفاق وظروف قل نظامت ادلوية احلكو متل  مالانضامم ا ل للم حمل
يه. لشـبونة سائل اليت يعد ، وافق الفريق العامل عىل أن علو بعض ا رشوع أحاكم تربط  تب ادلويل  ملا ب ت م شتملك نظر فهيا خالل قنو لي 

ثة ثا لدورته ا يد  ،ل بونة مبا أنه قد يكون من ا نازعات يف إطار نظام  سوية ا تب ادلويل حتضري دراسة حول إماكية  ملفوطلب من ا شـملك مل ت لن
با نا نازعات  سوية ا ترب فهيا اعامتد إحدى إجراءات  شاف احلاالت اليت  سـا مل ت يع متك  . سـ

تداء من  ناير بوا تعديالت املدخةل عىل الالحئة ا2010ياألول من  يجة  ل، و لل بونة واليت نت ناء عىل اتفاق  شـيذية  لب متدهتا تنف مجعية احتاد عا
مترب  سببونة يف  تعاقدة إرسال 2009لشـ بدلان ا تصة يف بدل من ا سلطة ا سمح  ياري  مل، مت وضع إجراء ا ل خمل لل ي نح امحلايةخت شأن  مياانت  ب  ب

ها دويا نة مت  شأ  ية  تعلق  ليف ما  ي ن سم سجيلي تم معب تخدم. ت  قرار اختذ فهيانفسه عدة مرات يف احلاالت اليت  هذا اإلجراء يف الوقت سـوا
شأ ية ا شأن  نبعدم إصدار أي إخطار ابلرفض  سم ملب سحب وميكن . ت تخدام هذا اإلجراء أيضا يف حال اختاذ قرار  تصة ا بسلطة ا سـ خمل لل

بق أن  شأأصدرتهسـإخطار ابلرفض  ية ا شأن  ن  سم ملب ثا للمد. ت تاحة حد تعديل اآلخر ابإلماكية ا تعلق ا يو مل ن ل ير العام بوضع تعلاميت إدارية ي
يذية يل مبوجب الالحئة ا لتنفتعلق بإجراءات الطلب واإلخطار وا سجل ها املدير العام يف الوقت . تت تعلاميت اإلدارية، اليت و ضعوهتدف ا ل

يط اإلجراءات سـسه مبوجب هذه األحاكم، إىل  بادةل بني و تبنف يغات ا ية إلرسال ا تخدام الوسائل اإللكرتو تا بل ن ملسـ تب ادلويل لت ملكا
تصة نة  .خملوسلطات ادلول األعضاء ا خمتصة من سطات ادلول األعضاء قد وافقت عىل سلطات  10، اكنت 2010سـوحبلول هناية 

هذه الغاية ية  تخدام الوسائل الالكرتو لا ن  .سـ

يات تطوير 2010ويف مارس  بونة  لعمل، خضع نظام  يا املعلوماتأخرى لشـ نولو جخاصة  يحتأوال، . بتك بو عىل  تأ طبعات يموقع الو
ية  يعنإلكرتو بونة، إصدارات  مجمن  نظام  شور الرمسي  شـا ل لن بو مل يرشة الو شأ"ن نيات ا ملسم ياانت نرشت وعالوة عىل ذكل،. "ت ب قاعدة 

بو  Lisbon Expressلشـبونة نظام  نة . واهجة جديدةباإللكرتوين يعىل موقع الو ثاين من  سـوخالل الفصل ا  خريطة تن، رش2010ل
ية تف نفاذ إىل املعلومات عن لك دوةل يف ملعا سري ا بونة و يان ادلول األعضاء يف نظام  بونة عىل هذه الصفحات  ية حول نظام  لا ي شـ ب شـ تعل ل ل ل

بونة نظام  سجل ادلويل  شـا ل  .لل
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ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

ياق  ية،سـيف  منية إدماج جدول أعامل ا ييت جد6أخذ العمل يف إطار الربانمج  لتمعل بان تو ص يف ا ية حلسـ  .لكيا 6 و1لتمنول أعامل ا

 بياانت األداء

بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

نظام مدريد تفاع معزز  با  غري جار  :2008/2009 2011 2010  ن

يالت   لتسجا
 اجلديدة

 
تجديدات  لا

 
800 42 

 تسجيل

700 22 
 جتديد

 
200 44 

 تسجيل

900 21 
 جتديد

 جيال تس 82 485
 
 

  جتديدا39 172

يال37 533  تسج 

 
 

من % 97( جتديدا 21 949
هدف  )لا

 

نظام الهاي تفاع معزز  با  غري جار 2010  :2008/2009 2011 2010  ن

يالت  لتسجا
 اجلديدة

100 3 
 تسجيل

000 4 
 تسجيل

يالت  لتسجا
 اجلديدة

216 2 
 تسجيال

الرسوم 
والامنذج 
 املدرجة

000 12 
 رمس ومنوذج

000 14 
 رمس ومنوذج

الرسوم والامنذج 
 املدرجة

238 11 
 رسام ومنوذجا

تجديدات  2 600 لا
 جتديد

600 2 
 جتديد

تجديدات  2 793 لا
 جتديدا

 

يالت  لتسجا
 األخرى

000 4 
 تسجيل

500 4 
 تسجيل

يال 3 283  تسج 

 

  رسام ومنوذجا17 920

 

  جتديدا5 869

 

يال 7 794 يالت  تسج  لتسجا
 األخرى

247 4 
 تسجيال

 

معاجلة رسيعة وموثوقة 
تلكفة  يث ا لوفعاةل من  ح

يالت يف للطلبات لتسج وا
إطار إجراءات نظايم 

 مدريد والهاي

بات إىل  تغرق ملعاجلة ا لطلخفض الوقت ا  3ملسـ
بة إىل  يع ونصف اب سـأسا ية  الواثئق مجيعلنب لاخلا

 من اخملالفات يف إطار إجراءات نظام مدريد

 

تغرق  ملسـاكن الوقت ا
 من %95ملعاجلة 

يع  بالواثئق ثالثة أسا

 

يع ونصف إىل أربعة  بثالثة أسا
توسط يع يف ا ملأسا  ب

 

 جار

بات   تغرق ملعاجلة ا لطلخفض الوقت ا ملسـ
يع رشيطة عدم وجود خمالفات  بإىل ثالثة أسا

 إجراءات نظام الهاي يف إطار

يع  يع ويوم واحد  بأربعة أسا نظام (بثالثة أسا
 )الهاي

 

 جار

 جودة معززة للخدمات
تصةل بأنظمة  ملواملعلومات ا

بونة  لشـمدريد والهاي و

 

بات اليت تفي مبعايري اجلودة  لطلبة ا نسـ
يف وبقاء عدد األخطاء يف ( نالاساق يف ا لتصت

  )حد أدىن

 

بدون الرسائل % 80
نظام (عن اخملالفات 

 ) مدريد

توافر عىل  تاملعلومات كام 
بو املوقع اإل يلكرتوين للو

نة   2009سـيف هناية 
 )شـبونةلنظام (

 

بدون الرسائل عن % 80
 )نظام مدريد(اخملالفات 

يد تجات عأ نظمي األدوات وا ن  ملت
تاحة عىل الصفحات ا ية ا ملإلعال م

نظام اإل ية اخلاصة  بلكرتو ن
بو  يبونة عىل موقع الو لشـ

يع لكرتوين؛ اإل يحت  مجوأ ت
نظام إصدارات  ية  رشة الر لا مس لن

لشـبونة يف شلك إلكرتوين؛ كام 
ية ل الصفحات اإلحسنت نكرتو

بونة عىل موقع  نظام  شـاخلاصة  لب
بو اإل وجيري العمل . لكرتوينيالو

يا سجل ادلويل لحا تة ا ل عىل أ مت
بونة(  )لشـنظام 

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

نسـبة املاكتب واملودعني وأحصاب  
تعاضوا عن  يالت ادلوية اذلين ا سـا ل لتسج

يغات واإلخطارات واإليداعات  إرسال لتبلا
ناء ية  بعىل الورق ابلوسائل اإللكرتو  عىل ن

بونة أنظمة  لشـمدريد والهاي و

 

من الواثئق % 34تسمل 
نظام مدريد يف  باخلاصة 

 شلك إلكرتوين

من اإليداعات % 50
ية؛  من % 0ناإللكرتو

ية  تجديدات اإللكرتو نا ل
 )نظام الهاي(

متد  األحاكم اليت تعمل 
سـتخدام ابتسمح 

ية لالاتصاالت اإل نكرتو
ناير إال  ييف األول من 

نظام  (2010سـنة 
 )بونةلشـ

من الواثئق اخلاصة % 46تسمل 
 بنظام مدريد يف شلك إلكرتوين

من اإليداعات % 64
ية؛ اإل تجديد ودشننلكرتو ل ا
سمرباإل نجاح يف د يلكرتوين   ،ب

تهومجع من % 50 نسب ما 
تجديد للفرتة اليت اكن  لبات ا طل

ها امتاح  )نظام الهاي(ل خال

نة  تحداث 2010سـيف  سـ، مت ا
ناء نلكرتووسائل الاتصال اإل بية 

بونة بني  لشـعىل إجراءات نظام 
تب ادلويل و  سلطات 10ملكا

تصة  خملتصة من بني سلطات ا خم
بونة  لشـلدلول األعضاء يف نظام 

 جار

ناء  نة  بإجراءات ا حملّس
عىل أنظمة مدريد والهاي 

بونة   لشـو

 

اعامتد األحاكم اليت تفرض إجراءات جديدة 
بونة والهاي  شـناء عىل أنظمة مدريد و  لب

 

جراءات املفروضة اإل
يا  مبوجب الالحئة لحا

تعلاميت  يذية وا لا لتنف
بقة ّاإلدارية ا  ملط

ز أية إجراءات بعد تعزمل 
يا  نولو يث  جمن  تك ح

 املعلومات

 

تة حاالت الرفض والقرارات  متأ
ية والرتجامت   )نظام مدريد(ئالهنا

يذية  لتنفيط الالحئة ا بسـت
يذ  شرتكة اليت دخلت حزي ا لتنفا مل

ن ؛ 2010اير ييف األول من 
ية لكغة وإدخال اللغة اإل نبا سـ

شلك اكمل يف األول من  بمعل 
 )نظام الهاي (2010إبريل 

نذ  ميق إجراءات جديدة  تطب
ناير  ويف . 2010ياألول من 

نظر الفريق 2011سـنة  سي، 
تطوير نظام  بالعامل املعين 
نبونة يف إماكية إدخال  لشـ

تعديالت عىل اإلجراءات وقد 
ها عىل ا مجليقوم بعر عية ض

بونة(العامتدها   )لشـنظام 

 جار

لية دوية معززة  تغط
ألنظمة مدريد والهاي 

بونة  لشـو

ية تعاقدة جديدة نمثا  بروتوكول يفم أطراف 
 مدريد

تعاقدة جديدة  يف اجملموع طرفا83  جار مثالثة أطراف 

تعاقدان جديدان يف  بونةمطرفان  تعاقد واحد جديد يف اجملموعطرفا  26 لشـ اتفاق   جار مطرف 

تعاقدة جديدة يف ويقة   ية أطراف  ثمثا من
 جنيف

تعاقدا يف 36 م طرفا 
يف نويقة   جث

تعاقدة جديدة يف  مثالثة أطراف 
يف نويقة   جث

 جار

بادرات  ملتزايد عدد ا
ية  تو تدريب وا تعلقة اب عا ل ل مل

تفعني اليت  تفاع ا نوا ملن
بو يف مقر  يتخذها الو ت

توايت  نظمة وعىل ا سـا ململ
تفاع عىل ية لضامن ا نالو  طن

أوسع نطاقا  أفضل وحنو 
 بنظايم مدريد والهاي

تدريب اذلين  شاركني يف ا لبة ا مل نسـ
هارات اجلديدة  ملتخدمون املعارف وا يسـ

بة يف ماكن العمل  تب حبملكتسـا ملكسب ا
بدل  لوا

 

توفرة ياانت غري  ما توفرة  لب ياانت غري  ما تزايد  -لب
بة  نظام % (12بنسـاإليداعات 

 )مدريد

ندة غري  ياانت ا سـا ملب متوفرة إال ل
بة  بنسـأن تزايد اإليداعات 

شطة % 33 نشري إىل أن أ ي
ها  ية قد آتت أ تو لكا ع نظام (ل

 )الهاي

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

يني وغريمه من أحصاب املصاحل   ملهنعدد ا
ية  شطة تو شاركون يف أ يني اذلين  عالر ن ي ئيسـ

بدل تب وا سب ا لنوعة  حب ملكت  م

 

توفرة ياانت غري  ما  مجموعات من املاكتب 10 لب
ية قامت  تدريب طنالو بو  بالو ي

 )نظام مدريد(موظفهيا 

توفرة  ياانت غري  ما نظام (لب
 )الهاي

 جار

تجات  ملنتعزيز نفاذ ا
واخلدمات اليت توفرها 

ية إىل  نا بدلان ا ما ل ل
ية  ملاألسواق العا

 

بدلان نسـبة  بات ادلوية الواردة من ا لا ل لطل
ية نا ما  ل

 

من مجموع % 5,6
بات اليت   وردتلطلا
نة   2009سـخالل 

 )يدنظام مدر(

مودع طلب واحد 
 )نظام الهاي(

نة ويف ، 2009سـ هناية 
يال دويا55اكن  ل   تسج

نفاذدخل حزي  من  (لا
يال817أصل   )تسج 
ية واردا م نا بدلان ا من ا ل ل

بونة(  )لشـنظام 

 )نظام مدريد% (6,9

ية 10 نا بدلان ا م مودعني من ا ل ل
يع % 0,6يودعون  مجمن 
بات   )نظام الهاي(لطلا

نة   56، اكن 2010سـيف هناية 
ليال دويا دخل حزي  نفاذتسج  لا

يال823من أصل ( واردا ) تسج 
ية من نا بدلان ا م ا ل نظام (ل

 )لشـبونة

 

 جار

ياانت  بإاتحة قاعدة 
موسعة حملددات 

يا املعلومات جنولو  تك

 

شمل اكفة  ية  ياانت واحدة أ تقاعدة  صل ب
تجات واملربطة  تاملعلومات عن ا ملن

يالت بناء عىل بروتوكول مدريد  لتسجاب
بونة واملادة ونظا ثا(6لشـم الهاي واتفاق   )لاث

ية  ابريس قمن اتفا

 

تان  منفصلقاعداتن 
 للبياانت

 

سخة جديدة منتدشني  قاعدة ن 
ياانت  شمل ROMARINلبا ت 

ياانت مدريد قاعدة مجيع ب 
سربيس   (Madri Express)كا

 2011خالل فرباير 

ناء عن  ياانت سـتغالا بقواعد 
سربيس  Madrid) كمدريد ا

Express)2011 مارس  يف 

بياانت العالمات  قاعدة تدشني
ية  ) Global Brands(ملالعا

نة   2011سـخالل 

 جار
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ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

ية  نفقات ا لفعلا تحويالت ) نفقات املوظفني وخالف املوظفني(ل ية بعد ا ليف مقابل  املزيا  2011-2011ن
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

477 58 

 

932 56 359 27 

 
48% 

 

 

تحويالت  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 مبوارد املوظفني2011-2010ن ، نظرا ي فامي 
 .إىل انرصاف عدد من املوظفني يف إطار برانمج إهناء اخلدمة الطوعي

 

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

بة املرصودة  ية يف حدود ا تخدام املزيا سـاكن ا ن تني وهو جار%) 60-40(لنسـ  .لسـنخالل أوىل ا
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تحكمي والوساطة وأسامء احلقول عىل اإلنرتنت :7الربانمج   لا

سؤو يد  : عن الربانمجلملا يانيلسـا  توشارد يستوهانس كر

تقدم  نبذة   2010سـنة  احملرز يفلعن ا

تحكمي والوساطة  بو  بح مركز الو للأ ي سعى إىل  ئالرييساملرجع ادلويل ) املركز(ص تقايض أمام احملامك بديةل وسائلإجياد ياذلي  هبدف لل 
ية الفكرية  شأن ا نازعات  مللكسوية ا ب مل تت يث الوقت وا لعىل حنو فعال من  ية و ،لكفةح ميهو مورد للخربة القانوية وا لتنظن ّ ية هو ف هة ا ملعنا جل

سه تل املركز أيضا مربة الرايدة. نفبإدارة القضااي يف الوقت  تو تعلقة بأسامء احلقول عىل  حي نازعات ا سوية ا مليف ما يوفره من خدمات  مل لت
شاكوى املودعة دلى املركز وتقدمي . اإلنرتنت شاط إدارة ا لوشمل هذا ا ن ساعدة العامتد إجراءات تربط بلي شورة وا تا مل املامرسات أفضل مل

نظام أسامء احلقول عىل اإلنرتنت تعلقة  نازعات ا بوسوية ا مل مل  .ت

نة  ية إجراءاتمعل مركز ، 2010سـوخالل  بو عىل تعزيز فعا لالو تحكمي والوساطة  ي ية الفكرية يف لا ياجات أحصاب حقوق ا مللكية ال ت حب تل
نازعات املر تسوية ا مل تلكفةت يث الوقت وا تكل احلقوق عىل حنو فعال من  لبطة  هود الرييس يمتثل و. حب ئنرص هذه ا جل  جودةضامن  يفع

ناء عىل تكل اإلجراءات وسويهتا  إدارة القضااي خدمات تاحملاةل  ية ب يهنم واحلفاظ عىل  تلزم تدريب حممكني ووسطاء مؤهلني و نمما  بي تع يسـ
ثة إلدارة القضااي  ية حد يأسا يا املعلومات وإدارة فعاةل لسـتخدامابسـ نولو ج  بواحملاةل إىل قضااي لتك  مبا يف ذكل دمع احملمكني والوسطاء ،يالو

نني تعانتوبوجه خاص، . ملعيا تجارية  يف أطراف سـا شأن الرباءات ادلوية والعالمات ا نازعات  ئة عن  نا تحكمي ا لالعديد من قضااي ا ل ب شـ ل مل
بوأنظمة يف إطاربوالربامج احلاسوية  بورفق المب ي الو يا يو نازعات إلكرتو سوية ا ن  مل نادا إىل دراسة  .2010سـنة  خالل (ECAF)لت ستوا

سوية  سح حول  تطوير  ية الفكرية، قام املركز  شأن ا نازعات  سوية ا يني يف  تية حول توقعات وخربات أحصاب املصاحل ا م ب ب مل ت ن مللكث ملع حب
نازعات يف  يا، واملعامالت ملا نولو تصةل اب جادلوية ا لتك مل شاور مع مجموعة من اخلرباء ادلوينيل لذكل اب  ويف جمال أسامء احلقول متكن املركز .لت

بة  يعاب زايدة  ناجعة، مبا يف ذكل اإليداع اإللكرتوين، من ا يب املعاجلة ا سـبفضل تركزيه عىل أسا ل بنل  يف املائة عىل عبء القضااي 28ست
نة  يه يف  سـاحملاةل إ ناد إىل 2009ل ياسة املوحدةست ابال نازعات اخلاصة بأسامء احلقوللسـا سوية ا مل   .لت

نازعات  ماليكومعل املركز أيضا مع  سوية ا ثةل هلم من أجل وضع إجراءات بديةل  نظامت ا تفعني هبا وا ية الفكرية وا ملحقوق ا ت ملم مل لن مل مللك
شطهتم تكررة يف جماالت أ نازعات ا سامت اخلاصة اليت متزي ا تحديد مع ا نيفة اب مل مل ل ل بق ألحاكم إثر  وعىل  وبوجه خاص،.مك ملسـتطويره ا

برصية، ية ا نفات ا شرتكة  ية اإلدارة ادلوية ا تعلق  لخاصة  سمع للمص مل ل جبمع ند طلب لت ية عوضع املركز نزوال   Entidad de"مجع 

Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales" (EGEDA)، ثل مصاحل  ويه يل اليت  متية ا تحص لمجع
تجني يف اجمل برصيال ملنا سمعي ا لا يا، ل با ن يف إ تحكمي املعجل اخلاص ابسـ بو  ّنظام الو لل ياجات احملي ناسب الا تية مبا  ي   ألحصابددةحمجلع

ية هم هذه ا مجلعاحلقوق اذلين  نة متثل ية الفكرية يف  .2010سـ خالل  تب ا ساعدة إىل  ثل آخر، قدم املركز ا مللكو مك مل بنيمك  من أجل لفلا
تخصصة سارية يف ماعامتد إجراءات حتكمي  بنيل وفقا للقوانني ا نظمة . لفلا ساعدة إىل  موقدم املركز أيضا ا مل رشوع الفاوّ م هبدف تطوير 

نازعات وذكل مبوجب  سوية ا ية  ية ا تو بادئ ا ملا ت لعمل جهي ل نقل املواردلمل ياق املعاهدة ادلوية  لالاتفاق املوحد  ليف  تعلقة ابسـ ية ملا ثملوارد الورا
ية لألغذية والزراعة با تا  .لن

ية الفكرية عىل  ئة عن الاتفاع اب نا توترات ا سوية ا تحداث حلول  مللكوسعى املركز جاهدا إىل الاضطالع بدور رايدي يف ا ن شـ ل ل ت سـ لي
ثرية لالتصال بأحصاب املصاحل يف .  ترصحيبدون اإلنرتنت نا خبربته إطار كوقد كرس موارد   الطويةلمسـتعينظام أسامء احلقول عىل اإلنرتنت 
تصةل  مبا نة . ات أسامء احلقولنازعمل ية ابألسامء واألرقام ا ئة اإلنرتنت ا متدهتا  يات جديدة محلاية احلقوق ا يومن خالل تركزيه عىل آ ن ي ملعل ملع ه ع

(ICANN) نذ تطورات يف نظام أسامء احلقول  يايس اخلاص إلحدى أمه ا شاط ا يب هذا ا م،  ل سـ ن لتج لسـ شائهي تاح  ، والنإ عدد فتسـامي ا
ياكبري من احلقول  ئة اإلنرتنت  بلعلا  .(ICANN)هيواسطة 

بدلان تهاملركز اتصاالواصل و يا املكونة من رموز ا هات اليت تدير احلقول ا ل اب لعل ياسات (ccTLDs)جل تلف األقالمي ووضع  سـ يف  خم
تصةل بعدد من تكل احلقول نازعات ا سوية ا ملجديدة  مل توى العاملي ابللغات ا.لت شوء أسامء احلقول عىل ا ياق  حمل ويف  سـ ن توبر ملسـ نذ أ كية  مل

تعلقة بأسامء احلقول للك من 2010 نازعات ا سوية ا توفري خدمات  مل، يقوم املركز  مل ت  مبا أن هذه األخرية )dotEmarat(إمارات . وAE.ب
بدلان تشلك  يا املكونة من رموز ا لاحلقول ا تحدة ابخلط العريب )ccTLD(لعل ملاخلاصة ابإلمارات العرية ا  .ب
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لتمنيذ جدول أعامل ا  يةتنف

نة  ية الفكرية، 2010سـيف  تخصصني يف جمال ا سؤولني وا يصا  تحكمي والوساطة مصممة  بو برامج  مللكنظم مركز الو مل للم خص لل  وواصل ،ي
ية بأسامء احلقول عىل إرساء أفضل ممارسات مساعدة  ية ا سلطات الو نا ن ملعل نازعات هيئاتط سوية ا يات  يل وآ مل ا ت ل  تصليفامي لتسج

ية و نا بدلان ا ماب ل بدلل تصاد احلرلا تقةل إىل نظام الا قان ا ية. ملن تا متدة ا ية ا يات جدول أعامل ا تو شطة  لواربطت هذه األ ل من ص ب ن ملعت  6 و1: لت
 .10و

 بياانت األداء

بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

نازعات  ملتزايد عدد ا
شأن  ية  بادلوية وا حملل ل
ية الفكرية اليت يمت  مللكا

سويهتا  تاحلد مهنا أو 
تحكمي  لبفضل خدمات ا

يب  والوساطة لواألسا
سوية  بديةل األخرى  تا لل

نازعات  .ملا

 

سوية عدد مزتايد من  تيدمع املركز 
نازعات من خالل خدماته وموارده  ملا

نازعات سوية ا بديةل  ملا ت  لل

 

نازعات يف هناية 210 م 
 2009سـنة 

 

سمرب  ينذ د بلغ عدد قضااي ، 2010م
تحكمي  والوساطة اليت أدارها املركز لا

ية،230  األعوام رفع أغلهبا خالل قض 
س نة  .األخرية ةمخلا ، 2010سـوخالل 

تحكمي والوساطة اليت  لبلغ عدد قضااي ا
تب  ملكها ا ية19تسلم  ويقدم .قض 

ية إىل  تظام توجهيات إجرا ئاملركز اب ن
سريااألطراف نازعاهتا تي  بغية م لرفع 

تفادة من خدمات أو  الوساطة سـالا
تحكمي ساعي "ت هذه قد مشلو. لا ملا
يدة سةاأطراف" محلا مية يف ملمت  مق 

ية نا بدلان ا تقدمة وا بدلان ا ما ل ل مل  .ل
تب  ملكوسمل ا ساعي 18ت با  للم  طل

نة  يدة خالل  سـا  .2010محل

 جار

ية  للملكحامية فعاةل 
يا  لعلالفكرية يف احلقول ا

 املكونة من أسامء عامة
بدلانو   لرموز ا

 

ية3 000 يا  حقولقض  مكونة من عل 
ياسة عامة أسامء  ناء عىل ا سـتمت إدارهتا  لب

 املوحدة

 

ية حقول 16 770 قض 
عليا مكونة من أسامء 
ها وأدارها  تسلمعامة 

تب  نة (ملكا سـيف هناية 
2009( 

يا مكونة من 2 295 ية حقول  عل  قض
تب  ها وأدارها ا ملكأسامء عامة  تسلم
ياسة املوحدة خالل  سـناء عىل ا لب

 2010سـنة 

 جار

ية 300  يا قض  كونة من رموز معلحقول 
بدلان ياسة لا ناء عىل ا سـ تمت إدارهتا  لب
 املوحدة

 

ية حقول 16 770 قض 
عليا مكونة من أسامء 

ية حقول ،عامة قض و
عليا مكونة من رموز 

ها وأدارها  بدلان  تسلما ل
تب نة  (ملكا سـيف هناية 
2009( 

ية 401 يا قض  كونة من معلحقول 
بدلان تبلرموز ا ها ا ملك   وأدارها تسلم

ياسة املوحدة سـناء عىل ا  خالل لب
 2010سـنة 

 

 جار

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

يات  تو صاملكونة من أسامء عامة  لل
ياسة  ئة عن  نا سـا شـ سارل بو مو  يالو

 

ياسة املوحدة  لسـا
ملسوية ا نازعات لت

تعلقة بأسامء احلقول  ملا
عىل اإلنرتنت 

)UDRP( ) يف هناية
متدت، )2009سـنة   عا

ياسة املوحدة فقط  لسـا
نوات . لسـلعدد من ا

تزال اإلجراءات  وال
شة نا يد ا ية  قاإلضا مل ق  .ف

تظم  بو عىل اتصال  ناكن مركز الو مي
نة هبيئة اإلنرتنت   2010سـخالل 

نازعات  سوية ا يات  ملالقرتاح آ ت لل
ساعدة عىل صون  ملوتعزيزها هبدف ا

رشوعة وال سـامي م صاحل ملاملصاحل ا
تجارية خالل ماليك ل العالمات ا

يق هذا الربانمج  بل (تطبمرحليت  قما 
ناد يهل الالحق ) سـاإل ما بعد (تشغو
ناد ئة ). (سـاإل متد ا توقع أن  يومن ا لهمل تع

نة  يذية خالل  سـاملذكورة قراراهتا ا لتنف
2011(  

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

يا أربع  ية إلدارة احلقول ا لعل هجات إضا ف
بوللبدلان  يساعدة تقدهما الو تصممي مب أو ل 

ية الفكري يات حامية ا مللكإدارة آ وفقا  ل
 لللمعايري ادلوية

 

 هجة 62مجموع من 
يا  لعلإلدارة تكل احلقول ا

املكونة من رموز 
بدلان  نة (لا سـيف هناية 
2009( 

تارت  ية ثالثخا معنية ف هجات إضا
يا املكونة من رموز ب لعلإدارة احلقول ا

بدلان  سوية امللا توفري خدمات  تركز  ل
شأن أسامء احلقول ملا خالل بنازعات 

 (br.) الربازيل ويه( 2010سـنة 
تان   والصومال (tj.)جيكسـوطا

(.so).( يل ئات  سج وارتفع عدد  تي ه
توفري تكل بو  تارت الو ل احلقول اليت ا ي خ

شأن أسامء دمات خ نازعات  بسوية ا مل ت
يل65إىل احلقول  ئة  سج  تي  ه

 جار

 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

نفقات ا لفعا تحويالت ) نفقات املوظفني وخالف املوظفني(لية ل ية بعد ا ليف مقابل  املزيا  2011-2011ن
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

190 10 

 

493 9 537 4 

 
48% 

 

 

تحويالت  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 مبوارد املوظفني، 2011-2010ن ي فامي 
 .ويعزى ذكل أساسا إىل انرصاف عدد من املوظفني يف إطار برانمج إهناء اخلدمة الطوعي

 

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

بة إىل املوا رشية، لنسـاب يجة لبرد خالف املوارد ا نفقات املقررة  شلك رييس إىل إلغاء أو تأخري بعض ا ية  تخدام املزيا تيعزى ا نئ ل ب ن سـ
سفر ية اخلاصة ابملركز وإعاقة حركة ا توقعة وإىل الوسائل اللو لألحداث غري  ت شاركة يف مؤمتر حول . جسم ملوشمل هذه األحداث إلغاء ا ت

يا تطوير لعليل أسامء احلقول ا بدلانتسج يةل املكونة من رموز ا ئة اإلنرتنت،تين يف أمرياك الال شاركة يف اجامتع  ي وا ية ابألسامء  همل ملعنا
نة  يا واذلي مشل مداوالت اجمل)ICANN(ملعيواألرقام ا ية يق اذلي انعقد يف أفر تـأ سيسـموعات ا تابعةل ئةلا احلقول  بشأن اإلنرتنت لهي 

يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة  .لعلا

بة املرصودة  ية يف حدود ا تخدام املزيا سـواكن ا ن تني وهو جار%) 60-40(لنسـ  .لسـنخالل أوىل ا
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ية :8الربانمج  منيق جدول أعامل ا لتسـ  تن

سؤو يد جوفري أوياما : عن الربانمجلملا نا  لسـ

تقدم  نبذة  2010سـنة احملرز يف لعن ا

يذ جدول أعامل الو 2009سـنة يف  8أريس الربانمج  يةتنفهبدف تعزيز  شأن ا منبو  ب نة . لتي هذا ، تواصل العمل يف إطار 2010سـويف 
تأكد من  يةاللالربانمج  شأن ا بو  ناحج جلدول أعامل الو منيق ا ب ي ل لتسـ ياتلتن بادئهص وإدماج تو نظمة عىل حنو فعالهم و وعالوة . مل يف معل ا

يّنظ عىل ذكل، ساعدة ادلول األعضاء عىل الاتفاع بفوائد  شطة  تنفم عدد من األ ن مل ية من خالل ن يميرصد الضامن لتمنذ جدول أعامل ا  لتقوا
ية تقاريرلاوإعداد  بادئ جدول أعامل ا هم املوسع  من عىل حنو فعال وتعزيز ا لتمل ساراتهلف  .مو

نةوعقدت  ية الفكريةللجا ية وا ية اب مللك ا من لتن نة ملع ناول فهيام وافقت  2010سـ دورتني خالل  رشوعات جديدة  سة  تتعىل  م إحدى مخ
يات عرشة تو صية من تو يةص تقرير األول للمدير العام . لتمنجدول أعامل ا تقرير عن لونظرت أيضا يف ا ية ويف ا ليذ جدول أعامل ا لتمن تنف

ثاين  يات عن لاملرحيل ا تو صا يذل ثاين لتنفالفورية ا تقرير املرحيل ا ل ويف ا ية، كام وافقت عن ل رشوعات اخلاصة جبدول أعامل ا منيذ ا لتمل تنف
يات اعىل  لتنآ تقاريرل يمي وإعداد ا ليق وإجراءات الرصد وا ية لتقسـ رشوعات جدول أعامل ا تعلق  منيف ما  مب نة كذكل . لتي شت ا للجوان ق

تقرير  يةالصادر عن لا ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  لفسامهة الو ئحتق ي يقة حول ،م تعلقة ابلرباءات يف اإلطار القانوين ث وو ملمواطن املرونة ا
يملا يدتنفتعدد األطراف و رشيعي عىل ا لصعذها ا مييينلت شة قل الوطين واإل نا ق فضال عن ورقيت  ية الفكرية وجهرة األدمغةم مللكشأن ا  ب
تصاد غري الرمسي و ية الفكرية والا قا تانمللك ناول هااتن الور قو تني تت تو توايل ا ي عىل ا ل نة . 34 و39صل  54، اكن 2010سـوحبلول هناية 

نة با قد شارك يف معل ا للجمرا  .ق

تقارير يوسعي  ها وإعداد ا ية ورصدها و تصةل جبدول أعامل ا رشوعات ا يذ األشطة وا لالربانمج إىل ضامن  من مل مل مين تقينف لت . عىل حنو سلميعهنا ت
يات تويف هذا الصدد، بذل تو يذ ا تأكد من  تواصةل  ص هجود  ل نفلل رشتم سعة  عا يذ  لت وعالوة عىل ذكل، يواصل . بشلك فعاللتنفالفورية ا

يق ا ية اليت تنسـالربانمج  ساعدة ا سعة اخلاصة اب رشوعات ا يذ ا شأن  تقارير  يمي وإعداد ا نلرصد وا مل ت مل ب تقل ل ت لل نف نة يف تق للجعرضت عىل ا
ثة ثا لادلورة ا تخصصة. ل رشوعات ا يذ ا ملوبدأ أيضا رصد  مل سة  تنف يدويهمخلاجلارية ا ناير ق  نذ  يذ  ي ا م رشوعات 2010لتنف مل فضال عن ا

ثالثة اليت متت املو تخصصة ا لا نة مل سة  للجافقة علهيا خالل ادلورة اخلا نذ مايو ويهم يذ  يد ا م  نف  . 2010لتق

تعاون مع الربانمج  نظمة22لواب ية يف معل ا شاط يف إدماج جدول أعامل ا مل، شارك الربانمج  من لتن  املهنج اذلي حّسنويف هذا الصدد، . ب
بو  ية وبرامج الو يات جدول أعامل ا يهيدف إىل إقامة روابط بني تو من يةلتص ية امخلس وأدرجت ؛عاملوضو يات جدول أعامل ا من تو لتص

توي علهيا يف  بادئ اليت  حتواألربعني وا توسطمل ية لألجل ا ملاخلطة الاسرتا شئ كام ؛2015-2010 تيج تقرير أداء الربانمج نأ سم خاص  ب  ق
بني 2009-2008لفرتة ل يةيمما  يذ جدول أعامل ا سامهة الربانمج يف  ية  من  لتم نف تيف ية إعداد وعالوة ع. ك معلىل ذكل، شارك الربانمج يف 

ية العامة متدهتا ا ية واليت ا يات جدول أعامل ا يذ تو نة هبدف  ها ا رشوعات اليت اقرت بقة عىل ا ية ا مجلعاملزيا من ص للج مل ملط عن لت نف بوتحت  يف ي للو
 .2010سبمترب 

ية، نظم عدد من حلقات ال  يذ جدول أعامل ا يا إىل إذاكء الوعي بفوائد  ّو من لتسع شاريةتنف ية والا سات اإلعال تعمل والاجامتعات وا سجلل  ،م
يب حول  كتكام أعد  ية "ّ شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب  ". حملة عامة-لتي

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

يات8الربانمج يتوىل  يذ لك تو ية  يق  ص  معل تنفسـ ية تن شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب وعىل الرمغ من ذكل، الزتم . امخلس واألربعني لتي
ياتا تو شطة الرييس بروح تكل ا سار األ ية يف  ياق إدماج جدول أعامل ا صلربانمج يف  ل ن م من ئسـ  .لت
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 بياانت األداء

بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

بادئ  متزايد إدماج 
ية  لتمنجدول أعامل ا

نظمة  مليف برامج ا
شطهتا   نوأ

 

بو متا شطة الو يع أ يإعداد  ن شـيا مج
ية بادئ جدول أعامل ا لتمنمع   م

 

نة  ية  سـصدور تعلاميت دا خل
بادئ2009 يق ا مل   لتطب

 

يات جدول حسنت ص الروابط بني تو
ية يةلتمنأعامل ا بو املوضو ع وبرامج الو  ي

ية أدرجت يات جدول أعامل ا من تو لتص
اخلطة ن يف وامخلس واألربع

توسط ية لألجل ا ملالاسرتا  تيج

 جار

تنفيذ فعال جلدول 
ية عرب أعامل لتمن ا

شطة  نرشوعات وأ م
 ملموسة

يات جدول أعامل  صعدد تو
نجاح عرب  ية اليت نفذت  با ُمن لت

رشوعات واألشطة نا  مل

 

نجاح19 ية نفذت  ب تو  ص

 

يذ  نجاح19تنفتواصل  ية  ب تو  :ص

ساعدة  - شأن ا رشوعات  ملسعة  ب مت
ية  يات (لتقنا تو صناول ا ل  9 و8 و5 و2تت

 )10و

تخصصة جديدة  - رشوعات  مسة  م مخ
يات تتن تو صاول ا  20 و19 و16 و7ل
 33 و32 و31 و30 و27 و24 و23و
 .41 و38و

تخصصة متت  - رشوعات  مثالثة  م
سة  ماملوافقة علهيا خالل ادلورة اخلا

يات  تو ناول ا صنة ويه  ل ت  10 و4تللج
 .37 و35 و31 و30 و19و

 جار

يذ  تنفرصد 
ميه  يات و تو تقيا ص ل

شأنه  بوإعداد تقارير 
 عىل حنو فعال

تعامل أنظم يع سـا مجة الرصد يف 
رشوعات ويف اختاذ القرارات  ملا

 

يمي يف طور اإلعداد يف  يات ا لتقأ ل
  2009هناية 

 

سؤولون عن الربامج نظاما  تخدم ا ملا سـ
يذ اجلاري متينا للرصد هبدف رصد  لتنفا

رشوعا  رش  مبعة  ع  لسـ

 جار

يات   تو يذ ا نجاح يف  صا ل تنفل
يمي  ييت الرصد وا ناجتة عن  لتقا معل ل

 

تقارير امل شأن لا ية 19بقدمة  ص تو
 2009يف أبريل 

 

يذ جدول عن تقرير املدير العام تقدمي تنف 
نة سة  ية إىل ادلورة اخلا للجأعامل ا م  لتمن

يني يات عن حلتقدمي تقريرين مر تو ص ا ل
رشوعات جدول  يذ و مالفورية ا لتنف
يذ إىل ادلورة  يد ا ية  نفأعامل ا لتق لتمن

نة سادسة  للجا  ل

 جار

ية   ياميت اذلا تعدد ا ياميت لتق لتقوا
تني  تقةل خالل فرتة ا لسـنا  ملسـ

ية أو  ياميت ذا تعدم إجناز أي  تق
تقةل مسـياميت  -2008فرتة ال يف تق

2009 

رشوعا ت رش  ية ألربعة  مياميت ذا ع ت ق
نة   2010سـخالل 

 جار

ُادلمع املقدم لدلول 
تفادة  سـاألعضاء لال

يذ جدول  تنفمن 
ية  لتمنأعامل ا

ية عىل  يا سارات ا سـا سـ لمل
تويني الو طين واحلكويم ملسـا

شري إىل جدول  تادلويل اليت 
يد من  ية و تسـتفأعامل ا لتمن

ياته   صتو

يات جدول األعامل  صيذ تو تنف
توبر  تدأ يف أ كاذلي ا . 2007ب

رشوع ادلول األعضاء يف إدماج 
سارات  ية يف ا ملجدول أعامل ا لتمن

ية يا سـا  لسـ

يذ جدول  ية حول  تنفنظمت ندوة إ قلمي
ية يف  شأن ا بو  منأعامل الو ب لتي

ية يف  طنالاكمريون، كام نظمت ندوة و
ياسات شاركة رامسي ا سـنان  مب لب . ل

نوشاركت اإلدارة يف األشطة اليت 
نظمهتا القطاعات األخرى ويف 

ية سات اإلعال مالاجامتعات وا  للوفود جلل
يف واليت  بو يف  ناليت تزور مقر الو جي

ياسات الوجهية سـسامه يف رمس ا  لت

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

ّهم معمق جلدول  ف
ية دلى لتمنأعامل ا

ادلول األعضاء 
ية  نظامت احلكو موا مل
متع املدين  جملادلوية وا ل

وأحصاب املصاحل 
 اآلخرين 

ية يف جمال  يجياغة اسرتا تص
تواصل ورش املعلومات  نا ل

يذها  تنفو

شأن  تة  ية تواصل مؤ باسرتا قيج ت
نة  ية يف  سـجدول أعامل ا لتمن

2009 

توا ية ا ياق اسرتا ليف  يج صل اخلاصة تسـ
ي  اجامتع مع ة، نظملتمنجبدول أعامل ا

نظامت  ية ملا لتعاون عن الادلوية ماحلكو
ية، وذكل  يذ جدول أعامل ا لتمنعىل  تنف

يب أعد كام ،20مبشاركة الربانمج  كت 
ية "حول  شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب لتي

 ". حملة عامة-

 جار

 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

ية  نفقات ا لفعلا تحويالت يف) نفقات املوظفني وخالف املوظفني(ل ية بعد ا ل مقابل  املزيا  2011-2011ن
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

337 5 

 

269 5 156 2 

 
41% 

 

 

تحويالت  ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

ت ية بعد ا ليالحظ تراجع يف املزيا متدة للفرتة 2011-2010حويالت ن ية ا ملع ابملقارنة مع املزيا تعلق مبوارد املوظفني، 2011-2010ن ي فامي 
شاغرة يف   .2010لويعزى ذكل أساسا إىل الوظائف ا

 

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

نة  سـهدت  رشية 2010ش تخدام املوارد خالف املوارد ا ب تراجعا يف ا تنظمي مؤمتر  أنكل أساسا إىل ذيعزى ويف إطار هذا الربانمج، لسـ
ي ياسات اخلاصة اب نع ا ية يف  شأن إدماج ا مللكدويل  سـ ص من لب ها من كبريا  جزءا ميثلة الفكرية، وهو ما لت يف اليت  تاك يتحملا ل الربانمج ل

يف خالف  تنيتأجل املوظفني، لتاك ثاين من فرتة ا نصف ا لسـنإىل ا ل  .ل

بة  ية يف حدود ا تخدام املزيا سـومعوما، اكن ا ن تني وهو جار%) 60-40(املرصودة لنسـ  .لسـنخالل أوىل ا
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بدلان األقل منوا :9الربانمج  ية والاكرييب وا هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر لا حمل سـ ب نل ل  تييق

سؤول عن  يد  :الربانمجملا  نياماي أوجوفرلسـا

تقدم احملرز يف نبذة  2010سـنة ل عن ا

ية  ية فكرية قوية وموهجة حنو تقدمي اخلدمات، ووضع إطار  إرساءلهذا الربانمج يه سـإن األهداف األسا سات  ية ومؤ َّية  ملك سن حتت ب
ية الفكرية  ية  توهجات الاسرتا للملكياسات وا يج ل تسـ تدخالتلل توازن، وتعزيز قدرات  لوا ميي  ية الفكرية، مع إطار  تعلقة اب ما تنظمللك مل

تفعني هبدف  رشية وقدرات ا ناملوارد ا ملب بدلان األقل ل ية وا نا بدلان ا لمتكني ا ل يةمنوامل ية الفكرية ألغراض ا من من الاتفاع الفعال اب لتن . مللك
تالف  ية، وا توايت ا ثل  به عوامل  ية وفق ما  يصات الو ية وا ية توجد الفروق اإل نارص األسا خومضن هذه ا منم سـ تطل ن تخص مي سـ تلع لقل م ت ط ل

ياجات، واألهداف، واملزااي ا لنساألولوايت والا هر. بيةحت ية  تظو يات اإل تالفات واخلصو ميالا قلص ناسب،  يفخ شلك  ممؤرشات األداء  ب
ياق ية و نارص أسا بق ذكره من  شلك إجاميل ما  يص املوارد  توقعة ومؤرشات األداء و تاجئ ا سـويعكس حتديد ا سـ ع سـ ب ختص مل ّن  .ل

تدخال9ُيضفي الربانمج و ية، وا ياسة، والاسرتا شامةل  يعة ا ل متاساك عىل ا يج سـ ل تب لل ية واملكونة للكفاءات من خالل دور لط سسـت املؤ
يةتنسـيقي مقابل الربامج األخرى  نظمةملعنا ية الفكرية . مل يف ا ياسات ا ياغة  ياجات و يمي الا يات  يادة  مللكوابإلضافة إىل  تق سـق ص ت حمعل

ية ية ا يذ خطط العمل يف جماالت حتديث ا هود  نحو ا يق عىل ا ياهتا، يمت ا تواسرتا ل سـ تحيج ن لت ن نف لبملع لت ية لت وتكوين لتنظمي واألطر ا
تخصصة األخرىالكفاءات تعاون مع الربامج ا مل، وذكل اب ها . ل تو تاجئ اليت  يق العديد من ا يق بني القطاعات هو أساس  قعوهذا ا تحتق ن لسـ لتن

نظمة  .ملا

ياانت األداء و بشري  يد مقارنة بأسس املقارنة،  إحراز إىل 2010 لسـنةُت بة جارية حنولك املؤرشاتإن  إذجتقدم  تاجئ املر يق ا تق   .لنحتق

بادرات  ية الفكرية وا ية  توهجات الاسرتا توفري إطار  ية الفكرية  ية  ية و ية وضع اسرتا ثرية تزداد أ ملويف بدلان  يج لل ل ن يج مه للملكك تللملك ط ت
تعلقة  يةهباملا ية الو ياق خطط ا ن يف بدل ما يف  من طسـ يذه. لت ية الفكرية و ية ا ياغة اسرتا يات  نفواكنت  تمللك يج ص مترة يف تمعل  بدلا 19مسـا 

بحر الاكرييب، ( نطقة ا ية و هادئ، وثالثة يف أمرياك الال يط ا يا وا نطقة آ نطقة العرية، وأربعة يف  يا، وثالثة يف ا لتة يف أفر حمل سـ ب مل مسـ ن ل م تييق
بدلان األقل  منوثالثة  تألف من ). منوالا ية الفكرية  ية  يات و ية وضع اسرتا توجتدر اإلشارة إىل أن  ن يج للملكمعل ط يمي ت كتقعدة مراحل 

يذ،  ياغة، والاعامتد، وا ياجات، وا تنفالا لح لص ية يف لك مرحةل عنفضالت هات ا شرتكة بني الوزارات ومع ا شاورات ا ن ا مل ملعمل ُوجيرى . جل
سة بدلان  ية الفكرية يف  ية ا يذ خطط أكرث تركزيا وذات طابع معيل  يا  مخحا من مللكل لتنف ن(ت يا و نان يف آ يا، وا مثالثة يف أفر سـيق يط ث حملطقة ا

هادئ ية الفكرية وغريها من اجملاالت اليت تؤثر و). لا يدا بني ا ية تضافرا وتاكمال  ية الفكرية الو يات ا مللكحتقق اسرتا مف نمللك طيج ية  يفت مللكا
ن تجارة، وا يا، واألمن الغذايئ، وا نولو يات اخلرضاء، والصحة العامة، والعلوم وا نولو تاكر وا ثل الا لصالفكرية،  ل جب تك ج تك لم  .اعةل

هود تواصل بذل ا جلو تعاون الويق مع الربانمج ي ث اب ية الفكرية من أجل 15ل هودرتكز، وتمللكحتديث إدارات ا  عىل احلاجة إىل جل هذه ا
ية الفكرية تواكبمللكحتديث ماكتب ا سايرة ا ل  ية من أجل  نولو متطورات ا جل باتلتك تخديم خدماهتا لطلا تغرية  سـاملزتايدة وا وتوفري . ململ

هزيا تعانة ابت ولتجا ية إجراء خلرباء وسـالا نا ية ا تة ا نظام أ تدريب وإدخال أدوات وبرامج جديدة،  عا لص مت ك نة نظام ال، و)IPAS(مللكل مقر
WIPOScan ،يجةلكها أمور هتدف إىل يق هذه ا ت  تحديث يف حاةل بدلين يف . لنحتق شامةل كأساس  تة ا بت أن وضع خطط األ للوقد  ل مت ث

هادئ  يط ا نطقة ا يا و يآ حمل لسـ هد. فعاةل مقاربةعترب م نة شكام  ية املوهجة حنو تقدمي اخلدمات يف  تدشني 2010سـت  ية ا ية ا َّا ن لتقت لتح لبن
تاكر  يا والا نولو بشلك مراكز دمع ا ج تعاون الويق مع الربانمج )TISCs(لتك ث، وذكل اب تة بدلان14ل  .سـ، يف 

ياسات والرؤساء  رامسيدلى كفاءة العرفة واملوعي والتعزيز  ولعل ية الفكرية لسـا يني العاملني يف جمال ا سؤولني وا مللكوا ن وماليك ملهمل
يث أعداد  حقوق يدة من  تاجئ  ية قد حقق  ية الفكرية ألغراض ا شأن الاتفاع الفعال اب تفعني  ية الفكرية وأوساط ا حا ج مللك نمللك من ن ب لتن مل

توى هم، والرتكزي عىل املوضوع وا تدربني ونو حملا ت هدف األسايس هو إعداد. عمل ية من لوا تخصصني ف مجموعة اك ية  جمالاخلرباء يفوملا مللك ا
شعب لربامج  أقالميالفكرية يف  شار والاساع ا يق الا تتلفة من أجل  ت ت ملخم ن ية الفكريةتكوين الكفاءات يف جمالحتق يا و. مللك ا  ّدربيقيف أفر

تخصصا يف820 بريا و م  تخصصة  جمالخ ية الفكرية ا ية الفكرية يف برامج ا مل ا مللك تجاري، مللك سويق ا يا وا نولو نقل ا تعلقة  لوا ت ب لمل جل تك
تاكر، و ياغة الرباءات، والا بو تعلقةعلوماتاملص نطقة العرية أما. لرباءاتاب مل ا ب يف ا ية فينصب الرتكزي مل مللكعىل جماالت حمددة من جماالت ا

ي ياانت اجلغرا تفادة من ا بدلان الا ية ويف ميكن  ياانت اجلغرا ثل ا فالفكرية،  ف بم سـ لل ك لب ية ل نا تخدام الرسوم والامنذج ا عة، وعىل ا لص سـ
ترب  يا  تصادية؛ ويف أفر ية الا يعألغراض ا يقمن ق تجارية والعالمات  تدشنيلت تكرة والعالمات ا يا ا نولو تخدام ا تعزيز ا لرشوع  ب سـ ل ملم ج لتك

ثةل  ية من أ مامجلا ية  املقارابتع تاكرية وا لعملالا ية إىل لاب ية الفكرية ألمرا مللكتعزيز الاتفاع اب يةن  .لتمنغراض ا
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تاكريت مقاربة وتألف سمى ى خرأ ةبا ية جديدة  ياانت  تمن إطالق قاعدة  ّ؛ ويه بوابة موحدة للوصول إىل "IP Advantage"شـبكب
تلف أحناء العامل ية الفكرية من  ثني يف جمال ا با بدعني واملقاولني وا سجل جتارب اخملرتعني وا خمدراسات إفرادية  ل مل مللكت وترمس ادلراسات . ح

ية الفكرية اجلديدة يف تعزيز ا سامهة حقوق ا ية  ية الفكرية و ية معل ا ية توحض  ياانت صورة وا مللكإلفرادية الواردة يف قاعدة ا يف مللك ميف قع كب ك ل
ية عىل حد سواء نا بدلان ا تقدمة وا بدلان ا تاكر يف ا مالا ل ل مل ل ية الف. ب نظام ا بل اليت ميكن  تلف ا مللككام تربز ادلراسات اإلفرادية  ل سـ كرية لخم

ناخ واألمن الغذايئ والصحة العامة تحدايت تغري ا ها يف إجياد حلول  سامه من خال ملأن  ل ياابن . لي ندوق ا بو مع  لوقد اشرتكت الو ص ي
ياانت شاء قاعدة ا ية يف إ نا ية ا تامئين  بالا ن ع للص للملك  . املذكورةس

نت  تدريب وتك45متكوقد  شطة ا نفاذ إىل أ بدلان األقل منوا من ا ل بدلا من ا ن ل ها وين الكفاءات ل عبفضل برامج حمددة ومصمة وفقا ألوضا
نة  بدلان األقل منوا يف العقد من  يذ برانمج معل بروسل  بريا يف  هاما  سـسامهت إ لل ك نفك نة 2001تس  .2010سـ إىل 

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

ية9يعترب الربانمج  شأن ا بو  يني جلدول أعامل الو نفذين األسا من أحد ا ب ي سـ تعلق ع. لتمل شطة يو ية بأ يات جدول أعامل ا ندد من تو من لتص
ياات بو، ال سـامي تو ية وتكوين الكفاءات اليت تضطلع هبا الو ساعدة ا صا ي ن شطة لفئة ألفلتقمل ية تصممي أ يات  تو يث حتدد هذه ا ن،  ص يفل كح

يذها9الربانمج   .تنف و

يذ  ية مرشوعاتتنفوعالوة عىل ذكل، شارك الربانمج يف  تا ية ا لجدول أعامل ا ل   :لتمن

رشوع  - ية الفكرية  "DA_05_01مليف إطار ا ية يف جمال ا ساعدة ا ياانت  مللكقاعدة  ن للم نشئت أ ،)"IP-TAD(لتقب
ياانت تايلميكن الوصول إلهيا عرب (بقاعدة  ِّوحدثت قامئة اخلرباء  ،)>/http://www.wipo.int/tad/en<: لاملوقع ا ُ

شار ياانت ستالا ية الفكرية وأدرجت يف قاعدة ا ية وا ية اب نة ا ثة  ثا بيني اليت عرضت عىل ادلورة ا من ن للج ل لل مللكملع هذه القامئة (لت
تايل لشورة عىل املوقع ا  ).>/http://www.wipo.int/roc/en<: من

رشوع  - ياانت ملط "DA_09_01مليف إطار ا ية الفكرية بقاعدة  ية يف جمال ا ياجات اإلمنا مللكابقة الا ئ بدأ  ،)"IP-DMD(حت
يات يات يفلّ ومن املزمع أن يكون أو.جمتطوير الرب رش للرب جم  نةن  .2011 سـ 

يد " DA_10_05رشوع ملايف إطار  - ية الفكرية عىل لك من ا تخدمني يف جمال ا سات وا لصعتعزيز قدرات املؤ سـ مللكس مل
ميي وا مييقلالوطين ودون اإل ياس ،"قلإل شاركني يف رمس  لقطورت مجموعة من أدوات ا سؤولني ا ساعدة ا ملهبدف  مل م

ية،  ية الفكرية، وحتديد األهداف الاسرتا يمي وضع نظاهمم الوطين  ية الفكرية عىل  ية يف جمال ا يات و يجاسرتا ن تيج ط للملكت تق مللك
ية الفكرية نة اخلاصة اب ياجات ا يمي الا مللكو يتق ملعت  .ح

بدلان األقل  "DA_4_10_01وع رشملايف إطار  - ية وا نا بدلان ا تطوير األعامل يف ا تجات  ية الفكرية وتوسـمي ا لا ل ل ل من ململلك
ساعدة ، "امنو ية  ملطورت مجموعة من األدوات ا لعمل توسـمي  امجلاعاتُ يات  سب الاسرتا تارة عىل حتديد أ ية ا لا يج ن خمل تحملل

ند وبامن. منتجاهتا شطة يف ات رشوع أ يلونفذ ا ن مل َّ.  

