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المشروع المعدل للبرنامج والميزانية 
لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ 

 
 

مقدمة 
 
 

االستجابة لتحديات القرن الجديد 
 

في هذا القرن الجديد ، تسمح الملكية الفكرية أآثر فـأآثر لألفـراد واألمـم بـأن تتسـلح بالمعـارف  - ١
وتكون الثروات . وقد تنبأت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ببروز شأن الملكية الفكرية فــي تلـك 
ــا المعلومـات والنمـو  المجاالت وبتكاثف األنشطة القائمة على المعارف واالستثمارات المدفوعة بتكنولوجي
في التجارة االلكترونية واتساع االقتصاد العالمي . ولم تعد الملكية الفكرية تمس اليوم آل جانب من الحيــاة 
اليومية فحسب ، بل أصبحت أداة سياسية فعالة أيضا . وعليه ، فان الويبو ، بصفتها وآالة متخصصــة فـي 
ــثر مـن أي وقـت مضـى الـى أداء دور قيـادي حـي فـي تسـخير الملكيـة  منظومة األمم المتحدة ، مدعوة أآ
الفكرية لتكوين الثروات وفي توفير خدمات معاصرة موجهة الى قطاع األعمال في مجال الملكية الفكريـة 
على الصعيد العالمي . ومن شأن نظام متين في مجال الملكية الفكريــة أن يتيـح المحيـط الـذي يزدهـر فيـه 
ــي . ومـن شـأن ذلـك بـدوره أن يشـجع االسـتثمار ويسـهل نقـل  النشاط االبتكاري التكنولوجي واالبداع الفن

التكنولوجيا مع زيادة المنتجات والخدمات المتاحة نوعا وجودة . 
 

وال بد أن يؤدي اتساع اهتمام العالم بالفائدة التي تنطوي عليها الملكية الفكرية ودورها في قطــاع  - ٢
ــو فـي هـذا المجـال وعلـى مـدى القـرن  األعمال والتجارة الدولية والتقدم الثقافي وتكوين المعارف الى النم
ــي تسـليح األوسـاط المعنيـة بالملكيـة الفكريـة  الجديد . وتشمل التحديات التي ستواجهها الويبو االستمرار ف
بأنظمة راسخة ومرنة في آن واحد وقادرة علـى التكيـف مـع التغـير المتسـارع علـى الصعيـد االجتمـاعي 
االقتصادي والثقافي والتكنولوجي (وال سيما القائم منه على االنترنت) . وعلى المنظمة أيضا أن توفر بنية 
صلبة يمكن االعتماد عليها في اطار خدمات الملكية الفكرية العالمية وأن تســتمر فـي تطويـر اطـار قـانون 
ــة  الملكية الفكرية العالمي . ومن أهم التحديات التي تواجهها المنظمة مساعدة البلدان النامية والبلدان المنتقل
الى نظام االقتصاد الحر على االســتفادة مـن األسـواق المتطـورة بفضـل الملكيـة الفكريـة آمنـبر النطالقـة 

اقتصادية في األلفية الجديدة . 
 

وتواجه الويبو أيضا مطالبة متزايدة ونابعة من األسواق النشطة لالنتفاع بأنظمة الحماية العالمية  - ٣
ــبراءات ونظـام مدريـد ونظـام الهـاي ونظـام لشـبونة  وخدماتها وال سيما في اطار معاهدة التعاون بشأن ال
ــترنت . وال بـد مـن توفـير تلـك  والخدمات االلكترونية لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول على االن
ــاع واحـترام المواعيـد المقـررة وضمـان أعلـى مسـتوى ممكـن مـن الجـودة .  الخدمات دون عائق أو انقط
ــد أن تكـون تلـك الخدمـات مدعومـة بمسـاعدة موجهـة للزبـون وآليـات ومرافـق  وباالضافة الى ذلك ، ال ب
ــات واللغـات . ونظـرا الـى االتجـاه التصـاعدي المشـهود فـي أنشـطة  محسنة ومهيأة لمراعاة مختلف الثقاف
تسجيل الملكية الصناعية في العالم ، فمن األهمية بمكان أن يوسع المكتب الدولي نطاق خدماته فـي مجـال 
ــذا الشـأن مسـتوعبة آـل  التسجيل الدولي وبرامجه الداعمة لذلك . وقد زادت فعال القضايا المطروحة في ه
طاقة الموظفين ومساحات المكاتب المتاحة واألنظمة المؤتمتة في المنظمــة . وتبيـن األرقـام الـواردة أدنـاه 

