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الويبـو 

 

A/36/4
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠١/٨/٦ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

سلسلة االجتماعات السادسة والثالثون 

جنيف ، من ٢٤ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠١ 

تقرير حول تنفيذ البرنامج لسنة ٢٠٠٠ 
 

وثيقة أعدتها األمانة 
 

 
أوًال:  مقدمة 

 
ــر الثـالث عـن تنفيـذ البرنـامج الـذي  ١- هذه الوثيقة (التي يشار إليها فيما يلي بـ "التقرير") هي التقري
ــران األول والثـاني عـن تنفيـذ  أعدته األمانة في إطار عملية وضع البرنامج والميزانية الهادفة . أما التقري
البرنامج ، فقد صدرا في يوليه/تموز ١٩٩٩ وأغسطس/آب ٢٠٠٠ على التوالي ، وأولهما هو تقرير عن 
تنفيـذ البرنـامج خـالل النصـــف األول مــن فــترة الســنتين ، أي فــي عــام ١٩٩٨ (الوثيقــــــة أ/٦/٣٤)  
 . (A/35/2) (الوثيقــة أ/٢/٣٥) وثانيـهما هـو التقريـر النـهائي عـــن ســنتي ١٩٩٨-١٩٩٩ ،(A/34/6)

ويتناول هذا التقرير ما تم تنفيذه خالل سنة ٢٠٠٠ من البرنامج المقرر لفترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ . 
 

٢- وقد ُأِعد هذا التقرير بما يتفق مع المعايير المحددة فــي وثيقـة برنـامج وميزانيـة المنظمـة العالميـة 
للملكية الفكرية لســنتي ٢٠٠٠-٢٠٠١ التـي أقرتـها الـدول األعضـاء فـي سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٩ ، والتـي 
وضعت األساس لبرنامج عمل المنظمة وعرَّفت األهداف والنتائج المرجوة ومؤشرات األداء لكل برنامج 
رئيسي وبرنامج فرعي ؛ وأصبحت هذه العوامل ، بدورها ، اإلطار الذي تسترشد به األمانة في اســتخدام 

الموارد المتاحة لديها من أجل تنفيذ األنشطة المقررة لسنة ٢٠٠٠ . 
 

ويقدم هذا التقرير حصرًا للنتائج التي تحققت والتقدم الذي تم إحرازه خالل السنة األولى من فترة السنتين ، وهو يتبع تسلسل 
وثيقة البرنامج والميزانية لسنتي ٢٠٠٠-٢٠٠١ بتقديم تقرير عن آٍل مــن الـبرامج الرئيسـية بـدءًا مـن برنـامج رقـم ٢ حتـى 
برنامج رقم ١٨ بالتعاقب . وقد ُأدخلت عدة تغييرات هيكلية على منهجية إعداد التقرير ، وذلك بهدف تمكين الدول األعضاء 
من التأآد بوضوح من التقدم الُمحَرز . ويتضمن النص الخاص بكل برنامج رئيسي ملخصًا لتقييم األداء ، ويليه جـدول لكـل 

 A
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برنامج فرعي تابع . ويرد في الجداول تلخيــص لألهـداف ، والنتـائج المرجـوة ، ومؤشـرات األداء ، باإلضافـة إلـى النتـائج 
المحققة أو التقدم الذي ُأحرز نحو تحقيقها . 

 
ــات عنـد  ٣- وينبغي األخذ بعين االعتبار ضرورة التحلي بشيء من المرونة في إعادة تعريف األولوي
تنفيذ أي برنامج أو ميزانية على مدار سنتين ، حيث أن هناك فجوة زمنية بين إقرار البرنامج والميزانية ، 
وتقديم التقارير عن تنفيذ البرنامج المعني . ومن ناحية أخرى ، فهناك مستجدات تتعلق بالملكية الفكرية قد 
تطرأ على الصعيد الدولي تضطر األمانة إلى إعــادة النظـر فـي أولويـات توزيـع مواردهـا بحيـث تتمكـن 
اإلدارة من التعامل مع تلك العوامل الخارجية على نحو مالئم وفي الوقـت المناسـب . وبنـاًء علـى ذلـك ، 
ُأدخلت في هذا التقرير فــي جـداول الـبرامج الفرعيـة خانتـان جديدتـان تحـت عنوانـي النتـائج المرجـوة ، 
ومؤشرات األداء ، ونشير إليهما على التوالي بالمختصريـــن : [New ER] و [New PI] في الحــاالت 
التي ارتأت األمانة فيها ضرورة إبراز التغييرات التي آان البد من إجرائها في أولويات البرنامج آما هو 
مشار إليه أعاله . وعالوًة على ذلك ، ال توجد في هذه المرحلة من تنفيذ برنامج السنتين بيانات في بعٍض 
من خانات مؤشرات األداء ، ويعود ذلك إلى أن العمل على التنفيذ لم يبدأ بعد ، أو أنه آان ال يزال جاريـًا 
ــوف تتوفـر البيانـات الكاملـة فـي التقريـر الـذي سـُيَقَدم إلـى جمعيـات الـدول  وقت إعداد هذا التقرير . وس
األعضاء في الويبو في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٢ . آما سيتضمن التقرير تقييمًا شامًال لتنفيذ البرنـامج لسـنتي 
٢٠٠٠-٢٠٠١ ، بما في ذلك مدى تحقيق األهداف المرجوة خــالل السـنتين علـى ضـوء النتـائج التـي تـم 

تحقيقها بالفعل . 
 

٤- يتضمن المرفق بهذا التقرير قائمة بتفسير المختصرات المستخدمة في هذه الوثيقة . 
 
 

ثانيًا: تقييم عام وأبرز أنشطة سنة ٢٠٠٠ : 
 

ــدول  ٥- تنفيذًا لبرنامج سنتي ٢٠٠٠-٢٠٠١ ، وتماشيًا مع منظور واستراتيجية الويبو ، وفي إطار ج
ــادرات الديناميكيـة والُمجـِددة التـي رآـزت علـى  األعمال الرقمي للويبو ، قام المدير العام بالعديد من المب
تنفيذ برامج عمل جوهرية في ثالثة قطاعات : التعاون مع الــدول األعضـاء ، والتسـجيل الدولـي لحقـوق 

الملكية الفكرية ، وصياغة معاهدات الملكية الفكرية ،  وتطوير المعايير . 
 

٦- وقـد واصلـت الويبـو اهتمامـها بـالموارد وتوسـيع نطـاق برامجـها بشـأن المعـــارف   التقليديــة ، 
والمـوارد الوراثيـة ، والفولكلـور ، والتجـارة اإللكترونيـة . وبنـاًء علـى تفويـض مـن الـدول األعضــاء ، 
ــات الضروريـة لمتابعـة مسـألة اسـتخدام المؤسسـات الصغـيرة والمتوسـطة  خصص المدير العام اإلمكاني
للملكية الفكرية واستغاللها لها على نحو مفيد . وَتواصل العمل على تنفيذ آل المشاريع الرئيسية في مجال 
تكنولوجيا المعلومات لصالح الدول األعضاء ، وعلى وجه التحديد : الشبكات الجديدة المتصلة فيمــا بينـها 
(على سبيل المثال: شبكة الويبو العالمية للمعلومــات WIPONET) ، ولصـالح آـل ذوي الشـأن اآلخريـن 
(مثل نظام الطلب اإللكتروني لمعـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات PCT-EASY ) ، ومـن أجـل موظفـي 

الويبو في مواجهة أعباء العمل المتزايدة . 
 

٧- واستمرت الويبو في أداء أعمالها الرئيسية متمتعًة في ذلك بالدعم القوي واإلرشاد من قبل اللجـان 
المختلفة . والجدير بالذآر أن آل اللجان الدائمة األربــع وهـي : اللجنـة الدائمـة المعنيـة بقـانون الـبراءات  
(SCP)؛ واللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمــات التجاريـة ، والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة ، والبيانـات 
الجغرافية  (SCT)؛ واللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة (SCCR) ؛ واللجنة الدائمة 
المعنيـة بتكنولوجيـا المعلومـات         (SCIT) ؛ قـد حققـت إنجـازات ذات أهميـة جوهريـة خـالل ســنة 
ــة المتعلقـة بالملكيـة  ٢٠٠٠ . وعالوًة على ذلك ، فقد قامت اللجنة الدائمة المعنية بالتعاون ألغراض التنمي
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الفكرية (PCIPD) واللجنة المعنية بالبرنامج والميزانية (PBC) بإلقاء الضوء على اهتمامات وأولويات 
الدول األعضاء من خالل اجتماعاتها التي انعقدت في سنة ٢٠٠٠ ، مما ســاعد الويبـو علـى إعـداد خطـة 

األنشطة المستقبلية . 
 

ــاليم  ٨- وقد شهدت سنة ٢٠٠٠ نشاطًا مكثفًا في مجال التعاون ألغراض التنمية في آل الجوانب واألق
ــامج ذو الصلـة ، آمـا أن الويبـو قدمـت المسـاعدة الفنيـة بأسـلوب يتناسـب مـع مختلـف  التي يغطيها البرن
االحتياجات المعينة ، ورآزت جهودها على تشكيل مؤسسات دائمة تماشيًا مع منظور واستراتيجية الويبو 

 .
 

ــة  ٩- ويمكننا إلقاء الضوء على عدد من األحداث التي تعكس إنجازات المنظمة العالمية للملكية الفكري
باعتبارها منظمة عالمية حديثة تلبي احتياجات ذوي المصلحة . وفيما يلي بيان بعدد من أآثر أحداث عــام 

٢٠٠٠ جدارة باإلشارة : 
 

• شهدت المنظمة حدثين هامين في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار على التوالي ، عندمـا بلغـت 

منظومة الهاي للنماذج والرسوم الصناعية التسجيل رقــم ٠٠٠ ٥٠ ، وســجلت معـاهدة التعـاون 
بشأن البراءات (PCT) الطلب رقم ٠٠٠ ٥٠٠. وما هذه األرقام إال مؤشر إلى االهتمام المتزايد 
ــي الوقـت الـذي يسـعون فيـه إلـى  من قبل المستخدمين بالحصول على الحماية من خالل الويبو ف
الوصول إلى أسواق أآبر عبر التجارة الدولية. وما يؤآد هذا التحليل هو معرفتنا بأن عدد طلبات 
معاهدة التعاون بشأن البراءات زاد بمعــدل الضعـف فـي أقـل مـن أربـع سـنوات منـذ أن سـجلت 

المعاهدة الطلب رقــم ٠٠٠ ٢٥٠ في فبراير/شباط ١٩٩٦ . 
 

ــي الفـترة مـا بيـن  • وقد اجتمعت الدول األعضاء في الويبو في مؤتمر دبلوماسي انعقد في جنيف ف

١١ مايو/أيار و٢ يونيــه/حزيـران مـن عـام ٢٠٠٠ ، تـم خاللـه التفـاوض بشـأن معـاهدة قـانون 
ـــران  الـبراءات (PLT) وقواعدهـا المنظمـة إلجـراءات الـبراءات . وفـي األول مـن يونيـه/حزي
٢٠٠٠ ، ُأِقرت معاهدة قانون البراءات بتوافق        اآلراء . والجدير بـالذآر أن معـاهدة قـانون 
البراءات تبسط وتنظم اإلجراءات الخاصة بالطلبات والبراءات الوطنية واإلقليمية . وهكذا يمكن 
ــبراءات أن يعتمـدوا علـى إجـراءات معروفـة مسـبقًا وبسـيطة إليـداع طلبـات  لمستخدمي نظام ال
البراءة الوطنية واإلقليمية وللمحافظــة علـى الـبراءات لـدى آـل األطـراف المتعـاقدة . وتتضمـن 
معاهدة قانون البراءات إشارة إلى اإلجراءات الالزم اسـتكمالها بموجـب معـاهدة التعـاون بشـأن 
البراءات ، مما يعني أنه بمجرد دخول معاهدة قانون البراءات حـيز النفـاذ ، تصبـح اإلجـراءات 

الالزم اتخاذها سارية المفعول على الطلبات والبراءات الوطنية واإلقليمية والدولية . 
ـــات الــدول  • ومـن ناحيـة أخـرى ، قدمـت مجموعـة العمـل المعنيـة بـاإلصالح الدسـتوري لجمعي

األعضاء في الويبو المنعقـدة فـي سـبتمبر/أيلـول ٢٠٠٠ أشـمل إصـالح دسـتوري وهيكلـي منـذ 
تأسيس الويبو . وقد تم اإلصالح استنادًا إلى تنظيم هيكل ممارسة السلطات الداخلية في الويبو من 

خالل تخفيض عدد الهيئات الرئاسية من ٢١ إلى  ١٦ هيئة . 
 

• تبقى سهولة االستخدام والحصول على المعلومات أمرًا حيويًا في أداء الويبو  لرسالتها . ويتضح 

هذا الجانب من رسالة الويبو من خـالل موقعـها علـى شـبكة اإلنـترنت www.wipo.int الـذي 
اسـتقبل هـو والمواقـع التابعـة الخمسـة عشـر (١٥) ٣٥ر٢٢ مليـون "طلـب نـاجح الســـتعراض 
ــى فـي  الصفحات" في عام ١.٢٠٠٠ وفي مارس/آذار ٢٠٠٠ ، حصلت الويبو على الجائزة األول

                                                 
ــات االسـتخدام  ١ في هذا التقرير تم قياس وصول الجمهور إلى مواقع الويبو المختلفة على اإلنترنت في بعض الحاالت حسب عدد جلس

ــزوار (أي  (أي البرنامج الفرعي ٦-١)، وحسب استعراض الصفحات (أي البرامج الفرعية ٥-١،       و ٦-١، و١٢-١)، وجلسات ال
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 Toile du المسـابقة التـي نظمتـها ألول مـرة المنظمـة الدوليـة للفرانكوفونيـة تحـــت عنــوان
Plurilinguisme (لمواقع اإلنترنت المتعددة اللغـات) ، عـن أفضـل موقـع متعـدد اللغـات بيـن 
المنظمات الحكومية الدولية . وقد تضمنت معايير االختيار عدد اللغات المستخدمة على    الموقع 
، والتكافؤ بين اللغات المختلفة من حيث المضمون المعروض ومدى تحديث البيانات في آل لغة 
مستخدمة . وفي أبريل/نيسان ٢٠٠٠ ، طرحت الويبو النسخة العربية للموقع ، مما وسَّع إمكانية 
ــها ومؤتمراتـها ، إلـى جـانب مواضيـع أخـرى .  الحصول على المعلومات حول الويبو ومعاهدات
وفي سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ ، تم طـرح األسـرة الجديـدة لمواقـع الويبـو بعـد أن أعيـد تصميمـها ، 

فأصبحت أفضل شكًال وأسهل في الوصول إليها ، وأآثر اعتمادًا عليها في إنزال البيانات. 
 

ــو بشـأن منـح أول شـهادة دراسـات  • وفي مايو/أيار ٢٠٠٠ ، وقعت األمانة اتفاقًا مع جامعة تورين

ـــاق  عليـا فـي قـانون الملكيـة الفكريـة باالشـتراك مـع الويبـو ، والتعـاون فـي وضـع وطـرح مس
متخصص في قانون الملكية الفكرية للدراسات العليا . ويستهدف المساق األساتذة والمهنيين ذوي 
المعارف األساسية فــي قـانون الملكيـة الفكريـة الراغبيـن فـي اآتسـاب معـارف متعمقـة وصقـل 
ــر بـالذآر  مهاراتهم لتدريس وممارسة الجوانب التشريعية الدولية لقانون الملكية الفكرية . والجدي
أن نصف الطالب األربعين الذين سُيقَبلون في المساق سنويًا هم من أبناء البلــدان الناميـة ، حيـث 
ستقوم الويبو برعاية دراستهم ؛ أما العشرون الباقون ، فسوف يتم اختيارهم من البلدان الصناعية 
ــالذآر أنـه تـم توفـير المنشـآت بالتعـاون مـع مرآـز التدريـب الدولـي التـابع  المتقدمة . والجدير ب

لمنظمة العمل الدولية . 
 

ــي سـبتمبر/أيلـول ٢٠٠٠  • ومن أهم إنجازات الويبو في عام ٢٠٠٠ تفويض الدول األعضاء لها ف

بدراسة األمور المترتبة علــى االسـتغالل االقتصـادي للمـوارد الوراثيـة ، والمعـارف التقليديـة ، 
ــة المعنيـة  والفولكلور . وهكذا أصبحت صالحيات الويبو تتضمن تشكيل "اللجنة الحكومية الدولي
بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعـارف التقليديـة والفولكلـور" ، وعقـد اجتماعاتـها . وقـد 
ــع سـنة ٢٠٠١ .  جرى عمل مكثف في سنة ٢٠٠٠ من أجل اإلعداد لعقد أول دورة للجنة في ربي
وقد تم الترآيز على ثالثة محاور للملكية الفكرية : "١" الحصول على الموارد الوراثية واقتســام 
المنـافع ، "٢" حمايـة المعـارف التقليديـة واالبتكـارات واإلبـداع ممـا يرتبـط أو ال يرتبـط بتلـــك 

الموارد ، "٣" حماية أشكال التعبير عن الفولكلور ، بما في ذلك الِحَرف    اليدوية . 
 

• وفـي ديسـمبر/آـانون األول ٢٠٠٠ ، انعقـد المؤتمـر الدبلوماسـي للويبـو المعنـي بحمايـــة األداء 

السمعي البصري ، حيث بدأت الدول األعضاء المرحلة النهائية للمفاوضات بشأن االتفـاق علـى 
صك دولي يحمي حقوق المؤدين ضد االستخدام غير المصرح به في الوسائط السمعية البصرية 
لما يؤدونه من مصنفات . وآان من شأن اعتماد ذلك الصك الدولي أن يعزز مواقع المؤديــن فـي 
ــك  القطـاع السـمعي البصـري مـن خـالل تزويدهـم بأسـاس قـانوني يجعـل االسـتخدام الدولـي لتل
المصنفات السمعية البصرية أآثر وضوحًا سواء آان ذلــك االسـتخدام عـبر الوسـائل التقليديـة أو 
الشبكات الرقمية . وآانت الوفود المفاوضة من ١٢٠ بلـدًا قـد اتفقـت مبدئيـًا علـى مجموعـة مـن 
ــم االتفـاق بـالفعل  القواعد التي تستهدف تعزيز حقوق مؤديي المصنفات السمعية البصرية ؛ فقد ت
ــة  على ١٩ من مجموع ٢٠ مادة في المعاهدة ، وهذا يعني أن مؤديي المصنفات السمعية البصري
آانوا على وشك أن يكتســبوا ألول مـرة حقوقـًا معنويـة ضـد أي توزيـع أو تغيـير ألدائـهم يضـر 

                                                                                                                                                         
ـدد  البرنامج الفرعي ٦-١)؛ وفي حاالت أخرى حسب عدد النقرات (أي البرامج الفرعية ٣-٣،  و٥-١، و٦-١، و ١٢-١). ويستخدم ع
ــدة  النقرات لقياس مدى وصول أجهزة الكمبيوتر إلى مواقع اإلنترنت ، ولكنه ال يعادل رقم جلسات االستخدام. فزيارة واحدة لصفحة واح
ــد علـى التكويـن التجـهيزي  على الموقع يمكن أن تولد عددًا من النقرات ، وعدد النقرات على الصفحة الواحدة التي يتم تصفحها يعتم
لصفحة الوب. والرجوع إلى أٍي من تلك المؤشرات ، مثل عدد النقرات ، يعطينا معلومات قيمة للمقارنة على األمد الطويل ، حيث أنــه 

يشير إلى االتجاهات السائدة في محاوالت الدخول إلى موقع بعينه على شبكة اإلنترنت. 
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ــم االتفـاق علـى مسـألة أساسـية تتعلـق  بسمعتهم . وبالرغم من إحراز هذا التقدم الجوهري ، لم يت
بتحويل الحقوق ، وعلى وجه التحديد آيفية اآتساب المنتجين لحقوق المؤدين ، أآان ذلك بموجب 
ــار التوصـل إلـى اتفـاق حـول ١٩ مـادة ، اخُتِتـم المؤتمـر  القانون أم باالتفاق . وأخذًا بعين االعتب

بتوجيه توصية إلى جمعيات الويبو بعقد المؤتمر الدبلوماسي مرًة أخرى في وقت الحق . 
 