ية املالمئة جملاالت " DA_19_30_31_02رشوع ملا إطار يف - ية وا تعامل املعلومات ا لعلمتكوين الكفاءات يف ا ن لتقسـ
ية حمددة تحدايت إمنا ية حمددة حال  ئنولو ل ج بدلان األقل ،"تك يذ يف ثالثة من ا ل بدأ ا يا (امنولتنف بال، وزا بنغالديش، و مب  ).ني

يا يف رشئيسـواكن الربانمج أيضا رشياك ر تاجئ " DA_33_38_41_01 وعمل ا بو لإلدارة القامئة عىل ا شأن تعزيز إطار الو نرشوع  ي ب لم
ها ية و ية رصد األشطة اإلمنا تقيميية دمع  ئ ن معل  . "بغ

 بياانت األداء

بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

ياسات يا/لسـا تيجالاسرتا
ية  ية  للملكت الو طن

 معل الفكرية وخطط

سة بدلان  مخما ال يقل عن 
ياسات أو  ياغة  سـرشعت يف  ص
ية الفكرية أو  يات ا مللكاسرتا تيج

ية الفكرية  ندرج ا مللكال  ت
يات  ية اسرتا يجيف أ تب غل

ية أو  ية الو نا طمن لت

نت ية الفكرية  شد ياسة ا مللكسة بدلان  سـ مخ
الكونغو، وغاان، : اخلاصة بلك مهنا ويه

يل؛  نغال، و سوتو، وا شـو سـ يي سل متدت ول عا

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

بدل اليت تامتىش مع  لا
ية  ية الو نخطط ا طمن لت

 ّوأولوايهتا
يا(   )يقأفر

متدت لكهيام، وأربعة ع بدلان ا
يات  يجياسات أو اسرتا تسـ

ية الفكرية أو لكهيام، ونفذ  تا مللك
ية  طنثالثة بدلان اآلن خططا و

ية الفكرية مللكشأن ا  ب

ية  يات الو نالاسرتا طيج ت
للحد من الفقر؛ وأربعة 

ياسات  متدت  سـبدلان ا ع
ية  الفكرية أو مللكا

ياهتا أو لكهيام يف  تيجاسرتا
نةهناية  2009 سـ 

ية الفكرية  ياسات ا مللكتة بدلان  سـ سـ
ياهتا ويه يوس، : تيجواسرتا شـبرياي، ومور يي ل

نغال، و يا؛ لسـورواندا، وا بيل، وزا مشـ سي
ية  نفذ اآلن خطط ا ناك ثالثة بدلان  مللكو ت ه

ية ويه برياي، : طنالفكرية الو ليغاان، و
يوس  يشـومور

خطتا معل دلمع   
ياسات يات /لسـا تيجالاسرتا

ية يف جمال املعارف  قلمياإل
ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا لا تع لتقل ل
نظمة  توى ا يدي عىل  ملا سـ متقل ل

ية الفكر ية  للملكاألفر  يية واألربويق

يدية   الحقاحتدد شأن املعارف ا تقلاعامتد بروتوكول  لب
بري الفوللكوري يف املؤمتر  لتعوأشاكل ا

يا ووقعت  ميبادلبلومايس اذلي انعقد يف ان
نظمة  سع دول من ادلول األعضاء يف ا مليه  ت عل

ية الفكرية ية  ية األفر للملكاإل يق   قلمي

 جار

قدرة معززة دلى حمرتيف 
ية الفكر ية وإعداد مللكا

ية من  فمجموعة اك
تخصصني واخلرباء يف  ملا

ية الفكرية  مللكجمال ا
يا(  )يقأفر

نة الواحدة  تدربني يف ا سـعدد ا لمل
توزيع اجلغرايف   لوا

عدد حمدود من 
تخصصني يف جمال  ملا

ية الفكرية يف  مللكا
ية  نتلف القطاعات ا ملعخم

ية، ( ئات األاكد ميا لهي
والقضاء، وأهجزة إنفاذ 

مراكز الهنوض القوانني، و
ناهتا،  ضابألعامل وحا
بحث،  سات ا لومؤ س

 )وغريها

ية 820حوايل  تخصصا يف ا بريا و مللك  م خ
يا مت تدريهبم  تلفة يف أفر يقالفكرية من بدلان  خم

تخصصة  ية الفكرية ا مليف برامج ا صياغة (مللك
سويق  يا، وا نولو لتالرباءات، ونقل ا جل تك

توسطة،  رشاكت الصغرية وا تجاري، وا ملا لل
تعلقة وامل يدية، واملعلومات ا ملعارف ا لتقل

تاكر، ونظام مدريد وأنظمة  بابلرباءات والا
يف تري يف جمال )لتصنا جسـ، وبرامج املا

بابوي  يا يف ز ية الفكرية يف جامعة أفر ما يق مللك
نو  يوجامعة ايوندي يف الاكمريون وجامعة تور

يا  ليف إيطا

 جار

سات اليت تقدم    سعدد املؤ
ية الفكر   يةمللكخدمات ا

عدد حمدود من 
ية  تخصصني يف ا مللكا مل

تلف  خمالفكرية يف 
ية  ملعنالقطاعات ا

ية، ( ئات األاكد ميا لهي
والقضاء، وأهجزة إنفاذ 

القوانني، ومراكز الهنوض 
ناهتا،  ضابألعامل وحا
بحث  سات ا لومؤ  )اخلس

نظمة  ية الفكرية، ا ية  نظمة األفر ملا للملكمل يق
ية الفكرية ية  ية األفر للملكاإل يق ، قلمي

نغال يق، ا سـموزا لب   م

 جار

ثة يف جمال  يإدارات حد
ية الفكرية موهجة  مللكا

حنو تقدمي اخلدمات 
ية معززة ية  توذات  حتب  ن

يا(  )يقأفر

هزة بإدارات  بدلان ا جملعدد ا ل
ثة وتؤدي  يية فكرية حد ملك
مية  تفعني ذات  قخدمات  للمن

ية الفكرية   مللكمضافة يف جمال ا

قدرة حمدودة عىل 
بة أوساط  تفعني طخما ملنا

ية  طندلى اإلدارات الو
ية  ية ا نأو اإل ملعمي قل

ية الفكرية   مللكاب

يا  :تسعة بدلان نولو جقدمت معدات  تك ُ
املعلومات والاتصاالت إىل أنغوال، 

وبوروندي، والكونغو، وجزر القمر، 
يويا، ومايل، وسان تويم  بويت، وإ بو ث جي

ية  نظمة األفر بابوي، وا ييب، وز يقوبر م ملس ين
 إرسال فضال عنيكرية واألربو للملكية الف

ية  تحديث إدارة ا مللكثات خرباء إلهيا  ل بع
 الفكرية؛

 
توى خدمات مراكز  عىلأبرمت اتفاقات مسـ 

يق  تاكر مع موزا يا والا نولو بدمع ا مب جل تك
نغال هورية الكونغو وا لسـو  مج

 جار
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ية الفكرية اليت    مللكعدد إدارات ا
طورت أدوات أعامل وصاغت 

 قواعد للعمل

حمدودة عىل قدرة 
تفعني  بة أوساط ا نخما ملط
ية  طندلى اإلدارات الو

ية  ية ا نأو اإل ملعمي قل
ية الفكرية  مللكاب

يا الوسطى :بدل واحد يقهورية أفر  جار مج

ية    نظامت اإلدارة امجلا ععدد  م
 حلق املؤلف اجلديدة أو املعززة

 منقطع 3ُنقل إىل الربانمج   الحقاحتدد

بدلان اليت صاغت خطط   ا لعدد ا
ية وطورهتا  فياانت اجلغرا للب

تارة(ونفذهتا  ية  خمتجات زرا ع  )من

قدرة حمدودة دلى 
ية أو  طناإلدارات الو

ية  ية اب ية ا مللكاإل ن ملعمي قل
بة  طالفكرية عىل خما

تفعني ملنأوساط ا
 

َبدلان يق  :َ ية (مبموزا مللكمكون من خطة ا
ية ياانت اجلغرا شأن حامية ا فالفكرية  ب ) لب

ندا  حلقائق اليت أطلقت بعثة تقيص ا(غوأو
تكرة،  يا ا نولو بتعزيز الاتفاع اب ن ملل ج لتك

ية تجارية، والعالمات امجلا عوالعالمات ا   )ل

 جار

ية  شأن ا مللكنظرة أوسع  ب
يع  مجالفكرية عىل 
توايت، متكن  ِّا ملسـ

بدلان العرية من جين  با ل
ية الفكرية  مللكمثار ا

ها حافزا  صفابلاكمل بو
تصادية  قية الا للتمن

 .واتوتكوين الرث
 )بادلول العرية(

هم  تعزيز  نفذة  فحنو ثالثة برامج  لم
ها أداة  ية الفكرية بو صفا مللك

تاكر  بللحث عىل اإلبداع والا
تصادية  ية الا قوللهنوض اب لتمن

ية  عوالاجامت

يل جدا من  قلعدد 
بات املقدمة من  لطلا

بدلان لألشطة اخلاصة  نا ل
ية الفكرية  ية ا مللكبأ مه

ية  للتمنكعامل حمفز 
 .الرثواتوتكوين 

مية  برية تؤكد عىل  ية  شطة تو قسة أ ك ع ن مخ
ية  ية الفكرية؛ ومخس ندوات و طنأصول ا مللك

شارية  ثات ا ية؛ وندوات و تودون إ بع سمي قل
ية؛  ياانت اجلغرا فحول فوائد نظام فعال  للب

ية و نظر إىل ا تعزيز ا مللكمثاين ندوات أخرى  ل ل
نظرة أوسع  .بالفكرية 

 جار

ية  يات و ناسرتا طيج ت
ملشأن ا لكية الفكرية ب

تاكر تامتىش مع  بوالا
ية  ية الو نخطط ا طمن لت

 وأولوايهتا
  )بادلول العرية(

ية  يات و نحنو ثالث اسرتا طيج ت
ية الفكرية معدة  َّشأن ا مللك ب

شاور  يق وا متدة بعد ا تو لسـ لتن مع
ية تلف القطاعات ا نمع    ملعخم

ية  يجياغة اسرتا تص
ية الفكرية  ية  للملكو طن

بكرة  ميف مرحةل 

ية ية معلبدأت  ية  ية و للملك وضع اسرتا ن طيج ت
نفذ  يامن  نة عامن واجلزائر،  تالفكرية يف  بسلط

يهتا  يا خطة معل يف إطار اسرتا يجتونس حا تل
ته  نفذ املغرب اسرتا يية الفكرية؛ و تيجي ّ للملك

تاكرية  بالا

 جار

سات  سإدارات ومؤ
ية الفكرية  ثة  للملكحد ي

سات ( سمبا فهيا مؤ
تطوير  بحث وا لا ل
نظامت اإلدارة  مو

ية قامئة عىل ) عامجلا
ثة وموهجة  َّأهداف حد ُ ي

حنو تقدمي اخلدمات 
نوعىل الاتفاع الفعال 
يا املعلومات  جنولو بتك

 )بادلول العرية(

سات /حنو ثالث إدارات سمؤ
للملكية الفكرية بقدرات معززة 

 عىل أداء اخلدمات

ية  ملكمخس إدارات 
  فكرية

ية فكرية أطلقت مراكز  :ملكست إدارات 
ن تاكر يف اجلزائر لتكدمع ا يا والا بولو ج

مسـتوى عىل واملغرب وتونس؛ ووقع اتفاق 
يلكة  هاخلدمات مع مرص؛ ابإلضافة إىل إعادة 

ية  مللكإدارات براءات الاخرتاع ملاكتب ا
هورية العرية  بويت وا بالفكرية يف  مجلي ج

مين سورية وا لا   ل

 جار

تة    هزة بأنظمة األ متثالثة بدلان  جم
مللكية واملعلومات يف جمال ا

  الفكرية

 بدلا عىل 13حصل 
ساعدة  ملا

)2008/2009( 

ية إىل  نا ية ا تة ا بو أل عقدم نظام الو لص مت مللكي ُ
ية الفكرية العرية من خالل  بيع ماكتب ا مللكمج

ية يف جامعة ادلول العرية حلقة بمعل إ  .قلمي
ية  تة ا نظام أ مللكوقد أخذت اجلزائر وتونس  مت ب

 جار
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ي نولو ية؛ وقدمت معدات  نا جا تك ُ ع ا لص
بويت واملغرب  جياملعلومات والاتصاالت إىل 

سودان وقدم ادلمع  ِّوا تقينُل حول إدارة  لا
ها وأمتهتا  ية الفكرية و ميماكتب ا  إىلتنظمللك

هورية  نة عامن وا مجلمرص واألردن و سلط
سورية ودوةل اإلمارات العرية  بالعرية ا ل ب

سني  تحدة هبدف  حتا ساراتمل تجارية ملا  لا

تقدير لتزايد الوعي وا
تصادية  ية الا قلأل مه

للملكية الفكرية، مبا فهيا 
ية ودمع  ثقا ناعات ا فا ل لص

ية إىل حامية ا مهود الرا جل
يدية  لتقلاملعارف ا

ثقايف  بري ا لوأشاكل ا لتع
يدي والرتاث  لتقلا

شعيب  لا
ها تغال لوا ادلول (سـ

 )بالعرية

األدوات /ادلراسات/عدد الربامج
ناعات  بقة يف ا لصا ملط

ية ثقا فا املعارف /رالفوللكو/ل
يدية  لتقلا

متلت دراسة واحدة  كا
ناك  نان، واكنت  هيف  لب
متراتن يف  تان  مسـدرا سـ

سودان يف  لاملغرب وا
 2008/2009الفرتة 

يدية  شأن املعارف ا تقلنظمت حلقة معل  لب ِّ ُ
مين،  يدي يف ا ثقايف ا بري ا لوأشاكل ا تقل ل لتع ل

تقيص احلقائق  ثة  لابإلضافة إىل وجود  بع
يد لشأن حامية احلرف ا  ويةب

 جار

ية امجلاهري    تو عحنو ثالثة برامج  ل
تلف  تخدام  بهتم اب خموخما سـ ط

تعزيز  لوسائل اإلعالم واألدوات 
ية الفكرية  مللكالوعي العام اب

ِّوقعت ثالثة اتفاقات  ُ
ية والوعي العام يف  عتو لل

 2008/2009الفرتة 

ئة  ية ألعضاء ا ميت ثالثة برامج تو يأ لهع ق
ية يف األردن واإلمارات تحدة ئالقضا مل العرية ا ب

نازعات والعالمات  سوية ا ملشأن تعزيز  ت ب
تجارية يف املغرب  لا

 جار

ياسات يا/لسـا تيجالاسرتا
ية  ية  للملكت الو طن

الفكرية وخطط معل 
بدل اليت تامتىش مع  لا

ية  ية الو نأهداف ا طمن لت
يط (وأولوايهتا  يا وا حملآ سـ

هادئ  )لا

تسعة بدلان جديدة وضعت 
متدت /و عأو ا

خططا /تيجياتاسرتا/سـياسات
ية الفكرية شأن ا ية  مللكو ب  طن

يات  مخسة بدلان ياسات واسرتا ياغة  يجبدأت  سـ تص
يجي  ية الفكرية يف بواتن و ية  فو للملك طن

يت انم،  نغويا و يا اجلديدة و يواببوا  ل في م ن غ
ياوقدمت  ياسات والاسرتا يجشاريع ا سـ تم  ل

ية، وأعدت  ية ا سلطات الو نإىل ا ن ملعل ط
ية شأن ا مللكخطط معل قطرية   الفكرية ب

تان سـبال واب كن  يل

 جار

شأن  برشيع وطين  ت
ية الفكرية يامتىش مع  مللكا

ية  ئاألهداف اإلمنا
ية ابإلضافة إىل  طنالو

ية الفكرية  مللكمعاهدات ا
لواتفاقاهتا ادلوية، لكام 

تىض األمر ذكل، مع  قا
مراعاة مواطن املرونة 

تاحة ألغراض  ملا
ياسات العامة  لسـا

هادئ( يط ا يا وا لآ حمل  )سـ

يقات /اريع قوانني ومش تعلأو 
شاريع قوانني معدة  معىل 

ناء  سة بدلان  بومرسةل إىل  مخ
 عىل الطلب

سـبعة بدلان ومجموعة 
ية واحدة يف  قلميدون إ

 2008/2009 الفرتة

ية إىل  تا شورة قانوية  يقات و بقدمت  ك ن م تعل
بنغالديش، وبواتن،  :سـتة بدلان، يه

نغويا يا، ومدليف، و بوداي، وإندو لو سـ ممك  ني

 جار

قدرة ومعرفة معززاتن 
ياسات  لسـدلى واضعي ا

يني  سؤولني احلكو موا مل

تدربني شاركني يف /ملعدد ا ملا
نة   الواحدةلسـا

تفاد   خشص 4 300سـا
من معارف وهمارات 

ية الفكرية  مللكمعززة يف ا ّ

تفاد  خشصا من معارف وهمارات  2 934سـا
ية الفكرية، مهنم   1 694مللكمعززة يف ا

م هيلإ خشصا قدمت 327مشاراك و/متدراب

 جار
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ية  تخصصني يف ا مللكوا مل
الفكرية واملامرسني 

ية  مللكوماليك حقوق ا
الفكرية وأوساط 

شان الاتفاع  تفعني  نا ب ملن
ية الفكرية  مللكالفعال اب

ية  يا (لتمنألغراض ا سـآ
هادئ يط ا لوا  )حمل

 2009-2008  الفرتةيف
  خشصا2 150مبعدل (

نة  )سـللك 

بو، و  913يمعلومات عن معاهدات الو
شطة دمع معلومام هيلإصا قدمت خش نت عن أ

ية الفكرية تب /مللكا تاكر من خالل  مكالا ب
نغافورة بو يف  سـالو  .ي

تجات اخلاصة    ملنعدد ا
بدلان ية إىل تعزيز /لاب ماألقالمي الرا

ية الفكرية وإذاكء  تعريف اب مللكا ل
 الوعي هبا

تجات تريم إىل 10 من 
ية الفكرية  تعريف اب مللكا ل

 اوإذاكء الوعي هب

باعة معلومات  :سـبعة بدلان يص و طا لتخص
ية  تارة ومواد إعال ية الفكرية ا ما ُملخمللك

بواتن، والصني، /ابللغة ياق احمليل  لا لسـ
ند؛ وقدمت املواد  بال، وات نغويا، و ُو يل ن يل م

ية الفكرية إىل  تارة اخلاصة اب ية ا مللكاملر خمل جع
يا ورسي ية  نيسـإندو تعلمي ا ند  مللكالناك وات ل يل

 .ايدة الوعي هباالفكرية وز

 جار

ية  سات حمدثة  للملكمؤ َّ س
ّالفكرية تقدم خدمات 

تفعني  رسة  للمنفعاةل و َّ مي
نفاذ إىل نظام  ل ا هِّ لو تس

ية الفكرية والاتفاع  نا مللك
يط (الفعال به  يا وا حملآ سـ

هادئ  )لا

ية الفكرية  مللكعدد إدارات ا
ية  ملكتبذات األنظمة ا

تة وإجراءات العمل /َّاحملدثة متاملؤ
َّسطةملا  ب

ساعدة  ملقدمت ا  13 ىلإُ
  بدلا

ساعدة  ملقدمت ا  . بدلا15ى ما مجموعه لـإُ
ية و نا ية ا تة ا عأعطي نظام أ لص مللكمت ُ
)IPAS ( يا املعلومات نولو جومعدات  تك

ثات  بعالرضورية إىل ساموا وتونغا؛ وأوفدت 
بوداي،  شارين إىل بواتن، و مكخرباء و مست

ية هورية الو ادلميقرا يا، و طوإندو مجسـ  ني
تعراض  نغويا، ورسي الناك ال ية، و سـا ل مب لشع

شأن  شورة  ية وتقدمي ا تة احلا بأنظمة األ مل ل مت
تة شامةل  تواها؛ وأعدت خطة أ متالارتقاء  ُسـ مب

نة IPASنظام ( ) WIPOScanمق ور
ساعدة  يذها؛ وقدمت ا ملبني، وبدأ   ىلإتنفللفل
بو يف  تب الو يتة بدلان من خالل  مكسـ

 .سـنغافورة

 جار

سات   شأة واملعززة سعدد املؤ َّ ا ملُن
يا  نولو ل نقل ا هِّ جاليت  تك لس ت
ية  نفاذ إىل معلومات ا مللكوا ل

مية  قالفكرية وتقدم خدمات ذات  ِّ
 مضافة

شاء مركزين للمعلومات  نإ
تعلقة ابلرباءات  ملا

مسـتوى اخلدمة مع عىل أبرمت اتفاقات 
يت انم إلشاء مراكز دمع  بني و نا ي فلفل

تاكر  يا والا نولو با ج  لتك

 جار

ية ع   نظامت اإلدارة امجلا عدد  م
شأة/َّاملعززة و  ملنأو ا

ساعدة   ىلإملقدمت ا
نتة بدلان إلشاء تعزيز /سـ

ية عنظامت اإلدارة امجلا  م

  3ُنقل إىل الربانمج 

 منقطع

َّبرامج جديدة أو معززة  ُ
ميي يف  قلتعاون دون اإل لل

ية الفكرية  مللكجمال ا
هادئ( يط ا يا وا لآ حمل  )سـ

مبادراتن جديداتن دون 
أو  مرشوعاتقلمييتني يف شلك إ

شرتكة  مبرامج 

تعاون  للوضع برانجمان  ِ ُ
ميي  قلدون اإل

بو ورابطة أمم  نظم شرتك بني الو يبرانمج  م
يا  سـنوب رشيق آ يف ابنكوك ) ASEAN(ج
توبر  ند، يف أ كتا يل تعاون 2010ب شأن ا ل  ب

ِّونظم هذا  .الفعال يف جمال حفص الرباءات ُ
ياق تعاون رابطة أ نوب سـالربانمج يف  جمم 

بحث يف براءات  بادرة ا يا يف  لرشيق آ مسـ
ها  .حفصالاخرتاع و

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

شاور للهنوض    يات ا تعدد آ لل
ميي أو تعزيزه تعاون دون اإل قلاب   ل

يات يات لأجريت ست آ شاوراتن  :لأجريت ثالث آ منظمت  ِّ ُ
نوب  نة رابطة أمم  تان، واحدة مع  جنو جل ي سـ
يف وأخرى مع مجموعة  يا يف  نرشيق آ جسـ

ميي، مجسفراء  تعاون اإل يا  نوب آ قلية  لل سـ جع
ية  تعاون احلا تعراض برامج ا لال ل سـ

تعاون شاف مزيد من جماالت ا لوا . سـتك
بو أيضا يف الفريق العامل الرابع  يوشاركت الو
تعاون يف  تابع للرابطة واملعين اب ثالثني ا لوا ل ل
يت  نة دا اننغ يف  ية الفكرية مبد يجمال ا في مللك

شة ا2010انم يف نومفرب  نا ق  لتعاون اجلاري مل
بو والرابطة  .يبني الو

 جار

ية  يات و ناسرتا طيج ت
ية الفكرية  مللكشأن ا ب
ية  ية و نوخطط إمنا طئ

متدة /معدة و معأو 
ية ( تينأمرياك الال

 )والاكرييب

ما يصل إىل ثالثة بدلان جديدة 
متدت /قد أعدت و عأو ا

يات  يجياسات واسرتا تسـ
ية  شأن ا ية  مللكوخطط و ب طن

 الفكرية

ِّقدم ادلمع ثالثة بدلان تني، /ُ ساعدة إىل األر نا جمل
ية، وأوروغواي يف  هورية ادلو يكوا مينمجل

ية  ية  ية الو للملكياغة اخلطط الاسرتا ن يج طص ت
 الفكرية

 جار

إطار قانوين وطين 
للملكية الفكرية يامتىش 

ية  ئمع األهداف اإلمنا
ياسة العامة وبىن  لسـوا

ية  نية إدارية و تقت حت
ية  مللكمعززة يف جمال ا

ية (كرية الف تينأمرياك الال
 )والاكرييب

هزة  سة بدلان  جمما يصل إىل  مخ
ية  للملكبإطار قانوين حديث 

  الفكرية

تني بدلان 10 تان دون إ يأربعة بدلان و قلميم  :نطق
شأن  شورة إىل بدلان عديدة  بوقدمت ا مل
ثل اتفاق مدريد،  مياغة األطر القانوية  ن ص

شأن تعاون  يذ اتفاق تربس، ومعاهدة ا بو ل ي  تنف
بدلان يه : لالرباءات، وما إىل ذكل، وتكل ا

بحر  نطقة ا يا، وكواب، وأوروغواي، و لكولو مب م
نطقة أمرياك  ية، و مالاكرييب دون اإل قلمي

ية، ابإلضافة إىل الربازيل  قلميالوسطى دون اإل
بو يف الربازيل تب الو يبدمع من   .مك

 جار

ية فكرية  ملكإدارات 
ثة موهجة حنو تقدمي  يحد

بنية اخلدمات وذات 
أمرياك ( حتتية معززة

ية والاكرييب  )تينالال

 بدلان بإدارات 5ما ال يقل عن 
ثة وتؤدي  يية فكرية حد ملك
مية  تفعني ذات  قخدمات  للمن

ية الفكرية  مللكمضافة يف جمال ا

يا،  بدلان 10 ييل، وكولو بثالثة بدلان، يه  مشـ
ية هورية ادلو يكوا َّ، حدثت إدارات مينمجل
ية الفكرية اخلاصة ساعدة مللكا مب يف لك مهنا 

بو  يالو

 جار

ما ال يقل عن أربعة ماكتب   
تخدم أدوات  تسـية الفكرية  للملك

ية  يات جديدة مضن ا بنوآ لل
ية الفكرية  ية  ية العا للملكا مل لتحت

للنفاذ الفعال إىل املعلومات 
ية  تعلقة اب ية ا نولو مللكا ج ملتك ل

 الفكرية

ساعدة  بدلان 10 تفادت بدلان أخرى من ا ملا  عىلسـ
ية وتقويهتا، ويه بلزي، حت ية ا تديث ا تحب لل ن

ية،  هورية ادلو يا، وا يكوكولو نمجل ميم ب
ندوراس،  سلفادور، و هواإلكوادور، وا ل

 وابراغواي

 جار

ية معززة  َّقدرات مؤ ُ سسـ
دلى اجلامعات ومراكز 

تطوير وسائر  بحث وا لا ل
هات العامةل يف  جلا

القطاع اخلاص من أجل 

هزة 12ما ال يقل عن  سة  جم مؤ س
ية  مللكبىن قادرة عىل إدارة ا ب

 الفكرية

سة15 سة، مهنا جامعات ومراكز حبوث 21 س مؤ س مؤ
ية،  تا يا وقطاعات إ نولو جوماكتب نقل ا ج نتك ل
تجارة،  تجارية وغرف ا يات ا لمن خالل ا ل مجلع

بو يف الربازيل فامي تب الو يبدمع من  تعلق مك ي 
ية سات الرباز يلابملؤ  س

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

ية  مللكإدارة أصول ا
أمرياك (لية الفكرية بفعا

ية والاكرييب  )تينالال

نت تاكر يف  شد يا والا نولو بمراكز دمع ا ج لتك
ندوراس عىل ووقعت اتفاقات  .هاإلكوادور و

  مسـتوى اخلدمات مع كواب وغواتاميال

يات وخطط  تيجاسرتا
شأن  ية  ية و بإمنا ن طئ

ية الفكرية معدة  مللكا
متدة /و بدلان (معأو  لا

 )امنواألقل 

بدلان األقل   اليت وامنلعدد ا
ية الفكرية بعني  مللكأخذت ا

يط وإعداد  ند ا بار  تخطالا ع لت ع
سات  سبرامج العمل للمؤ

ية نظامت الو نوا  طمل

بدلان األقل  لثالثة من ا
نة هناية– منوا  2009 سـ 
يويا، ورواندا، ( بإ ث

يا  )مبوزا

ندا: بدلان آخران، هام يا وأو غتزنا  جار ن

يات   شأن /تيجاسرتا بياسات  سـ
ية الفكرية م عدة يف ما يصل مللكا

بدلان األقل  سة من ا لإىل   منوامخ
تني  لسـنخالل ا

بدلان األقل  لثالثة من ا
نة هناية– منوا  2009 سـ 
يا، ورواندا، ( مبزا

يويا بوإ  )ث

ية لأنغوال، ويرباي، :  يهفثالثة بدلان إضا
نغال  لسـوا

 جار

ية  سسـتعزيز القدرة املؤ
سؤولني  بار ا ملدلى  ك

واحملرتفني يف جمال 
ية الف كرية مللكا

تخدام أدوات  سـوا
ية الفكرية ألغراض  مللكا

ية  نولو ية ا جا لتك لتمن
تصادية  قوالا

ية  ثقا ية وا فوالاجامت ل ع
بدلان األقل (  )منوالا

يمي  يت  بدلان اليت  بتقعدد ا حظ ل
ية  ساعدة ا ياجاهتا إىل ا نال مل تقت لح

  وتكوين الكفاءات

ياجات غري  حتيمي الا تق
سـنة  هناية -موجود 
2009 

ية يف مالوي  : يهثالثة بدلان لعملبدأت ا
يون بال وسريا لو  ين

 جار

تدربني   شاركني يف /ملعدد ا ملا
توزيع اجلغرايف نة الواحدة وا لا  لسـ

مشارك /متدرب 300
بدلان 45من  ل بدلا من ا

سـنة  يف منوااألقل 
 330، و2008
 45من  مشاراك/متدراب

بدلان األقل  لبدلا من ا
 2009سـنة  يف منوا

 بدلا من 45من  مشاركني/متدربني 409
بدلان األقل   منوالا

 جار

يات وبرامج ورشااكت  لآ
جديدة أو معززة يف 

تعاون  بدلان (لجمال ا لا
 )امنواألقل 

شأة يف  رشااكت ا ملنعدد ا ل
بدلان األقل   فامي بني منوالا

ية والقطاع  نظامت احلكو ما مل
ية لتمناخلاص وغريها من رشاكء ا

 

 –ال توجد رشااكت 
 2009سـنة هناية 

ميت رشا ياقأ يويا وتزنا نتان يف إ ب ث  جار  ك

نفذة    ية الفكرية ا ملُعدد برامج ا مللك
نظامت أخرى  مابالشرتاك مع 

تحدة  ملاتبعة لألمم ا

شرتك   –مبرانمج واحد 
نةهناية  2009 سـ 

ثل األمم ( ممتب  مك
بدلان  سايم  تحدة ا للا ل مل

بدلان غري منوااألقل  ل وا
ية واجلزرية  سا حلا ل
يذ  شأن  ية  نا نفا تم ب ل

سل برانمج  كمعل برو
منواللبدلان األقل

شرتك بو يف و .مبرانمج واحد  يسامهة الو م
شأن  تحدة  بتقرير األمني العام لألمم ا تنفيذ "مل
بدلان األقل  سل  للبرانمج معل برو  للعقد منواك

نةمن نة حىت2001 سـ  يف " 2010 سـ 
يا ميي ألفر تعراض اإل يقالا قل  سـ

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

)BPoA(( 

ثة يف جمال  يإدارات حد
ية ال فكرية موهجة مللكا

حنو تقدمي اخلدمات 
ية معززة ية  توذات  حتب  ن

بدلان األقل (  )امنولا

عدد مراكز املعلومات 
شأة يف لك بدل ية ا نولو ملنا جل  تك

 هناية –ثالثة مراكز 
 2009سـنة 

يا  نولو ياميت ملراكز دمع ا جأجريت  تك لتق ُ
ن متةل يف  تاكر ا بوالا ندانيحملب شقر وأو غ ومد  غ

 جار

نظامت ومعاهد ملعدد األفراد وا  
تعلمي اليت حصلت عىل  لا

ية وخدمات  نولو جمعلومات  تك
شارية  ستا

مراكز املعلومات 
يا  ية يف تزنا نولو نا ج لتك
يويا ختدم مراكز  بوإ ث

ية الفكرية  مللكحبوث ا
سات  سواجلامعات واملؤ

تجارية ومل تكن  .لا
مكبوداي تعمل باكمل 

حىت هناية ( طاقهتا بعد
 .)2009سـنة 

بحو ث واجلامعات لتواصل مراكز ا
تفادة من  تجارية الا سات ا سـواملؤ ل س

ية واخلدمات  نولو جاملعلومات ا لتك
شارية اليت تقدهما مراكز دمع  ستالا

يويا يا وإ تاكر يف تزنا يا والا نولو با ث ن ب ج  لتك

 جار

 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

ية  نفقات ا لفعلا ية بعد ا) نفقات املوظفني وخالف املوظفني(ل  2011-2011لتحويالت نيف مقابل  املزيا
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

178 42 

 

584 36 654 15 

 
43% 

 

 

تحويالت  ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا ليالحظ يف املزيا متدة للفرتة  ابملقارنة2011-2010ن ية ا ملع مع املزيا شورة يف  2011-2010ن ية عن ا شطة إضا ناد أ ملإ ن فسـ
تجارية للربانجمني  نفعة والعالمات ا شأن الرباءات ومناذج ا ياسة العامة  رشيع وا لجمايل ا مل ب سـ لت ية يف 2 و1ل شطة إمنا توايل وكذكل أ ئ عىل ا ن ل

بلغ إجام (3جمال حق املؤلف للربانمج  هذا األخري  موخصص  ل يون فرنك سورسي5,1يل حبوايل ِّ ي   ).مل

يون فرنك سورسي  ية تقدر حبوايل  يوخصصت للربانمج موارد إضا مل ف ِّ ثالثة من 2011-2010 للفرتةُ ية مرشوعاتل،  لتمن جدول أعامل ا
سة"مرشوع : يه نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ رشوع "مللك تطوير األعامل يف ا"م، و تجات  ية الفكرية وتوسـمي ا لا ل ملن ية مللك نا مبدلان ا ل

بدلان األقل  رشوع "منوالوا تحدايت "م، و ية حمددة حال  نولو ية املالمئة جملاالت  ية وا تعامل املعلومات ا لتكوين الكفاءات يف ا لعلم ن جسـ تك لتق
ية حمددة  ".ئإمنا

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

بة املرصودة  ية يف حدود ا تخدام املزيا سـاكن ا ن تني%) 60-40(لنسـ  . وهو جارلسـنخالل أوىل ا
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توسطة :30الربانمج  رشاكت الصغرية وا ملا ل
 

سؤول عن  يد :الربانمجملا نيفري أوياما: لسـا ج
 

تقدم احملرز يفنبذة نةل عن ا  2010 سـ 

توسطة يف تعزيز  رشاكت الصغرية وا سات ادلامعة  ية وغريها من املؤ ية واإل ية الفكرية الو متر تقدمي ادلمع إىل ماكتب ا ملا لل س مي قلن ط مللك سـ
توسطة قدرة رشاكت الصغرية وا مل املقاولني وا ية الفكرية يف إدارة األصول غري دلهيمالوعي  وتكوينل نظام ا تعلق ابدلور الرييس  مللك فامي  لئ ي

تفادة مهنا يف تعزيز قدرهت املادية يةمسـوالا نا سـ ا فت شأن . ل ية  بوقد جرى ذكل يف املقام األول من خالل تقدمي ادلمع إلعداد مواد و طن
توسطةإدارة أصو رشاكت الصغرية وا يه أو تدريب للمقاولني وا تو ية الفكرية  ملل ا ل جك ية أو . مللك ية أو ا ساعدة املا نوتضمن هذا تقدمي ا ل لتقمل َّ

ية الفكرية  ية  ناء عىل األطر القانوية وا يص اإلصدارات ادلوية  ية، و للملكلكهيام لرتمجة اإلصدارات ادلوية إىل اللغات الو مي ن ب ل ختص ن لتنظل ط
ي ثةلطنالو هاب يف تقدمي أ مة، واإل رشاكت يف /س بل املقاولني وا ية الفكرية من  تخدام الفعال ألصول ا لدراسات إفرادية حول الا قسـ مللك

بدل املعين ها، . لا توسطة و رشاكت الصغرية وا بو اخلاصة اب شورات الو بات لرتمجة  متر ورود  ختصيصكام ا ملم ل ي ن طل سةل وسـ سلال سـامي 
ية الفكرية لقطاع األ" هذه الغاية، وقعت عدة اتفاقات ". عاململلكا يقا  ملو ل ها / ترمجةشاريعحتق متل  بعضيص ا ك  .2010 سـنةختص

شأن  تب جديدة  شاريع  سة  بووضعت  ك م ية الفكرية"مخ ياز"، و"مللكإدارة أصول ا تعلقة ابال ية الفكرية ا تقضااي ا ممل تخدام "، و"مللك سـا
نفاذ إىل سوق رؤوس األموال تجارية"، و"للاألصول غري املادية  رشاكت الصغرية  ".لاألرسار ا يني اب نوعة من ا لواكنت طائفة  ن ملعت م

توسطة،  شاري األعامل،  نمبملوا ثمستفهيم اجلامعات، و با حوا شلك نول تخدم  يع أحناء العامل،  توسطة يف  رشاكت الصغرية وا ب، وا سـ مج مل تل
تعددة الوسائط  ية الفكملمزتايد مجموعة األدوات ا تصوري حول ا مللكللعرض ا IP Panoramaرية ل

TM عىل مدى ثالث طورت، اليت 
تعلمي اإللكرتوين يف جمال إدارة  ية  ية كوراي للهنوض ابالخرتاع، كأداة تفا ية الفكرية و تب الكوري  للنوات ابالشرتاك مع ا عل مجع للملكسـ ملك

ية الفكرية ية . مللكأصول ا تب الكوري  بو ابالشرتاك مع ا ثال، نظمت الو يل ا للملكفعىل  ملك يب مل ية كوراي للهنوض ابالخرتاع س مجعالفكرية و
يع  تة أسا ية عرب اإلنرتنت ملدة  يا دورة تدر نولو تقدم للعلوم وا هد الكوري ا بوا سـ بمل ج تك يملع ناد إىلل تعددة الوسائط  ستابال ملمجموعة األدوات ا

ية الفكرية  تصوري حول ا مللكللعرض ا ميت ادلورة ثالث مرات IP Panoramaل شاراك ممن 28ختري أبعد اوفامي . 2010 سـنةق، وأ م 
سات  متر ملدة ثالثة أايم نظمهتا املؤ متد عىل اإلنرتنت و تقدمة ال  ية  سأمكلوا ادلورة اليت أجريت عرب اإلنرتنت حلضور دورة درا سـسـ تتع م

بات. نفسها هدت زايدة ملحوظة، فضال عن زايدة  ها قد  تعددة الوسائط و بات ترمجة مجموعة األدوات ا طلواكنت  مل شطل  ختصيص
تب ية وا تخداهما عرب األقراص املدجمة واملواقع اإللكرتو لكا ن   .سـ

توسطة،  رشاكت الصغرية وا سات ادلامعة  نوعة من املؤ ية، فضال عن مجموعة  ية واإل ية الفكرية الو ملورمغ أن ماكتب ا لل س ت مي من قل ط مللك
رشاك بارش مع ا تواصل ا ية إىل ا هود الرا توقف ا يني، مل  رشاكء الر لظلت ا مل ل ت سـ مل جل ها اإللكرتوين ابللغات ئي توسطة عرب مو قعت الصغرية وا مل

هرية اليت تضم حوايل  ية ا بارية اإللكرتو رشة اإل تحدة وا تخدمة يف األمم ا ست ا شا لخ نل ن مل سـ يع أحناء العامل35 000ملل شرتك يف  مج   .م

شأ سعة برامج من برامج تدريب املدربني  توسطة  رشاكت الصغرية وا بوعالوة عىل ذكل، أقامت ا ت مل ية ل مللكن اإلدارة الفعاةل ألصول ا
تعون . الفكرية ية و تلكون املعرفة األسا بدل ممن  ية من املدربني يف ا تدربني هو إعداد مجموعة اك هدف الرييس لربانمج تدريب ا متوا سـ مي ل يمل ف ئ ل

يدية  ساعدة ا تقدمي ا هارات واخلربات الالزمة  هاب مل لمتل شأن اإلدارة اىلإمل توسطة  برشاكت الصغرية وا مل ية الفكريةل  .مللك الفعاةل ألصول ا

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

يذها 30هبا الربانمج ضطلع ينتصممي األشطة اليت  اسرتشد ها و نفو تيط يات لاب ختط يةالوجهية من صتو وشارك الربانمج . لتمنجدول أعامل ا
يذ  ية ا" DA_10_05رشوع ملاتنفيف  تخدمني يف جمال ا سات وا مللكتعزيز قدرات املؤ سـ يد الوطين ودون ملس لصعلفكرية عىل لك من ا

ميي ميي واإل قلاإل يه عدد من ادلراسات وبرامج تدريب املدربني وترمجة و" قل ف، يف اإلطار اذلي نفذ  ِّ شورات /ُ سةل  يص  نأو  سل مختص
ية الفكرية لقطاع األعامل" ن". مللكا توسطة لالتفاع  رشاكت الصغرية وا هم ا هدف الرييس هو تعزيز  بواكن ا ن مل ل ف ئ ية الفكرية فضال ل مللكظام ا

ية الفكرية تفادة من نظام ا ها من الا توسطة و رشاكت الصغرية وا تحدايت اليت تواجه ا بات وا هم ا مللكعن  نع لعق سـف مل ل األداة ُوترمجت . متل
تعددة الوسائط  ية الفكرية ملا تصوري حول ا مللكللعرض ا ندية واجمل اللغاتإىل ) كام هو موحض أعاله( IP Panoramaل تا يلا برية والعرية، ل

يا إىل ويه ترتمج  ية اتاللغلحا با ية واإل بوندية والفر نا سـ سـ ل  . نل
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 بياانت األداء

بة تاجئ املر تقا لن
 الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء 

رشاكت  لوعي أفضل دلى ا
توسطة  ملالصغرية وا

ها  سات ادلامعة  لواملؤ س
ية  مللكبإدارة أصول ا

الفكرية ودلى واضعي 
ية إدراج ا مهياسات بأ لسـ

ية الفكرية مضن  مللكا
ية  ياهتا الو ناسرتا طيج ت

ية  نا تعلقة ابلقدرة ا سـا ت فمل ل
للرشاكت

 

رشاكت الصغرية  لاملزيد من ا
سات ادلامعة  توسطة واملؤ سوا مل
ترب املوقع اإللكرتوين  تعها اليت  ل

هذا الربانمج  لاخملصص 
سابقة  شورات اجلديدة وا لوا ملن

رش عوالوحدات الانيت  يف  ةث
تعددة  ملمجموعة األدوات ا
ية  بانوراما ا مللكالوسائط  ل
ها ها يف  يدة  معلالفكرية  ل مف

 

زايرة للموقع  1 879 689
رشاكت الصغرية  للاإللكرتوين 

توسطة   )2009سـنة (ملوا

زايرة للموقع اإللكرتوين 1 001 229
بارية  34 453 رشة اإل خشرتاك يف ا لن م

توسطة ملرشاكت الصغرية وا لل
 

 جار

بدلان اليت زايد   لة يف عدد ا
شورات  ملنتطلب ترمجة ا

ميي  لتعلووحدات الربانمج ا
IP PANORAMA

TM إىل 
ها مبا  ية و ختصيصلغاهتا الو طن

ياجاهتا تناسب ا   حي

ية مع 18وقعت    بدلا16 ق اتفا
بدلان رشيكة /لا سات ا لاملؤ س
شورا52ختصيص /تكييف/لرتمجة من 

وصل إجاميل عدد اللغات اليت و
تصوري حول  الأداةُترمجت  لعرض ا

ية الفكرية يد مللكا ق إلهيا، أو مازالت 
 ، إىل مثاين لغات إلهياالرتمجة

 جار

ية اليت    طنعدد ادلراسات الو
يُستشهد هبا مكرجع يف وضع 

ياسات لسـا
 

متل أي دراسة متل أي دراسة  تكمل  بع . تكمل  يا  سـجترى حا ل ُ
تان يف مرحةل  سـدراسات؛ درا

بكرة متقدمة، ومخس يف مرحةل   م

 

 جار

شري إىل    باسات اليت  تعدد الا قت
وأداة منشورات الربانمج 

ية  تصوري حول ا مللكالعرض ا ل
 الفكرية

توفرة ياانت غري  ما لب
توفرة  ياانت غري  ما لب

غري  
 متوفر
 لسـنة
2010 

رش املزيد من    نزايدة يف طلب 
ية  توى األصيل عن ا مللكا حمل

 الفكرية لقطاع األعامل

شورات جديد منمل تعد أي  سة  ةُ شاريع  يف بإجراء  مخصدر  م تلك
يذها يا  تنفتب، وجيرى حا ل ُك

 

 جار

قدرة معززة دلى 
سات ادلامعة  ساملؤ
للرشاكت الصغرية 

توسطة، مبا فهيا  ملوا
سات  ساجلامعات ومؤ

رشاكت،  لتدريب تكل ا
عىل تقدمي املعلومات 

ية الفكرية  تعلقة اب مللكا مل
وخدمات ادلمع 

شارة لزابئهنا   ستوالا

سات ادلامعة زايدة عدد  ساملؤ
توسطة  ملرشاكت الصغرية وا لل

اليت تقدم اخلدمات واملعلومات 
ية الفكرية تعلقة اب مللكا   مل

سات 45 سة من املؤ س مؤ س
رشاكت الصغرية  للادلامعة 

توسطة  ملوا

سات 30 سة جديدة من املؤ س مؤ س
توسطة رشاكت الصغرية وا ملادلامعة  لل

 

 جار
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بة تاجئ املر تقا لن
 الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء 

سات ادلامعة    سعدد املؤ
توسطة، للرشاكت الصغري ملة وا

تخدم  تسـمبا فهيا اجلامعات، اليت 
ند إىل  بو أو مواد  ستمواد الو تي

بو يف ما تقدمه من  يتجات الو من
ية وتكوين  تو عخدمات ا ل

  الكفاءات

توفرة ياانت غري  ما لب
توفرة  ياانت غري  ما يان يوزع  .لب َّا ُ سـتب

تني سـنمرة لك 
 

غري 
متوفر 
لسـنة
2010 

رشاكت الصغرية    لبة رضا ا نسـ
توسطة عن اخلدمات ملوا

شارية اليت تقدهما  ستالا
ها سات ادلامعة  لاملؤ  س

توفرة ياانت غري  ما لب
توفرة  ياانت غري  ما يان يوزع  .لب َّا ُ سـتب

تني سـنمرة لك 
 

غري 
متوفر 
لسـنة
2010 

قدرة معززة دلى واضعي 
ياغة  ياسات عىل  صا لسـ

شاريع  مياسات وإعداد  سـ
يف جمال إدارة أصول 

يذها ية الفكرية و نفا  تمللك

املزيد من اإلشارات إىل إدارة 
ية الفكرية يف  مللكأصول ا

توجهيات  ياانت واخلطب وا لا لب
الصادرة عن واضعي 

ياسات   لسـا

توفرة ياانت غري  ما لب
توفرة  ياانت غري  ما يان يوزع  .لب َّا ُ سـتب

تني سـنمرة لك 
 

غري 
متوفر 
لسـنة 
2010 

ها    شاريع اليت  تضععدد ا مل
ية ونفذها  تاحلكومات الو طن

ند للهنوض  تستابملقاوالت اليت 
ية الفكرية  مللكإىل ا

توفرة ياانت غري  ما لب
توفرة  ياانت غري  ما يان يوزع  .لب َّا ُ سـتب

تني سـنمرة لك 
 

غري 
متوفر 
لسـنة
2010 

 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

ية  نفقات ا لفعلا تحويالت ) نفقات املوظفني وخالف املوظفني(ل ية بعد ا ليف مقابل  املزيا  2011-2011ن
سورسيةبآال( يف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

729 4 

 

195 5 230 2 

 
43% 

 

 

تحويالت  ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا ليالحظ ارتفاع يف املزيا مت2011-2010ن ية ا ملع ابملقارنة مع املزيا تقال 2011-2010دة للفرتة ن ن، ويعزى ذكل أساسا إىل ا
 .موظفني للعمل يف هذا الربانمج

 

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

نة  سـهدت  تخدام موارد خالف املوظفني، ويعزى ذكل إىل 2010ش ية يف ا تد بة  سـ  ن مسـ ها خالل ن يذ األشطة اخملطط  تأخري يف  لا ننف تل
ثاين من  نصف ا لا يجة إلعادة2010 سـنةل نظمي ادلاخيلنت   .لت ا

بة املرصودة  ية يف حدود ا تخدام املزيا سـومعوما، اكن ا ن تني وهو جار%) 60-40(لنسـ  .لسـنخالل أوىل ا
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يا :10الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـا ل ل
 

سؤول عن  يان وشارد :الربانمجملا يد يوهانس كر تا يستسـ ل
 

تقدم احملرز يفنبذة  2010 سـنة ل عن ا

نة  رشية والقوقاز، فضال عن بعض  2010سـيف  يا الوسطى وأورواب ا يق، وبدلان آ هود يف دول أورواب الوسطى وا قتركزت ا لجل سـ لبلط
يهتا  تاكر واإلبداع من أجل  ية الفكرية للحث عىل الا نظام ا توسط عىل الرتوجي لالتفاع  يض ا بحر األ بدلان يف حوض ا منا ب ب ن مل ب ل تل مللك

ية  ثقا ية وا تصادية والاجامت فالا لق يةع  .تيجبطريقة فعاةل واسرتا

بدلانوانصب الرتكزي يذها يف ا ية و ية الفكرية الو يات ا ياغة اسرتا شلك خاص عىل  ل  ن يج ص نفب تمللك ط تصاد احلرت تقةل إىل نظام الا ق ا  .ملن
نطقة، أعد  بدلان يف ا ياجات اخلاصة  هذه الغاية، ومراعاة لال يقا  َّو ُ مل لل حت ل ية الحتق يات ا ياغة اسرتا يل  مللكد يج لص بدلان تل تقةل لفكرية يف ا ملنا

تصاد احلر ية قإىل نظام الا شأن  شورة  بدلان وتقدمي ا تكل ا ية  ياجات احلا يمي الا نظمة  ثات اخلرباء ا معل، وأرسل عدد من  ب مل ل ل ل ت مل حبع تقل ّ ُ
ية يات و نوضع اسرتا طيج نظر. ت ية الفكرية أو أعادت ا شأن ا ياهتا  متدت بدلان عديدة اسرتا يجة ذلكل، ا لو ب مللكيج تت ع يا، ( فهيا ن با نأ ل

يا،  نغارايتوبلغاراي، وكروا ياهو بدلان يف ذكل )ن، وروما يل، (ل، ورشعت بعض ا هرسك، وإرسا نة وا بو يا، ويالروس، وا ئأر سـ ل ب لن مي
يا، وتريا تان، ومالطة، ومودلوفا، ورصيا، وأوكرا كوقريغزي ن ب  ).سـ

بق ذكرهو ية املذكورة أعاله، وكذكل األدوات اليت  تو سـهلت الويقة ا جهي ل ث يلس يا، وحق (لتفصا اب نولو جيف جمال نقل ا  املؤلف، لتك
توسطة رشاكت الصغرية وا ملوا ية الفكرية)ل ية يف جمال ا رشيعات الو مللك، حتديث ا ن طت ها  .ل ية  بعة بدلان رشيعاهتا الو جلعلفعدلت  ن ت طسـ

