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A/35/13
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/٩/٢٢ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

سلسلة االجتماعات الخامسة والثالثون 

جنيف ، من ٢٥ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ 

استعراض تنفيذ البرنامج في الفترة من  
األول من يناير/آانون الثاني الى ٣٠ يونيه/حزيران ٢٠٠٠ 

تقرير المدير العام 

مقدمة 
 

ــرن الحـادي والعشـرين ، اسـتمرت المنظمـة العالميـة للملكيـة  خالل األشهر الستة األولى من الق - ١
الفكرية (الويبو) في أداء دورها الرائد الذي أسندته اليها الدول األعضاء بضمان الظروف الالزمة لتشجيع 
ــادة صلبـة علـى تطويـر نظـام  النشاط االبتكاري والنهوض بحماية الملكية الفكرية في العالم واالشراف بقي
الملكية الفكرية من أجل توفير الظروف العالمية التي يمكن فيها اطالق جمــاح الطاقـة االبداعيـة وتحويلـها 

الى تنمية ملموسة مستدامة . 
 

ــي شـكل وثيقـة اعالميـة موجهـة  ويرد في هذا االستعراض لتنفيذ البرنامج وصف لتلك الجهود ف - ٢
الى الدول األعضاء الطالعهم على االتجاه العام الذي اتخذته أنشطة الويبو خالل األشهر الستة األولى من 
سنة ٢٠٠٠ . وترمي الوثيقة أيضـا الـى تسـليط األضـواء علـى أنشـطة وانجـازات محـددة قـد تـهم الـدول 
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ــة تقريـرا مفصـال عـن أداء  األعضاء في المنظمة وغيرها من األطراف المعنية . ومع ذلك ، فليست الوثيق
البرنامج وال قائمة شاملة باألنشطة .  

 
وهـذا االسـتعراض ال صلـة لــه بتقريــر "أداء البرنــامج فــي فــترة الســنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩"  - ٣
(الوثيقة A/35/2 الصــادرة فـي ٧ أغسـطس/آب ٢٠٠٠) الـذي أعـد فـي سـياق برنـامج الويبـو وميزانيتـها 
المستندين الى النتائج ويحتوي على تقييم ألهداف البرنــامج المحققـة وتـم وضعـه فـي بدايـة فـترة السـنتين 
المذآورة على أساس تحليـل للنتـائج الرئيسـية المحققـة . ومـن المعـتزم اعـداد تقريـر أداء البرنـامج لسـنة 

٢٠٠٠ بكاملها خالل سنة ٢٠٠١ لطرحه على جمعيات الويبو في دورتها المقبلة . 
 

وفي هذه الوثيقة تقييم عام لتنفيذ آل برنامج رئيسي يرد فــي البرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين  - ٤
٢٠٠٠ و٢٠٠١ (الوثيقة A/34/2 الصادرة في ١٢ مارس/آذار ١٩٩٩) . وقد ورد ذآر أية عوامل مؤثــرة 
بصفة خاصة آل ما اقتضى األمر ذلك . ويتضمن آل قسم خاص بكل برنامج فرعي لكل برنــامج رئيسـي 
ــة المتأتيـة  وصف لألنشطة المباشرة أو المستكملة خالل الفترة موضع التقرير واشارة الى الجهود االضافي
من برامج فرعية أخرى أو برامج رئيسية أو شرآاء خارج المنظمة عند االقتضـاء . ويشـير التقييـم العـام 
واألقسام الخاصة بالبرامج الفرعية على سبيل المثال الى عدد األنشطة أو االنجازات الرئيسية بما يوضـح 

طبيعة تنفيذ البرامج . 
 

وتحتوي هذه الوثيقة أيضا على معلومات موجهة الى الدول األعضــاء بشـأن تنفيـذ المشـروعات  - ٥
الممولة من الصناديق االحتياطية الخاصة . وتشمل تلك المشروعات الرئيسية مجال تكنولوجيا المعلومات 
، مثل شبكة الويبو ومشروع أتمتة اجــراءات معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات ، فضـال عـن تجديـد مبنـى 
ــة لألرصـاد الجويـة والمناقصـات والمسـابقات واالتفاقـات التعاقديـة الالزمـة لتشـييد مبـان  المنظمة العالمي

اضافية الى مقر الويبو الرئيسي في المستقبل . 
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البرنامج الرئيسي األول 
 

الهيئات المؤسسة للدول األعضاء ومكتب المدير العام 
 

التقييم العام 
 

زاد عدد الدول األعضاء في الويبو حتى يوليه/تموز ٢٠٠٠ ليبلـغ ١٧٥ دولـة عضـوا بانضمـام  - ٦
أنتيغوا وبربودا وبليز والجمهورية الدومينيكية وسيشيل الى اتفاقية الويبو خــالل الفـترة قيـد هـذا التقريـر . 
ــز التعـاون مـع الحكومـات وتوثيقـه ال  وواصل المدير العام النهوض باألنظمة والوظائف في الويبو وتعزي
سيما بشأن السياسات والبرنامج والميزانية وقضايا الساعة في مجال الملكية الفكرية وتنفيذ المعاهدات التي 
تديرها الويبو والشفافية والمساءلة . واستمر المدير العام أيضا في توطيــد التعـاون مـع المنظمـات الدوليـة 
ــارة العالميـة  واالقليمية ، بما فيها االتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة (األوبوف) ومنظمة التج

ومنظومة األمم المتحدة . 
 

هيئات الدول األعضاء   البرنامج الفرعي ١–١
 

ــة لـهيئات الـدول األعضـاء خـالل الفـترة قيـد النظـر بدعـم مـن هـذا  انعقدت عدة اجتماعات مهم - ٧
البرنامج الفرعي . وشملت تلك االجتماعات دورة استثنائية لجمعية اتحاد معاهدة التعــاون بشـأن الـبراءات 
في الفترة من ١٣ الى ١٧ مارس/آذار والفريق العامل المعني باالصالح الدستوري والتابع للجمعية العامة 
للويبو والذي اجتمع خالل الفترة من ٢٢ الى ٢٤ مارس/آذار ودورة استثنائية للجمعية العامة للويبـو التـي 
انعقدت في ١٣ أبريل/نيسان عقب الدورة الرابعة الخاصة للجنـة الدائمـة المعنيـة بحـق المؤلـف والحقـوق 
ــة لمؤتمـر الويبـو الدبلوماسـي المعنـي بحمايـة األداء السـمعي البصـري التـي  المجاورة واللجنة التحضيري
ــه ووافقـت علـى الدعـوة الـى  انعقدت خالل األسبوع ذاته . وأحيطت الجمعية العامة علما بالموضوع برمت
عقد المؤتمر الدبلوماسي المعني بحماية األداء السمعي البصري في الفترة من ٧ الـى ٢٠ ديسـمبر/آـانون 

األول ٢٠٠٠ . 
 

المدير العام  البرنامج الفرعي ١–٢
 

يتولى المدير العام تحديد االتجاه التنفيذي العام ومعالم االدارة وتوجيه سياسـات الويبـو وقيادتـها  - ٨
ــف  لدى تنفيذ آل برنامج عمل المنظمة . واستمرت االتصاالت الوثيقة والفعالة مع الدول األعضاء في جني
وخارجها . وخالل األشهر الستة األولى من سنة ٢٠٠٠ ، قام المدير العام باحدى عشرة مهمة في الخارج 
واستقبل أآثر من مائة شخص من ممثلــي الـدول األعضـاء ، منـهم رؤسـاء الـدول أو الحكومـات ووزراء 
وسفراء ورؤساء منظمات دولية ووطنية بهدف تعزيـز العالقـات الدوليـة وتحسـينها والسـعي الـى تحقيـق 

توافق في اآلراء بشأن قضايا الملكية الفكرية الدولية . 
 

وحظـي المديـر العـام بدعـم مـهم بـاعداد المراسـالت مـع الـدول األعضـاء والمنظمـات الدوليــة  - ٩
واالقليمية األخرى والمنظمات غير الحكومية واألفراد والخطابــات والمـواد االعالميـة والبيانـات وتنظيـم 
اجتماعات فريق وضــع السياسـات ومتابعـة قراراتـه ، فضـال عـن ضمـان حسـن سـير العمـل فيمـا يتعلـق 
بالتشـريفات واقامـة العالقـات وتمثيـل المديـر العـام بكـل جوانبـه . ويتنـاول هـذا البرنـامج الفرعـي أيضــا 
ــة وتبـادل المعلومـات وتنفيـذ  االشراف على مكتب الويبو للتنسيق في نيويورك بمواصلة االتصاالت الوثيق

الوظائف االدارية . 
اللجنتان االستشاريتان  البرنامج الفرعي ١–٣
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استمرت اللجنة االستشارية المعنية بقطاع األعمال واللجنة االستشــارية المعنيـة بالسياسـات فـي  -١٠
ــورة المفيـدة للمديـر  عقد مناقشات معمقة بشأن عدد آبير من القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية واسداء المش
العام بشأن المبادرات التي قد تتخذها الويبو . وعقدت اللجنة االستشارية المعنية بقطاع األعمال اجتماعـها 
ــدت  الثالث في مقر الويبو الرئيسي في جنيف يومي ٤ و ٥ مايو/أيار . وحضر االجتماع ١٤ عضوا . وعق
قوة عمل تابعة للجنة االستشارية المعنيــة بالسياسـات اجتماعـا فـي واشـنطن فـي األول مـن مـارس/آذار . 
وانعقد االجتماع الثاني لتلك اللجنة في مقر الويبو الرئيسي يوم ١٥ يونيه/حزيران . وحضر االجتمــاع ١٧ 
ــن . وفـي اجتماعـها الثـاني ، نجحـت اللجنـة االستشـارية المعنيـة  عضوا باالضافة الى ممثلين عن عضوي
ــها فـي مضمـار جـهود المديـر  بالسياسات في التوصل الى اتفاق بشأن نص وثيقة من المقترح االستفادة من
العام الرامية الى نزع الطابع الغامض والسياســي عـن قضايـا الملكيـة الفكريـة ، وال سـيما اعـالن الملكيـة 

الفكرية العالمي .  
 

وتم توفير الدعم االداري لكل االجتماعات بناء على هذا البرنامج الفرعي وأعد االعالن المذآور  -١١
أعاله وتقارير الجلسات العلنية ورفـع آـل ذلـك الـى اللجنتيـن المعنيتيـن للموافقـة عليـه قبـل طرحـه علـى 

جمعيات الدول األعضاء في اجتماعاتها المقبلة المنعقدة في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ . 
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البرنامج الرئيسي ٢ 
 

التخطيط االستراتيجي ووضع السياسات 
 

التقييم العام 
 

خالل الفترة قيــد هـذا التقريـر ، اسـتمرت الويبـو فـي تنفيـذ مـا وضعـه المديـر العـام مـن أنظمـة  -١٢
ووظائف جديدة وتحسينها خالل فترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ . ومضت المنظمة قدما في رسـم سياسـاتها 
واعداد تخطيطها االستراتيجي للنهوض بالتعاون وتعزيــز الحـوار مـع الحكومـات والمنظمـات الدوليـة أو 
ــة  االقليمية واألوبوف ومنظمة التجارة العالمية ومنظومة األمم المتحدة . وحظي المدير العام بمساعدة آامل
في أداء مسؤولياته المتعلقة باالشراف علـى أعمـال المنظمـة وفـي رسـم تفـاصيل التخطيـط االسـتراتيجي 
والتنسيق العام بين أنشطة مختلف البرامج مع مراعاة المنظور والتوجه االستراتيجي للويبو (أنظر الوثيقة 

A/34/3) آما اعتمدته الدول األعضاء .  
 

تنسيق البرامج  البرنامج الفرعي ٢–١
 

واستمر توطيد مهمة وضع السياسات وتنسيقها من أجل تحديد أنشطة الدعم المتبــادل والمتكـامل  -١٣
بين مختلف برامج الويبــو ، باسـتعراض أداء البرنـامج فـي فـترة السـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ وخطـط العمـل 
ــنة ٢٠٠٠ وتبسـيط البنيـة االداريـة (اذ تـم مثـال انشـاء فريـق االدارة العليـا المتـألف مـن آبـار  السنوية لس
المسؤولين التنفيذيين) . وعقد الفريق المذآــور ثالثـة اجتماعـات سـمحت باالضافـة الـى ٢٠ اجتماعـا مـن 
ــن المـهنيين األسـبوعية بتيسـير تبـادل معلومـات مهمـة ، بمـا فيـها التقـارير السـنوية ،  اجتماعات الموظفي
وتنسيق أنشطة البرامج وبحــث السياسـات والبـت فيـها داخـل األمانـة . وأمكـن النـهوض بوظيفـة االعـالم 
والبحث والتحليل لمصلحة المدير لعام باعتمــاد شـكل جديـد لالجتماعـات االعالميـة عـن البعثـات وتحليـل 
القضايا المستجدة واصدار عشرة دراسات لفائدة المدير العـام واالدارة العليـا . ووضعـت األمانـة نموذجـا 
أوليا لمجموعة بيانات احصائية تستند الى االنترنت واختبرته . وتشمل المجموعــة أآـثر مـن ٣٠ عنصـرا 

يتعلق بأنشطة مختارة من البرامج ويعتبر ذلك أداة جديدة سهلت االدارة الحديثة للمدير العام . 
 

واستمر توطيد التعاون بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية على آل المســتويات فـي األمـانتين .  -١٤
والتقى المديران العامان للمنظمتين مرتين لبحث مسألة تعزيز التعــاون . وحضـر االجتمـاع الثـاني رئيـس 
مرآز التجارة الدولية ورئيس مؤتمر األمم المتحــدة للتجـارة والتنميـة (األونكتـاد) . وعقـب االجتمـاعين ، 
ــى مسـتوى مكـاتب رؤسـاء المؤسسـات األربـع . واشـترآت الويبـو أيضـا فـي مختلـف  انعقد اجتماعان عل
اجتماعات منظمة التجارة العالمية ، وهي ثالثة اجتماعات للمجلس العام واجتماعان لمجلس اتفاق تريبـس 
واجتماعان للجنة المعنيــة بالتجـارة والتنميـة واجتمـاع للجنـة المعنيـة بالتجـارة والبيئـة واجتماعـان للجنـة 
الفرعية المعنية بالبلدان األقـل نمـوا . واسـتمرت الويبـو فـي اتاحـة المـوارد البشـرية للنـدوات والـدورات 

التدريبية التي تنظمها منظمة التجارة العالمية .  
 

وعززت الويبو تعاونها الوثيق مع األوبوف . وتزايـدت الطلبـات الـواردة مـن الـدول األعضـاء  -١٥
بشأن قضايا حماية األصناف النباتية وغيرها من المسائل المتعلقـة بالبيوتكنولوجيـا والمعـارف التقليديـة ، 
مما استدعى تعزيز التنسيق والتعاون في تنفيذ البرامج التي تخص المنظمتين . وعالوة على ذلك ، قدمـت 
الويبو مساعدتها ورعايتها لعدة ندوات ودورات تدريبية عقدها األوبوف ، بما في ذلك مختلف األنشطة في 

مجال المساعدة التقنية .  
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العالقات الخارجية والتعاون مع المقر الرئيسي لألمم المتحدة  البرنامج الفرعي ٢–٢
 

ــدى  تحسينا لفهم العالقة بين عمل الهيئات التشريعية وسائر أجهزة األمم المتحدة وأنشطة الويبو ل -١٦
مديري برامج المنظمة ، تم تسلم نحــو ٢٤٠٠ وثيقـة رسـمية وتحليلـها وفرزهـا وتوزيعـها علـى االدارات 
المعنية األخرى في الويبو . وورد من األمم المتحدة ووآاالتها نحو ٢٠٠ خطاب موجـه مباشـرة للمنظمـة 
ــها وعالقاتـها مـع األمـم  وتم الرد على تلك الخطابات عند االقتضاء . واستمرت الويبو في تحسين اتصاالت
المتحدة ، فاشترآت مثال في المؤتمر الدولي الثالث عشر عن االيدز ومؤتمر القمة عن التنمية االجتماعيـة 
ولجنة حقوق االنسان واجتماع الربيع للجنة االداريـة المعنيـة بالتنسـيق . وفـي تلـك االجتماعـات طرحـت 
الويبو أفكارا جديدة بشــأن تكنولوجيـا المعلومـات والعولمـة واصـالح اللجنـة االداريـة المعنيـة بالتنسـيق . 
ونظمت الويبو أيضا اجتماعا للخــبراء رآـز علـى قضايـا تكنولوجيـا المعلومـات اسـتعدادا النعقـاد الجـزء 
ــها الكـامل  الرفيع المستوى من دورة المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة . وأتاحت الويبو تعاون

لوحدة التفتيش المشترآة طوال الفترة .  
 

تقييم األداء  البرنامج الفرعي ٢–٣
 

أحرز مزيد من التقدم في تطوير نظام تقييم أداء برامج الويبو .  -١٧
 

ــة الحسـابات الداخليـة والمراقبـة (التـي حلـت محـل شـعبة المراقبـة وتقييـم  وأعدت شعبة مراجع -١٨
 (A/35/2 الوثيقـة) "ــي فـترة السـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ البرنامج في مايو/أيار) التقرير عن "أداء البرنامج ف
ــو المنعقـدة فـي سـبتمبر/أيلـول . وسـمحت عمليـة اعـداد ذلـك  لرفعه الى جمعيات الدول األعضاء في الويب
ـــا مــن أدوات االدارة  التقريـر بـاطالع مديـري الـبرامج علـى طريقـة االسـتفادة مـن المؤشـرات باعتباره
األساسية لقياس األداء والتقدم المحرز نحو تحقيق األهداف المحددة فــي برنـامج الويبـو وميزانيتـها . وبـدأ 
تطبيق مؤشرات األداء في شـكلها الجديـد المسـتند الـى منـهج وضـع الـبرامج والميزانيـات باالسـتناد الـى 
النتـائج آمـا اعتمدته الويبــو منـذ سـنة ١٩٩٨ وطبقتــه فــي تقريــر أداء البرنـامج لسـنة ١٩٩٨ (الوثيقـة 

 . (A/33/2
 

ــبراءات مـن موظفيـن حاليـا  وبدأ اعداد دراسة لتقييم ما يحتاج اليه مكتب معاهدة التعاون بشأن ال -١٩
وفي المستقبل في ضوء معايير االنتاجية المناسبة ومقاييس الجودة المالئمة والدعــم التكنولوجـي وأسـاليب 

العمل وغيرها من المسائل التي تخص ذلك الموضوع . 
 

ــا فـي اطـار برنـامج  وأنجز العمل التمهيدي لمباشرة أول تقييم مفصل ألنشطة مختارة تم انجازه -٢٠
التعاون ألغراض التنمية ، في النصف الثاني من سنة ٢٠٠٠ .  

 
األبحاث والتحليالت االستراتيجية  البرنامج الفرعي ٢–٤

 
ــع رجـال االقتصـاد واالجتمـاع  في مضمار جهودها الرامية الى توسيع قاعدة زبائنها والتفاعل م -٢١
وغيرهم من الخبراء العاملين في مجال حقوق الملكيــة الفكريـة وأثرهـا فـي القضايـا االجتماعيـة والثقافيـة 
واالقتصاديـة ، أوفـدت الويبـو سـبع بعثـات خـالل األشـهر السـتة األولـى مـن سـنة ٢٠٠٠ لالشـتراك فــي 
مؤتمرات ومحافل أخرى تناولت ذلك الموضوع . وبفضل التواصل المستمر عبر االنترنت ، أمكن انشــاء 
عالقة مفيدة للطرفين مع أولئك المحترفين والخــبراء العـاملين فـي مختلـف فـروع حقـوق الملكيـة الفكريـة 
والذين يعملون ألول مرة مع الويبو ويعلقون أهمية آبيرة على جــدول أعمـال الويبـو الجديـد بشـأن اآلثـار 

االجتماعية والثقافية واالقتصادية لحقوق الملكية الفكرية . 
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ــل األمانـة بشـأن تلـك القضايـا  وازداد اهتمام الحكومات والباحثين ومنظمات وهيئات أخرى بعم -٢٢
أيضا . وخالل األشهر الستة األولى مــن سـنة ٢٠٠٠ ، نظـرت المنظمـة فـي ١٨ اقتراحـا جديـدا للبحـث . 
وتسلمت األمانة مسودات أولية ألربعة مشروعات من بين المشروعات الخمس التي أعدت خارج المنظمة 
في السنة الماضية ، وال يزال أحد المشروعات قيد التنفيذ . وآلفت المنظمة جــهات خارجيـة بـاعداد ثالثـة 

مشروعات جديدة خالل هذه الفترة ، يتولى أحدها فريق مؤلف من تسعة باحثين .  
 