• ومن ناحية أخرى ، تلقت الويبو عدة عروض معمارية لتوسيع مرافق المنظمة ، وبعد أن عيَّنــت 

ـــار فــي  هيئـة محلفيـن دوليـة بغـرض مقارنـة العـروض واختيـار العـرض الفـائز ، وقـع االختي
مارس/آذار ٢٠٠٠ على شرآة من ألمانيا بعد الغربلة األولية وصل بعدهـا ٢٧ عرضـًا مـن ١٨ 
ــاري  بلدًا إلى التصفية النهائية . واسترشدت عملية االختيار بعدة معايير منها "انتقاء الرسم المعم
األآثر مالءمًة ، وصداقًة للبيئة ، وفعاليًة من الناحية التشـغيلية العمليـة" . وسُيسـتعان باستشـارة 
ــائزة بـالعقد فـي تشـييد مجمـع المبـاني الجديـد للويبـو ، الـذي سـيزود المنظمـة بقاعـة  الشرآة الف
مؤتمـرات جديـدة تسـع أآـثر مـن ٦٠٠ شـخص ، وحوالـي ٥٠٠ مسـاحة عمـل ، وعـدة غـــرف 
لالجتماعات ، ومواقف لـ ٣٠٠ مرآبة (على أن تتاح أماآن إيقاف سيارات المندوبين والضيوف 

في نفس الوقت الذي تجري فيه أعمال التوسعة) ، باإلضافة إلى آافيتيريا جديدة . 
 

تقرير عن التقدم المحرز حتى منتصف فترة السنتين ،   ثالثًا :
حسب البرامج الرئيسية 

 
البرنامج الرئيسي ٢ - التخطيط االستراتيجي ووضع السياسات 

 
ــتراتيجي ووضـع السياسـات تقديـم المسـاعدة فـي التخطيـط وصياغـة  ١٠- واصل مكتب التخطيط االس
السياسات ، بما في ذلك دعم المكتب األمامي الضــروري ، إلـى المديـر العـام . وقـد بـذل المكتـب جـهودًا 
حثيثة من أجل تسهيل عملية اتخاذ القرارات بشأن البرنامج الرئيسي ١           ( الهيئات المؤسسة التابعة 
للدول األعضاء ومكتب المدير العام) . آما قـدم المكتـب عـدة خدمـات الجتماعـات مثـل جمعيـات الـدول 
األعضاء في الويبو ، وتابع تعزيز العالقات التي أقيمت مع المنظمات الدولية األخرى خالل فترة السنتين 
السابقة ، آما آثَّف الجهود المبذولة ورآَّز العمل على تحسين التنســيق الداخلـي والخـارجي ، وسـاهم فـي 

التحسينات التي أجريت على هيكل األمانة . 
ــنة ٢٠٠٠ انصـب اهتمـام مكتـب التخطيـط االسـتراتيجي ووضـع السياسـات علـى إجـراء  ١١- وفي س
وتحسـين العمليـات االستشـارية الداخليـة والخارجيـة لمسـاعدة المديـر العـام علـى تنـاول بعـض القضايــا 
الجوهرية والشؤون ذات األولوية بالنسبة للدول األعضاء ، والوآاالت األخرى بمنظومة األمم المتحــدة ، 
ــك  والمنظمـات الدوليـة األخـرى فيمـا يتعلـق بكيفيـة النظـر إلـى الملكيـة الفكريـة وعالقتـها باهتمامـات تل
ــن تحديـد أوجـه الـترابط بيـن  األطراف . وقد تمخضت سلسلة من االستشارات الرسمية وغير الرسمية ع
ــة مـن ناحيـة أخـرى ؛ حيـث  قضايا وسياسات الملكية الفكرية من ناحية ، والتنمية االقتصادية واالجتماعي
أخـذت بعيـن االعتبـار وجـهات نظـر واضعـي السياسـات الحكوميـة والقطاعـات التـي تسـودها األعمــال 
التجارية الخاصــة ، وعلـى وجـه التحديـد مـا يتعلـق بالمؤسسـات الصغـيرة والمتوسـطة ، باإلضافـة إلـى 
ــان اإلقليميـة لمنظمـة  المنظمات الدولية مثل أمانة منظمة األمم المتحدة ، ومنظمة التجارة العالمية ، واللج
األمم المتحدة ، وبنوك التنمية اإلقليمية ، وغيرها . وتجدر اإلشارة إلى أن الترآيز على القضايا الخارجية 
مكَّن المدير العام من اتخاذ خطوات إيجابية نحو تلبية االحتياجــات الناشـئة ، مثـل اقـتراح بلـورة برنـامج 
ــو برنـامج وافقـت  رئيسي جديد بشأن استخدام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لنظم الملكية الفكرية ، وه
جمعيات الدول األعضاء في الويبو المنعقـدة فـي سـبتمبر/أيلـول علـى إدخالـه فـي برنـامج فـترة السـنتين 

 . ٢٠٠٢-٢٠٠٣
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ــو مشـروع  ١٢- آما ُبِذَلت جهود حثيثة من أجل تحسين النموذج األولي لنظام "مؤشرات اإلدارة" ، وه
تم طرحه لتمكين المستوى التنفيذي من مراقبة التقدم المحرز في تطبيق البرنامج ومن ناحية أخرى ، فقــد 
ساهم إعداد المبادئ التوجيهية للتخطيط والسياسات في تنشيط عملية التعاون واالستشارة لصياغة مسودة 

مشروع البرنامج والميزانية لسنتي ٢٠٠٢-٢٠٠٣ . 
 

١٣- لقد أدت التجربة اإليجابية التي خاضتها األمانة إلى رفع مستوى إدراآها لمفاهيم  منهجيات التقييم 
وإدخالها في صميم النظام الهادف الذي تطبقه الويبو في رفع تقارير اإلدارة والميزانية واألداء . وفي هذا 
ــة ألحـد  اإلطار اُتِخَذت خطوة إيجابية في تقييم البرنامج من خالل قيام الويبو ألول مرة بعملية تقييم متعمق
أنشطة الويبو في مجال التعاون ألغراض التنمية . وقد أدرجت نتائج التقييم في وثيقة : "تقييم أحد أنشطة 
ــر تقييـم متعمـق بشـأن اجتمـاع الويبـو اإلقليمـي  الويبو في مجال التعاون ألغراض التنمية : عرض لتقري
ــي أمريكـا الالتينيـة" (أنظـر الوثيقـة : PCIPD/2/8 ) ، وقـد  السنوي لمديري مكاتب الملكية الصناعية ف
ــة بالملكيـة الفكريـة  قدمت الوثيقة إلى الدورة الثانية للجنة الدائمة المعنية بالتعاون ألغراض التنمية المتعلق

في فبراير/شباط ٢٠٠١ . 
 

١٤- أما الجانب البروتوآولي ألهم اللقاءات التي جرت في مقر الويبو ، فقد آان سلســًا للغايـة فـي عـدة 
مناسبات ، وعلى وجه التحديد خالل السلسلة الخامسة والثالثين لجمعيـات الـدول األعضـاء فـي الويبـو ، 
والمؤتمرين الدبلوماسيين ، واجتماعات اللجنتين االستشاريتين المعنيتين بالسياسات وبقطاع األعمال على 
التوالي ، وعدد من أنشطة اللجان ومجموعات العمل . وقد ظهرت المنظمة بصورة إيجابية وتقدمية خالل 
ــرى ، وخـالل مجموعـة مـن  الزيارات الرسمية لعدد من آبار ممثلي الحكومات والشخصيات الهامة األخ
ــي المجمـوع ، اسـتقبل المديـر العـام ١٢ رئيـس دولـة أو نـائب  الفعاليات التي استضافها المدير العام . وف
رئيس دولة أو رئيس حكومة وبرلمان ، و ٦٨ وزيرًا أو نــائب وزيـر أو برلمانيـًا ، و ٤ رؤسـاء دولـة أو 
ــزوار اآلخريـن : ١٠ رؤسـاء   منظمـات ، و١٤٣  وزراء أو نائبي وزراء سابقين . وآان من بين آبار ال
سفيرًا يمثلون ٦٨ بلدًا . وعالوًة على ذلك ، فقد اتخذت الترتيبات البروتوآولية الالزمة لإلعــداد لزيـارات 
المدير العام إلى أستراليا ، وبلغاريا ، والصين ، وآوستاريكا ، وآوبا ، ومصر ، والمكسيك ، ونيجيريا ، 

وُعمان ، والجمهورية االتحادية الروسية ، والسويد ، والواليات المتحدة األمريكية ، وأوزبكستان . 
 

البرنامج الفرعي ٢-١- تنسيق البرامج 
 

- زيادة الترابط و التكامل فيما بين برامج الويبو 
- تحسين الترتيبات المعدة للتنسيق والتعــاون مـع المنظمـات الدوليـة ، واإلقليميـة ، والمنظمـات 

األخرى التي تمارس أعماًال مكملة ألعمال الويبو . 
 األهداف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد من األنشطة المحددة المتكاملة فيما بينها والتي تم جذب انتباه 

مديري البرامج إليها : 
- أسـلوب منسـق آليـًا فـي تحديـــد التوجــه السياســي ، 
ومبـادئ الميزانيـة واألولويـات لصياغـــة مســودة مشــروع 

البرنامج والميزانية لسنتي ٢٠٠٢-٢٠٠٣ .  
- خطـط عمـل ُمقَّـرة و منســـقة آليــًا ، وجــداول عمــل 
لألنشـطة المختلفـة وميزانيـات التشـغيل لســنة ٢٠٠٠ لكــل 

البرامج الرئيسية الـ ١٨ والبرامج الفرعية الـ ٥٨ . 

ـــادئ  مجموعـة مترابطـة مـن المب
ــــــامج  التوجيهيــــة بشــــأن البرن
والميزانيـــة لصياغـــــة مســــودة 
مشــروع البرنــــامج والميزانيـــة 

لسنتي ٢٠٠٢-٢٠٠٣ . 

برنامج عمل أآثر 
تكامًال يستغل آل 

أوجه التأثير 
المتبادل بين أنشطة 

الويبو . 

عـدد و طبيعـة األنشـطة المجمعـة و/أو المنفـذة بصـورة مشـترآة 
داخل الويبو : 

ــرار بشـأن تسـع خطـط عمـل وطنيـة الترآـيز  - اتخاذ ق
تمثل التعاون األفقي داخل الويبو ، مـن خـالل التشـاور فـي 

مراجعـة وتكييـف خطـــط العمــل 
والميزانيات بصورة مرآزيــة مـع 
االســـتخدام األقصـــى للمـــــوارد 
البشــرية المتاحــة مــن موظفيـــن 
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مجلس تقييم المشاريع . 
- اتخاذ المدير العام قرارًا ووفق عليه مــن قبـل اجتمـاع 
الجمعيـة المنعقـد فـي سـبتمبر/أيلـول ٢٠٠٠ بإقامـة برنــامج 
جديــد للنشــاط الخــاص باســتخدام المؤسســات الصغـــيرة 
والمتوسطة لنظم الملكية الفكرية بغــرض تعزيـز قـدرة تلـك 

المؤسسات على المنافسة . 
- انعقاد ثمانية اجتماعــات لفريـق اإلدارة العليـا برئاسـة 
ـــرارات تنفيذيــة واضحــة  المديـر العـام ، اتخـذت خاللـها ق
ــية تتعلـق بقضايـا التنسـيق، والمسـائل ذات  وإرشادات سياس
الصلة بتوجهات البرامج الجديدة ، والجانب العملــي لبعـض 
السياسات ومدى فاعليتها ، ومخصصات الميزانية  الالزمــة 

 .
- عرض ربعي البيانات والتحليالت الخاصــة بمـا يزيـد 
ــاة  عـن ٣٠ مؤشـرًا رئيسـيًا متعلقـًا بأنشـطة مـن برامـج منتق
لسنتي ١٩٩٩-٢٠٠٠ على المدير العام وفريق اإلدارة العليا 
من أجل مراقبة و تخطيط سبل تطبيق البرنامج اعتبــارًا مـن 

سنة ٢٠٠١ . 
ـــات مصاغــة بأســلوب األســئلة  - إعـداد سلسـلة دراس
واألجوبة للمدير العام ، وزعـت داخليـًا علـى أفـراد اإلدارة 
ــئة  العليـا والموظفيـن ، وهـي تتضمـن تحليـًال للقضايـا الناش
واالآتشـافات الهامـة التـي تـم التوصـل إليـها خـالل بعثـــات 
الويبـو بشـأن حوالـي ١٥ موضوعـــًا ومجــاًال باعثــًا علــى 
االهتمام (على سبيل المثال : المعارف التقليديــة ، والتجـارة 
ــأن  اإللكترونية ، والموارد الوراثية ، وتسوية المنازعات بش
ــز  أسماء الحقول ، وبراءات أساليب إجراء األعمال ، وتعزي
ــأن حـق المؤلـف ، ومعـاهدة الويبـو بشـأن  معاهدة الويبو بش

األداء والتسجيل الصوتي ... وغيرها) . 
- عقــد ٣٢ دورة لالجتماعــات الخاصــة بالمعلومـــات 
ـــط الحضــور ١٠٠  المهنيـة خـالل سـنة ٢٠٠٠ (بلـغ متوس
موظف ، وآانت أغلبية الحاضرين من فئة المهنيين والفئات 
العليـا) التـي ســـاهمت بصــورة فعالــة فــي تســهيل تبــادل 
المعلومـات الهامـة ، بمـا فـي ذلـك تلـك المتعلقـــة بالتقــارير 
السـنوية ، وتنســـيق أنشــطة الــبرامج ، والتحــاور واتخــاذ 

القرارات بشأن السياسات في إطار األمانة . 
- تحسين عالقات العمل وتعزيز فاعليتها داخــل األمانـة 
ـــبريد اإللكــتروني الداخلــي  اسـتنادًا إلـى شـعبية اسـتخدام ال
ــترانت ، التـي يسـتخدمها حوالـي ١٠٠% مـن  وخدمات اإلن
فريـــق اإلدارة العليـــا والموظفيـــن لنشـــر المعلومـــــات ، 

واالتصاالت الرسمية ، وتوزيع الوثائق . 

وغــير موظفيــــن علـــى أســـاس 
المشــارآة ، والتوقيــت األفضـــل 
ــاليف  للتطبيـق بـهدف تقليـص التك
ـــق نتــائج أفضــل  العامـة ، وتحقي
ــابي  وذات فائدة متبادلة وتأثير إيج

على آل البرامج . 
 

ترشيد المساعدة المقدمة مـن قبـل 
الويبــو فيمــــا يتعلـــق باســـتخدام 
ــيرة والمتوسـطة  المؤسسات الصغ

لنظم الملكية الفكرية . 
 

إعطاء إرشادات سياســية ومبـادئ 
توجيهيـــة تشـــــغيلية  واضحــــة 
لمديــري الــبرامج حــول قضايـــا 
وأولويات تطبيق البرامج  الراهنة 
، وقـرارات تخصيـص المـوارد ، 
ـــالل التشــاور بيــن  وذلـك مـن خ

أعضاء فريق اإلدارة العليا . 
 

إعداد نموذج أولــي لــ "مؤشـرات 
ــع  اإلدارة" ، وهو عبارة عن تجمي
ــام لرفـع  للبيانات اإلحصائية و نظ
التقـارير لكـي يتمكـن المســئولون 
ـــق  التنفيذيــون مــن مراقبــة تطبي
البرامج ونتائجها . القيام بالمراقبة 
ـــــل  الروتينيــــة للبحــــث والتحلي
ـــم التطــورات  االسـتراتيجي وتقيي
الرئيسـية فـي الميـــادين المتصلــة 
بالملكية الفكرية ، وإعــداد تقـارير 
ــــــات بشـــــأن  داخليــــة واقتراح
ـــق بالقضايــا  السياسـات فيمـا يتعل
المثـــيرة لالهتمـــــام والمتصلــــة 
ــــة واالتجاهـــات  بالملكيــة الفكري

الناشئة في مختلف األقاليم . 
 

الفهم األآــبر واألآـثر اتسـاقًا بيـن 
ـــا والموظفيــن  فريـق اإلدارة العلي
للقضايــــا الراهنــــــة الخاصـــــة 
ـــها ،  بالبرنــامج واإلدارة وأولويات
ــــن  وتحســين عالقــات العمــل بي
ـــاتب  العـاملين فـي الـبرامج والمك
المختلفــة ، وتعزيــــز المشـــارآة 
الجيــدة للموظفيــن فــي تخطيـــط 

البرامج وتطبيقها ومراقبتها . 
طبيعة وفحوى الجهود المبذولة لضمان التنسيق األفضل في 

إعداد الوثائق وتحسين محتواها أو االتصال المتبادل فيما يتعلق 
بهذا األمر ، بما في ذلك المتابعة الجيدة لإلجراءات المتخذة : 

 
- عقد عدد آبير من اجتماعات اإلحاطة والتحاور غـير 

تسـهيل وتحسـين عمليـة التوصــل 
ــــدول  إلــى توافــق اآلراء بيــن ال
ـــــم  األعضـــاء مـــن خـــالل تقدي
المعلومات بشفافية أآبر ، واتباع 
إجراءات التشاور غير الرسمي. 