ية، وأعلن  ية الو ية الفكرية وخطط ا نمتىش مع املعاهدات ادلوية  من طل لت للملك رشيعات القامئة بدلا عن عزمه 16ت نظر يف ا تعىل إعادة ا  .لل

بو خو تعراض الل الفرتةيتلقت الو سـيد الا ية الفكرية عىل حتديث إجراءاهتا ق ساعدة ماكتب ا بات عديدة اكنت هتدف إىل  مللك  م طل
تة اخلاصة هبا بدلان ا. متوأنظمة األ ساعدات، مبا يف ذكل حتديث الربامج، إىل ا بو يف تقدمي هذه ا لوجنحت الو ل مل يةي يا،  :لتا با نأذريجان، وأ ل ب

يا يا، وأوكرا بل األسود، والاحتاد الرويس، ورصيا، وسلو يل، وا يا، وإرسا هرسك، وكروا نة وا بو نويالروس، وا ن ب جل ئ ت سـ ل فيب  .ل

تعزيزّوعالوة عىل ذكل وس ية األخرى  تصادية ا يع القطاعات الا ية واملقاولني و نا تعاون مع ادلوائر ا بو نطاق ا لعت الو ن مج ع لص ل ملعي ن الاتفاع ق
ية  ية بني القطاعني العام واخلاص يف جمال ا يع إقامة رشااكت  نطقة و تصادية يف ا ية الا يق ا ية الفكرية من أجل  مللكاب ق حتق حململلك شج مل تمن لت

يل ا. الفكرية يث أبرمت عدة اتفاقات، مبا يف ذكل عىل  نطقة،  تاجئ املحرزة يف هذه ا ملويف الاحتاد الرويس حتققت أمه ا مل بن سح ُ ُ ثال، ل
ية  ية الفكرية، وادلائرة الاحتادية  هد احلكويم الرويس  ية، وا للملكاتفاق بني املركز ادلويل جبامعة موسكو لومونوسوڤ احلكو للملك ملع م

تجارية  ية الفكرية والرباءات )ROSPATENT(لالفكرية والرباءات والعالمات ا للملك، وأبرم كذكل اتفاق بني ادلائرة الاحتادية  ُ
ها والعالمات ا يات اجلديدة وسو نولو بحث يف ا يقتجارية ومركز ا ج تتك ل سة سكولكوف–لل  .س مؤ

ئات احملددة  هور وبعض ا ية، هبدف تعزيز الوعي دلى عامة ا رشية الو ناء قدرات املوارد ا بدلان  متر أيضا تقدمي ادلمع إىل ا لفوا مجل ن ب ب طل لل سـ
ية الفكرية ألغراض ا مللكوتعزيز القدرة عىل الاتفاع الفعال اب يةن ثقا ية وا تصادية والاجامت فية الا لق ع ِّودرب أكرث من . لتمن متخصص  500ُ

تعلقة  جمالخبري يفو تخصصة ا ية الفكرية ا ية الفكرية يف برامج ا ب ا مل مل مللك يا، واإلنفاذ، وحقمللك نولو جنقل ا ية لتك مللك املؤلف، وتدريس ا
يدية، وغريها ِّوابإلضافة إىل ذكل، نظ. لتقلالفكرية، واملعارف ا نطقة ُ ية يف ا بو ا ملم العديد من مدارس الو يا، والاحتاد الرويس، (لصيفي تكروا

يا  ).نوأوكرا

تصادية ألورواب وعزز تحدة الا نة األمم ا ثل  ية ادلوية األخرى،  نظامت احلكو ية وا ية واإل نظامت الو تعاون مع ا ق أيضا ا م ملم جل ل مل مي ن مل قلل ط
)UNECE( نظمة األوروية لرباءات الاخرتاع ب؛ وا يوية لرباءات الاخرتاع )EPO(مل نظمة األوروية اآل سـ، وا ب وشاركت  ).EAPO(مل

تخصصني يف جمال  تصادية ألورواب، ويف فريق من ا تحدة الا نة األمم ا ية اخلاصة  ية اإل ية ا بو بصفة خاصة يف اآل ملالو مل بلج مي ل قي قليق لتنسـ
ية ال تدر بات وادلورات ا نا ية الفكرية، وكذكل يف العديد من ا با يمللك ل سـ نظمة األوروية مل ية لرباءات الاخرتاع وا نظمة األور بيت نظمهتا ا مل ب مل

يوية لرباءات الاخرتاع  .سـاآل
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ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

يا10ظل الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا تعلق اب ية فامي  شأن ا بو  يذ جدول أعامل الو يا يف  سـ يؤدي دورا ر ل ل ي من ب ي لتسـ تنف . ئي
شطة واكن هذا هو حال ت بو وأ ية اليت تقدهما الو ساعدة ا تعلقة اب ية ا يات جدول أعامل ا نو ي ن مل مل من لتقص يات اليت - تكوين الكفاءاتلت تو ص ا ل

ئة ألفتندرج حتت  شطة الربانمج لفا ية تصممي أ مترت يف حتديد  ن، واليت ا كيف يذها10سـ   .تنف و

 بياانت األداء

بة تاجئ املر تقا  الوضع ت األداءبياان أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

يات ورشيعات  تاسرتا تيج
ية  شأن ا ية  مللكو ب طن

توافقة  مالفكرية 
يات  تيجوالاسرتا
ية  ئواخلطط اإلمنا

ية فضال عن  طنالو
املعاهدات والاتفاقات 
ية  شأن ا مللكادلوية  ب ل

 الفكرية 

ها 15حوايل  ل بدلا جديدا 
تكوين  ية  لبرامج و طن

يات يف  تيجالكفاءات واسرتا
ية الفك رية مدجمة مللكجمال ا

ية ية الو نمع اخلطط اإلمنا  طئ

 

ية  يات ا مللكطورت اسرتا تيج
 :، ويه بدلا11الفكرية يف 

هرسك، وبلغاراي،  نة وا بو لا سـ ل
ية،  هورية ا يا، وا يكوكروا لتشـمجل ت

تان، وبوندا،  نغاراي، واكزا لو سـ خه
يا، والاحتاد الرويس،  نوروما

يا يا، وسلو نوسلوفا  فيك

ية اسرتا تا بدلان ا متدت ا يجا ل ل تل يات ع
ية الفكرية أو راجعهتا يا،  :مللكا با نأ ل

يا،  نغارايتوبلغاراي، وكروا ياهو ن، وروما
 

ية يف إعداد  تا بدلان ا لورشعت ا ل ل
ية الفكرية يات ا مللكاسرتا يا،  :تيج مينأر

هرسك،  نة وا بو لويالروس، وا سـ ل ب
تان، ومالطة،  يل، وقريغزي سـوإرسا ئ
يا، وتريا يا، وأوكرا كومودلوفا، ورص ن  ب

 جار

ها 21 حوايل  ل بدلا جديدا 
ية حمدثة  َّقوانني ولواحئ و نط

ية  ية الفكرية  شـشأن ا ممتب مللك
مع املعاهدات والاتفاقات 

ية الفكرية  شأن ا مللكادلوية  ب ل
توافقة مع األولوايت  مو

ية ية الو ناإلمنا  طئ

ية 22 طن بدلا عدلت رشيعاهتا الو ت
متىش مع  ها  ها  نوي تعد تأو  جلعل يل ت

ية للملكاملعاهدات ادلوية   الفكرية ل
ية ية الو نوخطط ا طمن  :، ويهلت

يا، وأذريجان، ويالروس،  بأر ب مين
هرسك، وبلغاراي،  نة وا بو لوا سـ ل
ية،  هورية ا يا، وا يكوكروا لتشـمجل ت

يا،  نغارايجوجور ، هو
هورية  يا، و توا تان، و مجواكزا ن ي لسـ خ

سابقة،  ية ا يوغوسال لمقدويا ا ل فن
لومالطة، ومودلوفا، وبوندا، 

يا، وسلوف يا، ورص بوروما يا، ن كا
تان،  يا، وطا سـوسلو يكن جي ف

يا تان، وأوكرا نوتركام  نسـ

ية  بدلان اليت عدلت رشيعاهتا الو نا طل ت
لها تامتىش مع املعاهدات ادلوية  جلعل

ية  لتمنية الفكرية وخطط ا للملك
ية نة  :يهو ،طنالو بو يا، وا با سـأ ل ن ل

يا،  هرسك، وبلغاراي، وكروا توا ل
تان يا، وأوز يل، وروما سـوإرسا ن  بكئ

 
بدلان ال ها يهلوا نوي تعد يليت   :ت

يا، ويالروس،  بأر وبلغاراي، مين
يا نغارايجوجور تان، ه، و خسـ، واكزا
يا،  توا نو هورية مقدويا لي نو مج

سابقة ية ا يوغوسال لا ، ومالطة، فل
يا،  يا، وسلو نومودلوفا، ورص فيب
تان،  تان، وتركام سـوطا نسـ جيك

يا، وتريا كوأوكرا  ن

 جار

ية  لخدمات أكرث فعا
ناال تقدهما  هل  موأ س

ية املؤ نسات الو طس
ية الفكرية ية اب مللكا  ملعن

ها بىن 14حوايل  ل بدلا جديدا 
ثة وإدارة معززة  َّية حد ي حتت
ية  مللكللخدمات يف جمال ا

يب  لالفكرية، مبا يف ذكل أسا
معل أحدث وإجراءات 

تة متية مؤ   مكتب

 بدلا عززت كفاءات مراكز 17
ية الفكرية هبا، ويه يا،  :مللكا با نأ ل

يا، ،بويالروس، وبلغاراي ت وكروا
تويا،  ية، وإ هورية ا نوا سـ يك لتشـمجل

نغاراي يا، هو تان، وال تف، واكزا خسـ
يا،  يا، وبوندا، وروما توا نو ل ن لي
يا،  بوالاحتاد الرويس، ورص

يا يا، وأوكرا يا، وسلو نوسلوفا ن  فيك

ية الفكرية حدثت مللك ماكتب ا
يات جديدة( تهتا) جمبر  12 يف متوجرتأ

يا،  :بدلا، يه با نأذريجان، وأ ل ب
هرسك، بويال نة وا بو لروس، وا سـ ل

بل األسود،  يل، وا يا، وإرسا جلوكروا ئ ت
يا،  بوالاحتاد الرويس، ورص

يا يا، وأوكرا نوسلو  فين

 جار

ها 15حوايل   ل بدلا جديدا 
مراكز للمعلومات واخلدمات 
يد يف جمال  شلك  جتعمل  ب

ية الفكرية  مللكا

 بدلا عززت كفاءات مراكز 17
ية الفكرية هبا، ويه ي :مللكا با نأ ا، ل

يا،  تويالروس، وبلغاراي وكروا ب
تويا،  ية، وإ هورية ا نوا سـ يك لتشـمجل

نغاراي يا، هو تان، وال تف، واكزا خسـ
يا،  يا، وبوندا، وروما توا نو ل ن لي

ئت  مراكز للمعلومات واخلدمات نشأ
ية الفكرية يف  تعلقة اب مللكا ،  بدلان8مل

هرسك، أذ :يه نة وا بو لريجان، وا سـ ل ب
يل، ومقدويا،  يا، وإرسا نوجور ئ ج
بل األسود، وتريا كومودلوفا، وا   جل

 

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع ت األداءبياان أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

يا،  بوالاحتاد الرويس، ورص
يا يا، وأوكرا يا، وسلو نوسلوفا ن  فيك

شئ يا دل مركز نوأ نولو جمع ا لتك
تان تاكر يف قريغزي سـوالا  ب

َّكفاءات معززة 
ية  مللكتخصصني يف ا للم

 الفكرية

 بدلا بربانمج 16تزويد 
ية الفكرية  شأن ا مللكتدرييب  ب

سن يف أ يل  حتو داء ما تسج
 من %60يربو عىل 
شاركني  ملا

 

تخصصني  ية  ملقدمت برامج تدر بي ُ
ية الفكرية من  ،  بدلا12مللكيف ا

يا، ويالروس،  :يه يا، وأر با بأ ن ن ميل
ية،  هورية ا يكوبلغاراي، وا لتشـمجل

تان، تان، خسـواكزا سـ قريغزي
يا، ومودلوفا، والاحتاد  توا نو لي
يا يا، وأوكرا نالرويس، وسلوفا  ك

ميت برامج ت ية قأ ية ومدارس  يفدر صب ي
تخصصني يف  ية  ملوزايرات درا سـ

ية الفكرية من   :، يه بدلا11مللكا
يل،  يا، وإرسا يا، وبلغاراي، وكروا با ئأ ت ن ل

بل األسود، وبوندا، والاحتاد  لوا جل
تان،  يا، وطا سـالرويس، وسلوفا جيكك

يا نوتريا، وأوكرا تعد دراسة  .ك سـو
ية تقصا ئا يق ت سـ لتطبيس مدى ا ق

هارا نةهنايةقبل ت للمالفعيل   سـ 
2011 

 جار

تفاع فعال بأنظمة  نا
ية الفكرية بفضل  مللكا

ية بني  حملإقامة رشااكت 
القطاعني العام واخلاص 
ية الفكرية  مللكيف جمال ا

تحداث ما بني   10سـا
رشوعات  ثة و مرشاكت حد ي

ثة 12و متفرعة ي رشكة حد
رشوع تفرعامو  يف بدلان ام 

خمتلفة يف إطار رشااكت قامئة 
اعني العام واخلاص بني القط

ية  مللكألغراض تطوير ا
 نالفكرية والاتفاع هبا

ميت رشااكت بني القطاعني العام  قأ
 :يه،  بدلان10واخلاص يف 

يا،  ية، وجور هورية ا جا يك لتشـمجل
يا، وبوندا،  تان، وال لواكزا تفسـ خ

يا، والاحتاد الرويس،  نوروما
يا يا، وأوكرا يا، وسلوفا نورص ك  ب

ميت رشااكت بني القطاعني  العام قأ
يا،  :يه،  بدلان7واخلاص يف  با نأ ل

يا،  هرسك، وكروا نة وا بو توا سـ لل
نغاراي ، والاحتاد الرويس، هو

تان يا، وأوز سـوسلو بكن  في
 

رشااكت6 وتعزتم ، ل بدلان إقامة تكل ا
يا، وأذريجان،  :ويه بأر مين

تان، ومودلوفا،  سـويالروس، وقريغزي ب
 كوتريا

 جار

بدلان اليت  تخدام ا لا سـ
ية متر مبرحةل ا لتقا ن

ألدوات ودالئل معدة 
تفاع  ثا للهنوض ابال نحد ي
ية الفكرية  مللكحبقوق ا

ية  يق ا منية  لتبغ حتق
تصادية  قالا

عدد زايرات القراء للموقع 
سب املادة  حباإللكرتوين 

بدل   لاإلرشادية وا

بدأ العمل عىل بعض أدوات 
سري  ية إىل  بو اخلاصة الرا يالو تي م

تبادل اخلربات وأفضل املامرسات 
ياجات وا ية الا تملعدة  حب لتل

نطقة بدلان ا ملاخلاصة   .ل

 عىل اإلنرتنت صفحة 3 000حوايل 
ثا  يشري إىل األدوات املعدة حد ت

ية مع ما  تقا لبدلان اليت متر مبرحةل ا ن لل
  قارئ30 000يقرب من 

 جار

تة مواد إرشادية يف   تاج  سـإ ن
نةهناية  2011 سـ 

 : ثالث أدوات جديدةأعدت

ية الف-1 ية مللك إدارة ا ميكرية األاكد
بكرة من اإلبداع  ملواملرحةل ا

 املزيات اخلاصة ألنظمة حق -2
 املؤلف

شأن تعزيز ادلور -3 يات  ب تو ص
رشاكت الصغري  لاذلي تقوم به ا
بدلان  تكرة يف ا توسطة ا لوا ب ِمل ملُ

تقةل   ملسـاألعضاء يف أرسة ادلول ا

يل  : أداة واحدة جديدةأعدت لد
ية الف يات ا مللكياغة اسرتا يج  كريةتلص

 جار
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ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

ية  نفقات ا لفعلا تحويالت ) نفقات املوظفني وخالف املوظفني(ل ية بعد ا ليف مقابل  املزيا  2011-2011ن
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

111 6 460 6 193 3 49% 
 

 

تحويالت  ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت ارتفاع الحظ ي ية بعد ا ليف املزيا متدة للفرتة  ابملقارنة مع املزي2011-2010ن ية ا ملعا تقال ، ويعزى ذكل أساسا إىل 2011-2010ن نا
 .موظفني للعمل يف إطار هذا الربانمج

 

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

تخدام ا بة املرصودة سـاكن ا ية يف حدود ا سـملزيا تني وهو جار%) 60-40(لنن  .لسـنخالل أوىل ا
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بو :11الربانمج  ية الو يأاكد  مي

سؤول عن  يد :الربانمجملا  نياماي أو جوفرلسـا

تقدم احملرز يفنبذة نةل عن ا  2010 سـ 

بو  ية الو يواصلت أاكد نةمي ية لصاحل ادلول األعضاء ابالشرت2010 سـيف  ها يب تقدمي دورات تدر تعاونة اليت  سات ا جيمعاك مع املؤ مل س
هد بو تعاون قدمي ا ية الو لعبأاكد ي تجابة . مي تعلمي عن بعد ا بارش وا تعلمي ا نظام ا نوعة  ية جديدة و ية دورات تدر سـوأطلقت األاكد ل مل ل ب ت ممي يب

ية وعالوة عىل ذكل. للطلبات املزتايدة اليت تقدهما ادلول األعضاء ية تعزيز ا ملهنج واصلت األاكد ية مي تدريس ا تخصصات  تعددة ا مللكا ل ل مل
ية تدر ها ا بالفكرية من خالل برا يجم  .ل

هين  تطوير ا ملويف إطار برانمج ا تعاون مع –ل سة 26ل اب ية دورة22ُ نظمت –س مؤ ية وحق املؤلف واحلقوق حول يب تدر نا ية ا ع ا لص مللك
تفادوا من هذه ادلورات  2010 سـنةيف و. اجملاورة شاراك191سـبلغ إجاميل عدد اذلين ا تدريب عزز . م  شاركون إىل أن ا لوأشار ا مل

ية الفكرية مللكمعارهم وهماراهتم يف إدارة حقوق ا ية الفكرية،ف تخديم نظام ا مللك ومكهنم من تقدمي خدمة أفضل  بب و. ملسـ سيرجع 
شاركني اذلين تلقوا تدربا  يالاخنفاض العام يف عدد ا ية 2009 بسـنة، مقارنة 2010 سـنةمل سؤو ل، إىل رفع  تني حول م يبينظمي دورتني تدر ت

ها إىل الربانمج  ية و نقلحق املؤلف من عىل عاتق األاكد  .3مي

تعلمي عن بعد مرتفعا و شاراك 53 522فقد جسل الربانمج ، 2010 سـنةلظل الطلب عىل دورات ا تحقق يف عام –م  ي وهو اثين أعىل رمق 
ية، واأل اإلجناتقدمت ابللغ)  حصة85( دورة 14 بدلا يف 184 من –واحد  ية، نسـلزيية، والفر ية، والعرية، وا ية، والربتغا لصينبا ب ل ن سـ

ية شأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  :ُوقدمت دورات بلغات جديدة، مهنا .سـوالرو تقدمة  بادلورة ا ية، ) DL201(مل سـابللغة الرو
شأن الرباءاتمدخل إودورة  تعاون  بىل معاهدة ا ية واتابللغ) 101PCT (ل لصين العرية وا يةب ية والكورية والرو يااب سـا ن وعالوة عىل  .ل

ية  بو وناء عىل طلب اجلامعات وماكتب ا شرتكة مع الو تري ا تعمل عن بعد يف إطار برامج املا متر تقدمي دورات ا مللكذكل ا ب ي مل سـ جل سـ
تني جديدتني، هام  و.الفكرية تقد مبدأ تقدمي دورتني  ية الفكرية"م ية ال) DL-450" (مللكإدارة ا رش مللكوإدارة ا -DL(لنفكرية يف قطاع ا

ية الفكرية الربازييل والكروايتمكتيبمن ) 16(ن وُ معلمّودرب. 2010 سـنة، يف )401 تعلمي عن بعد اليت  مللك ا لعىل تدريس دورات ا
ها بو و ختصيصتقدهما الو ية  ُأطلقتو. ي ية ا شأن تعزيز ا ية  ية األوىل اليت تقدهما األاكد تادلورة العا ب مي لتحمل يا مراكز خد(لبن نولو جمات  تك

ية )املعلومات بلغ إىل نسـ ابللغة الفر شاراك 57يما  ثفة اليت يقدهما الربانمج ) يف املغرب(م  تدربات ا تعدادا  ملكا ي لل يال . 14سـ قلوقد تأخر 
تخدام  بات اجلديدة ال بب ا تعلمي عن بعد  نصة جديدة إلدارة ا سـرش  تطل ل ملن س بوبم تخديم الو يمركز  بومسـ تقدمي خدمات الو ي  ومن . ل

ثاين من  نظام يف الربع ا توقع أن يمت إطالق هذا ا لا ل  .2011 سـنةمل

ية؛ وذكل و سات األاكد ية الفكرية يف إطار برانمج املؤ تخصصني يف ا تدريب املدربني وغريمه من ا تعاون مع اجلامعات  متر ا ميا س مل ل مللكل سـ
ية الفكرية ية تعلمي ا مللكمن أجل تعزيز فعا تحق 2010 سـنةيف  و.ل با من 33 ما مجموعهل، ا تلفا بربانمج 28ل طا تري املخم بدلا  يف قانون جسـا

ية ا تعاون مع لفكرية مللكا نو واب لاذلي قدم ابالشرتاك مع جامعة تور ي ِّ تدريب ُ نظمة العمل ادلوية للاملركز ادلويل  تابع  لا مل كام . )ITC-ILO(ل
تعاون مع جامعة أفر ية الفكرية اب تري يف ا لقدم برانمج درجة املا مللكسـ ج ِّ تحق هبذا ُ ية الفكرية، وا ية  ية األفر نظمة اإل ليا وا مي للملكمل يق قليق

با من 31الربانمج  شرتكني جديدين، هام . بدلا16ل طا َوذكل ابإلضافة إىل برانجمني  تري املبرانمج ) أ( :م ية ايف جسـا لفكرية مللكقانون ا
تعاون مع جامعة كويزن لاب يا،ل يا بأسرتا نولو لند  ج تحقنيللتك با20 به ملل واكن عدد ا ية الفكرية ) ب (؛ل طا تري يف ا مللكوبرانمج درجة املا جسـ

ية الفكرية وجامعة ايوندي  ية  نظمة األفر تعاون مع ا للملكاب يق مل تحق به 2ل با30ل ابلاكمريون، وا تجارة و. ل طا نظمة ا بو مع  لشاركت الو مي
ية الفكر نظمي ندوة ملدريس ا ية يف  مللكالعا ت شاركة مل ية الفكرية دلا ب21ُ مدرسا من 21مبية  ية تعلمي ا تواصل وفعا مللك من أجل تعزيز ا ل ل

يع أحناء العامل تدريب يف  مجوا ي موظف20 ّدربوعالوة عىل ذكل، . ل بو 20ا من ما حكو شرتكة بني الو تقدمة ا ي بدلا يف إطار ادلورة ا مل مل
ية تجارة العا نظمة ا ملو ل ب350  ما مجموعهوشارك. م يل طا تاذا جا معا وأ ثا وموظفسـ شأن حا واب ية  ية وو يا يف أربع ندوات إ با حكو ن طمي قل م

ب يجي، و ية الفكرية عقدت يف بلغاراي، و بحث يف جمال ا تدريب وا تعلمي وا يا ل ل لل ف  .اي، ومالويريمللك

ية منوه يف  بو ا لصيفواصل برانمج مدارس الو يصل 2010 سـنةي ية،  تحدة األمر تقدميه يف بدلين جديدين، هام الربازيل والوالايت ا ل  مل يكب
ية إىل إ تفاد .  مدارس10لصيفجاميل عدد املدارس ا بري وهمين شاب من 302سـوا  سـنةُ بدلا من ادلورات اليت قدمت 67ك طالب 

2010.  
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ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

يذ  ية مرشوعتنفشارك الربانمج يف  ية  "DA_10_01لتمن جدول أعامل ا ية جديدة يف جمال ا يات و مللكرشوع رائد إلشاء أاكد ن مي ن طم
يذ و. "لفكريةا ية هذا تنفبدأ  هورية ادلو رشة بدلان، مهنا ا رشوع يف  يكا مينمجل ع تا اتفاقات تعاونتونس ومل تان و قعا بدأ . لل توقع أن  يومن ا مل

ت ثل  ميي  تب إ تعاون مع ثالثة بدلان أخرى و سـقربا ا مي ل قلي يجية بدلانمك تعاون ا خلل من جملس ا رشوع عىل ادلخول يف  و.ل ملأوشك ا
ية جديدة يف بريو يف مايو مرحةل دراسة ا تح أول أاكد توقع أن  سة بدلان، ومن ا ميجلدوى يف  ت مل  .2011ُتفمخ

سني واب ية  حتإلضافة إىل ذكل بدأت  يةإدماجمعل تعلمي عن بعد اخلاصة ابألاكد ية يف برامج ا مي جدول أعامل ا ل يه امس .لتمن يد ما يطلق  علوأ  ع
تعملاملقاربة اليت تركز عىل" يةلرفع ماكنة ت" مل ا ية الفكرية وا لتمندريس ا ية ّذلكل تعدنتيجة و. مللك نة لدلورة العامة عن ا مللك اآلن مناذج  معي

ية ) DL-201(وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة ) DL-101(الفكرية  نا ية والرسوم والامنذج ا ياانت اجلغرا تجارية وا عوالعالمات ا لص ب فل ل
)DL-302 ( والرباءات)DL-301 (تجزأ من هذه ادلوراتمما جيعل جدول أعامل ية جزءا ال  شأن ا بو  ي الو من ب متل أول . لتي يكوسوف 

 .2011منوذج من هذه الامنذج يف أبريل 

يذها 11ضطلع هبا الربانمج ين تصممي األشطة اليت واسرتشد ها و نف و تيط يات ختط صتو ية ب تعلقة لتمنجدول أعامل ا ية ملا ساعدة ا ناب لتقمل
 .وتكوين الكفاءات

 بياانت األداء

بةلا تقتاجئ املر  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء ن

نة  حمسَّهمارات ومعارف 
َّومعززة ملوظفي ماكتب 
ية الفكرية وأحصاب  مللكا

بدلان  لاملصاحل اآلخرين يف ا
ية نا ما  ل

نسـبة الرضا عن اكفة برامج 
تري يف  هادات املا ية و سـاألاكد جمي ش

ية الفكرية   مللكقانون ا

عن % 95سـبة نب ارض
هين،  تطوير ا ملبرانمج ا ل
ية،  سات األاكد ميواملؤ س
تعلمي عن بعد   لوبرانمج ا

بة ارض عن برانمج % 97بنسـ 
سات  هين، واملؤ تطوير ا سا ملل

تعلمي عن بعد ية، وبرانمج ا لاألاكد  مي

 جار

تدربني/نسـبة الطالب   شاركني/ملا  ملا
تخدمون املعارف  يسـاذلين 

هم، موزعة  هارات اجلديدة يف  معلوا مل
بدل تب وا لسب ا ملكحب

 

تطوير % 90 ليف برانمج ا
هين  ملا

هين% 93 تطوير ا مليف برانمج ا  جار ل

ية الفكرية اذلين همنييعدد    مللك ا
سب  حبتلقوا تدربا، موزعني  ي

بدل سة وا لاملؤ س
 

 يف 2010 سـنة يف همنيا مدراب 191 همنيا مدراب 246
هين، و تطوير ا ملإطار برانمج ا  302ل

 إطار برانمج  بدلا يف67 من مشاراك
ية لصيفاملدارس ا

 

 جار

تخصصني يف   ملعدد اخلرجيني ا
سب  ية الفكرية، موزعني  حبا مللك

بدل  لا

عدد الطالب اذلين 
تحقوا با يف  33 :لا لطا

تري يف القانون امل جسـا
نو من   15يجبامعة تور

با يف 26وبدلا؛  ل طا
ية امل تري يف ا مللكا جسـ

يا من  يقالفكرية جبامعة أفر
   بدلا15

تحقواعدد ا  33 :للطالب اذلين ا
با يف امل تري يف القانون جبامعة لطا جسـا

نو  با يف  31 بدلا؛ 28من يتور لطا
ية الفكرية جبامعة امل تري يف ا مللكا جسـ

يا     بدلا16من يقأفر

ِّقدم برانجمان جديدان دلرجة  ُ
ية الفكرية تري يف ا مللكاملا برانمج  :جسـ

ية الفكرية تقدمه  تري يف ا مللكما جسـ
بو اب الشرتاك مع جامعة كويزنالند يالو

يا  جنولو با20(للتك برانمج و؛ )ل طا
ية الفكرية تقدمه  تري يف ا مللكما جسـ

با30 (2جامعة ايوندي   )ل طا

 جار
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بةلا تقتاجئ املر  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء ن

ية معززة ألغراض  َّية  ت حتب ن
ية الفكرية  مللكتعلمي ا
تلف  ها يف  خموإدخا ل

ية يف  توايت األاكد ميا ملسـ
 ادلول األعضاء

ية  يات و شأ ست أاكد نسوف  مي طن ُ ت
بدلان  ية الفكرية يف ا لجديدة  للملك

بدلان األقل  ية وا نا لا   امنومل

رشوع جدول أعامل  مبدأ 
ية  ، 2009 سـنةيف لتمنا

شأ  يات أية تنومل  ميأاكد
ية  ية جديدة  للملكو طن

سـنة  هناية قبلالفكرية 
2009 

رشة بدلان يذ يف  عبدأ ا ) 1( :لتنف
ية وتونس  هورية ادلو يكوقعت ا مينمجل

توقع أن )2( اتفاقات تعاون؛ مل ومن ا
يبدأ قربا تعاون مع  بدلان ثالثة ي

ميي تب إ قلأخرى و تبدأ سو) 3( ؛مك
سة  مخمرحةل دراسة اجلدوى يف 

 بدلان

 جار

جامعة واحدة عىل األقل أو   
سة تعلمي عال يف لك إقلمي  سمؤ

ية  تخصصة يف ا مللكتقدمي دورات  م ل
ية  مللكالفكرية أو حتديث دورات ا

 الفكرية املوجودة

سات/معاتمخس جا  سمؤ
هورية مقدويا ( ند، و نا مجه ل

سابقة،  ية ا يوغوسال لا فل
ندا،  غومالوي، وأو

يا  )مبوزا

سات /مخس جامعات يا، (سمؤ لأسرتا
، والاكمريون، بونغالديش

يا، وات يلوإندو  )ندنيسـ

 جار

تخدام ادلورات اليت  سـا
ّتقام عرب اإلنرتنت مكمكل 

ية  تدر ية وا يبللربامج ا ل لتعلمي
ية ال فكرية مللكيف جمال ا

ومن أجل إذاكء وعي 
ية  شأن ا هور  مللكا بمجل

 الفكرية

تدربني/نسـبة الطالب شاركني/ملا  ملا
تخدمون املعارف  يسـاذلين 

هم، موزعة  هارات اجلديدة يف  معلوا مل
بدل تب وا لسب ا   ملكحب

بة  تخدام  سـا بة  %90بنسـ تخدام  سـا  جار %92بنسـ

يالت /زايدة   تقرار عدد ا سجا لتسـ
تكامل نوية ومعدالت ا سـا  اكفة لسـ

  ادلورات اليت تقام عرب اإلنرتنت

ٍيل 71 500 بة تسج نسـ؛ 
% 69الاكامتل 

)2008/2009(  

بة الاكامتل 52 253 يال؛  سـ  نسج ت
73) %2010( 

 جار

تاحة بلك    ملزايدة عدد ادلورات ا
تخدمة يف األمم  ست ا سـاللغات ا ملل ّ

تحدة  ملا

 DL-201(دوراتن 
 )DL-202و

ة معاهدمدخل إىل "دلورة أربع لغات 
شأن الرباءات تعاون  با  "ل

)101PCT(  

 جار

ية  لباكت معززة وفعا َّشـ
تعاون ادلويل  لنة يف ا َّس حم

بني ادلول األعضاء 
تدريب  تعلمي وا لألغراض ا ل

ية الفكرية   مللكيف جمال ا

رشاكء  يل اجلغرايف  لزايدة ا لمتث
بكة يني يف ا تعاون الر شـا سـ لل   ئي

 جار )اإلجاميل( رشياك 23   رشياك21

نفذة يف شاريعملعدد ا   تعاوية ا مل ا ن ل
بكة اليت تربط بني  لشـإطار ا

 األعضاء

سة تنفذ ال يشء يا  مخ حا  جار مرشوعاتل
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ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

ية  نفقات ا لفعلا تحويالت ) نفقات املوظفني وخالف املوظفني(ل ية بعد ا ليف مقابل  املزيا  2011-2011ن
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ية متدة ناملزيا تحويالت 2011-2010ملع ا ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

193 10 492 9 067 4 43% 
 

 

تحويالت  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 املوظفني، ي فامي 
يف الوظائف القامئة يري يف درجات  تني و يض عدد املوظفني املؤ نويعزى ذكل أساسا إىل  تصتغ ق  .ختف

 

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

نة  سـهدت  تخدام 2010ش ية يف ا تد بة  سـ  ن مسـ يةن يل دفع فواتري ، ويعزى ذكل إىل ناملزيا  2010سـنة يف ُ اليت نظمت األحداثجتأ
تعمل عن بعد(وأتعاب املدرسني  هادات الطالب حىت ) لدورات ا  .2011 سـنةشو

بة املرصودة  ية يف حدود ا تخدام املزيا سـومعوما، اكن ا ن تني وهو جار%) 60-40(لنسـ  .لسـنخالل أوىل ا
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يفات ادلوية ومعايري الوبو :12الربانمج  يا ل  لتصن

سؤول عن  يد :الربانمجملا يويك اتاكغيلسـا  شـ يو

تقدم احملرز يفنبذة  2010 نةسـ ل عن ا

ية الفكرية، ابإلضافة إىل حتقق العديد من أهداف  شأن ا بو  يفات ادلوية ومعايري الو تعلق اب بري فامي  مللكحتقق تقدم  ب ي ل ن ي تنيلتصك  لسـنا
 .2010 سـنة  هنايةقبلابلفعل 

يذا اكمال،  يف ادلويل للرباءات  سطة  ية ا نفوقد نفذت ا تن نمل للتصب لب نة إصدارومضُِّ يف ادل2011 سـ  ية لتصن من ا لبنويل للرباءات هذه ا
بكة اإلنرتنت رش جديدة عىل  نصة  شـمع  ن يف ادلويل للرباءات والفريق العامل املعين مبراجعة . م ية اب نة اخلرباء ا نوقد جنحت  ن تصجل لملع

يف ادلويل للرباءات يف  هإدماجلتصنا  .اممعل القواعد اجلديدة يف إجراءات 

يس عىلو يف  نة اخلرباء اخلاصة  نوافقت  ن يف لك بتصجل سبدال ، عاملتصن إدخال سلع وخدمات جديدة يف ا ، وهو ما ة أعواممخمن لك 
سـهتدف رش. مليامتىش مع األداء ا ييُنوسوف  يف إلكرتو ن إصدار جديد من ا رش جديدةلتصن نصة  نا لك عام عىل   .م

سني وقد يس اإللكرتوين، وساعد عىل  تدى  حت نفذ  نن م ِّ تحضريُ يق تقدمل لا نة اخلرباء و حتقعمل  يهجل تايل اكن من املمكن . ف أكرث كفاءة  لواب
سة أايم مع بح  مخيص مدة دورته العادية  تص بعلتقل ية كام اكن  تل، بدال من مثا  .ا يف املايضُمن

يص و يف ادلويل للرباءات، مما مسح  رش تقرير دورات الفريق العامل املعين مبراجعة ا سري العمل من أجل  سل جديد  تقلنفذ  ن ن ل بسل تص لت ِّ ُ
ية املدة ال تغرقةمنز تةل ملسـا يع بدال من  تكون ثالثة أسا تدى اإللكرتوين  تقرير وحتديث ا سـرش واثئق ا ب ل ن ل توسط الوقت ّوخفض. ملن م 

تغر َا يه إىل ملُسـ رشوع واملوافقة  علق بني تقدمي ا هرا، بدال من 26مل سابق32ش  بعا يف ا هرا كام اكن  ل  ُمت ياانت كام . ش متر تطوير قاعدة ا لبا سـ
بو اجلديدة ملعايري نفذ )WIPOSTAD(ي الو توقع أن  َّ، ومن ا ُ ت  .2011 سـنةمل

ياانت يف هناية فرتة ِحرُأو توقع اكامتل مجع ا بو اإللكرتوين، ومن ا يمي مدى زايدة زايرات موقع الو ياانت الالزمة  بز تقدم حنو مجع ا مل ي لب لتقل
تني نا و. لسـنا تخدام برانمج 2010 سـنةممكمل يكن  يفات واملعايري ادلوية سـ لرصد اGoogle Analyticsسـ ا لتخدام موقع ا لتصن

بب تغري تكوين املوقع  ثال (2010 سـنةبساإللكرتوين  يل ا ملعىل  يف ادلويل للرباءات، لجديدة منصة : سب نشورات اخلاصة اب لتصن لم
بووموقع ية مبعايري الو نة ا ي جديد  ن بت أن هممة مجع اإلحصا. )ملعللج تحضري من ءثوقد  تاج إىل مزيد من ا لات  يا يثححت نولو ج  تك

يع املواقع  بغي  ثال،  يل ا مجلاملعلومات، عىل  نمل يب يةس نوان املوقع ملعنا شرتك يف امس  ها جذر  شاط معني أن يكون  ع  م لن  ).URL(ب

شري معظم مؤرشات األداء إىل حتقق تقدم و تيامن  شأن  عىل2011 سـنةيف  الرتكزي سينصب، يبعث عىل الرضاب تاجئ  يق  ب  ن حتق
تحقق بعداألهداف ال/املؤرشات  .تيت مل 

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

ية رمق 12إن معل الربانمج  يات جدول أعامل ا يذ تو من يدمع  لتص ية عىل 31 و30 و8تنف نا بدلان ا يل حصول ا م، عن طريق  ل ل تسه
تعلقة برباءات الاخرتاع هور ا تاحة  ملاملعلومات ا ي. للجممل نولو نقل ا تعلقة  هود ا سامه أيضا يف ا جوبذكل  تك لجل ب مل  .اتي

 بياانت األداء

بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

ية معززة يف مراجعة  لفعا
يفات ادلوية ومعايري  لا لتصن

بو  يالو

يف  سطة  ية ا نيذ اكمل  ب تصب لللل ّ مل نت نف
ناير   2011يادلويل للرباءات حبلول 

يف ادلويل  بنية مزدوجة سطة  ية  ننفذت  ب للتصب م ن ُ
يذا اكمالللربا تنفءات 

 

 جار

ية مراجعة    معليذ اكمل إلصالح  تنف
يص تصنيف يس  لتقل  مدة املراجعة ن
س  واحدعام إىل ة أعوام مخمن 

نةحبلول  2011 سـ 

س يص مدة  أعوام ةمخمدة املراجعة  يس  نة خرباء  متدت  تقلا نجل ع
  واحدعام إىل أعوام 5املراجعة من 

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

يفات    شاريع  نعدد   NIVILOتصم
ُاليت  تدى اإللكرتوينت ملنناقش يف ا

 

رشوعا20  ال يشء  جار م 

ّتقلص الوقت الرضوري ما بني   
مرحةل تقدمي الطلب ومرحةل اعامتده 

 نورشه

توسط 32 هرا يف ا مل  ش
  للرباءاتللتصنيف ادلويل

توسط 26 هرا يف ا مل   ملرشوعاتش
يح واحلفظ  لتنقا

 جار

بري    كتقلص  تحريري يف ّ لية العمل ا مك
ياانت سـمن خالل ا بتعامل قاعدة 

جديدة عىل اإلنرتنت لفائدة الفريق 
تويق  ثالعامل املعين ابملعايري وا ل
يفات  تعامل أدوات ا نوا لتصسـ

بة نا سـا مل
 

سري  سل احلايل  لا لتسل
شورات  ملنالعمل وا

 هائال من  كاميتطلّبان
نايم تحريري ا تالعمل ا  ملل

سري العمل من  سل اجلديد  لا لتسل
رش تقارير الفريق الع امل املعين نأجل 

يف ادلويل للرباءات قد  لتصنمبراجعة ا
رش من  ية  للنقلص املدة اإلجام ل  سـتةَّ

يعثالثةإىل   ب أسا

 جار

يفات ادلوية  لبول ا لتصن ق
بو عىل نطاق  يومعايري الو

ية  لأوسع والاتفاع هبا بفعا ن
 أكرب

 يف تعاقدةملتزايد عدد األطراف ا
ية  ملعنالاتفاقات ا

توفرة عىل  ملاملعلومات ا
بو اإللكرتوين مو يقع الو

بكة اإلنرتنت  شـعىل 

تعاقدان جديدان أوهلام  :مطرفان 
بورغ سـنا، واثنهيام سرتا  فيي

 جار

ية    بو ا نتزايد عدد زوار مواقع الو ملعي
  عىل اإلنرتنت

تني غري   الحقاحتدد تصف فرتة ا سـنياانت  لم ن ب
تني-متوفرة  تقدم يف هناية ا لسـن  َّ ُ  سـ

غري 
متوفر 
لسـنة 
2010 

يد إ رش حتو نجراءات 
يفات ادلوية وما  لا لتصن

يتصل هبا من أدوات ادلمع 
ية تاملعلوما

 

ية  تعامل املوارد اخلار جتقلص ا سـ ّ
يفات إىل أدىن حد  لتصنرش ا  لن

بري عىل املوارد  لكالاعامتد ا
رش، ال سـامي  ية  للناخلار ج

يفات  تصنرش  ن
NIVILO 

ية  تخدم املوارد اخلار جما زالت  تسـ
يفات لتصنرش ا  لن

 جار

دوات ادلمع وضع أ
ية وتطويرها من  تاملعلوما
ساعدة املاكتب  مأجل 

ياغة  ية عىل  صالو طن
ية من  بعات الو نا طلط

يفات ادلوية لا لتصن
 

تخدم هذه  تسـعدد املاكتب اليت 
هدف  :األدوات  8لا

الربازيل، (أربعة ماكتب 
يوانن، بوندا يا، ا با لإ ل ن  )سـ

يا(مكتب واحد إضايف  يف ) كسلوفا
 2010سـنة 

 جار

يف واثئق تصنإعادة 
تظام وفقا  نالرباءات اب

للتصنيف ادلويل املعدل 
تخدام خدمة عىل  سـاب
متد عىل لغة  تعاإلنرتنت 

 )XML(الرتمزي املوسعة 

شاركة يف إعادة  ملعدد املاكتب ا
يف وعدد واثئق الرباءات  لتصنا

ها ُتصنيفاليت يعاد  ُ 

با يف 12شارك  سـنة مكت 
تب األورويب  (2009 ملكا

للرباءات، الوالايت 
ية،  تحدة األمر يكا مل

يا، الربازيل،  با ياابن، إ نا سـ ل
سويد، الرنوجي،  لا

تحدة،  ملنغاراي، اململكة ا ه
بلغاراي، الصني، 

يك يف % 73 )ملكسـا
توسط من الواثئق اليت  ملا

ها يد  تصنيفأ ع
 

تني غري  تصف فرتة ا سـنياانت  لم ن ب
تني-متوفرة  تقدم يف هناية ا لسـن  َّ ُ  سـ

غري 
متوفر 
لسـنة 
2010 
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ية  يةناملزيا نفقات ا لفعلوا  ل

ية  نفقات ا لفعلا تحويالت ) نفقات املوظفني وخالف املوظفني(ل ية بعد ا ليف مقابل  املزيا  2011-2011ن
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

520 8 029 7 512 3 50% 
 

 

تحويالت ا ية بعد ا لملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا ليالحظ تراجع يف املزيا متدة للفرتة 2011-2010ن ية ا ملع ابملقارنة مع املزيا  ويعزى ذكل أساسا إىل نقل ،2011-2010ن
تعلقة ابلرباءات إىل الربانمج  ية ا ملاخلدمات اإلعال  .14م

 

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

نة  سـهدت  بة 2010ش تخدام نسـ  ية يف ا سـتد ن يةم يل دفع فواتري عديدة إىل ، ويعزى ذكل أساسا إىل ناملزيا  أن مع، 2011 سـنةجتأ
ّقدمت بشأهنا الالزتامات يف ادلويل للرباءات تأجلوعالوة عىل ذكل، . 2010 سـنة ُ يف ا رشوع إعادة  ن طلب تقدمي العروض  ن تصمل لتص

 .2011 سـنةإىل 

ية يف ح تخدام املزيا نومعوما، اكن ا بة املرصودة سـ تني وهو جار%) 60-40(لنسـدود ا  .لسـنخالل أوىل ا
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ية الفكرية :14الربانمج  تعلقة اب ية للمعلومات ا مللكاخلدمات العا مل  مل

سؤول عن  يد :الربانمجملا يويك اتاكغيلسـا  شـ يو

تقدم احملرز يفنبذة نةل عن ا  2010 سـ 

بحث اجلديدة يف ركن الرباءات  تخدمني خالل يف) PATENTSCOPE(لسامهت خدمة ا يث بلغ 2010 سـنةملسـ زايدة عدد ا ح، 
 سـنةزائرا فريدا للموقع يف الربع الرابع من  49 666بلغ و، 2010 سـنةزائرا فريدا للموقع اجلديد يف الربع األول من  18 231إجاميل العدد 

2010. 

تعددة اللغاتو بحث، مهنا خدمات  يفت وظائف جديدة إىل خدمة ا مقد أ ل يف عدد من ،ض ياانت ض وأ ية إىل قاعدة ا باجملموعات الو لن ط
يصل العدد اإلجاميل للم2010 سـنةيف  رشين مجموعةل،  ية إىل  عجموعات الو يف، طن تعدد اللغاتضكام أ بحث ا مل نظام ا ، )CLIR( ل

بحث  ساعدة يف ا تعددة اللغات  لويه أداة توسعة  للم بحث خبمس لغات يف وقت واحدملام لتعدد اللغات، مما يوفر إماكية ا  عن طريق ن
 .إدخال مصطلح حبث بلغة واحدة

يفة و يفت و ظأ بحث يف ركن الرباءات " غوغلترمجة "ض هم )PATENTSCOPE(لإىل خدمة ا تخدمني عىل  ساعدة ا ف من أجل  سـ ملم
تخدام  بحث اب ناجتة عن ا سـالواثئق ا ل ملبحث اداة اجلديدة األل تخدم برتمجة ال .تعدد اللغاتلل يفة اجلديدة  سـوسمح هذه الو ظ واثئق إىل للمت

ها أداة   ". غوغلترمجة"تتيحاللغات اليت 

ميت  مترب قوأ بارزين2010سبيف  بو وموردي املعلومات ا ل رشاكة جديدة بني القطاعني العام واخلاص تضم الو يح برانمج . ي نفاذ إىل "يتو لا
شأن الرباءات تخصصة  باملعلومات ا ياانت" مل نفاذ إىل قواعد  ية ا نا بدلان ا سات يف ا بللمؤ ل ل ل يح هلم فرصة مس يت جتارية خاصة ابلرباءات، كام 

نفاذ إىل أدوات وخدمات  ياانتفعاةللا يل تكل ا شار إلهيا و ياانت ا تعلقة ابلرباءات من قواعد ا ياانت ا ب السرتجاع ا حتل مل ب مل لب ل وقد اتفق  .ل
شأن الرباءات، و تخصصة  نفاذ إىل املعلومات ا رشاكء يف برانمج ا با مل ل  Questelو ProQuestو Minesoftو LexisNexisمه ل

تلكفة WIPSو Thomson Reutersو Questelو شأن الرباءات  ية  ية الر تجاهتم اإلعال نفاذ إىل  ب، عىل توفري إماكية ا ب سـ ن ل ئين م م
نفاذ اجملاين  ية، ابإلضافة إىل ا نا بدلان ا ثري من ا ية يف  ية وا سات األاكد لخمفضة ملاكتب براءات الاخرتاع واملؤ ل ل ك ث مي مس اكتب مللبح

سامو بدلان األقل منوسؤ   .الت ا

سمى  بو ا يح برانمج الو ملو ي نفاذ إىل األحب"يت تاكرلبرانمج ا ية والا باث من أجل ا تعاون مع 2009 سـنةاذلي أطلق " لتمن رش 12ل اب ن دار 
بلغ لـكربى،  نفاذ إىل أكرث من 107يام  ية ا نا بدلان ا ل من ا ل نخفضة جدا، وابجملان  جمةل50مل تلكفة  ية  ية و م  ب ن  . اللبدلان األقل منوتقعلم

ساعدة أحصاب و تاكر إىل  يا والا نولو شاء مراكز دمع ا مهيدف إ ب جن يني املصاحللتك نفاذ املزتايد إىل قواعد عىلحملل ا تفادة الفعاةل من ا ل الا سـ
ياانت املذكورة أعاله، بل  ياولبا نولو ياانت ا ثري من قواعد  نفاذ إىل ا جأيضا ا تك للك ب ية 2010 سـنةذت يف ّونف . األخرىل شطة تدر تة أ يب  ن سـ

تان واملغرب وتونس،  ندوراس وقريغزي ية يف اجلزائر واإلكوادور و سـو ه بقارشطنهذه األشطة اكنت وطن ية امسـ  باكت الو ن إلطالق ا طشـ ل
ن بدلانلتكملراكز دمع ا تاكر يف هذه ا يا والا لولو ب نتوى اخلدمة حتدد اإلطار الوطين إلشاء مراكز دمع عىل أبرمت اتفاقات و. ج مسـ

يلتكا تاكر وتطويرها مع مثا يا والا ننولو ب تهىكام أبد. 2010 سـنة بدلان أخرى يف ةج بدلان األخرى ر ب العديد من ا شاركة يف غل مل يف ا
تاكر يا والا نولو برشوع مراكز دمع ا جم   .لتك

بديئ عىل مو تاكر وتقدمي تدريب  يا والا نولو رشوع مراكز دمع ا تعزيز  ية  موعقدت أيضا ثالث ندوات إ ج بتك م ل لمي تعلقة قل ملارد املعلومات ا
يا يف  نولو جاب نغافورة  (2010 سـنةلتك بلغملسـيف  شاراك من 32 يا  هادئإقلمي بدلا يف 23م  يط ا يا وا ل آ حمل بلغمل ويف أديس أاباب ؛سـ  39 يا 

يا إقلميمشاراك من  بلغمل  ويف موسكو؛يقأفر شاراك من 32 يا  يابعض م  ندوات أيضا  ).سـبدلان أورواب وآ بادل لوقد وفرت هذه ا لتنربا  م
ها تاكر وتقد يا والا نولو شاء خدمات دمع ا تعلق بإ بدلان فامي  مياخلربات بني ا ج بتك ن ي  .لل

شاورات أسفرتو ية ماكتب مع ملا  إىل احلاجة لرتاجع نظرا الفحص؛ تقارير نصيب إىل احلصص بعض حتويل عن املاحنة الفكرية مللكا
ب خدمات سـياق يف مسـتوى أعىل وعىل سلمية تقارير بدلان لصاحل الرباءات مبعلومات اخلاصة ويالو ية لا نا ما بحت لكام (ل  دمع مراكز صأ

يا نولو جا تاكر لتك هد ا ).للعمل أكرث جاهزة بوالا لفوقد الزتم ابلفعل ا تني تقرير حفص يملع سامهة  ية الفكرية اب سورسي  سـدرايل ا مل ي بل للملك
يا مفاوضات .  فصاعدا2011 سـنةبدءا من  لكام جترى حا تفاوض يف  .كتب األملاينمل مع اجديةُ رشوع 2010 سـنةلكام مت ا شأن  م  ب
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ناء عىل تقارير الفحص اخلاصة  تدريب يف موقع العمل  يت انم  ية الفكرية يف  تب الوطين  تب األملاين وا بجترييب بني ا لل في للملك ملك ملك
بدأ يف مارس  تعاون ادلويل يف جمال الفحص، وسوف  يبربانمج ا  .2011ل

ن تب  تعاون مع  سـواب تعانة مبصادر مكل نصة لال يط من أجل تطوير  شات وا نا ية الفكرية، مت إحراز تقدم يف ا سـغافورة  تخط ق ممل لللملك
شاورات مع ادلول األعضاء فامي  هد الطريق إلجراء  تقدمي خدمات حفص الرباءات مقابل أجر، وقد أعدت ورقة مفاهمي مما  ية  مخار ميل ج

شاركهت مبتعلق  نصة مكقدمنياي  .خدماتللني حممتل مل يف هذه ا

يع  تة موا ضوقد حددت  سـ تخصصةُ متقارير عن واقع الرباءات يف جماالت  ية ادلوية، مبا ل نظامت احلكو تعاون الويق مع ا ل، العديد مهنا اب مل ث مل
تحدة  نظمة األمم ا رشاء األدوية، والفاو، والاحتاد ادلويل لالتصاالت، و ية، واملرفق ادلويل  نظمة الصحة العا منفهيا  مل ل للتمل م ية، م نا عية ا لص

رشيكة ية ا نظامت غري احلكو ناخ، وا شأن تغري ا تحدة  لومؤمتر األمم ا مل مل ب تقارير الاكمةل يف . ممل سلمي ا توقع  لومن ا ت كام رشعت . 2011 سـنةمل
رش املوقع خالل ا بو اجلديدة اخلاصة مبعلومات الرباءات  بكة اإلنرتنت خمصص خلدمة الو بو يف تطوير موقع جديد عىل  نالو ي شـ لنصف لُيي

