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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 التاسعةالدورة 

ىل  17جنيف، من   2016 مايو 20اإ
 
 

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات مستخدميراء آلاستقصاء 

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 امللخص
، وأأعرب اجمليبون عن 2015عام )املعاهدة(  مس تخديم معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتُأجري اثين اس تقصاء لآراء  .1

الأخرى، وابلتحسن امللموس  الإداراتكلك، وابملكتب ادلويل واملاكتب/ املعاهدةنظام عن  رضامه ابلغ الاس تقصاء عن
ىلابلنظر  . وترد نتاجئ الاس تقصاء يف امللخص 2009الاس تقصاء الأول اذلي ُأجرى عام يف اليت وضعت  املقارنةأأسس  اإ

 من هذه الوثيقة. 1التنفيذي يف املرفق 

 معلومات أأساس ية
(. واكنت أأهداف "2015اهدة املع)"اس تقصاء  2015عام عاهدة املمس تخديم  أأجرى املكتب ادلويل اس تقصاء لآراء .2

 الاس تقصاء اكلتايل:

 ؛مبارشةعاهدة اليت يقداها املكتب ادلويل املخدمات عن الرضا  مس توايتقياس  )أأ(

 (؛"2009 عاهدةاملاس تقصاء ") 2008/09عاهدة اذلي أأجري يف املنتاجئ اس تقصاء ب الرضا  مس توايتومقارنة  )ب(

 خرى ي ر الويبو.الأ  والإداراتاكتب املعاهدة اليت توفرها ملاملرتبطة ابومقارنة مس توايت الرضا ابخلدمات  )ج(

م اذلي س بق وأأجرى اس تقصاءات للوي  دماتاخلتعاون مع مقدم ابل  2015عاهدة ملاُأعّد اس تقصاء  .3 م يب اإ بو اخلاريج اإ
ىل املشاركة يف الاس تقصاء من خالل روابط  املعاهدةنظايم مدريد ولهاي. وُدعي مس تخدمو ل  أأرسلت ابلربيد  صيةش اإ

 من هذه الوثيقة. 2أأس ئةل الاس تقصاء يف املرفق جدول رد يكتابة بأأي لغة. و مع تشجيعهم عىل التعقيب  لكوروينالإ 
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ىل املشاركة يف الاس تقصاء واس تمكهل أأكرث من املعاهدة  مس تخديممن  10000وُدعي أأكرث من  .4 مس تخدم،  1000اإ
 ادلويل املكتبعن ابملائة  89الرضا  درجة تبلغو عاهدة كلك، املنظام الرضا عن  مس توايت عالية منوعربوا عن 

 .الأخرى الإداراتاملاكتب/ابملائة عن  83و

 املتابعة
خدمات لتحسني قوراحات املس تخدمون ابل خصهااليت  اجملالتخطوات هبدف معاجلة يف اختاذ املكتب ادلويل  بدأأ  .5

خدمات  بشأأن س تقصاءاليت قداها اجمليبون عن الا ابلقاااي والتعليقات ادحمددة غ لك مكتب معِن املكتب ادلويل. وسيبل  
طار  ا يفصفاهت اختالفعىل من املاكتب مكتب لك قداها يعاهدة اليت امل  عاهدة.املاإ

ن  .6 ىل الإحاطة علام اإ الفريق العامل مدعو اإ
الواردة يف املرفق  2015 عاهدةاملبنتاجئ اس تقصاء 

 .من هذه الوثيقةالأول 

 [اناملرفق يل ذكلي]
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الأولاملرفق   

 2015الرباءات التعاون بشأأن  عاهدةماس تقصاء 
 امللخص التنفيذي

 املقدمة .1

هدف أأسايس تحقيق ( ل 2015عاهدة ملا)اس تقصاء  2015 خالل عام املعاهدة 1س تخديمجري اثين اس تقصاء لآراء م أُ 
التعقيب عىل وظائف أأياا طلب الاس تقصاء و  .اليت تقداها الويبو املعاهدةخدمات عن هو قياس مدى رضا املس تخدمني 

ىل النتاجئ الرئيس ية التالية:املعاهدة نظامالأخرى داخل  والإداراتاملاكتب  تؤدهيااليت  املعاهدة  . وخلص الاس تقصاء اإ

 مهنجية الاس تقصاء .2

دمات اليت تقداها الويبو واملاكتب الأخرى من يي  املنتجات واخلالاس تقصاء تقيمي  من اجمليبني عىلطلب 
 والرضا. اجلودة

ىل ابلربيد الإلكوروين س تقصاء شصية لإجراء الابط وأأرسلت روا 2تسع لغات.ب قصاء توأأعد الاس    10830اإ
 قامئة املودعني و الوالكء، من الطلبات ادلولية ومن عناوين وتشملالعناوين الإلكورونية  قيتت س  اُ معاهدة. و لمس تخدما ل

 .عاهدةامل نرشة أأنباءاملشوركني يف 

الس تقصاء. كام املتوقعة لعاي ر املا يشام ى مع %، مم10س تجابة وحو الانس بة  بلغت الاس تقصاء، أأي 1036واس تمكل 
 تعليق ير. 1000قدم اجمليبون عىل الاس تقصاء أأكرث من 

 اجمليبون .3

من بدلان يكرث فيه اس تخدام  اكن ، علام بأأن معظمهاالاس تبيانعىل من املس تخدمني  ومتنوعةأأجابت طائفة واسعة 
 وهو أأمر مفهوم. املعاهدة

                                                
1

 .2009. وأأجري أأول اس تقصاء بشأأن املعاهدة عام 15-2014 للويبو للثنائية واملزيانيةربانمج وثيقة الوفقا ل 
2

 الصينية والإنلكزيية والفرنس ية والأملانية والياابنية والكورية والربتغالية والروس ية والإس بانية. 