ــق الوعـي ونشـره ، فقـد نظمـت أول سلسـلة مـن النـدوات عـن األبعـاد  واذ تسعى األمانة الى خل -٢٣
التجارية والتعاقدية الآتساب حقوق الملكية الفكرية ونقلها . وأصــدرت أيضـا دراسـة افراديـة عـن الفوائـد 

االجتماعية االقتصادية المترتبة على حماية الملكية الفكرية في البلدان النامية . 
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البرنامج الرئيسي ٣ 
 

الشؤون القانونية والتنظيمية  
 

التقييم العام 
 

في النصف األول من سنة ٢٠٠٠ ، اسـتمر مكتـب الشـؤون القانونيـة والتنظيميـة فـي النـهوض  -٢٤
ــها أداء وظيفـة أميـن االيـداع بفعاليـة وتعزيـز الشـفافية وامكانيـة  بمصالح المنظمة على عدة جبهات . ومن
المساءلة واالشراف على سياسة تسوية منازعات أسماء الحقول على االنترنت التي تتســم بقـدر آبـير مـن 
االبداعية وتحظى باهتمام شديد ومواصلة النظر في العالقة المستمرة فــي النمـو بيـن التجـارة االلكترونيـة 

والملكية الفكرية .  
 

الشؤون القانونية والدستورية  البرنامج الفرعي ٣–١
 

ــة والدسـتورية ، شـهدت أنشـطة المنظمـة تقدمـا ملحوظـا فـي مجـال  فيما يتعلق بالشؤون القانوني -٢٥
ــرات الدبلوماسـية . اذ اجتمـع الفريـق العـامل التـابع للجمعيـة  االصالح الدستوري وتوفير الخدمات للمؤتم
العامة للويبو والمعني باالصالح الدستوري المنشأ في سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ ألول مرة فــي الفـترة مـن ٢٢ 
الى ٢٤ مارس/آذار ٢٠٠٠ . وانبثقت عن ذلك االجتماع باالضافة الى اجتماع ثان عقده الفريق العامل في 
ــى جمعيـات الـدول األعضـاء (أنظـر الوثيقـة  بداية يوليه/تموز مجموعة مهمة من التوصيات مطروحة عل
A/35/3) . واذا قبلت الجمعيات تلك التوصيات فستسمح بتطبيق أهم االصالحات الدستورية والبنيوية منـذ 

انشاء المنظمة . 
 

وخالل الفترة قيد النظر ، تسلمت األمانة وعالجت نحو ٤٥ وثيقة تصديق على المعـاهدات التـي  -٢٦
تديرها الويبو أو االنضمام اليها وأصدرت عدة اخطارات بشأن األعمال المتعلقة بالمعاهدات . 

 
الشؤون غير الحكومية وشؤون الشرآات  البرنامج الفرعي ٣–٢

 
ــة الرئيسـية وانجـاز عـدد  سمح هذا البرنامج الفرعي باسداء المشورة والدعم لمشروعات المنظم -٢٧
واسع من األنشطة التشغيلية وتلبية احتياجات تعاقدية أخرى للمنظمة ، بمــا فـي ذلـك توفـير الدعـم لتنسـيق 
عادات العمل في المنظمة مع ما يستتبع ذلك من آثار قانونية . وفي ذلك المضمار ، أمكن استعراض أآــثر 
من ٥٠ عقد واسداء المشورة القانونية بشأنه بقيمة تزيد على ٣ر١٤ مليون فرنك سويسري ، علما بأن تلك 

العقود صدرت عن عشرين وحدة من وحدات عمل المنظمة . 
 

ومن أهم األنشطة المنجزة خالل الفترة قيد النظر اسداء المشورة القانونية والدعم لمشروع أتمتة  -٢٨
اجراءات معاهدة التعاون بشأن البراءات ، مما أدى الى التفاوض مع مجموعة من الشرآات المسؤولة عن 
المشروع واالنتهاء بتلك المفاوضات الى ابرام عقدين جديدين مع المجموعة . وسمح هذا البرنامج الفرعي 
أيضا بدعم مشروع شبكة الويبو أثناء عملية المناقصة ومرحلة المفاوضات بعد اختيار صــاحب المشـروع 
ــم مشـروع رئيسـي آخـر هـو المسـابقة  الذي رست عليه المناقصة . وسمح هذا البرنامج الفرعي أيضا بدع

الدولية للهندسة المعمارية التي انتهت باختيار التصميم الهندسي للمباني االضافية لمقر الويبو الرئيسي . 
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مرآز الويبو للتحكيم والوساطة  البرنامج الفرعي ٣–٣
 

تولى مرآز الويبو للتحكيم والوساطة باعتباره أول جهة لتسوية المنازعـات ، ادارة قضايـا بنـاء  -٢٩
على السياسة الموحدة لتسوية نزاعات أسماء الحقول . وتتيــح السياسـة الموحـدة المسـتلهمة مـن توصيـات 
الويبو ألصحاب الحقوق في العالمات التجارية آلية ادارية تكفل تسوية فعالة للمنازعات الناجمة عن اقـدام 
الغير على تسجيل أسماء الحقول على االنترنت واالنتفاع بها عن سوء نية . ونتيجة لالقبال الدولي السريع 
ــال  على خدمات المرآز في مجال تسوية تلك المنازعات ، أصبح ذلك النشاط يحتل المرتبة األولى في أعم

موظفي مكتب الشؤون القانونية والتنظيمية خالل فترة األشهر الستة األولى من سنة ٢٠٠٠ . 
 

ومن يناير/آانون الثاني حتى يونيه/حزيران ٢٠٠٠ ، تسلم مرآز التحكيم والوساطة ٧١٦ قضية  -٣٠
في اطار السياسة الموحدة المذآورة ، ويزيد ذلك على أي عدد من القضايا التــي تسـلمتها أيـة جهـة أخـرى 
تؤدي تلك الخدمات . وتخص تلك القضايا أآثر من ٢٠٠٠ اسم حقل وينتمي المتخاصمون الى ٥٦ بلدا في 
ــي الويبـو قـرارات فـي ٢٥٦ قضيـة فـي غضـون ٤٥ يومـا  آل القارات . وقد أصدرت هيئات المحكمين ف
بالمتوسط وأمكن تسوية ٧٨ قضية أخرى بين األطراف المعنية . وحظيت تلـك األنشـطة الجديـدة باهتمـام 

واسع نظرا الى فعاليتها الكبيرة وتناولها في آثير من الحاالت العالمات واألسماء المشهورة . 
 

وفي نهاية يونيه/حزيران استجابت الويبو الى طلب تقدمت به ٢٠ دولة عضوا في الويبو وبدأت  -٣١
العمل التحضيري على مشروع الويبو الثاني بشأن أسماء الحقول على االنــترنت واقامـة عالقـة عمـل مـع 
ــة مـن رمـوز البلـدان بغـرض النـهوض بحمايـة الملكيـة  الجهات المسؤولة عن أسماء الحقول العليا المكون

الفكرية في اطار حقولها .  
 

ــم مرآـز التحكيـم والوسـاطة الـذي  وبناء على هذا البرنامج الفرعي ، أنشئت خدمات خاصة لدع -٣٢
يواجه زيادة في القضايا المرفوعة اليه . وبصفة خاصة ، تم اعتماد قواعد تكميلية لتنظيم بعض النواحي ، 
ــن التـي وضعـها المرآـز ليختـار منـها هيئـة  مثل الرسوم الواجب دفعها للمرآز وقائمة الوسطاء والمحكمي
ــة مفصلـة عـن ١٥٠ وسـيطا ومحكمـا  المحكمين لكل قضية . وأقدم المرآز على نشر معلومات ببليوغرافي
آلهم من المتخصصين المستقلين في مجال العالمات التجارية واالنــترنت والعـاملين فـي اطـار ٣٥ نظامـا 

قضائيا مختلفا في آل أقاليم العالم . 
 

وأنشأ المرآز أيضا بنية أساسية الكترونية فعالة لتقديم خدماته في مجال تسوية منازعات أسـماء  -٣٣
الحقول . وزاد عدد الزيارات الى موقع المرآز علــى االنـترنت الـذي يتواصـل تحديثـه باسـتمرار ، أربـع 

مرات ليناهز مجموعها مليوني "زيارة" في النصف األول من سنة ٢٠٠٠ .  
 

 .netو .com) وباالضافة الى الخـدمات المتعـلقة بأسماء الحـقول التي تشملهــا السياسـة الموحـدة -٣٤
ــض  وorg.) ، شرع مرآز الويبو للتحكيم والوساطة في توفير خدمات تسوية المنازعات بناء على طلب بع
أمناء سجالت أسماء الحقول المكونة من رموز البلدان . وتعاون المرآـز أيضـا مـع اتحـاد قطـاع خدمـات 
ــا بـهدف وضـع آليـة لتسـوية المنازعـات  البرامج الحاسوبية الذي يضم شرآات رائدة في مجال التكنولوجي

لمصلحة قطاع خدمات البرامج الحاسوبية . 
 

التجارة االلكترونية والملكية الفكرية  البرنامج الفرعي ٣–٤
 

ــات اقليميـة عـن التجـارة االلكترونيـة  نظمت الويبو بناء على هذا البرنامج الفرعي ثالثة اجتماع -٣٥
والملكيـة الفكريـة (األول فـي آينغسـتن (جامايكـا) مـن ١٥ الـى ١٧ مـايو/أيـار والثـاني فـي ســـان بــاولو 
(البرازيل) من ٢ الى ٤ أغسطس/آب والثالث فـي شـيانغ مـاي (تـايلند) فـي ٣ و٤ أغسـطس/آب ) . وفـي 
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اطار هذا البرنامج الفرعي أيضا ، انعقدت دورتان لندوة الويبو للوسطاء في منازعات الملكية الفكرية (في 
ــة) مـن ١٥ الـى ١٩ مـايو/أيـار) وصـدر آتـاب تمـهيدي عـن  سان فرانسيسكو (الواليات المتحدة األمريكي

التجارة االلكترونية وقضايا الملكية الفكرية في مايو/أيار ٢٠٠٠ . 
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البرنامج الرئيسي ٤ 
 

التخطيط للبرنامج ووضع الميزانية والمراقبة المالية ومراجعة الحسابات 
 

التقييم العام 
 

انصب العمل بشكل رئيسي في اطار هذا البرنــامج خـالل النصـف األول مـن سـنة ٢٠٠٠ علـى  -٣٦
االستفادة من الزخم الذي ظهر خالل فترة الســنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ وزيـادة االنجـازات وتوسـيع نطاقـها . 
ـــتعراض  وعلـى وجـه التحديـد ، جـرت مفاوضـات بشـأن االقتراحـات الراميـة الـى تسـوية الميزانيـة واس
السياسـات الراهنـة بشـأن فـائض الميزانيـة واألمـوال االحتياطيـــة وصنــاديق رؤوس األمــوال العاملــة . 
وتواصلت الجهود المبذولـة فـي اطـار هـذا البرنـامج مـن أجـل دعـم ادارة األنشـطة بطريقتيـن ، احداهمـا 

الشروع في ممارسة مزيد من المراقبة على األنشطة وزيادة خطط العمل السنوية ألغراض االدارة . 
 

التخطيط للبرنامج ووضع الميزانية  البرنامج الفرعي ٤-١
 

خالل األشهر الستة األولى من سنة ٢٠٠٠ ، حظــي مجـاالن بـالترآيز فـي اطـار هـذا البرنـامج  -٣٧
ــال األول هـو اسـتعراض السياسـات الراهنـة بشـأن وضـع الميزانيـة وفائضـها واألمـوال  الفرعي . والمج
االحتياطية والمجال الثاني هو تحسين االدارة بوضع خطــط عمـل سـنوية محـددة التكـاليف فـي اطـار آـل 

برنامج رئيسي . 
 

ــتعراض الترتيبـات المتعلقـة بفائضـها واألمـوال االحتياطيـة  وفي ما يتعلق بتسوية الميزانية واس -٣٨
ــة ، اسـتمرت األمانـة فـي عمليـة مشـاوراتها مـع الـدول األعضـاء بشـأن  وصناديق رؤوس األموال العامل
مشروعات االقتراحات . ومن شأن تلك العملية أن تنتهي في النصف الثاني من سنة ٢٠٠٠ باعداد اقتراح 
ترفعه األمانة الى الدول األعضاء لبحثه في اطار لجنة البرنامج والميزانية وجمعيات الدول األعضاء فـي 

سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ .  
 

ــهوض بالوظيفـة االداريـة ، جـرى تمريـن بشـأن اعـداد خطـة العمـل لسـنة ٢٠٠٠  ومن أجل الن -٣٩
ــام األول ، اسـتفاد المسـؤولون عـن الـبرامج مـن المشـورة بشـأن  واستعراضها والموافقة عليها . وفي المق
تخصيص اعتمادات الميزانية السنوية . ثم أعد المسؤولون عن البرامج وصفا لألنشطة المعتزم تنفيذها مع 
ـــى أســاس البرنــامج  حسـاب أولـي تقديـري للتكـاليف . واسـتعرض مكتـب المراقـب تلـك االقتراحـات عل
والميزانية بالتنسيق الوثيق مع مكتب التخطيط االستراتيجي ووضع السياسات . وفي المقام األخير ، استفاد 
المسؤولون عن البرامج من المشورة بشأن ترتيب األولويات في مرحلة التنفيــذ . ومـن المرتقـب بعـد ذلـك 
ــنة ٢٠٠٠ بشـأن تنفيـذ خطـط العمـل  االستعراض األول أن تعد تقارير منتظمة خالل النصف الثاني من س

السنوية . 
 

المراقبة المالية ورصد الميزانية  البرنامج الفرعي ٤-٢
 

خالل النصف األول من سنة ٢٠٠٠ ، اســتمرت ممارسـة المراقبـة الماليـة ال سـيما عـن طريـق  -٤٠
التصديق على االلتزامات المالية . وشمل ذلك العمل المهم استعراض نحو ٥٠٠٠ طلب تصديق باالضافــة 

الى العمل عن آثب مع المسؤولين عن البرامج بشأن تنفيذ خطط عملهم السنوية . 
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واستمر تطوير المراقبة المالية بممارستها على أساس األنشطة . وبــدأ تطبيـق تلـك المبـادرة فـي  -٤١
ــامج . ويتمشـى ذلـك الجـرد  النصف الثاني من سنة ١٩٩٩ باعداد أول جرد في تاريخ الويبو ألنشطة البرن
مع وثيقة البرنامج والميزانية الموافق عليها (الوثيقة A/34/2) ويستعان به لتسجيل المعلومات المالية التـي 
تخص آل نشاط وفقا لخطط العمل السنوية آما اقترحها المسؤولون عــن الـبرامج . واقتضـى تطبيـق ذلـك 
ــا مـن مختلـف قطاعـات األمانـة ، فضـال عـن مكتـب المراقـب وشـعبة الماليـة وشـعبة  النظام جهدا ملموس

تكنولوجيا المعلومات ، للتغلب على الصعوبات المواجهة أثناء تنفيذ المشروع . 
 

مراجعة الحسابات  البرنامج الفرعي ٤-٣
 

أصبحت وظيفة مراجع الحسابات بالدوام الكامل رسـمية فـي مـايو/أيـار ٢٠٠٠ بتعييـن مراجـع  -٤٢
داخلي رئيسي للحســابات لالشـراف علـى شـعبة مراجعـة الحسـابات الداخليـة والمراقبـة . ويعمـل مراجـع 
ــة وتقييـم  الحسابات المذآور تحت اشراف المدير العام مباشرة ويتحمل مسؤولية مراجعة الحسابات الداخلي
البرامج ورصدها . وسيعمل مراجع الحسابات الداخلية لدى أداء وظيفة مراجعة الحسابات بالتعاون الوثيق 

مع شعبة المالية ومكتب المراقب ومراجعي الحسابات الخارجيين . 
 

وخالل الفترة قيد النظر ، أنجز العمل التمهيدي لوضــع ميثـاق الويبـو بشـأن مراجعـة الحسـابات  -٤٣
الداخلية واعداد خطة لمراجعة الحسابات . ودعما لتلك األعمال ، حضـر موظفـون مـن األمانـة االجتمـاع 
الحادي والثالثيــن لممثلـي ادارات مراجعـة الحسـابات الداخليـة والمؤتمـر الثـاني لمحققـي منظمـات األمـم 

المتحدة والمؤسسات المالية متعددة األطراف في روما (ايطاليا) من ٥ الى ٩ يونيه/حزيران .  
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البرنامج الرئيسي ٥ 
 

االتصاالت العالمية والعالقات العامة 
 

التقييم العام 
 

سعيا الى نزع الغمـوض عـن الملكيـة الفكريـة ، تـم تخصيـص قـدر آبـير مـن مـوارد البرنـامج  -٤٤
الرئيسـي ٥ لتحديـث موقـع الويبـو علـى االنـترنت واعـداد منتجـات اعالميـة جديـدة (وال ســـيما الســمعية 
البصرية) وتعزيز العالقــات المتينـة مـع وسـائل االعـالم والمنظمـات غـير الحكوميـة والقطـاع الخـاص . 
واستمر تحسين صورة الويبو الحيوية وتعميمها باعتبارها منظمة تنظر الى المستقبل . وفي الوقــت ذاتـه ، 
ــن المـواد التـي تشـرح طبيعـة الملكيـة الفكريـة وفائدتـها . وأسـهم مكتـب االتصـاالت العالميـة  أعد مزيد م

والعالقات العامة في شكل ملموس في ميزانية المنظمة بتحصيل عوائد بيع منتجات الويبو االعالمية . 
 

اتصاالت المنظمة (االنترنت واالنترانت)  البرنامج الفرعي ٥-١
 

ــو ٢٥ مليـون  زاد عدد الزيارات الى مواقع الويبو على االنترنت ثالث مرات ليبلغ مجموعها نح -٤٥
زيارة في النصف األول من سنة ٢٠٠٠ (مقابل ٥ر٨ مليون زيارة في النصف األول مـن سـنة ١٩٩٩) . 
وخالل تلك الفترة ، تم ابتكار شكل جديد للمواقع بغرض تسهيل النفاذ الــى المعلومـات لمصلحـة الجمـهور 
المتخصص والعام . وتم تغيير المواقع في شكلها واالنطباع الذي تعطيه بغرض زيــادة نظافتـها وجاذبيتـها 
وفعاليتها على الصعيد البياني والتقني . وتم أيضا اعداد محتويـات لصفحـات جديـدة مـن المعـتزم اتاحتـها 
للجمهور العام وبدأ التنفيذ التقني للتصميم الجديد لمواقع المنظمة الحالية التي تضم ٦٠ ألف صفحة . (ومن 

المعتزم افتتاح مواقع الويبو المجددة في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠) . 
 

العالقات مع وسائل االعالم والجمهور  البرنامج الفرعي ٥-٢
 

وسعت الويبو عالقاتها مع وسائل االعالم الدولية والسويســرية وعززتـها . وفـي النصـف األول  -٤٦
من السنة الجارية ، صدر ٥٥ بالغا صحفيا ومنشورا من مستجدات الويبو . وتضمنت الصحافـة العالميـة 
نحو ٧٣٠ مقاال يتناول موضوعات عن الويبو أو تتعلق بها . وتم تنظيم نحـو ١١٠ مقـابالت صحفيـة مـع 
مسؤولين في األمانة ممن أدى اسهامهم في قضايا حساسة وال سيما التجارة االلكترونية وحق المؤلف على 

االنترنت الى اثارة اهتمام آبير لدى وسائل االعالم في العالم . 
 

ــل/نيسـان ، بـدأ اعـداد مجموعـة مـن المقـاالت الصحفيـة بعنـوان الملكيـة الفكريـة فـي  وفي أبري -٤٧
الصحافة . وتستعرض تلك المجموعة أسبوعيا التقارير الصحفية الصادرة عن موضوعات الملكية الفكرية 
ــد مـا مجموعـه ٣٩ بيانـا عـن  وتوزع على آل البعثات الدائمة المعتمدة لدى األمم المتحدة في جنيف . وأع
الويبو في مختلف الكتب التذآارية الدولية وغيرهـا مـن المنشـورات المشـابهة أو تـم اسـتكماله بمعلومـات 
جديدة . ونظم المكتب اجتماعـات اعالميـة لمصلحـة ٣٤ مجموعـة (٨٥٠ شـخصا) مـن الطـالب ورجـال 
األعمال والموظفين الحكوميين عن تاريخ الويبو وبنيتها وأنشطتها . وأعد مشــروع لمجموعـة شـاملة مـن 
المبادئ التوجيهية بشأن االتصاالت مع وسائل االعـالم لمسـاعدة أعضـاء األمانـة وتدريبـهم علـى اجـراء 

المقابالت . 
 