زيادة نطاق وآثافة 
االتصاالت 

وعالقات التعاون 
مع المنظمات 

الدولية ، 
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ـــة ومنســقين  الرسـمي واالستشـارات مـع مجموعـات إقليمي
ـــور  إقليمييـن بصـدد عـدد آبـير مـن مختلـف القضايـا واألم

المثيرة لالهتمام الخاصة بالبرنامج واإلدارة . 
- تقوية التعــاون بيـن الويبـو ومنظمـة التجـارة العالميـة 
(عقـد اجتماعـان بيـن المديريـــن العــامين للويبــو ومنظمــة 
التجارة العالمية بشأن تعزيز أواصر التعاون ، حيث حضــر 
االجتماع الثاني رئيس مرآز التجارة الدولي ورئيس مؤتمر 
ــدة للتجـارة و التنميـة . وقـد تـال ذلـك اجتماعـان  األمم المتح
للجهات األربع على مستوى وزاري) . آما شــارآت الويبـو 
أيضـًا فـي عـدة اجتماعـات لمنظمـة التجـارة العالميــة : ١١ 
اجتماعًا للمجلس العام (بدوراته العادية والخاصة) ، وأربعة 
ــاق تريبـس ، وسـتة اجتماعـات للجنـة  اجتماعات لمجلس اتف
التجارة والتنمية ، وثالثة اجتماعات للجنة التجارة والبيئــة ، 
وأربعـة اجتماعـات للجنـة الفرعيـــة للبلــدان األقــل نمــوًا ، 
باإلضافة إلى أسبوع جنيـف ٢٠٠٠ . وعـالوًة علـى ذلـك ، 
فقد تم تمثيل الويبــو وإلقـاء محـاضرات باسـمها فـي حلقـات 
العمل المقامة خالل مؤتمر وزراء التجارة األفارقــة المنعقـد 
في ليبرفيل بالجابون والذي نظمته حكومة الجابون بمساعدة 
ـــا آلفــت الويبــو عــددًا مــن  منظمـة التجـارة العالميـة ، آم
األشـخاص بالمشـارآة فـي الـــدورات التدريبيــة والحلقــات 

الدراسية التي عقدتها منظمة التجارة العالمية . 

 
تعزيز أواصر التعاون الوثيق بين 
ــة ،  الويبو ومنظمة التجارة العالمي
ومرآز التجارة  الدولي ، ومؤتمر 
ــدة للتجـارة والتنميـة ،  األمم المتح
واالتحاد الدولي لحماية األصناف 
ــــدة  فيمـــا يتعلـــق  النباتيــة الجدي
ــة  باألمور المتصلة بالملكية الفكري

 .

واإلقليمية، 
والـوطـنـية ، 
والحـكـومـيـة 

الدوليـــة ، وغـــــير 
الحكومية . 

عدد وطبيعة األنشطة والمبادرات المشترآة المنفذة بالتعاون مع 
منظمات دولية ، وإقليمية ، ووطنية ، وحكومية دولية ، وغير 

حكومية : 
- جــرى تنســيق وثيــق مــع االتحــاد الدولــي لحمايـــة 
ــدة  (UPOV) بشـأن قضايـا حمايـة  األصناف النباتية الجدي
األصنــاف النباتيــة ومــا يتعلــق بــها مــن أمــور خاصــــة 
بالتكنولوجيا البيولوجيــة والمـوارد الوراثيـة ، ممـا أدى إلـى 
تعزيز التعاون في تطبيــق الـبرامج ذات الصلـة التـي تعمـل 
المنظمتان على تنفيذها . وواصلت الويبو تقديم المساعدة في 
تنظيـم الـــدورات التدريبيــة والحلقــات الدراســية الخاصــة 
باالتحــاد الدولــي لألصنــاف النباتيــة الجديــدة ، وتوفــــير 

المساعدة الفنية في مجاالت أخرى . 
- توقيـع اتفـــاق تعــاون مــع أمانــة التعــاون اإليبــيري 

األمريكـي 
(SECIB) في ٨ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٠ آمــا وافقـت 

عليه جمعيات الدول األعضاء في الويبو . 

  

 
 

البرنامج الفرعي ٢-٢- العالقات الخارجية والتعاون مع مقر منظمة األمم المتحدة 
 

- تقوية صالت الويبو بشكل عام مع حكومات الدول األعضاء ، وأوساط الملكية الفكرية ، وقطاع 
ــة ، بمـا فـي ذلـك منظمـة األمـم المتحـدة واألوسـاط الدبلوماسـية فـي  األعمال، والهيئات المهني

نيويورك . 
ـــة  - زيـادة الوعـي بيـن الحكومـات والمنظمـات والـهيئات المهنيـة المذآـورة أعـاله بنظـام الملكي

الفكرية ، وفهم جوانبه العملية والخبرة المتوفرة لدى الويبو بهذا الشأن . 

 األهداف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
ــة متعـددة األطـراف  عدد وطبيعة التصريحات الصادرة عن مراآز دولي

وهيئات مهنية بصدد الملكية الفكرية : 
اعتراف على نطــاق أوسـع 
وفـهم أعمـق بيـن األوســاط 

اعتراف أآبر بين 
األوساط 



 A/36/4
 - 9 -

 
 

عدد وطبيعة االتصاالت التي تم تلقيها من أوســاط دبلوماسـية أو هيئـات 
مهنية تفيد بزيادة الوعي بأهمية نظام الملكية الفكرية : 

عدد وطبيعة االتصاالت التي تــم تلقيـها والتـي ُتطـالب الويبـو بمسـاهمة 
ـــك  أآـثر فاعليـة فيمـا يتعلـق بالقضايـا ذات الصلـة التـي تتصـدى لـها تل

المراآز الدولية المتعددة األطراف والهيئات المهنية : 
 

- تلقت الويبو حوالي ٤٢٥ مراسلة من منظمة األمم المتحدة ووآاالتها ، 
وقد أرسلت ١٢٥ ردًا ، حيث تضمنت تلك الردود مساهمات فـي إعـداد 
ــات علـى استفسـارات ، وتصريحـات حـول السياسـات ،  تقارير ، وإجاب
ــح العمـل الـذي تقـوم بـه الويبـو وأهميتـه  وآلها تم تزويدها بهدف توضي

الجوهرية بالنسبة لبـرامج العمل الذي تـقوم بـه  
الوآاالت األخرى في منظومة األمم المتحدة ، وآيفية تسييرها للعمل. 

ـــي جنيــف  الدبلوماسـية ، ف
ـــنطن دي  ونيويـورك وواش
ــالدور  سي ومدن أخرى ، ب
ـــه  الــهام الــذي تضطلــع ب
ـــة فــي آــل  الملكيـة الفكري
مجاالت النشاط االقتصادي 

واالجتماعي . 

الدبلوماسية 
والمراآز الدولية 

المتعددة األطراف 
األخرى و الهيئات 

المهنية بأهمية نظام 
الملكية الفكرية  

 
ـــدور  فــهم أعمــق ل
الويبـو فـــي تعزيــز 
ـــــــة  نظـــــام الملكي

الفكرية . 

 
إطالع الويبو أوًال بأول على ما يجري من تطورات تهمها في الهيئات التشريعية ، والهيئات األخرى 
في منظمة األمم المتحدة ، وفي األوساط الدبلوماسية بمقر األمم المتحــدة ، ولـدى األطـراف المعنيـة 

األخرى . 
 الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد المرات التي انعكست فيها القضايا المثـيرة الهتمامـات خاصـة فـي 
المنتديات الدولية وفي منظمــة األمـم المتحـدة فـي األنشـطة الـواردة فـي 

برامج الويبو : 
المواد واإلحاطة بــأهم المعلومـات التـي تلقاهـا مديـرو الـبرامج ، والتـي 
تعبر عن اهتمام الــهيئات التشـريعية فـي منظمـة األمـم المتحـدة بقضايـا 

الملكية الفكرية : 
- مشارآة الويبو فــي مناسـبات ، مـن بينـها ، الـدورة العاشـرة 
ــة ، والمؤتمـر الدولـي الثـالث  لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمي
عشر لإليدز ، والقمة العالميـة بشـأن التنميـة االجتماعيـة ، ولجنـة 
ـــع والخريــف للجنــة التنســيق  حقـوق اإلنسـان ، واجتمـاعي الربي

 . (ACC) اإلدارية التابعة لمنظومة األمم المتحدة
- قيام هيئــة مـن خـبراء الويبـو بـإعداد مجموعـة مـن القضايـا 
المتعلقة بالملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات الجتمــاع المجلـس 
  ، (ECOSOC)  االقتصادي واالجتماعي بمنظمة األمم المتحدة
والمشارآة في االجتماع الذي آان الحضور فيه عالي المستوى. 

تعريــف شــــامل لمديـــري 
الــبرامج وآبــار موظفــــي 
الويبو بالعمل الجـاري فـي 
مختلـــف هيئـــات األمـــــم 
المتحدة بصدد آل مجــاالت 
النشــــــاط االقتصــــــــادي 
ـــأثيرات  واالجتمــاعي ، وت
ذلـك العمـــل علــى برامــج 

واستراتيجيات الويبو . 

ــن  معرفـة أفضـل بي
ـــــج  مديــــري برام
الويبـــو بتــــأثيرات 
وعالقـــــة عمــــــل 
الـهيئات التشـــريعية 
والـهيئات األخـــرى 
ـــدة  فـي األمـم المتح

بأنشطة الويبو . 

 
 

البرنامج الفرعي ٢-٣- تقييم األداء 
 

تقوية إدارة البرامج داخل المنظمة
 الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
وضع نظام على مستوى البرامج للتعقب الدوري والنظامي 

لبرنامج العمل و تقييم النتائج : 
ــى مسـتوى الـبرامج  - اإلدخال المتكامل إلطار التقييم المنطقي عل
(األهـداف ، والنتـائج المرجـوة ، ومؤشـرات األداء) فـي برنــامج 

وميزانية سنتي ٢٠٠٠-٢٠٠١ . 

موافقـة الـــدول األعضــاء خــالل 
انعقـــاد جمعيـــات الويبـــو فـــــي 
ــــول ٢٠٠٠ ، علـــى  ســبتمبر/أيل
التقرير المقدم حول تنفيذ البرنامج 

لسنتي ١٩٩٨-١٩٩٩. 

ــــــري  اتبـــــاع مدي
الـــبرامج أســـــلوبًا 
ــة  نظاميًا في المراقب

والتقييم . 

 
 

زيادة الترابط والتكامل فيما بين برامج الويبو المختلفة .   الهدف : 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
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ــري الـبرامج تفيـد باسـتخدام قيـاس األداء  تلقي ردود فعل دورية من مدي
آأداة إدارية ، وباتخاذ إجراءات إصالحية آلما آان ذلك مالئمًا : 

- مساهمة مديري البرامج في إعداد التقرير حــول تنفيـذ البرنـامج لسـنة 
ــم المنطقـي  ٢٠٠٠ ، آٌل بشأن برنامجه ، بأسلوب يتوافق مع إطار التقيي

المشتمل عليه في البرنامج والميزانية . 

ــــبرامج  اتبـــاع مديـــري ال
ــي اسـتخدام  أسلوبًا نظاميًا ف
ــداد  مؤشرات األداء عند إع
التقرير حول تنفيذ البرنامج 

لسنتي ٢٠٠٠-٢٠٠١ . 

اســــتخدام أوســـــع 
نطاقـــًا لمؤشــــرات 
األداء مـــن أجـــــل 
قيــاس اإلنجــــازات 
مقارنًة باألهداف . 

 
تعزيز فاعلية أنشطة المنظمة و صلتها الوثيقة باألهداف المرجو تحقيقها .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عالقة أقوى بين األنشطة المقترحة ، والنتائج المرجوة ، 

واألهداف الواردة في البرنامج والميزانية : 
- تبني وانتشار استخدام إطار التقييم المنطقي لتقييم تنفيذ الــبرامج 

 .

أظــهر تقييــم األداء الــذي أعـــده 
مديــرو الــبرامج وجــــود وعـــي 
ــــطة  مــتزايد بالصلــة بيــن األنش
المنفـذة واألهـداف المدرجــة فــي 

البرنامج المعني . 

زيادة الصلة الوثيقة 
ـــاري  لألنشــطة الج
تنظيمـها بـــاألهداف 
الــــــواردة فــــــــي 

البرنامج . 
 
 

البرنامج الفرعي ٢-٤- البحث والتحليل االستراتيجي 
 

ــام بـالبحث والتحليـل االسـتراتيجي المتعلـق بحمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة  تمكين المنظمة من القي
وإدارتها واستخدامها .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
تطوير قاعدة بيانات ، وتجميع المعلومات ، وإصدار التقارير 

المتعلقة بالبحث والتحليل االستراتيجي : 
- إظهار اهتمام أآبر من جانب الحكومات ، والباحثين ، 
وعدد من المنظمات والهيئات األخرى بعمل األمانة ، األمر 
الذي ينعكس في االقتراحات المقدمة بإجراء ١٨ بحثًا جديدًا 

في إطار البرنامج الفرعي . 
- من بين خمسة مشاريع تم التكليف بإجرائها في الســنة 
ــة ، بينمـا يجـري  الماضية ، تلقت األمانة أربع مسودات أولي

العمل على المشروع الخامس . 
ــة  - تم التكليف بإجراء ثالثة مشاريع خالل الفترة الراهن
، بما في ذلك مشروع يعمـل علـى تنفيـذه فريـق مكـون مـن 

تسعة باحثين . 
 

الـتواصل ، عـبـر شـبـكة 
اإلنترنت ، مــع مـهنيين أو خـبراء 
ممن ينصب عملهم علـى جوانـب 
حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة 
، والذيـن تســـتجد عليــهم أنشــطة 
الويبو ، ولكنهم يهتمون بـالتعرف 
ـــا  علـى جـدول أعمـال الويبـو فيم
ــــأثير حقـــوق الملكيـــة  يتعلــق بت
الفكريــــة اجتماعيــــــًا وثقافيـــــًا 

واقتصاديًا . 

فهم أفضل 
التجاهات استخدام 

نظام الملكية 
الفكرية ، وإيجاد 

قاعدة سليمة لتقدير 
التطورات 

المستقبلية . 

تغيرات في المواقف ، وفي أسلوب العمل ، و/أو مستوى 
المهارات ، مما ينم عن تعزيز تلك القدرات : 

- إرسال ١٤ بعثة في سنة ٢٠٠٠ للمشارآة والمساهمة 
ــها مناقشـات بيـن  في مؤتمرات ومنتديات أخرى جرت خالل
المشارآين عــن تـأثير حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة علـى 
مختلف القضايا االقتصادية والقانونية والتكنولوجية والثقافية 

واالجتماعية . 
- عقـد أول اثنتيـن مـن بيـن سلسـلة حلقـات عمـل حــول 
األبعاد التجارية والتعاقدية الآتساب وتحويل الملكية الفكرية 

، وذلك باالشتراك مع مرآز التجارة الدولي . 
ـــة عــن اقتصاديــات  - إقامـة قـاعدة بيانـات بيبليوغرافي
الملكية الفكرية ، ومعظمها عن البراءات ، تتضمن أآثر من 

٢٠٠٠ مرجع . 
ـــة االقتصاديــة  - إصـدار آتـاب عـن المنـافع االجتماعي

لحماية الملكية الفكرية في البلدان النامية . 

توسـيع قـــاعدة المعلومــات علــى 
نطـاق آبـــير ، وتحقيــق تواصــل 
أآـبر مـع خـبراء االقتصـاد وعلــم 
االجتمـاع والخـبراء فـي مجــاالت 
أخـرى ، بمـــا فــي ذلــك اللجــان 
اإلقليمية لمنظمة األمـم المتحـدة ، 
وبنــــوك التنميــــة اإلقليميــــــة ، 
ــألة  والمتخصصيـن فـي بحـث مس
ــا  حقـوق الملكيـة الفكريـة وتأثيره
على القضايا االجتماعية والثقافيــة 

واالقتصادية . 

تعزيز القدرة على 
األخذ بعين االعتبار 
تأثيرات التطورات 

االجتماعية 
واالقتصادية 

والتكنولوجية على 
عمل الويبو . 

وجود آليات ونظم معينة تفيد بتطوير اإلمكانيات :  أوقف هذا الجانب بسبب تغير  إمكانية أآبر لتقدير 
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التجاوب السريع والنظامي مع متطلبات تلك التقديرات : 

 
 --

أولويات البرنامج الفرعي .  االتجاهات 
والتطورات 

المستقبلية في مجال 
الملكية الفكرية ، 
وتأثيراتها على 
عمل الويبو . 

٠٠٠ ٢١٦ ٦ فرنك سويسري إجمالي نفقات البرنامج الرئيسي ٢ لسنة ٢٠٠٠ : 
 
 

البرنامج الرئيسي ٣- الشؤون القانونية والتنظيمية 
 

حقق مكتب الشؤون القانونية والتنظيميــة إنجـازات ملموسـة فـي سـنة ٢٠٠٠ ، حيـث أدى وظيفتـه آجهـة 
لإليداع بفاعلية آبيرة ، وقام بتنظيم هيكـل ممارسـة السـلطات الداخليـة فـي المنظمـة مـن خـالل عـدد مـن 
العمليات ُتِوَجت بقرار الجمعية العامة بإلغاء خمس من الهيئات الرئاسية للمنظمـة ، وعددهـا األصلـي ٢١ 
هيئة . وتمثل هذه التوصية التي تقدم بها المكتب أشمل إصالح دستوري وهيكلي شهدته الويبو منذ تأسيسها 
. ومن ناحية أخرى ، جرى تطوير آبير لدور الويبو آموفر ريادي لخدمات تسوية المنازعات الناشئة عن 
استخدامات أسماء حقول   اإلنــترنت : أحيلـت للويبـو ١٨٤١ قضيـة مـن ٧٤ بلـدًا ، والتـي قـامت الـهيئات 
المعينة من قبل الويبو باتخاذ ١٠١٢ قرارًا بشأنها ؛ والجدير بالذآر أن مالكي العالمات التجارية حصلوا ، 
ــا فيمـا يتعلـق بـاألمور الداخليـة ، فقـد آـرس  في ٨٠% من القضايا ، على قرارات بتحويل اسم الحقل . أم
المكتب جهوده لتعزيز الشفافية والمساءلة في الممارسات التعاقديـة للمنظمـة ، وذلـك مـن خـالل المشـورة 
القانونية والدعم الالزم فيما يتصل بما يزيد عن ١٥٠ عقدًا وأمرًا آخر ، بما قيمتــه أآـثر مـن ١٤٥ مليـون 
ــد رآـز المكتـب أيضـًا علـى  فرنك سويسري ، وبناًء على طلب ما يزيد عن ٣٥ وحدة داخل  المنظمة . وق
ــور ، مـن  دراسة العالقة بين التجارة اإللكترونية والملكية  الفكرية ، من خالل النظر في مجموعة من األم
بينها تعزيز وتوسيع نطاق خدمات تسوية المنازعات الناشــئة عـن اسـتخدام أسـماء الحقـول ، التـي تقدمـها 
ــوز البلـدان . والجديـر باإلشـارة أن التوسـع  الويبو للجهات القائمة على إدارة الحقول العليا المكونة من رم
ــة ، وعـددًا مـن األمـور المرتبطـة بـهذا  التالي في الخدمات سيشمل سبعة حقول عليا مكونة من أسماء عام

المجال . 
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البرنامج الفرعي ٣-١- الشؤون القانونية والدستورية 

 
- تقديـم المشـورة للمديـر العـام ، واألمانـة ، والـدول األعضـاء بصـدد الجوانـب القانونيـة لعمـــل 

المنظمة ، بما في ذلك ما يتعلق بالقانون اإلداري الدستوري . 
- توفير المعلومات والمشورة للدول األعضاء فيما يتعلق بالجوانب القانونية لعمل المنظمة ، بمــا 

في ذلك تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية . 
- تحسـين خدمـات األمانـــة فيمــا يتعلــق بالقــانون الدولــي ، والعنــاصر اإلداريــة والدســتورية 
الجتماعـات الجمعيـات ، واللجـان الدائمـة ، والـهيئات األخـرى للـدول األعضـــاء والمؤتمــرات 

الدبلوماسية . 

