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البرنامج الرئيسي ٩ 
 

االتصاالت العالمية 
 
 

تطوير الصورة المؤسسية واستحداث المنتجات  ٩-١
مخاطبة وسائل االعالم والجمهور  ٩-٢

منتجات االعالم متعدد الوسائل  ٩-٣
الشؤون غير الحكومية  ٩-٤

 
 

ملخص 
 

في فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، سيوسع هذا البرنامج الرئيسـي نطـاق جـهوده الزالـة الغمـوض عـن الملكيـة  -١٣٢
ــها وبيـان دورهـا وأهميتـها فـي تحسـين آـل المجتمعـات ، بمخاطبـة عـدد مـتزايد مـن فئـات الجمـاهير  الفكرية وقص حكايت
ــق جديـدة . ومـن أجـل الوصـول الـى تلـك الجمـاهير الجديـدة ، ابتـداء مـن أطفـال المـدارس  المتخصصة والمستهدفة بطرائ
والمخترعين والفنانين وانتهاء بصانعي اآلراء في وسائل االعالم وقطاع التجارة والحكومــات والسياسـة ، سـيعمل البرنـامج 
على توجيه رساالت محددة ومتجددة ومعممة بفضـل مـا يتوفـر مـن دعامـات فعالـة . وتوضيحـا لرسـالة المنظمـة وتيسـيرا 
لوصولها الى تلك الجماهير ، سيسعى البرنامج الى تنفيذ مشروعات بالتعاون مع منظمات عاملة في القطـاع العـام والقطـاع 
ــك  الخاص . ومن شأن تلك الشراآات أن تساعد على الوصول الى فئات المجتمعات التي ال تعرف من الويبو اال القليل ، وذل

دون االنقطاع عن االستفادة من الخبرة والموارد القيمة المتاحة من خارج المنظمة .  
 

وتحقيقا لنجاح حملة المنظمة الراميــة الـى الوصـول الـى الجمـاهير ، ال بـد مـن المواظبـة علـى اسـتحداث مـواد  -١٣٣
اعالمية تتخذ مختلف األشكال وتعبر عن رساالت الويبو الموجهــة الـى الفئـات المسـتهدفة الرئيسـية وتجسـد صـورة الويبـو 
ــة .  المؤسسية المتطورة باستمرار . وان ما يزيد هذه المهمة صعوبة تطور القضايا ونشوء الخالفات في ساحة الملكية الفكري
وعلى مدى فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، سيزيد استحداث منتجات اعالمية جديــدة وجيـدة تحتـوي علـى معلومـات محـددة 
تشرح وتوضح القضايا وترسخ في الوقت ذاته صورة الويبو باعتبارها منظمة حيوية تنظر الى األمام . وفـي هـذا الصـدد ، 
ستقطع المنظمة شوطا آبيرا باعتماد رمزها الجديد واضعة اياه على آل منتجاتها االعالمية من قرطاسيات ومبان وسيارات 

وسائر األغراض المستعملة داخل المنظمة وخارجها .  
 

وتوصيل صورة الويبو ورسالتها الى فئات شتى مــن الجمـاهير مهمـة ال نهايـة لـها . ففـي فـترة السـنتين ٢٠٠٢  -١٣٤
و٢٠٠٣ ، سيعتمد هذا البرنامج الرئيسي علــى األسـاس المتيـن المرسـخ فـي فـترة السـنتين الماضيـة ويعمـل عـن ُآثـب مـع 
الصحافـة ووسـائل االعـالم ومجموعـة مختـارة مـن الشـرآاء فـي الـدول األعضـاء والمنظمـات الدوليـة الحكوميـة وبعــض 
المنظمات غير الحكومية وغير ذلك من التجمعات المعنية . وسيعمل بالتنســيق الوثيـق مـع برامـج أخـرى مثـل التعـاون مـع 
البلدان النامية (البرنامج الرئيسي ١٢) والتعاون مع بعض البلــدان فـي أوروبـا وآسـيا (البرنـامج الرئيسـي ١٣) وفـي اطـار 
شراآات جديدة . وبهذه الطريقة ، سيتمكن البرنامج الرئيسي من الوصول الى جماهير جديدة ويفتتح قناوات اتصاالت مهمــة 
ــة فـي مخاطبـة الجمـاهير لضمـان نجـاح  ألغراض االعالم واستطالع اآلراء . وال بد من االستفادة من تجارب جهات مختلف
استراتيجية المنظمة العامة فــي مجـال االتصـاالت . فشـرآاء الويبـو فـي الـدول األعضـاء هـم خـير مـن يعـرف جمـاهيرهم 

وبامكانهم مساعدة الويبو على اعتماد أفضل وسيلة ألفضل رسالة توجه الى تلك الجماهير . 
 