 .2011 سـنةاألول من 

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

يذ  نظر من  يد ا بري من معل الربانمج خالل الفرتة  نفتألف جزء  تق ل ياانت مرشوعاتك نفاذ إىل قواعد ا شأن ا ية  ب جدول أعامل ا ل ب لمن لت
بني  نحو ا تعلقة ابلرباءات عىل ا نفاذ إىل املعلومات ا تحداث أدوات  ها وا تخصصة ود ملا ل مل لل سـ   .أعالهمعمل

يذها 14ضطلع هبا الربانمج ين تصممي األشطة اليت واسرتشد ها و نف و تيط يات لابختط يةالوجهية من صتو   .لتمنجدول أعامل ا

 بياانت األداء

بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

نة إىل موارد  ّسبل نفاذ  حمسـ
ية من أنظمة  تأ تاملعلومات ا مل

ي  ة الفكريةمللكا

بحث اجلديدة يف ركن  لخدمات ا
) PATENTSCOPE(الرباءات 

قد سامهت يف زايدة عدد 
تخدمني  ملسـا

بل قياانت ما  نةب  2010 سـ 
تاحة  مغري 

يف الربع " القدمي"ركن الرباءات 
 119 809 :2010سـنة األول من 

؛ ركن الرباءات فريدين زائرين
  زائرا فريدا18 231 ":اجلديد"

يف الربع " لقدميا"ركن الرباءات 
نةالرابع من  110 874 :2010 سـ 

 ركن الرباءات ؛زائرا فريدا
  زائرا فريدا49 666 ":اجلديد"

من " اجلديد"و" القدمي"اإلصداران 
يا  ساواين حا لركن الرباءات  مت

 )2011نحىت يويو (

 جار

يع    بدلان اليت  تطزايدة عدد ا تسـل
تخصصة  ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا ملا ب لل

تصةل وحتصل عىل مل خدمات ادلمع ا
بدلان األقل  ية وا نا بدلان ا لهبا يف ا ل مل

  امنو

ية 107نفاذ  نا بدلان ا م من ا ل ل
بدلان األقل   إىل امنولوا

ية  ية وا ناجملالت ا لتقلعلم
ادلورية من خالل برانمج 

نفاذ إىل األحباث من أجل  لا
تاكر ية والا با  ونفاذ ؛لتمن

ية 115 نا بدلان ا م من ا ل ل
بدلان األقل   إىل اومنلوا

تجارية  ياانت ا لقواعد ا لب
اخلاصة ابلرباءات من خالل 
نفاذ إىل املعلومات  لبرانمج ا

شأن الرباءات تخصصة  با   مل

نفاذ إىل  لمازال تطوير برانمج ا
تاكر  ية والا باألحباث من أجل ا لتمن
تخدمني  ملسـمترا، رمغ أن عدد ا مسـ

شرتاك20(اجلدد  وعدد اجملالت ) م 
ال ) دةثالث جمالت جدي(ادلورية 

يا ق ِطلُأقد  و؛نسبيزال صغريا 
نفاذ إىل املعلومات  لبرانمج ا

نجاح  شأن الرباءات  تخصصة  با ب مل
مترب  نفاذ 2010سبيف  ل مع إماكية ا ن

جتارية بياانت  إىل ست قواعد
 خاصة ابلرباءاتكربى 

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

يدين من مراكز دمع    ملسـتفعدد ا
تاكر اذلين  يا والا نولو با ج لتك

ة يف جمال  مراكز اخلربايعتربوهن
يا املعلومات  نولو جالرباءات و تك

بدلان لسب ا ح
 

باكت مراكز دمع  شاء  شـإ ن
تاكر يف  يا والا نولو با ج  6لتك

 بدلان

باكت مراكز دمع  ئت  شـأ نش
تة  تاكر يف  يا والا نولو سـا ب ج لتك

اجلزائر، واإلكوادور،  :، يهبدلان
تان،  ندوراس، وقريغزي سـو ه

 واملغرب، وتونس

 جار

تفعني من قو   نبة ا ملسـ ياانت ن لباعد ا
ية الفكرية وقواعد  شأن ا ية  مللكالعا ب مل

شأن خدمات  ية  ياانت العا با مل لب
ية الفكرية اذلين يرون أن  مللكا

ياانت زادت من كفاءة  لبقواعد ا
ته ليهم وفعا   معل

بل بياانت   2010سـنة قما 
تاحة  مغري 

توفرة اإل عن محصاءات غري 
تخدمني    حىت اآلنملسـا

غري 
متوفر 
لسـنة 
2010 

شار مجموعات تزا نتيد ا
نة للماكتب  مقالرباءات املر

ية تابعة / طنالو ية ا لاإل قلمي
بو  يلدلول األعضاء يف الو

تزايد عدد مجموعات الرباءات 
ياانت  تاحة يف قواعد ا باجلديدة ا لمل

 عىل اإلنرتنت

سع ركن الرباءات لامثين  تا
سـنة مجموعات يف هناية 

2009 

سع ركن الرباءات  بلغملتا  18 يا 
نة يف هنايةمجموعة  2010 سـ 

 جار

بو من  يسني ما تقدمه الو حت
خدمات ادلمع يف جمال 
بحث عن الرباءات  لا

ية الفكرية  مللكملاكتب ا
تابعة لدلول األعضاء  لا

بدلان  يني يف ا لعدد اخملرتعني ا حملل
بدلان األقل  ية وا نا لا  اذلين امنومل

ناء  بيدون من برانمج  يسـتف
بحوث يف حاةل تالقدرات املربط  لاب
ية نا ية ا عا لص لتقن

 

توفرة تخديم  مغري  تقديري  سـالعدد ا ملل
يا  نولو جباكت مراكز دمع ا لتك شـ
تة  ئت يف  تاكر اليت أ سـوالا نشب

توفر حىت اآلن   مبدلان غري 

غري 
متوفر 
لسـنة 
2010 

تعاون    ياغة خدمة برانمج ا لإعادة  ص
بحث وحفص الاخرتاعات  للادلويل 
توى األحباث عىل حنو  سـسني  متح ل

تعاون أكرب مضن  لنظام معاهدة ا
بل نفاذ  سني  سـشأن الرباءات و حت ب

بدلان  ية وا نا بدلان ا لاخملرتعني من ا ل مل
نظامامنواألقل   ل إىل هذا ا

توفرة شة  مغري  نا قمت الاتصال بعدة بدلان  مل
بار إماكية  نرشوع جترييب ال خت م

تعاون "إعادة تصممي برانمج  لا
شأن حبث الاخرتاعات  بادلويل 

ها تعاون " (حفصو ادلويل يف جمال لا
  )الفحص

 جار

سن ابملعلومات  تفاع  ّا حم ن
تعلقة ابلرباءات من خالل  ملا

إعداد تقارير عن واقع 
الرباءات ووضع األدوات 

شمل  تصةل هبا اليت  تا مل
تارة  خملاملوضوعات ا

يدين من تقارير واقع  ملسـتفعدد ا
شأن مجموعة من  شورة  بالرباءات ا ملن

تفق علهيا واليت حت ظى ملاملوضوعات ا
 ابهامتم ادلول األعضاء

سـنة  هناية –ال يشء 
ُسوف تقدم اجملموعة  (2009

تقارير عن واقع األوىل من  لا
الرباءات يف جماالت 

 )2011سـنة  يف متخصصة

تحضريية، مبا يف ذكل  لاألعامل ا
يار  ناقصة عامة ال تنظمي  خت م
املقاولني اذلين يعدون تقارير 

حىت اآلن، مت . أوضاع الرباءات
للتقارير عن واقع سـتة حماور حتديد 

تخصصة  ومت مالرباءات يف جماالت 
يار املقاولني  ختا

 جار

ية    شاركني يف الربامج ا ميبة ا مل لتعلسـ ن
عىل اإلنرتنت يف جمال املعلومات 

هدها  تعلقة ابلرباءات وتقارير  مشا مل
شأن  ية  بالعام واملؤمترات اإل قلمي

هد العام للرباءات،  ملشإعداد تقارير ا
يسـتفيدون من املعارف اذلين 

سب  هم  هارات اجلديدة يف  حوا معل مل
بدلان  لاملاكتب وا

سـنة  هناية –ال يشء 
سـيكون الربانمج  (2009

بكة  توفرا عىل  ميي  شـا م لتعل
 اإلنرتنت يف الربع األول من

 )2011 سـنة

توى  ناقصة نظام تقدمي ا حملإغالق  م
ناير  ميي اإللكرتوين يف هناية  يا لتعل

يار مقدم ا2011 لعطاء الفائز خت؛ ا
نةيف الربع األول من ؛ 2011 سـ 

تج الهنايئ  توقع أن يكون ا نمن ا ململ
نةمتاحا حبلول هناية  2011 سـ 

 جار
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ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

ية  نفقات ا لفعلا تحويالت ) نفقات املوظفني وخالف املوظفني(ل ية بعد ا ليف مقابل  املزيا  2011-2011ن
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة امل ية ا ملعزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

930 7 715 10 841 4 45% 
 

 

تحويالت  ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا ليالحظ ارتفاع يف املزيا متدة للفرتة 2011-2010ن ية ا ملع ابملقارنة مع املزيا ى ذكل أساسا إىل نقل ، ويعز2011-2010ن
تعلقة ابلرباءات  ية ا ملاخلدمات اإلعال ياانت .إىل هذا الربانمج) 14من الربانمج (م تعلقة بقواعد ا ية لألشطة ا يص موارد إضا بو مل ن لختص ف

ية يون فرنك سورسي للفرتة . ملالعا يوخصصت للربانمج أيضا موارد زائدة حبوايل  مل رشوع 2010-2011ِّ  تطوير أدوات"م، ألغراض 
رشوع " للنفاذ إىل معلومات الرباءات ية الفكرية واملكل العام"مو ية" مللكا رشوعات جدول أعامل ا منمن   .لتم

 

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

بة املرصودة  ية يف حدود ا تخدام املزيا سـاكن ا ن تني وهو جار%) 60-40(لنسـ  .لسـنخالل أوىل ا
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ية الفكرية :15الربانمج   مللكحتديث ماكتب ا

سؤو يد :الربانمجل عن ملا يويك اتاكغيلسـا  شـ يو

تقدم احملرز يف نبذة  2010سـنة ل عن ا

ية الفكرية يف 2010 سـنةقدم الربانمج  تجات وخدمات حتديث إىل ماكتب ا مللك  سعة من من بدلا 51من ناطق العامل، مبا فهيا  يع  ت  ممج
بدلان األقل  يا 35 وامنولا بدلان مبدلا ان بعة من ا ل و تقةل إىل نظامسـ تصاد احلرملنا نظر إىل لك و. ق الا يد ا ساعدات خالل الفرتة  لقدمت ا قمل ِّ ُ

يذ تلفة من ا شاريع فهيا جارية ابلفعل ولكن يف مراحل  بدلان اليت اكنت ا شاريع وا بدلان اليت بدأت فهيا ا لتنفمن ا خم مل ل مل وابإلضافة إىل . ل
ية الفكرية يف أف تني  تني إ ساعدة إىل مؤ للملكذكل قدمت ا ي سـ ميمل قلس ِّ ية الفكرية ُ ية  ية األفر نظمة اإل يا، هام ا للملكر يق مييق نظمة ) يأربو(قلمل ملوا

تحديث اخلاصة هبام شاريع ا ية الفكرية، يف  ية  لاألفر م للملك  .يق

يع ذاو ية األخرى اليت نظمهتا برامج أخرى، مركزا عىل املوا تدر يات ا تني من الفعا ية، وشارك يف ا ضنظم الربانمج حلقة معل إ ل ل ُمي ب ين ث قل ت َّ
ية وأفضل املامرسات ية الفكرية وبادل اخلربات الو تجارية ملاكتب ا نالصةل ابحللول ا ت طل  .مللك

ية الفكرية يف بدلان ذات و ساعدة ماكتب ا ند  هر  تحدايت اليت  مللكقدمت مجموعة شامةل من اخلدمات من أجل مواهجة ا متظ ع ل ُ
هارات واملوا ية وا ية ا ية وا تلفة من ا ملتوايت  تن من خم تحسـ لم لب شورة  :رد، ومن هذه اخلدماتلت يةملتقدمي ا ياجات لتقنا يه؛ وتقدير الا تو ت وا حل ج

ية  ياانت و شاء قواعد  ية حمددة؛ وإ بات و يصا  ية معدة  يا تة  تجارية؛ وتوفري مكوانت أ يات ا يط ا تجارية؛ و نا ب ن ن تطل خص سـ مت ل لعمل سـ طل ط مل قب ت
ية الفكرية ونقل املعرف مللكية الفكرية؛ وتدريب موظفي ماكتب ا يمي اآلاثر للملك ية؛ ورصد تقدم سري العمل و يق ا تقة إىل مراكز ا ن لتقسـ نت ل

تواصل اإللكرتوين مع  رش؛ وا لاملرتبة بعد ا ن بوأنظمةلت ية الفكرية ادلوية اليت تديرها الو ي ا ل تدريب وبلغت. مللك تعلقة اب بة األشطة ا ل  مل ن  50نسـ
يق نهذه األشطة يف املائة من معل الربانمج، واكنت  تاجئ املرجوةحتقحامسة يف   .لنا

نت اإلجنازات اليت حققت خالل  ُكام  ية 2010 سـنةتضم تة ا بو أل متدة من نظام الو نة ا سخة اجلديدة ا مللك الانهتاء من ا مت ي س ملعن َّ ُملح ل
ية نا عا ية الفكر عىل اإلنرتنتلص ية بواسطة ماكتب ا نا تجارية وبراءات الاخرتاع والرسوم والامنذج ا مللك ملعاجلة العالمات ا ع لص ية، وتطوير ل

نظام اإلدارة اإل ية للواثئق لالوحدة اجلديدة  رش يف نلكرتو تكون جاهزة  ناليت  نة اخلاص 2011 سـنةللسـ مق، والانهتاء من برانمج الر
سمى  بو وا ملُابلو  .)WIPO Scan(ي

يا و نجاح يف كواب ورصيا وتونس، وجترى حا ية اجلديد  نا ية ا تة ا لرش نظام أ ب ب ع لص مت ُن مللك رشه مرشوعاتُ ، 2011 سـنةيف بدلان أخرى لن 
ية فكرية  كتوسطة وبريةملكمبا فهيا ثالثة ماكتب  بني، يه ماكم ييل وا لفلتب الربازيل و  .شـ

نفاذ املركزي إىل رشوع ا متر أيضا  لوا م تاجئسـ مترب ن  ية الفكرية يف  ية اب سلطات ا بو  بحث والفحص، اذلي بدأ خالل ندوة الو سب ا مللك ن لل ي ملعل
رشوع هذاُوأطلق. 2009 بحث والفحصمل ا بادل واثئق ا نصة  توفري  بو  ته بدلان مجموعة فانكوفر إىل الو ناء عىل طلب قد ل  ت ل ي لب م ويف . م
بحث يف الرباءات 2010 سـنة بارها مع وسائل ا نة وا نصة جديدة آ ناء  ل مت  ت خب م نصةم ياانت مويه  ياانت اخلاصة اب ها قاعدة ا ب تد لب ل مع

يح  ية للرباءات، مما  يوغرا تا يف تاجئتقامسلببل بحث ن  هاطلبات الرباءات يفل ا نفاذ املركزي إىل .فصح و نصة ا سمل  لوسوف  مت َّ تاجئُ بحث ن  ل ا
شاهبة من املاكتب يف 2011 سـنةيف  WIPO-CASEوالفحص  م، وسوف تقدم إىل مجموعات  َّ  . أخرىأقالميُ

ية  نا ية ا تة ا بو أل رش نظام الو عوقد جنح الربانمج حىت اآلن يف  لص مت ي تجارية ويف  من مكتبا 38 يفمللكن ب25لماكتب العالمات ا  من امكت 
يع  ية الفكريةWIPO Scanن رش نظام فضال عن، األقالميمجماكتب براءات الاخرتاع يف  تة ماكتب  للملك يف  رشت وحدة . سـ ُكام  ن

ية الفكرية سعة من ماكتب ا تجارية ادلوية يف  بات العالمات ا مللكمدريد ملعاجلة  ت ل ل  .طل

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

يذ  ية "DA_10_02رشوع ملاتنفشارك الربانمج يف  ية الفكرية اذل سات ا كمؤ رشوعات" مللكس يةممن  تمكلت و. لتمن جدول أعامل ا ُا سـ
يهنا  يا املعلومات والاتصاالت  نولو ية قوية  ية  ية الفكرية  ية  نظمة األفر نجاح بعد إمداد ا رشوع  متكاملرحةل األوىل من ا ج تك ن للملك ليق ل ت مل ب حتمل بب

بكة اإلنرتنتمن توفري شـ اخلدمات اليت تقدم عرب  هر نومفرب . ُ شوأطلقت يف  تة 2010ُ توى أ ية اليت هتدف إىل رفع  ثا مت املرحةل ا سـ ن مل
ية الفكرية مباكتهبا املوجودة يف ادلول األعضاء،  ية  نظمة األفر ية الفكرية وربط ا ية  نظمة األفر تجارية اخلاصة اب للملكاخلدمات ا يق للملك مليق مل ل

مترة يف الوقت احلارضوما زالت ا ية  ثا مسـملرحةل ا ن ية بني األربو وماكتهبا يف . ل بكة إ شاء  هد العمل عىل إ يابإلضافة إىل ذكل، قد  مي شـ قلن ش
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ية نا ية ا يين  هد ا ية بني األربو وا بادل اإلخطارات اإللكرتو ية  ية جتر يام  عادلول األعضاء تقدما ملحوظا بعد ا لص ي ن ت للملكبعمل لك ملع ب للق  .ي
بدلان األقل وأجريت أيضا  نني من ا لياميت يف ا ث رشوعامنوتق متلني من ا يدين ا ترب من ا مل اليت  حملتع ملسـتف ُوعالوة عىل ذكل، نظمت حلقة  .ُ

ية) القاهرة، مرص ( العريباإلقلميمعل يف  ية الفكرية اذل سات ا بو يف دمع تطوير مؤ كتقدمي خدمات الو س ي  .مللكل

هوتكنولو "DA_19_24_27_01 Pرشوع ملايف إطار و ليا املعلومات والاتصاالت وا نفاذ إىل املعرفةج ية وا لة الر ِّقدمت ، "مق ُ
ساعدة  نة ملفات خضمة للغاعىل ملا ية الفكريةمقر سجالت ا مللكية خاصة  يا، سـبعة ماكتب، يه ماك ىلإ ب تني، وكولو بتب األربو، واألر ن مي ج

ي هورية ادلو يكوا يامينمجل يت انم، وزا يا، و بة، و مي ف  .كين

يذها اب 15ضطلع هبا الربانمج ين األشطة اليت  تصمميواسرتشد ها و لو نف تيط يختط ية الوجهية مناتصتو  .لتمن جدول أعامل ا

 بياانت األداء

بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

سات  ية معززة ملؤ سفعا ل
ية الفكرية من خالل  مللكا

تة ا لعأ تجاريةممت ليات ا  ل

ية معز َّفعا ية 42زة يف ل با  للملك  مكت
ناء الفرتة يف الفكرية  . 2011-2010ثأ

تحقق ذكل من خالل تقدمي  سيو
ساعدات يف  تدريب وحزمة من ا ملا ل

تة ية ابالعامتد . متجمال األ لتقاس الفعا سـ
تفق علهيا ية ا ملعىل معايري الفعا  .ل

توفرة  مياانت األداء غري  غري  ب
متوفر 
لسـنة 
2010 

مليكون من بني ماكتب ا  لكية سـ
 ستتلقىثالفكرية الانني واألربعني اليت 

ساعدة  ناء الفرتة املذكورة يف ملا  12ثأ
با ال تزال 30مكتبا جديدا و مكت 

يق  مترة  ساعدة  لتحقحباجة إىل  مسـ م
تاجئ املرجوة  لنا

ساعدة إىل   54ملقدمت ا
مكتبا خالل لك فرتات 

سابقة  لاإلبالغ ا

ساعدة إىل  با 51ملقدمت ا مكت 
 ماكتب 9 :هنا، م2010سـنة يف 

بدلان األقل   يف 35، وامنوليف ا
ية، و نا بدلان ا ما ل بدلان لا يف 7ل

تصاد احلر تقةل إىل نظام الا قا  ملن

 جار

ية يف   لتعزز الفعا نظمة لإلدارة 14سـ م 
ية خالل الفرتة  . 2011-2010عامجلا

تحقق ذكل من خالل تقدمي  سيو
ساعدات يف  تدريب وحزمة من ا ملا ل

تة ية سـتقاس و .متجمال األ لالفعا
تفق  ية ا ملابالعامتد عىل معايري الفعا ل

  .علهيا

 
نظامت اإلدارة و ميكون من بني  سـ

رشة اليت تلقت  ية األربع  عامجلا ع
ساعدة   الفرتة املذكورة ست خاللملا

نظامت ال  منظامت جديدة ومثاين  م
مترة  ساعدة  مسـتزال حباجة إىل  م

تاجئ املرجوة لنيق ا  لتحق

 نقطعم 3يشملها اآلن الربانمج   

ية الفكرية  سات ا مللكمؤ س
نفاذ إىل  لقادرة عىل ا

ية والاتفاع  ناملصادر العا مل
بادل  تخدام نظم  تهبا اب سـ

ية املوحدة ياانت اإللكرتو نا  لب

ية الفكرية عضوا 20متكني  با  للملك  مكت
نفاذ اإللكرتوين  ليف نظام مدريد من ا
ناء عىل  بات ادلوية املودعة  بإىل ا ل لطل

نة بة إلهيا ملعينظام مدريد وا لنسـ اب
تخدام وحدة مدريد يف  ها اب سـو حتميل
تدريب ية وا نا ية ا تة ا لنظام أ ع لص  مللكمت

ساعدة إىل   10ملقدمت ا
ية الفكرية  للملكماكتب 

نةيف سعة 2010 سـ  تخدم  ت،  تسـ
ية الفكرية وحدة  للملكماكتب 

ية  تة ا مللكمدريد يف نظام أ مت
ية نا عا   .لص

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

ية الفكرية 13متكني   با  للملك  مكت
شأن ع تعاون  بضوا يف معاهدة ا ل

ياانت مع بوابة  بادل ا بالرباءات من  لت
ركن الرباءات 

)®PATENTSCOPE ( يف
نفاذ إىل مصادره بو وا لالو تخدام اي سـ اب

ية ST.36وحدة  تة ا مللك يف نظام أ مت
ية نا عا  لص

ساعدة إىل ثالثة  ملقدمت ا
ية الفكرية  للملكماكتب 

 بدلا عىل اتفاقات تعاون 29وقع 
ياانتتمن أجل   لببادل ا

 
تب واحد وحدة  مكتخدم  يسـ

تخراج  تة ST 36سـا مت يف نظام أ
ية نا ية ا عا لص  مللك

 جار

 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

ية  نفقات ا لفعلا تحويالت ) نفقات املوظفني وخالف املوظفني(ل ية بعد ا ليف مقابل  املزيا  2011-2011ن
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

898 4 212 7 817 2 39% 
 

 

تحويالت  ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا ليالحظ ارتفاع يف املزيا متدة للفرتة 2011-2010ن ية ا ملع ابملقارنة مع املزيا تقال 2011-2010ن ن، ويعزى ذكل إىل ا
هذ الربانمج حبوايل موظف ية  يص موارد إضا لني للعمل يف هذا الربانمج و ف يون فرنك سورسي للفرتة 1,2ختص ي  ، ألغراض 2011-2010مل

نفاذ إىل املعاف"مرشوع  ية وا هوة الر يا املعلومات والاتصاالتة وا نولو ية الفكرية و لا مق ل ج تك ية" مللك رشوعات جدول أعامل ا منمن   .لتم

 

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

نة  سـهدت  تخدام موارد خالف املوظفني، ويعزى ذكل ة بنسـ 2010ش ية يف ا سـتد ن يد أم رشوع يف بعض األشطة يف موا عساسا إىل ا ن ل
نة  سـتأخرة يف  رشوع 2010م ثل  م،  با،WIPO-CASEم ية بوتري أبطأ مما اكن مر رشوع جدول أعامل ا يذ  تق وإىل  مننف لتم  .ت
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تصادية واإل 16الربانمج  يلءحصاقادلراسات الا تح لات وا  ل

سؤول عن   املدير العام :الربانمجملا

تقدم احملرز يفنبذة نةل عن ا  2010 سـ 

يقا اكمال ياسات  ية وضع ا حتقلقد حقق العمل اإلحصايئ هدفه يف توفري مدخل جترييب عايل اجلودة  سـ  األعواموكام حدث يف . للعمل
سابقة،  ية، ُأجريلا ية الفكرية الو سح شامل ملاكتب ا ن  طم بدلان مقارنة مللك ية ا بري عىل  لمع احلفاظ إىل حد  تغط سابقةابألعوامك . ل ا
ُورشت ياانت اليت مجعت جماان عىل صفحة الويب اإلن ُ ا تخدملب بو، و ية اخلاصة ابلو سـحصا ي تلف أحناء العامليئ ثون من  با خم ا  هذه حل
ياانت تخدمني، لبا بات ا ياانت، و تضح من تزنيل ا سـ، كام  طل ب ملي باس مهنال ية يف قتالا نون . لبحثاملقاالت ا تقرير ا ملعوقد الىق ا مؤرشات "ل

نة  ية  ية الفكرية العا سـا لمل ية  حيتوي عىل اذلي –" 2010مللك يالت إحصا ئياانت موجزة و حتل تجارية عنب ل براءات الاخرتاع والعالمات ا
نفعة  ية ومناذج ا نا ملوالرسوم والامنذج ا ع تقارير–لص بري من ا نه عدد  با، وتج  بوال  ل  ك ع ن طي باسات يف ق بارية والعديد من الا قت اإل خ

ية تح تقارير ا ياسات وا شورات اخلاصة اب يلا ل ل سـ لن ل ناسب . مل نه يف الوقت ا بؤ ابألداء واإلبالغ  ية، اكن يمت ا ملويف أعقاب األزمة املا ع لتنل
ية و يا، مما مكن من اختاذ قرارات ما بو ا شأن الرباءات وإدارة الو تعاون  يللقطاع معاهدة ا ل لعل ي ب يدا عىل أساس من تشغل جية مدروسة 

 .املعرفة

تصادي عامه األولأمكلو ييل الا تح ق العمل ا ل تصاد ابهامتم ابلغ، وساعد عىل إجراء نقاش مركز . ل سةل ندوات عمل الا قوحظي إطالق  سل
ية الفكرية  ياسات ا مللكحول آاثر  ية اليفسـ تصاد ا ناء عىل رؤى بعض من أبرز علامء ا تصادي،  مللك األداء الا ق يوشاهد صانعو  .فكريةبق

شورة عىل موقع  تصاد، وا ندوات عمل الا يديو اخلاصة  يالت ا يع أحناء العامل  ياسات وغريمه من أحصاب املصلحة من  نا ب سج مج ملسـ ق لف ت ل
بو اإللكرتوين تصادية مدته . يالو رشوع دراسات ا قكام أطلق أيضا  م ية الفكرية وأعوام 3ُ ية وا ية اب نة ا مللك يف إطار ا من ن لتللج اعدا بإجياد ملع

ية الفكرية  ياسة ا يل جديد عىل روابط تطوير  مللكد سـ يل أدانه(ل تفا صانظر مزيدا من ا تصادي عىل إجياد حوار و. )ل يل الا تح قساعد ا ل ل
ية الفكرية  ياسة ا شأن  نارة  مللكأكرث ا سـت ب ية الفكرية –س شاط ا تعلق  مللك خاصة فامي  ن تصاديخاللبي ية وبعدها، واآلاثر الا ق األزمة املا ة ل

شطة ترتبة عىل ملا يدنأ نة، لتقلا ية ابإلنفاذلصاحلص والقر شارية ا نة الا ن ا ت ملعللج بكة دوية من علامء وأخريا. س بو يف إطالق  ل ساعدت الو شـ ي
ية تصادي اذلي أجرته ماكتب ا يل الا تح يق املعزز وإماكية مقارنة ا ية الفكرية، انطالقا من ا تصاد العاملني مباكتب ا مللكالا ق مللك لق ل ن  لتنسـ

ية ية واإل ميالفكرية الو قلن  .ط

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

يذ ية الفكرية وا" DA_35_37_01رشوع مل اتنفشارك الربانمج يف  تصاديةمللكا ية والا قية الاجامت ع رشوعات  "لتمن جدول أعامل ممن 
به مقرتحات  ية، وقد أعدت مبو جا ية جديدةلتمن يات  ياانت و باط مجموعات  يلاب مهنج حتلب  من خمتلفة بياانت مصادر بني امجلع يلزمو. سـتن

ية أثر حتليل أجل ية يف الفكرية مللكا تصادي الاجامتعي األداء جوانب من وغريها لتمنا ها و ،قوالا تعلقة بمهأ ياانت ا ملا رشاكت لب لأداء ا
ية و تقصا ية الفكرية، كدراسات ا ئاب سـ تاكرمللك ناعة والا بعن ا ية لص يوغرا ف، وياانت  بل ية براءات الاخرتاع عن بب مللكوغريها من أشاكل ا

ياانت املجمعة من بدل . الفكرية هزي قواعد ا تلف  ُو ب لخي تلفةخرآلجت ية ا هات احلكو تطلب تعاون ا خمل؛ فعادة ما  مي وقد مجعت األمانة  .جل
ياانت خملاصادر امل امجلع بني وعن جدوىوجودة املبياانت لالمعلومات أوية عن  بدلان اليتمن أجل الللبتلفة  عن  أعربت لعديد من ا

 .يف دراسة مااهامتهما 

شأن و شة  نا بشارك الربانمج أيضا يف إعداد ورقيت  ق ية الفكرية وجهرة األدمغة"م تصاد غري الرمسي"و" مللكا ية الفكرية والا قا  ".مللك

يذها 16ضطلع هبا الربانمج ين تصممي األشطة اليت اسرتشدو ها و نف و تيط يات لابختط  .يةلتمنجدول أعامل االوجهية من صتو
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 بياانت األداء

بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

يالت  حتلمعلومات و
شأن  نة  بوإحصاءات  حمّس

ية بأنظمةنالاتفاع  مللك ا
يع أحناء العامل  مجالفكرية يف 

ية الفكرية شورات ا مللكعدد  يان  من سـشوران ر ئين تقرير (م
ية الفكرية " مللكمؤرشات ا

تعراض "يةملالعا سـ، الا
شأن  تعاون  نوي ملعاهدة ا با ل لسـ

، ابإلضافة إىل )الرباءات
ية  هرية وا تقارير ا لفصلا لشل

شأن الرباءات تعاون  بملعاهدة ا  ل

يان  سـشوران ر ئين تقرير (م
ية" ية الفكرية العا ملمؤرشات ا ، "مللك

نوي ملعاهدة  تعراض ا سـالا لسـ
شأن الرباءات تعاون  با ، ابإلضافة )ل

ه تقارير ا لشإىل ا ية ل لفصلرية وا
شأن الرباءات تعاون  بملعاهدة ا  ل

 جار

سب لك    باسات  حعدد الا قت
 منشور

ناك 2009 سـنةيف  ه، اكن 
زايرة / تزنيال47 129

ية  ئشورات اإلحصا للمن
يع اللغات  ية  جبمالر تقرير (ئيسـ
نة  ، 2008لسـالرباءات العاملي 

ية الفكرية  مللكتقرير مؤرشات ا
نة  ية  سـالعا ، 2009لمل
تعراض  نوي ملعاهدة سـالا لسـا

شأن الرباءات  تعاون  با ل
تقارير 2008-2009 ل، ا

هرية ملعاهدة  ية وا لشا لفصل
شأن الرباءات تعاون  با   ).ل

 
ية  ياانت اإلحصا بة  ئاب ب للسـ لن

ناك  هها، اكن   42 655نفس
ياانت  تلف جداول ا بتزنيال  لخمل

 .2009 سـنةخالل 

سقة عن ات ءحصااإل ملتا
تزنيال توفرة الزايرات/تلا  مغري 

 غري
 متوفر
 لسـنة
2010 

شرتكة   نرش ورقيت معل، وتقرير  نشاط جديد ملعدد ادلراسات ا
تقصايئ بوعات سـا ملط، ومراجعة ا

شارية  نة الا تصادية  تالا سللج ق
ية ابإلنفاذ  .ملعنا

 جار

املصدر العاملي ملراجع 
اإلحصاءات وادلراسات 

بحث تصادية وا لالا   ق

بو  يح نفاذ الو شاء بوابة  يإ ت تن
نظامت األ خرى إىل ملوا

تعلقة هبا  ملادلراسات واملصادر ا

ية الفكرية  مللكبوابة إحصاءات ا
 موجودة ابلفعل 

ية  تصادايت ا شاء بوابة ا مللكإ ق ن
 الفكرية

 جار

فهم نظري وجترييب ومعيل 
ية  تأثري أنظمة ا مللكسن  ل ّحم

ية  لتمنالفكرية عىل ا

سب الواكالت  تفعني،  حعدد ا ملن
شورة  بدلان، ابدلراسات ا نوا ملل

ّيت لكفت بإعدادها هجات ال ُ
تجابة لطلب من  ية ا سـخار ج
ادلول األعضاء مقارنة ابلعدد 

شورات  للمناإلجاميل 

توفرة حىت اآلن نشاط جديد مياانت األداء غري  غري  ب
 متوفر
 لسـنة
2010 
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

سب الواكالت    تفعني،  حعدد ا ملن
شورة  يات ا بدلان، اب نوا ملهنج ملل

تصادي  تأثري الا يل ا قتح ل ل ل
يع أحناء للملكية الفك مجرية يف 

 العامل

توفرة نشاط جديد مياانت األداء غري  إطالق . ب
ية  ية اب نة ا منرشوع ا ن لتللج ملع م
ية  شأن ا ية الفكرية  مللكوا بمللك

تصادية  ية الا قالفكرية وا لتمن
تصف ية يف  نوالاجامت نةمع  سـ 

سابق ألوانه توقع أي و، 2010 لمن ا
 .تأثري

 جار

 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

نف ية لا تحويالت ) نفقات املوظفني وخالف املوظفني(لفعلقات ا ية بعد ا ليف مقابل  املزيا  2011-2011ن
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

918 2 935 3 664 1 42% 
 

 

تحويال ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ت ن

تحويالت  ية بعد ا ليالحظ ارتفاع يف املزيا متدة للفرتة 2011-2010ن ية ا ملع ابملقارنة مع املزيا تقال 2011-2010ن ن، ويعزى ذكل إىل ا
يون فرنك سورسي للفرتة للفرتة 0,5ِّوابإلضافة إىل ذكل، خصصت للربانمج موارد زائدة حبوايل . موظفني للعمل يف هذا الربانمج ي  مل

رشوع 2010-2011 تصادية"م، ألغراض  ية والا ية الاجامت ية الفكرية وا قا عمللك رشوع " لتمن توحة والامنذج "مو تعاوية ا رشوعات ا ملفا ن ل مل
ية الفكرية ية" مللكالقامئة عىل ا رشوعات جدول أعامل ا منمن   .لتم

 

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

بة املرصود ية يف حدود ا تخدام املزيا سـومعوما، اكن ا ن تني وهو جار%) 60-40(ة لنسـ  .لسـنخالل أوىل ا
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ية الفكرية :17الربانمج   للملكإذاكء الاحرتام 

سؤول عن  يد :الربانمجملا يان وشارد لسـا تيوهانس كر  يست

تقدم احملرز يفنبذة نةل عن ا  2010 سـ 

نة متزي تقدم 2010سـت  ئة املطردل اب ئة  بي حنو  ية الفكرية عىلمتكينيةهتي شجع عىل احرتام ا مللك  تدامت ادلول األعضاء قد أكدت و. مسـ حنو 
يجي جمددا ال توجه الاسرتا لزتاهما اب ت ية ابإلنفاذل شارية ا بو الا ننة الو ت ي ملعلج سادسة اليت ُعقدت يف دورهتاخالل ، وذكل س  2و 1يويم ل ا
سمرب هر يف برانمج العمل املفص2010 يد ّ، وهو ما  بولهذة ادلورةل ظ ناظر اذلي قامت به الو بحث ا ي وا مل نة و .ل تعرضت ا للجا سـ

نة،  يد والقر باب اليت تدمع ا نة؛ وحللت األ يد والقر ياس أثر ا ية  ثغرات املوجودة يف ادلراسات احلا يات وا صا تقل سـ ص تقل ل ل لملهنج ِّل  يف ضوءلق
نة يد والقر تعامل مع ا شفت مناذج بديةل  تصادية؛ كام ا ية والا ية الاجامت تلفة  توايت ا صا تقل لل تك ع من خمل لسـ سـ قمل ادلول األعضاء واتفقت . للت

ية ابإلنفاذ شارية ا نة الا سابعة  نة يف إطار برانمج العمل هذا يف ادلورة ا نعىل مواصةل معل ا ت للج ل ملعللج  .س

تجاب الربانمج  ناطق لطلبسـوعالوة عىل ذكل، ا يع ا مل ادلول األعضاء  تأ يزيد جبم تعلقة ابإلنفاذيفاذلي ال  ، مبا ملعىل تكوين الكفاءات ا
تخص ّيف ذكل تدريب  سلطات إنفاذ القوانني، صم تانل  رش شورة ا يواملراجعة وا ت يعمل ساعدة ل تصدي مقارابت وضع عىلمل، وا ية  لل اسرتا تيج

تعاون بني القطاعني العام واخلاصتقليدلل نة، مبا يف ذكل مناذج ا ل والقر شواغل . ص تصادية وا ية والا شواغل الاجامت تأكد من أن ا لومت ا ع ل قل
ثل تكل ا ية،  ية اب ما من لتن شطةملع يع تكل األ ناسب يف  شلك  ناوها  ية ابإلنفاذ، مت  شارية ا نة الا نحملددة يف ا مج ب ت ن ت مللج ل ملع  ذكل مشل وقد .س

بدلان إبالغ تاحة املرونة مواطن عن لا  .لادلوية نالقانوية األطر مضن ملا

تعاون  يق وا متر ا لوا لتنسـ يانسـ يق يف جمملهنجا تعاون وا رشيكة، مبا يف ذكل ا نظامت ا سـ مع ا ل ل متع املدين، ومت لتنمل ناعة وا جملال ا لص
شاف  يهتاإقامة سـتكا سني جودة اخلدمات وكفاءهتا وشفا فرشااكت جديدة من أجل  بادل املعلومات . حت بو مقاربة عنتوتضمن ذكل  ي الو
ي ية الفكرية يف ةتيجالاسرتا تعزيز احرتام ا مللك  تدايتل رشوعاتيف مراعاة هذه املقاربة ، وضامن ملنا شرتكةملا   .مل ا

نة، اليت عقدت يف مطلع وتولت يد والقر سادسة للمؤمتر العاملي ملاكحفة ا بو رئاسة ادلورة ا ص الو تقل ل وذكل مبوجب اتفاق  ،2011 سـنةلي
ية بيهنا وبني تعاون  نظمة امجلارك العا ملاإلنرتبول و هذا املؤمتر.  القطاع اخلاصومجموعاتم تحضري  ناء ا لوأ ل  قيادة عن نتج، 2010 سـنة يف ث
بو بو تقومي وضع يالو سادس للو يجي ا هدف الاسرتا يا مع ا بادرة املؤمتر العاملي  يجي  ياسرتا ل ت شـ مل لت بو، الزتم رشاكء . مت بادرة الو يوناء عىل  مب

متع املدين شاركة ا نوا  تدرج يف جدول أعامل املؤمتر، و ية  ية اب جملاملؤمتر العاملي مبجموعة من املوضوعات اجلديدة ا م مض ل من ُن لت بل . ملع سـتقوا
سان ابلغة اجلديداملقاربةشاركون من القطاعني العام واخلاص ملا  . سـتح اب

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

يذها اب 17ضطلع هبا الربانمج ين تصممي األشطة اليت اسرتشد ها و لو نف تيط يات ختط تدى هبايةلتمنعامل اجدول أالوجهية من صتو  .ه وا

شطة الربانمج يف اكنتو ية جماالتن أ ساعدة ا ن ا ية وقامئة عىل الطلب لتقمل ية شفافة وموهجة حنو ا رش ساعدة ا منوتكوين الكفاءات وا يع ت لتمل ل
تان( تو يا ية رمق . )13 و1 صل تو صواكنت ا ية تمن  45ل ُجدول أعامل ا ية ِّوجلتمن شارية ا نة الا يه ا نه برانمج العمل اذلي وافقت  ت للج ملععل س

سادسة ابإلنفاذ دلورهت سمرب  2 و1(لا ا  ).2010يد

 ألداءبياانت ا

بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

يط دامع إلذاكء احرتام  حمإرساء 
ية الفكرية عن طريق بدء  مللكا

توازن حول  ناء و محوار  ّ ب
ية  تو ياسات، مع أخذ ا صا ل  45لسـ
ية بعني  لتمنمن جدول أعامل ا

بار  عتالا

عدد ما أجري من دراسات وحبوث 
شارية يف إطار دوريت نة الا ت ا سللج

ية حتديد العوامل  ية ابإلنفاذ  بغا ملعن
ية  مللكاليت تؤثر يف احرتام حقوق ا

تلكفة  يمي موضوعي  يام  لالفكرية و تق بللق
يك عام يرتتب  نة، ان يد والقر ها ص لتقل

تصادية ية وا قعهنام من آاثر اجامت ع
 

ية الفرتة  حبوث يف نمثا
2008-2009 

نة  بعة حبوث إىل ا للجتقدمي  سـ
ية ابإلنفاذ، مبا سالا نشارية ا ملعت

بحوث اليت أجريت  ليف ذكل ا
بو ييف من الو  بتلك

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

كفاءات تكوين نأطر معل قانوية و
ية  سلطات القضا ئمعززة  لل َّ

سؤولني عن إنفاذ القوانني من  ملوا
ية  تعامل مع قضااي إنفاذ ا مللكأجل ا ل

سق  منالفكرية بأسلوب 
تعاون مع صاحب  يجي اب لواسرتا ت

 احلقوق

 

بدلان دعد ساعدة املزودة لا ية ملاب  لتقنا
ية األطر بشأن رش يعا  اجلديدة لت

تحدثة  مع فعال إنفاذ أجل من ملسـوا
بار بعني األخذ  املرونة أوجه عتالا
تاحة ثالث اجلزء يف ملا  اتفاق من لا
ية حقوق جوانب تصةل الفكرية مللكا  ملا
تجارة  )يتربس اتفاق (لاب

 هناية –أربعة بدلان 
 2009سـنة 

ية إىل تقدمي  رش ساعدة ا يعا لتمل
 بدلين

 جار

تلمة وعدد   بات ا سـعدد ا مللطل
بات املعاجلة  حبسب لك دوةل (لطلا

متة ية  نظمة دوية حكو همعضو و م ) لم
ساعدة  ملشأن تكوين الكفاءات وا ب

ية لتقنا
  

با يف 42 الفرتة طل 
2008-2009 

تمكل  شاطا 15سـا لتكوين ن 
تفادت بدلان . الكفاءات سـوا

ش نثرية من هذه األ طة نظرا ك
ثريألن   ن هذه األشطة منلكا

ميي يا أو دون إ قلاكن إ قلمي
  

 جار

تلمة وعدد   بات ا سـعدد ا مللطل
بات املعاجلة  حبسب لك دوةل (لطلا

للمساعدة عىل وضع ) عضو
ية تعزز من  ية وإ يات و مياسرتا ن قليج ط ت

شطة اإلنفاذ ية أ نفعا ل
  

بات يف ث الفرتة طلالثة 
2008-2009 

تاحلقت شأن قلميي معل دون إ بني 
ياسة العامة أسفرات عن  لسـا

ية املقارابتصياغة    تيجالاسرتا

 جار

تعاون ادلويل وإدماج قضااي  لا
تعلقة  ية الفكرية يف األشطة ا ملا ن مللك

ية الفكرية  للملكبإذاكء الاحرتام 
رشيكة نظامت ا نجزها ا لواليت  مل  ت

ية  نظامت احلكو شطة ا معدد أ مل ن
ية ذات نظامت غري احلكو مادلوية وا مل  ل

تعلقة بإذاكء  شرتكة وا ملاألهداف ا مل
ها  ية الفكرية واليت  نظمالاحرتام  تللملك
ية رائدة ودوائر  ئيسـنظامت رشيكة ر م

  القطاع اخلاص

شاطا 28  هناية –ن 
 2009سـنة 

شاركة يف  ميه 20ملا شاطا  تق  ن
تعلق بإذاكء  رشيكة  نظمة ا يا لمل

ية الفكرية للملكالاحرتام 
  

 جار

تعاون ادلويل يف إطار  املؤمتر لا
نة مع  يد والقر صالعاملي ملاكحفة ا لتقل

ية واإلنرتبول  ملنظمة امجلارك العا م
والقطاع اخلاص، فضال عن 

نظامت  متع املدين وا ملنظامت ا جمل م
متة األخرى   دلى دعوهتاملها

بو املؤمتر العاملي  تضافت الو يا سـ
نة  نة يف  يد والقر سـملاكحفة ا ص لتقل

نظمة امجلارك 2010 تعاون مع  م اب ل
ية واإلنرتبول والقطاع اخلاصالع  ،ملا

نة  نظمة يف  سـوإقامة رشااكت يف ا مل
متع 2011 نظامت ا جمل، مع دعوة  م

متة األخرى نظامت ا ملهاملدين وا   مل

 مقارنة أساس يوجد ال
 ينطبق

يذ تحضريية يف. لتنفمت ا ية ا لا  لعمل
  :2010 سـنة

رشاكء يف املؤمتر - يع ا ل الزتام  مج
بادر يجي  تقومي الاسرتا ملاب ت ة ل

يا مع  سادس  شـاملؤمتر العاملي ا متل
سادس  يجي ا هدف الاسرتا لا ت ل

بو  يللو
متع املدين - تحدثني مكجمل إرشاك ا
مشاركني يف املؤمترو

 

 جار
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ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

ية  نفقات ا لفعلا تحويالت ) نفقات املوظفني وخالف املوظفني(ل ية بعد ا ليف مقابل  املزيا  2011-2011ن
سورسيةبآالف الفرن( ياكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

608 2 017 3 304 1 43% 
 

 

تحويالت  ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا ليالحظ ارتفاع يف املزيا متدة للفرتة2011-2010ن ية ا ملع ابملقارنة مع املزيا تقال 2011-2010 ن ن، ويعزى ذكل إىل ا
 .موظفني للعمل يف هذا الربانمج

 

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

بة املرصودة  ية يف حدود ا تخدام املزيا سـاكن ا ن تني وهو جار%) 60-40(لنسـ  .لسـنخالل أوىل ا
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ية :18الربانمج  تحدايت العا ية الفكرية وا ملا ل  مللك

سؤول عن  يد :الربانمجملا يان وشارد يوهانس كلسـا تر يست
  

تقدم احملرز يفنبذة نةل عن ا  2010 سـ 

ية تحدايت العا ية الفكرية وا ملا ل  مللك

ها يف  ية الفكرية، ويف ميكن  ية وا تصادية والاجامت ية الا تاكر وا يل العالقة بني الا هدف من هذا الربانمج هو  يقإن ا مللك ق تطبل ك ع من ب لتحتل
ية احلامسة  نقاشات العا ملا ياسة حولل ية، يه العامة لسـا ية، مع الرتكزي عىل ثالثة حتدايت عا ية الفكرية وا تعلقة اب ملا من لتمل الصحة العامة،  :مللك
ناخ، واألمن الغذايئ ية يستند و. ملوتغري ا يد عىل ا تأ منهذا ا ك تحدايت هذه من للعديد مبارش تأثري أعظم أن يثبت ما وجود إىللتل  يوجد لا

بدلان يف ية لا نا ما بدلان ل شورة . امنو األقل لوا ند إىل الواقع، و بو معلومات  مويف ظل هذه الظروف، تقدم الو تجربة، تقومتستي ل عىل ا
تاكر اذلي ميكن أن يكون هل أثر إجيايب  ية تعزز الا بوخدمات دمع فعاةل يف العمل من أجل إجياد حلول  يةيفمعل نا بدلان ا م ا ل سامه . ل تكام 

ياسة العا شأن ا نقاش العاملي  سـسامهة شامةل يف ا ب ل ياسات، ) أ( : ما ييلمة عن طريق تكوين فريق تفكري يركز عىللم سـيل ا لحتل
ية؛  تحدايت العا تعلق اب يارات فامي  شاف األفاكر وا ها ال تلفة من  ية ا ئات ا ملواحلوار، وتقريب ا ل ي خل تك خمل سـن بعضملع تبادل األفاكر و) ب(لف

ية؛  تحدايت العا تعلقة مبواهجة ا ملواخلربات واملعلومات ا ل نصشاف سـتكاو) ج(مل َّا تحدايت  اتمل تصدي  هادفة املصممة  رشااكت ا للوا لل لل
يذها وتطويرها بدء يف  ية وا تنفالعا ل  .مل

نحو ية الفكريةلوعىل هذا ا تعلقة اب ياسات ادلوية ا يط ا ثقة يف  هة جديرة اب بو  مللك يعزز الربانمج أيضا دور الو ملكج ل سـ حم ل بو . لي يوتعزز الو
شطهتا عنلمعلوماتل موثوق وحمايدمسعهتا مكصدر  ية الفكرية من خالل أ ن قضااي ا ثةل ملموسة لدلور اإلجيايب . مللك مويقدم الربانمج أيضا أ

ية تحدايت العا تعاون ملواهجة ا رشااكت وا ية، عن طريق تطوير ا ية الفكرية يف ا ملاذلي تقوم به ا ل ل ل لتمن شطة الربانمج و. مللك نما يوجه أ معوما ِّ
بدلان وهو هدف تعزيز قدرة ادلول األعضاء،  بدلان األقل منوا وا ية وا نا بدلان ا لال سـامي ا ل ل تصاد احلرمل تقةل إىل نظام الا قا  يف جمال ملن

ناخ، واألمن الغذايئ تعلقة ابلصحة العامة، وتغري ا تاكر ا ملياسة الا مل ب  .سـ

نارص ويمكن همة لع أحد ا يةملا متع ا يفتيجلالسرتا ياسة العامة مع ا شأن ا جمل تعزيز احلوار ادلويل  سـ ية، لب نظامت غري احلكو مملدين، وا مل
ية ية يف . ميوالقطاع اخلاص، واألوساط األاكد تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا بو عالقة معل قوية وفعاةل مع  ملوقد أقامت الو ل مل مي م

ية الفكرية تاكر وا تني ابلصحة العامة والا تني ا ية وخطة العمل العا يذ الاسرتا مللكياق  تعلق بنف ي يج ملسـ ملت تعاون اجلدد . ت ية لويضم رشاكء ا قاتفا
تحدة  ناخشأن باإلطارية ملاألمم ا همةل ملتغري ا بادرة العقاقري لألمراض ا نووية، و بحوث ا نظمة األوروية  مل، وا م ل لل ب تجات لرشاكة (مل منتطوير 

سة مجموعة براءات ا)يف جمال الصحة ية، ومؤ يف، وبرانمج الصحة العا يا يف  هد ادلراسات ا س، و مل ن جلعل ية ألدوية، مع يااب ية ا نوا ل مجلع
تجاتا، وعددللملكية الفكرية بحوث ورشااكت تطوير ا سات ا رشاكت اخلاصة ومؤ ن من ا ل س  .ملل

شديدة اإلجنازات ومن بني ية لا ِوضع ما مهاأل يذهام، لتطوير أساس من ُ شاهئام و رشوعني حمددين وإ تنف  ن تاكر ونقل لم بسري الا تي
يا نولو جا رشوعني هو .لتك نصة ملأحد هذين ا بو"مو  تدام- جرين يو يا ا نولو بادل ا سـ  ملت ج ية يف سوق " لتك شفا يق ا فاليت هتدف إىل  لحتق

ها ورشها، مبا يف ذكل تكوين الكفاءات يات و نولو يات اخلرضاء، ورسيع نقل تكل ا نولو نا يفت ج تك ج يتك ل سمى . تكل بادرة أخرى  توهتدف  م
توح اخلاصة ابألمراض املدارية ا" تاكر ا ملفاحتاد حبوث الا تح "ملهمةلب هات الفاعةل يف " مدخرات"ف، إىل  ية الفكرية اخلاصة اب جلا مللك

سل تطوير اجلديدين يف هذه األمراض، مبا فهيا مريض املالراي وا بحث وا يع ا لالقطاعني العام واخلاص، و ل ل  .تشج

نةويف بو ندوة حول 2010 سـ  بار ي، نظمت الو ياانت الا ميي  تتطور اإلطار ا خب ل ية الفك–لتنظ بوملك من  ية يف الو ير إىل فكر ا ، مللك
يني يف اجامتعات  ية، وشاطني جا نا بدلان ا ية يف ا يوية الزرا يات ا نولو سة يف مؤمتر الفاو ادلويل حول ا بو م ج نتك نل ل ل ع حل ية األمم جل قاتفا

تحدة  ناخشأن باإلطارية ملا تجارة. ملتغري ا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا شرتكة مع  ية  لونظمت أيضا ندوة  مل م من م تق ية حول ُ نفاذ إىل مل العا لا
رشاء: األدوية ندوة دور فعال يف . لممارسات حتديد األسعار وا ميه، واكن  ثالث يف  نظامت ا ندوة أول حدث شرتك ا للواكنت هذه ا ل مل ت تنظل
يح تحدايت رضورة مواهجة ضتو ية لا هات الفاعةل طريق عن ملالعا تلف ا جلمض اخلربات اخلاصة واحملددة   .خمل