 األهداف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عـدد وطبيـعة وتـواريخ اـلـطلبات التي تم تـلقيها لـلـحصول  

على الـمـشورة ، وعدد الـردود التـي أرسـلت ومـدى الرد في 
الوقت المناسب : 

 
- تم الرد بسرعة وفاعلية على طلبات داخلية وخارجية بصــدد 
مسـائل دسـتورية وإداريـــة وإجرائيــة مختلفــة تتعلــق بــالجوانب 
القانونية لعمل المنظمة ؛ آما تــم الـرد بسـرعة علـى مـا يزيـد عـن 
٣٠٠ طلب بالتفويض ، وتقديم المشورة القانونية لموظفي المنظمة 
، ومستشارين قــانونيين لمنظومـة األمـم المتحـدة ، وهيئـات عامـة 
وخاصة ، حول استخدام اسم المنظمة ، والمختصر الذي يدل على 

اسمها ، وشعارها . 
- وفي سنة ٢٠٠٠ وحـدها ، آـان هـناك ٢٧ قبـوًال لـتعديل  

الفقرة (٣) من المادة ٩ لمعاهدة الويبو .  
وتـجـاوبًا مـع تـوصـيات مـجـموعة الـعـمل الـمـعنية  

باإلصالح الدستوري : 
- وافقت الدول األعضاء على تخفيض عدد الـهياآل الرئاسـية 

من ٢١ إلى ١٦ . 
(قرر مؤتمر ممثلي اتحاد باريس ومجلس اتحاد لشبونة عدم 

االجتماع في المستقبل ، وطلبت الهيئتان من المدير العام عدم 
االجتماع . آما قرر مؤتمر ممثلي اتحاد برن ، ومؤتمر ممثلي 

اتحاد الهاي ، ومؤتمر ممثلي اتحاد نيس حل نفسها .) 
 

توفير المعلومات الدقيقة 
والمشورة والمساعدة في 
الوقت المناسب ردًا على 

آافة االستفسارات 
والطلبات . 

 
زيادة القبول بتعديل الفقـرة 
ــاهدة  (٣) مـن المـادة ٩ لمع

الويبو . 
 

ــــهياآل  تخفيـــض عـــدد ال
الـرئـاسـيـة من ٢١  

إلى ١٦ . 

تقديم المشورة 
والمساعدة السديدة 
في الوقت المناسب 
للدول األعضاء ، 

واألمانة ، والجهات 
األخرى حول 

مجموعة واسعة من 
القضايا المتعلقة 
بعمل المنظمة . 

 
تعزيز فاعلية المدير العام باعتباره جهة إيداع االتفاقيات واالتفاقات التي تديرها الويبو .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد اإلجراءات التـي تـمـت بـصـدد الـمـعاهدات التي 

ــات التـي تـم تسـجيلها لـدى أمانـة األمـم  تديرها الويبو ، والتصرف
المتحدة ، وعدد إشعارات االنضمام واإلجــراءات المتخـذة بصـدد 

المعاهدات األخرى : 
- تم تلقي وإجراء المعامالت بشأن ٦٨ صك تصديق أو انضمام ، 
ــات متخـذة بشـأن معـاهدات  وتم إصدار ٩٢ إشعارًا يتعلق بتصرف
ـــم  (مثـل االنضمـام ، والبيانـات ، واألراضـي الخاصـة) ؛ آــما ت

إعـداد ١١٩ نسخـة مـصـدقة عن مـعاهدات ،  
وإصدار ٥٩ صكًا نموذجيًا ، و ٢٣ مذآرة عــن مزايـا االنضمـام 

إلى المعاهدات التي تديرها الويبو . 

ـــل  لــم يتــم تخفيــض تراآــم العم
بصورة نهائية حتى اآلن . 

 
تـم فـي الوقـت المناســـب تســجيل 
تصرفات الدول بشأن المعــاهدات 
(التصديــــــق ، واالنضمـــــــام ، 
ــرى)  واإلشـعار ، واألنشـطة األخ

لدى أمانة األمم المتحدة . 

تخفيــــض آبــــــير 
لـتراآم العمـــل فــي 
مجــــال تســــــجيل 
ــــي  المعـــاهدات الت
تديرها الويبــو لـدى 
أمانة األمم المتحـدة 

في نيويورك . 

عدد المشاورات بصدد قاعدة البيانات الخاصة بالمعاهدات : 
 

 --

تـأخر التقـــدم فــي إعــداد قــاعدة 
ــادة  البيانـات المقترحـة نتيجـًة للزي
ـــة  الكبــيرة فــي الطلبــات الخاص

إدارة أآثر فاعليــة ، 
ــــــم  والتوفــــر الدائ
لمعلومات إحصائية 
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بمعالجــــة التصرفــــات بشـــــأن 
المعاهدات وما تزامن مع ذلك من 
انخفاض في مستوى التوظيف . 

ســـهلة االســــتخدام 
ـــع  علـى نطـاق واس
ــــاهدات  حــول المع
التي تديرها الويبو. 

 

تحسين اإلجراءات الهادفة إلى تفادي شكوى الموظفين وتسوية الشكاوى المقدمة .
 الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد وطبيعة التحسينات التي أجريت على اآلليات المؤسسية 

والسياسات واإلجراءات التي تحكم عمل األمانة : 
- أحيلت قضية واحــدة فقـط إلـى مجلـس االسـتئناف الداخلـي فـي 
ــم ُترفـع قضيـة واحـدة إلـى المحكمـة اإلداريـة التابعـة  الويبو ، ول

لمنظمة العمل الدولية . 

تم تفادي وقوع خالفات مع 
الموظفين وتمت تسوية 

بعض الحاالت بالتفاوض 
وتقديم النصيحة القانونية ، 

بما حدَّ من الحاجة إلى 
اللجوء آلليات االستئناف 

الرسمية . 

تحســين عمــل اآلليـــات 
المؤسســـــية لتحقيـــــــق 
السالسة في مسار العمل 
، وتطبيــــق سياســــــات 
وإجراءات أوضح يحتكم 
بها الموظفون ، وخاصًة 
فيمــا يتعلــق بحقوقــهم ، 
وواجباتهم ،  والتزاماتهم 

 .
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البرنامج الفرعي ٣-٢- الشؤون غير الحكومية وشؤون مؤسسات قطاع األعمال 

 

- تعزيز الصلة الوثيقة للويبو وما تقوم به من أعمال بقطاع األعمال والسوق 
- تحسين قنوات االتصال بين األمانة وممثلي قطاع األعمال والسوق . 

 األهداف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
رفع تقارير عن االجتماعات التي تعقدها لجنة الويبو االستشارية 

المعنية بقطاع األعمال وهيئاتها التابعة (إن تم تشكيل هيئات 
تابعة) ، واتخاذ أية إجراءات للمتابعة توصي بها تلك التقارير : 

- قدمـت اللجنـة تقريـرًا عـن اجتماعـــها الثــاني (ســبتمبر/أيلــول 
١٩٩٩) الذي أوصت فيه بدعم عمـل الويبـو فيمـا يتعلـق بأسـماء 
حقول اإلنترنت ، ونصحت فيه المنظمة باالســتعانة بالشـخصيات 
ــرًا  الشهيرة في دعم حماية الملكية الفكرية . آما قدمت اللجنة تقري
ـــايو/أيــار ٢٠٠٠) الــذي رفعــت فيــه  عـن اجتماعـها الثـالث (م
توصيـات بصـدد تكلفـة الحصـول والمحافظـة علـــى الــبراءات ، 
وأهمية تناول مسألة التطبيق المالئم لمقاييس قابلية الحماية ببراءة 

االختراع في مجال التكنولوجيا البيولوجية . 

عقـــــدت لجنـــــة الويبــــــو 
ـــاع  االستشـارية المعنيـة بقط
األعمال اجتماعها الثالث في 
مـــايو/أيـــار ٢٠٠٠ . وقـــد 
انعكس معيار التمثيل الواسع 
للقطاعــــــات والمنـــــــاطق 

الجغرافية في عضويتها . 

اآتسـاب عضويـة قويـــة 
ـــة الويبــو  ومسـتقرة للجن
االستشــــارية المعنيـــــة 
 ، (IAC)بقطاع األعمال
ــن  تكون واسعة النطاق م
ـــات  حيــث تمثيــل قطاع
ــــــاطق  األعمــــال والمن
ــــة ،  الجغرافيـــة المختلف
وعقـد اللجنـة اجتماعــات 

سنوية فعالة . 

تكثيف اتصاالت األمانة بممثلي قطاع األعمال والسوق ، وإيجاد 
صلة وثيقة باهتمامات القطاع : 

ــة بقطـاع األعمـال  - بالرغم من أن لجنة الويبو االستشارية المعني
لـم تجتمـع فـي دورة عامـة ، إال أن وجودهـا سـهَّل علـى األمانــة 
ــي قطـاع األعمـال حتـى يتبلـور لديـها فـهم أفضـل  االتصال بممثل

للمشاآل العملية التي يواجهها ذلك القطاع . 

زيادة فهم األمانة الحتياجات 
وأولويات قطاع األعمال في 
مجال حماية الملكية الفكرية 

 .

تـحســين عالقــة الويبــو 
ـــــــال  بـقطــــــاع األعـم

والسوق . 

تكثيف اتصاالت األمانة بممثلي قطاع األعمــال والسـوق، وإيجـاد 
صلة وثيقة باهتمامات القطاع : 

ــو ، وعلـى  - تجاوب قطاع األعمال مع الخدمات التي تقدمها الويب
وجـه التحديـد ، رد الفعـل اإليجـابي مـن قبـل المسـتعينين بخدمــة 
تسوية المنازعات الناشئة عن استخدام أسماء الحقول التي يوفرها 

مرآز الويبو للتحكيم والوساطة . 
 
 

ــو  بفضل توصيات لجنة الويب
ـــاع  االستشـارية المعنيـة بقط
ــة  األعمال ، استطاعت األمان
ــــــــى إدارة  أن ترآــــــز عل
المنازعـات المتعلقـة بأســماء 
الحقـــــول تجاوبـــــًا مـــــــع 
ـــــــة ،  االحتياجـــــات العملي
وشــرعت فــي النظــر فــــي 
اإلطــار المســــتقبلي لنظـــام 

البراءات الدولي . 

ترآـــيز األمانـــة علــــى 
األنشطة التي تساهم فـي 
ـــة  تحسـين مسـتوى حماي
الملكيــة الفكريــة لدعـــم 
قطـاع األعمـال والســوق 
فـي إتاحـة فـرص عمـــل 

واآتساب الثروة . 

 
توفير عملية ذات رؤية شاملة تساعد المنظمة على ضمان إبرام التزامات تعاقدية تكون في صالحها 
من الناحية الجوهرية والقانونية ، بما يتوافــق مـع قواعدهـا المنظمـة الداخليـة ، والقـانون المطبـق 

عليها . 
 الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد وطبيعة وتواريخ الطلبات التي تم تلقيها بصدد مراجعة عقود معينة 

، وعدد مرات الرد على تلك الطلبات في الوقت المناسب : 
- تمت مراجعة عقود وُقدَِّم الدعم القانوني لهذا الغرض ، فتم إبرام عقود 
ـــالل ســنة  بلغـت قيمتـها اإلجماليـة ٥ر١٤٥ مليـون فرنـك سويسـري خ
ــة والفرنسـية  ٢٠٠٠ . وقد تمت مراجعة عقود محررة باللغات اإلنجليزي

واألسبانية ، وأعطيت النصيحة القانونية باللغات الثالث .  
 

عدد وطبيعة المشاآل القانونية المتعلقة بتفسير وتنفيذ العقود التي 
أبرمتها المنظمة : 

ـــورة القانونيــة  توفـير المش
الدقيقة في الوقت  المناسب 
، مما أدى إلــى النجـاح فـي 
تحديد القضايا ذات األهمية 
فـي مختلـف العقـــود التــي 

غطت فروعًا عديدة . 

تكـون العقـود التـــي 
ــــة  تبرمـــها المنظم
ـــاٍل  ذات مسـتوى ع
من حيــث الصياغـة 
والتوافـــــق مـــــــع 
ــــة  القواعــد المنظم
الداخليــــة للويبـــــو 
والقــانون المطبـــق 
ــؤدي  عليـها ، ممـا ي
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- تم النظر في عدة مطالبات وأمــور أخـرى وأعطيـت بشـأنها النصيحـة 
ــة  والمسـاعدة القانونيـة ، وهـي تتضمـن : سلسـلة مـن حـاالت َشـل خدم
الكمبيوتر ، وقضايا قانونية أخرى تتعلق باستخدام اسم الويبو ، ومطالبة 
ــت مشـورة  قانونية واحدة ضد مرآز الويبو للتحكيم والوساطة ، آما ُقدَِّم
ــن ،  قانونية بصدد الترتيبات التي تتخذها الويبو بشأن المترجمين الفوريي
بما في ذلــك التعـامل الضريبـي ؛ وعـالوًة علـى ذلـك وجـهت المشـورة 
القانونية بشأن السياسات الداخلية للويبو ، والدعم القانوني لمسابقة شعار 

الويبو . 

ـــــــض  إلـــــى تخفي
المنازعــــــــــــــات 

والتكاليف . 

ــات القياسـية ، والتحسـين الـذي أجـري علـى  عدد وطبيعة وجودة االتفاق
ــي تمـت صياغتـها ومـدى  االتفاقات الجديدة ؛ وعدد االتفاقات الجديدة الت

االنتهاء من العمل في الوقت المناسب ، والمواضيع المغطاة : 
- تمت صياغــة مسـودة المبـادئ التوجيهيـة الداخليـة الخاصـة 
بالتعامل المقترح مع الجهات المتعاقدة الخارجية بصدد سياسة حق 

المؤلف ، على أن يتم تطبيقها في العقود التي تبرمها المنظمة ؛ 
- ُقدَِّمت المشورة القانونية بصدد وضع سياسة لنشر البيانات ؛ 

- ُقدَِّم الدعم لوضع سياسة لنشر البيانات ؛ 
- وُقـدَِّم الدعـم القـانوني لتطويـر الجـانب األمنـي ، وسياســـات 

المنظمة بشأن نشر البيانات عبر الوب . 
 

تخفيض الفترة الزمنية والتكاليف المترتبة على عملية الشراء : 
- وضعت شروط عامة للسلع المشتراة ، باإلضافة إلى شروط 
ــراء أجـهزة وبرامـج الكمبيوتـر ، آمـا أِعـد اتفـاق قياسـي  عامة لش
ـــات المبرمــة لشــراء أجــهزة وبرامــج  آمظلـة عامـة لكـل االتفاق

الكمبيوتر . 

استطاعت األمانة ، بفضــل 
وضع شروط عامة للعقـود 
القياســــــية ، أن تعـــــــزز 
المواءمة بيــن العقـود التـي 
تبرمــها للحصــــول علـــى 
التوريــدات العامــة وتلـــك 
المرتبطـــــة بتكنولوجيــــــا 
المعلومات لتلبية احتياجاتها 
ــا  ، وأن توحد تناولها لقضاي
حق المؤلف في تعاملها مع 

الجهات المتعاقدة . 

ــــــن  المواءمـــــة بي
ـــــــــــــات  الممارس
ـــــــي  التعاقديـــــة ف
ـــتخدام  المنظمـة باس
ــــات  نمـــاذج االتفاق
ـــطة  القياســية المبس
آلما آان ذلك ممكنًا 

 .

عدد وطبيعة وجودة االتفاقات الجديدة التي تمت صياغتها ومدى 
االنتهاء من العمل في الوقت المناسب ، والمواضيع المغطاة : 

- تنـاولت الويبـو ثالثـة مجـاالت رئيسـية للتعـاقد خـــالل ســنة 
٢٠٠٠ ، وهـي تتعلـق بأتمتـة إدارة المعلومـات ألغـراض معــاهدة 
التعـاون بشـأن الـبراءات (PCT IMPACT) ، وشــبكة الويبــو 
ــاني . وقـد بلغـت القيمـة  العالمية للمعلومات WIPONET ، والمب
اإلجمالية لتلك العقود فـي عـام ٢٠٠٠ مـا يزيـد عـن ١٠٢ مليـون 
ــل ٧٠% مـن إجمـالي قيمـة الصكـوك  فرنك سويسري ، أي ما يمث
التعاقدية التي احتاجت إلى التفاوض ، والمراجعة ، و/أو  اإلبرام . 
ـــة بــالفرنك  - فيمـا يلـي بيـان بـأهم المشـاريع وقيمتـها التعاقدي

السويسري : 
 

   أتمتة إدارة المعلومات ألغراض معاهدة التعاون بشأن  البراءات : 
تم تقديم الدعم في عملية التفاوض ومراجعة العقود المتعلقة بالمرحلة 
ــري) ،  األولـى للتبليـغ بنـاًء علـى الطلـب (٧ر٢ مليـون فرنـك سويس
واستئجار أجهزة وبرامج الكمبيوتر (٢ر٩ مليون فرنك سويســري) ، 

وذلك بقيمة إجمالية تبلغ ٩ر١١ مليون فرنك سويسري . 
 

   شبكة الويبو العالميـة للمعلومـات : أجريـت مفاوضـات مكثفـة مـع 
ــر المعـدات وتقديـم خدمـات الشـبكات إلـى ٦٥ مكتبـًا  شرآة بشأن نش

للـمـلكـية الـفـكريـة فـي مختلف أنحاء العالم (وتم التعاقد  
على الصيانة) ، وتم تقديم الرأي القــانوني ممـا أدى إلـى إبـرام عقـود 
بقيمة ١١ مليون فرنك سويسري ؛ آما أجريت مفاوضات مكثفــة مـع 
ــات المرآزيـة لشـبكة الويبـو  شرآة بشأن نشر و تشغيل مرافق الخدم
العالمية للمعلومات ، وبعد تقديم الرأي والدعــم القـانوني فـي األمـر ، 

نجحت الويبو في التفــاوض 
ــالل  علـى عقـود أبرمـت خ
ــن  سنة ٢٠٠٠ لتنفيذ عدد م
المشاريع الكبرى ، وسوف 
يكون لتلك المشــاريع تـأثير 
إيجابي على المرحلة التالية 

لتاريخ الويبو . 