  اليت تقداها الويبوللرضا عن املنتجات الإعالمية واخلدمات اخلاصة ابملعاهدة العام  ؤرش العاملياملبلغ 
 %.89 ةنس ب

  ذ فاقت درجة رضامه عن  ابلغ رضامهأأعرب املس تخدمون عن عن تدريب املعاهدة اذلي تقدمه الويبو اإ
 %.90خدمات التدريب الفردي 

  جسلت خدمات املعاهدة اليت توفرها املاكتب والإدارات الأخرى كلك، عىل اختالف صفاهتا مكاكتب تسمل
دارة البح  ادلويل الطلبات  دارة الفحو واإ  %.83، درجة رضا املس تخدمني قدرها ص المتهيدي ادلويلاإ

  ودليل قدم مس تخدمو املعاهدة اقوراحات حمددة لتحسني اجلزء اخلاص ابملعاهدة عىل املوقع الإلكوروين للويبو
 واخلدمات يسب اللغةلمعاهدة لنظام الإلكوروين وال تدريب املعاهدة ، و املعاهدةمودع الطلب بناء عىل 

ىل الويبو.  وتسديد الرسوم اإ
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 املشاركة يسب البدل 1.3

اجمليبون عن الاس تقصاء من البدلان التالية:اكن 

 

 س نواي املعاهدةعدد الطلبات املودعة بناء عىل  2.3

 101 مهنم بني% 38أأودع طلب دويل يف الس نة، بيامن  500أأكرث من من مجمل اجمليبني عىل الاس تقصاء % 4أأودع 

 طلبا. 20أأقل من مهنم % 58أأودع طلب دويل يف الس نة، و  500و
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 سويسرا

 المملكة المتحدة

 فرنسا

 االتحاد الروسي
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 ألمانيا

 الهند

 جمهورية كوريا

 اليابان

 الصين

 الواليات المتحدة األمريكية

2% 
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9% 

29% 

58% 
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 التصال وقنوات املعاهدةالتصال ابلويبو بشأأن  وت رة  3.3

يف املكتب  أأفرقهتاأأو  املعاهدةالعاملني يف ومبن اتصلوا من التصال  وت رةلب من اجمليبني عن الاس تقصاء حتديد طُ 

آخر س تة أأشهر. واتصل خاللادلويل  ىل ، ممن أأجابوا عىل الاس تقصاء، ابلويبو املعاهدةمس تخدمو  أ ثالث مرات يف مرتني اإ

ع للمكتب ادلويل أأكرب عدد من التصالتاب الطلبات التوتلقى مكتب تسمل املتوسط يف فورة مدهتا س تة أأشهر.

 

لويبو والهاتف. أأما الفاكس والربيد فمل الإلكوروين لوقع املالتصال املفاةل يلهيا واكن الربيد الإلكوروين هو وس يةل 

يف الاس تقصاء، ارتبطت وس يةل التصال املفاةل ابعتبارات منطقة الواردة ليقات احلرة . ووفقا للتع الوت رةيس تخدما بنفس 

 حمددة. مسأأةلاملس تخدم عن أأرسع الوسائل يف حل  وتصورالتوقيت 

 

 املس تخدمون اذلين أأاثروا مسأأةل أأو قدموا شكوى  4.3

يف الويبو. املعاهدةأأاثر يوايل مس تخدم من أأصل مخسة من اجمليبني عن الاس تقصاء، مسأأةل أأو قدم شكوى بشأأن 
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 التدريب

 الفريق اآلخر

 األفرقة المعنية بمعالجة الطلبات 

 الخط اإلعالمي للمعاهدة

 الخدمات اإللكترونية للمعاهدة

   المكتب الدولي/مكتب تسلم الطلبات 
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   البريد
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 الهاتف

 (نماذج لالتصال بنا)اإلنترنت 

 البريد اإللكتروني
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82% 

0100200300400500600700800900

 (نعم)شكوى /مسألة

 (ال)شكوى /مسألة
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 اليت تقداها الويبو ملعاهدةالإعالمية واخلدمات اخلاصة ابنتجات امل اجلودة والرضا عن  .4

 .اليت تقداها الويبو ملعاهدةاملنتجات الإعالمية اخلاصة ابو مؤرشات اجلودة والرضا لتقيمي اخلدمات  ُُصمت

عاليم  ن اكن منتج اإ ويش ر ، ها"حيقق أأم "مل توقعات املس تخدم بشأأن اجلودة " يقققد "ما أأما مؤرش اجلودة فيقيس اإ
ىل  املؤرش   بـ"حتقق" التوقع أأفادتنس بة الإجاابت اليت اإ

عاليم العام ل رضا الس يق ي وأأما مؤرش الرضا ف  وحده املنتج الهنايئ  يقترص عىلأأو خدمة ما. ومل ما لمجيبني عن منتج اإ

القدرة أأو توفر العاملني و  التقناملنتج أأو اخلدمة مهنا ادلمع  توصيلجوانب أأخرى تدخل يف  تامن، بل وحدهاأأو اخلدمة 

لهيم واس تجابهتم عىل  من مخس  درجاتس تخدام جدول منتج وخدمة ابوي رها. وقُمّي لك يف الوقت املناسب  الردو النفاذ اإ

 يه "ضعيف" و"متوسط" و"جيد" و"جيد جدا" و"ممتاز"(.ونقاط )

 املعاهدة يف الويبوقطاع التصال ابلعاملني يف   1.4

جيابيا للغاية، مما  املعاهدة يف الويبو قطاع اعترب اجمليبون عن الاس تقصاء من مس تخديم املعاهدة سلوك العاملني يف اإ

أأسفر عن مس توايت عالية من رضا املس تخدمني عن هذا اجلانب من خدمات الويبو. ووجد اجمليبون عن الاس تقصاء عامة 

.واملعرفةاملعاهدة يف الويبو يتسمون ابللباقة والود والكفاءة واملهنية قطاع أأن العاملني يف 

 

 :كام ييللمجيبني ادحمدد ل رضا ال درجة توجاء

 
 %(84: العام الرضا درجة)
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 بعض الأمثةل ادحمددة عن جمالت التحسني اكلتايل: املكتوبةوأأورد اجمليبون يف تعقيباهتم 

 ساعات خدمة املس تخدمني يف خمتلف مناطق التوقيت؛ زايدة -
 والرد عىل وحو أأرسع عىل الرسائل الإلكورونية؛ -
 به؛وتيس ر التعرف عىل الشخص املناسب لالتصال  -
 وترسيع اخلدمة خاصة يف القاااي الطارئة؛ -
 .ملعاهدةاب املرتبطةيف خدمة العمالء  املتاحة زايدة اللغاتو  -