نا ادلوينيال هناك جانب آخرو سني اخلدمات املقدمة إىل رشاك ية الربانمج اجلديدة أال وهو  لسرتا ئ حت سب الطلب، و. تيج حقدمت،  ِّ ُ
ية يف  ساهامت ا نا ناخ واألمن الغذايئمساراتلتقمل ياسة العامة يف جمال الصحة العامة وتغري ا مل ا رشاء  منطلبوب. لسـ ل املرفق ادلويل 
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ساعدة مؤنظماألدوية  يةعىلسسة مجموعة براءات األدوية مل حدث صغري  يدة وا يص ا لعمل حتديد رشوط الرتا ملف ساهامت  .خ مترت ا ملكام ا سـ
ية تجارة العا نظمة ا ها  مليف حلقات معل تكوين الكفاءات اليت  ل م  . تنظم

يا نولو تاكر ونقل ا جيع الا لتك ب تشج
  

ساتعادة ما تكون  ية وسمؤ بحث األسا تطوير يه حمراكت ا بحث وا سـ وجامعات ا ل ل ية ل نا بدلان ا تاج املعرفة يف ا ية إل هات ا ما لجل ل ن حملل
بدلان  تصاد احلرلوا تقةل إىل نظام الا قا تاجئ أحباهثا . ملن ية الفكرية محلاية  نظام ا تحدايت يف الاتفاع  نيد أهنا تواجه العديد من ا ب ن ل مللكب

ية الفكرية كأصول خاصة هبا تخدام حقوق ا مللكوال نا. سـ يجة ذلكل، عادة ما يكون  هو ناء نت ية حمدودة  تصادي وفوائد اجامت بك عائد ا ع ق
يا تجة واملوزعة  يات املطورة وا نولو تجات وا تطوير فامي خيص ا بحث وا تامثرات ا حملعىل ا ن ن ل ملل جمل تك  القطاعني العام يعيقوهذا قد . لس

تطوير بحث وا تامثر يف ا بدلان عن إعادة الا لواخلاص يف هذه ا ل يُوتعرف هذه العوائق اليت حتول دو. سل تخدام الفعال  للملكن الا ة سـ
تحدايت  ية  بالفكرية بغرض ا ية األحباثلتمن تغالل  ملكا بو خالل . 4سـ تحدايت، ركزت الو هذه ا تصدي  يومن أجل ا ل  عىل 2010 سـنةلل

بحث العامة  سات ا لتعزيز قدرات حكومات ادلول األعضاء واجلامعات ومؤ ية الفكعىل س ية الالزمة إلدارة ا ية ا مللكتطوير ا لتحتن رية لب
ية الفكرية ها كأصول حتمهيا حقوق ا تغال تطوير وحاميهتا وإدارهتا وا بحث وا تاكر وا ية لال تاجئ ا تطوير ا ية  مللكوالقدرات ا ل سـ ل ل ب حملل ن ل ومت . للعمل

توى الوطين ) 1( :ذكل يف املقام األول من خالل ية الفكرية عىل ا يات ا ياغة اسرتا سـساعدة ادلول األعضاء يف  يج ص ملم ) اللكي(مللكت
توى املؤسيس /و ية ) اجلزيئ(ملسـأو ا ية واملؤ ياهتا الو ية الفكرية يف اسرتا نرص ا ية الالزمة وتدمج  ية ا شئ ا سـحىت  ن يج ع ت سن ط ت مللكتح لن لب ت

ية  و)2(دجما فعاال؛  هارات ا تكل ادلول األعضاء، وكذكل يف تعزيز ا يا اخلاص  نولو تاكر ونقل ا سامهة يف تعزيز نظام دمع الا لعملا ب ب ململ ج لتك
سويق، ملهنا ية الفكرية، وا يا، وتقدير ا نولو ياغة الرباءات وإدارة ا ية الفكرية، مبا يف ذكل  تية يف جمال إدارة أصول ا لص مللكل ج تك مللك

يص؛  تجاري، والرت تغالل ا خوالا ل ية ومناذج ومواد و) 3(سـ بو من أدوات  تخدام ما أعدته الو معلإاتحة اجملال أمام ادلول األعضاء ال ي سـ
ية يف اجملاال ياجاهتا و) 4(ت املذكورة أعاله؛ يبتدر شاريع اليت تامتىش مع أولوايهتا وا شأن تصممي ا تتقدمي ادلمع إىل ادلول األعضاء  مل حب

تخدام  بحث عىل ا سات ا يع اجلامعات ومؤ شاريع، و يذ تكل ا ية اخلاصة و سـالاسرتا ل س شج مل تيج ية "تنفت تطوير وحمور ا بحث وا مللكبكة ا ل ل شـ
منوذج اسرت" الفكرية بو  كابلو يجيي يا. تا نولو رشوع رائد جديد إلقامة ماكتب نقل ا نطقة العرية  جوعالوة عىل ذكل، أطلق يف ا لتك م ب . مل

ية أخرى من العامل منوذج يف أقالمي جغرا فوميكن تكرار هذا ا نجاح ل باره  بإذا ما مت ا  .خت

ية إىل ذكلوابإلضافة تا يات ا تخدام الاسرتا ل قدم ادلمع إىل ادلول األعضاء اب ل يج تسـ ِّ  مراعاة الظروف اخلاصة بلك بدل تضامن أنه مت) 1( :ُ
شورة  يذها، وتقدمي ا تدريب و ية وبرامج ا بات اخلاصة، إلعداد األدوات ا تجابة  ند الا ناسب  شلك  تلفة  ملوالقطاعات ا ل لعمل للطل سـ ع ب نفخمل تم

ية؛  ية يف جمال او) 2(لتقنا ية ا تعانة ابخلربات ا ملإعطاء األولوية قدر اإلماكن لال حملل ن ية، وال سـامي فامي ملهسـ نا بدلان ا مية الفكرية يف ا للك ل
ية  ية  ية و ياغة اسرتا ية الفكرية يف إطار  ية  ياجات الو يمي الا يذ الربامج و تدريب و تطوير مواد ا للملكتعلق  للملك تق ننف يج ص ن ت ل ب طي ت ط ح ت

بو) 3(الفكرية؛  تعانة  ية الا با  نا سـهتدفني اهامتما  شاركني ا تحديد ا تقالاهامتم  مسـم سـ بغ سـ مل مل سقني ومدربني؛ ب بو  تدربني يف الو ّال اب ن ي مكمل
نظامت غري و )4( ية وادلوية األخرى، وكذكل مع ا ية واإل ية الو نظامت احلكو ية مع ا تعاون بصورة اسرتا ملتطوير وتعزيز ا ل مي ن مل يج قلل ط مت

تخصصة تحدة وواكالهتا ا ية وجلان األمم ا يات ا ية وا ملاحلكو مل ن ملهمجلع ث. م تعاونمومن أ شطة ا لةل أ ياغة  حن ية حول  صلقات العمل الو طن
شاورية اليت عقدت مع الواكةل  ية الفكرية، والاجامتعات ا ية  ية األفر نظمة اإل بابوي ابالشرتاك مع ا تالرباءات اليت نظمت يف ز مي لمل للملك يق قلم

تعلقة هبا لوضع برانمج يا ا نولو يعاب ا ية وا نا ية ا ية ا شأن ا ملادلوية للطاقة اذلرية  ع لص ت ب جل تك ت لن س لتحب نوويةل تاج الطاقة ا ل وطين انحج إل  .ن

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

يذها18ا الربانمج ضطلع هبين تصممي األشطة اليت اسرتشد ها و نف و تيط يةختط يات الوجهية من جدول أعامل ا تو من اب ص  .لتل

بادرات جرد الربو سامهة يف  ية من خالل ا شأن ا بو  يذ جدول أعامل الو مسامه الربانمج يف  ملنف من ب لتي ياسة العامة ت لسـاءات ألغراض ا
ناخ تعلقة ابألمن الغذايئ، والصحة، وتغري ا ملا  . مل

يذهامرشوعاتوشارك الربانمج أيضا يف إعداد  ية و تا ية ا تنف جدول أعامل ا ل ل  : لتمن

                                                           

تايل 4  >http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2007/06/article_0007.html<: لانظر املوقع ا
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نو" DA_10_03رشوع ملا - تاكر ونقل ا تكية دمع الا لن ب يةب سات الو يا لفائدة املؤ نلو طس يان أعد. "ج بريان خار ج  ورقة خ
شأن مرش ية"بوع  سات الو يا لفائدة املؤ نولو تاكر ونقل ا نية دمع الا س طب ج تك لن نورشت هذه ادلراسة فامي بعد  .وراجعاها" ب

يقاهتا  بدي ادلول األعضاء  بو اإللكرتوين ليك  تعلعىل موقع الو ت  .علهياي

رشوع - ملوعدل ا ّ DA_19_25_26_28_01 يا" وهو نولو ية الفكرية ونقل ا شأن ا جرشوع  تك لمللك ب شرتكة ا: م ملتحدايت ا ل
ية الفكرية"بوناء احللول ية وا ية اب نة ا سة  يقات ادلول األعضاء خالل ادلورة اخلا مللك لألخذ  من ن للج م لتتعل ملع  هذا ونوقش. ب

رشوع املعدل  َّا ُ متدمل ية الفكرية عوا ية وا ية اب نة ا سادسة  مللك خالل ادلورة ا من ن للج لتل   ).2010نومفرب (ملع

شو - رشوع  بقدم اقرتاح  م ِّ ية الفكرية"أن ُ توحة والامنذج القامئة عىل ا تعاوية ا رشوعات ا مللكا ملف ن ل نة " مل سادسة  للجإىل ادلورة ا ل
نة يف ادلورة يه ا ية الفكرية، ووافقت  ية وا ية اب للجا عل من مللكن لت هاملع  ).2010نومفرب  (نفس 

ن" DA_7_23_32_01رشوع ملوا - ياسة ا ية الفكرية و ملا سـ سةمللك تمكل يف إ"فا ِ، وقد ا ُ تقصاءان سـ رشوع ا سـطار هذا ا مل
سة نا ية وواكالت ا ية الفكرية الو ياز، ودراسة عن العالقة بني ا بارية وعقود الا يص اإل فعن الرتا مل ن طت مللك ج  .مخ

 بياانت األداء

بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

يايس معزز  سـحوار 
وقامئ عىل أساس علمي 

نظامت بني احلكومات  ملوا
متع املدين  جملادلوية وا ل

والقطاع اخلاص حول 
نة  ية الرا هالقضااي العا مل

تعلقة  تجدة ا ملوا ملسـ
ية الفكرية  مللكاب

ها يف  شاركة ونو عبة ا ت مل نسـ
ية اليت تعقدها  يا تدايت ا سـا سـ لن مل

بو  .يالو

هدف يايس عقد  :لا سـتدى  من
تدايت  منرييس واحد وأربعة  ئ

شأن قضااي خاصة يف  ية  بيا سـ سـ
 نةسـلك 

ياسة  سـسةل من ندوات ا لسل
ياة،  حلالعامة حول قضااي علوم ا
شأن  يل ودراسات  بوإعداد حتا ل

يب  ياسة العامة  تجا سـسـ تل
ها احملافل  تطلقلدلعوات اليت 

نظمة (األخرى  موخاصة 
نظمة  ماألغذية والزراعة، و
نة األمم  ية، و جلالصحة العا مل

شرتكة بني الواكالت  تحدة ا ملا مل
يات ية ابألخال قوا ية ملعن يولو ج ا لب

)UNIACB(( ودراسات ،
تعلق  يعن واقع الرباءات فامي 
همةل  ملابإلنفلونزا واألمراض ا
ية ية الر يل الغذا سـواحملا ئ . ئيص
بو حول  يوقد عزز مؤمتر الو
تحدايت  ية الفكرية وا لا مللك

ية اإلطار َالعا  املوضوعي مل
شاركة  مواملؤسيس من أجل 

تظام يف قضااي  بو اب نالو ي
ياسة العامة  يةلسـا  ملالعا

ياسة العامة  تدايت ا سـأربعة من  لن م
بو  :ياليت نظمهتا الو

ميي - لتنظ ندوة حول تطور اإلطار ا
بار  تياانت الا خب ية –ل ملك من 

بو ية يف الو يالفكر إىل فكر ا  مللك

جلسة يف مؤمتر الفاو ادلويل و -
ية  يوية الزرا يات ا نولو عحول ا حل ج لتك

يةيف نا بدلان ا م ا ل  ل

يان يفو - نبشاطان جا  اجامتعات ن
شأن  تحدة اإلطارية  ية األمم ا باتفا مل ق

ناخ  ملتغري ا

ُحداثن نظام ابالشرتاك مع هجة و -
 :أخرى

نفاذ إىل األدويةو -  :لندوة حول ا
رشاء  لممارسات حتديد األسعار وا

نظمة منظمة الصحة ال( ية و معا مل
ية تجارة العا ملا  )ل

شأن رشوط و - بحلقة معل 
يص وأحاكمه جملموعة براءا ت خالرت

رشاء (األدوية  لاملرفق ادلويل 
 )األدوية

 جار

بو يف    يشاركة موسعة للو م
ية األخرى، مبا  يا تدايت ا سـا سـ لن مل
ثافة مع  شاركة األكرث  كيف ذكل ا مل

يني واجلدد رشاكء احلا لا  . ل

هد يع نطاق احلوار ت: فلا سـو
يني  تة رشاكء حا يايس مع  لا سـ  لسـ

ياسة  بو مواد ا سـقدمت الو لي
ملساهامت إىل العامة وغريها من ا

ية  ملنظمة الصحة العا الفريق (م
املعين و ما بني احلكوماتالعامل 

تاكر  بابلصحة العامة والا
ية الفكرية،  ية الاومللكوا تيجسرتا

تني  ، مليوخطة العمل العا

نني  يايس مع ا سع نطاق احلوار ا ثا سـ لت
يني  رشاكء احلا لمن ا نظمة الصحة -ل م 

ية  تجارة العا نظمة ا ية و ملالعا ل ممل
ية ا( تجارة، وا مللكلصحة العامة، وا ل

تة و).الفكرية تعاون مع  متر ا سـا ل سـ
يني  منظمة األغذية (لرشاكء حا

شأن  بوالزراعة، واملعاهدة ادلوية   ل

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

تة رشاكء   يه مع  رشوع  سـوا ف ل
 جدد

تأهب ملواهجـة األنفلونـزا  لوا
بادرة املرفق ادلويل )اجلاحئة م، 

لرشاء األدوية اخلاصة جبمع 
دوية، وجملس حقوق براءات األ
يعة (ناإلسان  ففرقة العمل الر

ية بإعامل احلق يف  توى ا نا ملعسـ مل
ية تحدة و، )لتمنا ملنة األمم ا جل

ية  شرتكة بني الواكالت وا نا ملعمل
ية،  يولو يات ا جابألخال ، والفاولبق

تحدة اإلطارية و ية األمم ا ملاتفا ق
ناخ ملشأن تغري ا ئات  (ب لهيا

ية ومؤمترات األطراف يف  عالفر
نة بوزانن م  2008 سـنةيد

 إىل 2009 سـنةوكوبهناغن 
ية اليت  نبجانب األحداث اجلا
، )نظمت يف مؤمترات األطراف

ية و تجارة العا ملنظمة ا ل ندوات (م
شأن جوانب  ية  ية وإ بو مي قلن ط

نظمة  ملنة من اتفاق تربس  يي مع
ية تجارة العا ملا تجارة و، )ل لهد ا مع

ية يف جامعة برن  عىل (ملالعا
يةثاملوارد الورا يوا نية ا ) حل

ساراتوكذكل يف العديد من   ملا
ية، مبا فهيا خطة  ية والو ناإل طمي قل

ناعة  لصالاحتاد األفريقي 
ية  يدال تحرضات ا نا لص ملسـ

تدريب يف جمال  رشوع ا لو م
ناطق املدارية من  ملأمراض ا

ية  بكة أفر شاء  يقأجل إ شـ ن
تعلق ابلعقاقري  تاكر ا مللال ب

يص  لتشخوا

ية ل با ية ا تاملوارد الورا ن ألغذية لث
تحدة  نة األمم ا ملوالزراعة، و جل

ية  شرتكة بني الواكالت وا نا ملعمل
ية، واملرفق  يولو يات ا جابألخال لبق

رشاء األدوية،  ية األمم ولادلويل  قاتفا
ناخ شأن تغري ا تحدة اإلطارية  ملا ب ، مل

تو ية لال بكة األفر با يقشـ تعلق ل ملاكر ا
يص  )لتشخابلعقاقري وا

بعة رشاكء جد تعاون مع  سـوبدأ ا د ل
نووية، ( بحوث ا نظمة األوروية  لا لل ب مل

همةل بادرة العقاقري لألمراض ا ملو  ؛م
يف،  يا يف  هد ادلراسات ا نو جلعل مع

ية، ومجموعة  ملوبرانمج الصحة العا
ية  يااب ية ا نبراءات األدوية، وا ل مجلع

، فضال عن عدد )للملكية الفكرية
رشاكت ورشااكت تطوير  لمن ا

ياق  تجات يف  سـا ّنصاتملن  نقل م
تطويرلتكا يد ا يا  لنولو ق  ج

 

ردود وتقارير عن اآلاثر من   
بو ها الو ية  يا يتدايت  سـ سـ تنظمن  .م

هدف ية عن لك  :لا بتقارير إجيا
ية شورات اخلار جشاط يف ا ن ملن

  

شأن تلقي ية  ب ردود فعل إجيا ب
نظمة  بو من  مساهامت الو ي م

ية،  نة والفاوملالصحة العا جل، و
شرتكة بني  تحدة ا ملاألمم ا مل

يات ملالواكالت وا قية ابألخال عن
ية،  يولو جا والربانمج اخلاص     لب

تدريب يف جمال  بحوث وا لاب ل
ناطق املدارية،  ملأمراض ا

والاحتاد األفريقي، ابإلضافة إىل 
متع املدين  جملثلني عن ا مم

ية  نظامت غري احلكو موا مل
ية وادلول األعضاء نا عا  لص

شاركني  ية من ا ملتلقي ردود فعل إجيا ب
بو ومن يف األحداث اليت نظ يمهتا الو
بو ادلويني لرشاكء الو أشادت  و.ي

صحف ابألحداث اليت نظمهتا ال
بو إىل أشارت ادلول األعضاء و. يالو

األحداث اليت عقدت يف 
 حظي بوشلك خاصالاجامتعات، 

ية  نظمة الصحة العا تعاون مع  ملا مل
بل  ية بدمع من  تجارة العا نظمة ا قو ملم ل

األعضاء وادلول األعضاء يف تكل 
نظ  امت يف اجامتعات لك مهنامملا

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

تلفة  خممصادر معلومات 
يا، متزج بني  يدة  معلو مف

يايس  يل ا تح سـا ل لل
نوالاتفاع الفعال 

تعلقة  ملابملعلومات ا
ابلرباءات لفائدة واضعي 

ياسات وأدوات  لسـا
تاكر  بية ألغراض الا معل

توح  ملفا

عدد األدوات وادلراسات 
ياسة العامة  لسـاجلديدة يف جمال ا

ها يالت املعلومات قونطا حتل و
تعلقة ابلرباءات وأدوات  ملا

ياانت  .لبا

هدف إعداد أربع دراسات  :لا
ية  يف هجة خار ية و جدا تلك خل

شأن  ببإعداد أربع دراسات 
تة تقارير  ياسة العامة؛ و سـا لسـ

نصة وضع الرباءات؛ عن  تفي مو
تاكر  بابلغرض من أجل الا

توح، ملفا
يا و) 1(  نولو جرش ا لتك ن

بحو) 2(اخلرضاء،  تطوير لا لث وا
همةلجمال يف  ملاألمراض املدارية ا

 

دراسات عن وضع الرباءات يف 
تعلق بفريوس اإلنفلونزا  يما 

همةل وجمني األرز  ملواألمراض ا
ياسة العامة  لسـودراسات ا
يور ونقل  لطشأن إنفلونزا ا ب

يا يف إطار الاتفاقات  نولو جا لتك
ئة ملا شأن ا بيتعددة األطراف  لب

ية الفكرية  خلدمة مللكوإدارة ا
ندسة  يات  هالصاحل العام وأخال ق

ياة  حلا

أجريت دراسة واحدة يف جمال 
ياسة العامة  ية ("لسـا مللكدور ا

يات  نولو جالفكرية يف نقل ا لتك
 ")ناخلرضاء ورشها

توح  تاكر ا ملفتان لال ب تاهام -منص لك 
يا  ("متقدمة نولو جنصة ا تك لم
تاكر  و"، "اخلرضاء باحتاد حبوث الا

توح اخل راض املدارية اصة ابألمملفا
همةل  يف 18سامه الربانمج و. ")ملا

إعداد دراسات عن وضع الرباءات 
 14يف إطار الربانمج 

 غري جار

رشاكء    تفعني وا لردود فعل من ا ملن
بشأن جودة األدوات املعدة 

هدف. وفائدهتا تقرير خاريج  :لا
تج جديد شأن لك  نإجيايب   مب

إقامة برانمج جترييب ألغراض 
نولو جنصة ا تك يا اخلرضاء لم
نصة الصحة   ا أيضمو

ية  رشوع جدول أعامل ا لتمنيذ  م تنف
ية رمق ( تو صا رشوعات ) 36ل ملشأن ا ب

توحة والامنذج القامئة عىل  تعاوية ا ملفا ن ل
ية الفكرية  مللكا

 اخملصصة ُعقدت الاجامتعات
ألحصاب املصلحة فامي خيص احتاد 

توح تاكر ا ملفالا رشاكء و. ب لأبدى ا
متلون اه رشاكء ا حملوا امتما ابلغا ل

بادرة، واكنوا يفكرون حقا يف  ّاب مل
شاركهتم فهيا مزايدة 

 

 جار

قدرة ادلول مت تعزيز 
هااألعضاء شأن فهم و ب 

تاكر وإدارة  بالا
ها يا و نولو نقلا ج  لتك

املزيد من ادلول األعضاء اليت 
ياجاهتا وصاغت  حتحددت ا
شأن  ية  يات و باسرتا ن طيج ت

تاكر وإدارة أصول  بيع الا تشج
ية ال فكرية ونفذت تكل مللكا

يمهت يات و ّالاسرتا ق  اتيج

 

 نفذت 2009-2008الفرتة يف 
تسعة بدلان، أو اكنت يف 

يات  يذ، اسرتا ها إىل  تيجطر نف تيق
ية الفكرية  شأن ا ية  مللكو ب طن

تاكر  بألغراض الهنوض ابال
ية الفكرية  مللكوإدارة أصول ا

بو جلرد أصول  يناء عىل أداة الو ب
ية الفكرية  شور رمق(مللكا  ملنا

927( 

، نفذت أربعة بدلان، 2010سـنة يف 
يذ،  ها إىل  نفأو اكنت يف طر تيق

ية  شأن ا ية  يات و مللكاسرتا ب ن طيج ت
تاكر  بالفكرية ألغراض الهنوض ابال
يجة  ية الفكرية  توإدارة أصول ا نمللك

ناء عىل  بو  بيحة اليت قدمهتا الو ي للنص
ية  بو جلرد أصول ا مللكأداة الو ي

شور رمق (الفكرية   )927ملنا

 ارج

بحث    سات ا لاملزيد من مؤ س
تطوير واجلامعات وغريها 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  ها و ّالفكرية وإدارهتا و ط نقل
هارات  ملتكل املعارف وا

 

، 2009 سـنةحبلول هناية 
تفاد أكرث من   من 500سـا

ية الفكرية يف  مللكسقي ا من
اجلامعات، ومديري 

يا، والعلامء،  نولو جا لتك
ثني،  با حوا ياسات ورامسيل لسـ ا

بو  بادرة الو يمن برانمج  م
بو ل يلجامعات، وقدمت الو

ساعدة   50أكرث من إىل ملا
ية  ية خالل  سة  معلمؤ ث حبس
ية  شاء وحدات إدارة ا مللكإ ن

تفاد أكرث من 2010سـنة يف  سـ، ا
ية الفكرية يف 500 سقي ا مللك من  من

يا،  نولو جاجلامعات، ومديري ا لتك
ثني،  با حوالعلامء، وا  رامسيل

بو  بادرة الو ياسات من برانمج  يا مسـ ل
ساعدة ل بو ا مللجامعات، وقدمت الو ي

ية 30أكرث من إىل  سة  ث مؤ حبس
شاء وحدات إدارة  ية إ نخالل  معل

ية أو ماكتب نقل / الفكرية ومللكا
سات تكل املؤ يا  نولو سا ب ج  لتك

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

أو ماكتب نقل /الفكرية و
تكل يا  نولو با ج ساتلتك  س املؤ

تخديم ما أعدته    مسـاملزيد من 
ية ومناذج  بو من أدوات  معلالو ي

شأن اجملاالت  بومواد ومعلومات 
ية  تعلقة بإدارة أصول ا مللكا مل

ياسات رامسيالفكرية لفائدة  لسـ ا
سات  سيف احلكومات ومؤ

تطوير وغريها من  بحث وا لا ل
هات الف تاكر، جلا باعةل يف نظام الا

سـهتدفة ئة  مسب لك  فح
 

، 2009-2008 الفرتةخالل 
سب حوايل  من  1 000كتا

يا  نولو ثني ومديري ا با جا تك لح ل
ية  معلوالعلامء واحملامني همارات 

ياغة الرباءات،  صيف جمال 
تدرييب  لوحرض الربانمج ا

نون  ناحج "ملعا يص ا لالرت خ
يا جنولو  450أكرث من " للتك

مشاراك
 

نةيف سب حوايل 2010 سـ  كت، ا
ثني ومديري 400 با ح من ا ل

يا والعلامء واحملامني همارات  نولو جا لتك
ياغة الرباءات،  صية يف جمال  معل

نون  تدرييب ا ملعوحرض الربانمج ا ل
يا" نولو ناحج  يص ا جالرت تك للخ أكرث " ل

 مشارك 300من 

 جار

 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

ية  نفقات ا لفعلا تحويالت ) ف املوظفنينفقات املوظفني وخال(ل ية بعد ا ليف مقابل  املزيا  2011-2011ن
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

354 5 087 10 111 4 41% 
 

 

تحويالت  ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت يالحظ ارتفاع يف امل ية بعد ا لزيا متدة للفرتة 2011-2010ن ية ا ملع ابملقارنة مع املزيا تقال 2011-2010ن ن، ويعزى ذكل إىل ا
ية تحدايت العا ية الفكرية وا يا وا نولو تاكر ونقل ا تعلقة ابلهنوض ابال ملموظفني للعمل يف هذا الربانمج من أجل تعزيز األشطة ا ل ب مل مللكن ج . لتك

يون فرنك سورسي للفرتة ِّوابإلضافة إىل ذكل، خص هذا الربانمج موارد زائدة حبوايل  يصت  مل رشوع 2011-2010ل ية "م، ألغراض  مللكا
يا نولو جالفكرية ونقل ا شرتكة : لتك ناء احللول-محتدايت  رشوع " ب  ية الفكرية"مو توحة والامنذج القامئة عىل ا تعاوية ا رشوعات ا مللكا ملف ن ل " مل

ية رشوعات جدول أعامل ا منمن   .لتم

 

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

بة املرصودة  ية يف حدود ا تخدام املزيا سـاكن ا ن تني وهو جار%) 60-40(لنسـ  .لسـنخالل أوىل ا
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تواصل :19الربانمج   لا

سؤول عن  يد :الربانمجملا يان وشاردلسـا ت يوهانس كر  يست

تقدم احملرز يف نبذة  2010سـنة ل عن ا

هم أفضل  يق األهداف املرتابطة  للملكإن  لف نظمة تطلحتق سني اخلدمات داخل ا توجه حنو  بو وا َّية الفكرية والو مل حت ل هود ي جلب تويفة من ا ل
تجه حنو تقدمي اخلدمات ثقافة  ية الفعاةل واملعززة، والهنوض  هوية املؤ نة، وا نوعة وا توفري الاتصاالت ا تعلقة  تا ب سـ سـ ت ب سمل حمل  .لمل

بو عو ية الفكرية ومعل الو هم أوسع  ناء  يتركزت هجود  للملكب نوات الاتصال ف نابر و ية واجلديدة من خالل ا تواصل مع امجلاهري احلا قىل ا مل ل ل
ية نوعا، بل واألكرث فعا سـهتدفة األكرث  لا ت يع أحناء العامل يزدادو. مل بو يف وسائل اإلعالم يف  هور الو مجظل  ي ، بزايدة قدرها 2010 سـنة  يفظ

ية اليت تقدم تقارير10 لصحف يف املائة تقربا يف املقاالت ا توسط يف ي نوي ا نظمة، مقارنة ابلرمق ا مل عن معل ا سـ . 2009-2008للفرتة لمل
بو يف  ية حول أداء خدمات الو يوأسفرت املؤمترات ا ية دوية 2009 سـنةلصحف ية  ل عن  باء كربىحصفتغط ن شاركت فهيا واكالت األ

نخ تد برس، وفرانس برس، وإي إف إي، ويودو، ورويرتز، و ثل واكةل أسو ية،  يالر ي شم كش  واكتب األغاينوأسفر وجود املغين . وائيسـ
ية دوية واسع2010 سـنة مجعياتستيفي واندر يف  ية إعال ل عن  ثالمتغط يل ا نظمة، مهنا عىل  ملة  رشلّ مقال مفصسبللم يفة ن  حص يف 

نطن بوس ية(ت شـوا تحدة األمر يكالوالايت ا ية حبق املؤلف واحلقو )مل نة ادلامئة ا هم امجلاهري لعمل ا نزاد من  ملعللج ق اجملاورة يف دمع نفاذ ف
نفات برص  للمصمعايق ا  .ل

ثل  ية عامة جديدة،  تاج القامئ عىل الطلب ملواد إعال مإن اإل م بو"ن يل إىل خدمات الو يد بوو " "ل تخديم الو يل  يد سـ ن ميآلن فراغا يالذل" مل
سنيهمام هام يف  تعددة أ ية بلغات  شورات الر شورات، إىل جانب زايدة توافر ا حت يف ا سـ ن سن م ئي مل بومل ية الفكرية والو هم دور ا ي  مللك  تومت. ف

يل،  ندا، وغاان، وإرسا ية الفكرية يف مدارس ادلول األعضاء، مبا فهيا  رش املعلومات عن طريق إدخال مواد تعلمي ا ئمضاعفة تأثري  ك مللكن
سورية هورية العرية ا لواألردن، ومالزياي، وعامن، وا ب شورات ا"كام واصل . مجل بات إيداع  نبرانمج  مت بومك ية من " يلو سخا جما ناذلي يقدم  ن

ية، توس نا بدلان ا با يف ا بات، غا بو إىل ا ّشورات الو م ل ل ل ت ي ملكن يل م سة جديدة20بتسجعه   . س مؤ

ياانت و ناحج لقاعدة ا بة امجلاهري اإلطالق ا شطة خما بنت أ ل ط ن بوع 1 800أكرث من  (IP Advantageلتضم ، ويه )سـزايرة فريدة يف األ
تعلق جبدول أعام مرشوع  تاكر يف لك م يع الا ية الفكرية عىل أرض الواقع  ية معل ا ية، وتضم دراسات إفرادية توحض  بل ا شج لتمن مللك كيف لت

ية نا بدلان ا تقدمة وا بدلان ا ممن ا ل ل مل ية ََّدوق. ل تو عمت خدمات ا شطة دعامل يط أ ية يف  هات ا ية الفكرية وغريها من ا ن ملاكتب ا ختط ملعن جل مللك
ها، مبا يف ذكل ية و تو تنظميا ع تاب 15 000 توزيع ل يايف مالزياي ك  بوعة  ية ا ية الفكرية الفاك تب ا حملمن  ملط ه ية  مللكك تو عكجزء من محةل ا ل

بو إىل  يات الو يدا نح جوائز و ية، و يالو ل من م تكرا يف 170ط  .ا دوةل عضو37مب خمرتعا و

هور جد نظمة من الوصول إىل  ية عىل موقع يويوب ا بو الر ناة الو شاء  مجومكن إ ملق ت مس ي ن َّ يديو اخلاصة هبا، فضال َ لفيد وأكرب لعرض أفالم ا
تخدام وأقل  هل يف الا نرب أ تفادة من  سـعن الا سسـ يةلصيانة حيل حمل إىل ا حاجةم بث عرب اإلنرتنت "صخا ومن . اليت توقفت اآلن" لا

ي تج هذا ا شاهدين حبق املؤلف، وأ تحركة يعرف ا يمل رسوم  يديو اجلديدة املضافة  لفبني أفالم ا م ف نلف مل ِّ هد الوطين لدلفاع ُ ملعمل ابالشرتاك مع ا
شاهدة أكرث من  ية الفكرية يف بريو، وحظي  سة وحامية ا نا مبعن ا ف يديو . مشاهد 8 000مللكمل شاهدة أفالم ا لفوبلغ إجاميل عدد مرات  م

ئات معرية أقل من 59 000أكرث من  شاهدين إىل  متي ربع إجاميل ا نواي، و ف مرة  مل نة35ينسـ   .سـ 

ية الفكرية أدى الرتاجع الاو يوم العاملي  شاركة يف ا يف يف ا للملكتصادي إىل اخنفاض  طف لق َ، وهو ما ميكن أن يرتجم إىل 2010 سـنةمل ُ
تني كلك ية الفكرية خالل فرتة ا يوم ا توسط  نأداء أقل من ا لسـمللك ل بو، اليت جسلت و. مل بة الو يأعدت   يف عدد الزوار زايدة أكربمكت

نة إىل ( سـيصل عدد الزوار يف ا ية اليت مت)  زائر600أكرث من لل بات املعلومات اخلار جوعدد  يهتا تطل طلبا للك  524وطلبا  234(تلب 
توايلسـنة  سه خفض تلكفة رشاء و، )لعىل ا بة ويف الوقت  ية، مما زاد من إماكية الوصول إىل مواد ا تب اإللكرتو نفمجموعة من ا ت ن ملكن لك

ية سخ الور قا متع احمليل. لن توح ألول مرة، مما أاتح الفرصة ملا يقرب جملوظل احلوار وإرشاك ا بو ا نظمي يوم الو ملف من األولوايت، إىل جانب  ي ت
ية 3 500من  يو ياة ا هاهما يف ا ية الفكرية وإ بو وا شطة الو تعرف عىل أ مزائر  س لمللك حل ي ن  .لل

تجربة  متر  سني ا لواكن ا ملسـتح شامل اذلي زابئنل هدف ا بو هو ا ل الو تيرشدلي ل األشطة اليت تعزز ا نإن رش نظام  .وجه حنو تقدمي اخلدماتن
سارات  بع الا بو  تفالو سـي بع 12 000اذلي تعامل مع ) (WINS(لتت سار و َّ ا تت سار24 000سـتف  فرق دمج، و)2010 سـنة يف سـتف ا
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ساعد عىل  ية  ية  ية لضامن توافرها بال انقطاع، كفل وجود  ها ية، وزايدة موارد خدمة املاكملات ا تادلمع غري الر ت حتمس ن تف بل تعامل مع َ لا
ية أكرث سارات بفعا لالا  .سـتف

شاء مركز خلدمة وأدى ية إىل حدوث الزابئنن إ سارات اخلاصة إىل ادلوائر ا يه الا يد تو سارات العامة و تعامل مع الا ن  تف يع تف ملعي سـ جسـ
بات ادلمع غري املجاب عهنا ُاخنفاض حاد يف  تضاءل املعدل العام نظرا الرتفاع عدد املاكملات اليت تلقهتا بعض فرق ادلمع، مل و.طل ي 

ساعدة  ناء املاكملات غري املردود علهيا اليت تلقاها فريق نظام مدريد  يال، اب ملللماكملات غري املردود علهيا إال   واليت اخنفضت الزابئنسـتثقل
شلك ملحوظ  ببهتا  بةلتبلغنس توقع حدوث اخنفاض أكرب يف عدد املاكملات غري املردو.  يف املائة12,8 نسـ  د علهيا يف لك ادلوائر يف ملومن ا

 .2011 سـنة

تطوير  نظمةبواكن العمل اخلاص  تجارية  للمالعالمة ا بو، فضال عن تعزيز ل ي مركزا عىل تعزيز صورة الو َّ نظمة ُ تعرف عىل خدمات ا ملا ل
ت. ووضوح تكل اخلدمات يري العالمة ا متت به املرحةل األوىل من  بو اجلديد هو ما ا لواكن إطالق شعار الو تغ تعكس خُتي نظمة  لجارية  للم

شا طجتديد  رشينهاجهيوإعادة توها ن ية الفكرية يف القرن احلادي وا رسيع  تطور ا بة ا يجي ملوا لع الاسرتا ل ل ك هوية و. للملكت شعار اجلديد وا لا ل
هور ا اجلديدة، الذلئاملرية بة اليت تضمن ا ياسات واألدةل املصا يا برد فعل إجيايب للغاية، فضال عن ا لظن  ح سـ متلحظ بو أّرملسـا ُ للو نتجت ي

ي خلها دا   .ا وبأقل تلكفةمجيع

ياانت WIPO GOLD وعززت بوابة يةل واسعة من  ب، ويه بوابة موحدة للوصول إىل  بو اليت ميكن تشك ية الفكرية اخلاصة ابلو يا مللك
بحث فهيا، ية الفكرية اخلاص إبرازلا ياانت ا مللك مجموعات  بو ب تة سابقية ابلو يف إبراز صورة هممة خطوة هذه ا، واكنت مشتاليت اكنت 

ية الفكرية نظمة مكصدر مرجعي عاملي ملعلومات ا مللكا شار القانوين وقد . مل تب ا شاط إىل  تنقل هذا ا سن ملل مك ) 21جزء من الربانمج (ُ
تخصصة الالزمة إلدارة  فيهومتركز  ها واخلربات ا ملنظرا لكرثة القضااي القانوية يف هذا الصدد ونو ت نظمة اخلاحافظةعن ية الفكرية مل ا مللكصة اب

 .وتطويرها

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

يذها19ا الربانمج ضطلع هبين تصممي األشطة اليت اسرتشد ها و نف و تيط يات لاب ختط يةالوجهية من صتو شطة ومصمت. لتمنجدول أعامل ا ن أ
بدلان األقل منو ية وا نا بدلان ا هور، مبا يف ذكل ا تعزيز وعي عامة ا يصا  لحمددة  ل ل ل مخص ية الفكرية والفوائد مجل ية حقوق ا شأن أ مللكا،  مه ب

ية الفكرية تخدام نظام ا توسع يف ا مللكاملرتبة عىل ا سـ ل ياانت حتديث واصل الربانمج و. ت واإلضافة إلهيا، " IP Advantage"لبقاعدة ا
ياانت لدلراسات اإلفرادية وغريها من املواد  يديو،(بويه قاعدة  بو ُنف)  وما إىل ذكلفمقاالت، وأفالم  شرتك بني الو رشوع  يذت  م مك

ية الفكرية نظام ا ناحج  تخدام ا ثةل الا يح أ تو ية الفكرية،  ية وا ية اب نة ا ياابن وأيدهتا ا مللكوا م لمللك ل سـ ض ل من ن للج لتل  .ملع

 بياانت األداء

بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

ية  مللكهم أوسع دلور ا ف
بو  يالفكرية والو

شطهتا دلى واضعي  نوأ
ياسات وعامة  لسـا

هور  مجلا

عدد األشخاص اذلين 
تلف الربامج  خماطلعوا عىل 

شورات ية وا ملنالواث  ؛ئق
سب  بني  حوعدد ا ملسـتجي

بدلان  هاتف، (لا لاب
يق عىل  لتعلوالرسائل، وا

ية، وما إىل  ناملواقع اإللكرتو
 )ذكل

 آالف نقرة عىل رابط 5
بث عرب اإلنرتنت" املوجود " لا

بو اإللكرتوين مبوقع  سـنةي الو
2009 

 زايرة ملوقع جمةل ماليني 4,1
بو اإللكرتوين يف  الفرتة يالو

يون 1,8 (2008-2009 مل 
يون 2,3و؛ 2008 سـنة مل 
 )2009 سـنة

توفرة  بث عرب –مغري  ل توقفت أداة ا
 اإلنرتنت

 
 

ياس  بح أداة ا ندما  لقسوف تقدم  تص ع َّ ُ
ية بةناإللكرتو نا سـ ا توفرةمل  م 

 جار

رشة 13 400   شرتك يف ا لن  م
بو  بارية اخلاصة مبجةل الو ياإل خ

 عرب الربيد َرسلاليت ت
ثالث(اإللكرتوين   )لابللغات ا

بارية مشرتاك 14 861 رشة اإل خ يف ا لن
بو اليت ت  عرب الربيد َرسلياخلاصة مبجةل الو

ثالث(اإللكرتوين   سـنةيف هناية ) لابللغات ا
يذ (2010  )4/2/2011: لتنفاترخي بدء ا
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

سخة مشرتاك 3 684   لن يف ا
بو  ية من جمةل الو يالور ق

سخة(  )ة اإلنلكزييلنا

شرتاك3 880 سخة الورقة من جمةل م  لن يف ا
بو  سخة(يالو  )ة اإلنلكزييلنا

 

هم % 88   مشلمن القراء اذلين 
بو  يموا جمةل الو تقصاء  يالا َّسـ ق

يمي  أو %) 51" (جيد"لتقاب
 %)37" (جيد جدا"

نصف ا تايل يف ا تقصاء ا لالا ل ل ثاين من سـ
 2011 سـنة

 

متدت    من ةجديدنسخة  47 عا
بو للرتمجة  يشورات الو إىل (من
لغات أخرى غري اللغات 

تخدمة يف األمم  ست ا سـا ملل
تحدة بل وروجعت) ملا ق 

 2009-2008الفرتة نرشها يف 
سخة34(  ؛2008سـنة  يف ن 
 )2009سـنة يف نسخة  13و

شورات ة جديدنسخة 27اعامتد  من من 
بو للرتمجة  إىل لغات أخرى غري اللغات (يالو

تحدة تخدمة يف األمم ا ست ا ملا سـ ) ملل
رشها بل  نومراجعهتا   ق

 

تقرييب لألشخاص    لالعدد ا
تفادوا من  سـاذلين ا

بدل يف  سب ا لاألشطة  حب ن
ية  يوم العاملي  للملكا ل

ياانت  ناء عىل ا بالفكرية  لب
نظامت اليت  ملالواردة من ا

يوم العاملي  لرعت أحداث ا
 ةللملكية الفكري

يوم  لاإلبالغ عن أحداث ا
ية الفكرية من  للملكالعاملي 

-2008الفرتة  بدلا يف 139
سـنة  بدلا يف 60 (2009
سـنة  بدلا يف 79؛ 2008
2009( 

ية  يوم العاملي  للملكاإلبالغ عن أحداث ا ل
  2010 سـنة بدلا يف 58الفكرية من 

 

 

 غري جار

تالم     ملخص 500سـا
ية  يوم العاملي  للملكألحداث ا ل

-2008الفرتة كرية يف الف
سـنة يف ملخصا  240 (2009
يف ملخصا  260؛ و2008
 )2009سـنة

تالم  يوم العاملي 188سـا ل ملخصا ألحداث ا
 2010 سـنةللملكية الفكرية يف 

 

بة    يف  %5بنسـزايدة 
ية  ية العا ملاملقاالت ا لصحف

بو  يعن معل الو

تحدث عن  6 226 يمقاال 
بو خالل  -2008الفرتة يالو

2009 

بو خالل  3 485 تحدث عن الو يمقاال  ي
 2010 سـنة

 جار

بو    تخدام مواد الو يا سـ
ية  شأن ا ية  مللكا ب لتعلمي

باب يف  لشـالفكرية لفائدة ا
ية  ية الو ناألنظمة املدر طسـ

لوادلوية
  

ية  بو ا تخدام مواد الو ميا ي لتعلسـ
ية الفكرية لفائدة  مللكشأن ا ب

باب يف   دول أعضاء 10لشـا
 2009-2008الفرتة يف 

غرب، واإلمارات امل :2008(
تحدة؛  ملالعرية ا كواب،  :2009ب

نان،  يا، واألردن، و بوأملا لن
بورغ، وبريو،  كسمولو

بني، وقطر   )لفلوا

ية  شأن ا ية  بو ا تخدام مواد الو مللكا ب مي ي لتعلسـ
بع دول أعضاء  باب يف  سـالفكرية لفائدة ا لشـ

يل،  (2010 سـنةيف  ئندا، وغاان، وإرسا ك
نة عامن ، سلطواألردن، ومالزياي، و

سورية هورية العرية ا لوا ب   )مجل

 جار



 2010تقرير أداء الربانمج 
 
 

88 

بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

ية    ئقعدد الربامج الواث
ثة عرب  بو ا َّاجلديدة للو ب ملي

تلفة  خملوسائل اإلعالم ا
بدعني،  ملشأن اخملرتعني وا ب

ئرية عن املتسجيالت لاو
ية الفكرية  مللكموضوعات ا

باكت ادلوية  لعىل ا لشـ
ية  باكت الو نوا طشـ اليت ل

بدلان وعىل مواقع  لبهثا ا ت
باك يةلشـا  ؛عت الاجامت

شاهدي أفالم  موعدد 
بو عىل تكل املواقع  يالو

ية  ئقسة برامج واث تاج (مخ نإ
الفرتة يف وإاتحهتا  )مشرتك
 سـنة برانجمان (2008-2009
 سـنةوثالثة برامج ، 2008
2009( 

 
نرش أي إعالانت ت/تنتجمل 

نيفزيوية يف  -2008الفرتة تل
2009 

ية  ئقسة برامج واث شرتك(مخ تاج  مإ ) ن
  2010 سـنةيف ا وإاتحهت

 

 

 

تاج يفزيوين واحد /نإ تلرش إعالن  نظام "(ن
 2010 سـنةيف ) "مدريد

 جار

يديو 75 500مشاهدة    يمل  ف  ف
بو عىل مواقع  يخاص ابلو

ية خالل  باكت الاجامت عا لشـ
 2009-2208الفرتة 

يمل25 500(  سـنة يف ف 
يمل50 000؛ 2008  يف ف 
 )2009 سـنة

يديو خاص ابلو59 800مشاهدة  يمل  ي  ف بو ف
ية خالل  باكت الاجامت ععىل مواقع ا  سـنةلشـ

 )سـنواي (2010

 

سن عىل الزبون  َّتركزي  حم
 وجودة اخلدمة

ئوية ل بة ا ملا لزابئن لنسـ
الراضني عن جودة 

بو ومعلوماهتا  يخدمات الو

ياانت عن  الفرتة بال توجد 
2008-2009 

َّحتدد الحقا  سمرب قبلُ  2011ي د

 

غري 
متوفر 
لسـنة 
2010 

سن يف ية أ حفعا  ل
  اخلدمات املقدمة للزابئن

سارات  :سـتفالرد عىل الا
 ماكملات توجد ال

 مفقودة/هممةل

ُاكملات مل يرد من امل% 33>
 2009 سـنةعلهيا يف 

 سـنةُاكملات مل يرد علهيا يف من امل% 32,4
2010 

 جار

سارات   سـتفتابعة الا م
بع مركزي    تتال يوجد 

سارات يف هناية   سـنةسـتفلال
2009 

بنبع مركزي  سارات % 10>سـبة تت سـتفلال
 2010 سـنةيف هناية 

 جار

عدد أقل من خطوط   
ية وفرق  تعالم ادلا خلالا سـ

 ادلمع

ية و10  20مس فرق دمع ر
 غري رمسي فريقا

ية وثالث10 يةمس فرق دمع ر  جار ةمس فرق غري ر

ية   قويةمصورة إعال
ية و بوقرا  يللو

ية اليت  هات ا نبة ا ملعسـ جلن
بو قد  يترب أن صورة الو تع

شلك حتسن بت وتطورت 
  جيد

ياانت عن  الفرتة بال توجد 
2008-2009 

َّحتدد الحقا  سمرب قبلُ  2011ي د

 

غري 
متوفر 
لسـنة 
2010 

ية    يف (بتلقي ردود فعل إجيا
ية  تقصا ئادلراسات الا سـ
ية واخلاصة ابلقراء  لشـبكا

بشأن صورة ) وغريها
ية اجلديدة بو املؤ سـالو  سي

ياانت عن  الفرتة بال توجد 
2008-2009 

َّحتدد الحقا  سمرب قبلُ  2011ي د

 

غري 
 متوفر
 لسـنة
2010 
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

نجاح يف تطوير     حفاظةلا
ية الفكرية  أسامء (مللكا

 وما ، والعالمات،احلقول
 )إىل ذكل

توفرة  حافظةإدارة  :مغري 
ية الفكرية  بو اخلاصة اب مللكالو ي

ية  ياسة ا مللكوتطوير  سـ
تب  مكالفكرية نقال إىل  ُ

شار القانوين ومتركزا   فيهملستا
 2010 سـنةيف الربع األول من 

  )21الربانمج (

توفرة  منقطع مغري 

تعامل أفضل للموارد  سـا
ها  ية اليت  يحاإلعال تتم

بو يبة الو  مكت

بة  ملكتزايدة يف عدد زوار ا
وزايدة يف الطلب عىل 
ية بة اإلعال مموارد ا ملكت
  

بوع 11 بة يف األ سـ زائرا  للمكت
 2009-2008الفرتة يف 

بة 12 بوع للمكت زائرا  زائرا  624(سـيف األ
نة  2010 سـنةيف ) لسـيف ا

 جار

ها    بات اليت تعا جلعدد ا لطل
بة ملكتا

  

ي270 با خار ج   1 500و اطل
بة  ملكتطلب داخيل عاجلهتا ا

 2009-2008الفرتة خالل 
يا و120( با خار ج   700طل

؛ 2008 سـنةطلب داخيل يف 
يا و150و با خار ج   800طل

 )2009 سـنةطلب داخيل يف 

 

با 234 يا وطل  يا 524جخار با دا خل  طل
بة خالل   2010 سـنةملكتعاجلهتا ا

 جار

 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

ية  نفقات ا لفعلا تحويالت ) نفقات املوظفني وخالف املوظفني(ل ية بعد ا ليف مقابل  املزيا  2011-2011ن
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويال 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  تن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

455 15 836 15 008 7 44% 
 

 

تحويالت  ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا ليالحظ ارتفاع يف املزيا متدة للفرتة 2011-2010ن ية ا ملع ابملقارنة مع املزيا يذ عدد من 2011-2010ن تنف، ويعزى ذكل إىل 
تقومي الا لبادرات برانمج ا يجيم  .تسرتا

 

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

نة  سـهدت  تخدام 2010ش بة ا تواصل نظرا إىل تأخري يف شغل وظائف فأثر ذكل يف  بادرات ا يذ عدد من  تأخر يف  سـ بعض ا سـ ل نل م تنف
 .موارد خالف املوظفني

بة املرصودة  ية يف حدود ا تخدام املزيا سـومعوما، اكن ا ن تني وهو ج%) 60-40(لنسـ  .ارلسـنخالل أوىل ا
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يةاملاكتب والعالقات :20الربانمج   ج اخلار

سؤول عن يان وشارد : الربانمجملا تيوهانس كر  يست

نة تقدم احملرز يف  سـبذة عن ا ل  2010 ن

هدف الرييس من الربانمج يف ئاكن ا نةل شلك قمي يف هو  2010 سـ  بو  سامهة الو ّضامن  ب ي سارات الوجهية يفم نظامت ملا تحدة وا مل األمم ا مل
ية ادلوية  لاحلكو ية الفكرية م توافق مللكمع الرتكزي عىل ا ية، ومبا  يوالقضااي العا تومع مل  .جهيات املقدمة من ادلول األعضاءلا

نة  هدت  سـوقد  مية تعاون  اعرتاف2010ش تعاون البقا أكرب  ية من خالل ا تجارة العا نظمة ا بو مع  لو مل ل يهنام يفمي بالويق  بو ال  ظل اتفاقث يو
ية، وخاصة تجارة العا نظمة ا ملو ل تقدمي م تعلق  ب فامي  شورةي بدلان  إىلملا ية لا نا م ا بدلانل شأن اتفاق تربس األقل منو لوا يا  ية مع مراعاةب تو ص ا ل

ية من 14 نحو الواجب لتمن جدول أعامل ا يةاببانظر (لعىل ا يذ جدول أعامل ا لتمن  تعلقة ودمع ،) أدانهتنف ية ا تجارة العا نظمة ا مل هجود  مل ل م
ياجات بعملي يمي ا حتة  بدلتق بو ال وتلقت . األقل منواانلا ية أيضردودايو ثاليث بني ب إجيا شاركهتا يف إطار العمل ا شأن  لا  م نظمة الب بو و مو ي

ية وخطة العمل العا يذ الاسرتا ية  نظمة الصحة العا ية و تجارة العا يا يج مل مل ملل ت نف ية الفكريةتني لتم تاكر وا مللكشأن الصحة العامة والا ب  .ب

تقدير وادلمع التلقت و بو ا لو ناخ، مبا يف ذكل لزايدة ي تغري ا تعلقة  تحدة اإلطارية ا ية األمم ا ملشاركهتا يف معل اتفا ب مل مل  األحداث تنظميقم
ية ادلوية  نظامت احلكو تحدة وا ية مع غريها من واكالت األمم ا لاجلا مل ممل ناعةنب ية الفكرية موردا للمعلومات عن ، وكوهنا لصودوائر ا يرجع مللكا

يه  تفاوضة أمانة اتفاومسؤوللإ ناخ واألطراف ا تغري ا تعلقة  تحدة اإلطارية ا ملية األمم ا مل ب مل مل شارك . ق تويامن ال  بو يف املفاوضات عىل الب يو
ناخ، تغري ا تعلقة  تحدة اإلطارية ا ية األمم ا ملنصوص اتفا ب مل مل ـيق ساند معلفه  يةت  ية دلمع نقل ق الاتفا تعلق بوضع حلول  معل، خاصة فامي  ي