حجم تلك التحديات . 
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نمو الملكية الفكرية وتطورها 
 

في سنة ٢٠٠٠ ، تسلم المكتــب الدولـي وعـالج ٩٤٨ ٩٠ طلبـا دوليـا مودعـا بنـاء علـى معـاهدة  - ٤
ــأن الـبراءات . ويشـهد ذلـك علـى زيـادة بنسـبة ٩ر٢٢% مقارنـة بسـنة ١٩٩٩ وزيـادة بنسـبة  التعاون بش
٧ر٣٥% خالل آل فترة السنتين اعتبارا من سنة ١٩٩٨ . وبالنسبة الى البلدان النامية ، آانت الزيادة أآبر 
من ذلك ، اذ تسلم المكتب الدولي ١٥٢ ٣ طلبا دوليا من البلدان النامية األطراف في المعاهدة . وهذه زيادة 
بنسبة ٦ر٨٠ % مقارنة بسنة ١٩٩٩ . وشهدت أيضا السنة المذآــورة زيـادة فـي النمـو بالنسـبة للعالمـات 
التجارية والرسوم والنمــاذج الصناعيـة وزيـادة متواصلـة فـي عـدد البلـدان المشـارآة فـي نظـامي مدريـد 

والهاي . 
 

وشهدت معاهدة التعاون بشأن البراءات زيادة في عدد الطلبات المودعة بناء عليها أآثر مما آان  - ٥
مرتقبا ، مما زاد من عبء العمل والحاجة الى المكاتب (أنظر الجدول ٢ مــن الفصـل ألـف (عـرض مـالي 
لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣)) ، آمـا زاد الفـائض . وبنـاء علـى آخــر 
التوقعات ، من المقدر أن تبلغ االيرادات ٥٣٢ مليون فرنك سويسري في فــترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، 
ــوبة أصـال  وهي زيادة قدرها ١٠٣ ماليين فرنك سويسري أو ١ر٢٤% مقارنة بمجموع االيرادات المحس
لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ بحجم قدره ٤٢٩ مليون فرنك سويسري (األرقام مدورة - أنظر الجــدول ١ 
في الفصل ألف) ونظرا الى أن اشتراآات الدول األعضاء لن تتغير وأن رسـوم خدمـات الحمايـة العالميـة 
ستنخفض ، فمن المرتقب أن تسجل االحتياطات انخفاضا فــي نهايـة فـترة السـنتين ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ لبلـوغ 
ــترة (أنظـر الجـدول ٢٧ مـن الملحـق ٢ (المؤشـرات  ميزانية ليس فيها عجز أو فائض في منتصف تلك الف
المالية لفترة السنوات من ١٩٩٦ الى ٢٠٠٥)) . ولن تتغير بنية ايرادات الويبو في خصائصها خالل فترة 
ــرادات متأتيـا مـن الرسـوم التـي يدفعـها المنتفعـون بخدمـات الويبـو  السنتين المقبلة وسيظل ٨٥% من االي
ـــرادات فــترة الســنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وفــترة الســنتين ٢٠٠٢  (أنظـر الجـدول ١٦ مـن الفصـل دال (اي

و٢٠٠٣)) . 
 

ــماء الحقـول علـى  وتزايد أيضا الطلب على الخدمات االلكترونية لتسوية المنازعات المتعلقة بأس - ٦
االنترنت (أنظر الرسم البياني الوارد أدناه) نتيجة للدور القيادي الذي اتخذته الويبو في هذا المجــال بفضـل 
ما أتاحته خدماتها للتحكيم والوساطة من قيمة اضافية . وال تزال الطلبات آثيرة ومن المرتقب أن تزيد في 
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ــرار بقيمـة أسـماء  فترة السنتين المقبلة مع تسارع نشاط التجارة االلكترونية في عدد من البلدان وتزايد االق
الحقول على االنترنت في مجال األعمال .  