 الإعالمية املوارد  2.4

عالمية وشامةل ملعاهدةاب اخلاصةاملوارد الإعالمية  أأن قصاءتاجمليبون عن الاس   رأأى . للغاية اليت تقداها الويبو اإ

عىل  ملعاهدةاب اجلزء اخلاص ، كام أأجعهبماملعاهدةودليل مودع الطلب بناء عىل يه  عاهدةاملنرشة أأنباء واس تحسن اجمليبون 

 وين للويبواملوقع الإلكور 

 

  اكلتايل:لمجيبنيادحمدد ل رضا درجة ال توجاء

 
 %(81: العام الرضادرجة )

جراء حتسني يف عر  املوارد الإعالمية عدد من اجمليبنياقورح  كام ووضوهحا.  ملعاهدةاب اخلاصة عن الاس تقصاء اإ
الويبو. وفامي ييل بعض  الإلكوروين عىل موقع ملعاهدةاجلزء اخلاص ابيف  والتصفحمات و لقوا عىل صعوبة العثور عىل املعلع

 لتحسني:االأمثةل ادحمددة عن جمالت 
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 ضعيف متوسط جيد جيد جدا ممتاز
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ىل التحسني الإلكوروين املوقع عر  املعلومات الواردة عىل - املطلوبة عىل املوقع  العثور عىل املعلوماتو ، حيتاج اإ
 يس تغرق وقتا طويال؛

 دث ابس مترار.ول حيُ  تصفحه ويصعب جدا مس تواه عايل بناء عىل املعاهدة مودع الطلبدليل  -

 املعاهدةتدريب  3.4

يف صفوف  ةعاليرضا درجة تدل عىل  درجاتاليت تقداها الويبو  تدريب املعاهدةب  اخلاصةواملوارد ت دمااخل جسلت

الفيديو عن طريق  عن بعد وسلسةل التدريب ميلندوات الإلكورونية ودورات التعلاملس تخدمني. كام يصلت الندوات وا

 .عالية درجاتعىل اخلاصة ابملعاهدة 

 

حدى ندوات% من اجمليبني عىل الاس تقصاء 27ويرض  أأما اخلدمات واملنتجات الثالث الأخرى . املعاهدة شصيا اإ

 .%10وحو  تلغبلمجيبني عن الاس تقصاء ل تخدام س  ا درجةاخلاصة ابلتدريب فسجلت لك مهنا 
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 مشاركة في دورة للتعليم عن بعد خاصة بالمعاهدة

 مشاركة في تدريب عن طريق الفيديو خاص بالمعاهدة

 مشاركة في ندوة إلكترونية خاصة بالمعاهدة

 مشاركة في إحدى ندوات المعاهدة
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 :ادحمدد لرضاا درجةوفامي ييل 

 
 %(74: العام الرضادرجة )

. املعاهدةخلدمات تدريب  ادحمددة ادلرجات%( أأقل من 74) املعاهدةتدريب عن  العاممس توايت الرضا وياليظ أأن 
عن  درجاتومل يقدموا  العامدوا عىل السؤال املتعلق ابلرضا ر ممن الاس تقصاء  اجمليبنين وقد يفرس ذكل جزئيا بأأن الكث ر م

ىل عدم  ذكل أأياا عزىوقد ي .الرضا الفردي ، أأو عدم الرضا عن بعض جوانب املعاهدةبوجود خدمات تدريب  ادلرايةاإ
 املعاهدةتدريب  ؤكد عىل احلاجة لتعزيز الإعالن عنت ادحمددوالرضا  العامبني الرضا  ادلرجاتلعل الهوة يف . و املعاهدةتدريب 

 .أأمهية الوروجي هل يقدمه الويبو و اليت

والقاااي امللموسة الوييدة اليت احلرة هبدف التعرف عىل العنارص ادحمددة من عدم الرضا. املكتوبة للت التعليقات وحُ 
 ولها )لعتبارات منطقة التوقيت(.اوجد ووت رهتاوالعمل هبا، وعدد الندوات الإلكورونية  املعاهدةعرث علهيا يه توفر ندوات 

 الطلبات ادلوليةمعاجلة  4.4

س توايت عالية من جسلت معاجلة املكتب ادلويل )بوصفه مكتب تسمل الطلبات وبصفته العامة( للطلبات ادلولية م 

ابية احلرة عن تك فوق. وعرب البعض يف التعليقات ال " مفا بـ"جيدعن الاس تقصاء % من اجمليبني 87رضا املس تخدمني فصنفه 

لهيم النفاذمدى توفر العاملني وسهوةل عدم الرضا عن بعض املس توايت من  ىل هذا  اإ  .التواصلعند احلاجة اإ
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2% 
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  تدريب المعاهدة ككل

 سلسلة التدريب عن طريق الفيديو الخاصة بالمعاهدة

 دورات التعليم عن بعد الخاصة بالمعاهدة
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 ندوات المعاهدة

 ضعيف متوسط جيد جيد جدا ممتاز
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 النظام اإللكتروني للمعاهدة

 المعالجة في المكتب الدولي

 المكتب الدولي/إيداع الطلب لدى مكتب تسلم الطلبات

 الجودة

 الرضا العام
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 اكلتايل: ادحمدد العام الرضا درجة

 
 %(87: العام الرضا درجة)

 ويعتربها، لمعاهدةالإلكوروين لنظام ال %( اخلدمات اخلاصة يف 35اس تخدم وحو ثل  اجمليبني عن الاس تقصاء )
ىل  وتعقب امللفات ةدار اإ لتقدمي الواثئق و عامة س تخدام سهةل الااملس تخدمون  املعلومات. ي ر أأن بعض التعليقات أأشارت اإ

دارة يقوق النفاذ املتعلقة  تتعلقبعض الصعوابت التقنية يف احلصول عىل الشهادات الرمقية وجتديدها، وصعوابت أأخرى  ابإ
 .لمعاهدةالإلكوروين لنظام ل اب

 مثةل ادحمددة عن اجملالت اليت أأعرب املس تخدمون عن رببهتم يف حتسيهنا:الأ  بعض فامي ييلوترد 