وخالل النصف األول من سنة ٢٠٠٠ ، نظــم المكتـب سـتة معـارض فـي مبنـى المقـر الرئيسـي  -٤٨
زارها نحو أربعة آالف شخص . أحدها معرض لنحو ١٣٠ ملصقا أرسلها ٤١ مكتبا وطنيا للملكية الفكرية 
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ومنظمة غــير حكوميـة تسـتعين بـها تلـك الـهيئات فـي حمـالت توعيـة الجمـهور بشـأن الملكيـة الفكريـة . 
والمعرض الثاني بعنوان المرأة تخترع سبق عرضه في جنيـف ثـم تعديلـه واعـادة اقامتـه فـي مقـر األمـم 
المتحدة الرئيسي في نيويورك وزاره نحو ٣٢ ألف شخص . وانتهى معرض االختراعات في المــنزل بعـد 
سنة زاره خاللها أآثر من ١٨ ألف شخص . ويجــري االسـتعداد القامـة معـرض جديـد فـي مرآـز الويبـو 
االعالمي بعنوان الموسيقى في العصر الرقمي الفتتاحه في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ . وخــالل األشـهر السـتة 
األولى من سنة ٢٠٠٠ ، رعت الويبو حدثيــن ثقـافيين سـيقامان فـي سـبتمبر/أيلـول ٢٠٠٠ همـا مـهرجان 

الباتي الموسيقي وأيام السينما األفريقية . 
 

المنتجات االعالمية العامة  البرنامج الفرعي ٥-٣
 

ــا اعالميـا جديـدا ومعـدال أو مسـتكمال بصـورة  بناء على هذا البرنامج الفرعي ، صدر ٧٢ منتج -٤٩
ــي  الويبو المؤسسية ، فضال عن ٥١ منتجا متخصصا آخر . وتم نشر تلك المنتجات بسبع لغات واعدادها ف
مختلف األنساق ، بما في ذلك الكتاب والكتيب واألقراص المدمجة والعناوين الصحفية والمجلــدات . ومـن 
ــب المعلومـات العامـة الـذي تـم  المنتجات االعالمية التي صدرت خالل النصف األول من سنة ٢٠٠٠ آتي
تعديله تماما وتوسيعه والتقرير السنوي ١٩٩٩ ومجلة الويبــو وفـهرس منتجـات سـنة ٢٠٠٠ ومنشـورات 
ورقية جديدة بعنوان "ما هي معاهدة قانون الـبراءات ؟" أو "معاهدتـا الويبـو لالنـترنت" . وانتـهى اعـداد 
آتيب يحتوي على تلخيص ألحداث معرض االختراعات في المنزل لنشره وتم تصميم آتابين وطباعتـهما 
ــد أعضـاء اللجنـة االستشـارية  بشأن الفوائد االقتصادية واالجتماعية للملكية الفكرية ، أحدهما من اعداد أح

المعنية بالسياسات والثاني من اعداد نائب سابق للمدير العام للويبو . 
 

وتم ابرام اتفاقين للتعاون ، أحدهما مع مكتب الملكية الفكرية الحدى الدول األعضاء من البلـدان  -٥٠
النامية والثاني مع منظمة لالدارة الجماعية في احدى الدول األعضاء بغرض اعــداد مجموعـة مـن المـواد 

االعالمية المفيدة للشباب ومجموعات مستهدفة من المبدعين الفنيين . 
 

وتم انتاج مواد سمعية بصرية جديدة باستكمال سلسلة من شرائط الفيديو االعالمية عـن مختلـف  -٥١
ــترنت . ومـن المعـتزم االسـتعانة بشـرائط  أحداث الويبو والتي يمكن متابعتها على موقع المنظمة على االن
ــع المصنفـات الموسـيقية والنفـاذ  فيديو أخرى الحقا لتوضيح موضوع حق المؤلف واالبداع الرقمي وتوزي

اليها . 
 

وفـي األشـهر السـتة األولـى مـن سـنة ٢٠٠٠ ، آـان ريـع مبيعـات منتجـات الويبـــو االعالميــة  -٥٢
والترويجية ما مجموعه ٢ر٣ مليون فرنك سويسري وتم عرض تلك المنتجات في معرض الكتاب الدولي 
في لندن وجنيف وفي اجتماعات متخصصـة فـي دنفـر (فيالدلفيـا) وجنيـف . واتخـذت المنظمـة مبـادرات 
جديدة في مجال التسويق ، فأعدت اعالنات الصدارات خاصة وطبقت سياسة جديدة بشأن خصم األســعار 
ــة . وتـم وضـع الصيغـة النهائيـة التفـاق جديـد بشـأن  بهدف زيادة مبيعاتها ال سيما عبر مكتبتها االلكتروني

توزيع منتجات الويبو من المعتزم االستناد اليه لتحسين العالقات مع الوآالء وبائعي الكتب في العالم . 
 

مكتبة الويبو والمحفوظات وخدمات البحث  البرنامج الفرعي ٥-٤
 

انتـهت المنظمـة مـن اعـداد منشـور جديـد بعنـوان دليـل الويبـو عـن الملكيـة الفكريـة فـي العــالم  -٥٣
ــات  وأصدرته في يوليه/تموز . ويحتوي هذا المرجع األول من نوعه في الويبو على ١٧٦ عرضا للمعلوم
المرجعية األساسية عن جميع جوانب نظــام الملكيـة الوطنـي فـي آـل بلـد . وبـدأت مراجعـة آتـاب المـواد 

المرجعية عن الملكية الفكرية الصداره على االنترنت .  
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واستمرت المكتبة في دعم موظفي الويبــو والبـاحثين مـن الخـارج ، بمـن فيـهم المشـترآون فـي  -٥٤
برامج تدريب أآاديمية الويبـو العالميـة ، باتاحـة مـواد البحـث والمراجـع . وحظـي زائـرو موقـع المكتبـة 
وطالبو المعلومات عبر البريد االلكتروني والفاآس والــهاتف بمسـاعدة سـخية مـن العـاملين فـي المكتبـة . 
وواصلت المكتبة ترآيزها على توسيع موقعيها على االنترنت واالنترانت . وتمــت ترجمـة موقـع المكتبـة 
على االنترنت الى االسبانية والفرنســية وأعيـد تصميـم موقعـها علـى االنـترانت تمامـا تسـهيال للنفـاذ اليـه 
 Economist" أو "ProQuest" ولتحسـين محتـويــاته وفعالــيته . وأتيحـت عــدة منتجــات الكترونيـة مثـل
Intelligence Unit" على موقع الشبكة الداخلية بفضل عمل المكتبة المستمر مع منظومة األمم المتحدة . 

 
وواصلت المكتبة زيادة مقتنياتها ، مضيفة اليها عدة منشورات جديـدة فـي آـل مجـاالت الملكيـة  -٥٥
ــة  الفكرية . وتم الترآيز على القضايا العالمية المستجدة ، مثل البيوتكنولوجيا والفولكلور والمعارف التقليدي

والتجارة االلكترونية وأسماء الحقول على االنترنت واالقتصاد وما الى ذلك .  
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البرنامج الرئيسي ٦ 
 

التعاون مع البلدان النامية 
 

التقييم العام 
 

في اقتصاد اليوم العالمي ، تتكون الثروات بحسـب حجـم المعـارف التكنولوجيـة وتوافـر أنظمـة  -٥٦
جيدة البنية في مجال الملكية الفكرية . ويكمن سر النجاح في القدرة على االبداع والمعرفة والحصول على 
ــة النفـاذ الـى األسـواق ،  المعلومات . والتبادل التجاري والنمو ال يقومان فقط على الحاجة الى زيادة امكاني
بل يقومان أيضا على الحاجة الى تكوين الكفاءات في المؤسسات والموارد البشرية وتزويد البلــدان الناميـة 
باالمكانيات التي تحتاج اليها وتمكين البلدان األقل نموا من االستفادة من تكنولوجيا المعلومات والتعليم عن 

بعد والنفاذ الى شبكات المعلومات العالمية .  
 

وخالل الفترة من يناير/آانون الثاني الى يونيه/حزيران ٢٠٠٠ ، أقيمت األسس الصلبة الالزمــة  -٥٧
لتحقيق أهداف هذا البرنامج بنهاية فترة السنتين . واستمر الترآيز أساسا على مســاعدة البلـدان الناميـة فـي 
تحديث أنظمة الملكيـة الفكريـة لديـها مـع مراعـاة المعـايير والقواعـد الدوليـة المعنيـة والوفـاء بالتزاماتـها 
المترتبة على اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس) الـذي تتولـى ادارتـه منظمـة 
التجارة العالمية ، اعتبارا من األول من يناير/آانون الثاني ٢٠٠٠ . ومع أن المهلة المحــددة للبلـدان األقـل 

نموا هي األول من يناير/آانون الثاني ٢٠٠٦ ، فقد ظلت تلك البلدان تستفيد من تلك المساعدة .  
 

ونظرا الى اتساع الوعي بأن الملكية الفكرية في صميم االقتصاد القائم على المعرفة ("االقتصاد  -٥٨
ــرز فـي تكنولوجيـا المعلومـات ، ظـهر  الجديد") ونمو استخدام االنترنت في التجارة واستمرار التقدم المح
ــها  اهتمام في العالم بقيمة الملكية الفكرية وحمايتها . واستجابة لذلك ، رآزت الويبو في األحداث التي نظمت
لتعزيز الوعي على االنتفاع بالملكية الفكرية وتطبيقها العملــي ال سـيما باعتبارهـا أداة اسـتراتيجية بامكـان 
ــها علـى المنافسـة وحصتـها فـي األسـواق واتخـاذ مواقـع مالئمـة لـها  الشرآات أن تستعين بها لزيادة قدرت
وتكوين تحالفات استراتيجية في ما بينها . وفي آثير من األحيان ، استهدفت الويبــو بجـهودها الجماهيريـة 

الشرآات الصغيرة والمتوسطة . 
 

ــة ، انعقـدت عـدة  وباالضافة الى التدريب الرسمي الذي تم تنظيمه برعاية أآاديمية الويبو العالمي -٥٩
ندوات واجتماعات اقليمية ووطنية لتعزيز الوعي بدور الملكية الفكرية في األوساط المعنية . وخالل الفترة 
ــد  قيد النظر ، نظمت الويبو ما مجموعه ٧٢ اجتماعا في البلدان النامية على الصعيد دون االقليمي والصعي
االقليمي . وجمعت تلك اللقاءات واضعي السياسات في الحكومات والمسؤولين االداريين وأعضاء الجهاز 
القضائي والمسؤولين عن انفاذ القانون والمحامين والباحثين والمبتكرين واألآاديميين وأعضاء من القطاع 

الخاص الذين استمعوا الى الخبراء وناقشوا معهم قضايا الساعة المتعلقة بالملكية الفكرية . 
 

ولمواصلة الحوار بين المسؤولين االداريين وواضعي السياسات على الصعيد الوطني والخــبراء  -٦٠
الدوليين في هذا الصدد ، أوفدت الويبو ما يزيد على ٢٠٠ بعثة استشارية مكونـة مـن موظفيـها وخبرائـها 
ــك ، نظمـت الويبـو ٤٥ زيـارة دراسـية للمسـؤولين االدارييـن عـن الملكيـة  االستشاريين . وعالوة على ذل
ــد علـى ٣٠  الفكرية سمحت لهم باالطالع على تجارب بلدان أخرى واالستفادة منها . وقدمت الويبو ما يزي

جهاز حاسوب ومعدات أخرى . 
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وخص عدد أآبر من األنشطة المنجزة خالل الفترة قيد النظر البرنامج الفرعــي ٦-١ والبرنـامج  -٦١
الفرعي ٦-٣ . أما البرنامج الفرعي ٦-٢ والبرنامج الفرعي ٦-٤ ، فمن المعتزم تنفيذ األنشـطة المذآـورة 

فيهما خالل ما تبقى من فترة السنتين . 
 

تحديث نظام الملكية الفكرية بما في ذلك تنفيذ اتفاق تريبس  البرنامج الفرعي ٦–١
 

آان على رأس قائمة األولويات للبلدان النامية اعداد قوانين حديثة بشأن حماية الملكية الفكرية أو  -٦٢
تحديثها وتنفيذ تلك القوانين امتثاال لاللتزامات الدولية وال سيما االلتزامــات المترتبـة علـى اتفـاق تريبـس . 
وفي النصف األول من سنة ٢٠٠٠ ، أعدت األمانة ٢١ مشروع قانون أرسلته الى ١٦ بلدا بناء على طلبه 
ورفعت ٢٥ مجموعة من التعليقات الى ١٢ بلدا من الدول األعضاء . وأسدت المنظمة مشورتها التشريعية 
ــف أو فـي البلـدان المعنيـة) بشـأن ١٧ نصـا تشـريعيا آخـر لمصلحـة ١٢ بلـدا  (في مناقشات جرت في جني
ومنظمة دولية حكومية . ونظمت الويبو أيضا ندوة دون اقليمية عن الملكية الفكرية للمشرعين مــن البلـدان 
ــريع بشـأنها . وانعقـدت النـدوة فـي بـورت –  األفريقية الطالعهم على جوانب حماية الملكية الفكرية والتش

لويس (موريشيوس) وحضرها ٢٥ شخصا من ١٩ بلدا . 
 

وواصلت الويبو اتاحة المعلومات المتعلقة بتشريعات الملكية الفكرية عبر االنـترنت . وفـي هـذا  -٦٣
ــق  الصـدد ، أشـرفت المنظمـة علـى تحويـل أآـثر مـن ٠٠٠ ٦ صفحـة مـن النصـوص التشـريعية الـى نس
ــان ببليوغرافـي ألغـراض نشـر مجموعـة القوانيـن المتاحـة الكترونيـا  الكتروني وأعدت أآثر من ١٠٠ بي
ــى  خالل الفترة قيد النظر . وفي مايو/أيار ، صدرت نسخة جديدة من قرص الويبو المدمج الذي يحتوي عل
مجموعة قوانين الملكية الفكرية ومعاهداتها . واستمر أيضا نشر تشريعات الملكية الفكرية على الورق في 
مجالت الويبو الدورية . وواصلت الويبو توفير المعلومات والوثـائق فـي ذلـك المجـال ردا علـى الطلبـات 

الواردة من الخارج . 
 

وأحد األهداف الرئيسية المنشودة من برنامج الويبو للتعـاون ألغـراض التنميـة مسـاعدة البلـدان  -٦٤
النامية على انشاء مؤسسات متينة وقادرة في المستقبل على العمل بشكل مستقل وفعال وبمــا يعـود بالفـائدة 
على المجتمع المعني في نهاية المطاف . ويقوم منهج الويبو فـي هـذا الصـدد علـى خطـة مسـاعدة قطريـة 
ومتكاملـة ومتوسـطة األجـل تطلـق عليـها تسـمية خطـة العمـل وطنيـة الترآـيز التـي تعـد باالشـتراك مـــع 
ــن  الحكومات المعنية . وخالل الفترة من يناير/آانون الثاني الى يونيه/حزيران ٢٠٠٠ ، آانت ٦٩ خطة م
ــة بلغـت اجمـاال أآـثر مـن سـبعة مالييـن فرنـك سويسـري .  ذلك القبيل قيد التنفيذ في ٥٩ بلدا ناميا بميزاني

وبدأت أربع خطط جديدة واستكملت أربع خطط أخرى .  
 

ــى السـماح  وخالل الفترة قيد النظر ، استمرت الويبو في تصميم مجموعة من األنشطة الرامية ال -٦٥
للبلدان األقل نموا باالنخراط في عملية تطوير الملكية الفكرية على الصعيد العالمي .  وانصب العمل على 
االستعداد لتنفيذ اتفــاق تريبـس ونقـل التكنولوجيـا والسياسـات المتعلقـة باالبتكـار واالدارة الجماعيـة لحـق 
ــي  المؤلف والحقوق المجاورة . وتم الترآيز أيضا على اعداد قوانين الملكية الفكرية ولوائحها واصدارها ف
البلدان األقل نموا في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة والبيانات الجغرافية وحماية المعارف التقليدية 

 .
 

ــة الفكريـة لمصلحـة البلـدان  وفي ذلك الصدد ، نظمت الويبو ندوة اقليمية عن تحديث نظام الملكي -٦٦
ــع حكومـة نيبـال فـي آـاتمندو يومـي ٣٠ و٣١ مـايو/أيـار . وتعـتزم المنظمـة اقامـة  األقل نموا بالتعاون م
ــاليم الناميـة األخـرى . وعـالوة علـى ذلـك ، بـدأ العمـل علـى  اجتماعات مماثلة خالل فترة السنتين في األق

اصدار منشور جديد عن وضع الملكية الفكرية في البلدان األقل نموا . 
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التحديات العالمية الجديدة في مجال الملكية الفكرية   البرنامج الفرعي ٦-٢

 
عمدت الويبو الى تضمين جدول أعمــال مختلـف محافلـها واجتماعاتـها المنعقـدة علـى المسـتوى  -٦٧
الرفيع والنطاق الواسع موضوعات محددة بشــأن الملكيـة الفكريـة وأثرهـا فـي تكويـن الـثروات والرفاهـة 
ــة الملكيـة الفكريـة باسـتمرار عنـد  االجتماعية سعيا منها الى التشجيع على التفكير الجماعي في تزايد أهمي
ــتراث والبيئـة واألمـن  النظر في مجاالت سياسية رئيسية مثل التجارة واالستثمار والتكنولوجيا والثقافة وال
ـــي  الغذائـي والمعـارف التقليديـة والتجـارة االلكترونيـة . وأتـاحت تلـك االجتماعـات فرصـة لجمـع واضع
السياسات والقرارات على المستوى العالي في مجال الملكية الفكرية والمجاالت المتعلقة بها لتلتقي األفكار 
وتجتمع على جدول أعمال تحدد فيه سياسة الملكية الفكرية ويشمل السياسات الحالية والمســتجدة والقضايـا 

االستراتيجية واتجاهات العمل المقبلة للحكومات والمؤسسات . 
 

تعزيز االنتفاع بنظام الملكية الفكرية وتطويره  البرنامج الفرعي ٦-٣
 

في مجال االدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة ، بدأ تنفيذ خطة عمل اقليمية الترآيز  -٦٨
ــز امكانيـة بلـدان  بشأن االدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في منطقة الكاريبي بغرض تعزي
الكـاريبي فـي مجـال االدارة الجماعيـة لحـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة بوضـع نظـام اقليمـي آــاريبي . 
ونظمت الويبو أيضا ندوة اقليمية عن االدارة الجماعية لحقوق الملكية الفكرية في االبتكارات البصرية فــي 
ــة ومكـاتب حـق  أمريكا الالتينية في عاصمة المكسيك لمصلحة أآثر من ٥٠ شخصا يمثلون وزارات الثقاف

المؤلف وغيرها من المؤسسات المعنية .  
 

وتم تنظيم عدة لقاءات للتوعية على الصعيد الوطني وايفاد بعثات استشارية الى مختلف البلدان .  -٦٩
ــق بذلـك الموضـوع وبـدأت العمـل علـى اعـداد آتيـب  وعالوة على ذلك ، أعدت األمانة مواد اعالمية تتعل
اعالمي خاص عــن االدارة الجماعيـة لحقـوق فنـاني األداء واالستنسـاخ ونظـام أساسـي نموذجـي لـالدارة 

الجماعية للحقوق في المصنفات الموسيقية ومشروعات قوانين بشأن ذلك . 
 

ــها  واستمرت الويبو في مساعدة قادة البلدان النامية وواضعي السياسات والمسؤولين االداريين في -٧٠
ــك الجـهود بموجـب الملكيـة  على تعزيز النشاط االبداعي واالبتكاري على الصعيد الوطني وحماية ثمار تل
الفكريـة ونشـر تلـك النتـائج واالنتفـاع بـها مـن أجـل اتاحـة الفرصـة لتكويـن الـثروات وضمـــان الرفاهــة 

االجتماعية والثقافية .  
 