ـــــــق  إطــــــار تدقي
االلتزامات التعاقدية 
الجديـدة ، وخاصـــة 
تلك ذات االلتزامات 

المتشعبة . 
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أبرمت عقود مرتبطة أخرى بقيمة ٢٧ مليون فرنك سويسري ، وتبلغ 
ــود شـبكة الويبـو العالميـة للمعلومـات ٣٨ مليـون  القيمة اإلجمالية لعق

فرنك سويسري . 
 

ـــدد ترســية المســابقة     مشـاريع المبـاني : ُقـدَِّم الدعـم القـانوني بص
المعمارية الدولية (لقطعة شتاينر بغــرض توسـيع مقـر الويبـو) . وقـد 
ــاوض بشـأن عقـد  ُقدَِّم الدعم أيضًا بالتعاون مع استشاري خارجي للتف
ــد وإعـادة  لتجديد المقر القديم للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية (تجدي
ــري (بمـا فـي  بناء الموقع) ، وُيقَّدر ذلك بقيمة ٥١ مليون فرنك سويس

ذلك المـرحـلـة األولـى للـتعـاقد الـمـقدرة بـ ٨ مليون  
ــري) . وقـد بلغـت القيمـة اإلجماليـة لعقـود التشـييد التـي  فرنك سويس

أبرمتها الويبو ٥١ مليون فرنك سويسري . 
 

   ُقدَِّم الدعـم القـــانوني (عنــد الطلــب) لعمليــة المراجعــة القانونيــة 
والتفاوض بشأن عقود إضافية بلغت قيمتها اإلجمالية ما يزيد عن ٤٣ 

مـليون فرنـك سـويسري ، وذلك بناًء على طلب ما يزيد  
عن ٣٠ وحدة في المنظمة . وقد تميزت تلك العقود بتنوع مواضيعها 

 .
 

عدد وطبيعة المشاآل القانونية المتعلقة بتفسير وتنفيذ العقود التي تبرمها 
الويبو : 

- تمت تسوية موضوع يتعلــق بتصريحـات العمـل السويسـرية 
للموظفيــن المســَتقدمين للعمــل مــن أجــل تنفيــذ مشــــروع إدارة 
ــَب  المعلومات ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات ، حيث ُطِل
تقديم تفسير قانوني لوثائق تلك العقود لتحديد ما إذا آان على الجهة 
المتعـاقدة الخارجيـة أن تسـتصدر تلـــك التصريحــات ، وهــذا مــا 
ــض  اتضحـت صحتـه . وقـد أدى الدعـم القـانوني المقـدم إلـى تخفي

التكاليف اإلدارية على المنظمة . 
ــألة التعاقديـة األخـرى ، فقـد آـانت تتعلـق بعالقـات  - أما المس
ــو ووآالـة السـفر الواقعـة فـي مقـر الويبـو ، حيـث  العمل بين الويب
ــا ،  طالبت تلك الوآالة بإعادة التفاوض بشأن العمولة التي تتقاضاه

وقد تمت تسوية األمر لصالح الويبو . 
 
 

البرنامج الفرعي ٣-٣- مرآز الويبو للتحكيم والوساطة 
 

توفير خدمات تسوية المنازعات عبر الوسائل التقليدية واإللكترونية .   الهدف : 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 

عبء القضايا المنظورة :  
ـــالحقول  - أحيلـت إلـى المرآـز ١٨٤١ قضيـة متعلقـة ب
العليا المكونة من أســماء عامـة ، ممـا يمثـل ٦٥% مـن آـل 

قضايا هـيـئة اإلنـتـرنـت الـمـعـنية باألسماء واألرقام  
ــتطاع المرآـز تسـوية ١٢٨٦  المعينة (ICANN) ؛ وقد اس
ــها  قضية (أي ٧٠%) ، منها ١٠٠٧ قضية بقرارات أصدرت
هيئات تحكيم عينتها الويبو ، و ٢٧٩ قضيــة بـإغالق الملـف 

من قبل أطراف القضية .  
ــة متعلقـة بـالحقول العليـا  - أحيلت إلى المرآز ١٦ قضي
المكونة من رموز البلدان ، وقد استطاع المرآز تسوية سبع 
ــم  قضايا ، منها خمس قضايا بقرارات أصدرتها هيئات تحكي

طــور المرآــز خدمــات تســـوية 
ـــد  المنازعـات وعلـى وجـه التحدي
ــة  فيما يتعلق بالحقول العليا المكون
 (gTLDs : ـــماء عامــة مـن أس
(com, .net, .org. ، وتلــــك 
ــها مديـرو  الخدمات التي استعان ب
١٧ من الحقول العليا المكونة مــن 
 . (ccTLDs) رمــــوز البلـــــدان
وهكـذا ، أصبحـت الويبـو موفـــرًا 
ــات  رياديًا لخدمات تسوية المنازع
الناشــئة عــن اســــتخدام أســـماء 

زيـــادة فـــي عــــدد 
القضايا المنظورة ، 
ــي ذلـك نطـاق  بما ف
تغطيـــــة أســــــماء 
الحقــــــــــــــــول ، 
ـــــــــــــتخدام  واالس

المؤسسي . 
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عينتها الويبو ، وقضيتين بـإغالق الملـف مـن قبـل أطـراف 
القضية.  

- دخلت جهات من ٧٤ بلـدًا أطرافـًا فـي قضايـا أسـماء 
الحقول التي نظرتها الويبو . 

 
عدد طلبات تعيين محكمين ووسطاء : 

- تلقى المرآز طلبًا لنظر قضية واحدة بموجب قواعد 
الويبو للـتـحكيم ، وقـضية أخـرى بـموجب قواعد الويبو  

للوساطة ، و٢٥ طلبًا بالمســاعدة فـي تعييـن أحـد المحكميـن 
والوسطاء المسجلين على قائمة الويبو . 

الحقول على شبكة اإلنترنت . 

استخدام النظام اإللكتروني : 
- عولجـت آـل القضايـــا الـــ ١٨٥٧ الخاصــة بأســماء الحقــول 

باستخدام النظام اإللكتروني لنظر القضايا . 

حظيـت خدمـــات الويبــو لتســوية 
ــــًا بـــالقبول  المنازعــات إلكتروني

الفوري من جانب األطراف . 

قبـول نظـام تســـوية 
المنازعــــــــــــــات 

إلكترونيًا . 
 

تقوية مكانة المرآز باعتباره منبعًا للموارد الالزمــة للوسـاطة والتحكيـم فيمـا يتعلـق بمنازعـات 
الملكية الفكرية.   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
طلبات الحصول على معلومات ، بما في ذلك المشارآة في 

المؤتمرات وحلقات العمل : 
قام المرآز بما يلي : 

- الرد على ٥٠٠٠ طلب للحصول على معلومات ؛ 
ـــن ٧ مليــون نقــرة علــى موقــع  - تسـجيل مـا يزيـد ع

اإلنترنت ؛ 
- اسـتـقـبال ٧٢ مشارآـًا فـي حـلقات الـعمل التي 

  نظمها المرآز ؛ 
ـــأن  - واسـتقبال ٣٠٠ مشـارك فـي المؤتمـر الدولـي بش

تسوية منازعات التجارة اإللكترونية الذي نظمه المرآز . 

رد المرآز على عدد آبير 
من طلبات الحصول على  

معلومــات ، وقــام بتشــــغيل 
موقــع علــى اإلنــــترنت ذي 
قدرة استيعاب آبيرة ، وألقى 
الضـوء علـى أنشـطة الويبــو 
في مجال تســوية المنازعـات 

 .

ـــى  إلقـاء ضـوء أآـبر عل
ـــــــــوية  خدمـــــــات تس

المنازعات . 

عدد طلبات االستثناء التي تلقتها الويبو : 
 --

 
 

عدد تلك الطلبات التي تمت معالجتها : 
 --

 

لم تقم أي من الجهات المعنية 
بأســماء حقــــول اإلنـــترنت 
ــــة بشـــأن  بــإقرار أي سياس

االستثناء . 

تسيير عملية تقوم خاللها 
هيئة مستقلة باتخاذ قرار 
عما إذا آان من الواجــب 
اســـــتثناء العالمـــــــات 
ــل  الشـهيرة/المعروفـة مث
ـــــن  أســـماء الحقـــول م
التسجيل (بشــرط أن تقـر 
ـــة  بعـض الجـهات المعني
بأسـماء حقـول اإلنــترنت 

هذا االستثناء) . 
 
 

البرنامج الفرعي ٣-٤- التجارة اإللكترونية والملكية الفكرية . 
 

تحديد القضايا الناشئة عن تأثير التجارة اإللكترونية على الملكية الفكرية التــي تحتـاج إلـى التصـدي 
لـها ، وزيـادة الوعـي بتلـك القضايـا لـدى الـدول األعضـاء ، وقطاعـــات األعمــال ، والممارســين ، 

والجمهور العام . 
 الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد وطبيعة المؤتمرات واالجتماعــات التـي تنـاولت موضـوع التجـارة 

اإللكترونية وقضايا الملكية الفكرية : 
- ُنِظمت مشاورات إقليمية بصدد التجارة اإللكترونية والملكية 

تحقق الفهم األعمق ألهمية 
حماية الملكية الفكرية ، 

وزاد الوعي بتلك األهمية 
بين مديري الحقول العليا 

ـــق لتــأثير  فـهم أعم
التجارة اإللكترونية 
ــة  علـى نظـام الملكي

الفكرية . 
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الفكرية في البرازيل ، وجامايكا ، واألردن ، وبولندا ،   وتايالند ؛ 
- عقد اجتماع خاص مشترك لألمانـة العامـة للمعـاهدة العامـة 
ــامل االقتصـادي ألمريكـا الوسـطى (SIECA) والويبـو  بشأن التك
بصدد قضايا الملكية الفكرية المتعلقــة بـالحقول العليـا المكونـة مـن 
رموز البلدان (ccTLDs) ، من أجل نشر الوعي بين مديري تلــك 
الحقول بأهمية حماية الملكية الفكرية في عدد من الحقول الوطنية . 

 
عدد وطبيعة أية ابتكارات أو أعمال أو مساعدة من جانب الويبو أو أي 

جهة أخرى نتيجة لتلك المؤتمرات واالجتماعات : 
- نشـر الكتـاب التمـهيدي حـول التجـارة اإللكترونيـــة وقضايــا الملكيــة 
الفكرية ، الذي حظي بالتقدير باعتباره مقدمة عامة مفيدة لهذا الموضوع 

 .

المكونة من رموز   البلدان 
 .

 
تعزيز حماية الملكية الفكرية على اإلنترنت ، وخاصًة فيما يتعلق بالتجارة اإللكترونية .  الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد وطبيعة االتصاالت بالجهات المعنية بأسماء حقول اإلنترنت التي 

سعت إلى الحصول على مساعدة الويبو ، ومدى الصلة الوثيقة  القائمة : 
ــرح برنـامج الحقـول العليـا المكونـة مـن  - استهدفت مبادرة ط
رموز البلدان توفير المساعدة المتعلقة بالملكية الفكرية إلى مديــري 

تلك الحقول ؛ 
- تم االتصال بسبع جهات راعية لحقول عليا مكونة من أسماء 
ــن قبـل هيئـة اإلنـترنت المعنيـة باألسـماء واألرقـام  عامة معتمدة م
المعينة (ICANN) وشــرعت المنظمـة فـي تقديـم النصيحـة لتلـك 

الجهات ؛ 
ــل (NL.) لالنضمـام إلـى  - تلقت المنظمة دعوة من مدير الحق
فريق عمل يعنى بمشروع بحث مدى االحتيــاج إلـى إدخـال وسـيلة 
بديلة لتسوية المنازعات في ذلك الحقل (وقد اســتند ذلـك المشـروع 
إلى العملية التي بدأتها الويبو فيما يتعلق بأسماء حقول اإلنترنت) ؛ 
ـــادي حــدوث المنازعــات  - ُقدَِّمـت النصيحـة أيضـًا بصـدد تف
وتسويتها فيما يتعلق بأسماء الحقول ذات الحروف غير الرومانية . 

 
عدد الجهات المعنية بأسماء حقول اإلنترنت التي أعربت عن رضاها 
عن المساعدة التي قدمت إليها ، والتي تجاوبت بأي صورة أخرى : 

ــا يزيـد عـن  - ُقدَِّمت النصيحة بصدد الملكية الفكرية لمديري م
٤٠ من الحقول العليا المكونة من رموز البلدان . 

تم تعزيز االتصاالت بهدف 
ـــري  نشـر الوعـي بيـن مدي
الحقــول العليــا مــن أجـــل 
وضـع نظـم أفضـل لحمايــة 

أسماء الحقول . 

توفـــير النصيحــــة 
والتدريــــــــــــــــب 
والمسـاعدة بجـــودة 
عاليـة وفـي الوقــت 
ـــهات  المناســب للج
المعنيــــة بأســـــماء 

حقول اإلنترنت . 

اتساق أآبر بين سياسات تسجيل أسماء الحقول : 
- تطبيق متزايد للسياسة الموحـدة لتسـوية المنازعـات الناشـئة 
ــة األولـى  عن أسماء الحقول ((UDRP) التي تمخضت عن العملي
ألسماء الحقول التي قامت بها الويبو) ، واالستعانة بخدمات مرآــز 

الويبو للتحكيم والوساطة ؛ 
- حققت السياسة الموحدة لتسوية المنازعات الناشئة عن أسماء 
الحقول اعترافًا باعتبارها المعيار القياسي للوسائل البديلـة لتسـوية 
المنازعات في حاالت التضارب بين أسماء الحقول وحقوق الملكية 

الفكرية . 
 

عدد ونوع الجهات المعنية بتسجيل أسماء الحقول التي قامت بإصالح 
ممارساتها في التسجيل وتبنت توصيات الويبو : 

ــرو ١٨ حقـًال أعلـى للرمـوز المكونـة مـن أسـماء  - اعتمد مدي
ـــاطة آموفــر لخدمــة تســوية  بلـدان مرآـز الويبـو للتحكيـم والوس

ــــــير فـــــي  انخفــــاض آب
احتمـاالت تســـجيل أســماء 
ــوق  حقول متعدية على الحق
في الحقــول العليـا المكونـة 

من أسماء عامة . 
 

اتساق أآبر من خالل اتباع 
ـــماء  إجـراءات لتسـجيل أس
ــــد  الحقــول تســتوفي قواع

الملكية الفكرية . 
 

وعي أآبر بـدور محـددات 
ـــــــالل  ممارســــــات "احت
الســايبر" غــير العالمــات 

ــــن  الــتزام أآــبر م
جــــانب الـــــهيئات 
المعنيــــة بأســـــماء 
ــــترنت  حقـــول اإلن
ــــــــــــــات  بالسياس
واإلجـراءات التـــي 
ــوق  تسهل حماية حق
ـــــة  الملكيـــة الفكري
وتساعد على تسوية 
المنازعـات الناشــئة 
بصدد تلك الحقوق .
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ــى إقـرار هـؤالء المديريـن للسياسـة الموحـدة  المنازعات استنادًا إل
لتسوية المنازعــات الناشـئة عـن أسـماء الحقـول (UDRP) أو أي 

شكل آخر لها ؛ 
- وهنـاك عـدد مـن مديـري الحقـول العليـا األخـــرى للرمــوز 
ــام  المكونة من أسماء البلدان الذين أدخلوا أو يفكرون في إدخال نظ
الوسائل البديلة لتســوية المنازعـات اسـتنادًا إلـى السياسـة الموحـدة 
ــك  لتسـوية المنازعـات الناشـئة عـن أسـماء الحقـول ، ومـن بيـن تل

البلدان المملكة المتحدة على سبيل المثال . 
ــول  - اتخذت تدابير لكبح التعدي على الحقوق على صعيد الحق
ــها تدريجيـًا  العليا للرموز المكونة من أسماء البلدان ، وقد بدأ تطبيق

؛ 
- تم اإلعداد المبدئي للمرحلة الثانية لعمل الويبــو بشـأن أسـماء 
ـــا الملكيــة الفكريــة  حقـول اإلنـترنت ، بمـا يسـتهدف تنـاول قضاي
المتعلقة بأسماء حقول اإلنترنت التي ال تزال تحتاج إلى دراسة بعد 

المرحلة األولى لعمل الويبو بشأن أسماء حقول اإلنترنت . 
 
 

عدد وطبيعة المنازعات التي نشأت بسبب أسماء الحقول بيــن جـهات 
ــة لتسـوية المنازعـات  خاصة وتمت تسويتها بإجراءات الوسائل البديل

(بدًال من اللجوء إلى المقاضاة في المحاآم) : 
ــم والوسـاطة بتسـوية حوالـي ١٣٠٠  - قام مرآز الويبو للتحكي

نزاع بشأن أسماء الحقول . 

التجارية ، والتــي يمكـن أن 
ــة  تشكل أساسًا لتعزيز حماي
ــن  نشـر التقريـر النـهائي ع
العمليـــة الثانيـــة ألســــماء 
حقول اإلنترنت التـي تقـوم 

بها الويبو . 

 
ــة حقـوق الملكيـة الفكريـة  وضع وتنفيذ المشاريع بتقديم المساعدة في الوقت المناسب من أجل حماي

في البيئة الرقمية .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
ــك  مجموعة مشاريع القواعد ، والمقاييس ، أو الممارسات التي تتناول تل

القضايا : 
ــدول مـن أجـل حمايـة حقـوق  - تم تقديم النصيحة والمساعدة لل

الملكية الفكرية في البيئة الرقمية . 
 

تبني هيئات ومؤسسات معينة للقواعد ، والمقاييس ، والممارسات : 
- أجرت الويبو عدة نقاشات أولية مكثفة مع موفري نظم إدارة 
الحقوق من أجل فهم تلك النظم بهدف تقديم الدعم المالئم ، آطرف 

ثالث محايد ، وذلك لتعزيز التشغيل المتبادل فيما بين تلك النظم . 
ــى آـٍل مـن ُعمـان ومصـر لتوجيـه المشـورة  - توجهت بعثة إل
ـــة بــالتراث الثقــافي  الخاصـة بالملكيـة الفكريـة للمؤسسـات المعني
الوطني ، وعلى وجه التحديـد فيمـا يتعلـق باسـتغالل ذلـك الـتراث 

عبر الخط اإللكتروني . 
 

علـى عكـس الفـــهم الســائد 
ــــامج  وقــت صياغــة البرن
والميزانيـة لســنتي ٢٠٠٠-
٢٠٠١ ، فقـد تبيـــن خــالل 
الفترة التي يغطيها التقريــر 
عدم وجود احتياج آاٍف في 
ــام الويبـو  الوقت الراهن لقي
بعمل ما في هذا المجال . 

ــة تـؤدي  بلورة عملي
ـــي  إلـى تحسـينات ف
حمايـــة وأســــاليب 
ـــور  ترخيــص الص
الرقميـــة المحميـــة 
بحقــــوق الملكيـــــة 

الفكرية . 

تقرير يتضمن تحليًال لعملية البحث تلك : 
 --

ردود فعل الدول األعضاء وقطاع األعمــال علـى االسـتنتاجات المتعلقـة 
ــة  بقيام الويبو بتقديم خدمات إيداع أو إدارة التجارة اإللكترونية في الملكي

الفكرية . 