ىل الشخص  -  هاتفيا؛ لوباملطصعوبة الوصول اإ
 حلل املشلكة؛ املناسبالشخص  التعرف عىلرضورة تسهيل و -
 ؛رمغ مؤهالهتم وصعوبة التفامه مع بعض العاملني -
ىل املس توى املطلوب؛ املتحدثةاللغات وعدم ارتقاء  -  دامئا اإ
ىل الزمالء يف جمال معليات  وصعوبة -  ؛من خالل الفاكس املعاهدةالوصول اإ
ىل و  -  ؛، مثل املتصفحات، والربامج املساعدة يف أأنظمة التشغيلأأكرب يف متطلبات التكييف مع النظاموضوح احلاجة اإ
 اتالواثئق ومعاجلة الرسوممثل أأداء النظام والشهادات الرمقية وحتميل  لمعاهدةالإلكوروين لنظام ل مسائل متعلقة ابو  -

دارة النفاذ  ؛واإ
 ،لمعاهدةالإلكوروين لظام نعىل ال التدريب  زيد منوامل  -
 ادلفع الإلكوروين.يف يارات اخل زيد من وامل -

 اخلدمات املالية 5.4

ىل مودعي الطلبات  عن جودة التامرضامه  اجمليبون عن الاس تقصاء عن أأعرب اخلدمات املالية التابعة للويبو املوهجة اإ

 .املعاهدةبناء عىل 
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 الخدمات المالية
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: اكلتايلادحمدد للمجيبنيالرضا درجة  توجاء

 
 %(87: العام الرضادرجة )

 مهنا ما ييل:و وذكر املس تخدمون أأمثةل حمددة عن جمالت التحسني 

ىل احلاجة  -  ؛(حاليا احلساب احلايل للويبو )ل يتوفر سوى الفرنك السويرسيمعالت يف يارات ت خ الازايدة اإ
ىل -  ؛لدلفع أأخرىضافة وسائل طرق ادلفع واإ  اقتوس يع نط واحلاجة اإ
ىل العاملني يف  -  املالية. اخلدماتوصعوبة الوصول اإ

 وخدماهتا اليت تقداها الويبو املعاهدةن منتجات ع العامالرضا  .5

عالوة عىل التقيمي ، اخلاصة ابملعاهدةواخلدمات الإعالمية املنتجات عن  مدى رضامه العام طلب من اجمليبني أأن يقيّموا
 لمنتجات واخلدمات.الفردي ل 

" أأو ابلرضا البالغ% من اجمليبني أأهنم يشعرون "ابلرضا" أأو "89واحد يول الرضا العام، أأشار وردا عىل سؤال 

ىل "الرضا املتوسط" 10، فأأشار %11البقية ونسبهتا ". أأما التام لرضااب" ىل "عدم الرضا".1 ومن مث أأشار% مهنا اإ % فقط اإ

 

 ادلولية والإداراتاليت تقداها املاكتب الأخرى  املعاهدةخدمات  .6

صفاهتا ادلولية أأقل بقليل  عىل اختالف ادلولية والإداراتاملاكتب الأخرى اليت تقداها  املعاهدةخدمات درجة جاءت 

وعند تقيمي خدمات ماكتب تسمل الطلبات )ل تام مكتب تسمل  خدمات املكتب ادلويل التابع للويبو.درجة ن م عامليا

دارةالطلبات/املكتب ادلويل(  دار  البح  ادلويل واإ % من اجمليبني 83منح ، عىل وحو جامعي الفحص المتهيدي ادلويل اتواإ

14% 28% 45% 12% 1% 

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

 الخدمات المالية عموما
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 الرضا البالغ

 الرضا

 الرضا المتوسط

 عدم الرضا

عن معاهدة  مؤشر الرضا العام
 %89: التعاون



PCT/WG/9/11 
Annex I 
10 

 هذه اخلدمات.تقيمي "جيد" أأو أأعىل ل عن الاس تقصاء درجة 

 

عىل  دارات الفحص المتهيدي ادلويلاإ و  دارة البح  ادلويلاإ اليت أأعدهتا  املعاهدةالفائدة العامة من تقارير  تويصل
ن اخنفات درجات  عاليةتقيمي درجات  يف التقارير وتوفر العاملني يف  ادحمددة، واجلودة تقيمي الرد يف الوقت املناسبواإ
ىل التصال هبم. دادلولية عن الإدارات  احلاجة اإ

 الرضا العام ادحمدد اكلتايل: تقيمي وترد درجات

 
 %(83: العام الرضادرجة )

 ي ر املكتب ادلويل اكلتايل: والإداراتاحلرة بشأأن خدمات املاكتب  املكتوبةوجاءت بعض أأمثةل التعليقات 

لكورونيا؛ - ىل الواثئق اإ  صعوبة النفاذ اإ
 ؛وعدم الرضا عن جودة البح  ادلويل وخدمته -
ىل فايص الرباءة -  ؛وصعوبة الوصول اإ
دراج وعدم  -  ؛يف تقرير البح  واثئق حاةل التقنية الصناعية السابقةاإ
 ؛ل يعتد هبا الرباءة فاييصت وبعض اعوراضا -
 ؛عىل أأمكل وجه للبح وعدم منح الفايصني الوقت الاكيف  -
لكورونيا؛ دخاصة عن الطارئةاملساعدة احلصول عىل  المتكن منوعدم  - يداع الطلب اإ  اإ

83 

81 

82 

83 

89 

90 

88 

88 

020406080100

 ككل

 إدارات الفحص التمهيدي الدولي

   إدارات البحث الدولي

 مكاتب تسلم الطلبات
 ( المكتب الدولي/ال تضم مكتب تسلم الطلبات)

 الجودة

 الرضا العام
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 الوطنيةيف املرحةل لمعاجلة لالقمية املاافة  .7

عىل اجمليبني  % من81 ورد، ةالوطنييف املرحةل لمعاجلة ل املعاهدةاملاافة اليت توفرها  ُأقر عىل نطاق واسع ابلقمية

رثر التقارير ادلولية ورسعة ابلنس بة لأ ق التوقعات حتقنس بة من عدم  تلويظتقيمي "جيد" أأو أأعىل. كام بدرجة الاس تقصاء 

يف أأث رت مسائل متعلقة ابلعورا  والتأأخ ر اليت واهجوها  احلرة، الكتابيةويف التعليقات  .ةالوطنييف املرحةل املعاجلة 

 .الوطنية املرحةل

 

 2009مقارنة بنتاجئ اس تقصاء عام  ن الأداءحتس .8

ىل حد ما،  2015و 2009ني املتبعتني يف اس تقصايّئ حصيح أأن املهنج مقارنة بعض النتاجئ يف جمال  جيوزخمتلفتان اإ
 املنتجات الإعالمية واخلدمات.