ويتعين أن تختلف الوسائل المستعملة لبلوغ تلك الجماهير وتتنوع مع اختالف الفئات المستهدفة وتنوعها . وعلــى  -١٣٥
ــة ،  مدى فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، سيعمد هذا البرنامج الرئيسي الى استحداث مختلف األدوات لتوصيل رسالة المنظم
ــاليب التقليديـة مثـل المطبوعـات والصحافـة والمنتجـات المتفاعلـة ومتعـددة الوسـائل واالنـترنت .  معتمدا في ذلك على األس
وسيرآز بصفة خاصة على تصميم مجموعــة آاملـة مـن المنتجـات المرئيـة ومنتجـات االعـالم متعـدد الوسـائل التـي يمكـن 
توصيلها مباشرة وبناء على الطلب عبر التلفزيون وأحدث التقنيات الرقمية مثل االنترنت . ومن شأن تلك الجـهود أن توسـع 
نطاق الجماهير المتواصلة مع الويبو وتفتتح أبوابا جديدة لالتصاالت التي تحمل الويبو الى ماليين األشخاص في آل أقصاع 

العالم . 
 

ــل االسـتفادة مـن التكنولوجيـا  ولهذه األنشطة وغيرها من األنشطة المعتزم تنفيذها خالل فترة السنتين المقبلة ، مث -١٣٦
التفاعلية لتحسين موقع الويبو على االنترنت واعداد دليل بشأن الصورة المؤسسية لالستعمال الداخلي بغرض المســاعدة فـي 
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تنفيذ مشروع رمز الويبو بكامله ، تأثير آبير في آل أعمال المنظمة . ويقتضــي العديـد مـن تلـك األنشـطة الجديـدة مبتكريـن 
ومبدعين قادرين على تحويل ذلك المضمون الــى نسـق مرئـي وسـمعي بصـري . ونظـرا الـى سـرعة التقـدم الـذي تحـرزه 

التكنولوجيا وما يستدعيه ذلك من آفاءات ، ستزيد الويبو اعتمادها على خبراء من خارج المنظمة . 
 

ــي نشـر رسـالة الويبـو .  وبفضل التعاون الوثيق مع برامج رئيسية أخرى ، ستبذل آل الجهود القتصاد الموارد ف -١٣٧
وستكرس جهود اضافية القامة الشراآات مع مؤسسات القطاع الخاص لضمان مساعدة اضافية تدعــم مختلـف المشـروعات 
ويقتضي ذلك تخصيص الموارد الكافية لترسيخ المكاسب المحققة في فــترة السـنتين الجاريـة ، مثـل صـورة الويبـو الجديـدة 

والجيدة في العالم . 
 
 

البرنامج الفرعي ٩-١ 

تطوير الصورة المؤسسية واستحداث المنتجات 
 
 

األهداف : 
ترسـيخ الصـورة المؤسسـية للويبـو وترويجـها وتنسـيق شـكل آـل المنتجـات االعالميـة العامـة والمتخصصــة  �

للمنظمة وتوحيد طريقة عرضها . 

ــة الجذابـة التـي تلبـي احتياجـات مختلـف الفئـات المسـتهدفة  واستحداث مجموعة واسعة من المنتجات االعالمي �

والعامة من الجمهور . 

وتعزيز فعالية مبيعات منتجات الويبو االعالمية وتوزيعها .  �

 
الخلفية 

 
ــي فـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ فـي  سينفذ مشروع رمز الويبو الجديد الذي سيتم اختياره نتيجة لمسابقة دولية ف -١٣٨
ــها ومكاتبـها وسـياراتها  آل ادارات المنظمة وعلى آل منتجاتها االعالمية ، فضال عن قرطاسياتها ووثائقها وعناوين خطابات
وسائر األغراض التي توضح صورة المنظمة المؤسسية للجمهور . وسيشمل ذلك استعمال الرمز في منتجات االعالم متعدد 
الوسائل . وسينفذ ذلك بالتعاون الوثيق مع برامج أخــرى . وسيسـمح بـالترويج علـى نحـو مكثـف لصـورة الويبـو المؤسسـية 
الجديدة في آل أرجاء العالم . وسيحظى الرمز بالترويج أيضا على المستوى الداخلي بغرض تعزيز االلتزام برسـالة الويبـو 

وفهمها في صفوف الموظفين . وسيعد دليل داخلي عن الصورة المؤسسية في هذا الشأن . 
 