يا  نولو جا مية لتك بيا ية الفكرية ادلويلائيلسل هم نظام ا مللك وزايدة   .ف

نة و تحدأبرمت 2010سـيف  نظمة األمم ا نظمة مذكرة تفامه مع  مل ا ممل نظمة األغذية والزراعة ّ ية و نا ية ا مة  ع لص بنظمة األوروية ملواللتمن
نووية لبحوث ا برياكام . تنفيذ هذه املذكرةوضع خطط معل دلمع يف دأت ، وبلل بو تقديرا  كتلقت الو شاركةي تحدة  األمممنظومة يف للم  مل ا

تجاب سامهة من هتا سـاألوسع من خالل ا بات ا تظمة  ملا لطل رشاكة اجلديدة من .تحدةمل األمم امنظومةملن ساهامت يف ا ثةل ذكل اب ل وتعلق أ مل مت
يا  ية أفر يقأجل  ية لأل) NEPAD(تمن لفواألهداف اإلمنا تصادي والاجامتعيئ تدقية واجمللس الا ية ا سـ وا ملمن ) 21جدول األعامل (امة لت

ية الفكرية و يةيف ق احلمللكوحقوق األشخاص ذوي اإلعاقات وا  . لتمنا

ية الفكرية المشاركة  جسلت زايدة يف الطلب عىلوقد  تعلقة اب نقاشات ا بو يف القضااي وا مللكو مل ل هوة ي يلوا ثل أفرقة  يف ةمقالر مومؤمترات 
تحدو) IGF( اإلنرتنت إدارةمنتدى  متع املعلومات ملفريق األمم ا متع املعلومات و) UNGIS(مبجة املعين  مبجمؤمتر القمة العاملي املعين 

)WSIS (سخري العو ية  نة ا تا ن بللج يةملع يا ألغراض ا نولو لتمنمل وا ج ية انظر أيض). (CSTD( لتك تو صا اإلحاةل إىل ا  جدول أعامل من 24ل
ية أدانه  ).لتمنا

رشاكة  تعلق اب لوفامي  تواصلي نقل  مع املاحننيلوا يس ماكتب  تأ رشوع  ل، وضع  ل ياسم نولو جا نطقة يف لتك  وُعقد اجامتع للامحنني يف ةب العريملا
سمرب يفتونس  نك ادلويل عن اهامتهمام بدمع مرصفوقد أعرب . 2010ي د ية األفريقي وا ب ا لمن ها اللت تعاون  بو وا معو ل يذ عىلي هذا تنف 

رشوع  يوين (ملا رشوع  مبلتقدر تلكفة ا مل ّ رشوع ميوهل الاحتاد األورويب 9ا أعامل الربانمج  ودمع الربانمج أيض).يفرنك سورسيُ م يف تطوير 
تجارة  ية ومركز ا نا ية ا تحدة  نظمة األمم ا تعاون مع  تان، اب ليف اب ع لص من مل ل للتسـ م ته ) (ITC (لادلويةك مبتقدر  قمي ّ يون فرنك 1,3بلغ ُ مل 

شد املوارد ). يسورسي هر مؤرشات األداء  حلو ويعكس هذا الوقت الالزم إلجياد ". ٍغري جار"أن الوضع الراهن هو ) انظر اجلدول(ُتظ
متويل  يق األهداف احملددة بهناية . تحصيهل والوضع املايل احلايلل وللمرشوعاتلا مترة  هود  تحقوما زالت ا لجل  .2011-2010الفرتة مسـ

مترت ال بو سـوا شطهتا جملفأهداعن تلقي املعلومات وتوفريها يف يو نوعنها وأ ية متموعة  نظامت غري احلكو مة من ا ناعةمل  ومن .لصودوائر ا
يع  بو مع هذه نطاق تواصل سـاخملطط تو نةيفاجملموعات يالو  . 2011 سـ 

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

شطةهيدف تصممي  ية 20 الربانمج نأ يات جدول أعامل ا يذ تو من إىل  لتص بدء يف وبعد  .42 و40 و30 و24 و22 و14 و9 و2تنف لا
نة  للجرشوع ا ية الفكرية ملام ية وا مللكية اب من لتن ية ع تو صيذ ا ل ية، 2لتنف يذ  20الربانمج رشع لتمن من جدول أعامل ا  اتطواخلعدد من تنفيف 

ية  يل ا شد املوارد يف  رشااكت  بو حول تكوين ا منتابعة مؤمتر الو حل ل ي لتمل ية )2009نومفرب (سب نة ا رشوع ا يذ  ن، وشمل هذا دمع  للج م ملعي تنف
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ية ية وا مللكاب ية لتمن تو يذ ا ص الفكرية  ل شد املواردو 9لتنف ية  حلتطوير رشاكة واسرتا ية . تيج تو تعلق اب صأما فامي  ل شورة حول تقدمي 14ي إىل  ملا
بدلان ية لا نا م ا بدلانل يذ احلقوق والالزتامات  األقل منولوا هاتنفا و هم لوإعام ، مضن الربانمج نوالاتفاع هباي املرونة يف اتفاق تربس جوانبف و

تع20 ية، أن تعكس ل، اب بو األسا سـاون مع قطاعات الو نجزة ناألشطةي نظمملا يةم مع  تو ية هذه ا تجارة العا صة ا ل مل  20 وقد معل الربانمج .ل
تاجئ أيض سامهة يف العمل عىل  يات األخرى  ية ادلوية وا نظامت احلكو تعزيز تعاوهنا مع ا بو  ية يف الو نا مع القطاعات ا للم لعمل ل مل ل ي من مؤمتر ملع

متع املعلومات القمة العامل ية (مبجي املعين  تو صا شورةوتقدمي ) 24ل بدلانإىل  ملا ية لا نا م ا بدلانل ية الوصول إىل  األقل منولوا كيفا حول 
ية املعلومات  نولو جا ية الفكرية لتك تعلقة اب مللكا ية ( نوالاتفاع هبامل تو صا  ).30ل

سني  تواصل املعلومات تبادلحتومعل الربانمج عىل  نظامت األمم لوا ية ادلويةم مع  نظامت احلكو تحدة وغريها من ا لا مل يةممل تقوية ملعن ا ل 
تعاون  نظمة اب والوصول إىل احلد األقىصلا ية (مخلربات يف لك  تو صا متع املدين). 40ل شاركة ا جملكام معل عىل تعزيز   يف العديد من م

بو بو اإللكرتوين معلوإضافة إىل ذكلو .ياجامتعات الو تحقيق لدعام  ضطلع هبا يناألشطة اليتمات عن ي أاتح الربانمج عىل موقع الو
ية  ية لأل لفاألهداف اإلمنا ية (ئ تو صا  ).22ل

 األداءبياانت 

بة تاجئ املر تقا  الوضع  بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

فهم أكرب بني امجلاعات العامةل 
متع احمليل لعمل  جمليف اجملال وا

ية  منوية  للملكالوبو والفوائد ا لت ي
شاركة  مالفكرية، وتعزيز 
متع احمليل يف شاطات  نا جمل
تفق مع املعايري  يالوبو مبا  ي

نظامت غري  بول ا تعلقة  ملا بقمل
ية واعامتدها  ية (ماحلكو تو صا ل

ية42  ).لتمن يف جدول أعامل ا

تقارير  لتعكس الاتصاالت وا
نظامت  شورات من ا ملوا ملن

ية رؤية  ية وغري احلكو ماحلكو م
ية ال  .فكريةللملكأكرث وضوحا 

تاملقارنة أساس  نظامت وردت وفرمغري  ية من ست  م آراء إجيا ب
ساهامت الوبو ية دوية شأن  يحكو م ب ل . م

ست يف ثالثة وأدرجت ُعِك مواد الوبو و ي
نظامت  تحدة و متقارير أصدرهتا األمم ا مل

ية دوية لحكو زايدة الطلب عىل و. م
تصا تعلق اب صشاركة الوبو، فامي  خ ي ي ، هام

تحدة اتبعمسارات من ثالث  ملة لألمم ا
ية دوية نظامت حكو لو م  .م

 جار

نظامت    ملشارك عدد مزتايد من ا ي
ية   بصفة مراقب يفمغري احلكو
بو   ناألشطةيف يوسامه يأعامل الو

 .شرتكةملا

متدت ل دوية منظامت 210 عا
ية غري 51و نظمة و طن  م

بو ية دلى الو يحكو  م
 

نظمة دوية و218 ل  ية 57م نظمة و طن  م
ية  نةهنايةيف مغري حكو  2010 سـ 

 

 جار

 ناألشطة نطاق اإلبالغ عن  
نظامت غري  شرتكة مع ا ملا مل

ية   الربامج يف إطارماحلكو
ية  ملعنا

شرتكة ناألشطة  نطاق اإلبالغ عن ملا
ية  نظامت غري احلكو ممع ا  يف إطارمل

ية  ملعنالربامج ا

 

شرتكة مع ناألشطةتزايد عدد    مل ا
ية  نظامت اإل ميا ية ودونقلمل قلمي اإل

 يةطنوالو

 ناألشطة نطاق اإلبالغ عن
نظامت  شرتكة مع ا ملا مل

ية أو  ية ادلوية اإل مياحلكو قلل م
ية دون  الربامج يف إطارقلمي اإل

ية  ملعنا

شرتكة ناألشطة  نطاق اإلبالغ عن ملا
ية  ية ادلوية اإل نظامت احلكو ميمع ا ل قلمل م

ية دون أو  الربامج يف إطار قلمياإل
ية  ملعنا

 منقطع
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بة تاجئ املر تقا  الوضع  بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

ية مع    القطاعني فرشااكت إضا
 العام واخلاص

 ال توجد توجهيات
 

ية  مسال توجد اتفاقات رشاكة ر
 مع القطاعني العام واخلاص

شاري  لكف ستبري ا ابلعمل عىل خ
سمرب  توجهيات يف د يا  ّوزع( 2010ل

يمرشوع  توجهيات ملراجعهتا دا خلا ا يف ل
 )2011سـنة الربع األول من 

 
يةالاتفاق مع  يمجلعا يااب ن ا ية ةل للملك 

متويل ودمع وضع قاعدة عىل ة الفكري
بو هتدف إىل توفري  رشوع الو يياانت  ملب

بادل  لتنصة  يا م نولو جا يلتك مية  بيئا  السل

 غري جار

فهم أفضل دلور املاكتب 
يفهتا  ية وو ظاخلار ج

يات تقدمي اخلدمات  بوإجيا
ياتهاي والمركزمركزاي  سلب و

تخدام املاكتب  بة ا سـمرا ق
ية  شطهتاجاخلار  .نوأ

شاور مع ادلول بدأ متوفرةغري  ية ا تت  لمعل
يةاألعضاء هبدف  تو متكن من ا صا ل  ل

ية ب شأن املاكتب اخلار جياسة  ب سـ
نظر فهيا ادلول األعضاء يف  بو  تللو لي

بو يف  ييات الو  2011سـنة مجع

 جار

ياسة املركزية    سـدراسة 
 والالمركزية

 جار كأعاله متوفرةغري 

بو  تاحة للو يزايدة املوارد ا مل
ساه امت ملإما من خالل ا

بارشة وإدارهتا عىل أهنا  ملا
ية أو من  تامئ نناديق ا سص

خالل الوصول إىل وسائل 
تاحة  ية ا متويل اخلار ملا ج ل
ية  ساعدهتا ا ندلمع  لتقم

ناء القدرات  ها يف  بوأعام ل
بدلانداخل  يةلا نا م ا  ل

تاحة من خالل  ملزايدة األموال ا
ية تامئ ناديق الا بات ا نتر لص ست  ي

 
هدف بة : لا % 20بنسـزايدة 

 2011-2010الفرتة هناية  قبل

ناديق  لصيعادل إجاميل دخل ا
ية  ية ا تامئ نالا ملعن كام يه (س

ثيف ويقيت الربانمج معرفة 
ية للفرتة   2009-2008نواملزيا

 للفرتة )2011-2010والفرتة 
 15,8مبلغ  2008-2009

ييون فرنك سورسي  .مل

تامئية للوبو يف ناديق الا ياكن دخل ا ن  سلص
بني يف2010سـنة  املرفق  م كام هو 

للفرتة ن من الربانمج ومزياية اخلامس
 ماليني 6,04يساوي  2010-2011

وابملقارنة، اكن دخل . يفرنك سورسي
تامئية يف  ناديق الا نا  2008سـنة سلص

ي فرنك سورسي ماليني 7,4يساوي 
ساوي 2009سـنة ويف   ماليني 8,4ي 

يق اهدف و. يفرنك سورسي لتطلب  حتق ي
يون12دخال يصل إىل حوايل   فرنك مل 

نةيسورسي يف إال أن دخل . 2011 سـ 
تامئية يف ناديق الا نا نةسلص  اكن 2010 سـ 

تامئية  ناديق الا نأقرب إىل دخل ا سلص
بلغ ّاملعدل  يون فرنك 11,4مباملقدر  مل 

 املرفق اخلامسيسورسي موحضة يف 
 .2011-2010 للفرتةنزياية الربانمج مل

 غري جار

بو املموةل من خالل    يشاريع الو م
تاحة وسائ ية  مل متويل خار ج

تاكملمثل (  املعزز ملاإلطار ا
)EIF ( تحدة ناديق األمم ا ملو ص

تعددة املاحنني  ية ا تامئ ملالا ن س
)UN MDTF(( 

 
هدف سـيحدد بعد مؤمتر  :لا

شد املوارد أل بو  حلالو غراض ي
 لتمنيةا

بو مرشوعاتال توجد  ي للو
تاكملمموةل بواسطة   ملاإلطار ا

ناديق األمم  صاملعزز أو 
ت تعددة ملا ية ا تامئ ملحدة الا ن س

يات  لاملاحنني أو غريها من اآل
تاحة  شاهبة ا ملا  مل

 مموةل يف املرحةل مرشوعاتال توجد 
ية  لاحلا

 غري جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع  بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

بو من    يزايدة عدد املاحنني للو
 مجيع املصادر

الاحتاد (تسعة ماحنني 
يا  لاألورويب وفرسا وإيطا ن

ياابن وكوراي  ندا وا لو فنل
يا و با نوالربتغال وإ الوالايت سـ

تحدة األمريية كا  )مل

 جار  الربازيل:ماحن إضايف واحد

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

ية  نفقات ا لفعلا تحويالت ) نفقات املوظفني وخالف املوظفني(ل ية بعد ا ليف مقابل  املزيا  2011-2011ن
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويال 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  تن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

309 11 350 11 114 5 45% 

 

 

تحويالت  ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا يف يف املزيا ليالحظ ارتفاع  ن متدة للفرتة 2011-2010طف ية ا ملع ابملقارنة مع املزيا تعلق مبوارد خالف 2011-2010ن ي فامي 
يةاملوظفني، ويعزى ذكل أساسا بو اخلار ئجار يف ماكتب الو ج إىل زايدة يف تلكفة الا يت  .س

 

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

بة املرصودة  ية يف حدود ا تخدام املزيا سـاكن ا ن تني وهو جار%) 60-40(لنسـ  .لسـنخالل أوىل ا
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يذية :21الربانمج   لتنفاإلدارة ا

سؤول عن  املدير العام : الربانمجملا

تقدم احملرز يف  لبذة عن ا  2010 سـنةن

شار القانوين21يغطي الربانمج  تب ا تب املدير العام و ملست  مك يات وإدارة مك تب  والواثئقمجلع شؤون ا تب أمني املظاملمكو مك و
يات وخدمة الربوتوكول  .قاألخال

نصف األول من  يت وتقدمفرتةلاكن ا تني مرحةل  ب ا تثن يني فريق اإلدارة . لسـ يا اجلديدتعوقد أدى  سمرب املالعامل مع  لعلا يدير العام يف د
نة 2009 يةل  نظمة  تعاون عرب ا سـ إىل تعزيز ا ط مل تالمح ادلاخيل من خالل عقد . 2010ل يخ هذا ا لوزاد املدير العام من تعزيز وتر سـ

تظمة مع فريق اإلدارة  يامناجامتعات  يع لعلا تب املدير العام ا. املوظفنيمج واملديرين و سق  يد اخلاريج، فقد  ملأما عىل ا ن مكلصع شاركة ّ
سني أجواء املفاوضات يف  ية، مما سامه يف  بل عقد الاجامتعات الر تواصل مع ادلول األعضاء ومضهنا  حتوا سـ ئيل جمال وضع القواعد ق

 .واملعايري

متر املدير العام يف  يجيقيادة سـوا تقومي الاسرتا تيذ برانمج ا ل نةويف هناية. تنف يجي مرحةل 2010 سـ  تقومي الاسرتا ت، أمت برانمج ا تصممي لا"ل
يط ناء" لتخطوا بنجاح وحول تركزيه إىل ا لب ية األربعّ هنج قامئ عىل خدمة الزبون، والعمل يدا يف يد،  : ويهسـ عىل أساس القمي األسا

ية واإلدارية  ية والاجامت ية ا سؤو تاجئ، وا ساءةل عن ا عوا ل مل ن لبيئمل يذ لك ل يجي مبادرات تنف، إضافة إىل  تقومي الاسرتا تبرانمج ا بالغ عددهل ا لا
ية 19 يجي، .وإدارة خماطرهاص تو تقومي الاسرتا تاجئ اجلوهرية لربانمج ا ت وكجزء من إطار ا ل شأن القمي وردتلن تطالع آراء املوظفني  ب ا سـ

سمرب  ية يف د ياألسا يجي واجملاالت اليت يلزم فهيا جتديد الرتكزي لضامن ردود 2010سـ تقومي الاسرتا هم املوظفني لربانمج ا ت هممة عن  ل ف
يذ  يةلتنفا  .لبفعا

ية  شاور مع ادلول األعضاء حول اخلطة الاسرتا يات  يجوقاد املدير العام  ت توسطتمعل نظمة  2015-2010 مللألجل ا هزي ا ملاملصممة  لتج
رسعة شديدة وتقوية إطار اإلدارة القامئ تطور  يه واذلي  ية الفكرية اذلي تعمل  ياق ا بتعامل مع  ي سـ فلل تاجئةمللك نظمةلن عىل ا وقد . مل يف ا

ية ّجس توسطتيجلت ادلول األعضاء مالحظات حول اخلطة الاسرتا سةلمللألجل ا نة واألربعني سل يف  ثا م الاجامتعات ا دلول امجلعيات ل
بو يمة يف إعداد . ياألعضاء يف الو توفر توجهيات  ثف بني األمانة وادلول األعضاء العديد من جماالت الاتفاق اليت  تفاعل ا ّوأبرز ا ق سـملك ّ ل

ية  الربانمجثويقيت ية و. 2015-2014 و2013-2012للفرتتني ن واملزيا تيجحدد موعد ملراجعة اخلطة الاسرتا ّ توسط ُ سـنة يف مللألجل ا
نظمة2012 همة  ية ا توجهيات لدلول األعضاء حول هذه األداة الاسرتا يوفر ذكل املزيد من ا للم، و يج ل ملسـ  .ت

يات يف21قاد الربانمج و نظمي ا مجلع  نةت ها، 2010 سـ  توىمبا يفنسق و ملسـ ذكل اجلزء الريع ا ثاينف ست إدارة . ل ا هذا ة خمصصةجديدسوأ ل 
يات إدارة الغرض؛ ويه توىا من ادلول ا وزير64 حضور واكن.  والواثئقمجلعشؤون ا ملسـألعضاء مضن اجلزء الريع ا ثابة ف مشاركة مب 

يمة و ية  ّاسرتا ق ت"وهجات نظر هممة حول موضوع فرت تيج يةبالا منو وا لتمناكر وا ية الفكريةدور: ل ية لدلول األعضاءمللك ا تجارب الو ن وا  "طل
تشكساعد يف  بلتس يذ الربانمج يف ا تقيل  سـنف يد . ملت يل الوقع الكربوين شـوعرضت أيضا إجراءات لرت يات،  لمعل ا تقل جامتع هذا الالمجلع

يف تاك يض ا تاح املداوالت وإاتحهتا و لوالرتوجي ال ل ختف  .نف

شار القانوين تقدمي تب ا ملستواتبع  شورة مك تورية والقضااي ةن القانويملا شؤون ادل تعلق اب سـ إىل املدير العام واألمانة وادلول األعضاء فامي  ل ي
رشية،  تعلقة ابإلدارة واملوارد ا بالقانوية العامة والعقود واألمور ا مل ية الفكريةلن باء العمل اليت . مللكإضافة إىل قانون ا عوابلرمغ من زايدة أ

ست يف زايدة عدد  طلا شورةبات نعك توى عال من ملعىل ا يق  ٍ، مت  مسـ  للمعاهدات والاتفاقات وظائف اإليداعوظلت رضا الزابئن حتق
يةهااليت تدير بو جتري بفعا ل الو ئت . ي بو القانوية نشوأ ياانت مجموعة الو نقاعدة  ي ية الفكرية عىل ) WIPO Lex(ب مللكاإلنرتنت لقوانني ا

نجاح  ية الفكرية  ية ومعاهدات ا بالو مللكن تغطي ط مترب،  ليف  تحدة عضوا  197سب ية واألمم ا تجارة العا نظمة ا بو و ملمن أعضاء الو مل ل مي
تفاوتة  مترار(مبدرجات  تودع للمعلومات) سـمع إضافة القوانني واملعاهدات اجلديدة اب ية الفكريةمبسـلزتود العامل  مللك القانوية عن ا . ن

نصاحئ القانوية نوسامهت ا مترو  املوقوتةل رشوع ملسـالفعاةل وا بة  ملة واملصا ناء اجلديدح رشات اجلديدة يف وقاعة املؤمترلبا عني ومل تقدم هذين ا
يدا نظمة ونقلت  . من اجلودة مضن إطار اكفجتقدما  ية الفكرية يف ا ملإدارة أصول ا ية عهنا(مللك سؤو لأو ا شار القانوين ) مل تب ا ملستإىل  مك

يق يف إدارة  بنجاح وأدى ذكل إىل نظمةهذا املصلتنسـزايدة ا نجاح ا ية  شديد األ يجي ا ملدر الاسرتا ل مه ل  .ت
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يني وأنعش شاط هذا اأمني جديد للمظامل تع  مترب  نيف  هم من نظام إدارة العدلسب تقةل األمني وقد رخس . مللركن ا ته ا سـممارساته وأ ملنظم
شطة  لابإلضافة إىل تويه ية يف جمال حل الزناعات إىل مونأ تعاون وتقدمي خدمات رسية وغري ر مسا بو ل تعلق والعاملني هبا يظفي الو يفامي 

هم أو اليت تؤثر  ناجتة عن  شالكت ا معلاب ل يني أول . معلهميف مل سه، أكد  تعويف الوقت  ياتّنف سؤول عن األخال قموظف  بو يف م ي يف الو
نظام دمج شانيويو عىل الزتام املدير العا بو  لم بضامن وضع الو سودة  األو ومشلت اخلطوات.ل املامرسات أفضيستند إىلل مي ّىل وضع  م

ية يع لك املوظفني  فامي بعد عىل وزعت قللقواعد األخال  . الالزمني عىل إعالن موافقهتم علهيااملوظفنيقإلبداء آراهئم فهيا وضامن تو

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

يجي  هدف الاسرتا تعلقة اب تتوفر لك الربامج ا متكني  "9لمل لية ادلمع اإلداري واملايل الفعاةل  هابن يذ برا بو من  جمالو تنف ادلمع أو اخلدمات " ي
نظمة كلك  بوللماألخرى  بة للو تاجئ املر ييق ا تقن لتحق تب املدير العام، ، اذلي 21 الربانمج يؤدي ويف هذا اخلصوص، .ل مكشمل معل  ي

ي يها يف توفري ئيسـدورا ر تو جا يجي الارشاف اإل ول يل العامتسرتا شأن ا جدول أعامل تعمميلتسه  بو  منالو ب يذه يةلتي ية عىلتنف و ملعن القطاعات ا
بو ية .يداخل الو تو يذ ا صوهبدف  ل ية، 6تنف تب أسسلتمن من جدول أعامل ا بو حتت هذا الربانمج لألمك  يات دلى الو يخال تصاصات ق خاب

يات ّعني كام .واحضة سؤول عن األخال قموظف   . أعاله كام ذكرم

 األداءبياانت 

بة تاجئ املر تقا لن
 الوضع بياانت األداء ملقارنةأسس ا مؤرشات األداء 

ية  رشوط األسا سـا  من –ل
ساق داخيل ونظمي  تا ت
مؤسيس وتقومي وفقا 

ية   –تيجلألهداف الاسرتا
مسـتوفاة لضامن توجه 

يجي فعال، ودمع  تاسرتا
يق  حتقلدلول األعضاء و

تاجئ  لنا

ية إدارية فعاةل تضم  بننظمة  للم
بة واحضة ومربطة  تتاجئ مر تقن

ي  ة تيجابألهداف الاسرتا

 

يا بقة إدارة  علال توجد   ط
 
توسط يؤسسمل  توى  م  مسـ

ية  تيجبني األهداف الاسرتا
تاجئ  نظمة وا سعة  نا للم لت ل

بة  ثيف ويقة الربانمج تقاملر
تني ية لفرتة ا لسـنواملزيا  ن

ّشلك فريق  يات سمرب لعلاإلدارة ا ي يف د
ناير يف وبدأ معهل ابلاكمل 2009 ي 
2010 

 
جسلت ادلول األعضاء مالحظات 

ية حول ا لألجل تيجخلطة الاسرتا
توسط  إىل جانب 2015-2010 ملا

تقرير الهنايئ  ليقاهتا املوحضة يف ا تعل
نة سـيات   األول املرفق ويف 2010 مجلع

 لتقريراب

 جار

نظمة فائدة   مل إطار األداء دلى ا
نظمة واملوظفني(  )ملأداء ا

بادرة اإلدارة القامئة  يذ  مبدأ  تنف
تاجئ   برانمج لتعزيزلنعىل ا

تق ناير لا ية يف  يومي الاسرتا تيج
2010 

 
ية  ئمل تكن املعلومات اإلحصا

بة   اذلين مت املوظفنينسـعن 
تقيمي أداهئم مقارنة بأهداف 

تاحة يف بداية  سـنة مأعامهلم 
2010 

سةل من عقدت  العمل حلقاتسل 
تاجئ  ية لإلدارة القامئة عىل ا نالقطا لع

تاجئ للك برانمج  لنهبدف تقوية أطر ا
ية يف الربانمج وامل -2012 للفرتةنزيا

2013. 
 
 مقارنة املوظفنيمن % 62 أداء ّقمي

هم وكفاءاهتم  نظام إدارة األداء ( فبأهدا
 ))PMSDS(وتطوير املوظفني 

 جار

ية    ية اإلدارة املؤ سـونزاهة  سب ن
ية عىل  لتكفل توزيع املوارد بفعا
بط الربامج وفقا  ضاألولوايت و

ساءةل  ملتاجئ وإدارة فرص ا للن
بني ّاليت  يادة يف اإلدارة ت لق ا

تاجئ  لنالقامئة عىل ا

 

ركزت املرحةل األوىل من 
يجي  تقومي الاسرتا تبرانمج ا ل

ية  لبنعىل تقومي الربامج وا
ية واملوارد دلمع  سسـاملؤ

ية األهد تيجاف الاسرتا
سعة اجلديدة بدأ و .لتا تمل 

تصممي  يط وا لمرحةل ا لتخط
تصادي  تقومي الا قلربانمج ا ل

توى الربامج بع  دمسـعىل 

تقومي  ية من برانمج ا ثا لمتت املرحةل ا ن ل
يجي  تصممي -تالاسرتا يط وا ل ا لتخط

توى الربامج  مسـعىل 

 جار
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بة تاجئ املر تقا لن
 الوضع بياانت األداء ملقارنةأسس ا مؤرشات األداء 

شوفات    لكتقدمي اإلعالانت وا
ية  لاملا

% 24 قدم - اذلمةإعالانت 
ُممن طلب مهنم تقدمي اإلعالن 

بل املوظفنيمن  ق اإلعالن 
سمرب 31  2009ي د

تعلق حبفظ - اذلمةإعالانت  ي فامي 
ياسة اذلمةانت إعال لسـ يف ظل ا

مترب  نظمة يف  سباجلديدة اليت وضعهتا ا مل
 يرتاوح بني اإليداعّ، اكن معدل 2009

هر % 100و% 33 شخالل األ
تب  يس  ثالثة األوىل من تأ مكا س ل

يات  قاألخال

 جار

نظمة إىل    مليذ خطة حتويل ا تنف
يث الوقع  حيان حمايد من  ك

 الكربوين

يس   ئ رييسفريق عاملسمت تأ
ية ملعاجلة قة معلأفر ع فر

ية  .ئيسـاجملاالت الر
شاركة يف عدد من  ملا

توى العامل  بادرات عىل  سـا ممل
توى األمم  مسـأو عىل 

تحدة  . ملا
شد  حلبدأت دراسة ا

ياه يف  ممتت املوافقة عىل تريب نوافري  ك
بىن اجلديد  .ملا

 

تريت هرابء حفاظخا ا لك أكرث تعريفات ا
ئة  .لبيعىل ا

بااتت عىل متت املوافقة عىل زراعة  لنا
بىن اجلديد  .ملسطح ا

 

بادرة توفري الطاقة  مبدأت 

 جار

نظمة تن   مليذ خطة جلعل مدخل ا ف
ب سـنا  ا ذلوي اإلعاقاتم

يقة  قال توجد معلومات د
هوةل ادلخول  سحول وضع 

بومباينإىل   .ي الو

هوةل ادلخول  يط دلراسة  سمت ا لتخط
بو يفمباينإىل  نةي الو  .2011 سـ 

 جار

يط اذل ي تعمل حملمتكني ا
شورة  تقدمي ا نظمة  مليه ا ب مل ف
ية يف وقت  نو ساعدة ا عوا ل مل

مناسب لدلول األعضاء 
واملدير العام وقطاعات 

بو وإداراهتا حول طائفة  يالو
نواسعة من القضااي القانوية 
نظمة، مبا  تعلقة بعمل ا ملا مل

تخدام أدوات  سـفهيا ا
يذ  ية اجلديدة و تنفاملعلوما ت

يجي تقومي الاسرتا تبرانمج ا  ل

تعلقة  شاكوى ا ملبة ا ل نسـ
يد  عابخملصصات واحرتام املوا
نصاحئ  لوالكفاءة ومجموع عدد ا

 املقدمة

سـنة  هناية -ال توجد شاكوى 
2009 

بات  طلابلرمغ من الزايدة يف عدد 
شورة  واجملاالت اليت تغطهيا هذه ملا
شورة توى ملا ملسـ، متت احملافظة عىل ا

 يف أية شاكوى تردنفسه من الرضا ومل 
 2010سـنة هناية 

 جار

ية فعاةل جديدة    خلإجراءات دا
ساعدة املطلوبة مبا  ملتعامل مع ا لل
ية  تخدام أدوات  نيف ذكل ا تقسـ

تاحة اجلديدة  ملاملعلومات ا

نه متوفرةال توجد أسس مقارنة  يسري انقطاع مؤرش األداء هذا   :بعتف
ية  ية يف املزيا تقار إىل املوارد املا نالا ل ف

يا لتكنلتطوير أدوات جديدة  جولو
يمي احلاجة إىل قواعد  تقمعلومات و
بات  يل املطا لياانت شامةل  سج لتب

ية الفكرية  مللكوأصول ا

 منقطع
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بة تاجئ املر تقا لن
 الوضع بياانت األداء ملقارنةأسس ا مؤرشات األداء 

يفة  ية معززة لو ظفعا َّل
اإليداع اليت تقوم هبا 

تعلقة  نظمة وا ملا مل
ابملعاهدات والاتفاقات اليت 

تديرها، مبا يف ذكل 
سك قاعدة  مإجراءات 

 بياانت املعاهدات وحتديهثا

بة بالغات لنسـا ئوية  ل ا  الانضامممل
تعلقة ناألشطة مل األخرى ا

ابملعاهدات اليت متت معاجلهتا 
 خالل ثالثة أايم 

 هناية -ثالثة أايم للك معل 
عوجل ما  متت - 2010سـنة 
من بالغات % 100 نسبته

 ناألشطة وغريها من الانضامم
تعلقة ابملعاهدات خالل   3ملا
شار  تب ا ملستأايم يف  مك

 القانوين

 نواألشطة الانضامممن بالغات  95%
تعلقة ابملعاهدات  عوجلت ملاألخرى ا

  ثالثة أايميف

 جار

تخدام قواعد  سـيع ا تشج
ياانت اخلاصة ابملعاهدات  لبا

ية  تعلقة اب مللكوالقوانني ا مل
يع ذكل يف  تشجالفكرية و

العامل لكه مضن القطاع العام 
واخلاص، مبا يف ذكل 

ية ية وا ناألوساط ا ملهمي  لتعل

 

ة عدد ادلول اليت توجد زايد
ية الفكرية  شأن ا يهنا  مللكقوا بن

ياانت مجم وعة بمضن قاعدة 
ي تاحة إلكرتو نالقوانني ا ا مل

)CLEA ( 

برية حلوايل  كية   بدلا 126تغط
نةيف هناية  يف 2009 سـ 

تاحة مجم ملوعة القوانني ا
يا  اليت حلت قاعدة نإلكرتو

بو القانوية  نياانت مجموعة الو ي ب
)WIPO Lex (يف حملها 

 2010سبمترب 

نظام القانوين  ية الاكمةل  للمتت ا لتغط
 أعضاء يف 103للملكية الفكرية يف 

ية واألمم  تجارة العا نظمة ا بو و ملالو ل مي
تحدة   197من بني ما مجموعه (ملا

برية لألعضاء) عضوا ية  كو باقنيتغط . ل ا
ية الاكمةل مل بلغ لتغطمتت ا  49يا 

تعلقة معاهدة تعددة األطراف  م  م
ي شمل املعاهدات (ة الفكرية مللكاب تال 

بو يا 13، و)ياليت تديرها الو قلمي اتفاقا إ
ية الفكرية، و مللكشأن ا  معاهدة 20ب

ية وحوايل  تصادي إ قلميدمج ا  60ق
توي عىل  ية  نا حتمعاهدة  ئ تعلق أحاكمث ت 

ية الفكرية  مللكاب

 جار

ازداد عدد القوانني واملعاهدات   
 % 10بنسـبة 

ي2 563حوايل  يع نصا رش  ات
 بلغات ثويقة 4 291تغطي 
 عديدة

تلف 6 000حوايل  مع (خم نص قانوين 
ية 6 000 يوغرا فمدخةل  )  مقابةلبلب

شمل لك 11 000تغطي  ند،  ت  تس م
نصوص  تاحة من ا لسخ اللغات ا مل ن

تلفة تة آالف ا خملا ثل هذه زايدة . لسـ متو
توايل، % 156و% 134بنسـبة  لعىل ا
هدف نويه  ثري ا تجاوز  لبة  بك ت سـ

ثل   %10نسـبة يف ملمتا

 جار

ية    رش نصوص ا يعازداد عدد ا لتل
بة  ية  با ية واإل سـابلفر ن سـ نسـ بن

3  % 

يا 2 563من  رش يع نصا  ت
ناك اكمال  ابللغة 2 013ه، 

 ابللغة 925زيية ولكاإلن
ية و  ابللغة 419نسـالفر

ية با ناإل  .سـ

 زييةلك نصا ابإلن5 525:  ييلهناك ما
ية 2 058و  نصا 1 031ونسـ نصا ابلفر

ية،  با نابإل بة ب يأسـ % 174بنسـزايدة 
توايل، ويه % 146و% 122و لعىل ا

هدف  ثري ا تجاوز  لبة  بك ت ثل يفنسـ  ملمتا
 %3نسـبة 

 جار
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بة تاجئ املر تقا لن
 الوضع بياانت األداء ملقارنةأسس ا مؤرشات األداء 

ئوية للعدد املزتايد من    بة ا ملا لنسـ
ياانت  بتخديم قاعدة ا لسـ م

 وزائري الصفحة عرب اإلنرتنت

تخدمني يف  سـياانت ا ملب
ا  زائر379 181: 2009سـنة

؛ بدل 200يف حوايل 
 تعراضاسـا 1 000 293

 صفحة 2,64أي للصفحات؛ 
ّيف لك زايرة؛ معدل العودة 

توسط مدة 66,59% م؛ 
بقاء يف املوقع  يقة1,58لا . ق د

اكنت مصادر حركة زايرة 
حمراكت : املوقع كام ييل

بحث  مواقع و ،%81,5 –لا
 ،%10,29 –اإلحاةل 

بارشة   %8,2 –ملوالزايرة ا

تخدمني يف  سـياانت ا  :2010سـنة ملب
 219 يف حوايل ا زائر342 887
تعراضا 1 058 730؛ إقلامي/بدلا  سـا

 يف لك ات صفح3,09للصفحات؛ 
؛ %61,91ّزايرة؛ معدل العودة 

بقاء يف املوقع  لتوسط مدة ا  2,36م
يقة اكنت مصادر حركة زايرة املوقع . قد

بحث : كام ييل  –لحمراكت ا
 –مواقع اإلحاةل ، و72,86%
بارشة ،13,95%  –مل والزايرة ا
ياانت عىل ما تدو. 13,18% لبل هذه ا

يف يف عدد ) 1: (ييل طفناقص  ت
زايدة يف مجموع عدد ) 2(الزايرات، 

تعرضة،  زايدة يف ) 3(ملسـالصفحات ا
تعرضة يف لك  ملسـعدد الصفحات ا

بة أوئك ) 4(زايرة،  لزايدة يف  نسـ
أي اذلين ال (اذلين يظلون يف املوقع 

، )يرتدون خارجني من املوقع
توسط الو )5( قت اذلي مزايدة يف 

زايدة يف ) 6(يقضيه الزائر يف املوقع، 
بارشة مما قد يدل عىل  ملالزايرات ا

ياانت مجموعة  بمعرفة أفضل ابمس قاعدة 
بو القانوية نالو  .ي

 جار

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

ية  نفقات ا لفعلا تحويالت ) نفقات املوظفني وخالف املوظفني(ل ية بعد ا ليف مقابل  املزيا  2011-2011ن
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

529 14 262 18 065 9 50% 

 

 

تحويالت  ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تب  يات والواثئق و بة شؤون ا هذا الربانمج موارد زائدة ألغراض  مكخصصت  مجلعل شع بو ِّ ياانت مجموعة الو بادرة قاعدة  يات و ياألخال ب م ق
يجي. نالقانوية تقومي الاسرتا بادرات برانمج ا توابإلضافة إىل ذكل، مشل هذا الربانمج عددا من  ل  .م

 

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

بة املرصودة  ية يف حدود ا تخدام املزيا سـاكن ا ن تني وهو جار%) 60-40(لنسـ  .لسـنخالل أوىل ا
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ية وإدارة الربامج :22 الربانمج ية واملزيا شؤون املا نا ل  ل

سؤول عن  ندارام  :الربانمجملا يد  سـا  لسـ

نة  تقدم احملرز يف  سـبذة عن ا ل  2010ن

شلك  ية ادلوية للقطاع العام  ته واملعايري احملا نظام املايل وال رشوع ا بطرح  ل حئ ل ناير " مبارش"سبم ، يف موعده ومضن حدود 2010ييف 
هد ية، واكن ا لاملزيا رشوع إضافة وحدات ن ملف الرييس من هذا ا ية املؤمتت وإدارة لألصول إىل نظام رشاءئ تج عن ). AIMS (لاملا نوقد 

نظامذكل ية لاللزتام بلك من ا تخدام املوارد، وهو ما اكن شديد األ تقارير اجلديدة ال يات واإلجراءات وا ل عدد من ا مه سـ ل بولعمل  املايل ي الو
ية  ته واملعايري احملا سبوال يالكالوحدات هذه كام أن طرح . املادلوية للقطاع العحئ تعزيز هو ياانت واإلجراءات اجلديدة مكن من ا ل ا ّب ل

تاحة  ية واإلدارية ا تقارير املا متر  ملا ل لل ية ادلوية . الربامج وادلول األعضاءللمسؤولني عنملسـ تعلقة ابملعايري احملا ل ومشلت األعامل األخرى ا سبمل
ساابت  نةومدخالت تعديل حلللقطاع العام ا يكون الوضع يف بداية  لضامن أن اي، وهو ما اكن رضور2010 لسـاألرصدة يف بداية الفرتة 

توافق2010سـنة  ية ادلوية للقطاع العاما مع املعايري ام  لحملا تعلقة ونظمت. سب يع ا ية عىل مجموعة من املوا مل دورات تدريب ر ض هبذه مس
نصف األول من املعايري بة 2010سـنة ل خالل ا تغري يف معايري احملا تأثر أكرث من غريها اب سام اليت  سـلأل ل ت  .ق

يذ وحدة  رشاءتنفومع  ية املؤمتت يف نظام لا ياانت إحصالاملا هل احلصول عىل  بح من األ ئ، أ ب يات ادلفعسص يد  معلية عن دقة موا فقد . ع
يد احملاثلثوسدد ّموردين، ل دفعة ل10 500أكرث من سددت خالل العام  يامن جتاوز ثلث ادلفعات عها يف املوا ها،  بددة  رشوط ادلفع، ل

بب الرييس  ئواكن ا تالم الفواترييف لس  .سـذكل تأخر ا

تامثر املقرتحة أعدت ياسة الا سخة معدةل من  س  سـ تعرضّن يات عىل  سـو لنة الربامج واملزيا ن ثأعدت ويقة  كام .2011سـنة نظر فهيا يف تجل
تحايل وا"بعنوان سـياسات  ساد وا نع ا لياسة  لف هامسـ يل األموال ومتويل اإلرهاب ورد عتآمر واإلكراه و سـ نة " غل  وجتري 2010سـخالل 

يامراجعهت  .ا يف الوقت احلايلخل دا

نة  نة الو أدار الربانمج أيض2010سـويف  بو و ساابت اخلاريج دلى الو يار مراجع ا يا إجراءات ا جل ي حل تقةل للرقابةخت شارية ا سـبو الا ملت  .س

نة  نة مزيا2011سـومبا أن  ية للفرتة نية، بدأسـ يه  ن حتضري ويقة الربانمج واملزيا نة  2013-2012ث بقت .2010سـيف أواخر   قوالب طو
يب جديدة  ية لتبسـيط ما املوارد املطلوبة املقرتحة جللوأسا ية لتمندول أعامل ا ية  لمرشوعات املقرتحةلنإعداد املزيا ية وا نة ا مللكمن ا من لتللج

يات جدول أعامل ا الفكرية ليذ تو ص بو يفوافقتاليت تمنية لتنف يات الو ي علهيا  نة مجع بادئ 2010،1سـ  نظم  يق ا مل إىل جانب ضامن ا مل لتطب
تاجئ و يط القامئ عىل ا نا لتخط باع ل تاجئ تقوم ابلاكمل رؤية تا ية لفرتةلنعىل ا ينيف وضع املزيا تا تني ا ل ا ل يا . ةلسـن نظمة اليت متشـو ملمع هجود ا

تابعة ورفع يط وا سني ا ملتركز عىل  تخط ية، لحت تقارير حول نفقات ا من ا تاجئ تبنيلتل يجةلن الرؤية القامئة عىل ا ية من املوارد للك  نتحصة ا  .لتمن

نظمة خالل  يع برامج ا تاجئ يف  يط القامئ عىل ا بادئ ا يق  ملوتقوية  مج ن تخط ب لل ل يط للفرتة متط سةل من عقدت، 2013-2012لتخطا سل 
تاجئ بشأن اعمل ال حلقات نةيفلنإلدارة القامئة عىل ا هدف من هذه احللقات هو اكنو . للك القطاعات2010 سـ  لفرتة نتاجئ لاتقوية أطر ل ا

تاجئ  تني من خالل الربط الواحض بني ا لنا بةلسـن تاجئ تقاملر ياس واملركزة عىل ا ية واملزيد من املؤرشات القابةل  ن واألهداف الاسرتا ليج ّت للق
تخدام  سقسـوالا ية عىل هذه احللقات ركزت ىل ذكلإضافة إو .ارنة واألهداف ألسس املقملتا ، مبا يف ذكل جدول أعامل لتمنتعممي ا

تاجئ وتأثري  يمي ا بو عىل  يع الربامج وتعزيز قدرة الو ية، يف  نا ي مج لمن تق شطهتالت يةنأ لتمن اليت تركز عىل ا هود جزءاكنتو. ّ رشوع جل هذه ا ما من 
ية  بو لإلد بشأنلتمنجدول أعامل ا يرشوع من أجل تعزيز إطار الو هام ية و ية رصد األشطة اإلمنا ية دمع  تاجئ  تقيميارة القامئة عىل ا ئ ن معل بغ  لن

ية ) .CDIP/4/8/Revثالويقة ( يات جدول أعامل ا منيذ تو لتص  .41 و38 و33لتنف

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

ية  رشوع جدول أعامل ا ثاين من  نرص ا منتعلق ا م ل لتلع بو لإلدا  مشبشأنّ يرشوع من أجل تعزيز إطار الو ية دمع م تاجئ  بغرة القامئة عىل ا لن
ها ية و شطة اإلمنا تقيميية رصد األ ئ ن بو ة بإجراء مراجع) .CDIP/4/8/Revثالويقة  (معل ساعدة الو ية  يخار مل يةج تعاون من لتقنا ل يف جمال ا

ية هّل الربانمج معل .لتمنأجل ا شاريني اخلس وقد  بريين الا تا يني سخل تارين جار تصاصات وفق خملا واجه إجراء و .املراجعةه هذإلجراء خالا

                                                           

 ..A/48/5/Revث الويقة 1
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تأخري يف اجلدول الزمين األصيل، هذه  تطالع  يف الغالب نظروذكللاملراجعة بعض ا يان ا تعلقة بزايرات ادلول وا سـا لإلمدادات ا سـتبمل
 .الرأي يف ادلول األعضاء

 األداءبياانت 

بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

مترار ك فاءة سـا
ية وإدارة  يات املا لا لعمل

ية  ناملزيا

شؤون  لإجاميل تلكفة إدارة ا
ية والربانمج  ية واملزيا ناملا ل

ئويةنسـبةك  من تلكفة إدارة م 
نظمة  نفقات(ملا  )لا

 22وصل إجاميل نفقات الربانمج 
يون فرنك 16,53إىل  مل 

من % 2,86يسورسي، أي 
نظمة يف  الفرتة ملإجاميل نفقات ا

2008-2009. 