هناك مؤشرات تدل على احتمال نشأة الطلب على قيام الويبو بعمل ما 
أو تقديمها الدعم في هذا المجال في المستقبل ، أخذًا بعين االعتبار 
زيادة حاالت اللجوء إلى الويبو من جانب عدد آبير من أهم الجهات 

لـم تتلـَق الويبـو حتـــى اآلن 
دعمًا آافيًا لهذه العملية مــن 
جـــانب قطـــاع األعمــــال 
ــــي  والـــدول األعضـــاء ف

المنظمة . 

بحث الحاجة إلى أو 
الرغبــــة فـــــي أن 
تضطلــــع الويبـــــو 
ــــي تقديـــم  بــدور ف
خدمــــات تتعلــــــق 
بــاإليداع واإلدارة ، 
وتوفير نظم الملكيــة 
ــــارة  الفكريـــة للتج

اإللكترونية . 
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القائمة على إدارة الحقوق (على سبيل المثال : 

 . ( DOI, INDECS,  MPEG-21, W3C 
 

تنسيق برنامج عمل الويبو فيما يتعلق بقضايا التجارة اإللكترونية ، بحيث تستطيع الويبو أن تســتمر 
في لعب دور قيادي في مراجعة وتعديل القواعد السارية في الوقــت الراهـن ، ووضـع قواعـد جديـدة 

تحكم استخدام الملكية الفكرية في التجارة اإللكترونية . 
 الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
جودة المساعدة المقدمة من جانب اللجنة المنظمة في وضع أولويات 

برنامج عمل الويبو فيما يتعلق بقضايا التجارة اإللكترونية : 
- آـان الغـرض األساسـي للجنـة المنظمـة أساسـًا أن تســاعد 
ــة التـي آـان ينبغـي  األمانة على حصر قضايا التجارة اإللكتروني
لألمانة أن ترآز عليها . إال أنه اتضــح بسـرعة أن واقـع السـوق 
نفسه هو الذي سلط الضوء على القضايا التي آان ينبغي الترآيز 
عليـها (مثـل أسـماء الحقـول) ، ممـا نفـى االحتيـاج إلـــى اللجنــة 

المنظمة . 
 

نشر التحليل والتقرير بشأن قضايا التجارة اإللكترونية: 
ــة  - نشـر الكتـاب التمـهيدي حـول قضايـا التجـارة اإللكترونيـة والملكي

الفكرية . 

ــذا المجـال  جرى العمل في ه
دون الدعوة الجتمــاع اللجنـة 
ــات  المنظمة ، حيث أن اتجاه
ــة  السـوق أملـت علـى المنظم
ــــي  أن تلعــب دورًا حيويــًا ف
وضع سياسة موحــدة لتسـوية 
المنازعات المذآورة أعاله . 

تقريـر مـــن اللجنــة 
المنظمــــة بشـــــأن 
برنامج عمل الويبو 
ــا  فيمـا يتعلـق بقضاي
التجـــــــــــــــــــارة 

اإللكترونية . 

اتخاذ التدابير بشأن التنسيق بين تلك المؤسسات : 
 

طبيعة المساعدة والدعم المقدميـن مـن قبـل الويبـو ، بمـا فـي ذلـك مـا 
يتعلـق بـأي عمليـة مراجعـة التفـاق تريبـــس بشــأن الملكيــة الفكريــة 

والتجارة اإللكترونية : 
- نسقت الويبو عملها بصدد التجــارة اإللكترونيـة مـع العديـد 
ــل الحكومـات الوطنيـة ، والمنظمـات الحكوميـة  من الجهات ، مث
ــة اإلنـترنت المعنيـة باألسـماء واألرقـام المعينـة ،  الدولية ، وهيئ
ــول العليـا المكونـة مـن رمـوز البلـدان ، والجـهات  ومديري الحق
الراعيــة للحقــول العليــا المكونــة مــن أســماء عامـــة ، وذوي 
المبادرات الهامة في مجال إدارة الحقوق إلكترونيًا وقوى القطاع 

الخاص األخرى . 

ـــي مكانــة  أصبحـت الويبـو ف
ريادية على الصعيد العـالمي 
ـــة الفكريــة  فـي مجـال الملكي

والتجارة اإللكترونية . 

ــــــادي  الــــدور القي
للويبــو ، وتنســـيقها 
مــــع المؤسســـــات 
الدوليــة والوطنيــــة 
والحكوميــة وغـــير 
الحكوميـة األخــرى 
ــة  فيمـا يتعلـق بحماي
ــــــة  حقــــوق الملكي
الفكرية فيما يتصــل 
بالتجــــــــــــــــــارة 

اإللكترونية . 

٠٠٠ ٤٨٠ ٥ فرنك سويسري إجمالي نفقات البرنامج الرئيسي ٣ لسنة ٢٠٠٠: 
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ـــة  البرنـامج الرئيسـي ٤- تخطيـط البرنـامج ، ووضـع الميزانيـة ، والضبـط المـالي ومراجع
الحسابات 

 
١٥- واصلت الويبو جهودها ، في إطار هذا البرنامج الرئيسي ، من أجل تنظيم وترشيد دورة الميزانية 
، واالحتفاظ بمستويات لالحتياطي تتفق مع االعتبارات التشغيلية لالتحادات ، ووضع سياسة بشأن فائض 
ــم تـدارس بعـض األمـور المحـددة المتعلقـة  الميزانية بما يتناسب مع االحتياجات الخاصة للمنظمة . وقد ت
ــبراءات اعتبـارًا مـن  بميزانية الويبو ، بما في ذلك إجراء تخفيض تاٍل على رسوم معاهدة التعاون بشأن ال
ــة المراجعـة لتجديـد المبنـى السـابق للمنظمـة العالميـة لألرصـاد  ١ يناير/آانون الثاني ٢٠٠١ ، والميزاني
الجوية ، وإعادة تخويل الصالحيات المنتهية الخاصة بالميزانية بخصوص مشاريع تكنولوجيا المعلومات 

 .
 

ــى اقتراحـات معينـة ، والمراجعـة  ١٦- استمر تنفيذ مهام الضبط والرقابة المالية من خالل التصديق عل
الدورية للدخل والنفقات ، وذلك في إطار التدابير الالمرآزية لإلدارة التي أدخلت في أبريل/نيسان ٢٠٠٠ 
. والجدير بالذآر أن االستخدام المتواصل لنظام خطط العمل السنوية وإدخال مخصصات التنفيذ السـنوية 
ــد . إال أن األسـاس  ، واستخدام نظام الضبط حسب األنشطة ، أدى إلى تسهيل تطبيق أسلوب اإلدارة الجدي
ــة بشـكل  المالي المتقادم (FINAUT) الذي ترتكز عليه هذه األعمال حال دون التوصل إلى نتائج ُمرضي
آامل : فمن المتوقع أن يؤدي إدخــال نظـام إدارة المعلومـات المؤتمتـة إلـى التخلـص مـن أوجـه القصـور 

الحالية . 
 

ــة بصـورة تشـغيلية تامـة اعتبـارًا مـن  ١٧- أدخلت وظيفة مراجع الحسابات الداخلي بساعات دوام آامل
مايو/أيار ٢٠٠٠ ، حيث ُعيَِّن آبير مراجعي الحسابات الداخليين الذي يشرف على الشعبة التي تم تشكيلها 
ــعبة المسـئولة مباشـرة أمـام المديـر  مؤخرًا ، وهي شعبة مراجعة الحسابات الداخلية والمراقبة ؛ وهذه الش

العام ، تتولى مسئولية تقييم تنفيذ البرنامج . 
 
 

البرنامج الفرعي ٤-١- تخطيط البرنامج ، ووضع الميزانية 
 

التنسيق في إعــداد البرنـامج والميزانيـة بالنيابـة عـن المديـر العـام ، وتسـهيل عمليـة إقـرار الـدول 
األعضاء لهما.   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
اعتبار المدير العام أن الوثائق المقدمة مالئمة ، وتقديم الوثائق في 

الوقت المناسب : 
- اعتبر المدير العام أن الوثائق المقدمة آانت مالئمة . 

 
موافقة الدول األعضاء بتوافق اآلراء على الميزانية والتخطيط : 

 WO/PBC/2/2 :ــن - تعديل عملية الميزانية (أنظر الوثيقتي
و A/35/6 ) بهدف تعزيز التشاور مع الدول األعضاء .  

ــات وصنـاديق رأس المـال العـامل  - تعديل سياسة االحتياطي
(أنظـر الوثيقتيـن : WO/PBC/2/2 وA/35/6 ) حسـب نســـبة 

 . (PBE ويشار إليها باالختصار) نفقات فترة السنتين
- تعديـل السياسـة بشـأن فـائض الميزانيـة (أنظـر الوثيقتيــن: 
ــوازن فـي  WO/PBC/2/2 و A/35/6 ) وفقًا لمفهوم موسع للت

الميزانية ، بما في ذلك أسلوب التطبيق المقترح . 
ــات المنتهيـة لسـنتي ١٩٩٨-١٩٩٩  - إعادة تخويل الصالحي
الخاصـة بالميزانيـة بخصـوص مشـاريع تكنولوجيـا المعلومـــات 

ــــاء  وافقـــت الـــدول األعض
ــة  بتوافق اآلراء على الميزاني
والبرنــــامج . وقــــد تمـــــت 
الموافقة على اقــتراح األمانـة 
(A/35/6) من قبل جمعيــات 
 ، (A/35/15) ــــــــــــو الويب
الفقــــرات ١٥١ (أ)، و(ب) ، 

و(ج) و (د) . 
 

ــة علـى اقـتراح  وتمت الموافق
األمانــــــــــــــة  
ــــل  (PCT/A/29/1)مــن قب
ــأن  جمعية معاهدة التعاون بش
 (PCT/A/29/4) الــبراءات

الفقرة ١٠) . 

انعكاس توجيهات 
المدير العام في 
وثائق الميزانية 

والتخطيط ، وتقديم 
تلك الوثائق في 

الوقت المناسب . 
 

ـــــة  تقديــــم الميزاني
والبرنــــامج بكـــــل 
ــــة  الوثـــائق الداعم
ـــــــــــــــبة ،  المناس
وإعدادهمــا بنســــق 

يتميز بالشفافية . 
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 . ( A/35/9 و WO/PBC/2/3 :أنظر الوثيقتين)
- الموافقة على الميزانية المراجعــة لتجديـد وتحديـث المبنـى 
ـــن :  السـابق للمنظمـة العالميـة لألرصـاد الجويـة (أنظـر الوثيقتي

 . ( A/35/11 و WO/PBC/2/4
- تزويـد الـدول األعضـاء بالمعلومـات حـول خطـــة مبــاني 
المنظمـة للسـنوات ٢٠٠٠-٢٠٠٧ ، وتشـييد المرافـق الجديــدة ، 
ــــوص محطـــة الطاقـــة (أنظـــر الوثيقتيـــن :  والدراســة بخص

 . ( WO/GA/26/8 و WO/PBC/2/5
ــض تـاٍل علـى رسـوم معـاهدة التعـاون  - اقتراح إجراء تخفي
ــات  بشـأن الـبراءات اعتبـارًا مـن ٢٠٠١/١/١ علـى ضـوء توقع

انخفاض الدخل لسنتي ٢٠٠٠-٢٠٠١  
 . ( PCT/A/29/1:أنظر)

ــنتي ٢٠٠٢- - البدء في إعداد مسودة البرنامج والميزانية لس
٢٠٠٣ ، بما في ذلك طلب رأي الدول األعضاء في هذا الصدد .
ـــام فــي قــرارات اللجنــة االستشــارية  انعكـاس توجيـهات المديـر الع
لمنظومـة األمـم المتحـدة بشـأن المسـائل اإلداريـة (المسـائل المتعلقـــة 

 : UN/CCAQ (FB) (بالمالية والميزانية
ــة  - حضور اجتماعات لجنة التنسيق اإلدارية التابعة لمنظوم
األمـم المتحـدة (ACC) واللجنـة االستشـــارية لمنظومــة األمــم 

 . (CCAQ) المتحدة بشأن المسائل اإلدارية
- تقديـم عـرض عـن تجربـة الويبـو فيمـا يتعلـــق بالميزانيــة 
الهادفة إلى لجنة التنسيق اإلدارية التابعة لمنظومة األمم المتحــدة 

 .

ُأِخَذ بآراء الويبو في وثائق 
األمم المتحدة عن زيادة 
األسعار لسنتي ٢٠٠٢-

 . ٢٠٠٣
 

تم تلقي ردود فعل إيجابية من 
ــاالت  الـدول األعضـاء والوآ

المتخصصة األخرى . 

تــــدارس قضايـــــا 
الماليــة والميزانيـــة 
ــة  فـي إطـار منظوم
األمـــم المتحـــــدة ، 
ــا  وأخـذ تلـك القضاي

بعين االعتبار . 

 
 

البرنامج الفرعي ٤-٢- الضبط والرقابة المالية 
 

إدارة نظام الويبو الالمرآزي والمتكامل الخاص بتنفيذ ميزانية البرنامج .
 الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
مدى احترام التواريخ المحددة لالنتهاء من العمل ، وإلى أي حد 

تعتبر الدول األعضاء التقارير مالئمة : 
- رفع تقارير التقدم المالي فصليًا إلى المدير العام ، بمـا تتضمنـه 

من اقتراحات معينة لتسيير العمل . 

الضبط المالي للويبو وفقًا للموارد 
المتوفرة ، وتعديل تنفيــذ البرنـامج 
نتيجًة للمعلومات المالية المقدمة . 

ــارير المديـر  رفع تق
العــــام الخاصــــــة 
برقابة تنفيذ البرامج 
إلى الدول األعضاء 
لدراستها في الوقت 
المناســــب وبكـــــل 
المعلومات المالئمة 
وبأسلوب شفاف . 

مدى احترام التواريخ المحددة لالنتهاء من العمل ؛ قيام مديري 
البرامج بتبني واستخدام النظام الجديد بصورة آلية : 

ــل لتنفيـذ  - اإلدخال الكامل لخطط العمل السنوية آأداة لتسيير العم
البرنامج في ظل نظام إدارة المرآزي . 

وضع خطط عمــل سـنوية أصبـح 
أداة تنظيم إدارية تستخدمها الويبو 
. الموافقة والتصديق على النفقات 
بعـد االطـالع علـى خطـة العمـــل 

المقرة . 

اإلدخـــال النـــــاجح 
ـــــــت  وفــــــي الوق
ـــامج  المناسـب للبرن
ـــــــــــــزي  الالمرآ
والمتكـــامل لتنفيــــذ 

ميزانية البرامج . 
أصبح مديرو البرامج قادرين على الضبط األفضل لتنفيذ البرامج 

؛ وأدت النتائج إلى تسهيل تعديل ميزانيات البرامج أخذًا بعين 
االعتبار النسبة المحسنة بين استخدام الموارد ونتائج البرامج : 

ـــد التكلفــة وفقــًا لألنشــطة ، والتقســيم إلــى  - إدخـال نظـام تحدي

ــه  تم إدخال وتشغيل النظام ، إال أن
ـــديدة  يعـاني مـن أوجـه قصـور ش
نتيجة لتقادم األساس المــالي الـذي 
يرتكز عليه النظام (أنظر وصــف 

مســــاعدة النظـــــام 
ـــــــــــــزي  الالمرآ
والمتكـامل الخــاص 
ــــــة  بتنفيــــذ ميزاني
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مخصصات تنفيذ سنوية لدعم متابعة خطط العمل السنوية .  نظام إدارة المعلومات المؤتمتـة ، 
 . (WO/PBC/3/3)

البرامج في إعطـاء 
ــــبرامج  مديـــري ال
ـــل ،  صالحيـة أفض
ومســاعدتهم علـــى 
تحقيــــق أهــــــداف 
ـــــة  الــــبرامج بتكلف
ــت  معقولة وفي الوق

المناسب . 
 
 

البرنامج الفرعي ٤-٣- مراجعة الحسابات 
 

ضمان المساءلة بصدد االستخدام السليم واالقتصادي والفعال للموارد .   الهدف : 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 

مدى إيجابية تقرير مراجع الحسابات الخارجي و تقدير المدير 
العام : 

ــن تقريـر مراجـع الحسـابات الخـارجي الـذي يغطـي سـنة  - لم يك
٢٠٠٠ جاهزًا عند نشر تقرير تنفيذ البرنامج هذا . 

 

التواصـل الـدوري بيـــن القــائمين 
على المالية ، والضبط ، والموارد 
البشرية ، والمشتريات فيما يتعلق 
بالمســـائل المتعلقـــــة بــــالقواعد 
ــــــــــد ،  المنظمـــــــــة ، والقواع

واإلجراءات الخاصة بالويبو . 

التـأآد مـن اإلذعـان 
ــــة  للقواعــد المنظم
ــا  للويبـو ، وقواعده

و إجراءاتها . 

مدى تطبيق التعليمات المكتبية التي استهدفت تحسين اإلجراءات 
، ومدى تقدير المدير العام ومديري البرامج : 

- المشارآة في فــرق العمـل التـي ُعـِهَد إليـها بمراجعـة وتحسـين 
اإلجراءات . 

المسـاهمة فـي تحسـين إجـــراءات 
اإلدارة وتسيير العمل . 

ـــراءات  تحســين إج
اإلدارة وتســــــــيير 

العمل . 
 
 

تعريف حجم االقتصاد بالفرنك السويسري : 
 --

لــم يتبيــن حجــم االقتصــاد فــــي 
التكـاليف عـــن الفــترة موضــوع 

البحث . 

تخفيض التكاليف . 

٠٠٠ ٤٧١ ١ فرنك سويسري إجمالي نفقات البرنامج الرئيسي ٤ لسنة ٢٠٠٠ : 
 
 

البرنامج الرئيسي ٥- االتصاالت العالمية والدبلوماسية العامة 
 

١٨- حرصًا على إزاحة الغموض الذي يلف الملكية الفكرية  ، ُآرست الموارد الخاصــة بـهذا البرنـامج 
الرئيسي في سنة ٢٠٠٠ للتغيير الشامل لوجه موقع الويبــو علـى اإلنـترنت ، وتوفـير معلومـات جديـدة ، 
ومـواد منوعـة تفسـر طبيعـة الملكيـة الفكريـة ومسـاهماتها المختلفـة ، وخاصـة بعـض الوسـائل الســمعية 
البصرية ؛ وتوسيع نطاق العالقــات الوطيـدة مـع وسـائل اإلعـالم ، ومخاطبـة شـرآاء جـدد للحـوار مثـل 
مجموعات المجتمع المدني ذات االهتمامات الخاصة ، وإجــراء حـوارات مـع المنظمـات غـير الحكوميـة 
والجمهور العام . وقد واصلت الويبو رسم صورتها باعتبارها منظمة مجددة وديناميكية قوتها الدافعة هي 
تطلعها إلى المستقبل ، وواظبت على تنقيح هــذه الصـورة ونشـرها . وقـد سـاهم هـذا البرنـامج أيضـًا فـي 
ــن وجـود  تحقيق إيرادات للمنظمة ، وذلك من خالل تسويق وبيع المنتجات الموفرة للمعلومات ، بالرغم م
انخفاض طفيف في اإليرادات مقارنًة بعام ١٩٩٩ ، ويعود االنخفاض إلى توزيع المزيد مــن المطبوعـات 

مجانًا من ناحية ، والتساهل في تقديم خصومات وخاصًة للبلدان النامية من ناحية أخرى . 
 