وسيستمر اعداد منتجات اعالمية جديدة أآثر خــالل فـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ مـع الترآـيز علـى المنتجـات  -١٣٩
القيمة التي توجه رساالت محددة عــن الملكيـة الفكريـة والنواحـي العمليـة لحمايتـها وترسـخ صـورة المنظمـة لـدى مختلـف 
الجماهير . وسيتسع انتشار تلك الصورة بفضل اعــداد منتجـات مصممـة خصيصـا لمختلـف برامـج الويبـو ، مثـل البرنـامج 
ــي  الفرعي ١٠-٢ بشأن الشرآات الصغرى والمتوسطة والملكية الفكرية ، ولمختلف فئات المخترعين والمبتكرين العاملين ف

مجاالت شتى والذين قلما يكونون على علم بحقوقهم . 
 

وباالضافة الى ذلك ، ستصمم منتجات اعالمية جديدة ذات طابع خاص على غرار مراجع الملكية الفكرية ودليل  -١٤٠
ــهور مهمـة اعـداد آتـاب عـن  الويبو بشأن الملكية الفكرية في العالم . ومن بين تلك المنتجات الجديدة ، سيعهد الى مؤلف مش
ــك  تاريخ الويبو يحتوي على فحص موضوعي لدور المنظمة في ارساء نظام الملكية الفكرية الدولي وتطويره . ومن شأن ذل

أن يوفي بالحاجة الى آتاب مرجعي عن الويبو موجه للباحثين واألوساط المعنية بالملكية الفكرية وعامة الجمهور .  
 

وسيستمر التقدم المحرز في استراتيجيات التسويق وأتمتة مبيعات المنتجات االعالمية للويبــو وتوزيعـها وتنسـيق  -١٤١
اجراءاتها خالل فترة السنتين على األقل ، بالعمل مع البرنامج الرئيسي ١٥(تكنولوجيا المعلومات) على تنفيذ نظام مســتكمل 
ومحوسب للمبيعات والتوزيع من شأنه أن يزيد الفعالية ويحسن عمليات الجرد . وستستمر أيضا الجـهود المبذولـة مـن أجـل 
زيادة عوائد مبيعات المنتجات االعالمية مع مواصلة تطبيق السياسة الرامية الى تعزيز امكانية البلدان النامية على الحصول 
على منتجات الويبو االعالمية بالمجان أو بتكلفة متدنية . وسيزيد ذلك المنهج الثنائي لتوزيـع منتجـات الويبـو وبيعـها فعاليـة 
ــواق جديـدة . وعـالوة علـى ذلـك ، سـتزيد  بمباشرة أنشطة مثل توسيع نطاق المكتبة االلكترونية والجهود المبذولة اليجاد أس
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ــي تقـدم الخدمـات فـي مجـال الملكيـة الفكريـة فـي الـدول  االعالنات المنشورة في بعض مطبوعات الويبو لخدمة الجهات الت
األعضاء . 
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مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 

ترسـيخ صـورة الويبـو آمنظمـة حيويـة متجـــددة  - ١
مفتوحة وحديثة باعتماد رمز جديد لها .  

عـدد منتجـات الويبـو التـي تحمـــل الرمــز الجديــد  �

وتنوعها . 

ــهلة االسـتعمال بشـأن  منتجات اعالمية جذابة وس - ٢
عدد أآبر من الموضوعات وبأنساق متعددة .  

ــات العامـة الجديـدة والمعدلـة  عدد منتجات المعلوم �

والمستكملة . 

وعدد المنتجات الجديدة المتخصصة .   �

زيادة في عدد منتجات الويبو الموزعـة بالمجـان  - ٣
وانتفاع أآبر بتكنولوجيا المعلومات لتحقيق ذلك . 

عدد منتجات الويبو الموزعة بالمجان .  �

ـــوع  ونسـبة مبيعـات المكتبـة االلكترونيـة مـن مجم �

المبيعات . 

زيادة في أنشـطة التسويق لمنتجات الويبو .   عدد المعارض التي يتم حضورها . ٤ - �

وآمية المبيعات من منتجات الويبو وقيمتها .  �

 
 

األنشطة 
 

اعادة تصميم آل المنتجات االعالمية لتحمل رمز الويبو الجديد وصورتها المؤسسية المتطــورة ، واالنتفـاع المكثـف  �

بالصور في تلك التصاميم . ووضع رمز الويبو الجديد على آل المنتجات االعالمية الراهنــة ، والتنسـيق الوثيـق مـع 
برامج رئيسية أخرى لتنفيذ مشروع الرمز الجديد . 