 إىل 22جاميل نفقات الربانمج وصل إ
ي فرنك سورسي، أي ماليني 8,39
نظمة يف % 2,9 ملمن إجاميل نفقات ا
 .2010سـنة

 جار

 

تقارير الالزمة يف  لإعداد ا
شؤون  لالوقت احملدد حول ا

ها إىل  ية واإلدارة ور فعاملا ل
يا  سؤولني عنلعلاإلدارة ا  ملوا

 الربامج وادلول األعضاء

هرية ية شرفع تقارير إدارية  فصل و
 أايم معل من إمتام 10خالل 

ياانت من  بالعمل وسمل ا لت ّ
ية  ملعنالقطاعات ا

ساهامت ترفع  هرية عن تأخر ا ُتقارير  مل ش
يا خالل   أايم من هناية 10لعلإىل اإلدارة ا

هر يات حول واثئقرفع و .لشا مجلع ا
تأخرة هاملالاشرتااكت ا . ل يف الوقت احملدد 

هريتغلقوأ ساابت ا لش ا دول  وفق اجلةحل
تايل وزعتالزمين  تقاريرلواب  وأعدت. ل ا

تدفق  يل ا لتقارير أخرى، مشلت  حتل
يل  هري و نقدي ا حتلا  إيراداتلشل

تجارية  والرسوم والامنذج لالعالمات ا
ية نا عا يل حراكت أسعار الرصف لص حتل و

بات املعاهدة  متطليف الوقت احملدد ووفق 
سؤولني عنأو الاتفاقات مع    الربامجملا

 جار

 

تقارير الالزمة يف إعدا لد ا
شؤون  لالوقت احملدد حول ا

ها إىل  ية واإلدارة ور فعاملا ل
يا  سؤولني عنلعلاإلدارة ا  ملوا

 الربامج وادلول األعضاء

تخدام عن توجد تقارير  سـا
رشية  ية وإدارة املوارد ا لباملزيا ن

بة دلمع  نا ية ا سـعرب اإلنرتنت اب مل نب ل
يات  ية وإدارة  معلإدارة املزيا ن

 راراتاختاذ الق

تقارير حتدث  بعد طرح توتاحل لك ا
ية الوحدات اجلديدة من ل نظام املا

ياانت إدارة املوارد و .املؤمتت يحت  بأ ت
رشية  شاغرة واملوظفون (لبا ناصب ا لا مل
يون  للمسؤولني عنعرب اإلنرتنت ) لاحلا
ية وحتدث. الربامج يا تقارير ا سـ ا لقل

تاحة عرب اإلنرتنت  تقارير ا ملوا  مرصدل
بو اب نالو  تظامي

 جار

 

مبا يف ذكل ( ادلفعات تسدد
يف )  مدريد والهايرسوم

 الوقت احملدد 

ادلفعات وفق قواعد تسدد 
ّاملعاهدة ومدد ائامتن املوردين 

سم ( لقيث ترفع الفواتري إىل ا ُ ح
ها  )فعاملايل وفق رشوط د

يل يف نظام  لتحصنذ طرح وحدة ا ية م لاملا
هل تعقب املؤمتت بح من األ س، أ ص

سداد يف ا ناسبلا وكذكل . مللوقت ا
بب تأخر  بح حتديد العوامل اليت  تسأ ص

سداد هوةل ورسعةلا أدى تأخر و. س أكرث 
بل  سلع واخلدمات من  تالم ا قا ل سـ

نظمة إىل  نظام يف أرجاء ا ملتخديم ا ل مسـ
نة يفسداد العديد من ادلفعاتتأخري   سـ 
يع . 2010 ّمدد الائامتن بني املوردين شـوأ

ته واكن،ا يوم30يه  من % 55 نسب ما 
ّادلفعات اليت قدمت إىل هؤالء ّ املوردين ُ

بقى .  عىل مدة الائامتن هذهبناء تويعزى 
ته   من ادلفعات إىل تأخر %45نسبما 

بات  شالكت يف إرسال  تالم وا طلالا مل سـ
بل  تالم الفواتري من  رشاء وتأخر ا قا سـ ل

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

 ادلفعات  لكوسددت. قسم ادلفع
نوية  هرية، وا لسـا تضاءلش قسب الا ، ح

تعل مدريد والهاي نظايم بق يفامي 
شأن  تعاون  بومعاهدة ا  ومركز رباءاتالل

تحكمي والوساطة ها لا ل يف الوقت احملدد 
ية  ملعنووفق الاتفاقات ا

 

تامثرات  سعائدات أموال الا
متوافقة مع املؤرشات 

نة  يس اليت وضعهتا  جلواملقا ي
تامثرية شارات الا سالا  ست

يس  يمت وضع املؤرشات واملقا
ية مع بة فائدة خلادلا يق  نسـ  حتق

العائدات عىل الودائع دلى 
سورسي املرصف ي املركزي ا ل

)BNS( 

تامثر  ساكنت العائدات عىل أموال الا
سب الفائدة احملص ّتوافقة مع  ن ةل دلى م

سورسي نك املركزي ا يا ل  ووردت. لب
 فامي مصارفعروض أسعار من ثالثة 

 يتعلق ابلودائع عىل املدى القصري

 جار

مي يلك  تنظيق  ه ي تطب
تعلق  يمامتسك فامي 
تخدام املوارد  سـاب

ية واإلدارة الالحقة  لاملا
يذ لك  تنفمما يضمن 

ية بزناهة يات املا لا  لعمل

ية وإدارة  يات املا لتوافق ا لعمل ت
ية مع رشوط املعاهدات  ناملزيا

بقة دلى  ملطوالاتفاقات ا
ته  نظام املايل وال بو، وا حئالو ل ي
ية  بو واملعايري احملا سبدلى الو ي

بقة بةملطا نا سـ ا  مل

ياسات والقواعد واثئق لسـ ا
تاحة  مواإلجراءات جاهزة و

تخدام   سـلال

تامثر  سياسة الا سودةروجعت(سـ ّ ا  )مل
 

تحايل أعدت ساد وا نع ا ياسة  ل  لف مل سـ
يل األموال ومتويل  تآمر واإلكراه و سـوا غل

ها  عاإلرهاب ورد

 جار

 

يد من  تقرير املايل ا جليؤكد ا ل
يني  ساابت خار جمراجعي  ح

ي بة مع معلموافقة  سـات احملا
رشيعات والقواعد واملعايري  لتا

بقة  ملطا

ية  شوفات املا لتكون ا لك للفرتة سـ
ية 2008-2009 شوفات املا ل ا لك

ية اليت تعد وفق املعايري  ُالهنا ئ
ية  تحدةملنظومةسباحملا  مل األمم ا

ية عرضت شوفات املا ل ا -2008للفرتة لك
يني عىل 2009 ساابت اخلار ج مراجعي ا حل
نظام املوفق  تهلا تالم حئايل وال سـ ومت ا

يف ساابت  نظتقرير مراجعة   ح

 جار

 

سلس إىل املعايري  لالاتقال ا ن
ية ادلوية للقطاع العام  لاحملا بس

نةخالل  2010 سـ 

ية لاسـتكون  لشوفات املا ك
)NRB ( 2009-2008للفرتة 

ية اليت  ية الهنا شوفات املا ئا ل لك
ية  سبتعد وفق املعايري احملا ُ

تحدةملنظومة  مل األمم ا

تاج اجملموعة سـا تحضريي إل نمتر العمل ا ل
توافقة مع  ية ا شوفات املا ملاألوىل من ا ل لك

ية ادلوية للقطاع العام  لاملعايري احملا بس
نةطيةل يا وجتمع. 2010 سـ  ل حا

نة  ية  شوفات املا سـا ل اليت  2010للك
ية  توافقة مع املعايري احملا بتكون  سم سـ

 .لادلوية للقطاع العام

 جار

 تعزيز إدارة الربامج
تالمحة وممارسات  ملا
بة يف  سـاألداة واحملا
نظمة مليع أجزاء ا  مج

بة مل متسقة أنظمة توضع قرا
يذها وجيريمجيع الربامج  تنف 

 يف لك الربامج

تفرقة فقط  نة هناية–مأنظمة   سـ 
2009 

بة  قطرحت بعض القطاعات أنظمة مرا
نة  يذ خطط العمل  سـية  لفصل . 2011لتنف

ة مقارب عىل وضع ما زال العمل جاراي
نظمة شامةل يد يُنتظر(للم  لبع عىل املدى ا

هّةلتأن  بل نظام مسكون مدعوما و ق من 
ية يط للموارد املؤ سـا ستخط  ) ل

 غري جار

 

ئوية من الربامج اليت  بة ا ملا لنسـ
 أنظمة إدارة وأدوات تنفذ

ث يمطورة حد  ا ّ

نة حسنت متوفرةغري   من 2011لسـ خطط العمل 
يل  تفا توى ا صيث رشوط العمل و ل مسـ ح

سؤولني عنلوبة من املط   الربامجملا

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

 

ئوية من الربامج اليت  بة ا ملا لنسـ
تدريب  للزودت بإدارة برامج  ّ ُ

يه تو جوا  ل

سع نظم ما مجموعه متوفرةغري  غطت (معل حلقات ت 
تاجئ ) مجيع الربامج نتقوية أطر ا لل يف ُ

ية للفرتة   2013-2012نالربانمج واملزيا
ية  .لتمنوتعممي ا

 جار

 

ئوي بة ا ملا ة من الربامج اليت لنسـ
هارات تنفذ  ملاملعرفة وا

ث بة حد يا ا مع إدارة برامج ملكتسـ
يه تو جتدريب وا ل  لل

يع الربامج أدخلت متوفرةغري  نات عىل  مج  يس حت
تاجئ  نتقوية أطر ا لل ية ُ نيف الربانمج واملزيا

تاجئ 2013-2012للفرتة  لن، مبا يف ذكل ا
بة نظمة مع عالقات واحضة تقاملر مل من ا

ياس ابألهداف الا ية  ية، وقا قسرتا بل تيج
حمسـنة ملؤرشات األداء، ومهنج اثبت 

 ألسس املقارنة واألهداف

 جار

 

تقارير الربامج  ئوية  بة ا لا مل لنسـ
واألداء اليت مت فهيا حتديد 

سن يف اجلودة  لتحا

ية  يمي األداء  معليعد تعزيز  تق ّ ُ
سن ملموس يف  حتمترة مع  مسـ

تعزيز  (2009-2008الفرتة 
ياميت لالرتكزي عىل ا لتقتاجئ وا ن

نة ية ا تح سـا يل حملل  ) ل

تقارير   جدول أعامل عنلدمج أفضل لرفع ا
ية يف تقرير أداء الربانمج  لسـنة لتمنا

2010 
 

ّثل طرح أسس مقارنة يف  ثويقة مي
ية   2011-2010للفرتة نالربانمج واملزيا

تقارير أساس نظمة يف عنلا لرفع ا مل أداء ا
  2010سـنة 

 جار

 

نفقات ية وا لاملزيا يةن  لفعل ا

ية  نفقات ا لفعلا تحويالت ) نفقات املوظفني وخالف املوظفني(ل ية بعد ا ليف مقابل  املزيا  2011-2011ن
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

305 16 687 17 386 8 47% 

 

 

تحويالت ناملزيا  2011-2010لية بعد ا

تحويالت  ية بعد ا ليالحظ ارتفاع يف املزيا متدة للفرتة 2011-2010ن ية ا ملع ابملقارنة مع املزيا ، ويعزى ذكل أساسا إىل نقل 2011-2010ن
يط للموارد وإدارة الربامج واألداء واملعايري احملا تعلقة اب سبموظفني إىل هذا الربانمج ألغراض األشطة ا تخط مل لية ادلوية للقطاع العام لن

(IPSAS) .يون فرنك سورسي 0,6بقمية زائدة موارد أيضا لربانمج هذا ال تصِّخصو ي  رش2011-2010للفرتة مل وع جدول أعامل مل، 
ية  ها"بشأن لتمنا ية و شطة اإلمنا ية رصد األ ية دمع  تاجئ  بو لإلدارة القامئة عىل ا تقيميتعزيز إطار الو ئ ن معل بغ ن  ."لي

 

تخدا سـبة ا ية نسـ  2010نم مزيا

بة املرصودة  ية يف حدود ا تخدام املزيا سـاكن ا ن تني وهو جار%) 60-40(لنسـ  .لسـنخالل أوىل ا
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يهتا :23الربانمج  رشية و منإدارة املوارد ا تب  ل

سؤول عن ندارام  : الربانمجملا يد  سـا  لسـ

نة  تقدم احملرز يف  سـبذة عن ا ل  2010ن

نة  باّنفذ، 2010سـخالل  يجيا لبرشية بصفهتا جزءدرات املوارد ام عدد من  تقومي الاسرتا تمن برانمج ا بادرات عىل و. ل ملساعد هذه ا ست
ية وكفاءة دوائر لسني فعا رشيةحت يع ولكن. لب املوارد ا بادراتلطبنظرا  نفقات إىل زايدة، 2010سـنة  يف ،أدتفقد  غري العادية ملة هذه ا ل ا

رشية  تعلقة ابملوارد ا ية ا با مل بة، إضافا من نقصاهنبداللللك سوبة  يف ا تاك سـة إىل زايدة ا حمل ل ئويةكنل نظمةم  يل ا مل من إجاميل تلكفة   .تشغ

نت نظمة يفّشود توى ا مل املرحةل األوىل من نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني عىل  نة . 2009 سـنة مسـ رحةل  امل2010سـونفذت يف 
نظام، همة من ا ية ا ثا لا ن يةاليت تربط األهداف  ملل نظمةللكالفردية ابألهداف ا ية بعدد من . للم  ثا يذ املرحةل ا ساندة  نومتت  ل  حلقاتتنفم

ثأدى نظام إدارة األدو. العمل نفذ حد ياء وتطوير املوظفني ا تدريب العدد حتسني الا إىل ّمل سامح  تدريب وا ياجات ا بقدرة عىل حتديد ا ل ل حت
تدريب . 2010 سـنة املزتايد من املوظفني يف توسط عدد أايم ا تايل، ازداد  لواب نة أايم يفأربعةللك موظف من مل  مخسة إىل 2009 سـ 

تدريب هذه يفسو. 2010 سـنةأايم يف  لمتر هجود ا نةتسـ ها مبا2011 سـ  سني همارات املوظفني وتقو مي هبدف  توافق مع األهداف حت ي 
ته . الفردية نسبوقمي ما  تخدام نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني يف62ّ نةسـ يف املائة من املوظفني اب  80توقع الوصول إىل يُ و.2010 سـ 

تنيفرتةيف املائة حبلول هناية   . لسـن ا

يف، ط تو يات ا تة  تعلق بأ ُوفامي  ظ ل معل مت شابه لألنظمة اي نجاح، وهو نظام  يف إلكرتوين  سـرح نظام تو م ب واكالت األمم سائر تخدمة يف ملظ
تحدة تة مجموعة من ا. ملا نظام إىل أ متوقد أدى هذا ا يدوية اليت ل ليات ا يفلعمل تو تا طويال وتعلق بإدارة ا ظتغرق و ل ت قسـ هذا يسهّل و. ت

نظام أيض ية ولا ئا تويد املعلومات اإلحصا يفاألخرى اإلدارية املعلومات ل تو ظالالزمة دلمع قرارات ا أداة جديدة ّنفذت   ذكلإضافة إىلو. ل
يني والرتيةدلمع معل  قنة ا تع  .لجل

نة و يد  2010سـيف  شطة  تيث دجمحبرشية، خاصة يف جمال خدمات املوظفني، لبإدارة املوارد اشعبة تنظمي عأ نتلف األ ية ممخم ا لتشغيلا
نظمي هتدف إىل . أدى إىل تغري أوصاف الوظائف يدلتواكنت إعادة ا يات شـتر منطق ا سنيايلعمل قدمي اخلدمات  ت اجلودة والكفاءة يفحت و

يني إىل  يملعنا يق . اخلدا شلك أكرث والحئة املوظفنينظام املوظفني تطبكام اكنت هتدف إىل ضامن  ساقاب  تفق مع أفضل تا ي وكفاءة ومبا 
يذوأجريت. املامرسات يكون  بار، و ية بعني الا يط للموارد املؤ نظمي مع وضع نظام ا لتنف إعادة ا سـ ت سـ تخط عت س ل ه تأثري همم عىل هذا ل
سن . الربانمج يات حتوأدى  بات لعملا ميي إىل  يلك ا ثوا لتنظه رشيةل ببة موظفي املوارد ا لسـ نظمة، ولكن ن نظمي مل مقارنة مبوظفي ا لتإعادة ا

تقدم يف عدد من اجملاالت، مبا يف ذكل  أخر ياسات والا يد ا سـتر تفق مع لشـ تعاقدية للموظفني، مبا  بات ا يإلجراءات اليت حتمك الرت ل تي
تحدة شرتك لألمم ا نظام ا ملبادرات إصالح العقود داخل ا مل ل  .م

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

يجي توفر لك الرب تعلقة ابهدف الاسرتا تامج ا ها "9لمل يذ برا متكني الوبو من  جمية دمع إداري ومايل فعاةل  نف تن ي ل ادلمع أو اخلدمات األخرى " ب
بة للوبو تاجئ املر يق ا ينظمة كلك  ن تقللم لتحق يذ جدول أعامل 23يسهّل الربانمج ويف هذا الصدد . ل بالوبو شأن تنف  نظور إدارة املوارد ي ية من  ما لتمن

نةوخالل. برشيةلا سلوك للخدمات املدية ادلوية يف لك عقود الوبوأدرجت، 2010 سـ  ي معايري ا ل ن  مبا يف ذكل اتفاقات اخلدمات اخلاصة، كام ،ل
شاريني اخلرباء  حدثت قامئة ية الفكرية"مرشوع ودجمت يف ستالا ية يف جمال ا ساعدة ا ياانت  مللكقاعدة  ن للم  .IP-TAD) "((DA-05-01(لتقب
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 ألداءابياانت 

بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

نة  ية وكفاءة  سـفعا حمل
ابإلجامل يف دوائر املوارد 

رشية  لبا

تلكفة خدمات دوائر املوارد 
رشية  ية (لبا يف وا تو مندائرة ا ظ لتل

رشية ودائرة إدارة املوارد  لبا
رشية ودائرة الضامن  لبا

يق لتنسـالاجامتعي ودائرة ا
تقين يف ) لا لبة من تاك كنسـ

نظمة اجلارية  نفقات(ملا  )لا

وصل إجاميل نفقات الربانمج 
يون فرنك 17,1 إىل 23 مل 

من % 2,96يسورسي، أي 
نظمة يف  الفرتة ملإجاميل نفقات ا

2008-2009 . 

 23وصل إجاميل نفقات الربانمج 
يون فرنك سورسي، أي 11إىل  ي  مل
نظمة % 3,8 ملمن إجاميل نفقات ا
 .2010 نةسـ يف

 غري جار

مبا يعادل (نسـبة املوظفني   
 مقابل) الوظائف بدوام اكمل

رشية  لبموظفي املوارد ا

رشية  لبموظف واحد يف املواد ا
نظمة موظف31للك   ملا يف ا

رشية للك  لبموظف واحد يف املواد ا
نظمة موظف31  ملا يف ا

 غري جار

ردود فعل املوظفني عىل   
تعلقة ابملوارد  ملاخلدمات ا

رشية تعرب عن رضامه أو أكرث  لبا
ية والكفاءة  لعىل الفعا

يان اخلروجبناء عىل  : سـتبا
: ، راض%31,8: راض جدا

، %18,2: ، غري راض45,5%
 %4,5: اغري راض مطلق

يان اخلروجبناء عىل  ٍراض : سـتبا
، %48,2: ، راض%30,8: جدا

 ، غري راض%17,9: غري راض
 %3,1: امطلق

 جار

رية اجلديدة املامرسات اإلداعدد  
نظمة من  ملاملعمول هبا يف ا

يه يف الفرتة  تفق  علاجملموع ا مل
2008-2009 

بة إدارة  متوفرةغري  شعأجريت إعادة نظمي  لت ُ
سني  رشية  لتحاملوارد ا  املوارد دوائرلب

رشية، خاصة يف تقدمي اخلدمات  : لبا
يف اإللكرتوين يف تدشني - تو ظ ا ل

 ؛2010نومفرب 
ية وتركزي تدابري - إداري معزز ف إضا

شواغر  لعىل شغل العدد املرتفع من ا
يجة شاغرة  ناصب ا نتمبا يف ذكل ا ل  مل

  إهناء اخلدمة الطوعي؛لربانمج

ملوظفني اجلدد عن ان رش املعلومات -
 مجموعة منعرب اإلنرتنت وإعداد 

تدربني؛امل  للمعلومات 
جلان  طرح أدوات جديدة دلمع -

يني والرتية قا مثل اجلداول وتقرير  (لتع
يار واملعدات اإللكرتوية  نالا خت

سات  جلوملخصات قضااي احملامك و
نة ألعضاء اإلحاطة  ).للجا

 جار

ّثقافة معززة موهجة حنو 
 األداء

هم  تقيميبة املوظفني اذلين مت  نسـ
تخدام أنظمة إدارة األداء  سـاب

وتطوير املوظفني يف مقابل 
تقاة من  ملسـاألهداف الفردية ا

 الربانمج 

هدف  (%62 متوفرةغري  تنيلا : لسـنلفرتة ا
80.(% 

 جار

ند    ياانت اخلروج  عبة ا ت بسـ سـ ن
انهتاء العمل موصوفة بأهنا 

بة أو أكرث لفائدة اخلدمات  سـنا م
رشية تعلقة ابملوارد ا لبا  مل

يان اخلروج تبناء عىل ا : سـب
: ، راض%31,8: راض جدا

، %18,2: ، غري راض45,5%
 %4,5: ا مطلقغري راض

يان اخلروج تبناء عىل ا ٍراض : سـب
، %48,2: ، راض%30,8: جدا

 ، غري راض%17,9: غري راض
 %3,1: امطلق

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

نة يف جمال  حمسـإجراءات 
تدريب  يف وا تو لا ظ ل

تة واملوارد  متمدعومة ابأل
ية  فالاك

عدد املوظفني اذلين حظوا 
تدريب يف جماالت أولوايت  لاب

ية نظمة الر سـا  ئيمل

تدريب(موظفا  1 178  موظفا768 : لجماالت ا
يا، %69 اإلدارة جنولو  املعلومات تك

، %18، اللغات 9%
تحفزي /الاتصاالت ، جماالت %2لا
تدريب  تقينلا  %)2 األخرى لا

 جار

مثرة يف    ملستبة اإليرادات ا نسـ
رشية ية ا لبا  لتمن

بة  مثراإليراداتنسـبلغت   ةملست ا
% 0,37املوظفني تطوير يف 

تةل الرواتب يف نةكمن   سـ 
2009 

بة  مثاإليراداتنسـبلغت   يف ةرملست ا
تةل % 0,44 املوظفني تطوير كمن 

نةالرواتب يف  2010 سـ 

 غري جار

مثر يف    ملستتوسط عدد األايم ا م
ية للك موظف  تعلمي وا منا لتل

نوايبدوام    سـاكمل 

 أايم 4موظف أي /ا يوم5 183
 للك موظف

تدريب موظف أي /ا يوم5 816 :لا
  أايم للك موظف5

 
يف تو ظا يف  :ل تو ظطرح ا ل

 2010ومفرب اإللكرتوين يف ن

 جار

نة للهنوض  سـياسات  حمسـ
ية  ياة ا توازن بني ا لعملاب حل ل

بادئ  ية و موا لشخص
شأن إدارة حاالت  ية  بتو جهي

ية  ياب تؤدي إىل فعا لا لغ
أكرب واخنفاض يف حاالت 

يب  لتغا

نوات عتوزي سب  سـ املوظفني  ح
 العمل

 منقطع متوفرةغري  متوفرةغري 

نة األخرية    لسـاملغادرون يف ا
مبة من  توسط مجموع كنسـ

 املوظفني

سـنة  يف موظفا 56غادر 
بة 2009  %4,3 بنسـأي 

نة يفموظف 100غادر  ، 2010 سـ 
بة ب% (10,3 بنسـأي  بب لغا بسا 

 )إهناء اخلدمة الطوعيبرانمج 

 جار

متوسط عدد أايم العمل الضائعة   
 بسبب املرض للك موظف

ياب  لغتوسط عدد أايم ا م
بسبب املرض للك موظف يف 

  أايم9,3: 2009سـنة 

بب  ياب  ستوسط عدد أايم ا بم لغ
نةاملرض للك موظف يف  سـ 

  أايم9,6: 2010

 غري جار

سن  َّتوازن جغرايف  حم
سني يف املوازنة بني  حتو

الرجل واملرأة يف صفوف 
 املوظفني

ينيعدد املوظفني   اذلين مت ملهنا
ناطق يقل  هم من  متو ظيف

يف مهنا تو ظا  ل

يا الوسطى  :سـرشق أورواب وآ
 ) 2009(موظفني  5

يا الوسطى  7: سـرشق أورواب وآ
  موظفني

 جار

ئوية للموظفات يف    بة ا ملا لنسـ
يا  لعلاإلدارة الوسطى وا

ساء من  : مفا فوق P5 فئةلنا
21,7% 

ئة ساء من  فا : مفا فوق P5 لن
24,7% 

 غري جار
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ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

ية  نفقات ا لفعلا تحويالت يف مقابل  ) نفقات املوظفني وخالف املوظفني(ل ية بعد ا لاملزيا  2011-2011ن
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

205 19 443 20 990 10 54% 

 

 

تحويالت  ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

ية ألشطلربانمج موارد هذا ال تصِّخص نإضا نظام اجلديد إلدارة أداء املوظفني ف يق ا بدء  تعلقة  تدريب ا لة ا ب ب مل نظام (PMSDS)تطل ل وا
يعي  يني موظفني ر يمي الكفاءات  ية  تعانة خبدمات مراكز خار ته والا يني اإللكرتوين ومراجعة نظام املوظفني وال فاجلديد  تق تعج سـ حئ لتع للل

توى  . ملسـا

 

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

تخدام امل بة املرصودة سـاكن ا ية يف حدود ا سـزيا تني وهو جار%) 60-40(لنن  .لسـنخالل أوىل ا
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 خدمات ادلمع اإلداري :24الربانمج 

سؤول عن ندارام : الربانمجملا يد  سـا  لسـ

نة تقدم احملرز يف  سـبذة عن ا ل  2010 ن

نة رشاء يفطلب 2 115 ما مجموعة عوجل ية بلغت 2010 سـ  مية إجام ل  يون فرنك سورسي139,6بق ي  ثل هذا زايدة . مل تعلق ت هائةلميو
بىن اجلديدب ملناء ا ية، إما من خالل طلب عروض أسعار أو طلب 95أكرث من واكن . ب نا نفقات وفق عروض  سـ يف املائة من هذه ا ت فل

 .عروض

شطة  وتواصلت تعاون مع نأ تحدة، هبدف منظومةلا نظامت األخرى نفتعزيزمل األمم ا بو مع ا ملقات الو ثال،ف. ي يل ا ملعىل  تفاوض عىل سب ل مت ا
يص  سخ وترا باكت آالت ا هرابء و ختوريد ا نلك يالشـ جنولو رشاء املعلومات من خالل تك لية ا يف، مجع شرتك يف  ن ا أدى إىل توفري ما جمل

يف الطريان عىل اي فرنك سورسي 696 000ما مجموعة  لنظمة ويضاف إىل ذكل توفري تاك يل أدانه(مل تفا صانظر املزيد من ا  )ل

تدشني 2010 سـنة جنازات يفاكن من أمه اإلو يل من أجل ادلفع يف نظام لا ناحج لوحدة ا تحص ا تاكمةل لل ، مضن )AIMS(ملاإلدارة ا
ته نظام املايل وال حئرشوع ا ل ية ادلوية للقطاع العام/م لاملعايري احملا بو من إدارة ّمتكو. سب ية الو يط للموارد املؤ ين وحدة نظام ا سـ ستخط ل

رشاء عرب اإلنرتنت، مبا لبات ا بة اليت ترسل إىل علهيا برانمج مسؤول عن  يف ذكل املوافقة لك طل رشاء املصا بات ا ُوتصديق  ح ل طل
تفق  بائعني، مبا  يا تهل نظام املايل وال حئمع ا تعماميت اإلدارية ل يةلا رشوع بوضوح . ملعن ا سن ا ملوقد  يةح يللفعا ية ا تحص  يث لمعل ح العامة من 

تلكفة  . لا

سفر و يف ا لبلغت تاك نة 10بنسـبة ، أي بزايدة 2010 سـنة يرنك سورسي يف فماليني 8,7ل بلغ جحم و. 2009بسـ يف املائة مقارنة 
تعراضاملعامالت اليت أديرت خالل املدة  سـيد الا بة ( طلب سفر 3 500 ق ها يف15بنسـأي بزايدة  ؛ )2009 سـنة جحم يف املائة عىل 

ية يف املائة 50واكنت  سفر أطراف خار تعلقة  جمهنا  بات و. بم تأشريات طلبلغت   43بنسـبة ، أي بزايدة 2010 سـنة يف  طلب2 400لا
نة  بري من قلكن العدد اإلجاميل للمعامالت املصدقة دلى  ،2009بسـيف املائة مقارنة  شلك  هامت ازداد  سفر وا كسم دمع ا ب  4 700ملل

يذ نظام ، نظر2010 سـنة  معامةل يف13 000 إىل 2009 سـنة معامةل يف تاكمةللتنفا   .ملاإلدارة ا

يف الطرياو تفاوض عىل تاك ناجت عن ا لبلغ الادخار ا ل بل نل شرتكة املعين مبمل ا العالفريقق من  ثلملفاوضات خطوط الطريان ا  مياذلي 
يف  نظامت ادلوية اليت تقع مقراهتا يف  نا ل بة ادخار 2,3جمل يون فرنك سورسي، أي  سـ  ي يفاملائة مقارنة  يف 22بلغت بنمل تاك لا .  العاديةل

تعويض يف ادلرجة يعكس هذا تركزيو سوبة أو غري القابةل  تذاكر غري ا للا عىل ا حمل ية ل يا حا تخدام خطوط الطريالسـ نخفضة نسـال ا مل ا
يف  تاك لا يق احلدود خالل العامل تخداهما مضن أ ضاليت اكن ا  . سـ

تداءو ناير با يذ نظامني2010ي من  يا املعلومات وهامتنف، بدأ  نولو ج جديدين يف جمال  يطلب األحداث إلكرت: تك ن من ّاذلي ميك) ER(ا نو
يل من أجل ادلفع يف نظام  تعلقة ابملعامالت وا تحصتقدمي لك األحداث ا تاكمةل لمل يث تمت ملاإلدارة ا حواملصادقة علهيا عرب اإلنرتنت 

سفر واملعا يلاملصادقة عىل معامالت ا تعلقة ابألحداث إلكرتو نمالت ا هامتمل سفر وا سم دمع ا بل  ملا من  لق  . ق

متعة ما مجموعه تضمنت، 2010 نةسـ يف هنايةو باين  جم لك ا ثل . مشغوةل) ئة يف املا92أو ( مهنا 1 346 ماكن معل، اكن 1 457مل موقد 
ن نة حتسـهذا  تاحة 2009بسـا ابملقارنة  تخدام )  ماكان1 457إىل  ماكن 1 400من (مل بزايدة يف العدد اإلجاميل ألماكن العمل ا سـيجة لال نت

ية من .للمنشآتألكرث كفاءة وأقل تلكفة ا تايل، ازداد عدد أماكن العمل اخلا ل واب تاحة .  ماكان111 إىل  ماكان80ل ملإال أن أماكن العمل ا
تايل يقلل ذكل  باين األخرى، واب بقه ا بق قواعد دخول أكرث رصامة مما  بىن الرباءات  تلفة؛  باين ا ساوي بني ا لست موزعة اب مل تط يط مف خمل مل ت لي ل

يص أماكن العم تاحةختصمن مرونة  يهملل ا تطلب و. ني يف الوحدات اإلدارية األخرى للموظفف  سالمة لواحئتعالوة عىل ذكل،  ل ا
سورسية اليت مت إقرار يا برية احلجم ها مؤخرل نة  كا وضع معدات  يامعي نولو جتعمل  سخ( املعلومات بتك بكة وآالت ا نثل طابعات ا لشـ ل ) م

ناطق مغلقةنإضافة إىل خزائ بغيم احلفظ وخمزون األوراق يف  ن ميكن عزها يف حاةل اندالع حريق أو وقوع حوادث أخرى، و  عدم يل
ها يف املمرات بعد ذكل يه. ضعو تخداهما تعني، علو تخدم أو اكن ميكن ا سـ حتويل األماكن اليت  ية كتُسـ ساحات ختزين  حملأماكن معل إىل  م

ياملعدات  جنولو يع تك تايل قلدواراألمج املعلومات يف  تاحة العدد اإلجاميل ألل، واب  .ملماكن العمل ا

نب و تايل  متل عىل أماكن العمل واب يف املذكورة أعاله رضورية إلدارة الطلب الزائد ا تاك يض ا جتاكنت إجراءات زايدة الكفاءة و ل ل حملل ختف
ية خارج املوقع خالل ئجار أماكن إضا فاحلاجة إىل ا هز 2010 سـنة ست بىن اإلداري اجلديد جيريامث  تخلص من ضافة إىل ذكل، وابإل. ملا لمت ا
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تخدام  سني ا تايل سامه هذا يف  ندات احملفوظة، واب سـعدد من ا حت ل هاملست يض تاك تخزين و يفأماكن ا لختف ، مت 2010 سـنة ومع هناية. ل
يص أماكن جديدة أيضإص ياسة  ختصدار  يذها يفسـ بىن اإل2011 سـنة تنفا عىل أن يمت  باين مل يف ا يا يف لك ا ملداري اجلديد وتدر جي

توقع أن تقلل احلاجة إىل تعديل تريب وتوفر. األخرى ها، و ية  ساحة ا ياسة اجلديدة املزيد من أماكن العمل مضن ا ت هذه ا يس سطح مل نفسـ ل ل
بل ،املاكتب ساحة العمل يف ا ئة  تة  يف أ يض تاك تايل  تق واب ي ملسـختف م مت ل تربيد وغريها(بل ئة وا تد هرابء وا لأي ا فل  ).لك

سابق بإهناء او يد األمانة لقرارها ا سمع تأ ل بىن ك مئجار  بارP&Gت مترب عت ا بىن الاكم يف 2011سبا من  ئجار  م، قررت عدم إهناء ا ست
سمرب  بار( 2010يد ـي ا تيث  عحب ناير ينهت بةل) 2012يا من  توقعة يف األعوام ا ملقهبدف توفري أماكن العمل ا  .مل

تعلق  يةيوفامي  هزيات ا تقناب لل تظمة واتبعتج يانة ا مترت ا ن، ا مللص هاتسـ باين  يع ا معل  مل بىن الرباءات مج تربيد يف  ناء نظام ا يد، اب شلك  م  ث لج سـتب
بداهل يف تطلب ا تاذلي  سي ية يف. 2011 سـنة س باين احلا ية  تجديد الر شاريع ا يكون هذا أحد  لو للم سـ ل م  .2011 سـنة ئيسـ

تدابري يذها يفلودرست ا هرابء  يض اسـهتالك ا نف اليت هتدف إىل  لك توقع من هذه اإلجراءات أن تؤد.2011 سـنة لتختف يل ي و تقلي إىل 
ئة تأثري الكربوين عىل ا سني ا ية وكذكل إىل  يف ا تاك لبيا ل حت للك ل  .ل

تعلق بإدارة األصول، رشع جملس  بةيوفامي  تلاكت يف مراجعة هتدف إىل وقمرا ساطة ملم ا ساقابضع إجراءات جرد أكرث  ، خاصة فامي توا
شلك أفضل مع اجلوانب امل تعامل  تخلص مهنا وا بع املواد وا بتعلق  ل ل ية من إدارة األصولبتتي  .لا

يل الوصول، اذلي و رشوع  ههيدف  بو 2009 سـنة  يف هنايةدشنتسم باين الو هوةل الوصول داخل  سني  ي، إىل  محت ندوبني س ملللموظفني وا
ية ومرا. والزائرين يمي دا يات  بادرات األوىل من  خلوقد تكونت ا معل نة . جعات عامةتقمل رشوع ابلاكمل يف 2010سـوخالل  مل، مت دمج ا

ته جزءرانمب تقومي الاسرتيجي،  بصفج ا ت مية ل ية واإلدارية"قا من  ية والاجامت ية ا سؤو عا ل  ".لبيئمل

يد الكربونونفذت رشوع  ي املراحل األوية من  م ست يفعن طريق حتل ية تأ ية دا س  خل يع خالل دعاجلت عد و2009 سـنة بن ضا من املوا
ية، :  اكن مهنا2010سـنة  ية ا تو لبيئا ع باين ول تعلقة اب سائل ا ملا مل هرابء واملاء(مل تعلقة و، )لكاسـهتالك ا سائل ا ملا يامل جنولو  املعلومات، بتك

هوةل احلركة و تعلقة  سائل ا بسا مل نقل بني املزنل والعمل(مل سفر الرمسيو، )لتا يةل العام50 أكرث من وطرحت .لا بادرة  ط  ياق ) 1: (م سـمضن 
ية ادلوية و لالعالقة بني الواكالت احلكو تحدة م ئشلك رييس من خالل (ملاألمم ا ئةب تحدة  للبيبرانمج األمم ا تدامة مل تحدة ا سـ واألمم ا ململ

")SUN(" ئة ياانت حلاسب الغازات ادل نوي  شاركة يف امجلع ا ثل ا ي،  ب سـ فمل لل ل شاركة يف مراجعة )GHG(م ئة العاملي، وا مل، ويوم ا لبي
تحدة  تجارة (ملاألقران مع واكالت األمم ا نظمة ا لخاصة  ية والاحتاد الربيدي العامليم ي) 2(؛ )ملالعا يل احلركة (ا يف األمانة خلدا تسهأايم 

نقل بني املزنل والعمل  يارات الفردية  تخدام ا بدائل ا ية  تو نقل  توا سـ سـ ب ع لل للت ل نقل العامة، (ل يارات، ولوسائل ا شاركة يف ا سـا تخدام ولمل سـا
ية هوا ئادلراجات ا ية يف )ل بدال أدوات  عطاءات واثئقبيئ، وطرح فقرات  نة، وا ستعىل توريدات أوراق  تريايمعي ية فيالاك بال ستيك ا ل

سودة األوىل  ئة، ووضع ا تحلل يف ا لبأدوات قابةل  ّ مل تدامة، وغري ذكللبيلل نقل  سـياسة  ت نفذ). مسـ بادرات اليت بدأت يفسيو  مل عدد من ا
بىن اإلداري اجلديد2011 سـنة  ابلاكمل يف2010 سـنة تعلق اب مل، وخاصة فامي  تقومي و. ي رشوع ابلاكمل مضن برانمج ا لدمج ا مل

يجي يف  .2010 سـنة تالاسرتا

ئة أخريو تدرجي مبربات صديقة  بو اب بدال مربات أسطول الو يا، وكجزء من ا بت للس ك ل ي نة وغريها(ك ية ا هراب يارات ا يثل ا ئ هجسـ لل لك ، مت رشاء )م
نة جديدة ويع ثالث مربات سابقة يف كمربة  ب ي يض ا .2010 سـنة جهك لومت  يف ختف تأمني أسطول املربات إضافة إىل تاك متعة  يف ا لتاك ك ل جملل

يف يف شلك  يانة والوقود  طفا ب نة 2010 سـنة لص  . 2009بسـ مقارنة 
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 األداءبياانت 

بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

ية  لزايدة يف الكفاءة والفعا
 يف خدمات ادلمع اإلداري

شاك ليض عدد ا تعلقة ختف ملوى ا
 خبدمات ادلمع اإلداري

تعلق 35 وردت ت شكوى 
سائق ساعي وا لخبدمات ا  ل

تعلق خبدمات 26 وردت ت شكوى 
سائق ساعي وا لا ئت. ل  قاعدة نشوأ

شلك أكرث  شاكوى  بع ا بياانت  ل ت تب ل
بارا من تنظامي  2011 سـنةعت ا

 جار

تلكفة خدمات ادلمع اإلداري   
يل  يف  بهتا من تاك شغو تل نس

نظمة  مصنفة ) نفقاتلا(ملا
شرتايت واألسفار  ملسب ا حب
باين وخدمات الربيد  ملوإدارة ا

نقل   لادلاخيل وا

وصل إجاميل نفقات الربانمج 
يون فرنك 54,1 إىل 24 مل 

من % 9,38يسورسي، أي 
نظمة  يف الفرتة ملإجاميل نفقات ا

2008-2009. 

 24وصل إجاميل نفقات الربانمج 
يون فرنك سورسي، أي 26إىل  ي  مل

نظمة يف من% 9 مل إجاميل نفقات ا
 .2010 سـنة

 جار

يث  ية معززة من  حفعا ّ ل
رشاء ية ا تلكفة يف  لا معل  ل

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

% 85احلجم أفضل من 
نة يف أساس املقارنة ( سـهناية 

2007( 

 جار 95%> 

نفقات    ئوية  بة ا للزايدة ا مل لنسـ
تداوةل من خالل  ية ا ملاملؤ سسـ

يط للموارد  لتخطنظام ا
ناقصات  ية ونظام ا ملاملؤ سسـ
ية نة املا ية يف ا ضاإللكرتو سـ  .لن

يةنسـبة  نفقات املؤ سـا  سل
تداوةل نة حبلول هنايةملا  سـ 
2009 

 جار %95> 

ختفيض إجاميل يف أسعار 
سلع واخلدمات اليت  لا

نظمة من خالل خت ملتارها ا
رشاء  لإجراءات ا

إجاميل الوفورات احملققة يف 
نوية شرتايت ا سـنفقات ا . لمل

وتضم وفورات حمققة بفضل 
شأن  شرتك  تعاون ا با مل ل

نظامت األخرى  شرتايت مع ا ملا مل
تحدة  نظومة األمم ا تابعة  ملا مل ل

والربانمج املعين جبدول أعامل 
ية  لتمنا

نوية مبا ال يقل عن  سـمدخرات 
 ي فرنك سورسي500 000

 جار ي فرنك سورسي696 000

يث  ية من  حمزيد من الفعا ل
تلكفة يف خدمات األسفار  لا

توى الوفورات  مسـاحملافظة عىل 
تلكفة أو زايدهتا  لاحملققة يف ا

% 25 و20بنسـبة ترتاوح بني 
يف نسفر من   جلل

تلكفة  ليق وفورات يف ا حتق
توسط  20 بنيملترتاوح يف ا

ن هنايةيف% 25و  2009 ةسـ 

 جار %22

توى الوفورات     مسـاحملافظة عىل 
تلكفة أو زايدهتا  لاحملققة يف ا

للسفر من اخلارج % 15بنسـبة 
يني سافرين اخلار جو  للم

تلكفة  ليق وفورات يف ا حتق
 %15بنسـبة 

 غري جار %11

توى الوفورات    مسـاحملافظة عىل 
تلكفة أو زايدهتا  لاحملققة يف ا

تخدام اخلطوط سـبب زايدة ا  بس
بة  يف  تاك نخفضة ا سـاجلوية ا ل ل بنمل

 % 5 و3ترتاوح بني 

بة بني زايدة % 5 و3بنسـ 
نة يف أساس املقارنة ( سـهناية 

2009( 

نة تذكرة يف51 (0%  2010 سـ 
 هذا ينبغي قطعو .)2009 سـنةو

يةل أل املؤرش سفر  ئن حركة ا ضل
تذاكر اخملفضة  تخدام ا لمقارنة اب سـ

بدال يف أو غري القابةل لال تاك ستا ل  ل

 عمنقط
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

تغرق    يض يف الوقت ا ملسـو 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  تامة  2008 سـ   جار ليوم إىل يومني للمعامةل ا

ية يف معاجلة  لمزيد من الفعا
 تأشريات

بب تأخر  شاكوى  بسبة ا ل نسـ
ناسب مع معاجلة  تأشريات اب تا لل

تأشريات  للالعدد اإلجاميل 
نوي  سـاملعاجلة عىل أساس 

بب تأخر  شاكوى  ّبة ا بس ل نسـ
ناسب مع  تأشريات اب تمعاجلة ا لل

تأشريات  للالعدد اإلجاميل 
نوي يف  سـاملعاجلة عىل أساس 

نة   2010سـهناية 

يهغري  ئوية . جو بة ا ملبدل اب سـ نس ُ لي ت
اخملفضة من تأشريات املوظفني يف 

 يف% 20االت الطارئة، أي احل
نةيف% 14 مقابل 2010 سـنة  سـ 

2009. 

 منقطع

توى يف  مسـبلوغ أعىل 
باين  ملبة شغل ا نسـ

مبا يف ذكل (نوالاتفاع هبا 
بىن اجلديد  )ملا

ية  باين احلا لتوزيع املاكتب يف ا مل
تأجرة أو اململوكة( دون ) ملسـا

باين  ئجار املزيد من ا ملا  تس

بة شغل أماكن  نسـاكنت 
تاحة املاكتب هناية % (94مل ا
 :كام ييل) 2009 سـنة

تاح يف 1 400 - م ماكن معل 
باين  أرابد بوكش، (مللك ا

بودهناوزن األول، بودهناوزن 
ثاين، الرباءات باين ) لا ملوا

تأجرة   ؛) واكمP&G(ملسـا
يص أماكن معل مل- ا ختص مت 

 مبن فهيم( خشصا 1 320يبلغ 
ناصهبم واملوظف من يف 

 األجل ن بعقود قصريةوواملوظف
ئة اخلدمات العامة  فيف 

اخلرباء  الرتمجة ووومراجع
شاري ن بعقود ون والعاملوستالا

تدرب ن وملمعل خاصة وا
ن وفق عقود خدمات ووالعامل

رشاكت وخاصة وموظف ل ا
ية  ).جاخلار

 
ية  بة أماكن العمل اخلا لتعد  نسـ ّ ُ

بلغ  ئة % 6تاليت  لفقربة من ا ي
سب معايري العمل  نخفضة  حا مل

يا اليت   5ترتاوح بني نادل
 %10و

بة شغل أماكن املاكتب  نسـاكنت 
تاحة  نةهناية% (92ملا ) 2010 سـ 
 :كام ييل

ناك -  ماكن معل 1 457ه اكن 
نظمي بعض األماكن؛ تتاحا بعد إعادة  م

يص أماكن معل مل- بلغختص مت   يا 
ن و املوظفمبن فهيم( خشصا 1 346

ناصهبم واملوظف ن بعقود قصرية وميف 
ئة اخلدماألجل  ات العامة فيف 
اخلرباء  الرتمجة ووومراجع

شاري ن بعقود معل ون والعاملوستالا
تدرب ن وفق ون والعاملوملخاصة وا

 وعقود خدمات خاصة وموظف
ية رشاكت اخلار جا  ).ل

 
ية لبة أماكن العمل اخلا ، أي %8: نسـ

ئة  فسن حتديد األماكن مضن  حت
يا اليت ترتاوح بني  نمعايري العمل ادل

 %.10 و5
 

نيف هناية ، مت إصدار 2010 ةسـ 
يص أماكن ماكتب  ختصياسة  سـ

جديدة وأكرث رصاحة للموظفني يف 
ها عىل  يمت  بىن اجلديد، و يقا تطبس مل

باين األخرى  مللك املوظفني يف لك ا
نةخالل  . 2011 سـ 

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

ساحة املاكتب    ابملرت (مإجاميل 
 للك خشص) املربع

تار  توسط عدد األ ماكن  م
املربعة للك خشص من أماكن 

تاحة العم شغوةل (ملل ا ملأي ا
شغوةل  ا مرت14,7) ملوغري ا

نةهناية (امربع  ؛)2009 سـ 
تاح1 400 -  م ماكن معل 
 مرتا مربعا 20 636 ما مجموعه -

تاحة  أي (ملمن أماكن العمل ا
شغوةل شغوةل وغري ا ملا يف ) مل

تأجرة باين اململوكة وا سـلك ا  .ململ

تار املربعة للك  توسط عدد األ ماكن  م
تاحة خشص من أماكن أي (مل العمل ا

شغوةل شغوةل وغري ا ملا  ا مرت14,2) مل
، ويه )2010 سـنةهناية  (امربع

ناقصا مبقد تثل   أو ا مربعا مرت0,5ار مت
نة % 3,4  :2009بسـمقارنة 

تاحا؛1 457 -  م ماكن معل 
 مرتا مربعا من 20 636 ما مجموعه -

تاحة  شغوةل (ملأماكن العمل ا ملأي ا
شغوةل ب) ملوغري ا اين مليف لك ا

تأجرة  سب (ملسـاململوكة وا ُحيمل 
تاحا  يث أنه مل يكن  بىن اجلديد  ما ح مل

نةيف هناية  )2010 سـ 

 جار

يف العقارات   لإجاميل تاك
يل واإلدارة( شغل وا شغا ) لتل

 للك مرت مربع

يف العقارات  لاكن إجاميل تاك
 فرناك 173للك مرت مربع 

نةهناية(يسورساي   )2009 سـ 
يف العقا- رات ل بلغ إجاميل تاك

يون فرنك سورسي، 19,6 ي  مل
يف املوظفني  لمبا يف ذكل تاك
تعلقة بإدارة  ملوغري املوظفني ا

باين؛  ملا
 مرتا 113 644 ما مجموعه -

ساحات يف لك  ملمربعا للك ا
تأجرة  باين اململوكة وا سـا مبا (ململ

يف ذكل املاكتب وغرف 
شرتكة  ملالاجامتعات والقاعات ا

يةوالغرف  ناطق العامةلتقنا  مل وا
باين  يطة اب ملواألرايض ا حمل

 ).وغريها

يف العقارات للك  لاكن إجاميل تاك
 هناية(ي فرناك سورساي 172مرت مربع 

 )2010 سـنة
يف العقارات -  19,5ل بلغ إجاميل تاك

ييون فرنك سورسي، مبا يف ذكل  مل
يف املوظفني وغري املوظفني  لتاك

باين؛ تعلقة بإدارة ا ملا  مل
ربعا  مرتا م113 644 ما مجموعه -

باين  ساحات يف لك ا ملللك ا مل
تأجرة  مبا يف ذكل (ملسـاململوكة وا

املاكتب وغرف الاجامتعات 
ية  شرتكة والغرف ا نوالقاعات ا لفمل
يطة  ناطق العامة واألرايض ا حملوا مل

باين وغريها بىن و). ملاب سب ا ململ  ُحي
تاحا يف هناية  ماجلديد مبا أنه مل يكن 

 .2010 سـنة

 جار

ش هزيات  بمعل ا لك لتج
بو باين الو يع  ياكف يف   ممج

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

ّتعذر حتديد أساس املقارنة نظرا 
ية  ياانت الاك فلقةل ا لب

يحة  .لصحوا

ياانت األداء نظرا لقةل  بتعذر حتديد  ّ
ياانت الاك يحةلبا لصحية وا  .ف

غري 
 متوفر
لسـنة 
2010 

يا   ية ادل يا نوحتديد املعايري ا سـ لق
هزيات  يل ا لتجمن أجل  تشغ

ناسب مشلك   ب

ّتعذر حتديد أساس املقارنة نظرا 
ية  ياانت الاك فلقةل ا لب

يحة  .لصحوا

ياانت األداء نظرا لقةل  بتعذر حتديد  ّ
يحة ية وا ياانت الاك لصحا فب  .ل

غري 
 متوفر
لسـنة 
2010 

بة   ختفيض تلكفة الطاقة نسـو
تلزمات يف إطار معل  ملسـوا

متوسط أو طويل (مسـتدام 
األمد بدال من أسعار وخدمات 
تلكفة عىل املدى القصري ليةل ا  )قل

ّتعذر حتديد أساس املقارنة نظرا 
ية  ياانت الاك فلقةل ا لب

يحة  .لصحوا

ياانت األداء نظرا لقةل  بتعذر حتديد  ّ
يحة ية وا ياانت الاك لصحا فب  .ل

غري 
 وفرمت

لسـنة 
2010 
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

تأجرة  باين ا سـإخالء ا ململ
نة  ممكبأدىن تلكفة 

تأجرة بأدىن  باين ا سـإخالء ا ململ
تلكفة  نة وإن أمكن  بتلكفة  ممك
ية  ها يف املزيا نأقل مما خصص  ل

 أصال

هل  ثال  ملتوقف عىل الا متم
رشوط  بىن اجلديد وا لسلمي ا مل ت

تلف  تعاقدية كام حددت يف  خما ل
 عقود اإلجيار

ي بتعذر توفري  نة ّ لسـاانت أداء 
باين 2010 يث يفرتض إخالء ا مل،  ح

تعاقد ذات  تأجرة وفق توارخي ا لا ملسـ
نة   .2011سـالعالقة خالل 

 
ياانت األداء يف هناية سـتوفر سـنة ب 
، بعد إمتام نقل املوظفني 2011

تأجرة باين ا سـوإخالء ا  .ململ

غري 
 متوفر
لسـنة 
2010 

إضفاء طابع رمسي عىل 
 إجراءات إدارة قوامئ اجلرد

ياهتا  معلو

نفذة ملبة اإلجراءات اجلديدة ا رشوع يف  نسـ لتحدد فور ا سـ
يذ  لتنفا

يذ يف بدأ ا لتنفمل  نةي  2010 سـ 
يجة ذلكل مل   أسس املقارنة توضعنتو

 بعد

غري 
 متوفر
لسـنة 
2010 

يص  بو  تقليان الزتام الو ي بب
بعاث الكربون عىل  نوقع ا
تلف الربامج ئة يف  خما يب  ل

ية يف  لبيئإدراج املؤرشات ا
 عض الربامجب

سزتود اكفة الربامج بقامئة 
نةاملؤرشات يف هناية  سـ 

2011 

 

بادرات عديدة  ميمت العمل عىل 
سفر ( باين، ا لاسـهتالك الطاقة يف ا مل

يل غري  ئة، ا تحصغري الضار اب لب يل
يارات  ئة، بدائل ا سـالضار اب لب يل

نقل بني املزنل والعمل  للتاخلاصة 
هبدف تزويد لك الربامج ) وغريها
 2011سـنة ت حبلول هناية مبؤرشا

 جار

 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

ية  نفقات ا لفعلا تحويالت ) نفقات املوظفني وخالف املوظفني(ل ية بعد ا ليف مقابل  املزيا  2011-2011ن
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

 (%)سـتخدام نسـبة الا 2010نفقات 

303 53 649 52 018 26 49% 

 

 

تحويالت  ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا ليالحظ تراجع يف املزيا متدة للفرتة 2011-2010ن ية ا ملع ابملقارنة مع املزيا ، ويعزى ذكل أساسا إىل نقل 2011-2010ن
تعلقة ابألمن إىل الربانمج  يانة ا يات عقود ا ملسؤو لص ل تنيختف و28م  .قيض عدد املوظفني املؤ

 

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

بة املرصودة  ية يف حدود ا تخدام املزيا سـاكن ا ن تني وهو جار%) 60-40(لنسـ  .لسـنخالل أوىل ا
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يا :25الربانمج  جنولو   املعلومات والاتصاالتتك

ندارام :مدير الربانمج يد  سـا  لسـ

نة تقدم احملرز يف  سـبذة عن ا ل  2010 ن

ية الكفاءة يفتزاد الاساق و ية ا لتحت إدارة ا يالبن جنولو تقومي يف املعلومات لتك بو  ب الو يه بنية ي يني موظفني  فالربانمج و ية تع تيجووضع اسرتا
ياشامةل  نولو جيف جمال  نظمة وتقوية خطة تك يامل املعلومات والاتصاالت يف ا جنولو تعاون مع تك سني ا ية و ل املعلومات والاتصاالت األ حت من

ي نظمةتطبفرق إدارة  يع أجزاء ا ملقات العمل يف  يس و. مج ياجملس ساكن تأ جنولو  إدارة يف تقوية إطار  إجنازا همام املعلومات والاتصاالتتك
يا جنولو ياأقر جملس و .2010سـنة  يف ت املعلومات والاتصاالتك جنولو يةتك يا  يف جمالتيج املعلومات والاتصاالت اسرتا جنولو  تك

ية املعلومات والاتصاالت دعت إىل ت رش قدرات  يس  نأ متكيع ياس نولو جيف جمال  ياجات تك تطور ا تجابة  ت املعلومات والاتصاالت ا ل حسـ
بةل نوات ا ملقالعمل يف ا  .لسـ

ية خلدمات و تلكفة ا للكتأثرت ا يال جنولو نظمة ك املعلومات والاتصاالت تك يل ا يف  ملبة من تاك شغ ل تسـ شطة عديدة إىلن نتفوض أ  مركز ب
نظمةتحدةملاحلاسوب ادلويل دلى األمم ا يضطلع هبا خارج ا مل  نه هذا ّال خيفض و. ل يف تقدمي اخلدمات، و تفويض ابلرضورة من تاك لكا ل ل

توى خدمات  سـسن  محي ياّ جنولو يهتاتك يف ومع ذكل اخنفضت. تغط املعلومات والاتصاالت و يال تاك جنولو   املعلومات والاتصاالت يفتك
بهتا من 2010 سـنة يث  ميهتا املطلقة ومن  يث  س من  ح نح نظمة عىل حد سواءتاكق يل ا مليف  شغ يد جدا يفأحرز و. تل دارة إتطور  جتقدم 

يا جنولو رشوعات، خاصة يف جمال إدارة  املعلومات والاتصاالتتك رشوع . ملا يايس ألسلوب إدارة  يد ا تو يع ا ممت تو ل لقسـ ، PRINCE2ح
رشوعات شامل للكمرشوعات جسل وضعكام  نظمة عرب اإلنرتنتم   .مل ا

ت ياخدمات  يفخدمني ملسـودلت آراء ا جنولو توى الرضا عن اخلدمات بلغ تك  يف املائة بني من 93مسـ املعلومات والاتصاالت عىل أن 
تطلعت آراؤمه يف ُا نةسـ بة 2010 سـ  بة أعىل من ا سـ، ويه  نسـ بالغة لن تنيلفرتةمسـهتدفة  يف املائة اليت اكنت 80لا توسط و .لسـن ا مازداد 

شلك تخدم  بعدد ماكملات طلب ادلمع للك  يف يفمسـ توقعا نظر2010 سـنة طف  من خالل  املزيد من اخلدمات لتقدميا م، لكن هذا اكن 
 .مكتب اخلدمات

بو عىل  ياس قدرة الو يو هلبق يا يسإاتحة أنظمة  نولو نفاذ إلهيا يف جمال  جا تك بة ل يق زايدة  بنسـ املعلومات والاتصاالت، مت   يف املائة 50حتق
تعون بإماك تخدمني اذلين  نيف عدد ا مت يسـ نفاذية مل ية خاصة بي إىل نظام احلاسوب يف الولا بكة افرتا ضو عرب  سمرب ) VPN(شـ يحبلول د

توى اخلدمة ويلزم مواصةل تطوير . 2009-2008ابلفرتة  مقارنة 2010  . 2011 سـنة يف) SLAs(مسـالاتفاقات عىل 

همةيف إاتحة األنظمة وجسل جناح ، 2010 سـنة  يف املائة يف99,95بنسـبة مل  إاتحة أنظمة العوجتري .2010 سـنة  يف إاتحة كربىمل ا
ثة حتقق درجة إاتحة إىل ئ جزيا ويعزى ذكل نصات حد ها إىل  نظمة و هامت يف ا ياانت الالزمة  تضامن بني معظم أنظمة قواعد ا يا مل ب مل نقل للم ل

ية هبدف تعزيز  سهدقهتا وتوفرهالعا ها يف الوقت  يف  يض تاك سني أداهئا و نف، مع  ل يلحت  .تشغختف

همة إىل ةنسـبوصلت و بكة ا مل إاتحة خدمات ا ية ئويعود هذا جزي.  يف املائة99,9لشـ ية ا سني ا بكة و ندسة ا تا إىل  حت شـ تحه لل لبن
يا جنولو ثللتك ها ابلاكمل هبدف معاجلة الوسائط ) أ(: م املعلومات والاتصاالت  ية و ياانت ادلا بكة ا ندسة  تصحيحإعادة تصممي  خل ب شـ له
تعددة  ياانت(ملا يديو وا لبالصوت وا ية أكرب، مبا يف ذكل نظ) لف هاتف اجلديد عرب اإلنرتنت، لبفعا رش يفلام ا بىن 2011 سـنة سـُيناذلي  م يف 

بو اجلديد؛  ية جديدة وموسعة وإرساء ) ب(يالو حتتية  يابن جنولو  املعلومات والاتصاالت، مبا يف ذكل نظام إدارة هوايت جديد، لتك
ية يف ا مليل ادلخول إىل أنظمة العمل اخلار جه ثل ظنلتس شأن الرباءات ممة  تعاون  تابعة ملعاهدة ا نفاذ الرمقي ا بخدمة ا ل ل ) PCT DAS(ل

 ).PATENTSCOPE(ركن الرباءات و

نة ودشن يف تاحة  عدد م2010سـ  ية ومهناملن أنظمة املعلومات ا جهات خار  : جل

- WIPO Goldهال بو؛س، موقع إلكرتوين يوفر مدخال  ية دلى الو يقات الر ي إىل ا سـ يب ئتط  ل

- IP Advantage ،ية إجياد هت اليت هم أفضل  يفدف إىل رش  لكف فكرية وحاميهتا وجين الفوائد اليت يقدهما نظام اللكية ملان
ية الفكرية؛  مللكا

- WIPO Lex بحث، وهو ية الفكريةيف  للمرفق موحد  تعلقة اب ية ا ية الفكرية والقوانني الو تعلقة اب مللكاملعاهدات ا ململلك ن  .طمل
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بو إىل الاتق نوسعى الو ي ناد إىل لل إىل إطار إدارة معرتف به دويا ات ية ةمكتبستابال بىن ا ت ا يالتحل جنولو ومع ). ITIL( املعلومات لتك
يط لالتقال  نا ياتلتخط يتنفذهاوظائف /معلإىل ست  ية مس ر بىن ا بة ا تا  ل لتحت ياملك جنولو متد، 2011 سـنة  املعلومات حبلول هنايةلتك  ما عا
يا سمرب قبلوظائف /تمعلمجموعه ست  سن. 2010ي د ية سري  حو بىن ا بة ا تتب اخلدمات يف  ل لتحت مك يامك جنولو  املعلومات، لتك

نجزةوعززت تابعة ترامك األعامل غري ا مل إدارة احلوادث  ية أيضونفذت. مب يري ر مس إدارة   .2010 سـنة ا يفتغ

توايت أمن و يامسـاكنت  جنولو بتيبلغ املعلومات والاتصاالت جارية إذ مل تك ية  تطل عن حوادث أ تابعة يفمن نةمل ا ذا  هوحتقق. 2010 سـ 
نظمة للمخاطر عىل املعلومات، مما ئجزي توى ا يمي عىل  ملا بإجراء أول  مسـ ّوحض أنواع املعلومات اليت تعد هممة دلى وحدات العمل أتق ُ

تخدم . تلفةخملا بل ستسـو ية إىل تأمني املعلومات يف ا هود الرا شلك أفضل عىل ا تقهذه املعلومات للرتكزي  م ملسـجل ية ب منوزايدة امحلاية األ
شأن  تعاون  ياانت معاهدة ا بلقاعدة  ل شأنه فامي الب يه  شاط املريب وا بة ا سمح مبرا تقدمة  برباءات من خالل تطوير أدوات جديدة و ن بت ق لتنم ل

بو همة دلى الو ياانت العمل ا يتعلق  ملي  .بب

 األداءبياانت 

بة تاجئ املر تقا  الوضع ءبياانت األدا أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

سن للخدمات  ّتقدمي  حم
نفقات  توفري يف ا لوا ل

توفري خدمات  تعلقة  با مل
ية  جية املعلومات اخلار تقن

ية اجلودة    لالعا

يا  نولو يف خدمات  جتاك تك ل
اليت (املعلومات والاتصاالت 

يا  نولو جترصف عىل برانمج  تك ُ
املعلومات والاتصاالت مبا يف ذكل 

تصل هبا ) يمصاريف املوظفني وما 
يف كنسـب تاك ئوية من ا لة  ل م

نظمة  ية  للما نفقات(لتشغيل  )لا

 25وصل إجاميل نفقات الربانمج 
يون فرنك سورسي 45,2إىل  ي  مل

% 7,83، أي )2008-2009(
نظمة يف  ملمن إجاميل نفقات ا

 2009-2008الفرتة 

 25وصل إجاميل نفقات الربانمج 
يون فرنك 21,4إىل  مل 

من % 7,4يسورسي، أي 
نظ  سـنةمة يف ملإجاميل نفقات ا

2010. 