 

 
 

استراتيجية فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ 
 

االستراتيجية العامة 
 

منذ سنة ١٩٩٨ ، نجحت الويبو في اتخاذ العديد من المبادرات الجديــدة وتنفيـذ تحـوالت رئيسـية  - ٧
في سياساتها واتباع مناهج جديدة في التخطيط ألنشطتها وادارتها . وقد سمحت الخبرة المؤسسية والدرايــة 
العملية المكتسبة في رسم السياسات وتنفيذ أنشطة البرنـامج فـي محيـط جديـد باقامـة أسـاس صلـب الدارة 
ــي فـترة السـنتين  حديثة تتسم بقدر آبير من الثقة بالنفس والنضج . وعليه ، فان أولى استراتيجيات الويبو ف
ــبرامج الرئيسـية الراهنـة لترسـيخ جذورهـا وتوضيـح معالمـهما  ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ تقوم أساسا على صقل ال
ــامج والميزانيـة هـذا ، فـان العالقـة  وزيادة فعالية األنشطة . وآما يتضح من قائمة محتويات مشروع البرن
ــا حكمـا وأدى  والروابط المنطقية بين البرامج الرئيسية وفي داخلها قد تعرضت للترشيد والتدعيم مما زاده

الى انخفاض في عدد البرامج الفرعية . 
 

ــترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ نحـو األسـواق  ومن المرتقب أن يتوجه تطور الملكية الفكرية في ف - ٨
ــة وادارة البيئـة والصحـة والعمـل  والمستهلكين آما هو الوضع في مجاالت أخرى ، مثل التنمية االجتماعي
ــات  والتمويل الدولي . وعليه ، فان االستراتيجية الثانية لفترة السنتين تقوم على االستمرار في توفير الخدم
ــك اسـتباقا لسـواد  العالمية ذات أعلى درجة ممكنة من الجودة وعلى نحو يرضي الزبون الى أبعد حد ، وذل

قضايا قطاع األعمال في مجال الملكية الفكرية . 
 

وبالنظر الى األنشطة التي ستزداد وضوحا وقيمة والطلبات التي ستتكاثر آما ورد وصفه أعــاله  - ٩
ــز فعاليـة  ، سيستمر المكتب الدولي في تحسين فعالية بنياته التنظيمية والمالية واالدارية الى أبعد حد وتعزي
تنفيذ البرامج والسعي الى تحقيق أآبر عائد ممكن من الموارد المتاحـة . وبنـاء علـى ذلـك ، فـان مشـروع 
البرنامج والميزانية يحتوي على ميزانية مقترحة لفترة الســنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ بمبلـغ قـدره ٦٧٨ مليـون 
فرنك سويسري ، وهي زيادة بنســبة ٩ر١٩% مقارنـة بالميزانيـة المعدلـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ 
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التي بلغ قدرها ٥٦٦ مليون فرنك سويسري (األرقام مدورة - أنظر الجدول ١ من الفصل ألف والجدول ٤ 
من القسم باء (البرنامج والميزانية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣)) . وأحد أهم المجاالت في هذا 

الصدد االستثمار الجاري في تكنولوجيا المعلومات . 
 

االستثمار في بنية الويبو التحتية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات 
 