 
واعداد ما ال يقل عن ثمانين منتجا اعالميا جديدا موجها للجمهور واستكمال ما ال يقــل عـن ٤٠ منتجـا بمـا فـي ذلـك  �

اعداد تقريرين سنويين بست لغات واصدار المجلة الشهرية بثالث لغات وأربعة فهارس عن المنتجات االعالمية . 
 

ــة فـي المعـارض  وابتكار تصاميم واعالنات لمؤتمرات الويبو وغيرها من األحداث واالعداد ألجنحة الويبو االعالمي �

الدولية واالستعداد الشتراك المنظمة في مختلف الندوات واالجتماعات . 
 

ونشر عدة آتب ، بما فيها الطبعات المعدلة ألدلة الويبو ومراجع الملكية الفكريـة ودليـل الويبـو للملكيـة الفكريـة فـي  �

العالم . 
 

والرد على طلبات ما يناهز ٠٠٠ ٤٠٠ منتج للويبو وتوزيعها في العالم .  �

 
والعمل على تنفيذ نظام مستكمل ومحوسب للمبيعات والتوزيـع وتطبيقـه لضمـان تلبيـة أآـثر فعاليـة للطلبـات وادارة  �

أفضل لما يناهز ٠٠٠ ٣٥٠ من مخزونات المنظمة . 
 

والبحث عن أسواق جديدة لمنتجات الويبو عن طريق الدعاية واالعالن واالشتراك في المعارض وابرام العقـود مـع  �

الوآالء .  
وتصميم أبــواب االعـالن فـي مجـالت الويبـو آخدمـة لبـائعي المنتجـات االعالميـة عـن الملكيـة الفكريـة فـي الـدول  �

األعضاء . 
 
 

البرنامج الفرعي ٩-٢ 

مخاطبة وسائل االعالم والجمهور 
 
 

األهداف : 
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تعزيز اهتمام وسائل االعالم الدولية والمحلية والمامها بقضايا الملكية الفكرية عامـة ودور الويبـو خاصـة ، ال  �

سيما في الدول األعضاء . 

وتعزيز قدرة الويبو على الوصول الى عامة الجمــهور وفئـات خاصـة منـه والزعمـاء الذيـن لـهم نفـوذ خـاص  �

والقطاع االبتكاري . 

وتعزيز فهم الويبو وقضايا الملكية الفكرية عن طريق مكاتب الويبو في نيويورك وواشنطن وبروآسل .  �

 
 

الخلفية 
 

فـي فـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، تـم توسـيع نطـاق عالقـات الويبـو مـع وسـائل االعـالم المحليـة فـي الــدول  -١٤٢
األعضاء وتعزيزها ، مما سمح بتحسين التغطية االعالمية للمنظمة في العالم . 

 
وفي فترة السنتين المقبلة ، ستعمل المنظمة على ذلك األساس وســتعزز اتصاالتـها المباشـرة مـع الصحفييـن مـن  -١٤٣
ــة العمـل مـع مختلـف القطاعـات المهنيـة والمنظمـات غـير  الدول األعضاء وال سيما البلدان النامية . وباالضافة الى مواصل
الحكومية ، ستشن المنظمة حمالت اعالمية خاصة تستهدف بها الشبان وصانعي اآلراء في القطاع العام والقطــاع الخـاص . 
ــة وبمـا فيـها رعايـة  وستعمل الويبو عن آثب أيضا مع قطاع األعمال والمؤسسات في الدول األعضاء لتنظيم أحداث اعالمي
ــل "الصحـة والملكيـة الفكريـة" . وسـتعمل المنظمـة  الحفالت الثقافية ومعارض الويبو الخاصة التي تشرح قضايا الساعة مث
على تحسين برنامج اجتماعاتها االعالمية عن المنظمة لمصلحة الزائرين من الطالب ورجال األعمال وموظفي الحكومــات 

وغير ذلك من األوساط المعنية عامة وستسعى الى توسيع نطاق تلك االجتماعات وتصميمها على نحو يالئم الجمهور . 
 