ــد اإلنجـازات  ١٩- ويمكن اعتبار إعادة تصميم موقع الويبو وإعادة إطالقه في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ أح
التي تحققت في النصف األول من فترة السنتين . وفـي واقـع األمـر ، فـإن التقديـم الجديـد األآـثر جاذبيـة 
وسهولة إتاحة المعلومات علـى الموقـع بـأربع لغـات يجعـل الموقـع أحـد األدوات األآـثر فاعليـة وآفـاءة 
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لالتصال بالجمهور في مختلف أنحاء العالم ، مما يضمن الفهم األفضــل ألنشـطة الويبـو والقضايـا العامـة 
ــر وجهـه الجديـد ينعكـس فـي زيـادة عـدد  والمتخصصة للملكية الفكرية . ولعل االهتمام بهذا الموقع وتقدي
النقرات على الموقع والصفحات التي يتم تصفحها مقارنًة بسنة ١٩٩٩ ، وفي حصول الويبو على الجائزة 
األولى عن أفضل موقع متعدد اللغات . ومن جهة أخرى ، استمرت الويبو في تطوير صورتها المؤسسية 
ــتحدثة ،  التـي انعكسـت بدورهـا علـى عـدد مـن منتجـات المعلومـات الجديـدة منـها وتلـك المراجعـة/المس
باإلضافة إلى عدد من المنتجات المتخصصة (مثل الملصقات ، ودفاتر المالحظات ، والنشرات ، والكتب 
، واألقراص المدمجة بذاآرة للقراءة فقط (CD-ROMs) ، والالفتــات ، وحوافـظ الملفـات ، وغيرهـا) . 
وعالوًة على ذلك ، فقد اتخذت عملية تطوير الصورة المؤسسية للويبو خطوة إضافيــة إلـى األمـام باتخـاذ 
الجمعية العامة للويبو في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ قرارًا بتغيير شعار المنظمة ، حيــث سـيتم اختيـار الشـعار 
الفائز في مسابقة ستطرحها الويبو في سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ . ومن المتوقع أن يكون الشعار الجديد جــزءًا 
ال يتجزأ من الصورة المؤسسية الجديدة للويبو ، وأن يساهم في إزالة الغموض الذي يكتنف مجال الملكية 

الفكرية . 
 

ــترة السـنتين فـي التغطيـة اإلعالميـة ألعمـال الويبـو وقضايـا الملكيـة  ٢٠- تحقق تقدم جوهري خالل ف
ــة ، وفـي الوصـول إلـى الجمـهور . فمـن  الفكرية بشكل عام على صعيدي وسائل اإلعالم الوطنية والدولي
خالل تنظيم معارض تتعلق بالملكية الفكريــة ، ورعايـة مناسـبات فنيـة وثقافيـة ، ومـن خـالل اجتماعـات 
اإلحاطة المنعقدة مع أشخاص من مجموعات ذات اهتمامات خاصة (مثـل الطـالب ، ورجـال األعمـال ، 

ومسئولي الحكومات) حاولت الويبو أن تنشر رسالتها بين الجمهور بفئاته العامة والخاصة . 
 

ــار تطويـر موقـع اإلنـترانت الخـاص بـالويبو ، فقـد أصبـح لـه  ٢١- وقد تحقق تقدم جدير بالذآر في إط
تصميم أآثر جاذبية يوفر آمًا أآبر من المعلومات للموظفين عبر ذلك الموقــع ، وخاصـًة المعلومـات ذات 
ــة ذلـك ، النشـر األفضـل للمعلومـات الـذي تحقـق فـي  الطبيعة اإلدارية والتنظيمية واللوجستية . ومن أمثل
أبريل/نيسان ٢٠٠٠ باستكمال مشروع "صفحات الويبو العمليـة" التـي تتضمـن فهرسـة للصفحـات ، أو 

تضيف صفحات جديدة إلى تلك التي آانت متوفرة على صفحات اإلدارات المختلفة . 
 

ــها بمعـدل مـا يزيـد عـن  ٢٢- وقد قامت مكتبة الويبو بزيادة وتنويع مواد القراءة والمراجع المتوفرة لدي
١٠٠٠ مادة جديدة ، آما بذلت جهودًا حثيثة لتوفير المواد على الوسائط  اإللكترونية . ومن ناحية أخـرى 
، تم إعداد فهرسة خاصة بمرآز المعلومات والتوثيق إلكترونيًا بحيث أصبحت متاحة علــى موقـع الويبـو 

 . (UNCAPS) من خالل نظام األمم المتحدة المشترك للفهرسة وإتاحة المعلومات للجمهور
 
 

البرنامج الفرعي ٥-١- االتصاالت المؤسسية (اإلنترنت/اإلنترانت) 
 

ــة علـى موقـع الويبـو علـى اإلنـترنت و اإلنـترانت ، واسـتخدام  زيادة نطاق وفائدة المعلومات المتاح
الشبكتين بصورة مناسبة من حيث السهولة والفاعلية والوقت .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
ــى اإلنـترنت  آم ونطاق المعلومات المتوفرة على مواقع الويبو عل

واإلنترانت بست لغات : 
ــــي : ٧٣٢١  - عـــدد الوثـــائق علـــى الموقـــع الرئيس
(باإلنجليزيـــــــــة) ، و٣٧٨٢ (بالفرنســـــــــية) ، و٢٤٣١ 
(باإلســبانية) ، و١٤٥٢ (بالعربيــة) ، بمجمــــوع ٠٠٠ ٥٥ 

صفحة . 
- وفي مارس/آذار ، حصلت الويبو على الجائزة األولى 
فـي المســـابقة التــي نظمتــها ألول مــرة المنظمــة الدوليــة 

ــع  ُأطِلـق فـي سـبتمبر/أيلـول الموق
الرئيسـي المجـدد للويبـــو ، الــذي 
ـــــى ســــطح بينــــي  يحتـــوي عل
ــة  interface أبسـط وأآـثر جاذبي
وفاعلية من الناحية  البيانية/التقنية 
، وهو معد بأربع لغات . وإضافــًة 
إلـى ذلـك ، فقـد ُأِعـدت صفحـــات 
جديـدة تقـدم المعلومـات للجمـهور 

العام . 

جاذبية أآبر للمواقع 
ـــــــبكتي  علـــــى ش
اإلنـــــــــــــــــترنت 
ـــــــــــترانت ،  واإلن
وتضمينــها نطاقــــًا 
أوسع من المواضيع 
والمعلومات الشاملة 
ــــــــهل  التــــــي يس

الحصول عليها . 
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 Toile du Plurilinguisme للفرانكوفونية تحت عنوان
عن أفضل موقع متعدد اللغات . 

- وفـي أبريـل/نيسـان ، أطلقـت الويبـو النسـخة العربيــة 
لموقعها الرئيسي على اإلنترنت ، آما بدأت الترتيبات خالل 

السنة الجارية إلطالق النسخة الروسية للموقع الرئيسي . 
 

التواتر في إضافة مواد جديدة وتحديث المعلومات المتوفرة : 
على موقع اإلنترنت : يوميًا ، وعلى اإلنترانت : أسبوعيًا . 

 
مؤشـر أداء جديـد [New PI] : عـدد صفحـات اإلنـترانت التــي 

يتصفحها الموظفون : 
- حوالي ١٥ر١ مليون صفحة ، بمعدل متوسط شهري يبلغ ٠٠٠ 
١٩٠ صفحـة تـم تصفحـها ، ومتوســـط ١٠ صفحــات يتصفحــها 
مستخدم واحد في يوم واحد (هذه اإلحصائيات تتعلق بــالفترة بيـن 

يوليه/تموز – ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠) . 

 
 

ومــن خــالل اإلنــترانت ، يتـــاح 
لموظفـي الويبـو حجـم أآـبر مـــن 
المعلومــــات وبتصميــــم أآـــــثر 

جاذبية . 

انخفاض عدد الوثائق الورقية : 
- أصبح عدد من تعميمات المعلومــات والقوائـم والمـواد األخـرى 
ــائق ورقيـة ، متاحـة فـي  التي آانت توزع في السابق في شكل وث

شكل وثائق إلكترونية فقط على اإلنترانت . 

ــــي اســـتخدام  زيــادة تدريجيــة ف
اإلنـترنت واإلنـترانت ، ممــا أدى 
إلـى الحصـول األسـهل واألســرع 
علـــى المعلومـــات ، وتخفيــــض 
آميـات النســـخ الورقيــة للوثــائق 

وتقليص تكاليف التوزيع . 

ــــل علـــى  تكلفــة أق
األمانـــــة لنشـــــــر 
المعلومات ، بما في 
ذلـك تخفيـض عــدد 

الوثائق الورقية . 

 
تعميق الفهم الدولي وداخل األمانة لرسالة الويبو وااللتزام بها .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد الملفات التي ُطِلَب االطالع عليها : 

- ٥ر٨٠ مليون ملف . 
- عدد الصفحات التي تم تصفحها : 

٣ر٢٣ مليون صفحة . 
 

طبيعة روابط الوصل مع المنظمات والمؤسسات  األخرى : 
ــة التـي توجـد  - أنشئت روابط وصل مع آل مكاتب الملكية الفكري

لديها مواقع على اإلنترنت . 
 

تمت تلبية الطلب المتزايد على 
الحصول على معلومات عن 

أنشطة الويبو ومواضيع الملكية 
الفكرية بصورة مناسبة بل  وأآثر 

، وذلك من خالل المعلومات 
المتوفرة على موقع الويبو المعاد 

تصميمه . 

تعميق فهم المجتمــع 
الدولـــي ألنشـــــطة 
الويبــو ومواضيـــع 
الملكيــة الفكريـــة ، 
ـــات  ونشــر المعلوم
على نحو أسرع في 
إطـــــار األمانــــــة 
بخصوص األنشطة 

الجاري تنفيذها . 
 
 

البرنامج الفرعي ٥-٢- العالقات مع وسائل اإلعالم ، والشؤون العامة 
 

ــة ، وبـدور الويبـو بصـورة  زيادة اهتمام ومعرفة وسائل اإلعالم بقضايا الملكية الفكرية بصورة عام
خاصة .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عـدد اللقـــاءات الصحفيــة أو المؤتمــرات الصحفيــة والمقــاالت 
ـــة  المتعلقـة بـالويبو وأنشـطتها التـي ظـهرت فـي الصحافـة الدولي

والوطنية : 
- عدد اللقاءات الصحفية : ٤٠٥ ؛ 

- عدد البيانات الصحفية والمعلومات المستحدثة : ٨٦ ؛ 
- عـدد المقـــاالت المتعلقــة بــالويبو وأنشــطتها ، التــي 
ظـهرت فـي الصحافـة الدوليـة والوطنيـة ذات االهتمامـــات 

العامة : ١٩٤٠ ؛ 
ــي القوائـم البريديـة لتلقـي  - عدد األشخاص المدرجين ف

تـم توسـيع وتوثيـق الصـالت مـــع 
ــــي تتخـــذ  الصحافــة الدوليــة الت

سويسرا مقرًا لها . 
 

ــدارس  أدت مشـارآة الويبـو فـي ت
التطورات الحديثة ، مثل التجـارة 
اإللكترونيـة وحـق المؤلـف علـــى 
اإلنترنت ، إلى االهتمام الكبير بها 

من جانب الصحافة   العالمية . 

تغطية إعالمية أآبر 
ـــــا  للويبــــو وقضاي
ـــــة  الملكيـــة الفكري
بشــكل عــام علـــى 
ــــــائل  صعيــــد وس
ــــة  اإلعـــالم المحلي
والدوليـة ، وإعـــداد 
ـــثر  مـادة تحريـر أآ

دقة عن الويبو . 
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البيانات الصحفية والمعلومات المستحدثة : ٧٠٠ ؛ 
- إعداد مجموعة شاملة من مســودة المبـادئ التوجيهيـة 
بخصوص الصالت مـع وسـائل اإلعـالم لمسـاعدة أعضـاء 

األمانة خالل لقاءاتهم الصحفية . 

 
أعدت معلومات جديدة عن الويبو 
ــة  بغـرض جعـل التغطيـة الصحفي

أآثر دقة . 
 

 
ـــات غــير  تعزيـز التوجـه الخـارجي مـن طـرف الويبـو إلـى المنظمـات الحكوميـة الدوليـة ، والمنظم
الحكومية ، ومجموعات المجتمع المدني األخرى ذات االهتمامات الخاصـة ، بمـا فـي ذلـك المجتمـع 

المحلي في جنيف . 
 الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
نطاق و آم المواد المتضمنة للمعلومات التي وزعتها الويبو على 

الصحافة والمجموعات ذات االهتمامات الخاصة ، واألفراد : 
- مجموعة لمقتطفات الصحف تصــدر أسـبوعيًا تحـت عنـوان 
ـــي األخبــار" شــرعت الويبــو فــي تجميعــها  "الملكيـة الفكريـة ف
ــم  وتوزيعـها علـى البعثـات الدائمـة المعتمـدة مـن قبـل منظمـة األم

المتحدة في جنيف : تم تجميع وتوزيع ٥٠ عددًا ؛ 
- عدد النسخ الموزعــة مـن مجلـة الويبـو وقوانيـن ومعـاهدات 

الملكية الفكريـة : ٠٠٠ ٧٩ ؛ 
- عدد المشترآين فـي القوائـم البريديـة اإللكترونيـة : ٠٧٦ ٩ 

(في ٤٧ قائمة) ؛ 
ـــو عــبر يوروفيجــن  - تـم تصويـر وبـث ثـالث فعاليـات للويب
Eurovision من ٦٨ محطة تلفزيون وطنية ووآالة أنباء ، وعبر 
ــون األخبـار بالكـابل يورونيـوز  األقمار الصناعية على شبكة تلفزي

 . Euronews
 

ــة مـن قبـل الويبـو  عدد وفئة المشارآين في الفعاليات الخاصة المنظم
آأداة لنشر رسالة الويبو الخاصة بالملكية الفكرية : 

ــي أقيمـت فـي مقـر الويبـو : ٨ (حضرهـا  - عدد المعارض الت
ـــم  ٤٠٥٥ شـخصًا فـي جنيـف ، و٠٠٠ ٣٢ شـخص فـي مقـر األم

المتحدة في نيويورك) ؛  
- افُتِتـح فـي سـبتمبر/أيلـــول معــرض جديــد بمرآــز الويبــو 
للمعلومات ، تحت عنوان "الموسيقى في العصر الرقمـي" ، وهـو 
معرض موجه لجمهور أقل سنًا . وقد استقبل هذا المعرض ٣٠٠٠ 
زائر ، وتم عرضه من خالل موقع موسيقي دولــي سـجل مـا يزيـد 
عن مليون نقرة بدءًا من سبتمبر/أيلول حتى ديسمبر/آانون األول . 

 
عدد زوار مرآز الويبو للمعلومات : ٠٦٨ ٢٢ زائرًا . 

 
حجم المبيعات التي حققها المرآز : ٤٣٢ ٧٠ فرنك سويسري 

 
آم وطبيعة المعلومات التي أعطيت بناًء على الطلب ، ومقارنتها 

بالسابق : 
- عدد االستفسارات العامة التي تم الرد عليها : حوالي ٥٥٠٠ 

استفسار مقارنًة بـ ٤٥٠٠ في سنة ١٩٩٩ . 
 

عدد ونطاق أنشطة التوجه الخارجي إلى الجمهور : 
- عقد ٥٤ اجتماع إحاطة خاطب ١٦٥٥ شخصًا . وقد غطـت 
ــات ، والعـاملين فـي قطـاع  المجموعات المستهدفة : طالب الجامع

األعمال ، والمسئولين الحكوميين ؛ 

التطبيـــــــــق النــــــــــاجح 
لالسـتراتيجية الهادفـة إلـــى 
نشر المعلومات بين أوساط 
متعــددة مثــــل المنظمـــات 
ـــــــة ،  الحكومـــــات الدولي
ــة  والمنظمات غير الحكومي
ـــي  ، والمجتمــع المحلــي ف

جنيف . 

زيــــــادة العـــــــدد 
اإلجمــــالي لمــــــن 
ــــــًا  يتلقـــــون دوري
ــــي  المعلومـــات الت

تنشرها الويبو . 
 

ـــبر  اهتمـام وفـهم أآ
لــــدى الجمــــــهور 
ـــــا  المســـتهدف فيم
يتعلــــق بقضايــــــا 
ـــــة  الملكيـــة الفكري

وأنشطة الويبو . 
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- عقـدت دورة تدريبيـة لمـدة أسـبوعين رآـزت علـى التوجـــه 
الخارجي إلى الجمهور من أجل إزالة الغموض الــذي يلـف قضايـا 
الملكية الفكرية . وقد نظمت الدورة باالشتراك بين الويبــو ومكتـب 

الملكية الفكرية في سنغافورة ، وحضرها ٢٥ متدربًا ؛ 
- شارآت الويبو في رعاية حدثين ثقافيين :  

           Journées du Cinéma Africain و  
         Le Festival de la Bâtie ؛ 

ــدة فـي رعايـة حـدث فنـي  - شارآت الويبو منظمة األمم المتح
واحد : 

 Diplomats paint for Children in the World         
 

البرنامج الفرعي ٥-٣- المنتجات اإلعالمية العامة 
 

تطوير الصورة المؤسسية للويبو والمواءمة بين المنتجات اإلعالمية العامة المتخصصة .   الهدف : 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 

عدد وطبيعة منتجات المعلومات ، والمواضيع التي غطتها : 
- عدد الوسائط المتعــددة الُمنَتجـة : ١٤ فيديـو آليـب عـن فعاليـات 
الويبو، و ١٢ تقريرًا مسجًال على فيديو ، وخمســة عـروض بالوسـائط 
المتعـددة (أربعـة منـها آـانت معـدة لمعـرض "الموسـيقى فـي العصــر 
ــي تـم إنزالـها مـن موقـع  الرقمي") . عدد منتجات الوسائط المتعددة الت

الويبو : ١٧٥٥ منتجًا ؛ 
- تم البدء في مشروع إنتاج سلسلة أفالم عن مبدعين مشــهورين ، 

وقد أبدى بعضهم تجاوبًا مع هذه المبادرة ؛ 
- عدد المنتجات المطبوعة الجديدة/المراجعــة التـي انعكسـت فيـها 

الصورة المؤسسية للمنظمة : ١٦٤ منتجًا ؛ 
ــة مسـابقة دوليـة فـي ٢٠٠١ لتصميـم شـعار جديـد  - اإلعداد إلقام

للويبو ؛ 
- الشروع في إنتاج مواد سمعية بصرية تظهر الصورة المؤسسية 
للويبو وجهود المنظمة لتنويع المواد اإلعالمية وجعلها أآثر جاذبية ؛ 

- عدد المنتجات المتخصصة التي طبقت عليها الصورة المؤسسية 
الجديدة للويبو : ٧٥ (وهي منتجات ترويجية  خاصة : أقــالم ، وأغلفـة 

حوافظ ملفات ، والفتات ، وبرامج .) 