وفي هذا السياق ، أنجزت أنشــطة فـي الجماهيريـة العربيـة الليبيـة والسـنغال وتونـس فـي اطـار  -٧١
مشروعات رائدة ترمي الى انشاء مراآز ابتكار وطنية وخدمات تقدم في ذلك المجال مـع الترآـيز الشـديد 
على االنتفاع بالملكية الفكرية . وتشجع الويبو المخترعين بصورة خاصة بتقديم ميدالياتها الذهبية لــهم منـذ 
سنة ١٩٧٩ . وخالل الفترة قيد النظر ، منحت الويبــو ٢٢ ميداليـة ذهبيـة لمخـترعين ينتمـي ١٥ مخترعـا 

منهم الى بلدان نامية . 
 

التعاون فيما بين البلدان النامية ومع المنظمات األخرى  البرنامج الفرعي ٦-٤
 

ــم المتحـدة للتجـارة والتنميـة (فـي بـانكوك فـي  حضر وفد من الويبو الدورة العاشرة لمؤتمر األم -٧٢
ــايلند الـى عقـد مؤتمـر قمـة لرابطـة أمـم جنـوب  فبراير/شباط ٢٠٠٠) . وفي ذلك السياق ، دعت حكومة ت
شرقي آســيا واألمـم المتحـدة وانعقـد اجتمـاع عـالي المسـتوى لرؤسـاء وآـاالت األمـم المتحـدة وبرامجـها 
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ومؤسساتها واجتمــاع لـوزراء تجـارة البلـدان األقـل نمـوا . وآـانت الويبـو ممثلـة أيضـا فـي االجتماعـات 
المشترآة بين الوآاالت التي انعقدت في جنيف ونيويورك خالل الفترة قيد النظـر اسـتعدادا لمؤتمـر األمـم 

المتحدة الثالث بشأن البلدان األقل نموا المعتزم عقده في مايو/أيار ٢٠٠١ في بروآسل .  
 

ــرد فيمـا يلـي اسـتعراض  وباالضافة الى األنشطة المبينة في البرامج الفرعية المذآورة أعاله ، ي -٧٣
بعض األنشطة المباشرة في الفترة من يناير/آانون الثاني الى يونيه/حزيران : 

 
أفريقيا 

 
انعقدت الندوة المشــترآة بيـن الويبـو ومرآـز التجـارة الدوليـة عـن األبعـاد التجاريـة والتعاقديـة  -٧٤
الآتساب حقوق الملكية الصناعية ونقلها في آيب تاون (جنوب أفريقيا) مـن ٨ الـى ١٢ مـايو/أيـار ونـدوة 
الويبو دون االقليمية عن تنفيذ اتفاق تريبس في غابورون (بوتسوانا) من ٩ الى ١١ مايو/أيار وندوة الويبو 
االقليمية عن فوائد نظام الملكية الفكرية للجامعات والباحثين الجامعيين وهيئات البحــث والتطويـر فـي دار 
السـالم (جمهوريـة تنزانيـا المتحـدة) مـن ٢٠ الـى ٢٢ يونيـه/حزيـران وتمـت ترقيـة البرنـامج الحاســوبي 

األفريقي الدارة حق المؤلف واعداد برامج تدريبية عن االدارة الجماعية . 
 

الدول العربية 
 

انعقد اجتماع الويبو االقليمي العربـي عـن معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات فـي الـدار البيضـاء  -٧٥
(المغـرب) يومـي ٢٢ و٢٣ فـبراير/شـباط ومؤتمـر الويبـو االقليمـي العربـي عـن االدارة الجماعيـة لحــق 
ــوق المجـاورة فـي القـاهرة (مصـر) مـن ١٨ الـى ٢٠ أبريـل/نيسـان وتولـت شـرآة برامـج  المؤلف والحق
حاسوب في القاهرة وضع نظام مؤتمت الدارة الملكية الفكرية وترآيبه آمشروعين رائدين في بلدين (هما 

عمان وقطر) . 
 

آسيا والمحيط الهادىء  
 

انعقدت ندوة الويبو االقليمية اآلسيوية عن انفاذ حقوق الملكيــة الفكريـة مـع الترآـيز علـى اتفـاق  -٧٦
تريبس في آوااللمبور (ماليزيا) من ١٨ الى ٢٠ يناير/آانون الثاني وندوة الويبــو االقليميـة اآلسـيوية عـن 
ــنغافورة مـن ١٨ الـى ٢٠ فـبراير/شـباط  فوائد أنظمة حماية الملكية الصناعية العالمية للبلدان النامية في س
والندوة االقليمية المشترآة بين الويبو وأستراليا عن االدارة االستراتيجية للملكية الفكرية في القرن الحادي 
ــاون بشـأن  والعشرين في سيدني (أستراليا) من ٦ الى ٨ مارس/آذار وندوة الويبو الوطنية عن معاهدة التع
ــان ونـدوة الويبـو االقليميـة عـن التسـجيل الدولـي  البراءات في مومباي (الهند) من ٢٦ الى ٢٨ أبريل/نيس
للعالمات والرسوم والنماذج الصناعية في أوالن باتار (منغوليا) من ٢٩ الى ٣١ مايو/أيــار ونـدوة الويبـو 
ــدوة  االقليمية اآلسيوية عن حماية العالمات التجارية في شينغدو (الصين) من ٨ الى ١٠ يونيه/حزيران ون
الويبو الوطنية عن معاهدة التعاون بشأن البراءات في جاآارتا (أندونيسيا) من ٢٦ الى ٢٨ يونيه/حزيران 

 .
 

أمريكا الالتينية والكاريبي 
 

ــة  انعقد اجتماع الويبو االقليمي عن التجارة االلكترونية والملكية الفكرية في سبيل التنمية لمصلح -٧٧
بلدان الكاريبي في آينغستون (جامايكا) من ١٥ الـى ١٧ مـايو/أيـار ومؤتمـر الويبـو الدولـي عـن الملكيـة 
الفكرية والتجارة واالبتكارات التكنولوجية والقدرة على المنافسة في ريو دي جانيرو (الـبرازيل) مـن ١٩ 
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ــي بلـدان أمريكـا الالتينيـة فـي ليمـا  الى ٢١ يونيه/حزيران واالجتماع الثاني لرؤساء مكاتب حق المؤلف ف
(بيرو) يومي ٢٣ و٢٤ يونيه/حزيران . 
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البرنامج الرئيسي ٧ 
 

التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا 
 

التقييم العام 
 

استمر تنفيذ البرنامج الرئيسي ٧ بنجاح وفي المواعيد المحددة له . وأبدت البلدان المعنية اهتماما  -٧٨
ــى اقتصـادات تلـك  متزايدا بتكوين الكفاءات بانشاء مؤسسات الملكية الفكرية وتحسينها بما يعود بالفائدة عل
البلدان . ورآزت أنشطة أخرى أنجزت خالل الفترة قيد التقرير بشكل رئيسي وآما ورد ذآره في البرنامج 
والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ على تنفيذ اتفاق تريبس وتنمية الموارد البشرية وتعزيز الوعي . 

 
تحديث نظام الملكية الفكرية بما في ذلك تنفيذ اتفاق تريبس  البرنامج الفرعي ٧–١

 
أجرت األمانة مشاورات مع عدد من الحكومـات فـي االقليميـن المذآوريـن عـن قضايـا الملكيـة  -٧٩
الفكرية والتصديق على المعاهدات التي تديرهــا الويبـو أو االنضمـام اليـها وتنفيـذ اتفـاق تريبـس وتحديـث 
ــى تشـريع الملكيـة الفكريـة  قوانين الملكية الفكرية الوطنية . وباالضافة الى ذلك ، أعدت الويبو تعليقات عل

لمصلحة بلدين .  
 

ــالء العنايـة الكبـيرة لقضيـة انفـاذ حقـوق الملكيـة الفكريـة فأشـرفت علـى  واستمرت الويبو في اي -٨٠
ــة الصناعيـة وحـق المؤلـف والجـهاز القضـائي والعـاملين فـي  تدريب نحو ٢٦٠ موظفا من ادارات الملكي
المجال القانوني ورجال الشرطة والجمارك وغير ذلك من وآاالت انفاذ القانون في ندوتين دون اقليميتيـن 
ــى التعـاون مـع المنظمـات المتخصصـة غـير الحكوميـة التـي  وندوة وطنية . وتم الترآيز بشكل متزايد عل
تضطلع بدور مهم في ذلك المجال . وزادت اللقاءات المذآــورة أعـاله مـن المـام المشـترآين فيـها بطريقـة 
التصدي للقرصنة وتزوير ثروات الملكية الفكرية بفعالية وساهمت في تعزيز اآلليات االدارية النفاذ حقوق 

الملكية الفكرية . 
 

ــداد خطـط عمـل وطنيـة الترآـيز وبرامـج  وتعاونت الويبو بنشاط أيضا مع سبع حكومات في اع -٨١
تعاون ثنائية األطراف ومشروعات قطرية وتنفيذها بغرض االستجابة الى احتياجات السلطات الماسة الى 
تحسين أنظمة الملكية الفكرية والتشجيع على االنتفاع بها . وتمحورت المسـاعدة المقدمـة فـي هـذا الصـدد 
بشكل خاص حول دعـم ادارات الملكيـة الصناعيـة وحـق المؤلـف بتطبيـق أنظمـة حديثـة لـالدارة وتنميـة 
الموارد البشرية وتبسيط االجراءات االدارية وحول دعم االدارات الوطنية في تحديث خدماتها المقدمة الى 

الجمهور وتوسيع نطاقها والتمكين من االطالع على المعلومات المتعلقة بالملكية الصناعية . 
 

ــروعات قطريـة ترمـي الـى تكويـن الكفـاءات فـي مجـال  وباالضافة الى ذلك ، تم تنفيذ ثالثة مش -٨٢
ــب الموظفيـن  االدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة وشمل ذلك اسداء المشورة القانونية وتدري
وشراء األجهزة والمعدات واعداد البرامج الحاسوبية . وتم أيضا تنظيـم زيـارات دراسـية لمصلحـة تسـعة 

موظفين من ثالثة بلدان في ذلك المجال . 
 

تعزيز االنتفاع بنظام الملكية الفكرية وتطويره  البرنامج الفرعي ٧–٢
 

خالل الفترة قيد التقرير ، عقدت الويبو اجتمــاعين اقليمييـن واجتمـاعين وطنييـن . وحضـر تلـك  -٨٣
ــا ومحاميـا أآاديميـا  االجتماعات نحو ٥٥٠ موظفا حكوميا ورئيس شرآة ومسؤوال اداريا ومخترعا وباحث
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وممثال لمنظمات المنتفعين . وشملت المحاضرات والمناقشات موضوعات الساعة ومنها نقــل التكنولوجيـا 
ــا سـمح للمشـترآين فـي االجتماعـات بـادراك قيمـة  والتسويق وتقييم ثروات الملكية الصناعية وادارتها مم

حقوق الملكية الفكرية وأهميتها في مجالين رئيسيين هما النشاط االقتصادي والقدرة على المنافسة .  
 

وعالوة على ذلك ، قدمت الويبو مساعدتها بترجمة مختلف منشورات الويبـو والمعـاهدات التـي  -٨٤
تديرها المنظمة الى اللغتين الجورجية واألذربيجانية . 

 
 



 A/35/13
 - 23 -

 
 

البرنامج الرئيسي ٨ 
 

أآاديمية الويبو العالمية وتنمية الموارد البشرية 
 

التقييم العام 
 

خالل الفترة قيد النظر ، استمرت أآاديمية الويبو العالمية في توســيع قاعدتـها العالميـة بانتظـام .  -٨٥
ــد  وأعدت دورات جديدة حسب الطلب وبذلت الجهود من أجل تعديل الدورات الحالية بما يكفل فائدتها ويزي
من وقعها على الفئات المستهدفة بتطبيق تقييم منتظم . وحظيت البرامج المعدة لمصلحة واضعي السياسات 
والقرارات بتقدير آبير . وتسهم تلك البرامج مباشرة في تحديد السياسات الرامية الى تحسين أنظمة الملكية 
الفكرية وزيادة فعاليتها في البلدان المشترآة فيها . ونظمت األآاديمية دورات تناولت قضايا تخص البلدان 

النامية . 
 

وانعقد أول اجتماع للمجلــس االستشـاري المنشـأ حديثـا والملحـق بأآاديميـة الويبـو العالميـة فـي  -٨٦
١٠ مارس/آذار . ويضم المجلس أحد عشر عضوا يمثلون الجامعيين والمحامين وواضعي السياســات فـي 
ــاون  مجـال الملكيـة الفكريـة . ويتضـح مـن التوزيـع الجغرافـي ألعضـاء المجلـس النطـاق "العـالمي" للتع
ألغراض التنمية والتزام الويبو بذلك التعاون . وانتــهت مناقشـات المجلـس الـى توصيـات جوهريـة بشـأن 
منظور األآاديمية والمسائل التي يتعين أن ترآز عليها والفئات التي ينبغي أن تستهدفها واختيــار الـدورات 

والشراآات مع الجامعات واعداد الشـهادات وضرورة تعزيز الموارد البشرية في األآاديمية . 
 

ــات مـن  وواصلت األآاديمية بحث برامج التعاون أو الشراآة مع مكاتب الملكية الفكرية والجامع -٨٧
ــا مـع جامعـة توريـن  أجل تدريب المدربين حسب ما هو مطلوب . وعلى سبيل المثال ، أبرمت الويبو اتفاق
ــك التعـاون  بوضع دورة للدراسات العليا المتخصصة عن قانون الملكية الفكرية تدوم ثالثة أشهر . ويعد ذل

مفيدا لتطور األآاديمية في المستقبل . 
 

التعليم عن بعد  البرنامج الفرعي ٨–١
 

اضافة الى الدورات التدريبيــة التقليديـة ، تـم انشـاء قسـم التعليـم عـن بعـد ممـا سـمح لألآاديميـة  -٨٨
بتوسيع نطاق المستفيدين من خدماتها المتاحة لكل من له منفذا الـى االنـترنت فـي العـالم فـال يضطـر الـى 

مغادرة مكانه . والتكاليف المتكبدة أقل بكثير مقارنة بأساليب التدريب التقليدي المباشر . 
 

 DL) وخالل هذه الفترة ، أتيحت فرصتان لالسـتفادة من الدورة التمهيديــة عـن الملكيـة الفكريـة -٨٩
101) األولى من فبراير/شباط الى مارس/آذار والثانية من يونيه/حزيران الى يوليــه/تمـوز ٢٠٠٠ . وبلـغ 
عدد الطالب المسجلين للدورة باللغة االنكليزية ١٧٥ شخصا من ٢٠ بلدا في المرة األولى و١٣٢ شـخصا 
من ٤٠ بلدا في المرة الثانية . واستفاد من الدورة باللغة الفرنسية ٣٧ شــخصا مـن أربعـة بلـدان فـي المـرة 
األولى ، و٣٠ شخصا من سبعة بلدان في المرة الثانية . واستفاد من الدورة باللغـة االسـبانية مـا مجموعـه 
ــرة الثانيـة . واسـتفاد مـن تلـك  ٦٦ شخصا من ستة بلدان في المرة األولى و٣٥ شخصا من ١٣ بلدا في الم

الدورة أيضا ٢٠ موظفا من موظفي الويبو . 
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التدريب المهني  البرنامج الفرعي ٨–٢
 

ارتفع مستوى برنامج التدريب المهني بفضل دورات جديدة .   -٩٠
 

وخالل النصف األول من ســنة ٢٠٠٠ ، نظـم قسـم التدريـب المـهني أربعـة اجتماعـات تدريبيـة 
ــت الويبـو تغطيـة تكـاليف  ودورة لألآاديمية لمصلحة ٧٧ شخصا من ٥٤ بلدا وثالث منظمات اقليمية (تول

سفرهم واقامتهم) على النحو التالي : 
 

ــع المكتـب األوروبـي للـبراءات نـدوة تدريبيـة عـن تبسـيط اجـراءات  نظمت الويبو باالشتراك م -٩١
البحث والفحص باللغة االنكليزية من ٩ الى ١٧ مارس/آذار لمصلحة موظفي ادارات البراءات في مكاتب 
الملكية الصناعية . ووفد المشترآون العشرون في الندوة (ومعظمهم من فاحصي الــبراءات) مـن ١٨ بلـدا 

ناميا ومنظمتين اقليميتين . 
 

ونظمت الويبو باالشتراك مع معهد آارل دويسبرغ جيزلشافط ندوة عـن خدمـات دعـم االبتكـار  -٩٢
وادارتها باللغة االنكليزية في ألمانيا من ١٥ الى ٢٤ مايو/أيار . ووفد المشترآون في النــدوة االثنـي عشـر 
من الوحدات المعنية بخدمات دعم االبتكار أو ادارة التكنولوجيا في المكاتب الحكومية أو مؤسسات البحــث 

والتطوير أو الجامعات في ١٢ بلدا ناميا . 
 

ونظمت الويبو باالشتراك مع المكتب الكندي للملكية الفكريـة دورة تدريبيـة عـن خدمـة الزبـائن  -٩٣
ــالبراءات باللغـة االنكليزيـة لمصلحـة موظفيـن مـن اقليـم آسـيا  وادارة الجودة عند تقديم الخدمات المتعلقة ب
ــي مكـاتب الـبراءات الوطنيـة أو المسـؤولين فـي  والمحيط الهادئ . وآان معظمهم من فاحصي البراءات ف
وزارات العدل . وانعقدت الدورة في هول (آندا) من ٥ الى ١٤ يونيه/حزيران وحضرها عشرة أشــخاص 

من عشرة بلدان نامية . 
 

ونظمـت الويبـو باالشـتراك مـع المكتـــب األوروبــي للــبراءات والمكتــب االســباني للــبراءات  -٩٤
والعالمات التجارية ندوة عــن االجـراءات المنسـقة لفحـص الـبراءات باللغـة االسـبانية لمصلحـة فـاحصي 
ــران وفـي جنيـف فـي  البراءات في أمريكا الالتينية . وانعقدت الندوة في مدريد من ١٩ الى ٢٣ يونيه/حزي
٢٦ و٢٧ يونيه/حزيران وفي ميونيخ من ٢٨ الى ٣٠ يونيه/حزيران وحضرها ١٦ شــخصا مـن ١٦ بلـدا 

ناميا . 
 

ونظمت الويبو بالتعاون مع المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية والمعهد الوطني الفرنســي  -٩٥
لرجال القضاء دورة األآاديمية األولى عن انفاذ حقوق الملكيـة الفكريـة للقضـاة العـاملين فـي اطـار نظـام 
القانون الروماني باللغة الفرنسية . ووفد القضاة المشترآون في الدورة والبالغ عددهم ١٩ قاضيـا مـن ١٨ 
بلدا ناميا ومنظمة اقليمية واحدة في آل أقاليم العــالم . وانعقـدت دورة بـاريس فـي الفـترة مـن ٢١ الـى ٢٧ 

يونيه/حزيران . 
 

التدريب على مستوى واضعي السياسات  البرنامج الفرعي ٨–٣
 

ــي ثـالث دورات عامـة لـها باللغـات  نظمت أآاديمية الويبو العالمية في اطار هذا البرنامج الفرع -٩٦
العربية واالنكليزية واالسبانية (مع ترجمة الى اللغة البرتغالية) لمصلحــة آبـار الموظفيـن الحكومييـن فـي 
ــو  العالم . وحضر الدورات ٦٤ شخصا من ٥٨ بلدا ومنظمتين حكوميتين اقليميتين . وعقدت أآاديمية الويب
دورة خاصة لها عن انفاذ حقوق الملكية الفكرية في واشنطن بالتعاون مع مكتب الواليات المتحدة للبراءات 
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والعالمات . وحضــر الـدورة الخاصـة ١٣ مسـؤوال آبـيرا عـن انفـاذ القـانون (أي مـن القضـاة والمدعيـن 
العامين والمسؤولين في الجمارك) من ١٣ بلدا ناميا وبلدا منتقال الى نظام االقتصاد الحر . 

 
وتم تنظيم دورة لطالب الدراسات العليا عــن قـانون حـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة لمصلحـة  -٩٧
ــدس (فـنزويال) . وحضـر الـدورة تسـعة أسـاتذة مـن  األساتذة الجامعيين باللغة االسبانية في جامعة لوس أن
تسعة بلدان في أمريكا الالتينية . وانعقد مؤتمر دولي عن تعليم الملكية الفكرية لرجال األعمال فــي صوفيـا 
بالتعاون مع حكومة بلغاريا وجامعة االقتصاد الوطنــي والعـالمي . وحضـر المؤتمـر مواطنـون بلغـاريون 

و٢٠ شخصا من ١٩ بلدا آخر . 
 