وخالل فترة السنتين ، سيعزز مكتب الويبو للتنسيق في نيويورك اتصاالته وعالقاته مع األوساط الدولية المعنيــة  -١٤٤
بالملكية الفكرية ، بما في ذلك زعماء قطاع األعمال والحكومات من البلدان النامية غير الممثلة في جنيف ومع األمم المتحدة 
. وسيستمر هذا المكتب في اقامة العالقات مع األمم المتحدة ال سيما بشأن المسائل التي لها وقع علــى الويبـو وسيسـهر علـى 
توسيع نطاق الجهود المبذولة لمخاطبة قطاع األعمال والصحافة والمنظمات واألوساط المعنية التي تمثل المجتمـع المدنـي . 
ــة الحكوميـة واألوسـاط الحكوميـة وقطـاع األعمـال  وباالضافة الى ذلك ، ستوسع المنظمة نطاق عالقاتها مع األوساط الدولي
واألوساط المهنية والمجتمع المدني باقامة مكتبين لها في بروآســل وواشـنطن . وسيسـهم المكتبـان بـدور رئيسـي فـي اقامـة 

عالقات عمل جيدة مع األوساط االقتصادية ووسائل االعالم . 
 

وعالوة على ذلك ، سيدعم هذا البرنامج الفرعي بنشاط البرنامجين الرئيسيين ١٢ و١٣ في تصميم خطط العمـل  -١٤٥
ــا فـي ذلـك توفـير التدريـب لمواطنـي الـدول األعضـاء .  وطنية الترآيز وتنفيذها مع تضمينها عنصر مخاطبة الجماهير وبم
وسيسعى الى تحسين البنية التحتية لمعارض الويبو واشتراك المنظمة في المعــارض الدوليـة واألحـداث المماثلـة فـي الـدول 
ــم مـهني مـن المتخصصيـن فـي مجـال  األعضاء لبلوغ مستوى المحترفين . وسيستدعي ذلك االعتـماد الى حد آبير على دع

تنظيم المعارض من خارج المنظمة . 
 
 

مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 
ــة الفكريـة  صورة أرقى عن الويبو وقضايا الملكي - ١

عامة لدى وسائل االعالم . 
عدد اللقاءات والمؤتمرات الصحفية واالعالمية مع  �

موظفي الويبو . 
ـــبرامج المتعلقــة بــالويبو فــي  وعـدد المقـاالت وال �

وسائل االعالم العالمية . 
وعدد البالغات الصحفية وأعداد مستجدات الويبـو  �

الصادرة . 
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وضـوح أآـبر وزيـادة فـي فـهم الملكيـة الفكريـــة  - ٢
ودور الويبو لدى الجمهور . 

ــــم  عــدد األشــخاص الــواردة أســماؤهم فــي قوائ �

المستفيدين من منتجات الويبو االعالمية . 
ـــو واألحــداث التــي  وعـدد زائـري معـارض الويب �

ـــي ذلــك مرآــز الويبــو  ترعاهـا المنظمـة ، بمـا ف
للمعلومات . 

ـــة المنظمــة لخاصــة  وعـدد االجتماعـات االعالمي �

الزائرين . 
وعدد طلبات المعلومات العامة التي تم الــرد عليـها  �

 .
فهم أفضل لدور الويبــو وقضايـا الملكيـة الفكريـة  - ٣
بفضل مكاتب الويبو في نيويورك وواشنطن وبروآسل . 

عدد األنشطة المنجزة .  �

وعـدد االتصـاالت التـي تبيـن فـهما أفضـــل لــدور  �

الويبو وقضايا الملكية الفكرية .  
 
 

األنشطة 
 

توسيع العالقات مع وسائل االعالم في آل أقاليم العالم وترسيخها بـاصدار نحـو ١٥٠ بالغـا صحفيـا ومنشـورا مـن  �

منشورات مستجدات الويبو . وتنظيم ما ال يقل عن ١٥٠ اجتماعا اعالميا وحدثا لصالح الصحفيين . 
 

ورصد تغطية وسائل االعالم لقضايا الملكية الفكرية والويبو وتقييمها (من المرتقـب صـدور مـا ال يقـل عـن ٢٠٠٠  �

ــف ، واعـداد مـا ال يقـل عـن ٤٠٠  مقالة) ، واعداد ١١ استعراضا أسبوعيا للصحافة وتوزيعها على البعثات في جني
مجموعة من المواد الصحفية . 

وتنظيم ما ال يقل عن ١١٠ زيارات وندوات واجتماعات اعالمية في نيويورك وبروآسل وواشنطن وفي مقر الويبــو  �

ــات ، مـن موظفيـن حكومييـن وطـالب ومنظمـات غـير حكوميـة ومشـرعين وعامـة  في جنيف لمصلحة مختلف الفئ
الجمهور وما الى ذلك . 