أصبحت "ثورة االنترنت" قوة دافعة في قطاعات التكنولوجيا المتطورة الحديثــة وفـي الشـرآات  -١٠
ــي وترشـيد  التقليدية باعتبارها أداة االتصال األسرع واألآثر فعالية لتحقيق أعلى مردودية في العمل الداخل
ــة  العالقات بين المؤسسات التجارية . وفي هذا السياق ، تكمن استراتيجية الويبو الثالثة لفترة السنتين المقبل
في االستمرار في انشاء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالنتفاع فعال بتلك التكنولوجيا لتحقيـق أآـبر 
قدر من الفوائد المستمدة من نظام الملكية الفكرية فـي خدمـة الـدول األعضـاء والمنتفعيـن . وعليـه سـوف 
تسعى الويبو الى استباق األمور والعمل بعزم على تدارك الفجوة في مستوى االتصاالت مع مكاتب الملكية 
الفكرية في الدول األعضاء وتحسين أنظمتها وخدماتها العالمية . وقد بدأت الجهود المبذولة في هذا االتجاه 
باستحداث شبكة الويبو ومشروع امباآت وأتمتة اجراءات االيداع بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات 
وتصميم مواقع المنظمة الداخلية والخارجية على االنترانت واالنترنت وغير ذلك مــن المبـادرات فـي هـذا 
ــا  المجال . وتحظى تلك المشروعات باألولوية في نظر المنظمة التي يتزايد اعتمادها على أنظمة تكنولوجي
المعلومات في االستجابة للطلبات المتسارعة وما تقتضيه الخدمات من اجراءات أمنية معقدة . وآما يتضح 
من تجارب العديد من المؤسسات ، فان انشاء بنية تحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات يقتضي اسـتثمارا 

مكثفا وادارة معقدة وخبرة تقنية على أجل ممتد ولكنه محدود . 
 

البنية والوجهة 
 

تبين البنية المقترحة في مشروع البرنامج والميزانية هذا آل االســتراتيجيات المذآـورة أعـاله ال  -١١
سيما عرض جميع األنشطة الموحد . ومع أن أنشطة البرنامج المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ هي 
ــرض شـامل لكـل  في معظمها األنشطة ذاتها الواردة في برنامج فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، فقد أعد ع
البرامج الجوهرية بغرض اعادة ضبطها وترسـيخها وتعزيـز ترابطـها وتوضيـح أهدافـها وزيـادة فائدتـها 
ورفع مستوى نتائجها وضمان شفافية أآبر في طريقـة عـرض الميزانيـة . وقـد أضيـف بعـض المجـاالت 
ــيرًا عـن طلبـات عـدد مـن الـدول الـى زيـادة الترآـيز مثـال علـى انتفـاع الشـرآات  الجديدة في البرامج تعب
ــة (أنظـر  الصغرى والمتوسطة بالملكية الفكرية وضمان دعم محكوم ألغراض أتمتة مكاتب الملكية الفكري

البرنامجين الفرعيين ١٠-٢ و١٢-٤ على التوالي ) . 
 

ويرد اقتراح البرنامج والميزانية في وثيقة واحــدة تبيـن القـرارات المعتمـدة فـي الجمعيـات التـي  -١٢
انعقدت في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ والتي تتعلق بالفائض والمشورة التي أسدتها الدول األعضاء فـي الـدورة 
الثالثة للجنة البرنامج والميزانية . ويمّكن عرض وثيقة واحدة  أساسا من إدراج المشروعات المقدمة سابقا 
خارج الميزانية في بنية الميزانية لفترة السنتين القائمة على النتائج والمستندة إلى ميزانية الويبــو العاديـة . 
وعرض فترة السنتين الموحد هذا مستكمل ومدعوم بواسطة عرض اآلثــار البعيـدة األمـد ألهـم مقترحـات 
ــو  الميزانية . ويرد ذلك في المرفق ١ (أهم أنشطة تكنولوجيا المعلومات) وفي المرفق ٢ (خطة مباني الويب

إلى غاية سنة ٢٠٠٧) .  
 

وقد تــم عـرض مشـروع الميزانيـة علـى نطـاق أوسـع لتحسـين الشـفافية . وألول مـرة ، وردت  -١٣
الميزانية المعدلة (أنظر الفصل جيم (الميزانية المعدلة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١)) وااليرادات المقدرة 
مع عرض مفصل للصيغ المتعلقة بمرونــة الميزانيـة وعـرض جديـد لالعتمـادات المخصصـة لكـل اتحـاد 

ووصف مفصل لمختلف مراحل الميزانية . 