ــات سـت دورات لألآاديميـة خـالل  وباختصار ، نظم قسم التدريب على مستوى واضعي السياس -٩٨
النصـف األول مـن سـنة ٢٠٠٠ . واشـترك فـي تلـك الـدورات ١٠٦ أشـخاص مـــن ٦٩ بلــدا ومنظمتيــن 
حكوميتين دوليتين وتحملــت الويبـو تكـاليف سـفرهم واقامتـهم . وعـالوة علـى ذلـك ، حضـر ٧٠ مواطنـا 

الدورات التي انعقدت خارج مقر الويبو . 
 

ــا  وفي الفترة من يناير/آانون الثاني الى يونيه/حزيران ٢٠٠٠ ، قدمت أآاديمية الويبو العالمية م -٩٩
مجموعه ستة منح دراسية على األجل الطويل في معهد فرانكلين بيرس للقــانون فـي آونكـورد (الواليـات 
المتحدة األمريكية) وفي جامعة اآسترنادو دي آولومبيا فــي سـانتافي دي بوغوتـا (آولومبيـا) وفـي معـهد 

ماآس بالنك في ميونيخ (ألمانيا) . 
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البرنامج الرئيسي ٩ 
 

تطوير قانون الملكية الصناعية 
 

التقييم العام 
 

وآان أهم انجاز تم بنــاء علـى البرنـامج الرئيسـي ٩ اعتمـاد معـاهدة قـانون الـبراءات فـي نهايـة  -١٠٠
المؤتمـر الدبلوماسـي المعنـي باعتمـاد معـاهدة قـانون الـــبراءات (جنيــف ، مــن ١١ مــايو/أيــار الــى ٢ 
يونيـه/حزيـران) فكـان ذلـك بمثابـة تقـدم ملمـوس نحـو تنسـيق االجـراءات الشـكلية فيمـا يتعلـق بالطلبــات 

والبراءات الوطنية واالقليمية . 
 

وعـالوة علـى ذلـك ، شـمل عمـل اللجنـة الدائمـة المعنيـة بقـانون العالمـات التجاريـة والرســـوم  -١٠١
والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية اعتمادها مشروع أحكام بشــأن تراخيـص العالمـات التجاريـة فـي 
ــتزم رفـع مشـروع  نهاية الدورة الرابعة للجنة المذآورة (جنيف ، من ٢٧ الى ٣١ مارس/آذار) . ومن المع
ــة اتحـاد بـاريس العتمـاده آتوصيـة مشـترآة . وأحـرز  األحكام المذآور الى الجمعية العامة للويبو وجمعي
عمل اللجنــة الدائمـة تقدمـا فيمـا يتعلـق بمشـروع األحكـام بشـأن حمايـة العالمـات التجاريـة وغيرهـا مـن 
االشارات المميزة على االنترنت واعداد دراسة عن العالقات بين العالمات التجارية والبيانات الجغرافية . 
وفي المقام األخير ، تم تمهيد السبيل لعقد الدورة األولــى للجنـة االستشـارية المعنيـة بانفـاذ حقـوق الملكيـة 

الصناعية (جنيف ، في ١٩ و٢٠ أآتوبر/تشرين األول) . 
 

قانون البراءات  البرنامج الفرعي ٩-١
 

آان النشاط الرئيسي المنجز في اطار البرنامج الفرعي ٩-١ خالل النصف األول من هذه الســنة  -١٠٢
ــد المؤتمـر فـي الفـترة مـن  هو االعداد لعقد مؤتمر دبلوماسي معني باعتماد معاهدة قانون البراءات . وانعق
١١ مايو/أيار الى ٢ يونيــه/حزيـران . وانتـهى بالنجـاح فـي اعتمـاد المعـاهدة المذآـورة . وشـمل االعـداد 
للمؤتمر تنظيم جوانب المؤتمر االدارية واعداد الوثائق وعقـد عـروض ومحـاضرات واجـراء مشـاورات 
غير رسمة مع األفرقة االقليمية واجتماع توجيهي قبيــل المؤتمـر . أمـا العمـل الالحـق للمؤتمـر فقـد شـمل 
بشكل خاص اعداد سجالت المؤتمر والمالحظات التوضيحية . ودعي ٦٥ بلدا من البلدان النامية والبلـدان 
المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر الى حضور المؤتمـر الدبلوماسـي علـى نفقـة الويبـو بنـاء علـى البرنـامج 

الفرعي ٩-١ ، فحضر منها ٦٣ بلدا . 
 

ـــى  ومـن بيـن األنشـطة األخـرى المنجـزة فـي اطـار البرنـامج الفرعـي ٩-١ هنـاك التشـجيع عل -١٠٣
االنضمام الى معاهدات الملكية الصناعية (عن طريق ايفاد بعثات الموظفين واسداء المشورة حول القوانين 
الوطنية وعقد اجتماعات مع الوفود الوطنية) والتعاون الوثيق مع القطاعات واألنشطة المعنية داخل الويبو 
(مثال ، تطورات نظام معاهدة التعاون بشأن الــبراءات والبيوتكنولوجيـا) وخـارج المنظمـة أيضـا (مثـال ، 
ــة بشـأن الـبراءات وعمـل المكـاتب ثالثيـة األطـراف واالختراعـات  التفكير في مراجعة االتفاقية األوروبي
المنجزة في الفضاء الخارجي أو المنتفع بها فيه) وادارة معاهدة بودابست التي شملت تحديــث "الدليـل الـى 

معاهدة بودابست" ونشره في موقع الويبو على الوب . 
 

واستكملت ١٢ بعثة من الموظفين في ١٠ بلدان مختلفة بناء على البرنامج الفرعي ٩-١ .  -١٠٤
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قانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات  البرنامج الفرعي ٩-٢
الجغرافية 

 
عقدت اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة والبيانـات  -١٠٥
الجغرافية دورتها الرابعة في الفترة من ٢٧ الى ٣١ مارس/آذار . واعتمدت اللجنة الدائمة مشــروع أحكـام 
بشأن تراخيص العالمات التجارية وقررت أن تقترحها على جمعية الويبو وجمعية بــاريس العتمادهـا فـي 
سـبتمبر/أيلـول ٢٠٠٠ آتوصيـة مشـترآة بشـأن تراخيـص العالمـات التجاريـة . وواصلـت اللجنـة أيضــا 
ــترنت .  مناقشاتها حول مشروع األحكام بشأن حماية العالمات التجارية وسائر االشارات المميزة على االن
ودعي ٢٦ بلدا من البلدان النامية والبلدان المنتقلة الى نظــام االقتصـاد الحـر الـى حضـور الـدورة الرابعـة 

للجنة الدائمة على نفقة الويبو بناء على البرنامج الفرعي ٩-٢ ، فحضر منها ٢٤ بلدا . 
 

ــر الدبلوماسـي المعنـي باعتمـاد معـاهدة قـانون الـبراءات  وباالضافة الى الدعم المقدم الى المؤتم -١٠٦
(صياغة المحاضر الموجزة) ، فقــد شـملت األنشـطة األخـرى المنجـزة فـي اطـار البرنـامج الفرعـي ٩-٢ 
ــام الـى معـاهدات الملكيـة الصناعيـة والتقيـد بـالقواعد والمعـايير الدوليـة (وال سـيما  التشجيع على االنضم
ــات والتوصيـة المشـترآة بشـأن األحكـام المتعلقـة بحمايـة العالمـات شـائعة الشـهرة)  معاهدة قانون العالم
واسداء المشورة حول مشروعات القوانين الوطنية واالشتراك في المؤتمرات والندوات واالجتماعات مـع 

وفود الحكومات أو ممثلي المنظمات غير الحكومية . 
 

وفيما يخص مجال البيانات الجغرافيــة والمشـروعات الخاصـة ، فقـد شـملت األنشـطة مـا يلـي :   -١٠٧
ــة آـي تكـون وثيقـة عمـل تسـتخدم فـي  اعداد دراسة عن العالقة بين العالمات التجارية والبيانات الجغرافي
ــد  الـدورة الخامسـة للجنـة الدائمـة ، وتزويـد الـدورة الرابعـة المذآـورة أعـاله بالخدمـات الالزمـة ، وتزوي
ــاء علـى  المؤتمر الدبلوماسي المعني بمعاهدة قانون البراءات بالخدمات الالزمة ، واالخطارات المودعة بن
المادة ٦(ثالثا) من اتفاقية باريس (أربعة اخطارات) ، واالتصاالت مع منظمات دولية حكومية أخرى مثل 
ــة ، باالضافـة الـى التعـاون  المكتب الدولي للكروم والنبيذ ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمي

التقني من خالل ايفاد أربع بعثات من الخبراء منها واحدة لمنظمة التجارة العالمية . 
 

واستكملت ثماني بعثات من الموظفين في أربعة بلدان مختلفة .  واستكملت أيضا أربع بعثات من  -١٠٨
ــى البرنـامج الرئيسـي ٦ وواحـدة بنـاء علـى  موظفي قسم العالمات التجارية في ثالثة بلدان مختلفة بناء عل

البرنامج الرئيسي ٧ . 
 

حماية حقوق الملكية الصناعية  البرنامج الفرعي ٩-٣
 

شملت األنشطة الرامية الى تنفيذ الملكية الصناعية ما يلي :  التعاون مع الجمعية الدولية للوآالء  -١٠٩
التنفيذيين للتراخيص في تحديث دالئل الويبو بشأن الترخيص ، وتصميم منشور عن الملكية الفكرية لفائدة 
ــرى والمتوسـطة ، وادارة معـاهدة بودابسـت والتشـجيع علـى االنضمـام اليـها (اخطـارات  الشرآات الصغ
وتبليغات بشأن سلطات االيداع الدولية وتحديث دليل بودابســت ونـدوة عـن تنفيـذ المعـاهدة وثـالث بعثـات 
واحدة في مدينة باآو (أذربيجان) وأخرى في مدينة ريغا (التفيا) وثالثة في مدينـة بريسـبان (أسـتراليا)) ، 
ــة مولدوفـا وجورجيـا وسـلوفينيا ، وانفـاذ  واسداء المشورة في الميدان التشريعي لبلغاريا والتفيا وجمهوري
ــة الصناعيـة واسـداء المشـورة الـى المخـترعين والبـاحثين والطلبـة . وتواصـل العمـل بشـأن  قانون الملكي
الدراسات التالية :  ايداع آشوف تسلسل الحامض الصبغي الخولي ، والقضية األساســية المتعلقـة بامكانيـة 
ــة ، ووثـائق مختلفـة عـن السياسـة  مراجعة معاهدة بودابست ، وموضوع الكشف عن المعلومات البيولوجي

العامة في مجال الملكية الصناعية . 
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وعمـل قسـم انفـاذ قـانون الملكيـة الصناعيـة علـى تمـهيد الســـبيل لعقــد االجتمــاع األول للجنــة  -١١٠
ــاع األول فـي  االستشارية المعنية بانفاذ حقوق الملكية الصناعية (الوثيقة ACE/IP/1) . وسيعقد ذلك االجتم
ــة وبحـوث  أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠  . وشمل العمل المنجز لحد اآلن اجراء مشاورات وترتيبات اداري
قانونية واعداد وثائق اللجنة . وهناك ٢٦ مــن البلـدان الناميـة والبلـدان المنتقلـة الـى نظـام االقتصـاد الحـر 

مدعوة الى حضور اجتماع اللجنة االستشارية على نفقة الويبو بناء على هذا البرنامج الفرعي . 
 

ــال التخطيـط والتنظيـم لمحفـل سـتعقده  وشارك القسم باسم شعبة قانون الملكية الصناعية في أعم -١١١
ــة القضائيـة والقـانون المطبـق) فـي سـياق قـانون  الويبو حول بعض مسائل القانون الدولي الخاص (الوالي

الملكية الفكرية . 
 

ــم الدعـم الجتماعـات نظمتـها أقسـام أخـرى داخـل شـعبة  وتم في اطار هذا البرنامج الفرعي تقدي -١١٢
قانون الملكية الصناعية وعلى وجه التحديــد اللجنـة الدائمـة المعنيـة بقـانون العالمـات التجاريـة والرسـوم 

والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية والمؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد معاهدة قانون البراءات . 
 

ــق  وقدم القسم دعمه أيضا الى برامج التعاون ألغراض التنمية وأآاديمية الويبو العالمية فيما يتعل -١١٣
ــة بانفـاذ حقـوق الملكيـة الصناعيـة . وعمـل أيضـا علـى اسـداء المشـورة حـول  بالندوات والبرامج المتصل

مشروعات القوانين الوطنية . 
 

واستكملت سبع بعثات من الموظفين في ستة بلدان مختلفة بناء على البرنامج الفرعي ٩-٣ .  -١١٤
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البرنامج الرئيسي ١٠ 
 

تطوير حق المؤلف والحقوق المجاورة 
 

التقييم العام 
 

ان التشجيع الجاري على االنضمام الى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلــف ومعـاهدة الويبـو بشـأن  -١١٥
ــامجين  األداء والتسـجيل الصوتـي ، والـذي ينـدرج فـي اطـار البرنـامج الرئيسـي ١٠ (بالتعـاون مـع البرن
ــد مسـتمر . وقـد بلغـت  الرئيسيين ٦ و٧) له ما يبرره ، اذ أن عدد البلدان األطراف في المعاهدتين في تزاي
عدة بلدان مرحلة متقدمة من تنفيذ المعاهدتين . ومن شأن ذلك أن يضمن دخول المعـاهدتين حـيز التنفيـذ . 
وهناك أسباب معقولة تدعو الى توقع حدوث ذلك قبل نهايـة فـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . وتدخـل آلتـا 

المعاهدتين حيز التنفيذ عندما يبلغ عدد البلدان المصدقة عليها أو المنضمة اليها ٣٠ بلدا . 
 

وتقتصر معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي على الجوانب الصوتية مـن أوجـه األداء  -١١٦
ــى توصيـات تقدمـت بـها اللجنـة الدائمـة المعنيـة بحـق المؤلـف  دون الجوانب السمعية البصرية . وبناء عل
والحقوق المجاورة ، قررت الجمعيــة العامـة للويبـو فـي أبريـل/نيسـان ٢٠٠٠ أن تدعـو الـى عقـد مؤتمـر 
دبلوماسي معني بحماية أوجــه األداء السـمعي البصـري فـي الفـترة مـن ٧ الـى ٢٠ ديسـمبر/آـانون األول 
٢٠٠٠ ، على أن تنظم اجتماعات اقليمية تشاورية قبل انعقاد المؤتمر الدبلوماسي ، أي في الفـترة الممتـدة 

من سبتمبر/أيلول الى نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٠ . 
 

وتتواصل حاليا دراسة حماية هيئات االذاعة ومنتجي قواعد البيانات بهدف مواصلــة المناقشـات  -١١٧
حول تلك القضايا في اطار اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة سنة ٢٠٠١ . 

 
ــة بـادارة حـق المؤلـف والحقـوق  وتواصل األمانة أعمال الدراسة والتحليل بشأن المسائل المتعلق -١١٨
المجاورة وانفاذها في المحيط الرقمي بغية اجراء المزيد من المناقشات في اطار اللجنة االستشارية المعنية 

بادارة حق المؤلف والحقوق المجاورة وانفاذها في الشبكات العالمية للمعلومات سنة ٢٠٠١ . 
 

تنفيذ معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن  البرنامج الفرعي ١٠-١
األداء والتسجيل الصوتي 

 
ــاون مـع البرنـامج الرئيسـي ٣ نـدوة وطنيـة  نظمت األمانة في اطار هذا البرنامج الفرعي وبالتع -١١٩
ــى ٣٠  وأفـادت ١٠ بعثـات مـن الموظفيـن . وخـالل الفـترة الممتـدة مـن األول مـن ينـاير/آـانون الثـاني ال
ــو بشـأن  يونيه/حزيران ، انضمت ستة بلدان الى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف وأربعة الى معاهدة الويب
ــي  األداء والتسـجيل الصوتـي ، فبلـغ العـدد االجمـالي للبلـدان األطـراف فـي المعـاهدة األولـى ١٨ بلـدا وف

المعاهدة الثانية ١٥ بلدا . 
 

حماية األداء السمعي البصري وحماية حقوق هيئات االذاعة  البرنامج الفرعي ١٠-٢
وحماية قواعد البيانات 

 
اجتمعت اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجـاورة مـرة واحـدة . واجتمعـت بعدهـا  -١٢٠
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الويبو الدبلوماسي المعنـي بحمايـة أوجـه األداء السـمعية البصريـة . ثـم عقـدت 
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الجمعية العامة للويبو دورتها الخامسة والعشــرين (الـدورة االسـتثنائية الحاديـة عشـرة) فـي أبريـل/نيسـان 
 . ٢٠٠٠

 
ــة الدائمـة اقتراحـا أساسـيا  وقررت الجمعية العامة للويبو أيضا أن يعد رئيس الدورة الرابعة للجن -١٢١
بمساعدة األمانة . وقررت أيضا عقد ستة اجتماعات اقليمية تشاورية خالل الفترة الممتدة من سبتمبر/أيلول 
الى نوفمبر/تشــرين الثـاني ٢٠٠٠ . وقـررت باالضافـة الـى ذلـك أن يكـون المؤتمـر الدبلوماسـي مسـبوقا 

بيومين اثنين من المشاورات االقليمية . وعملت األمانة على تنفيذ تلك القرارات . 
 

وأجرى موظفو األمانة ســت بعثـات للتحضـير للمؤتمـر الدبلوماسـي وللنظـر فـي حمايـة حقـوق  -١٢٢
هيئات االذاعة وحماية قواعد البيانات . 

 
حق المؤلف والحقوق المجاورة والتكنولوجيا الرقمية  البرنامج الفرعي ١٠-٣

 
ــان الـهدف منـها اجـراء مناقشـات وانجـاز دراسـات وتعميـم  أجرى موظفو األمانة تسع بعثات آ -١٢٣
معلومات فيما يتعلق بادارة حق المؤلف والحقوق المجاورة وانفاذهــا فـي الشـبكات الرقميـة العالميـة علـى 

وجه الخصوص . 
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البرنامج الرئيسي ١١ 
 

قضايا الملكية الفكرية العالمية 
 

التقييم العام 
 

تتمثل األهداف المنشودة من هذا البرنامج في تحديد القضايا المستجدة في الملكية الفكرية وبحثها  -١٢٤
ــن للـدول األعضـاء فـي  والتشاور حولها ، ثم العمل في نهاية المطاف على وضع أطر وبرامج نظرية يمك

الويبو ادارة تلك القضايا فيها والتصدي لها على الصعيد الوطني واالقليمي والدولي . 
 

وتشمل قضايا الملكية الفكرية التي انصب الترآيز عليها خالل النصف األول من سنة ٢٠٠٠ ما  -١٢٥
يلي :  حماية المعارف واالبتكارات واالبداعات التقليدية بما فيها "الفولكلور" ، والعالقات المتبادلة القائمة 
بين النفاذ الى الموارد الوراثية وحماية الملكية الفكرية واالختراعات البيوتكنولوجية والحفاظ علــى التنـوع 
ــة االقتصاديـة  البيولوجي وصيانته وتعميمه . وتواصلت دراسات أخرى عن دور الملكية الفكرية في التنمي
ــن بيـن القضايـا التـي شـهدت تطـورا خـالل هـذه  وال سيما في فرص الحصول على الرعاية الصحية . وم
ــة العامـة بشـأن التنـافس ، ودور الملكيـة  الفترة أيضا األهمية المتزايدة للعالقة بين الملكية الفكرية والسياس

الفكرية في استغالل الفولكلور على الخط (مع قسم مشروعات التجارة االلكترونية) . 
 

واشترآت هذه الشعبة في العديد من االجتماعات والمحافل الدولية واالقليمية والوطنية ، بما فـي  -١٢٦
ــام المفتـوح والمشـترك فيمـا بيـن  ذلك الدورات األربع البارزة والتالي ذآرها :  االجتماع األول للفريق الع
ـــة المتعلقــة بــالتنوع  الـدورات والمتخصـص والمعنـي بالمـادة ٨(ي) واألحكـام المتصلـة بـها مـن االتفاقي
البيولوجي (اشبيلية ، اسبانيا ، من ٢٧ الى ٣١ مارس/آذار) ، واالجتماع الخـامس لمؤتمـر األطـراف فـي 
ــايو/أيـار) ، ومجموعـة االتصـال  االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي (نيروبي ، آينيا ، من ١٥ الى ٢٦ م
للموارد الوراثية في األغذية والزراعة والتابعة لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (روما ، ايطاليا ، 
من ٣ الى ٧ أبريل/نيسان) ، والمؤتمر الدولي الثالث عشر حول مرض االيدز (دوربن ، جنوب أفريقيـا ، 

من ٩ الى ١٤ يوليه/تموز) . 
 