 
ودعم العمل الموضوعي الذي تضطلع به سائر البرامج الرئيسية بالترويج لنتائجها على نطاق واسع .   �

 
والتنسيق والتعاون مع الدول األعضاء في تنظيم اليوم العالمي للملكية الفكرية .  �

 
ووضع مشروعات تعاونية مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم أنشـطة الويبو الرامية الى الوصول الى الجماهير .  �

 
والتعاون مع برامج رئيسية أخرى وال سيما البرامج ١٢ و١٣ و١٤ في تنفيذ األنشطة الرامية الى مخاطبة الجمــاهير  �

في الدول األعضاء . 
 

وادارة مرآز الويبو للمعلومات وتنظيم ما ال يقل عن معرضين في المرآز واستضافة مــا ال يقـل عـن ١٠ معـارض  �

أخرى في مقر الويبو . 
 

ورعاية ما ال يقل عن ثالثة أحداث ثقافية مفتوحة للجمهور .  �

 
وتنظيم "معارض جوالة" بالتعاون مع الدول األعضاء واألمم المتحدة .  �

 
واالشراف على مقتنيات الويبو الفنية والهدايا المقدمة من الدول األعضاء وغيرها .  �

 
وتبادل المعـلومات واالشتراك في اجتماعات لجنة األمم المتحدة المشترآة للمعلومات وغيرها من الجهات االعالمية  �

الدولية . 
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ــم زيـارات الـى  وتنظيم اجتماعات اعالمية ألعضاء السلك الدبلوماسي وسائر الممثلين الحكوميين ، بما في ذلك تنظي �

جنيف لمصلحة موظفين من البلدان النامية غير الممثلة في جنيف . 
 

ــاألمم المتحـدة والجماعـة األوروبيـة وصنـدوق النقـد الدولـي  واطالع الويبو على آل األحداث والتطورات المتعلقة ب �

والبنك الدولي وغيرها من المنظمات المهتمة بقضايا الملكية الفكرية . 
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البرنامج الفرعي ٩-٣ 

منتجات االعالم متعدد الوسائل 
 
 

الهدفان : 
ــات المفيـدة والشـاملة عـبر موقـع الويبـو علـى االنـترنت لجمـاهير العـالم بطريقـة جذابـة  توفير أحدث المعلوم �

ومتنوعة وشيقة . 

وتعزيز فهم الملكية الفكرية عبر البرامج التلفزيونية وبث األفالم وغيرها من البرامج عبر االنترنت .  �

 
الخلفية 

 
خالل فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، اتخذت تدابير مهمة لتحسين المعلومــات المقدمـة علـى موقـع الويبـو علـى  -١٤٦
االنترنت نوعا وآما ، فأعيد تصميم الموقع بكامله وتم تنســيق المواقـع الفرعيـة . وأضيفـت اللغـة العربيـة واتخـذت التدابـير 

الالزمة العداد محتويات الموقع باللغة الروسية . وأصبح موقع الويبو يعتبر موقعا رائدا في مجاله . 
 

ــطة  وسـتزيد المعلومـات الموجهـة لعامـة الجمـهور وفئـات مسـتهدفة جديـدة (مثـل الشـرآات الصغـرى والمتوس -١٤٧
والمبتكرين والمخترعين والمنظمات غير الحكومية) خالل فترة السنتين المقبلة مــن أجـل ازالـة الغمـوض عـن دور الملكيـة 
الفكرية وقيمتها . وسيستعان بالتكنولوجية التفاعلية لعرض تلك المعلومات على موقع الويبو بما يسهل النفاذ اليــه مـن الـدول 
األعضاء . وسيتسع ويزدهر موقع الويبو خالل فترة السنتين ليضـم معلومـات ولغـات جديـدة . وستباشـر األنشـطة المتعلقـة 
بالموقع بالتعاون الوثيق مع البرنامج الرئيسي ١٥ . وهذا البرنامج الفرعي مسؤول عن تنسيق الجوانب المظهريـة والعمليـة 

لموقع الويبو وسائر المواقع الفرعية من أجل ضمان وحدة الصورة المؤسسية واتساق المعلومات . 
 