 اخلدمة أأو املنتجتقيمي 
 

% الفرق يف الرضا عام 
 2009مقارنة بعام  2015

 
  التابعة للويبو ملعاهدةاخلاصة اباملوارد الإعالمية 

 7.41+ املعاهدةدليل مودع الطلب بناء عىل 
 1.87+ املعاهدةنرشة أأنباء 

  
  املعاهدةتدريب 

 13.22+ تقدمي الندوات
 19.09+ ملعاهدةاخلاصة ابالعرو  متعددة الوسائط )فيديو( 

  
  معاجلة الطلبات ادلولية

 13.83+ مكتب تسمل الطلبات/املكتب ادلويلاملعاجلة يف 
 14.79+ املكتب ادلويلاملعاجلة يف 

 دمات املعاجلة اليت يوفرها املكتب ادلويلخلاجلودة العامة 
 

+6.89 

  
 11.05+ التابعة للويبو املعاهدةن خدمات عالرضا العام 

وجود . وعىل الرمغ من مجيع منتجات املكتب ادلويل وخدماته القابةل للمقارنة يف 2015و 2009ياليظ حتسن بني 
 املنتجاتعن رضا املس تخدمني  مس توايتزايدة بوضوح ؤرشات امل أأوحضت، 2015و 2009اس تقصايئ بعض الفروق بني 

 .املشموةل يف الاس تقصاء اليت قدمهتا الويبو يف هذه الفورة عاهدةاخلاصة ابمل الإعالمية واجلودة العامة للخدمات

81 87 

020406080100

 القيمة المضافة للمعالجة
 في المرحلة الوطنية

 الجودة

 الرضا العام
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 اخلامتة .9

آراء اس تقصاء مس تخدم عىل  1000أأجاب أأكرث من  النتاجئ مس توايت عالية من  وبّينت. 2015 املعاهدةمس تخديم أ
الت القابةل مجيع اجمل التابعة للويبو يف صفوف اجمليبني عن الاس تقصاء، وظهرت حتس نات يف املعاهدةالرضا عن خدمات 

 .2009اس تقصاء املقارنة املتبعة يف عىل أأسس للمقارنة 

ىل 2015ورمغ النتاجئ الإجيابية عامة يف اس تقصاء  بعض املنتجات الإعالمية ب  العملعدم ، أأشار املس تخدمون اإ
ىل توعية املس تخدمني  وعليه، ستسعى الويبو. املعاهدةتدريب  بتوفرتعلقة ، خاصة تكل امل ملعاهدةاب اخلاصةواخلدمات  اإ

 .املعاهدةتدريب اخلاصة ب فرص الوارد و ملاحلاليني والقادمني اب

املرتبطة لتحسني خدمات هامة وايتوت تعليقات اجمليبني املكتوبة احلرة عىل طائفة من الاقوراحات والتعقيبات 
كلك. وبدأأ املكتب ادلويل  املعاهدةنظام س ر  لتعزيز احتسيهنبعض اجملالت اليت ميكن  اقوريتالتابعة للويبو، كام  ملعاهدةاب

 يف اختاذ خطوات لتنفيذ لعديد من تكل الاقوراحات.

[الثايناملرفق  ييل ذكل]
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الثايناملرفق   

 أأس ئةل الاس تقصاء

خدمات المعاهدة في  بخصوصبالويبو كم مرة اتصلت 
 آخر ستة أشهر؟

   مرات 6مرة واحدة إلى      
   مرة 12مرات إلى  7    
   مرة 12أكثر من     
 خدمات المعاهدة بشأناالتصال بالويبو  -1    

 كيف اتصلت بنا؟
 ال نعم       

     ل بنا(اتصلال نموذجباإلنترنت )   
     اإللكترونيبالبريد    
     بالفاكس   
     بالبريد   
     بالهاتف   
         

في آخر ستة اتصلت  أو أفرقة في الويبو عاملين أيب
 أشهر؟

 ال نعم       

     المكتب الدولي كمكتب تسلّم الطلبات   
     فرقة المعالجةاألحد أ   
)الخط اإلعالمي  قسم الخدمات اإلعالمية للمعاهدة   

     عاهدة(ملل
العاملون المسؤولون عن التدريب والندوات والندوات    

     المعاهدةالخاصة باإللكترونية 
     الخدمات اإللكترونية في مجال المعاهدة   
     جهة أخرى   
         

 العثور على بيانات االتصال الخاصة بالمعاهدة
     

  
على مستوى 

 توقعاتي
ليست على 

 مستوى توقعاتي
ال أعلم، ال 

 ينطبق
التصال بهذه الخدمات ا كيفيةسهولة العثور على   

       وغيرها(البريد اإللكتروني،  ،الفاكس ،)الهاتف
       جودة بيانات االتصال المقدمة )واضحة، كاملة، مفيدة(  
المعلومات المطلوبة على موقع  سهولة العثور على  

       ويبولاإللكتروني ل
       احتياجاتك سهولة العثور على الخدمة المطلوبة لتلبية  
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف    

تجربتك في العثور على معلومات االتصال  تقييم
           بخدمات المعاهدة في الويبو

      
 أو عن طريق الموقع البريد اإللكترونياالتصال ب

 (بنا لالتصالنموذج )اإللكتروني 
     

  
على مستوى 

 توقعاتي
ليست على 

 مستوى توقعاتي
ال أعلم، ال 

 ينطبق
  إللكترونيامن خالل الموقع  كاستفسارسهولة إرسال   

       نموذج لالتصال بنا
 فعالية الموقع اإللكتروني للويبو  

       نموذج لالتصال بنا
 الطلباتة أو اإللكترونيعلى الرسائل  الردسرعة   

       نموذج لالتصال بناالمرسلة عبر 
       جودة اللغة المستخدمة في الرد  
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف    

تقييم تجربتك في االتصال بخدمات المعاهدة في الويبو 
نموذج أو الموقع اإللكتروني ) البريد اإللكترونيب

           (لالتصال بنا
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 االتصال هاتفيا