 جار

تخديم   يامسـكفاءة  جنولو  تك
 املعلومات والاتصاالت 

يل : املصدر لإحصاءات ادل
CustomGuideعرب اإلنرتنت  

ّمعدل جناح ادلروس الالحقة 
بارات % (93للتقيمي  ختالا
نجزة بارا1 679: ملا  ).خت ا

ّمعدل جناح ادلروس الالحقة 
بارات % (96للتقيمي  ختالا
نجزة بارا 1 530: ملا  ).ختا

 

 جار

يا   نولو نظمة يف جمال  جنفقات ا تك مل
تامثر (املعلومات والاتصاالت  سالا

ية واملعدات عىل  ية ا تيف ا تحب لل ن
ها نظمة  لكتوى ا مل ئوية ) مسـ مبة  كنسـ

ية  يف ا تاك يلمن ا ل نفقات(لتشغل ) لا
تخدم سـسب لك   مح

يون فرنك سورسي11,05 ي   مل

 

 ي فرنك سورسيماليني 8

 

 جار

 اإلدارية اجلديدة عدد املامرسات 
نظمة من مجموع  ملاليت ترسـهيا ا
تفق علهيا خالل  الفرتة ملاملامرسات ا

2008-2009  

نفذ يف ّغري  نةم  2009 سـ 

 

 : ممارسة إدارية واحدة

 PRINCE2تنفيذ 

 جار

بل   ية من  قردود فعل أكرث من مر ض
بات  تخدمني ومقديم ا لطلا ملسـ

يا املعلومات  نولو جشأن خدمات  تك ب
ية والاتصاالت  يث الفعا لمن  ح

 والكفاءة

هر : املصدر( تطالع اآلراء  لشا سـ
 )2010أبريل 

سـهتدف  ملتوى الرضا ا  %80مسـ

 

 اراضون أو راضون جد% 93

 

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع ءبياانت األدا أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

ساعدة   بات ا ملتوسط عدد  طل م
تخدم سـسب لك   مح

 جار 18 500 17 900

نفذون   تخدمني اذلين  يبة ا سـ ملسـ ن
بكة واألنظمة عن بعد ُإىل ا  لشـ

تعون200 تخدم  مت  يسـ  مبدخل م
ية اخلاصة  بكة الافرتا ضإىل ا + لشـ

  مسـتخدمني عن بعد

تعون مبدخل 300 تخدم  مت  يسـ م
ية اخلاصة  بكة الافرتا ضإىل ا لشـ

 مسـتخدمني عن بعد+ 

 جار

مسـتوى اخلدمات  عدد اتفاقات 
ية   )4(جاخلار

نظام اتفاق مدريد وبروتوكوهل ) 2(
)MAPS(/ نظام الرسوم والامنذج

ية  نا عا ، )DMAPS(لص
 PeopleSoftو

توى خدمات واحد  مسـاتفاق 
)IDM( 

 جار

توى  ملسـتوافر عايل ا
تواصل لألنظمة  مو
ساسة حلاحلاسوية ا  ب

 اإلحصاءات من سـتقدم(
نظام بة ا لأدوات مرا  ) ق

 %99,8: إاتحة أنظمة العمل

 

شغةل 99,95% 99,8% مل من األنظمة ا
 بياانت بقواعد

 جار

 

بكة الرضورية  : لشـإاتحة خدمات ا
99,7% 

 جار 99,9% 99,7%

 

ية   توى اخلدمات ادلا خلاتفاقات  مسـ
توى اخلدمات ) 5( مسـواتفاقات 

تب  مكللخدمات املدعومة من 
 ) 25(اخلدمات 

تفاقات عىل  الايتعني تطوير صفر
نةيفمسـتوى اخلدمات   سـ 

2011  

 

 غري جار

تعلقة ابخلدمات   ملبة اإلجراءات ا نسـ
يا املعلومات  نولو ية  جاألسا لتك سـ

نةايةهنقبل  اليت نفذت   2009 سـ 

بة  تعلق12سـحو ا م إجراء 
 ابخلدمات

تعلقني  بة إجراءين آخرين  محو سـ
 ابخلدمات

 جار

بة  مكتيذ إجراءات  نفت
يا  نولو ية  بىن ا جا لتك ت لتحل

 )ITIL(املعلومات 

ية  بىن ا بة ا تعدد إجراءات  ل لتحت مك
يا املعلومات  جنولو ) ITIL(لتك

يا  نفذة ر مسا  )6(ُمل

مكتب اخلدمات، إدارة ) 2(
 ادثاحلو

يري، ) 4(  لتغإدارة ا

شالكت،   ملإدارة ا

رسحي،   لتإدارة ا

يل  لتشكإدارة ا

متر ويركز عىل ( ّالعمل  مسـ
 )إجراءات دمع اخلدمات

 جار

يات  معلمتت زايدة أمن 
نظام أو احملافظة عىل  لا

 مسـتواه احلايل 

شالكت احمللوةل يف إطار  ملبة ا نسـ
تفق /اتفاق اخلدمة  ملاجلدول الزمين ا

شالكت عليه من مجم ملوع عدد ا
بلغ عهنا ّا ُ  مل

يقه يتعنيأساس املقارنة اذلي  حتق 
  2010 سـنةيف 

ته من % 75 نسبحل ما 
شالكت يف الوقت احملدد وفق  ملا

توى اخلدمات  مسـاتفاقات 

 جار
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ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

ية  نفقات ا لفعلا تح) نفقات املوظفني وخالف املوظفني(ل ية بعد ا ليف مقابل  املزيا  2011-2011ويالت ن
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

597 42 495 44 410 21 48% 

 

 

تحويالت  ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت ارتفاع يالحظ  ية بعد ا ليف املزيا متدة للفرتة  ابملقار2011-2010ن ية ا ملعنة مع املزيا ، ويعزى ذكل أساسا إىل نقل 2011-2010ن
ية ألغراض خامت  ية، وموارد إضا ية ا شأن الرباءات إىل خدمات املعلوما تعاون  فموارد خالف املوظفني من قطاع معاهدة ا ن ت ب لتقل

يجي تقومي الاسرتا تصةل بربانمج ا بادرات  تالاتصاالت ابإلضافة إىل  ل م  .م

 

ت سـبة ا ية نسـ  2010نخدام مزيا

بة املرصودة  ية يف حدود ا تخدام املزيا سـاكن ا ن تني وهو جار%) 60-40(لنسـ  .لسـنخالل أوىل ا
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يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية :26الربانمج  تد قا  ل

سؤول عن يد  : الربانمجملا   ترينيكنلسـا

نة تقدم احملرز يف  سـبذة عن ا ل  2010 ن

يق ادلاخيل والرقابة ا تد بة ا قاتبعت  ل يدة شع ية واإلدارة ا شفا ية وا سؤو يق درجة أكرب من حتمل ا بو  سامهة يف هجود الو جلإلدارية ا ل ل مل ي فمل لتحق
يات  شطةمعلوتقدمي  يدة مقابل املالوجهية  وخدمات نوأ مية  جتوفر  تقدمي .ق يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية هذا  تد بة ا ب وحتقق  ل تقارير قشع
تعمقة متقةل و شورة إضافة إىل مسـ تأ ملا ية كيدلوا يش ادلا يق وا يمي وا يق وا تد يات ا بو من خالل  خل واملعلومات إىل إدارة الو ل معل تي تحق تق لتفق ل ل

ثاق الرقابة اإلدارية ّرصحت بذكلكام   ). 2010 سـنة  يفاملراجع(مي ادلول األعضاء يف 

سم ، أمت2010 سـنة ويف يق ادلاخيل ق  تد قا يق) IAS(ل يات تد بع  يداين  قالعمل ا معل سـ يق ادلاخيل قاعدة قسم وقد وضعت. لمل تد ق ا ل
يغ عهنا يات الرقابة اإلدارية وا بع تو سني  سل  بلياانت بربانمج إ ص تح ك تب لل يق داخيل وأصدر،تت يل تد ق د شورة   وأسدىل شأن ملا بلإلدارة 

ية وإدارة  ثل الرقابة ادلا خلسائل  يجي وكذكل تلكفة يسسـاطر املؤاخملمم تقومي الاسرتا تنة وأمن املعلومات وبرانمج ا ت ية ل بيذ املعايري احملا سف
متر. PeopleSoftبرانمج لادلوية للقطاع العام والوحدات اجلديدة من  بكة سـوا يق ادلاخيل عىل ا تد تعلقة اب شـ حتديث الصفحات ا ل لمل ق

تعلقة اب سائل ا بو ورشح ا يه دلى الو يق ادلاخيل واحملافظة  تد سني وضوح أعامل ا بو وعىل اإلنرتنت  ية للو ملادلا مل ل ي عل ل تح ي قخل ية ل خللرقابة ادلا
 .بشلك أفضل

يذ معظم و تنفتعذر  شطة ّ يمي نأ لتقبة ا ها  كام اكن 2010لسـنة شع يقومع ذكل. 2توفر املوظفنيعدم ا لنظرلخمططا  خالل مدة إعداد  تحتق 
تقارير  بوجنازات بعض اإللا ية دلى الو يمي احلا ياسة ا يل  ياليت اكنت هتدف إىل  ل سـ لتقشغ يمي : ت ية  تقوضع اسرتا  ؛2015-2010ات للسـنوتيج

يمي توجهيات ا سودة  لتقووضع  ل يمي؛ّم ياسة ا لتق ومراجعة  بت ؛سـ شاء ؛ 2009-2008للفرتة تقرير أداء الربانمج من  لتثوا  إنرتنت صفحيتنوإ
ية ية وخار جدا يميلقسم  خل  .لتقا

سم  يمي قوعرضت  بت منلتقا يا واعىل 2009-2008لفرتة ل تقرير أداء الربانمج لتثا دلول األعضاء ألغراض اختاذ لعل فريق اإلدارة ا
 .القرارات

ية للربانمج إطارينئب و تاجئ الربانمج واملزيا ن  ي26ن يات ا ية للك  يمي اجلودة ا تق  لتق معلب ّوقد تعذر ذكل إذ ال . مي اذلايت اليت أجرهتا الربامجللك
يمي اذلاجيري تظم وال لتق ا شلك  نيت  ييعدمب تجزأ منا سـ بعد جزءا أسا رشوعات دورة الربامج أو يال  ا إىل قةل املوارد ئويعود هذا جزي. ملا

تاحة  ية ا ملاملا رشوعاتل ملسؤولني عن الربامج وا شطة فامي خيص للم يمي اذلايتنأ  . لتق ا

نة و يقات إىل جسل إلكرتوين مما قسمجسل قضااي حول  2010سـيف  تاج اإلحصاءات  وإدارة هذه القضااي حسنلتحق ا نهّل كذكل من إ س
تقارير اإلدارية  تهوزاد من لوا سم نكام رش. عرس ثاق الرقابة اإلدارية لق ا تخدم اآلن مع  يق اذلي  يل إجراءات ا يد سـ مل يل بادئ وتحق ملا

يق ية املوحدة  تو للتحقا جهي  . ل

تني نظمة من ان يل عىل ا يويؤثر ادل مل ساعد: حل يقملا سلمي تقارير ا لتحقة يف ضامن  توى ت ية ا سـ وفق معايري عا متكني و،  اجلودةومضمونةملل
شلك أفامل يق وإجراءاهتا  ية ا هم  بوظفني من  تحقمعل سم ويف هذا اخلصوص، وزع. ضللف شأهنالق ا شاور  يق  ياسة  بأيضا  ت للسـ توشدد . حتق

ية هذه  سؤو نظمة واملوظفني وحتمل ا تقةل تركز عىل اإلنصاف وادلقة وحامية مصاحل ا يفة إدارية  يق هو و ياسة عىل أن ا لا مل مل سـ ظ ّسـ م لتحقل
تعلمي  . لوا

                                                           

بة يف إجا2 يمي غا سؤوةل األوىل عن ا ئ اكنت ا نذ أبريل لتقمل ها يف فرباير 2010مزة أمومة  يف ريس . 2011معل وعادت إىل  شعواكن تو لظ مترئ يمي  مسـبة ا ا لتق
 .طيةل العام
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 ألداءبياانت ا

بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

يق داخيل فعال وهمين  قتد
جاهز ويغطي لك جماالت 

ثري العرضة  كالعمل 
 للخطر

ها  يات املدقق ادلاخيل اليت  يقبلتو ص
نفذها اإلدارة يف  تاملدير العام 

هرا12غضون   ش 

ي51ّنفذ املدير العام  يق ةص تو ق تد
ية 288أصل من داخيل  ص تو

سمرب  نذ د يبوةل  م  2007مق

يق ادلاخيل  تد بة ا ققدمت  ل شع
ية يف56والرقابة اإلدارية   ص تو

ية  28 ال تزال 2010 سـنة صتو
نفذ%) 50( ّمهنا غري    ابلاكملةم

 جار

يق ادلاخيل    تد بة ا ققدمت  ل شع
ية يف74والرقابة اإلدارية   ص تو

ية  24 ال تزال 2009 سـنة صتو
ّنفذمهنا غري %) 31(   ابلاكملةم

  

ثرية   يق يف أمه اجملاالت  تد كيمت ا قل
 العرضة للخطر

نوات  سـتقدر احلاجة إىل أربع  ّ ُ
يق ادلاخيل يف  تد قمعل من ا ل

ية لك جماالت 2008سـنة  لتغط 
 كثرية العرضة للخطرالعمل 

يح عاما معل يف نةتأ . 2010 سـ 
سائل وجترى يق  يات تد للم  قمعل

  فقطكثرية العرضة للخطر

 غري جار

يق داخيل فعال وهمين  قتد
جاهز ويغطي لك جماالت 

ثري العرضة  كالعمل 
 للخطر

يق عىل األقل يف 10 يات تد ق  معل
تني  لسـنفرتة ا

يق يف  يات تد قأمكلت أربع  معل ُ
 .2008سـنة 

يق يف مخسة  صدرت قتقارير تد
 2009سـنة 

يق يف صدرت تة تقارير تد ق  سـ
 2010سـنة 

 جار

يا  ية ومدونة أخال قاملعايري ا ت ملهن
ية الصادرة عن  شورة ا لعملالعمل وا مل

بق يني  تطهد املدققني ادلا خل  مع

يق ادلاخيل إىل  تد ثاق ا قشري  ل ي مي
هد املدققني  معيق معايري  تطب
ية  يني والقواعد األخال قادلا خل

 وأفضل املامرسات واإلرشادات

يمي  يق ادلاخيل قسمتقأشار  تد ق ا ل
يني إىل  بل املدققني اخلار جمن  ق

ت ه أكرث من نسبالزتام بلغت 
هد املدققني % 80 معمبعايري 

يني  قسمويعين هذا أن . خلادلا
يق ادلاخيل ملزتم معوم تد قا ا ل

يني هد املدققني ادلا خلمبعايري   .مع

 جار

يق تكفل  لتحقتقارير ا
أساسا سلامي يف الوقت 
متكني املدير  ناسب  لا مل
 العام من اختاذ قراراته

ثاق  نجزة وفقا  يق  شطة ا يأ ملن م لتحق
يق  تد قا يق ل ياسة ا لتحقادلاخيل و سـ

يق يل إجراءات ا لتحقود  ل

يا  يقات حا سم ا لبق  ق لتحقيط
بادئ  يق ادلاخيل وا تد ملثاق ا ل قي م

يق كام  ية املوحدة  تو للتحقا جهي ل
متدها لك من مؤمتر احملققني  عا

تحدة  ملادلويل واألمم ا

 يمتتع احملققون ابلكفاءة واخلربة
تابعون أفضل املامرسات دلى  يو

تحدة  تدريب ملاألمم ا لومتون ا ي
سب الرضورة متر  حالالزم ا . ملسـ

ثاق الرقابة اإلدارية و يبق  ميط ُ
توجهيات املوحدة  ية وا ّادلا ل خل

يل إجراءات  ليق ود للتحق
يق  لتحقا

 جار

يق    شأن ا لتحقياسة  ب سـ
يد اإلعداد  يق  قوإجراءات  للتحق

ية  ناد إىل معايري  نابال همس ت
يدة دلى األمم  جلواملامرسات ا

تحدة  ملا

ُ يق يف رش دن لتحقيل إجراءات ا ل
سطس  ُكام . 2010غأ رش ن
يق أيضا مرشوع  لتحقياسة ا سـ

سطس    ويه2010غيف أ
يمعروضة يقعىل ا ل حا تد قنة ا ل  جل

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

يا    يقات حا سم ا لدلى   22لتحقق
تمكلت ثالث  توحة، وا سـية  مفقض

نة   2008سـقضااي يف 

تمكلت ية يف24 سـا نةقض   سـ 
توسط الوقت . 2010 ماكن 

تغرق  ُاذلي ا  القضااي سـتكاملالسـ
سجةل  ّا نيتا يف يوم90مل  س 

 2010 و2009

 جار

بكر اليت    ملإجراءات اإلنذار ا
يق ادلاخيل  تد ثاق ا ها  قشرت لط ي مي

ية  يغهتا الهنا ئتكون جاهزة يف  ص سـ
 2010سـنة 

متر  نوات العملسـا يةل ا سـ  لط
سقة توبذل. األخرية ّ هجود  من

ياسة وتعدإلمتام هذا العمل  سـ 
دأ العمل كام ب. تقدمي بالغاتل

شاء عىل   ‘خط ساخن’نإ

 جار

تة  ية  بمعلومات  مثمي تقي
يا  لعلتاحة لإلدارة ا م

سؤولني عن الربامج  ملوا
وادلول األعضاء الختاذ 

 القرارات

توجهيات  يمي واألدةل وا لياسة ا لتقسـ
 منفذة

نة  ّسودات  2009سـأعدت يف  م
يمي  يات ا لتقأدةل وإجراءات  لعمل

ية تقةل واذلا تا  ملسـ

إلجراءات  األدةل واأعدت
ية تقةل واذلا يمي ا تيات ا سـ مللعمل  لتق

 جار

يا عىل    يمي تدر ياسة ا جينفذ  سـ تقس لت
نة   2010سـمدى 

سم قدم ية ق  تا نواجت ا يمي ا لا ل ل لتق
ياسة  سـاليت هتدف إىل جعل 

يق يمي قابةل  للتطبا  :لتق

يمي ) أ( ية  تقوضع اسرتا تيج
 2015إىل  2010 من للسـنوات

مبادئ  مرشوعوضع ) ب(
ية تقلللتق جهيتو  ملسـيمي ا

يمي يف ) ج( ياسة ا لتقمراجعة  سـ
 2010سـنة 

بت من) د(  تقرير أداء لتثا
 2009-2008للفرتة الربانمج 

 صفحيت إنرتنتتطوير ) هـ(
ية  سم خلدا ية  لقوخار يميج  لتقا

 جار

يا6  يمي عىل األقل يف فرتة تمعل  تق 
هات  تاحة  تمكةل و تني  للجا م مسـن لسـ

ناسب ية عىل الوجه ا ملا  ملعن

تمكالن لتقريران  يمي  سـسم ا مق لتق
نة   2008سـيف 

بت ية ا تمكلت  لتثا معل  وأعدت سـ
إىل وموجزة ورفعت تقارير اكمةل 

يق تد نة ا قاملدير العام و ل  جل

 غري جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

يمي اذلايت اذلي   يات ا لتقمعظم  معل
ثل ملعايري جودة  متتجتريه الربامج 

ية يمي األسا سـا  لتق

شلك  يا  يمي اذلايت  بجيري ا حل لتق
عايري اجلودة منتظم وال يراعي م

ثل أسس املقارنة  ية،  ماألسا سـ
نات ودقة  لعيوتعريف األهداف وا

يل تح لا  ل

يجترىال  يمي ل حا يات ا لتقا  معل
تظم وال تعكس  شلك  ناذلايت  مب

ية،  وذكل سـمعايري اجلودة األسا
تعلق مبا ييلمثال فامي أسس : ي 

هدف، أخذ  لاملقارنة، تعريف ا
يل تح نات، دقة ا لا ل كام أن . لعي

بو ال يمي اذلايت يالو ية ا لتق تعد  معلّ
الربامج أو ا من دورة جزء

رشوعات  إىل قةل ذكلُويعزا . ملا
ية اخملصصة  للمسؤولني لاملوارد املا

شطة الربامج إلجراء عن يمي نأ لتق ا
 .اذلايت

 غري جار

 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

ية  نفقات ا لفعلا تحويالت يف مقابل  املزيا) نفقات املوظفني وخالف املوظفني(ل لية بعد ا  2011-2011ن
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

565 3 815 3 599 1 42% 

 

 

تحويالت  ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا يف يف املزيا ليالحظ ارتفاع  ن متدة للفرتة 2011-2010طف ية ا ملع ابملقارنة مع املزيا ، ويعزى ذكل أساسا إىل 2011-2010ن
تني تعلق ابملوظفني املؤ هذا الربانمج فامي  ية  قيص موارد إضا ل يف  .ختص

 

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

بة املرصودة  ية يف حدود ا تخدام املزيا سـاكن ا ن تني وهو جار%) 60-40(لنسـ  .لسـنخالل أوىل ا
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 خدمات املؤمترات واللغات :27مج الربان

سؤول عن ندارام : الربانمجملا يد  سـا  لسـ

نة تقدم احملرز يف  سـبذة عن ا ل  2010 ن

نة  سـهدت  توى عقد 2010ش بو واجامتع اجلزء الريع ا يات ادلول األعضاء يف الو سـ  ي ملمجع يف عىل مدى يومني ف  ادلويلجنيف مركز 
يحت وللمرة األوىل. )CICG(للمؤمترات  يات واثئقت أ يا مجلع ا سة من خالل توزيع نإلكرتو وهبدف تعزيز . USB وصالتجللخالل ا

تواصل مع  نظمة، أحصاب املصاحللا بارشة عرب اإلنرتنت 2010 سـنة  ألول مرة يفبثتمل يف ا يات ادلول األعضاء  م  بث من خالل (مجع لا
بيك بو اإللكرتوين ). لشـا سات عرب موقع الو يالت ا يحت  يكام أ جلل سج سق تت سب الطلب"نيف  حيديو   ".ف

نة  هدت  سـو مترار 2010ش سجةل يف الزايدة سـا يف ملا نظمة يف  ن عدد الاجامتعات ا نة ) ا اجامتع135(جمل  146بإجاميل  2009سـيف 
تعراضالفرتةا ُعقدت خالل اجامتع يد الا سـ   .ق

رشوعاتُوقد أحرز تقدم يف عدد من  نةيفاسـهتلت  اليت ملا يل الرمقي ل2010 سـ بداية  ثل ا لتسج،  شاركني عرب الجامتعات م يل ا ملو تسج
توقع. اإلنرتنت بادرات حزي ملومن ا نفاذمل أن تدخل هذه ا تاحة 2011-2010الفرتة  مع هناية لا مل، ويه هتدف إىل تعزيز خدمات املؤمترات ا

ها  .سـيعلدلول األعضاء وتو

يل وزاد تعلق  سج جحم العمل ا برينسق الواردة وحتويل املواد احملفوظة إىل الواثئقبتمل شلك  ك رمقي  بلغ العدد اإلجاميل للصفحات اليت و. ب
ية.  صفحة300 000، أي 2010 سـنة  يفثويقة 78 000ا ئ ضويمسحت تا سن معايري اإل جوميكن أن تعزا هذه الزايدة إىل  ن حت ُ. 

تحويل املواد احملفوظة إىل و يجة  لعالوة عىل ذكل، و بحث نسقنت ية ا نت  ل رمقي،  معل بري يف احملفوظة يف الواثئقحتس شلك  ها  كواسرتجا ب  ع
توسط وقت الاسرتجاع إىل ما بني 2010 سـنة يث اخنفض  م،  توسط الوقت ثويقة دقائق للك 5 و3ح يامن اكن  م،  يقة يف 30ب ق د

سابقة نوات ا لا  .لسـ

نةيفو ي،2010 سـ  بو وا يري شعار الو رش، شلك  باعة وا تعلق خبدمات ا تادة فامي  بات ا ل وابإلضافة إىل ا ي تغ ن لط ي ملع ّتطل ل توح األول مل ملفوم ا
بو  ية للربانمجيللو سخوأدرجت. فحتدايت إضا يةل  ن و تخدام الوصالت سـ بو وغريها من واثئق توزيع أاتح  مما USBسـ اب ييات الو مجع

ناسب بو يف الوقت ا ها الو ملالاجامتعات اليت  ي  .تنظم

تفاوض عىل العقود مع رشاكت خدمات الربيد إىل تراجع و يف اعاملأدت إعادة ا  مقارنة 2010 سـنة  يف املائة يف13 بنسـبةلربيد ل يف تاك
 . احلجم والوزن عىل حاهلامبقاء، مع 2009بسـنة 

تعلق خبدمات اللغات، و بو للغات يف اشامةل لاسـياسة لعرضت املرحةل األوىل من ايفامي   ووافقت علهيا 2010 سـنة مجعياتعىل يلو
ياسة ادلول األعضاء،  تنيلواثئق بست لغات تغطية اكمةل لا ديدمتلسـوتكفل هذه ا يتني إضا فن نة ادلامئة ا:  هامجل نا ية حبق املؤلف ملعللج
تجارية والرسوم والامنذواحلقوق اجملاورة نة بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا ل وا ي يةملعللج ياانت اجلغرا ية وا نا فج ا ب ع تداءللص  .2011 سـنة  منب، ا

يد الواثئق وتدابري ل لأدرجت تدابريكام  تابع بني ادلورات ما لفريق العامل ا دت واثئقوأع .لرقابةشـرت ية لا ية ادلوية ا ننة احلكو ل ملعللج م
يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تقلاب لث ستمللك ية مسـتوايت ظلت و. ل ابللغات ا تا جإ تلكفة للصفحة شعبة ن لاللغات وا

ها كام اكنت يف   .2009سـنة لعىل حا
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 األداءبياانت 

تا بةلنا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء تقجئ املر

ية خدمات  لزايدة فعا
باعة  لطاملؤمترات واللغات وا
ها  سجالت و حفظوإدارة ا ل
وخدمات الربيد لفائدة اكفة 

تفع هبا  ينمن يطلهبا و

ية  لتغطتلكفة اخلدمات وا
باعة ( لطاملؤمترات واللغات وا

ها  سجالت و حفظوإدارة ا ل
ئوية ) لربيدوخدمات ا مبة  كنسـ

ية  بو ا يف الو يلمن تاك ي لتشغل
نفقات(  )لا

وصل إجاميل نفقات الربانمج 
يون فرنك 38,4 إىل 27 مل 

، )2009-2008(يسورسي 
من إجاميل نفقات % 6,7أي 

نظمة يف  -2008 الفرتةملا
 135 مجموعه وعقد ما. 2009
يف، ملدة اجامتع جنا يف 

ية بلغت   أايم 310لإجام
 اركنيمش 7 808وحرضها 

نةيف    2009 سـ 

 إىل 27وصل إجاميل نفقات الربانمج 
يون فرنك سورسي 17,4 ي  مل

من إجاميل نفقات % 6، أي )2010(
نظمة يف نةملا  .2010 سـ 

 
يف  اجامتع146 مجموعه عقد ما جنا يف 

ية بلغت   أايم وحرضها 310لملدة إجام
شاراك7 831 عالوة عىل ذكل، و .م 

 خدمات دمع للمؤمترات يف قدمت
يات أخرى، 2 500 ل يوم اجامتع لفعا

مبا يف ذكل اجامتعات الفرق والزايرات 
ية ية والاجامتعات ادلا خلالر  .مس

 
 وجسلت ثويقة 78 000 مسحت

بهتا ( نة % 230نسبزايدة بلغت  سـعن 
بات وزاد ). 2009 احلصول طلعدد 

) القدمية الواثئقاسرتجاع  (عىل الواثئق
نا إلماكية ادلخول رنظ% 78بنسـبة 
سجالت مبارش ياانت ا لة إىل قاعدة  ب

 واخنفض. LiveLinkواملواد احملفوظة 
بحث  إىل يف الواثئق للالوقت الالزم 

 دقائق، مقارنة مبا 5 و3ما بني 
نوات 30متوسطه  يقة يف ا لسـ د ق

سابقة  .لا

 جار

نتاجئ األشطة للحفاظ عىل    ن
يهنا  ية أو  تا سمعايري اإل حتج ن

نظمة العاملني  بة ملوظفي ا ملاب لنسـ
قسم اللغات وتلكفة الرتمجة يف 

 للصفحة الواحدة

تلكفة  ية وا تا لتوايت اإل ن جسـ م
 2009-2008للفرتة 

تلكفة ظلت ية وا تا توايت اإل ل  ن جسـ كام م
بلغ و. 2009-2008لفرتة ابمقارنة يه 

 213متوسط تلكفة ترمجة الصفحة 
 يفرناك سورساي

 جار

يف الربيد    يض إجاميل تاك لو ختف
 %15بنسـبة 

يف    هنايةيفالربيد لإجاميل تاك
 2 887 753: 2009 سـنة
 ي سورسايفرناك

يف الربيد حبلول  نةلإجاميل تاك  سـيف 
، ي سورساي فرناك2 581 912: 2010

ثل ما بة اخنفاضمي  بات % 13بنسـا  ثمع 
 احلجم والوزن 

 جار

ية خدمات  لزايدة فعا
باعة  لطاملؤمترات واللغات وا
ها  سجالت و حفظوإدارة ا ل

 اكفة وخدمات الربيد لفائدة
تفع هبا  ينمن يطلهبا و

هات اليت  جلبة الردود من ا نسـ
تفعني  ملنتطالب ابخلدمات وا

باعة ( لطاملؤمترات واللغات وا
ها  سجالت و حفظوإدارة ا ل

اذلين يعربون ) وخدمات الربيد
 عن رضامه أو أكرث

هات  جلبة الردود من ا نسـ
اليت تطالب ابخلدمات 

تفعني اذلين يعربون عن  ملنوا
نة رضامه أو أكرث سـ يف هناية 

2010 

 

ية حول واثئق م املؤمترات والرزم اإلعال
شأن  تعاون  بمعاهدة ا رباءات الل

رشات مدريد وإخطارات نظام  لنوا
سلمة Romarinبياانت لاقاعدة و ّ ا مل

 إلكرتوين يف بعىل الورق وشلك
ها تاج و. لالوقت احملدد  يد إ نأ  واثئقُع

ها يفة مدريد و تسلميالاجامتعات و  حص
ها  بوليعوتوز مل و. مقمضن إطار زمين 
يجرى . شاكوىترد أية  تطالع سـو سـا
تنييف هناية لآلراء   لسـنفرتة ا

 جار
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تا بةلنا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء تقجئ املر

 
ندوبون و عن واملوظفون ملأعرب ا

جودة خدمات الاجامتعات عىل رضامه 
 واملؤمترات

ياسة     فعاةل وشامةل لغاتسـوضع 
ياجات إىل  حتوحتديد الا

تيص املوارد املربطة هبا  ختص
شورات لتغطية الاجامتع ملنات وا

بو اإللكرتوين يوموقع الو
 

ياسة واملوارد تليبوال  لسـ ا
ياجات اليت  ية لال تاحلا حل
 عربت عهنا ادلول األعضاء

ياسة اللغات أعدت سـ املرحةل األوىل من 
متدت يالوبو يف  ياتاالحقعوا  مجع يف 

تغطية اللغات متدد ، ويه 2010 سـنة
تني  تني إضا ياست إىل  ن فل نة (جل للجا

ملعنية حبق املؤلف واحلقوق ادلامئة ا
نة بقانون  نة ادلامئة ا ياجملاورة وا ملعللج
تجارية والرسوم والامنذج  لالعالمات ا

نا يةلصا ياانت اجلغرا فية وا ب يف من ) لع
ها  .نفسإطار املوارد اخملصصة 

 جار

نة    للجإاتحة الواثئق الجامتعات ا
ية  ية اب ية ادلوية ا مللكاحلكو نم ملعل

ية الفكرية واملوارد ال ثورا
يدية والفوللكور  لتقلواملعارف ا

ية  مسبلك اللغات الر

ية لكاإلن نسـزيية والفر
ية يف معظم  با نواإل سـ

 الاجامتعات

يحت  نة واثئقتأ للج اجامتعات ا
ية الفكرية  ية اب ية ادلوية ا مللكاحلكو نم ملعل

ي يدية ثواملوارد الورا لتقلة واملعارف ا
  ماالفريق العامل وكذكل والفوللكور

ية رات بني ادلو ية ملعنا ينابلعرية وا لصب
ية إضافة إىل اإلن زيية لكسـوالرو

ية با ية واإل نوالفر سـ  نسـ

 جار

 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

ية  نفقات ا لفعلا تحويالت ) نفقات املوظفني وخالف املوظفني(ل ية بعد ا ليف مقابل  املزيا  2011-2011ن
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

652 37 701 37 428 17 46% 

 

 

تحويالت  ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا يف يف املزيا ليالحظ ارتفاع  ن متدة للفرتة 2011-2010طف ية ا ملع ابملقارنة مع املزيا  ، ويعزى ذكل أساسا إىل2011-2010ن
بو لعام موارد ختصيص  يات الو هذا الربانمج ألغراض  ية  يخالف املوظفني إضا مجع ل  .2010ف

 

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

بة املرصودة  ية يف حدود ا تخدام املزيا سـاكن ا ن تني وهو جار%) 60-40(لنسـ  .لسـنخالل أوىل ا
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 األمن :28الربانمج 

سؤول عن ندارام : الربانمجملا يد  سـا  لسـ

ت لبذة عن ا نةن  2010 سـقدم احملرز يف 

سالمة واألمن يف يف خدمات ا لظلت تاك نظمةك 2010 سـنة ل ملبة من إجاميل نفقات ا تة نسـ سابقةمثل  باث جدير ابذلكر يف و. لاألعوام ا
ياق أن الربانمج  تداء28لسـهذا ا نظمة  يف املائة من لك أ30، يدير حوايل 2010 سـنة  منب، ا سالمة واألمن يف ا ملنظمة ا ن اليت اكل

سابق الربانمج  نقل . 24ليديرها يف ا توقع أن  تومن ا سالمة واألمن إىل الربانمج مل ية إدارة لك أنظمة ا لسؤو ل  . 2011 سـنة  يف28م

سالمة املوظفني ونفذت تعلقة  ياسات جديدة  ب ثالث  ية ورعت مسـ بو مسوأمهنم يف األسفار الر يف يفاجامتعات يالو  سـنة جنخارج 
2010. 

ته ،2010سـنة  هناية ويف بعة يف  يف املائة40 حوايل نسبنفذ ابلاكمل ما  ية ا تمن لك معايري اإلدارة األ ملن ناءم بو  تحدة دلى الو ب األمم ا ي  مل
يق  تد قعىل خارطة الطريق احملددة يف تقرير ا تعلق بإجاميل عدد احلوادث و. 2009-2008للفرتة ل بلغيفامي  ، اكن 2010 سـنة  عهنا يفملا

هامهنا   يف املائة10أقل من تعلق   . املوظفونلبإصاابت تعرض 

ياسة ا يجة  لسـو ينت نت ر مسنظمة اجلديدة اليت أ عل شاركة ، 2010لا يف يويو ُمل تعلقة اب يف إدارة اخملاطر 28الربانمج مزادت  لسالمة ملا
يفالاجامتعاتواألمن يف  بو خارج  ن اليت ترعاها الو ت. جي يمي سـوا نوي للجودة يف  تقمكل الضامن ا بودلوائر نية ماخملاطر األلسـ  ولكن .يالو

بو إىلأجلت  يق دلى الو تب ا نوية األربع ملوقع  يمي ا يق ا ييات تد سـ سـ نمعل لتل مك تق  . 2011 سـنة لق

 األداءبياانت 

بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

خدمات معززة من 
ية والكفاءة  ليث الفعا ح

سالمة  ليف جمال ا
بو يواألمن ابلو

 

سالمة واألمن  لخدمات ا
يف  ئوية من تاك لبة  مسـ كن

نظمة  مليل ا نفقات(تشغ  )لا

 28وصل إجاميل نفقات الربانمج 
ي فرنك سورسي، ماليني 9,4إىل 
من إجاميل نفقات % 1,64أي 

نظمة يف   .2009-2008الفرتة ملا

 إىل 28وصل إجاميل نفقات الربانمج 
ي فرنك سورسي، أي ماليني 4,8

نظمة من إجاميل ن% 1,67 ملفقات ا
ظلت هذه و. 2010 سـنةيف 

يف  تاك لا تةل -2008ابلفرتة  مقارنة باث
 ابذلكر أن الربانمج وجدير. 2009

من لك % 30 يدير اآلن حوايل 28
نظمة  سالمة واألمن يف ا ملأنظمة ا ل
وسوف يضطلع يف الهناية بإدارهتا 

نةلكها يف  .2011 سـ 

 جار

عدد املامرسات اإلدارية اجلديدة  
نظمة من مجموع اليت ترسـ ملهيا ا

تفق علهيا يف فرتة  ملاملامرسات ا
تني   2009-2008لسـنا

تفق عىل  سني ا يات ا ملعدد تو تح لص
 2009سـنة تنفيذها يف هناية 

يات جديدة املوافقة عىل ص ثالث تو
نةيف  2010 سـ 

 جار

سالمة  لتعزيز نظام ا
واألمن بأمكهل مبا يف 

ذكل حوادث اإلصابة 
بلغ عهنا ّا  مل

نةحبلول هناية  2011 سـ 
بو  يتويف الو  من %60ستسـ

تحدة إلدارة  ملمعايري نظام األمم ا
 األمن

بو يف نةيأمتت الو يق 2008 سـ  تطب 
من معايري نظام إدارة األمن % 20

بني يف  تحدة كام هو  مدلى األمم ا مل
يق تد قتقارير ا نةحبلول هناية. ل  سـ 

بق 2009 ط، اكن الربانمج قد 
من معايري نظام إدارة األمن % 30
تحدةدل  ملى األمم ا

نظام من معايري % 40 ما يقارب نفذ
تحدة إلدارة األمن  هناية يف ملاألمم ا

  2010 سـنة

 جار
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بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

بة املوظفني اذلين   نسـإبقاء 
 أقل منيتعرضون إلصاابت 

من إجاميل عدد املوظفني، % 2
بو مبا يف ذكل ماكتب  يالو

 لتنسـيق ل

بة من تعرضوا إلصاابت  نسـاكنت 
وظفني من إجاميل عدد امل% 1

نةحبلول هناية  2009 سـ 

عهنا بلغ ملمن إجاميل عدد احلوادث ا
نةيف % 1، اكن أقل من 2010 سـ 

ها  لتعلق بإصاابت تعرض   .املوظفوني

 جار

إجراءات : ضامن اجلودة
نة  ية و ية مر ّسأ ض حمن م

ناء املؤمترات  ثأ
يعة  فوالاجامتعات الر

توى اليت  ملسـا
بو يف  يها الو تسـتضيف
جنيف وخارهجا ويف 

يق ماك  لتنسـتب ا

يمي  يات  ية  بة اإلجام تقا لعمل ل لنسـ
ئاخملاطر وجردها يف املقر الرييس 

ناء  يق وأ ثوماكتب ا لتنسـ
املؤمترات والاجامتعات 

تلفة، واليت تفي  تظاهرات ا خملوا ل
تحدة إلدارة  ملمبعايري نظام األمم ا

 األمن

 من إجاميل %80ما يقارب 
يمي اخملاطر وجردها يف  تقيات  معل

يق ئاملقر الرييس لتنسـ وماكتب ا
ناء املؤمترات والاجامتعات  ثوأ

تلفة تفي مبعايري  تظاهرات ا خملوا ل
تحدة إلدارة األمن  ملنظام األمم ا

شاركة  يف إدارة 28 الربانمج مزادت 
ية الاجامتعاتاخملاطر يف   3(ج اخلار

تلفة خارج ) خممؤمترات واجامتعات 
ياسة جديدة إدراججنيف بعد  سـ 
نةللمنظمة يف ميت. 2010 سـ   قو

ية يف املقر الرييس  ئاخملاطر األ من
بو  يللو

 غري جار

 

ية نفقات ا ية وا لفعلاملزيا ل  ن

ية  نفقات ا لفعلا تحويالت ) نفقات املوظفني وخالف املوظفني(ل ية بعد ا ليف مقابل  املزيا  2011-2011ن
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

762 9 198 10 831 4 47% 

 

 

تحويالت  ية بعد ا لاملزيا  2011-2010ن

تحويالت  ية بعد ا يف يف املزيا ليالحظ ارتفاع  ن متدة للفرتة 2011-2010طف ية ا ملع ابملقارنة مع املزيا ، ويعزى ذكل أساسا إىل 2011-2010ن
ي فيص موارد خالف املوظفني إضا بىن اجلديدختص تعلقة اب ملة ألغراض خدمات األمن ا  .مل

 

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

بة املرصودة  ية يف حدود ا تخدام املزيا سـاكن ا ن تني وهو جار%) 60-40(لنسـ  .لسـنخالل أوىل ا

 



 2010تقرير أداء الربانمج 

 

 

126 

ناء اجلديد :29الربانمج   لبا

ندارام : الربانمج عنسؤولملا يد  سـا  لسـ

نة تقدم احملرز يف  سـبذة عن ا ل  2010 ن

ناء جديد يف تقد رشوع  بم  سلمي يف عدد من اجملاالت يف املوعد الاكامتل وقارب عىل 2010 سـنةم لت ابلرمغ من عدم الزتام املقاول العام اب
توبر  سالمة من األولوايت اكنت و. العقديف احملدد  2010كأ تعلقة ابألمن وا تلزمات العمل واجلوانب ا بار  ية وا هزيات ادلا لا مل سـ ت مخل خ تجل

تأكد مهن ناءلوا رشوط املدرجة يف رخصة ا ثال لاكفة ا با من أجل الا ل لت .  مواصفات العقد األوىلتعضها تعديالت جتاوزبتطلب وقد ، م
ناء، ونظر تأخر أعامل ا با  يل تقدمي طلب إذن تعنيلل بدأ العمل عىل عدد من . 2011 سـنةشغال إىل بداية اإلج تأ يومع ذكل، قد 

نقل املوظفني من  تعدادات  لالا بىنسـ بل هناية ملا بىن اجلديد  تأجر إىل ا قا مل بىن لضامن إخالء 2010 سـنة ملسـ تأجر دلى انهتاء ملا ملسـ ا
سطس  ئجار يف أ غعقد الا بد 2011ست يةتتكدون أن  يف إضا بو تاك ف الو ل ناء والفريق ادلاخيل . ي نة ا هود بني  يق ا بوقد جرى  جل لسـ جلن ت

تصني هب ندس املعامري وا رشوع واملدير وا بة ا خململرا ه ململ ناء ق تفريط لبدف إمتام أعامل ا ية دون ا لمضن حدود املزيا ا ونظر. جودة العمليف ن
سلمي يف بعض اجملاالت خالل تتأخر يف ا يا من املقاول العام2010 سـنة للل بو تعويضا ما ل، تقاضت الو ، اكنت 2010 سـنة يف هنايةو. ي
تفق علهيا  ية ا رشوع مضن املزيا يف ا ملتاك ن مل تكون من(ل تة وان املزياتاليت  ثا ية ا بية األسا ل يون فرنك 162الطوارئ، مبجموع بلغ  يحتياطسـ مل 

ساابت يف هنايةو. 2011 سـنة  عدد من ادلفعات يفسداد رضورة، مع مالحظة )يسورسي حليجة ذلكل، تعذر إغالق ا ّ  .2010 سـنة نت

رشوع سيسـمتر  2011 سـنةيف و بة ا ناء والفريق ادلاخيل ملرا نة ا هود بني  مليق ا ب جل قسـ لجل تصني هبدف تن ندس املعامري وا خملواملدير وا مله
يد هجودمه إلمتام األ بىن اجلديدحتو ية من ا ملجزاء ا تفريط  مضن ملتبق ية احملددة بدون ا لاملزيا بدء يف ن العمل يف لجودة العمل، خاصة مع ا

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة يف  .2011 سـنة معىل 

تعداد  خطوات كربواختذت يميوعرض . 2010 سـنة مترات اجلديدة يفملرشوع قاعة املؤسـى ا بو  للتقفريق الو تاجئ  واملديري لادلعوة ادلوية ن 
نة  (للتعبري عن الاهامتم بأداء هممة املقاول العام ثلني عن ادلول األعضاء ) 2009سـاليت وهجت يف هناية  يار املكونة من  نة الا ممعىل  ت خجل

تقد تدعى  رشاكت اليت  يار األويل  ليام ابال سـ لل خت تارو. مي عطاءاتللق نة خا  العطاء واثئقُوأرسلت . 2010ثالث رشاكت يف مارس للجت ا
توبر وأرسل الرد علهيا ، 2010نيف يويو  تنيا عرضوورد. 2010كيف أ هام كن من رش بو فريق قمي،  لالو ام عىل تقيميهواملدير وعرضا لتقيمي ي

نة  سـهتللجا سمرب اجليف  ية اليت ُعقدت يف د ثا ي ا ن تفق علهيا ا للونظر. 2010ل ية ا ملفجوة بني املزيا نة ّوالعرضني املقدمني، فوضن للجت ا
شرتكة إىل لواملدير الفريق  يات  تني وتقدمي تو رش متفاوض مع ا ص ك ل نة ل سـهتللجا ثة اليت اجليف  ثا ل ا  .2011 من املزمع أن تعقد يف فربايرل

يار سيسـمتر، 2011 سـنة يفو تعداد، مع ا ت العمل عىل إمتام مرحةل الا تفاوض عىل العقد الهنايئ وانة للجاخسـ فتتاح موقع لللمقاول العام وا
سمرب رنظو. العمل يار الهنايئ من د يل اترخي الا تأ يا  ت خل يل اترخيوما ترتب عىل ذكل من ، 2011 إىل فرباير 2010ج  بالعقد إىل ريع جتأ
ناء يفاألصيل ، ال بد من تعديل اجلدول الزمين 2011 سـنة بداية ا تعلق  بفامي  ب  .2013 سـنة  وإمتامه يف2011 سـنة لي

 األداءبياانت 

بة تاجئ املر تقا  الوضع بياانت األداء أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

تشييد يف موعدها لاأعامل 
ية  نويف حدود املزيا

اإلرشاف عىل همل أعامل 
يد  :لتشيا

ناء  - لبجدول زمين ملرحةل ا
تدة من  ملماجلديد خالل الفرتة ا

توبر  كناير إىل أ  2010ي

متل متوفرةغري  ناء اجلديد جزيكا ئ ا  عىل وسملا لب
سمرب 22 نومفرب و25أجزاء يف  ي د

ت2010 ية يُن، و ملتبقظر إمتام األجزاء ا
نةيفلميها تسو  2011 سـ 

 غري جار

بىن    ية ا ملواإلرشاف عىل مزيا ن
اجلديد كام وافقت علهيا ادلول 

 األعضاء

ية يف متوفرةغري  نفقات مضن حدود املزيا ناكنت ا  ل
نةهناية  2010 سـ 

 جار
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 وفقا  جاريةتشييدلاأعامل 
ملسـتوايت اجلودة املطلوبة 
يا  تحدة ادل نوملعايري األمم ا مل
ييل يف املقار  لتشغلألمن ا

نة  رشوع و يادة ا جلبول  مل ق ق
يارات املقاول العام فامي  ناء  خلا لب

يب  ناء وأسا لتعلق مبواد ا ب لي
توايت اجلودة  يد وفقا  سـا ملش يت ل

تحدة املطلوبة وملعا مليري األمم ا
ييل يف املقار يا لألمن ا شغادل  لتن

 

روقب الالزتام مبعايري اجلودة املطلوبة  متوفرةغري 
بل  ثب من  قعن  رشوعك نة ملقائد ا جل و

بب تأخري ناء، مما  سا ا يف بعض لب
 احلاالت

 
تحدة  ملروقب الالزتام مبعايري األمم ا

ييل يف املقار ا يا لألمن ا شغدل اليت لتن
تارهتا ال بوخا  يف إجراءات وحتقق ،يو

 األمن ادلاخيل
 

تدابري سرتاجع ثانوية لا نفذل ا  تليك 
بار نةا من هنايةعتا  يف 2011 سـ 

تعراض العاملي  سـياق الا  للتدابريسـ
تعاون مع ثلا بو اب باين الو لانوية يف لك  ي م

سة العقارية  يفة و املؤ سادلوةل ا ملض
لنظامت ادلوية   )FIPOI(للم

 جار

 

نفقات ية وا لاملزيا يةن  لفعل ا

ية  نفقات ا لفعلا تحويالت ) نفقات املوظفني وخالف املوظفني(ل ية بعد ا ليف مقابل  املزيا  2011-2011ن
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

متدة  ية ا ملعاملزيا تحويالت 2011-2010ن ية بعد ا لاملزيا  ن
2010-2011 

تخدام  2010نفقات  سـبة الا  (%)نسـ

109 8 326 6 178 3 50% 

 

 

ية تحويالت ناملزيا  2011-2010ل بعد ا

تحويالت  ية بعد ا ليالحظ تراجع يف املزيا متدة للفرتة 2011-2010ن ية ا ملع ابملقارنة مع املزيا مدفوعات فوائد قرض ألن ، 2011-2010ن
بىن اجلديد  توقعاّاكنت أدىن مما ملا  .ماكن 

 

ية  تخدام مزيا نبة ا سـ  2010نسـ

بة املرص ية يف حدود ا تخدام املزيا سـاكن ا ن تني وهو جار%) 60-40(ودة لنسـ  .لسـنخالل أوىل ا

 ]ييل ذكل احمللق[
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APPENDIX 

 

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 
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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 

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 
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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 
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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 

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 
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WPPT WIPO Performances and Phonograms Treaty 

WTO World Trade Organization  

XML eXtensible Markup Language 

 

 

 ]ثهناية امللحق والويقة[

 