وستشهد البداية المتواضعة التي ظهرت فيها األفالم ومنتجات االعالم متعــدد الوسـائل فـي فـترة السـنتين ٢٠٠٠  -١٤٨
ــن شـأن ذلـك أن يزيـد مـن  و٢٠٠١ ازدهارا ملموسا يلبي الطلب الواسع على المعلومات في شكل أآثر دينامية وتفاعال . وم
ــو بفضـل اعـداد شـرائط فيديـو تسـتعرض أحـداث الويبـو وأنشـطتها ومعارضـها وتبـث عـبر  وضوح الملكية الفكرية والويب
االنترنت . وستنشر المنظمة اعالنات خدماتها العامة عبر التلفزيون وقنوات األخبار الدوليــة آمـا سـتنتج العديـد مـن األفـالم 
ــذ تلـك الخطـة  الوثائقية التي تتناول مختلف جوانب الملكية الفكرية ال سيما لمصلحة الشباب وعامة الجمهور . وسيتطلب تنفي
ــة للـبرامج الحاسـوبية  الطموحة من الويبو أن تعمل عن آثب مع القطاع الخاص ، سواء شرآات الترفيه والشرآات المصمم
أو القطاعات الصناعية التقليدية . وال بد أيضــا مـن اقامـة الشـراآات مـع هيئـات البـث التلفزيونـي علـى الصعيـد الدولـي أو 
الوطني لضمان حصة مــن وقـت البـث المتـاح لألفـالم . ومـن أولويـات العمـل المتعلـق باالنتـاج االعالمـي متعـدد الوسـائل 
والسمعي البصري ضمان الجهة الراعية البرام اتفاقات االنتاج التي تسمح بالحد مــن التكـاليف الباهظـة المترتبـة علـى ذلـك 

النوع من االنتاج . 
 

ــي المنظمـة وسـيعمل فـي ذلـك االطـار  وسيتولى هذا البرنامج الفرعي تنسيق سائر المنتجات السمعية البصرية ف -١٤٩
بالتعاون الوثيق مع البرنامج الرئيسي ١٥ . 

 

مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 

زيادة آميــة المعلومـات علـى موقـع الويبـو علـى  - ١
االنترنت وتنوعها . 

عدد الوثائق المـتاحة بكل لغة على الموقع .  �

ــع  تعزيز الجمهور الذي يصل اليه الموقع والمواق - ٢
الفرعية . 

عدد زيارات الموقع .  �

نشر رسالة الويبو عبر شرائط الفيديو واألفالم .  عدد منتجات االعالم متعدد الوسائل المبتكرة . ٣ - �

ــــريعة والموثـــوق بـــها  توفــير المعلومــات الس - ٤
والرخيصة والحديثة الى الدول األعضاء والفئات المعنية 

والجمهور . 

عدد صفحات الويبو المطلوبة على موقع المنظمة . �
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األنشطة 
 

توسيع نطاق المعلومات العامة المتاحة على موقع الويبو على االنترنت ، بما في ذلك توفير المـواد التفاعليـة وأفـالم  �

الفيديو . 
 

وتحسين الجوانب المظهرية والعملية لشكل الموقع وامكانية المالحة عليه وضمان اتساق نسقه وانســجام الموقـع مـع  �

سائر المواقع الفرعية . 
 

وادخال المواد على الموقع الرئيسي وتوسيع نطاقها بلغات اضافية بالتعاون مع البرامج المعنية .  �

 
ــها ومعارضـها ومـا الـى ذلـك الذاعتـها عـبر  وانتاج نحو عشرة شرائط فيديو في السنة تتناول أحداث الويبو وزيارات �

موقع المنظمة . 
 

وانتاج ما ال يقل عن عشرة اعالنات تلفزيونية أو أفالم قصيرة حسب الدعم الخارجي المتوفر بشأن الملكيــة الفكريـة  �

وبثها عبر القنوات الدولية والوطنية . 
 

وانتاج برامج تلفزيونية وثائقية حسب الدعم الخارجي المتاح لمصلحة عامة الجمــهور عـن جوانـب الملكيـة الفكريـة  �

مثل الطاقة االبداعية واالبتكار في أحجام وأنساق متفاوتة الذاعتها عبر المحطات الوطنية والدولية . 
 

وانتاج أقراص مدمجة عديدة لألطفال والشباب وعرضها في جناح الويبو المقام في المعارض والندوات .  �

 
ــها لالشـتراك فـي اعـداد منتجـات االعـالم متعـدد  واالتصال بتجمعات القطاع الخاص واعداد مشروعات تعاونية مع �

الوسائل ورعايتها . 
 

وتسهيل االتصاالت الداخلية بتحسين المعلومات المفيدة المتاحة للموظفين عبر االنترانت .  �

البرنامج الفرعي ٩-٤ 

الشؤون غير الحكومية 
 
 

الهدفان : 
تعزيز فائدة الويبـو وعملـها والملكيـة الفكريـة بمـا يخـدم قطـاع األعمـال والـهيئات المهنيـة والمجتمـع المدنـي  �

بأوساطه المعنية . 