     
  

على مستوى 
 توقعاتي

ليست على 
 مستوى توقعاتي

ال أعلم، ال 
 ينطبق

       ساعات العمل  
       توفر العاملين  
       بالودّ تحلي الموظفين   
       سرعة الرد على الهاتف  
       االختيارات المتاحة للغة التواصل   
       الرد في المكالمة األولىاستيفاء   
       لتلبية احتياجاتك المناسبخص سهولة االتصال بالش  
       جودة اللغة المتحدثة  
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف    

تقييم تجربتك في االتصال هاتفيا بخدمات المعاهدة في 
           الويبو 

      
 االتصال بالبريد أو بالفاكس

     
  

على مستوى 
 توقعاتي

ليست على 
 مستوى توقعاتي

ال أعلم، ال 
 ينطبق

       سرعة الرد على الخطاب أو الفاكس  
       طريقة الرد وتنسيقه  
       جودة لغة الرد  
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف    

 
 

 تقييم تجربتك في االتصال بخدمات المعاهدة في الويبو
           بالبريد أو الفاكس

      
 الفصل خاتمة هذا

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف       

 بخصوصتجربتك في االتصال بالويبو لالتقييم العام 
           خدمات المعاهدة

تجربتك في االتصال بالويبو بخصوص تعليقات عن 
 خدمات المعاهدة

       
 العاملون في المعاهدة في الويبو -2     

 سلوك العاملين في المعاهدة
     

  
على مستوى 

 توقعاتي
ليست على 

 مستوى توقعاتي
ال أعلم، ال 

 ينطبق
       العاملين لباقة  
       اإلصغاء إلى طلبك وتفهم احتياجاتك  
       كفاءة العاملين  
       الطلبتلقي بأو اإلخطار  األولرد السرعة   
       جودة الرد  
       والوفاء بها العهودقطع   
مختلف األشخاص والخدمات من مساعدة ال تواصل  

       طلبك لتلبية
       تحلي العاملين بالسلوك االستباقي  
       طلبكبتوفير المعلومات عن الشخص المعني   
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف    

 
 

           سلوك العاملين في المعاهدة في الويبولتقييمك 

      
 المساعدة في معالجة المسائل أو الشكاوى المحددة

 ال نعم       
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أثرت مسألة أو قدمت شكوى إلى خدمات هل سبق و
     المعاهدة في الويبو؟

   
  

على مستوى 
 توقعاتي

ليست على 
 مستوى توقعاتي

ال أعلم، ال 
 ينطبق

       وتفهم مشكلتك اإلصغاء إليّ   
       تفسيرالحل أو السرعة تقديم   
       تقديم الحل أو التفسير   
        لمشاكلاسلوك حالل التحلي ب  
       مسألتك أو شكواك حالةما وفرناه من معلومات عن   
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف    

المسائل أو  بشأنتقييمك للمساعدة التي تلقيتها 
           الشكاوى

      
 خاتمة هذا الفصل

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف       

مع العاملين في المعاهدة في تجربتك لالتقييم العام 
            الويبو

 
مع العاملين في المعاهدة في تعليقات عن تجربتك 

 الويبو
       
 خدمات المعاهدة التي تقدمها الويبو - 3     

 الموارد اإلعالمية 3.1

 الموقع اإللكتروني للمعاهدة
     

  
على مستوى 

 توقعاتي
ليست على 

 مستوى توقعاتي
ال أعلم، ال 

 ينطبق
       المعلومات العامة  
       المعلومات القانونية  
       على المعاهدة إيداع طلب بناءعن معلومات   
       والندوات والندوات اإللكترونية وغيرها التدريب  
       الدعم التقني في إيداع الطلبات إلكترونيا  
       مواضيع أخرى  
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف    

 
 
 

الموقع  الواردة على المعاهدةمعلومات لتقييمك 
            اإللكتروني

   لمعاهدةل اإللكتروني موقعال عن تعليقات
       
 دليل مودع الطلب بناء على المعاهدة     
     

  
على مستوى 

 توقعاتي
ليست على 

 مستوى توقعاتي
ال أعلم، ال 

 ينطبق
       سهولة العثور على المعلومات  
       وضوح المعلومات  
       االكتمال  
       لمساعدةاالستعداد ل  
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف    

           دليل مودع الطلب بناء على المعاهدةلتقييمك 

      
 نشرة أنباء المعاهدة

     
  

على مستوى 
 توقعاتي

ليست على 
 مستوى توقعاتي

ال أعلم، ال 
 ينطبق

       اتسهولة العثور على المعلوم  
       اتوضوح المعلوم  
       االكتمال  
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       لمساعدةاالستعداد ل
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف    

           نشرة أنباء المعاهدةلتقييمك 

      
 

 بشأن الموارد اإلعالمية  1.3خاتمة القسم 
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف       

 الموارد اإلعالمية استخدامتجربتك في لالتقييم العام 
            المعاهدةالخاصة ب

 
  المعاهدةالخاصة بالموارد اإلعالمية  عن كتعليقات

 خدمات المعاهدة التي تقدمها الويبو - 3     
 تدريب المعاهدة -2.3

  المعاهدةندوات 
 ال نعم       

ألقاها التي  المعاهدةإحدى ندوات  شاركت فيهل    
     ممثل من الويبو؟

   
  

على مستوى 
 توقعاتي

ليست على 
 مستوى توقعاتي

ال أعلم، ال 
 ينطبق

   
 

       توفر الندوات
       المواد المقدمة خالل الندوة  
       جودة العروض  
       محتوى التدريب  
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف    

           تقييمك لندوات المعاهدة

      
 المعاهدةالخاصة بالندوات اإللكترونية 

 ال نعم       

     المعاهدةب خاصةكترونية إلهل شاركت في ندوة    
   

  
على مستوى 

 توقعاتي
ليست على 

 مستوى توقعاتي
ال أعلم، ال 

 ينطبق
       الندوات اإللكترونية وتيرة  
المحفوظة في  الندوات اإللكترونيةفائدة تسجيالت   

       األرشيف 
       تنوع الموضوعات  
       جودة العروض  
       محتوى التدريب  
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف    