 WO/PBC/4/2
 - 6 -

 
 

 
ومن المعتزم تعزيز الشفافية في التخطيط للبرامج وتنفيذها باتباع عملية رصد وتقييم متواصلين  -١٤
ــد المسـؤولون عـن الـبرامج  تتضح في مؤشرات األداء الواردة في مشروع البرنامج والميزانية بعد أن عم

الى تحسينها في ضوء تجربتهم خالل فترة السنتين السابقة . 
 

ــي برامـج المنظمـة  ويرآز مشروع البرنامج والميزانية أيضا على مجاالت النمو االستراتيجية ف -١٥
وخدماتها والقضايا السياسية التــي يتعيـن تناولـها فـي ذلـك الصـدد خـالل فـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . 
ويشمل ذلك متطلبات تكنولوجيا المعلومات والنمو غير المســبوق فـي خدمـات الحمايـة العالميـة وخدمـات 
تسوية المنازعات في مجال الملكية الفكرية والتطوير التدريجي والحيوي لقوانين الملكيــة الفكريـة وتجديـد 
محاور التعاون ألغراض التنمية وتنمية الموارد البشرية وظهور قضايا عالمية جديـدة فـي مجـال الملكيـة 
الفكرية تؤثر في التنمية االجتماعية االقتصادية وتنمية البيئة وضمـان مروديـة عاليـة فـي أعمـال المكتـب 

الدولي وشؤونه االدارية . 
 

ــام االقتصـاد الحـر  وقد أصبحت حاجة البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المنتقلة الى نظ -١٦
ــة الفكريـة أمـرا ملحـا تمامـا آحاجتـها الـى االشـتراك علـى  الى االستفادة من أنظمة حديثة في مجال الملكي
الصعيدين االقتصادي والسياسي في االتساع السريع الذي يشــهده اقتصـاد العـالم . وعليـه ، فسـوف تحـول 
الويبو ترآيزها في برامج التعاون ألغراض التنمية وتكرس طاقاتها لتمكين أنظمة الملكية الفكرية الوطنية 
واالقليمية من االسهام بمزيد من الفعالية في برامج التنمية الوطنية . وقد زادت أهمية الموارد البشرية فـي 
مجال الملكية الفكرية أآثر من أي وقت مضـى نظـرا الـى تزايـد عـدد المنتفعيـن بنظـام الملكيـة الفكريـة . 
ــل اسـتراتيجياتها فـي مجـال تنميـة المـوارد  وتسعى أآاديمية الويبو العالمية الى مواجهة ذلك التحدي وصق
ــي تكنولوجيـا المعلومـات  البشرية في ضوء ما تحتاج اليه قطاعات األعمال فعال والتطورات التي تحدث ف
ــات فـي هـذا  وبرامج التدريب الذاتي الحديثة ومتطلبات تكوين الكفاءات الوطنية لالسهام في تلبية االحتياج

المجال . 
 

وفي فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، من شأن قدرة الدول األعضاء على االستفادة من اقتصادات  -١٧
ــو أن  حديثة قائمة على المعارف أن تدفع عجلة نمو بنية تحتية فعالة في مجال الملكية الفكرية . وعلى الويب
ــاون والتنميـة المنسـقة لـهذا  تستمر في توفير اطار دولي حديث ومتناسق للملكية الفكرية بهدف تسهيل التع

الغرض ومن شأن مشروع البرنامج والميزانية هذا أن يمكنها من تحقيق ذلك . 
 
 

ان لجنـة البرنـامج والميزانيـة مدعـوة الــى  -١٨
التعبـير عـن آرائـها بشـأن االقتراحـات الـواردة فـــي 
مشـروع البرنـامج والميزانيـــة هــذا لفــترة الســنتين 
٢٠٠٢ و٢٠٠٣ وتـــأييد موافقـــة جمعيـــــة الــــدول 
األعضاء عليه في اجتماعها المنعقد في سبتمبر/أيلول 

 . ٢٠٠١ 
 
 

[تلي ذلك المحتويات] 
 


	ÇáæíÈÜæ
	WO/PBC/4/2