حماية المعارف واالبتكارات والطاقات االبداعية التقليدية  البرنامج الفرعي ١١-١
 

دخلت األنشطة المنجــزة حاليـا فـي هـذه الشـعبة فيمـا يتعلـق بالمعـارف واالبتكـارات والطاقـات  -١٢٧
االبداعية التقليدية مرحلة تتسم بالمزيد من التقنية وذلـك باالسـتناد الـى أعمـال تقصـي الحقـائق واألنشـطة 
االستكشافية المنجزة في سنتي ١٩٩٨ و١٩٩٩ . واألهداف المنشودة من تصميم أنشطة عملية هي اختبار 
ــة  المناهج الحالية المتبعة واالمكانيات المقبلة المتاحة فيما يتعلق بمجاالت الترابط بين حماية الملكية الفكري
والمعارف التقليدية ، وتسهيل الحوار بين أصحـاب المصـالح المعنييـن ، وتوفـير التدريـب والمعلومـات ، 

وبحث سائر القضايا المحددة خالل سنتي ١٩٩٨ و١٩٩٩ . 
 

وشرعت الشعبة في دراسة جدوى االنتفاع بالملكية الفكرية وممارسات حماية المعارف التقليدية  -١٢٨
في أستراليا ، وآانت هي األولى من بين ثالث دراسات من المقرر انجازها حالل فترة الســنتين الجاريـة . 
وهناك تقرير متــاح للجمـهور الـى غايـة ٣٠ أآتوبـر/تشـرين األول ٢٠٠٠ وهـو "تقريـر عـن احتياجـات 
أصحاب المعارف التقليدية وتطلعاتهم فيما يتعلق بالملكية الفكرية : تقرير مؤقت للمنظمــة العالميـة للملكيـة 
الفكرية (الويبو) عن بعثات تقصي الحقائق بشأن الملكية الفكرية والمعــارف التقليديـة (١٩٩٨-١٩٩٩)" . 

وسيوضع التقرير في صيغته النهائية ثم سينشر بعد ذلك التاريخ . 
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ــة والمعـارف التقليديـة . وتـم مـع  وبدأ العمل على وضع برنامج دورة تدريبية عن الملكية الفكري -١٢٩
أآاديمية الويبو العالمية تكليف جهة مختصة بصياغة المواد التدريبية باالستناد الى ذلك البرنامج . وســتقدم 
ــدورة للموظفيـن الحكومييـن وأصحـاب المعـارف التقليديـة فـي اطـار نـدوات تدريبيـة سـتنطلق فـي  تلك ال

أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ . 
 

البيوتكنولوجيا والتنوع البيولوجي  البرنامج الفرعي ١١-٢
 

احتوت األحداث المنجزة داخل الويبو وخارجــها سلسـلة مـن التطـورات السـريعة والمهمـة فيمـا  -١٣٠
يتعلق بالموارد البيولوجية واالختراعات البيوتكنولوجية والتنوع البيولوجي . وهي مسائل تنطوي على أثر 
محتمـل آبـير أيضـا بالنسـبة الـى عمـل الويبـو بشـأن المعـارف التقليديـة فـي المسـتقبل . وأفضـت بعـــض 
االقتراحات المقدمة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالبراءات في سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ الى أول اجتمـاع 
ــة الكـبرى مـن  تعقده الويبو عن الملكية الفكرية والموارد الوراثية في أبريل/نيسان ٢٠٠٠ . ودعت األغلبي
البلدان في االجتماع الى انشاء محفل مناسب داخل الويبو مــن أجـل العمـل المقبـل علـى موضـوع الملكيـة 
الفكرية والموارد الوراثية . وانتهت المشاورات التـي تلـت المؤتمـر الدبلوماسـي المعنـي باعتمـاد معـاهدة 
قانون البراءات (مــن ١١ مـايو/أيـار الـى ٢ يونيـه/حزيـران) الـى اقـتراح يرمـي الـى انشـاء لجنـة الويبـو 
ــر الوثيقـة  الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور (أنظ
WO/GA/26/6) . واآتست تلك األحداث في الويبو حدة وأهمية اضافية بفضل احراز تطــورات موازيـة ، 
ال سيما في اطار اتفاق تريبس ومنظمة األمــم المتحـدة لألغذيـة والزراعـة وبرنـامج األمـم المتحـدة للبيئـة 

واالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي . 
 

ــن  ونشرت ثالث دراسات افرادية عن "دور حقوق الملكية الفكرية في اقتسام المنافع المحصلة م -١٣١
االنتفـاع بـالموارد الوراثيـة والمعـارف التقليديـة المرتبطـة بـها" . وتـم التكليـف بانجـــاز تلــك الدراســات 

باالشتراك مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وهي تشكل جزءا من دراسة أشمل . 
 

حماية الفولكلور  البرنامج الفرعي ١١-٣
 

أدرجت أنشطة البرنامج الفرعي ١١-٣ تحت البرنــامج الفرعـي ١١-١ (أعـاله) ألغـراض هـذا  -١٣٢
التقرير . 

 
الملكية الفكرية والتنمية (قضايا مختارة)  البرنامج الفرعي ١١-٤

 
شهد عمل الويبو بشأن الملكية الفكرية وفرص الحصول على الرعاية الصحية المزيد من التعقيد  -١٣٣
ــة بـااليدز والعـدوى  واالستعجال خالل الفترة قيد االستعراض ، وال سيما في ضوء األزمة العالمية المتعلق
بفيروسه . وجمعت هذه الشعبة في أنشطتها المتعلقة بتلك القضية بين تقصي الحقائق والمشاورات من جهة 
واستكشاف اطار عمل نظري ، من جهة ثانية ، يتم فيه التصدي الى تلك القضية الطارئة من زاوية الملكية 

الفكرية . وأقيمت أيضا قنوات للحوار والتعاون مع الجهات المعنية الرئيسية األخرى . 
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البرنامج الرئيسي ١٢ 
 

تكنولوجيا المعلومات والخدمات االعالمية بشأن الملكية الفكرية 
 

التقييم العام 
 

استمر تحسين قاعدة تكنولوجيا المعلومات علــى صعيـد المنظمـة بطريقـة مهنيـة وفعالـة . اذ تـم  -١٣٤
التصـدي للمجـاالت المهمـة مثـل ادارة المشـروعات ووضعـها ، والبنيـة التحتيـة لتكنولوجيـــا المعلومــات 
والخدمات الشبكية ، ودعم األعمال واألنظمة االدارية ذات المـهمات الحاسـمة ، وخدمـات أتمتـة المكـاتب 

والتطبيق الفعال لتكنولوجيا شبكتي االنترنت واالنترانت . 
 

ــى  وخضعت األنظمة الحاسوبية المعمول بها للتحديث نتيجة لمشروع التصدي لمشكلة االنتقال ال -١٣٥
عام ٢٠٠٠ وهي ال تزال تعمل بشكل فعال . واتخــذت عـدة مبـادرات لضمـان الحفـاظ علـى أداء األنظمـة 
ــة  الحاسوبية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات وتوافرها بأعلى مستوى ممكن لمساعدة الموظفين على مواآب
الزيادة الكبيرة في عدد الطلبات المودعة بناء على المعاهدة المذآورة . وآان النظــام خـالل األشـهر السـتة 
األولى من سنة ٢٠٠٠ متاحا بنسبة ٩ر٩٩% فـي المتوسـط . ويرجـع ذلـك أساسـا الـى تطبيـق اجـراءات 

تشغيل جديدة ووصلة شبكية مخصصة الى مرآز األمم المتحدة للحاسب االلكتروني . 
 

ويتناول المشروع الجديد ألتمتة معاهدة التعاون بشأن الـبراءات (إمبـاآت) فـي مرحلتـه األولـى  -١٣٦
نظاما جديدا لالتصاالت يرمي أساسا الى تسليم الوثائق والبيانات بين الويبو والمكاتب الوطنية . وسعيا الى 
مواصلة تطوير متطلبات تلك المرحلة المهمة مـن المشـروع ، نظمـت األمانـة ثمـاني بعثـات الـى مكـاتب 
وطنية مختلفة في عدة أقاليم لضمان فهم تلك المتطلبات فهما سليما . وباالضافة الــى ذلـك ، أرسـل مؤخـرا 
استبيان مفصل الى جميـع الـدول األعضـاء فـي معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات تدعـى فيـه الـى االدالء 

بمعلوماتها والتقدم بمساهماتها . 
 

ويتواصـل تحديـث برنـامج الطلـب االلكـتروني للمعـــاهدة المذآــورة (PCT-EASY) وتحســينه  -١٣٧
لمواآبة المتطلبات الجارية في قطاع المعاهدة . وقد أحرز تقدم فــي العمـل علـى االيـداع االلكـتروني بنـاء 
على المعاهدة اذ أعد المشروع الختامي لألحكام االدارية والمعايير التقنية المتعلقة بااليداع االلكتروني بناء 
على المعاهدة المذآورة . وتم توزيع ذلك المشروع الختـامي لـالدالء بـالمزيد مـن التعليقـات عليـه . وهـذا 
مشروع فرعي يندرج ضمن المشروع إمباآت . ومن الجانب التقني ، فانه سيكون مدمجا في النظام الجديد 

 .
 

شبكة الويبو  البرامج الفرعي ١٢-١
 

ــدم فـي مشـروع شـبكة الويبـو (WIPONET) وفـي تعزيـز الكفـاءات الداخليـة فـي مجـال  أحرز تق -١٣٨
تكنولوجيا المعلومات بغية تقديم بنية تحتية متينة لدعم احتياجات الويبو فيما يتعلق باألعمال . 

 
ــاصر المقـرر تنفيذهـا فـي  وتم تحديد نطاق شبكة الويبو واستراتيجية تنفيذها . وسوف تشمل العن -١٣٩
فترة السنتين الجارية الخدمات المرآزية لشبكة الويبو في األمانة واتاحة حاسوبين اثنين والمعدات الالزمة 
لوصلهما باالنترنت لفائدة مكتب واحد للملكية الفكرية في الدول األعضاء التي يفتقر آل مكتب من مكــاتب 
الملكية الفكرية فيها الى وسائل االتصال باالنترنت . وحدد االختيار النهائي للمقاول المفضــل لتنفيـذ شـبكة 
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الويبو وبلغ المشروع حاليا مرحلة المفاوضات التعاقدية . ومــن المقـرر أن تبـدأ أعمـال التنفيـذ فـي الـدول 
األعضاء في الفصل الثاني من سنة ٢٠٠١ . 

 
ــدم آبـير فـي بعـض األنظمـة والخدمـات الداخليـة فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات .  وأحرز تق -١٤٠
ــات البنيـة التحتيـة للشـبكة وخدماتـها ومتانتـها وذلـك عـن طريـق تحديـث  وأدخلت تحسينات آبيرة على ثب
ــر األنظمـة  مكونات النظام ومحطات العمل المكتبية وتقليل حاالت العطل من مصدر واحد . واستمر تطوي
ــدأ العمـل بنظـام جديـد  المالية المعمول بها حاليا قصد تحسين عمليات المحاسبة واعداد تقارير النفقات . وب
لكشوف المرتبات . وبدأ أيضا التخطيط لوضع نظام معالجــة المعلومـات االداريـة (AIMS) الـذي سيشـمل 
آل األنظمة االدارية ، بما فيها تلك الخاصة بادارة الموارد المالية والطاقات البشــرية . وأدخلـت تحسـينات 
على وضع خدمات جديدة في االنترانت واعادة تصميم موقع الويبو على االنترنت . وتواصل تعزيز الدعم 

والتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات . 
 

الخدمات االعالمية بشأن الملكية الفكرية  البرنامج الفرعي ١٢-٢
 

أحرز تقدم في األنشطة المنجزة في اطار هذا البرنامج الفرعي ، بما في ذلك دعم اللجنة الدائمـة  -١٤١
المعنية بتكنولوجيا المعلومات ، ومواصلة تطوير مكتبات الويبو الرقمية للملكية الفكرية ، ووضــع معـايير 

للملكية الفكرية والتشجيع على التقيد بها ومراجعة التصنيفات الدولية ونشرها . 
 

ــيرة مـن  ويجري حاليا تشغيل مكتبات الويبو الرقمية للملكية الفكرية وهي تحتوي على آميات آب -١٤٢
ــن معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات وبيانـات  بيانات الويبو بشأن الملكية الفكرية . ويشمل ذلك معطيات ع
ــال .  نظام مدريد غير المنشورة (مدريد اآسبريس) ، والمعلومات غير المرتبطة بالبراءات من قرص جوب
ــن التفـاعل بكفـاءة مـع قواعـد  وبدأ التخطيط لوضع المعايير الالزمة لتمكين أنظمة تلك المكتبات الرقمية م

بينات أخرى تضم مجموعات لبيانات عن الملكية الفكرية مع امكانية البحث فيها . 
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البرنامج الرئيسي ١٣ 
 

نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات 
 

التقييم العام 
 

شهد قطاع معاهدة التعاون بشأن البراءات حدثا تاريخيا بارزا لما استلم الطلب الدولي الخمسمائة  -١٤٣
ألف في فبراير/شباط ٢٠٠٠ (واستلم الطلــب الدولـي المـائتي وخمسـين ألفـا بنـاء علـى تلـك المعـاهدة فـي 
فبراير/شباط ١٩٩٦ وذلك بعد مضي ١٨ سنة من بدء اجــراءات قطـاع المعـاهدة) . ومعنـى ذلـك أن عـدد 
الطلبات الدولية تضاعف خالل أربع سنوات فقط . ويدل ذلك على سرعة نمو النظام خالل السنوات القليلة 
ــدت أيضـا انتفاعـا قياسـيا  المنصرمة . وتدل االحصاءات أيضا أن األشهر الستة األولى من سنة ٢٠٠٠ أآ

بقطاع المعاهدة . 
 

ــوا  وخـالل األشـهر السـتة األولـى مـن سـنة ٢٠٠٠ ، أصبحـت أربـع دول (هـي الجزائـر وأنتيغ -١٤٤
وبربودا وبلــيز وموزمبيـق) ملزمـة بالمعـاهدة المذآـورة . وبلـغ بالتـالي العـدد االجمـالي للـدول المتعـاقدة 

بموجب تلك المعاهدة ١٠٨ أطراف متعاقدة ، و٥٤ منها بلدان نامية . 
 

وأدى مكتب المعاهدة مهمة األمانة للدورة الثامنة والعشرين التي عقدتها جمعية المعاهدة من ١٣  -١٤٥
الى ١٧ مارس/آذار . وفي تلك الدورة ، اعتمدت تدابير ترمي الى تبسيط المرحلة الوطنية لبحث الطلبـات 
الدولية واقامة عالقة ترابط بين معاهدة التعاون بشــأن الـبراءات ومعـاهدة قـانون الـبراءات التـي اعتمـدت 

مؤخرا . وناقشت الجمعية أيضا االيداع االلكتروني للطلبات الدولية . 
 

ــبراءات بمـوازاة مـع موظفيـن مـن البرنـامج الرئيسـي ١٢  وعمل مكتب معاهدة التعاون بشأن ال -١٤٦
(تكنولوجيا المعلومــات والخدمـات االعالميـة بشـأن الملكيـة الفكريـة) وذلـك مـن أجـل ادخـال العديـد مـن 
التحسـينات المتنوعـة علـى المعـاهدة والمنتفعيـن بـها . وتـرد تفـاصيل الموضـوع فـي الجـزء المخصــص 
للبرنامج ١٢ في هذا التقرير عن التقدم المحرز في نظام الطلب االلكتروني بناء على معاهدة التعاون بشأن 

البراءات ونظام إمباآت . 
 

تطبيق نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات  البرنامج الفرعي ١٣-١
 

واستلم مكتب المعاهدة ٤٤٨ ٤٥ طلبا دوليا مودعا على الصعيد العــالمي . وهـو مـا يمثـل زيـادة  -١٤٧
قدرها ٣١٦ ٩ (٨ر٢٥%) على العدد المستلم خالل الفترة ذاتها من ســنة ١٩٩٩ . وتلـك الطلبـات الدوليـة 
ــة . وتلـك الطلبـات  البالغ عددها ٤٤٨ ٤٥ لها أثر ٤٤٢ ٢٩٠ ٢ طلبا وطنيا وأثر ٤١٠ ١٢٩ طلبات اقليمي
ــر ٣٦٥ ٧٧٤ ١ طلبـا للحمايـة بموجـب الـبراءة فـي الـدول األعضـاء فـي النظـام االقليمـي  االقليمية لها أث
للبراءات . وآل ذلك لـه أثـر نظـري يعـادل فـي المجمـوع أثـر ٨٠٧ ٠٦٤ ٤ طلبـات وطنيـة . وزاد عـدد 
ــد مـا آـان عددهـا ٧١٠ طلبـات فـي الفـترة  الطلبات الوطنية اآلتية من البلدان النامية ليبلغ ٤٥٤ ١ طلبا بع

ذاتها من سنة ١٩٩٩ . 
 

ومن الطلبات الدولية المودعة والبالغ عددها ٤٤٨ ٤٥ طلبــا ، تـم اعـداد  ٠٣٨ ١١ (٣ر٢٤%)  -١٤٨
باستخدام برنامج الطلب االلكتروني PCT-EASY . ومــع مـرور السـنة وتزايـد عـدد المطلعيـن علـى ذلـك 
ــاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات ، زادت نسـبة االيداعـات التـي تحتـوي علـى  البرامج من بين المنتفعين بمع

عريضة مودعة باستخدام ذلك البرنامج .  
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ــا لتسـلم الطلبـات ، قـد اسـتلم  ومع نهاية يونيه/حزيران ٢٠٠٠ ، آان المكتب الدولي بصفته مكتب -١٤٩
ــك العمليـات فـي  ٩٤٨ طلبا دوليا . فبلغ بذلك العدد االجمالي للطلبات قرابة ٠٠٠ ١٠ طلب منذ أن بدأت تل

يناير/آانون الثاني ١٩٩٤ . 
 

وسمح بحث الطلبات الدولية بانجاز بعض األنشطة منها نشـر ٤٩٤ ٣٨ طلبـا دوليـا خـالل تلـك  -١٥٠
الفترة واعادة نشر ٤٢٧ ٥ مطبوعا واصدار ٢٦ عددا من مجلـة معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات بشـكل 
منتظم . واستلم مكتب المعاهدة ٠٢٤ ٢٧ تقريرا عن الفحص التمهيدي الدولي و٦٩٣ ٣١ طلبا مودعا بناء 

على الفصل الثاني . 
 

االطار القانوني وأنشطة االعالم والترويج والتعاون ألغراض  البرنامج الفرعي ١٣-٢
التنمية فيما يتعلق بنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات 

 
واصل مكتب المعاهدة خالل األشهر الستة األولى من سنة ٢٠٠٠ أعماله المتعلقة بوجــه خـاص  -١٥١
بالترويج للمعاهدة والتشجيع على االنضمام اليها ، واتاحة المعلومات واسداء المشورة للمنتفعين بالمعــاهدة 
، ووضع االطار القانوني واالجرائي للمعــاهدة ونشـر المعلومـات المتعلقـة بالمعـاهدة علـى الـورق وعلـى 

االنترنت . 
 

واشترك مكتب المعاهدة في ٥٠ ندوة وعرضا عن االنتفاع بالمعاهدة ومزاياهـا والتشـجيع علـى  -١٥٢
ــة ومخـترعون وممثلـو مـن قطـاع  االنضمام اليها . وآان من بين المشترآين موظفو مكاتب الملكية الفكري
ــدا وألمانيـا والدانمـرك  األعمال ووآالء البراءات ومسؤولون حكوميون . وعقدت الندوات في ١٧ بلدا (آن
ــرب  وفرنسـا والمملكـة المتحـدة وغامبيـا واندونيسـيا واسـرائيل والـهند وايطاليـا وجامايكـا واليابـان والمغ
والسويد وسويســرا وترآيـا والواليـات المتحـدة األمريكيـة) ونظمـت خمـس نـدوات اقليميـة (فـي ترينيـداد 
وتوباغو لبلدان الكاريبي وفي المغرب للبلدان العربية وفي موريتانيــا للبلـدان األفريقيـة الناطقـة بالفرنسـية 
وفي الصين لبلدان آسيا والمحيط الهادئ وفي بوليفيا لبلدان أمريكا الالتينية) . وألقيت تلك الندوات على مــا 
يقارب ٠٠٠ ٣ من المنتفعين الحاليين والمنتفعين المحتملين بنظام المعاهدة بالعربية واالنكليزية والفرنسية 
واأللمانية واليابانية واالسبانية . وأعدت ٥٢ وثيقة الستخدامها في تلك الندوات (وفي ندوات أخرى ألقاهـا 

موظفون من قطاعات أخرى في الويبو) . 
 