           المعاهدةالخاصة بلندوات اإللكترونية لتقييمك 

      
 المعاهدةب الخاصةم عن بعد يالتعل ةدور

 ال نعم       

     المعاهدةالخاصة بم عن بعد يالتعل ةدورالتحقت بهل    
   

  
على مستوى 

 توقعاتي
ليست على 

 مستوى توقعاتي
ال أعلم، ال 

 ينطبق
       هل كانت الدورة اإللكترونية سهلة االستخدام؟  
       تلقي المساعدة التقنية  
       محتوى التدريب  
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف    

           المعاهدةالخاصة بالتعليم عن بعد دورة  تقييمك عن

      
 المعاهدةالخاصة ب سلسلة التدريب عن طريق الفيديو

 ال نعم       

   



PCT/WG/9/11 
Annex 2 
5 

سلسلة التدريب عن جزء أو أكثر من  ل شاهدته
     المعاهدةالخاصة بطريق الفيديو 

   
  

على مستوى 
 توقعاتي

ليست على 
 مستوى توقعاتي

أعلم، ال ال 
 ينطبق

       جودة العروض  
       ض الفيديوومدة عر  
       محتوى التدريب  
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف    

الخاصة سلسلة التدريب عن طريق الفيديو لتقييمك 
           المعاهدةب

      
 عن تدريب المعاهدة 2.3خاتمة القسم 

جداجيد  جيد متوسط ضعيف         ممتاز 

تدريب خدمات استخدام  تجربتك فيلالتقييم العام 
            المعاهدة

 خدمات تدريب المعاهدة  عن كتعليقات
       
 خدمات المعاهدة التي تقدمها الويبو -  3     

 معالجة الطلبات المودعة بناء على المعاهدة في الويبو - 3.3
 )المكتب( للويبو  الدولي المكتبفي معالجة ال

     
  

على مستوى 
 توقعاتي

ليست على 
 مستوى توقعاتي

ال أعلم، ال 
 ينطبق

في  داعهبعد إيفي الوقت المناسب  الملفمعالجة   
       المكتب

       في المكتب الملفالدقة في معالجة   
       كفاءة العاملين  
       في الوقت المناسب النشر الدولي  
       طلبكبشأن دقة المعلومات المتاحة للجمهور   
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف    

           الدولي المكتب فيلمعالجة لتقييمك 

      
 النظام اإللكتروني للمعاهدة استخدام

 ال نعم       

النظام هل سبق واستخدمت الخدمات الخاصة في    
     ؟اإللكتروني للمعاهدة

   
  

على مستوى 
 توقعاتي

ليست على 
 مستوى توقعاتي

ال أعلم، ال 
 ينطبق

       النظام اإللكتروني للمعاهدةفتح حساب على   
       النظام اإللكتروني للمعاهدة بناء علىدارة الحقوق  إ  
       النظام اإللكتروني للمعاهدةعبر  الملفاتسهولة تقديم   
       اإليداعمهلة تلقي الرد بعد   
       وتعقب المعلومات والسجل الملفاتسهولة إدارة   
       النظام اإللكتروني للمعاهدةالدعم التقني في استخدام   
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف    

 
 

           لنظام اإللكتروني للمعاهدةلتقييمك 

      
الطلبات معالجة تجربتك في عن  3.3خاتمة القسم 

 والمودعة بناء على المعاهدة في الويب
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف       

معالجة الطلبات المودعة بناء تجربتك في لالتقييم العام 
           على المعاهدة في الويبو
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معالجة الطلبات المودعة بناء على  عن كتعليقات
 المعاهدة في الويبو

       
التي تقدمها  عن خدمات المعاهدة خاتمة هذا الفصل     

والتدريب ومعالجة  الموارد اإلعالميةالويبو وتشمل 
 الطلبات المودعة

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف       

من خدمات هذه ال استخدامفي تجربتك لالتقييم العام 
            المعاهدة التي تقدمها الويبوخدمات 

 
 

المعاهدة التي من خدمات هذه الخدمات  تعليقات عن
 تقدمها الويبو

       
 التي تقدمها الويبوقيمة خدمات المعاهدة  -4     

  
على مستوى 

 توقعاتي
ليست على 

 مستوى توقعاتي
ال أعلم، ال 

 ينطبق
خدمات المعاهدة التي تقدمها واالطمئنان والثقة في   

       الويبو
       شركتكاحتياجات المقدمة لتلبية  خدمات المعاهدةقيمة   
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف    

           يمة خدمات المعاهدة التي تقدمها الويبولقالعام  كتقييم

قيمة خدمات المعاهدة التي تقدمها  عن كتعليقات
 الويبو

       
 رضاك العام - 5     

إلى حد ما يضار غير راضي    راضي للغاية راضي جدا راضي 

 
 ،تقييمكل ما سبق من وفي ختام 

ما تقييمك العام عن جميع خدمات المعاهدة التي تقدمها 
           الويبو؟

 التعليقات واالقتراحات
       
 ر الويبويخدمات المعاهدة التي تقدمها مكاتب أخرى غ -6     

 مكتب تسلم الطلبات خدمات  -أ
 استخدامهمن الذي تكثر اختيار المكتب  يرجى     
    ]تسلم الطلبات قائمة بمكاتب [     

    
  

على مستوى 
 توقعاتي

ليست على 
 مستوى توقعاتي

ال أعلم، ال 
 ينطبق

       ولة إيداع الطلبسه  
       المراسالت إلى المودع في الوقت المناسب توجيه  
       على نحو صحيح الملفاتمعالجة   
       العاملين توافر  
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف    

 
 

 الخدمات التي يقدمها مكتب في استخدامتقييم تجربتك 
           تسلم الطلبات

      
 البحث الدولي  إدارة خدمات-ب

من الذي تكثر إدارة البحث الدولي يرجى اختيار      
 استخدامها

    البحث الدولي[ بإدارات قائمة[     
    

  
على مستوى 

 توقعاتي
ليست على 

 مستوى توقعاتي
ال أعلم، ال 

 ينطبق
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في  والرأي المكتوب تقرير البحث الدوليإصدار 
       الوقت المناسب

       الجودة العامة في تقرير البحث الدولي  
       دارة البحث الدوليالمكتوب إلالرأي الجودة العامة في   
       فائدة تقرير البحث الدولي والرأي المكتوب  
       توافر العاملين  
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف    