وتحسين قنوات االتصال والتعاون بين الويبو والمنظمات غير الحكومية .  �

 
 

الخلفية 
 

خالل فترة السنتين ، ستستمر الويبو في توسيع نطاق عالقاتها مــع المنظمـات غـير الحكوميـة وتعزيزهـا اقـرارا  -١٥٠
منها بأهميتها المتزايدة في عمل المنظمة . وستواصل االتصاالت مع شرآاء الويبو التقليديين غــير الحكومييـن مـن المعنييـن 
ــو .  بالتطوير التدريجي لقوانين الملكية الفكرية العالمية وقواعدها ومعاييرها وأنظمة الحماية العالمية التي تشرف عليها الويب
وعالوة على ذلك ، ستبذل جهود اضافية لرعاية العالقات مع قطاع األعمال والجهات المعنية بالتكنولوجيا واالنترنت والتــي 
لها مصالح في قضايا الملكية الفكرية ومع الفئات المعنية من المجتمع المدني والتي برز اهتمامها مؤخرا فــي مجـال الملكيـة 
الفكرية وال سيما في مسائل مثل الفولكلور والمعارف التقليدية والتنوع البيولوجي وحماية البيئة . وستضطلع تلك المنظمــات 

غير الحكومية بدور مهم في تحديد الرأي العام بشأن قضايا الملكية الفكرية .  
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مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 

عالقــات محســنة وتعــاون أوثــق بيــن الويبــــو  - ١
والمنظمات غير الحكومية . 

عدد االتصاالت بين الويبو وممثلي المنظمات غير  �

الحكومية . 

وآمية المعلـومات المتاحة لتلك المنظمات .  �

ــة وعمـل الويبـو  فهم أفضل لقضايا الملكية الفكري - ٢
واهتمام أآبر من جانب المنظمات غير الحكومية . 

عـدد المنظمـــات غــير الحكوميــة المشــترآة فــي  �

اجتماعات الويبو وأنشطتها . 

 
 

األنشطة 
 

الحفاظ على سجالت المنظمات غير الحكومية التي لها صفة المراقب الخاصة أو الدائمة لدى الويبو .  �

 
وتوفير المعلومات الضرورية لجمعيات الويبو السداء المشورة لها بشأن منح صفة المراقب الدائمة في الويبو لبعض  �

المنظمات غير الحكومية المحددة . 
 

وتنظيم اجتماعات وزيارات وأنشطة أخرى مع المنظمات غير الحكومية .  �

 
وتوفير المعلومات لتلك المنظمات .  �
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الجدول ١١-٩   الميزانية المفصلة لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣  
البرنامج الرئيسي ٩ 
االتصاالت العالمية 

 
ألف - تغير الميزانية بحسب غرض االنفاق 

(بآالف الفرنكات السويسرية) 
   2000-2001    Variation   2002-2003

   Revised    Program    Cost    Total   Proposed
 Object of Expenditure    Budget   Amount    %  Amount    %   Amount    %    Budget

    A    B    B/A    C   C/A   D=B+C   D/A    E=A+D
         

 Staff Expenses         8,557         320        3.7         609      7.1          929      10.9         9,486
 Travel and Fellowships            790           90      11.4           32      4.1          122      15.4            912

 Contractual Services         3,216           (9)     (0.3)         115      3.6          106        3.3         3,322
 Operating Expenses            495         670    135.4           41      8.3          711    143.6         1,206

 Equipment and Supplies              95         287    302.1           14    14.7          301    316.8            396
      13,153      1,358      10.3         811      6.2      2,169      16.5      15,322

 
باء - تغير الميزانية بحسب فئة الوظيفة 

 
  2000-2001   Variation  2002-2003
   Revised    Proposed
    Budget     Budget

 Post Category    A    B-A    B
    

 Directors               1                -                1  
 Professionals               8                4              12  

 TOTAL             27                1              28  
 

جيم - اعتماد الميزانية بحسب البرنامج الفرعي وعناصر غرض االنفاق 
(بآالف الفرنكات السويسرية) 

 
  Sub-program  Total

 Object of Expenditure  1  2  3  4  
       

 Staff Expenses      
  Posts      3,584      4,392         754              -        8,730
  Short-term Expenses         455         241              -           60           756

 Travel and Fellowships      
  Staff Missions           40         495           50           80           665
  Government Officials              -         247              -              -           247

 Contractual Services      
  Conferences              -              -              -              -                -
  Consultants           50         660         210         240        1,160
  Publishing         960           30              -              -           990
  Other         518         294         360              -        1,172

 Operating Expenses      
  Communication and Other              -      1,164           42              -        1,206

 Equipment and Supplies      
  Furniture and Equipment              -              -           80              -             80
  Total      5,733      7,713      1,496         380      15,322

 