وتم أيضا تنظيم عروض متخصصة لموظفي المكاتب الوطنية للملكية الفكرية ونـواب البرلمـان  -١٥٣
من الدول المتعاقدة بموجب المعاهدة والدول التي تفكر في االنضمام الى المعاهدة في المقر الرئيسي للويبو 
أو فـي البلـدان المعنيـة . وتنـاولت العـروض تنفيـذ المعـاهدة بموجـب التشـريعات الوطنيـة ، ال سـيما فـــي 

بنغالديش والهند والجماهيرية العربية الليبية والمغرب وترينيداد وتوباغو وتونس وزامبيا . 
 

ـــب المعــاهدة أوراقــا بــأحدث المعلومــات   وخـالل النصـف األول مـن سـنة ٢٠٠٠ ، نشـر مكت -١٥٤
(باالنكليزية والفرنسية) عن اصدار ينــاير/آـانون الثـاني الحديـث لدليـل مـودع الطلـب بنـاء علـى معـاهدة 
التعاون بشأن البراءات وأعّد تحديث يوليه/تموز ٢٠٠٠ . وأصــدر أيضـا عـددا خاصـا مـن مجلـة معـاهدة 
ــاء  التعاون بشأن البراءات ، والقسم الرابع من مجلة معاهدة التعاون بشأن البراءات األسبوعية ، ونشرة أنب
ـــاألحداث المتعلقــة  معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات الشـهرية ومذآـرة اعالميـة (بخمـس لغـات) تتعلـق ب
بالمعـاهدة والنتـائج والعمليـات المنجـزة بنـاء علـى المعـاهدة فـي سـنة ١٩٩٩ ، وصيغـة معدلـة للمعـــاهدة 
والئحتها التنفيذية باالضافة الى صيغ معدلة من استمارات المعاهدة ووثائق المعلومات العامة فــي مختلـف 

اللغات . 
 



 A/35/13
 - 37 -

 
 

 "Telecom Americas 2000" ــرض واشترك مكتب المعاهدة في المعارض المهمة التالية :  مع -١٥٥
ــو دي جـانيرو (الـبرازيل) مـن ١٠ الـى ١٥ أبريـل/نيسـان ،  الذي نظمه االتحاد الدولي لالتصاالت في ري
ومعرض المعارف الذي نظمته منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في باريس (فرنسا) من ٢٦ 
ــه/حزيـران ، ومعـرض االبتكـار واالخـتراع مـن أجـل البيئـة الـذي نظـم فـي الـدار البيضـاء  الى ٢٨ يوني
(المغرب) من ٢٥ الى ٢٩ مايو/أيار حيث وزعت أيضا مواد اعالمية وترويجية عن معاهدة التعاون بشأن 

البراءات . 
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البرنامج الرئيسي ١٤ 
 

نظام مدريد للتسجيل الدولي للعالمات ونظام الهاي لاليداع الدولي للرسوم والنماذج 
الصناعية ونظام لشبونة لحماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي 

 
التقييم العام 

 
واصل المكتب الدولي تقديم الخدمات الموآلة اليه بنـاء علـى اتفـاق مدريـد وبروتوآولـه واتفـاق  -١٥٦

الهاي واتفاق لشبونة بشكل سريع وموثوق وفعال من حيث التكلفة . 
 

تطبيق أنظمة مدريد والهاي ولشبونة  البرنامج الفرعي ١٤-١
 

شهد نظام مدريد زيادة هائلة في أنشطة التسجيل خـالل األشـهر السـتة األولـى مـن سـنة ٢٠٠٠  -١٥٧
بالمقارنة مع الفترة ذاتها سنة ١٩٩٩ . وزاد عدد التسجيالت الدولية التي قيدها المكتب الدولي (١٦٧ ١١) 
ــة الـى ذلـك ، زاد عـدد التعيينـات الالحقـة  الى جانب التجديدات (٥٦٢ ٣) بنسبة ١٣ في المائة . وباالضاف
(٨٩٢ ٢) بنسبة ٧ في المائة وزاد عدد التعديالت (٠٦٠ ٢١) بنسبة ١٠ في المائة . وسجلت أيضــا زيـادة 
حادة في عــدد حـاالت الرفـض المقيـدة (٥٩١ ٤٣) ، أي زيـادة تفـوق ٢٢ فـي المائـة بالمقارنـة مـع العـدد 

المسجل خالل الفترة ذاتها من سنة ١٩٩٩ . 
 

ــان) اسـتالم  وفي سياق وضع بنية تحتية لالتصاالت االلكترونية ، بدأ بلدان جديدا (استونيا والياب -١٥٨
االخطارات من المكتب الدولي بالوسائل االلكترونية . وأطلق أيضا مشــروع يرمـي الـى مراجعـة المعيـار 
المتبـع لتبـادل االخطـارت االلكترونيـة بنـاء علـى نظـام مدريـد (MECA) . وعقـد اجتمـاع تقنـــي لتمكيــن 
ــراص  المنتفعين بذلك المعيار من مناقشة المسائل ذات االهتمام المشترك . وتم تنظيم اجتماع لمحرري األق
المدمجـة للقـراءة والقائمـة علـى القـاعدة GTITM المسـتخدمة فـي انتـاج قـرص مدريـــد المدمــج للقــراءة 

 . (ROMARIN)
 

وبالنسبة الى نظام الهاي ، فقد شهدت أنشطة التسجيل بدورها زيادة خالل األشـهر السـتة األول  -١٥٩
ــى وجـه الخصـوص ، زاد عـدد االيداعـات  من سنة ٢٠٠٠ بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة ١٩٩٩ . فعل
الدولية التي قيدها المكتب الدولي (١٨٧ ٢) الى جانب عدد التجديدات (٤٦٥ ١) بنســبة تزيـد علـى ٥ فـي 

المائة . وزاد أيضا عدد التعديالت (٥٩٤ ١) بنسبة ٦١ في المائة . 
 

االطار القانوني وأنشطة االعالم والتدريب والتعاون ألغراض  البرنامج الفرعي ١٤-٢
التنمية فيما يتعلق بأنظمة مدريد والهاي ولشبونة 

 
تم الترويج للوعي بنظام مدريد واالطالع عليه من خالل العديد مــن النـدوات ويذآـر علـى وجـه  -١٦٠
التحديد ما يلي :  ندوة دامت يومين اثنين عن االجــراءات المتخـذة بنـاء علـى نظـام مدريـد وحضرهـا ٥٨ 
مشترآا من القطاع الخاص أساسا ، وأربعة برامج دراسية دامت أسبوعا واحدا وعقدت في ادارة التسجيل 
الدولي لفائدة موظفين من أنتيغوا وبربــودا واليابـان وجمهوريـة مولدوفـا والمملكـة المتحـدة ، واجتماعـات 
ــة أخـرى ممـن تـم اسـتقبالهم فـي  اعالمية لفائدة موظفين من ٢٦ مكتبا للملكية الفكرية أو مؤسسات حكومي

ادارة التسجيل الدولي . 
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ــارات الـى ٢٠ بلـدا ألغـراض التدريـب وأنشـطة  وأجرى موظفون من ادارة التسجيل الدولي زي -١٦١
ــدوات نظمتـها أآاديميـة الويبـو العالميـة  الترويج . واشترك موظفون من ادارة التسجيل الدولي في خمس ن

عن موضوعات متنوعة منها نظام مدريد . 
 

وخالل األشهر الستة األولى من سنة ٢٠٠٠ ، أصبحت دولتان (ايطاليا والتفيا) آانتا طرفان في  -١٦٢
اتفـاق مدريـد ملزمتيـن بـبروتوآول مدريـد أيضـا . وأصبحـت اليابـان أيضـا ملزمـة بـبروتوآول مدريــد . 
وأودعت دولتان جديدتان (بوتان واليونان) وثائق انضمامهما التفاق مدريـد وبروتوآولـه والتفـاق مدريـد 

لوحده ، على التوالي . 
 

وتم الترويج للوعي بنظام الهاي واالطالع عليه من خالل تنظيم اجتماعـات اعالميـة لموظفيـن  -١٦٣
من ١٤ مكتبا للملكية الصناعية أو مؤسسات حكومية أخرى ممن تم استقبالهم في ادارة التســجيل الدولـي ، 
وبعثات الى ١٠ بلدان ألغراض التدريب واألنشطة الترويجية ضمت موظفين في ادارة التسجيالت الدولية 
واشتراك أولئك الموظفين في خمس ندوات نظمتها أآاديمية الويبو العالمية عن موضوعات متنوعــة منـها 

نظام الهاي . 
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البرنامج الرئيسي ١٥ 
 

ادارة الموارد البشرية 
 

التقييم العام 
 

ــثر ثباتـا اذ مكنـت شـعبة  صارت العملية االصالحية التي استهلت في فترة السنتين المنصرمة أآ -١٦٤
ادارة الموارد البشرية من الترآيز على تحسين اجراءاتها وســير أنشـطتها . ومـن بيـن المنجـزات الكـبرى 
 (SIGAGIP) ــالق نظـام المعلومـات الدارة شـؤون الموظفيـن التي تحققت استكمال المرحلة األولى من اط
المتعلقة بكشوف األجور . وهو نظــام يمكـن الويبـو مـن اعـداد جميـع األنشـطة المتعلقـة لكشـوف األجـور 
وانجازها بشكل مستقل . أما جزء ذلك النظام الخـاص بـادارة شـؤون الموظفيـن فـهو مـا زال فـي مرحلـة 
االختبار . واتسع نطاق أنشطة التدريب وأدخلت تحسينات آبيرة على التأمين والرعاية الصحية وظــروف 

عمل الموظفين المؤقتين . 
 

التوظيف  البرنامج الفرعي ١٥-١
 

تواصلت عملية تبسيط اجراءات تعيين الموظفين . وأعلن قسم التوظيف عن ٤١ مسابقة وتولـى  -١٦٥
اجراءات التعييــن والجوانـب الشـكلية للعقـود لفـائدة ٣٢ موظفـا ، منـهم ٢٤ فـي الفئـة المهنيـة و٩ خـبراء 
ــم ١٠٠ ٣ طلبـا  استشاريين و١٣٤ موظفا مؤقتا و٢٧ من أصحاب عقود الخدمات الخاصة . وتم أيضا تقيي
عفويا لكل من الفئة المهنية وفئة الخدمات العامة (والدعم) وأجري ما يزيــد علـى ٢٠٠ لقـاء و٦٩ اختبـارا 
ــن الموظفيـن المؤقتيـن والخـبراء  في الكتابة اآللية . وفي نهاية يونيه/حزيران ٢٠٠٠ ، تم توظيف ٣٧٤ م

االستشاريين وأصحاب عقود الخدمات الخاصة ، وهم يمثلون ٧٥ جنسية . 
 

المستحقات  البرنامج الفرعي ١٥-٢
 

ــن  تمت ادارة المستحقات لفائدة ٧٦٨ موظفا والعديد من الخبراء االستشاريين والموظفين المؤقتي -١٦٦
ــث ٤٠٠ تقريـر متعلـق  وأصحاب عقود الخدمات الخاصة ، ونظم ٥١ لقاءا اعالميا للموظفين الجدد . وبح
بالعقود وحسبت ٦٦ ترقية ودرس ١٨ طلبا لمنح عالوات الحصص اللغوية على أساس وصف الوظيفــة . 
وشملت عدة اجراءات ادارية أخرى عمليات الحساب والمعالجة بالنسبة الى ٢٠٠ عالوة اعالة وتسديد ٥٠ 
قرضا وتعويضا متعلقا بالمنح التربوية وتسديد ٣٧٢ اعانة للتأجير وادارة ٤٠ طلبــا الجـازة الـوالدة و٥٠ 
طلبا الجازة زيارة الوطن و٢٠ طلبـا للسـفر بمنـح تربويـة و١٧ معاملـة عنـد تـرك المنظمـة و٤٩ انتقـاال 
ــدة و٣٠٠ طلبـا جديـدا وطلبـا للتجديـد فيمـا يخـص بطاقـات  و٤٠٠ شهادة و١٠٠ جواز مرور لألمم المتح
ـــة  االقامـة فـي سويسـرا وتسـجيل ٢٠٠ ١٦ طلبـا لالجـازات السـنوية واالجـازات عـن السـاعات االضافي
واالجازات التعويضيــة و٤٠٠ ٥ طلبـا لمراقبـة االجـازة المرضيـة وتسـديد التعويـض عـن ٠٠٠ ٢٠ مـن 

الساعات االضافية . 
 

الضمان االجتماعي ورعاية الموظفين  البرنامج الفرعي ١٥-٣
 

التحق سبعة وسبعون من الموظفين الجدد بالصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم  -١٦٧
المتحدة . وبلغ بذلك العدد االجمالي للمشترآين في الصندوق ٠٤٢ ١ مشترآا .  

والتحق مئتان وأربعة وثالثون من موظفي الويبو الجدد وأسرهم بالخطة الجماعية للتأمين الطبي  -١٦٨
. وبلغ بذلك العدد االجمالي لألشخاص المشمولين بالتأمين ٢٧٥ ٢ شخصا . وباالضافـة الـى ذلـك ، تمـت 



 A/35/13
 - 41 -

 
 

معالجة ٦٨ اعالنا عن الحوادث و٥٨ طلبا لتسديد التأمين الطبي لفائدة موظفين مؤقتين و٣٥ من مستحقات 
الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة النهاء الخدمة أو االنسحاب وأصدرت ١٢٠ 
ــن السـنة . وبـدأ تطبيـق الخطـة الجديـدة االختياريـة الجماعيـة  شهادة متنوعة خالل األشهر الستة األولى م
للتأمين على الحياة والتحق بها حتى اآلن ١٠٣ موظفين . وتواصلت المناقشات مع منظمـة العمـل الدوليـة 
حول مشروع مرآز الرعاية اليومية وخصصت بعض األماآن لفائدة موظفي الويبو على حسابهم الخاص 
دون أية اعانة من الويبو . وأوصت لجنة الويبو الدارة التأمينات بتجميد أقساط التأمين الطبي والتأمين ضد 
الحوادث والتأمين على الحياة للسنة الثالثة على التوالي وتحسين المستحقات مثل معالجة األسنان والبصر . 
وتقدمت اللجنة أيضا بتوصيات بشأن شروط التأمين الطبــي للموظفيـن المؤقتيـن وخطـة اختياريـة للتـأمين 
ــن والموظفـات . ونظـر صنـدوق الويبـو (المقفـول) للمعاشـات  على الحياة تتاح ألزواج وزوجات الموظفي
ـــة  التقاعديـة فـي حسـابات سـنة ١٩٩٩ والوثـائق المتعلقـة بالمبـالغ التكميليـة للمعـاش التقـاعدي والمدفوع
ــا المرتبطـة بـادارة عقـارات ذلـك الصنـدوق وبـالتحديد االعـداد لدراسـة  للموظفين المتقاعدين وفي القضاي

شؤون التأمين الخاصة بالصندوق اعتبارا من ٣١ ديسمبر/آانون األول ١٩٩٩ . 
 

تصنيف الوظائف واالجراءات المتعلقة بها  البرنامج الفرعي ١٥-٤
 

تواصلت األنشطة المتعلقة بصياغة السياسات العامـة بشـأن ادارة المـوارد البشـرية مـع مواآبـة  -١٦٨
ــام موظفـي الويبـو والئحـة  االتجاهات والتطورات الجارية في النظام المشترك لألمم المتحدة . وخضع نظ
موظفيها للتقييم والمراجعة لتجسيد التغييرات التي أجريت على الهيكل التنظيمي للمكتب الدولي بما يتوافق 
والنظام المشترك . وتم تنفيذ ستة تعديالت أدخلت على نظام موظفي الويبو والئحة موظفيها خالل النصف 
األول من سنة ٢٠٠٠ . وأعدت تعديالت مختلفة فيما يتعلــق بـالتوظيف والتعييـن والترقيـة لعرضـها علـى 
لجنة التنسيق آي توافق عليها في دورتها المقبلة في سبتمبر/أيلول . وأوصــت لجنـة الترقيـات االستشـارية 
بمنح أربع وثالثين ترقية في دورتـها الثــالثة التـي عقـدت فـي يونيـه/حزيـران ٢٠٠٠ . وتـم اعـداد ١١٠ 

أوصاف وظائف . 
 

تنمية طاقات الموظفين  البرنامج الفرعي ١٥-٥
 

استمر الترآيز في األنشطة أساسا على التدريب على الكفاءات االدارية وتكنولوجيـا المعلومـات  -١٦٩
ــب االداري الـذي أجـري خـالل فـترة السـنتين المنصرمـة ، تـم تصميـم  واالتصاالت . وعلى غرار التدري
ــن أجـل تعزيـز الطاقـات االداريـة فـي المنظمـة .  برنامج واسع النطاق لفائدة موظفي المناصب االدارية م
ونظمت أيضا عدة دورات متخصصة شملت ندوة عـن التغيـير االداري ونـدوات عـن تدبـير الضغـط فـي 
العمل لجميع الموظفيـن ودورات عـن ادارة الوقـت (مـع اتبـاع منـهج شـخصي) . ونظمـت أيضـا دورات 
ــي المنظمـة وخارجـها علـى تكنولوجيـا المعلومـات وتطبيقـات مايكروسـوفت أوفيـس المعياريـة  تدريبية ف
واستخدام االنترنت والنشر على االنترنت والتدريب التقني المتخصص في مجال تكنولوجيـا المعلومـات . 
واشترك في ذلك ٤١١ موظفا ، مما يعـادل ٦٤٦ يومـا تدريبيـا . وحضـر ٢٣٧ موظفـا الـدورات اللغويـة 
ــة واالنكليزيـة (المحادثـة  السنوية في منظمة العمل الدولية واألمم المتحدة وأتيحت حصص خاصة بالفرنس
واالنشاء) عن طريق معهد خاص للغات . وتولت الويبو رعاية مشترك واحد في الندوة السنوية عن "تعلم 
الفرنسية آلغة أجنبية" التي تنظمها الحكومة الفرنسية في باريس . وحضر موظف واحد دورة لغوية مكثفة 
في الخارج . ونظمت ثالث دورات تعليمية خالل فترة الغذاء ودورتين تدريبيتين عــن مـهارات المحـاضر 
وثماني دورات تمهيدية للموظفين الجدد باالنكليزية والفرنسية . ونظمت أحداث أخــرى شـملت دورة علـى 
ـــة) والتدريــب علــى اجــراءات  الخـط فـي مجـال الملكيـة الفكريـة (بالتعـاون مـع أآاديميـة الويبـو العالمي
البروتوآول والعمليات االستراتيجية في التفاوض واألمن العام وندوات عن "تدريب المدربين" . وأنشــئت 

شبكة من أشخاص االتصال المعنيين بتنمية طاقات الموظفين . 
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خدمات الرعاية الصحية  البرنامج الفرعي ١٥-٦
 

أجريـت لفـائدة الموظفيـن والمتقـاعدين والمندوبيـن ٩٢٧ ٢ مـن التدخـالت المرتبطـة بالرعايـــة  -١٧٠
الصحية ، بما فيها الزيارات الطبية واللقاحات واللقاءات االعالمية قبل السفر وبعده والفحوص الطبية قبل 
ــم اتخـاذ تدابـير حثيثـة لتوفـير  دخول المنظمة . وبانتظار تطبيق سياسة منع التدخين داخل مباني الويبو ، ت
الدعم الطبي والنفساني لفائدة الموظفين الراغبين في االقالع عن التدخين . وأجريت عدة زيارات تفتيشـية 
شملت فحص األغذية ومستوى النظافة (لكل من العــاملين فـي المطبـخ والمعـدات المطبخيـة) فـي مختلـف 
ــمية السويسـرية . وتـم تقييـم ٢٥٠ محطـة عمـل فـي  مرافق الويبو المعنية ، وذلك بما يوافق المعايير الرس
اطار برنامج لتقييم ظروف العمل وأفضت الى ادخال بعض التغييرات الرساء محيط أسلم للعمل . وأطلــق 
برنامج الدارة ضغط العمل شمل مؤتمرات تعليمية خالل فترات الغذاء . ونظمت بعده سلســلة مـن نـدوات 
ــرض عـن مكافحـة التشـيخ طرحـت فيـها التدابـير التـي تمكـن مـن  مكثفة ليومين اثنين . وقدم للموظفين ع
تحسـين الصحـة والعمـر . وأبرمـت اتفاقـات ثالثيـة األطـراف بشـأن الخدمـات التـي تقدمـــها الصيدليــات 
ومؤسسـات أخـرى للرعايـة الصحيـة المتخصصـة ممـا سـمح بتخفيـض التكـاليف بالنسـبة الـى الموظفيــن 

والمنظمة على السواء . 
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البرنامج الرئيسي ١٦ 
 

خدمات الدعم االداري 
 

التقييم العام 
 

واصلـت خدمـات الدعـم االداري تقديـم خدمـات عاليـة الجـودة والفعاليـة الـى الـــدول األعضــاء  -١٧١
والمنتفعين بخدمات الويبو الموجهة نحو األوســاط التجاريـة والجمـهور عامـة وموظفـي األمانـة . ويجـدر 

التنويه بأداء الموظفين في تلبية الطلب الكبير على خدماتهم خالل مواعيد تكون في الغالب ضيقة جدا . 
 