           إدارة البحث الدوليخدمات  في استخدامتقييم تجربتك 

      
 الفحص التمهيدي الدولي ةإدارخدمات  -ج

التي الفحص التمهيدي الدولي  اختيار إدارة يرجى     
 استخدامها من تكثر

   [الفحص التمهيدي الدولي راتدابإ قائمة[     
    

  
على مستوى 

 توقعاتي
ليست على 

 مستوى توقعاتي
ال أعلم، ال 

 ينطبق
إصدار تقرير الفحص التمهيدي الدولي في الوقت   

       المناسب
       الفحص التمهيدي الدولي تقرير الجودة العامة في  
       الفحص التمهيدي الدولي تقريرفائدة   
       توافر العاملين  
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف    

خدمات إدارة الفحص  في استخدامتقييم تجربتك 
           التمهيدي الدولي

      
 خاتمة هذا الفصل

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف       

مكاتب تقدمها التي  المعاهدةخدمات ل العام كتقييم
           أخرى غير الويبو

خدمات المعاهدة  في استخدامتك برتج تعليقات عن
 التي تقدمها مكاتب أخرى غير الويبو

       
 في المرحلة الوطنيةلمعالجة لالقيمة المضافة لنظام المعاهدة -7     

  
مستوى على 

 توقعاتي
ليست على 

 مستوى توقعاتي
ال أعلم، ال 

 ينطبق
       المعلومات والدعم قبل اإليداع وبعده  
لمكتب في استيفاء الشروط الرسمية الالقيمة المضافة   

       الوطني
المساعدة في استيفاء شروط األهلية للحماية بموجب   

       براءة في المكتب الوطني
       في المرحلة الوطنيةلمعالجة السريعة ا  
       المنفعة االقتصادية مقارنة باإليداع الوطني المباشر  
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف    

لمعالجة للقيمة المضافة لنظام المعاهدة لتقييمك العام 
           في المرحلة الوطنية

القيمة المضافة لنظام المعاهدة للمعالجة  عن كتعليقات
 في المرحلة الوطنية

       
 العمل مع الويبو ةمواصل -8     

 التي تعرفها في الويبو؟ العمالءما هي أفرقة مساعدة 
 ال نعم       

الخدمات اإلعالمية للمعاهدة )الخط اإلعالمي    
     للمعاهدة(

 الخاصةمكتب المساعدة بشأن الخدمات اإللكترونية     
     المعاهدةب

     المعاهدةفي معالجة الفرقة األ   
     المعاهدة بناء علىالطلبات مكتب تسلم    
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     خدمة عمالء مدريد
     3و 2و 1أفرقة مدريد    
     وحدة تسجيل عمالء مدريد   
     التصاميم الدولية مكتب تسجيل وموظف   
     مركز التحكيم والوساطة   
     ألكاديميةالتابع لستعالمات االمكتب    
     مركز خدمة عمالء الويبو   
     مكتب الخدمات المالية   
     مكتبة الويبو   
 (يرجي التحديدغير ذلك )   

       
 ما احتماالت     
الويبو لتلبية ي مع خدمات المعاهدة ف العملأن تواصل      

 احتياجات شركتك؟
   جدا = من المستبعد 1     

    2   
    3   
    4   
    5   
    6   
    7   
    8   
    9   
   = من المرجح جدا 10    
 أن توصي شخصا آخر باستخدام خدمات المعاهدة    

   المستبعد جدا= من  1     
    2   
    3   
    4   
    5   
    6   
    7   
    8   
    9   
   = من المرجح جدا 10    
خرى في الويبو غير تفكر في استخدام خدمات أأن     

 خدمات المعاهدة
   = من المستبعد جدا 1     

    2   
    3   
    4   
    5   
    6   
    7   
    8   
    9   
   = من المرجح جدا 10    
 ال نعم      

 المنافسون   
     خدمات المعاهدة؟ تقديمهل ترى أن للويبو منافسين في 

 يرجي التحديد.إن كانت اإلجابة بنعم،    
       
مقارنة بخدمات مساعدة  ما تقييمك لتجربتك في الويبو     

 العمالء األخرى التي استخدمتها؟
   أسوأ     

   نفسها    
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   أفضل
 تصورك العام عن الويبو - 9    

العالمي للخدمات  المنتدى هي  الويبو تعتبرهل 
معلومات والتعاون في مجال الملكية والسياسات وال

 الفكرية؟
   نعم     

   ال    
          

 م الويبو بشكل عام حسب الصفات التاليةكيف تقي
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف       

           المهنية

           التعويل عليها إمكانية

           التجاوب

           قيمة تدرة على توفير معلوماالق

           نحو تقديم الخدمات االغتجاه

           اإلقدام

           بيروقراطيةال والبعد عنرسمية عدم الو بالود تحليها

      
لألنشطة اإلعالمية والترويجية في  درجة تقييمكما 

 وسائل االتصال التالية: من خاللالويبو 
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف       

           الموقع اإللكتروني

           اإلصدارات

           لة الويبومج

           لكترونياإلالمرسلة بالبريد خبارية اإلنشرات ال

           البالغات الصحفية

           وسائل التواصل االجتماعي 

           الفعاليات

      
 خاتمة هذا الفصل

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف       

           ما رأيك العام في الصورة العامة للويبو؟

 
 

 الصورة العامة للويبو على كتعليقات
       
 إضافيةمعلومات      

 شركتك ك أو توصيفما توصيف
   فرد     

   موظف( 250ومتوسطة )أقل من أصغيرة  شركة    
   موظف أو أكثر( 250شركة كبيرة )    
   جامعة    
   عام بحثمعهد     
   محاماةوكيل أو مكتب     
   غير ذلك    
 عدد الطلبات المودعة سنويا بناء على المعاهدة    

   20أقل من      
    20 - 100   
    101 - 500   
    501 - 1000   
   1000أكثر من     
 ؟ألول مرة كيف سمعت عن الويبو    

   فعالية/مؤتمر     
   اإلنترنت    
   المكتب الوطني    
   شفهيا    
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   وسائل التواصل االجتماعي
   إصدارات الويبو    
   الصحافة    
   غير ذلك    
 إن كانت اإلجابة "بغير ذلك"، يرجى التحديد.    

       
      

 [والوثيقة هناية املرفق الثاين]