األعمال المالية  البرنامج الفرعي ١٦-١
 

أديرت األعمال المالية بطريقة مهينة آما آان يحدث في الماضي ومسكت دفاتر الحســابات بدقـة  -١٧٢
ــام الويبـو المـالي والئحتـه .  فيما يخص العائدات والنفقات . ومسكت الحسابات الشهرية والسنوية وفقا لنظ
ــو واألوبـوف ومشـروعات برنـامج  وأقفلت آل الحسابات لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ بشكل سليم (للويب
األمـم المتحـدة االنمـائي واألرصـدة المؤتمنـة وصنـدوق الويبـو (المقفـول) للمعـاش التقـاعدي) وخضعــت 
لمراجعة مراجعي الحسابات الخارجيين . وصدر تقرير االدارة المالية لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ ، بما 
ــك معلومـات اضافيـة عـن نفقـات آـل برنـامج رئيسـي وصنـاديق االسـتئمان . وتـم توزيـع الرسـوم  في ذل
االضافية والتكميلية التحاد مدريد ورسوم دول اتحاد الهاي لسنة ١٩٩٩ (التي بلغت في المجمــوع ٩ر٢٣ 
ــوم الفرديـة المتعلقـة  مليون فرنك سويسري) دون تأخير ، وآذلك الحال بالنسبة الى التوزيع الشهري للرس
ــنة  ببروتوآول مدريد (التي بلغت في المجموع ٦ر١٢ مليون فرنك سويسري) لألشهر الستة األولى من س

 . ٢٠٠٠
 

بدأ االستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تحقيق عدد من التحســينات المهمـة سـنة ٢٠٠٠ .  -١٧٣
واستمر تطوير نظام تتبع نفقات الويبو الى جانب اعادة تصميم نظام المحاســبة آـي يقبـل المعلومـات عـن 
النفقات حسب األنشطة . ونفذ النظام الجديد لكشوف األجور بنجاح . وطبق نظام جديد للتسديد االلكتروني 
ــل التحضـيري للنظـام المقـترح  فيما يخص تسديد جميع الفواتير ونفقات األسفار للموظفين . وتواصل العم

 . (AIMS) بشأن تخطيط موارد المشروعات الذي يحمل اسم نظام معالجة المعلومات االدارية
 

دائرة االستثمار وادارة األموال  البرنامج الفرعي ١٦-٢
 

ـــوال المتاحــة . واجتمعــت اللجنــة االستشــارية المعنيــة  اسـتمر االسـتثمار الكـامل لجميـع األم -١٧٤
باالستثمارات الستعراض استثمارات الويبو . ودارت مناقشات بين موظفي شعبة الشؤون المالية والبنــوك 
ــى رأس المـالي ، ال بديـل أفضـل مـن ايـداع  . ووافقت اللجنة على أنه في الوقت الراهن ومع المحافظة عل
أموال االستثمار لدى البنك المرآزي السويسري والذي يعود على المنظمة حاليا بنسبة تبلغ ٤% سنويا . 

 
دائرة الخدمات اللغوية  البرنامج الفرعي ١٦-٣

 
أعدت ست وثالثون ترجمة لقوانين أو لوائح تنفيذية أو نماذج قوانين أو مشــروعات قوانيـن الـى  -١٧٥
لغة واحدة أو أآثر استلمت من ١٩ بلدا أو أعدت لها . وترجمت وثائق الجتماعات ومحاضرات أو ندوات 
ــاء . وتـم الحفـاظ علـى الجـودة  أو دورات تدريبية نظمتها األمانة ، أو روجعت أو حررت ، حسب االقتض

العالية في الترجمة واحترام مواعيد تسليمها . 
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ويجري حاليا تقييم مدى مواءمة مختلف برامج التعرف على الصوت لعملية الترجمة .  -١٧٦

 
دوائر المؤتمرات واالتصاالت وادارة السجالت  البرنامج الفرعي ١٦-٤

 
أتيحت خدمات دعم المؤتمرات لفائدة ٢٥ اجتماعا (مع ٣٠٠ ٢ مشترك) فـي جنيـف ، بمـا فيـها  -١٧٧
ــتعانة  المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد معاهدة قانون البراءات و٨٨ اجتماعا خارج جنيف . وتمت االس
ــد تلـك األرقـام اسـتخدام لغـات أآـثر فـي  بخدمات ٢١٩ مترجما فوريا مما يمثل ٤٨٢ ١ يوم عمل . وتجس

االجتماعات . وتولى أحد موظفي الويبو ألول مرة مهمة الترجمة الفورية في عدة اجتماعات . 
 

حققت وفورات آبيرة في تكاليف البريد في القطاع التنافسي لخدمات البريد الخاصــة ، فالمنظمـة  -١٧٨
على وشك ابرام اتفاق مع شرآة لخدمات الــبريد بشـأن ارسـال مجموعـات وثـائق معـاهدة التعـاون بشـأن 
البراءات على مسافات طويلة ، ومن المرتقب تحقيق وفورات تقارب ٠٠٠ ٥٠٠ فرنك سويسري ســنويا . 
والويبو هي أآبر مستخدمي البريد المسجل في سويسرا اذ تبعــث حوالـي ٠٠٠ ٧٠ طـردا آـل سـنة ، وقـد 
تمكنت من الحصول على تخفيض يبلغ ٢٠ في المائة في أسعار البريد المسجل مما يسمح بتحقيق وفورات 
تبلـغ ٠٠٠ ٥٦ فرنـك سويسـري سـنويا . وزاد الحجـم االجمـالي للـبريد المرسـل بعـــض الشــيء (اذ بلــغ 
ــترة ذاتـها  ٣٠٠ ٢١٢ آيلوغرام في النصف األول من سنة ٢٠٠٠ بعدما آان ٧٠٠ ٢٠١ آيلوغرام في الف
من سنة ١٩٩٩) . وترجع تلك الزيادة أساسا الى زيادة عدد االخطارات المرسلة بناء علــى نظـام مدريـد . 
ــأن الـبراءات رغـم  وفي المقابل ، آان هناك انخفاض في حجم البريد المرسل بناء على معاهدة التعاون بش
الزيادة المســجلة فـي عـدد آتيبـات المعـاهدة المنشـورة وذلـك بفضـل اتاحـة اسـتمارات تمكـن مـن ارسـال 
التبليغات حسب الطلب وأيضا بفضل ارسال الكتيبات بوسائل أخرى غير ورقية . وفي مجال االتصاالت ، 
ــة وتـم تطبيقـها فـي مـارس/آذار  دارت مفاوضات بشأن أسعار مخفضة جديدة بالنسبة الى المكالمات الدولي
٢٠٠٠ . ونظم تجمع اعالمي باستعمال مصادر من الويبو ومع وآاالت أخرى من منظومة األمم المتحـدة 

من أجل االعداد لوضع نظام لمراقبة سير الوثائق . 
 

أحرز بعــض التقـدم فـي تطبيـق تكنولوجيـا المعلومـات فـي الدائـرة . ويجـري حاليـا تنفيـذ نظـام  -١٧٩
محوسب للمحاسبة يخص المكالمات الهاتفية الدوليـة والمباشـرة مـع تخصيـص تكاليفـها حسـب الـبرامج . 
ــوبي صغـير  ودليل الويبو الهاتفي متاح اآلن للموظفين بشكل الكتروني على االنترانت . ووضع نظام حاس
الدارة شؤون المترجمين الفوريين . ويجري حاليا اختبار نظام جديد لتبسيط اجراءات طباعة وثائق الويبو 
وارسـالها بالتعـاون مـع دوائـر اعـداد المنشـورات . وتســـاهم دائــرة المؤتمــرات فــي البرنــامج اليومــي 

لالجتماعات المنعقدة في جنيف المنشور على االنترنت  والذي يعده مكتب األمم المتحدة في جنيف . 
 

دوائر اعداد المنشورات  البرنامج الفرعي ١٦-٥
 

تواصل االنجاز الموثوق والفعــال ألعمـال وحـدة الطباعـة الداخليـة التـي شـملت حوالـي ٥ر٤٣  -١٨٠
مليون صفحة مطبوعة خالل األشهر الستة األولى من سنة ٢٠٠٠ (بما فيها طباعة آتيبات معاهدة التعاون 
بشأن البراءات باالضافة الى مجلة معاهدة التعاون بشأن البراءات األسبوعية (والمعدة داخــل المنظمـة)) . 
ــا . ويجـري  وقد وصفت شرآة زيروآس ورشة الطباعة في الويبو بأنها أحدث وحدة لزيروآس في أوروب
وضع نظام مماثل لذاك الذي وضع سنة ١٩٩٩ لطباعــة آتيبـات معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات حسـب  
ــائق الويبـو وتوزيعـها . ويجـري حاليـا اختبـار ذلـك  الجهة المرسل اليها ، وذلك لتبسيط عمليات طباعة وث
ــبة االسـتعانة بالخدمـات الخارجيـة مسـتوى عاليـا  النظام . وخالل األشهر الستة األولى من السنة بلغت نس

جديدا اذ وجهت ٢٢٧ من طلبات المشتريات الى مزودين خارجيين . 
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وواصلت قوة العمل المعنية باالجراءات االدارية عملها الرامي الى تبسيط االجــراءات االداريـة  -١٨١
وتحديثها وتقنينها . ومن بين مشاريعها مشروع المعلومات المفيدة ("Practical Pages") الـذي انطلـق فـي 
أبريل/نيسان ٢٠٠٠ والذي يحتوي على فهرس بلغتين يسهل الوصول الى المعلومات ذات االهتمــام العـام 

لفائدة الموظفين في موقع الويبو على االنترانت . 
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البرنامج الرئيسي ١٧ 
 

المباني 
 

التقييم العام 
 

ــزى  زادت أنشطة هذا البرنامج الرئيسي الى حد آبير خالل النصف األول من سنة ٢٠٠٠ . ويع -١٨٢
ــي  ذلك الى تزايد عدد الموظفين الجدد باطراد وقدم المباني وضرورة تحديثها واالستعداد ألعمال التجديد ف

مبنى المنظمة العالمية لألرصاد الجوية سابقا وبدء اعداد دراسات عن المبنى الجديد . 
 

وفيما يتعلق بالمشروعين األخيرين ، تم انجاز األعمال الوارد ذآرها أدناه :  -١٨٣
 

تشييد المبنى الجديد :  انتهت المسـابقة الدوليـة لمشـروع المبنـى الجديـد باختيـار سـتة  "١"
فائزين بجوائز . ومــن بيـن الفـائزين ، حظيـت شـرآة بنيـش وبنيـش وشـرآائهم فـي اشـتوتغارد (ألمانيـا) 
بالجائزة األولى . وتم عرض نتائج آل المشروعات على الجمهور في مبنى أرباد بوآش في أبريل/نيســان 
ــرام اتفاقـات تعاقديـة والشـروع فـي اعـداد  ٢٠٠٠ . وفور ذلك ، أقيمت اتصاالت مع الشرآة المذآورة الب
دراسات بشأن المشروع األولي . وبدأ اعداد دراسة جدوى في مــايو/أيـار بغـرض الحصـول علـى موافقـة 
مسبقة من سلطات جنيف بشأن موقع قاعة المؤتمرات لتسع ٦٠٠ مقعد مع ما يلزم من مساحة بيــن المبنـى 

الرئيسي والمبنى الجديد .  
 

تجديد مبنى المنظمة العالمية لألرصــاد الجويـة سـابقا :  انتـهى تفكيـك المبنـى الراهـن  "٢"
جزئيا في مارس/آذار ٢٠٠٠ بعد أن بدأ في ديسمبر/آانون األول ١٩٩٩ . وأصبح المبنى جـاهزا بالتـالي 
ــوة الـى االشـتراك  ألعمال التشييد العامة المقبلة . وقدمت المنظمة طلب رخصة بناء اضافية وتم تعميم دع
ــا فريـق  في مناقصة دولية على ١٢ شرآة وقع عليها االختيار في أربعة بلدان وفقا لخطة التنفيذ التي أعده

المتعاقدين المسؤول عن المشروع . 
 

توفير أماآن عمل  البرنامج الفرعي ١٧-١
 

شهد النصف األول من سنة ٢٠٠٠ مفاوضات انتهت باستئجار آل مبنى بروآتر وغــامبل (فيمـا  -١٨٤
عدا الطابق األول) . وعقب توقيع العقــد ، أعـدت دراسـات وأنجـزت أعمـال لتعديـل المبنـى ونقـل ورشـة 
ــى ذلـك المبنـى واتاحـة األمـاآن  الطباعة الخاصة بمعاهدة التعاون بشأن البراءات من مبنى أرباد بوآش ال

الالزمة الحتياجات ذلك القطاع (ألغراض المحفوظات والمكاتب) . 
 

صيانة المباني الحالية  البرنامج الفرعي ١٧-٢
 

ــال تعديـل المبنـى فـي شـامبيزي وفقـا الحتياجـات  شهد النصف األول من سنة ٢٠٠٠ نهاية أعم -١٨٥
الويبو (من مكاتب ومطعم ومكتبة وقاعة للتدريب علــى الحاسـوب) واسـتكمال مشـروع قاعـة المؤتمـرات 

المجهزة ألغراض الترجمة الفورية . 
 

وفي مبنى أرباد بوآش ، انتهت المناقصة لتجديد قاعات المؤتمرات ألــف وبـاء و١-٢٧ وقـاعتي  -١٨٦
باومر وبيلغر وتحديثها باختيار مقاول عام بدأ فورا أعمال المرحلة األولى بشأن مرافق الترجمـة الفوريـة 

في قاعتي االجتماعات ألف وباء . وستتم المرحلة الثانية في منتصف سنة ٢٠٠١ . 
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ــول والخـروج  وشملت األعمال المنجزة لتعزيز األمن ما يلي :  ترآيب نظام لمراقبة حرآة الدخ -١٨٧
باستعمال البطاقات ونظام فيديو ومد النظامين األمنيين المذآورين ليشمال مبنـى بروآـتر وغـامبل ومبنـى 
شامبيزي مع ما يلزم من تعديالت وتكييفات في اطار المشروعين المخصصين لذلــك وتسـليم آـل موظـف 
ــة ، ال سـيما فـي مبنـى بروآـتر  وتعزيز دوريات المراقب بطاقة أمنية جديدة لدخول المبنى والخروج منه 
وغامبل وموقع شامبيزي الذي يخضع اآلن للحراسة ليل نهار. وتم اتخاذ التدابير الضرورية أيضا لمراقبة 

ورشة مبنى المنظمة العالمية لألرصاد الجوية سابقا . 
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البرنامج الرئيسي ١٨ 
 

دائرة المشتريات والعقود وخدمات السفر 
 

التقييم العام 
 

ــى مـن سـنة ٢٠٠٠ هـو  آان الهدف الرئيسي المنشود من البرنامج ١٨ خالل األشهر الستة األول -١٨٨
الحفاظ على الفعالية والشفافية في أنشطة المشتريات وخدمات السفر والعمل على تحسينها وذلك مــن أجـل 
تزويد المنظمة بأنسب السلع والخدمات الفعالة ، مع ايالء اهتمام خاص بالمشــروعات الكـبرى مثـل تشـييد 
المباني الجديدة واألنشطة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات . وخالل األشهر الســتة األولـى مـن هـذه السـنة ، 
ــات السـنة السـالفة) فـي عـدد هـائل مـن المناقصـات  اشترآت دائرة المشتريات والعقود (على غرار اتجاه
الدولية التنافسية فيما يتعلق بمشروعات مشــتريات الويبـو الكـبرى . وسـعيا الـى تنفيـذ األنشـطة المذآـورة 
أعاله ، بذلت دائرة المشتريات والعقود آل جهودها لزيـادة عـدد المورديـن المدعويـن الـى االشـتراك فـي 

المناقصات وأيضا عدد بلدان المنشأ . 
 

المشتريات والعقود  البرنامج الفرعي ١٨-١
 

ــى ٣٠  ولتحقيق األهداف المذآورة أعاله خالل الفترة الممتدة من األول من يناير/آانون الثاني ال -١٨٩
يونيه/حزيران ، استمر بعض األنشطة الرئيسية التالية وأنجز البعض اآلخر : 

 
ــير  "١"  اعداد مناقصة دولية لتجديد مبنى المنظمة العالمية لألرصاد الجوية سابقا وتحديثه وتوف
الدعم االداري لتنظيــم المسـابقة الدوليـة للهندسـة المعماريـة بشـأن مبـاني الويبـو الجديـدة والتـي 

اشترك فيها ٢٧ مهندسا معماريا من ١٧ بلدا ؛ 
 

"٢"  وتوفير الدعم االداري الختيار الفائز في مناقصة مشروع امباآت ؛  
 

"٣"  واالشتراك في تنظيم المناقصة الدولية الختيار مقاول عام لمشــروع شـبكة الويبـو وتوفـير 
الدعم االداري لذلك .  

 
ومن بين األنشطة التي أنجزتها دائرة المشتريات والعقود خالل النصــف األول مـن سـنة ٢٠٠٠  -١٩٠
ــى الـوب ونظـام مرئـي الدارة معلومـات قوائـم  هناك صيغة جديدة ومحسنة لصفحة االقتناء والمناقصة عل
جرد أماآن المنظمة وأصولها وموجوداتها وهو يتعلق بحوالي ٠٠٠ ٣٠ من الموجودات المادية والمتصلة 

بما مجموعه ٦٠ خطة لطوابق الويبو لكل الموظفين .  
 

ــة األجـل تخـص المعـدات المكتبيـة  وتناولت دائرة المشتريات والعقود عدة عقود مشتريات طويل -١٩١
المعيارية واللوازم والقرطاسية عقب نتائج المناقصــات الدوليـة . وسـمح ذلـك للويبـو بتحقيـق وفـورات ال 
يستهان بها بزيادة التنافس فيما بين الموردين المحتملين . وواصلت الدائرة تقديم خدماتــها الدارة العالقـات 
الدبلوماسـية والعالقـات مـع مقدمـي الخدمـات بسـرعة مثـل طلبـات التأشـيرات (فيمـــا يخــص المندوبيــن 
والموظفيـن علـى السـواء) وتصديـق المسـتخرجات فيمـا يتعلـق بالعالمـات التجاريـة والرسـوم والنمـــاذج 

الصناعية واالمتيازات الدبلوماسية وما الى ذلك .  
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خدمات السفر  البرنامج الفرعي ١٨-٢
 

تناول قسم األسفار والمهمات ٥٦٠ ١ تصريح سفر خالل األشهر الستة األولى من سنة ٢٠٠٠ .  -١٩٢
ــان واالنتفـاع باألسـعار  واستمر تحقيق وفورات في التكاليف من خالل الحوافز التي تقدمها شرآات الطري
الخاصة آلما آان ذلك ممكنا . وبلغ اجمالي الفوائد المحصلة خالل األشهر الستة األولـى مـن سـنة ٢٠٠٠ 
ــترة ذاتـها  حوالي ٠٠٠ ٥٤٠ فرنك سويسري ، أي ما يعادل زيادة بنسبة ٧ر٤١ في المائة بالمقارنة مع الف
من السنة الماضية . وتم تبسيط االجراءات والشروع في نظام الكتروني للتصريح بالسفر من أجل تخفيض 

العمل على الورق واالسراع في معالجة الملفات . 
 

 
ــــوة الـــى  ١٩٣-   ان الجمعيــة العامــة للويبــو مدع

استعراض مضمون هذه الوثيقة واالطالع عليه . 
 
 

[ نهاية الوثيقة ] 
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