تعززت عملية تطوير 
الصورة المؤسسية 

للويبو من خالل 
اإلدخال النظامي لتلك 
الصورة في منتجات 

إعالمية متخصصة تم 
استحداثها أو  

مراجعتها . 
 

ــات الـدول  موافقة جمعي
األعضـاء فـــي الويبــو 
ــــعار  علــى تصميــم ش
ـــنة  جديـد للويبـو فـي س

 . ٢٠٠١

ــــات  توفـــير معلوم
ســـهلة االســــتخدام 
ـــات  تغطـي مجموع
ـــــــن  متنوعــــــة م
ـــر  المواضيـع وتتوف
في أشكال مختلفة . 

 
تلبيـة احتياجـات مسـتخدمين متنوعيـن و مجموعـات مـن الجمـهور المســـتهدف ، وتوســيع نطــاق 

المعلومات المقدمة عن الملكية الفكرية ورسالة الويبو واألنشطة التي تقوم بها .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد وطبيعة المنتجات اإلعالمية ، والمواضيع التي غطتها : 

- عدد األعمال الجديدة : ٦٦ (بما في ذلــك الطبعـات المعـدة 
بلغات مختلفة) ؛ 

- تم االنتهاء من إعداد مرجع جديـد بعنـوان : "دليـل الويبـو 
 WIPO Guide to "ـــة فــي العــالم أجمــع للملكيـة الفكري
ــــي  Intellectual Property Worldwide وتــم نشــره ف

يوليه/تموز ؛ 
ــن محتويـات نشـرة الويبـو "َمراِجـع عـن الملكيـة  - تم تضمي
 Intellectual Property Reading Material "الفكريـة
ــهل  ذات الشعبية على موقع الويبو على اإلنترنت ، مما جعلها أس

إتاحة للجمهور الدولي ؛ 
ــة فـي  - أبرم اتفاقان للتعاون أحدهما مع مكتب للملكية الفكري

ـــات جديــدة  تـم توفـير معلوم
أآــثر تنوعــًا وســهولًة فــــي 

االستخدام . 

ــــات  توفـــير معلوم
ســـهلة االســــتخدام 
ـــات  تغطـي مجموع
ـــــــن  متنوعــــــة م
ـــر  المواضيـع وتتوف
في أشكال مختلفة . 
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إحدى الدول األعضاء فــي الويبـو ، واآلخـر مـع جمعيـة اإلدارة 
ــن أجـل إنتـاج مـواد  الجماعية للحقوق في دولة عضو أخرى ، م
تتضمن معلومات تستهدف المراهقين والمبدعين في مجال الفن؛ 

- أعدت آتيبات إعالمية جديدة مثل : 
 ، At Home with Invention  

 ، What is the Patent Law Treaty? و 
 . WIPO Internet Treaties و 

 
 

تعزيز فاعلية بيع وتوزيع المنتجات اإلعالمية التي تصدرها الويبو .   الهدف : 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 

ــة  متوسط المهلة الزمنية التي تم خاللها إرسال المنتجات اإلعالمي
؛ وعـدد أوامـر الشـراء و االشـتراك ؛ ودراســـة مســتوى رضــا 

العمالء : 
عدد المتلقين ؛ آم ونطاق المنتجــات التـي تـم بيعـها مقارنـًة بتلـك 
ــًا ، وعـدد األعمـال الجديـدة ؛ و المشـارآة فـي  التي وزعت مجان

معارض الكتب والمعارض التجارية : 
قامت الويبو خالل سنة ٢٠٠٠ بما يلي : 

ــًا ، بمـا  - توزيع حوالي ٣٢١ ٢٣٠ منتجًا إعالميًا مجاني
في ذلك ١٦٥ عمًال باإلنجليزية ؛ 

ــة  - المشارآة في ثمانية معارض آتب ومعارض تجاري
؛ 

- االحتفاظ في قوائم الجرد بإجمـالي ٦١٤ ٣١٧ منتجـًا 
للمعلومات ؛ 

- بيع إجمالي ٨٥٨ ٢٨ مطبوعًا ؛ 
- بلغ عدد المشــترآين لديـها ٤٣٢٢ مشـترآًا فـي قائمـة 

المنتجات المعروضة للبيع ؛ 
ــات الموزعـة  - بلغت نسبة المنتجات المباعة إلى المنتج
ــاني  مجانًا ٨:١ (أي أنه مقابل آل منتج واحد يباع ، هناك ثم

منتجات توزع مجانًا) ؛ 
- وبلغ الدخل مــن بيـع المطبوعـات ٦ر٤ مليـون فرنـك 

سويسري ، ومن اإلعالنات ٠٠٠ ٤٢٥ فرنك سويسري . 

وضع خطة تسويق جديدة تتضمن 
ــــة  : صياغــة اتفــاق جديــد لوآال
المبيعات ، وبلورة سياسـة جديـدة 
ــــواد  معنيـــة بالخصومـــات ، وم
ترويجيــة لمطبوعــات  معينــــة ، 
ــــة  وإطـــالق المكتبـــة اإللكتروني

بثالث لغات في سبتمبر/أيلول . 
 

ــــي  حـــدث انخفـــاض طفيـــف ف
ـــًة بســنة ١٩٩٩  اإليـرادات مقارن
ــبر  بسبب التوزيع المجاني لعدد أآ
ــي  مـن المطبوعـات أو التسـاهل ف
تقديـــم خصومـــات عنـــد البيــــع 

وخاصًة للبلدان النامية . 

إدارة المبيعــــــــات 
بفاعلية أآبر 

 
 
 
 
 
 

زيادة اإليرادات من 
مبيعات المطبوعات 

 .

 
 
 
 
 
 

البرنامج الفرعي ٥-٤- مكتبة الويبو ، واألرشيف ، وخدمات البحث 
 

ــى  زيادة عدد وتنويع مقتنيات المكتبة من مواد القراءة والمراجع ذات الصلة ، وتحسين الخدمات حت
تلبي احتياجات البحث لدى مختلف المستخدمين .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد ونطاق وأشكال المواد المتوفرة في المكتبة : 

- أضيـف حوالـي ١٠٧٥ بنـد مكتبـي جديـد إلـى مكتبــة 
الويبو ، بما في ذلك الكتب ، والمجالت ، والكتب المتسلسلة 
، والفيديو ، واألقراص المدمجة بذاآرة للقراءة فقط ، وعلى 
ــع  وجه التحديد : ٧٢٥ بندًا من الدراسات المعدة عن مواضي
معينة وأوراق متنوعة أو وثائق ، و٢٨٠ مقاًال منشــورًا فـي 

زيادة مقتنيات المكتبــة مـن خـالل 
تملـك مـواد مرجعيـة جديـــدة فــي 
ــة ، وحـق  ميادين الملكية الصناعي
ـــارت  المؤلـف ، وفـي مجـاالت أث
االهتمـام مؤخـرًا ، مثـل الجوانــب 
ــــة الفكريـــة ،  االقتصاديــة للملكي

الزيــادة فــي عــــدد 
وتنـوع المـواد التـي 
اقتنتــــها المكتبــــــة 
وأتاحتـــــــــــــــــها 

للمستخدمين . 



 A/36/4
 - 29 -

 
 

مجلة ، و٤٠ عنوانًا بمجلة ، و٣٠ فيلم فيديو وقرصًا مدمجــًا 
بذاآرة للقراءة فقط . 

الترتيبات الجديدة لتكوين شبكة واسعة للعالقات بين المكتبات 
والمؤسسات األخرى : 

- يتوفر فهرس مكتبة الويبو من خالل النظــام المشـترك 
لألمــم المتحــدة للفهرســة وإتاحــة المعلومــــات للجمـــهور 
 (IPDL) والمكتبات الرقمية للملكية الفكرية ، UNCAPS

 .
وعالوًة على ذلك ، هناك روابط وصل مع مواقع المؤسسات 

التالية : 
-  The American Library of Congress فـي 

الواليات المتحدة األمريكية ، 
  و la Biblioteca Nacional في أسبانيا ، 

  و la Bibliothèque nationale  في فرنسا ، 
 le ـــة المتحــدة ، و   و the British Library فـي المملك
 Réseau des bibliothèques de suisse occidentale

ومكتبة منظمة األمم المتحدة في جنيف . 
 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
، والمعارف التقليدية، والفولكلور 
، والشـعوب األصليـــة ، وحقــوق 
اإلنسان ، والتكنولوجيا البيولوجية 
ــة ، وأسـماء  ، والتجارة اإللكتروني
حقول اإلنترنت ، وقضايا السايبر 

، والتحكيم . 

جودة نظم المعلومات المبتكرة التي بدأ تطبيقها من أجل تسهيل 
الحصول على المعلومات ؛ وعدد ونوع مستخدمي المكتبة 

واألرشيف والخدمات المقدمة : 
إعداد صفحة للمكتبة على موقع الويبو بوصالت ربط تؤدي إلى :

ــام  - وصول الجمهور إلى فهرس المكتبة من خالل النظ
المشترك لألمم المتحدة للفهرسة وإتاحة المعلومات للجمهور 

؛ 
- الوصول إلى دور بيع الكتب المتاحة إلكترونيًا . 

 
ــة مسـتخدمين و/أو قدمـت لـهم  وعالوة على ذلك ، استقبلت المكتب

خدمات معينة : 
- ١٦٠٠ زائر وطلب االطالع على مراجع ؛ 

- ٢٥٠٠ رسالة بريد إلكترونية طلبًا للمعلومات ؛ 
- ٣٦٥ ٤٧ نقرة على صفحة المكتبة ؛ 

- ما يزيد عن ١٠٠ طلب داخلي الستعارة الكتب ؛ 
- تمت تلبية حوالــي ٢٥ طلبـًا داخليـًا مـن خـالل خدمـة 

تسليم الوثائق إلكترونيًا ؛ 
ــة الفكريـة المشـهورة التـي تـم  - زاد عدد مجالت الملكي
توزيع "جداول محتوياتها" إلكترونيًا من ٢٠ إلى ٣٩  مجلة 

؛ 
ــدد "جـداول المحتويـات" المنقولـة داخليـًا عـبر  - بلغ ع

البريد اإللكتروني ١٧٥ جدوًال . 
- تلقـت المكتبـة ٥٠ طلبـــًا داخليــًا لالســتعانة ببرنــامج 

Lexis-Nexis بغرض البحث . 
- أرسلت ٢٥ مرجعًا بيبليوغرافيًا لتلبية طلبـات داخليـة 

وخارجية . 
 

ــان مسـتوى االسـتخدام ومـدى  - إجراء دراسة مسح لتبي
رضا المستخدمين بشكل عام : 

- ستجري الدراسة في سنة ٢٠٠١ . 

ـــة  إتاحـة الفرصـة لموظفـي األمان
ـــول  والبـاحثين الخـارجيين للحص
ـــبر مــن المعلومــات  علـى آـم أآ
المتوفرة في مختلف أنحاء   العالم 
، وذلــك مــن خــالل اســــتحداث 

خدمات إلكترونية جديدة . 
 

ــام جديـد لتسـليم الوثـائق  ُأدِخَل نظ
داخليًا ، أينما أمكن ذلــك ، لتـداول 
ــًا ، ممـا  مقاالت المجالت إلكتروني
أدى إلــــى التوزيــــع األســــــرع 
للمجالت ، واالنخفاض التدريجي 
النتقال المجالت من مكان   آلخر 

 .
 

ـــة خدمــات أعــدت  وفـرت المكتب
ـــــب احتياجــــات  خصيصـــًا حس
البـــاحثين الســـــتخدام المــــوارد 
ـــدى المكتبــة ، مثــل :  المتوفـرة ل
 ، Lexis-Nexisو ، OPAC
واإلنـترنت ، لنشـر البيانـات عــبر 
ـــــاآس  الـــبريد اإللكـــتروني والف

والخدمة البريدية التقليدية . 

تحســـين الخدمـــــة 
بوسـائل عـدة ، مــن 
بينـــــها الوســـــائل 
اإللكترونيـــــــــــة ، 

لتسهيل البحث . 
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عدد ، ونطاق ، وجودة مواد المعلومات البصرية والسمعية 
البصرية المتوفرة ، والمطبوعات المرجعية الخاصة : 

 PowerPoint تم إعداد عــرض علـى البـاور بوينـت -
باللغات اإلنجليزية ، والفرنسية ، واألسـبانية حـول خدمـات 
المكتبة ، اسُتخِدم خالل دورات التعريف بالويبو المخصصة 

للموظفين الجدد والزوار ؛ 
- أعدت أربع قوائم بيبليوغرافية في شكل وثائق ورقيــة 
وأرسلت إلى آل البعثات الدائمة للدول األعضاء فــي الويبـو 
فـي جنيـف ، إضافـة إلـى ١١٠ متلقيـن آخريـن مثـل بعــض 
المؤسســات العامــة والخاصــة ، والمكتبــات ، والمكــــاتب 

القانونية . 

باســـتثناء الســـــجالت الســــمعية 
ــة  البصريـة ، فقـد تـم إنتـاج وإتاح
مواد بصرية ومطبوعات مرجعية 

خاصة . 

االحتفـاظ بســجالت 
بصريــة وســــمعية 
ــــاج  بصريــة ؛ وإنت
مطبوعات مرجعيــة 

خاصة . 

ــة  آمية وجودة المواد الدراسية والمرجعية المقدمة إلى بلدان  نامي
 :

- أعـدت بعـــض المــواد المرجعيــة ، بمــا فــي ذلــك ١٠ قوائــم 
ــات عـدد مـن  بيبليوغرافية ، أرسلت بالبريد اإللكتروني لتلبية طلب

البلدان النامية . 

قدمت بعــض المسـاعدة لعـدد مـن 
ــت مرافـق  البلدان النامية التي طلب

خاصة بالمكتبات . 

ـــــق  تحســــين مراف
المكتبات في البلدان 
الناميـة التـي تتلقـــى 

المساعدة . 

 

تقوية الذاآرة المؤسسية للويبو .
الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
مدى سهولة وتواتر الوصول إلى األوراق والسجالت : 

- ُقدَِّم اقتراح بالمشروع في نهاية السنة لبدء المرحلة األولـى مـن 
مشروع نظام اإلدارة اإللكترونية للوثائق ، الذي يعتبر األرشـيف 

مكونًا أساسيًا له . 

ــأخير  أدت الموارد المحدودة إلى ت
اســــتكمال مشــــــروع النظـــــام 
ـــــــائق  اإللكـــــتروني إلدارة الوث

 . (EDMS)

ــن ،  حصر ، وتخزي
والوصــــول إلـــــى 
األوراق والسجالت 

التاريخية للويبو . 
٠٠٠ ٣٠٣ ٦ فرنك سويسري إجمالي نفقات البرنامج الرئيسي ٥ لسنة ٢٠٠٠ : 

 
البرنامج الرئيسي ٦- التعاون مع البلدان النامية 

 
 

ــى توفـير المسـاعدة الفنيـة مـن أجـل تحديـث التشـريعات  ٢٣- انصبت أنشطة هذا البرنامج الرئيسي عل
الوطنيـة الخاصـة بالملكيـة الفكريـة ، بمـا فـي ذلـك تطبيـق اتفـاق تريبـس ، وتطويـر البنـاء المؤسســـي ، 
والتطوير المستدام إلدارة الملكية الفكرية ، وتطوير استخدامات نظم الملكية الفكرية في البلـدان الناميـة ، 

وعلى وجه الخصوص في البلدان األقل نموًا . 
 

٢٤- وفي تنفيذه للبرنامج الرئيسي ٦ ، سجل قطاع التعاون ألغراض التنمية تقدمًا جوهريًا فـي تحقيـق 
ــالل مواصلـة انتـهاز آـل فرصـة متاحـة  النتائج المرجوة في السنة األولى من فترة السنتين ، وذلك من خ
ــات المـتزايدة للبلـدان الناميـة ، والتعـامل بأسـلوب أآـثر فاعليـة مـع أهـداف تعزيـز البنـاء  لتلبية االحتياج
المؤسسي والتطوير المستدام إلدارة الملكية الفكرية ، من أجل النجاح في تقديم خدمــات أفضـل . وإضافـًة 
إلى ذلك ، وفي إطار برنامج التعاون ألغراض التنمية مع بلدان أفريقيا ، والبلدان العربية ، وبلدان آسيا ، 
والمحيـط الـهادئ ، وأمريكـا الالتينيـة، ومنطقـة الكـاريبي ، تحقـق تطـور آبـير فـي العمـل علـى تطويــر 
ــات تتضـافر  استراتيجية الويبو الهادفة إلى توفير المساعدة الفنية القانونية في إطار "مجموعة" من الخدم
ــد التعـاون حسـب خطـط عمـل وطنيـة الترآـيز (NFAP) وخطـط عمـل  مع أنشطة أخرى تدخل تحت بن
ــانون األول ٢٠٠٠ ، آـانت  إقليمية الترآيز (RFAP) ، ففي الفترة ما بين يناير/آانون الثاني وديسمبر/آ
ــترة السـنتين السـابقة ،  ٧٤ خطة عمل وطنية الترآيز قد دخلت في مراحل تنفيذ مختلفة . وآما حدث في ف
أفاد رد فعل الدول األعضاء بأن خطط العمل وطنية الترآيز آانت فعالة في استدامة الجهود المبذولة على 
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الصعيد الوطني من أجل تعزيز اإلمكانيات التشغيلية والموارد البشرية في مجاالت التشــريع ، واإلدارة ، 
واإلنفاذ ، وبناًء على ذلك ، فهي تعتبر أداة تعاون مناسبة للغاية . 

 
٢٥- والجدير بالذآر أن األنشطة التي تمت خالل سنة ٢٠٠٠ في إطــار هـذا البرنـامج قـد أفـادت ١٣٥ 
بلدًا واستفاد بها ما يزيد عن ٤٧٠٠ رجل وامرأة ، مما نشر الوعي في البلدان النامية وأدى إلى فهم أعمق 
ــا فـي ذلـك تأثيرهـا علـى بعـٍض مـن القضايـا  لألبعاد االقتصادية والفنية واالجتماعية للملكية الفكرية ، بم
العالمية الناشئة . وقد ألقي الضوء على عدد من تلك القضايا ، من بينها الحفاظ على التنـوع البيولوجـي ، 
وحماية المعارف التقليدية ، وأشكال التعبير عن الفولكلور ، والتجــارة اإللكترونيـة ، فتعـرف عليـها عـدد 
آبير من المستخدمين وأصحاب الحقوق ، باإلضافة إلى المجموعات ذات االهتمامات الخاصة ، واألفراد 
من مختلف مستويات المجتمع المدني القادرين على تشجيع االستخدام األآثر فاعليــة للملكيـة الفكريـة مـن 
ــي مجـال اإلدارة  أجل التنمية والنمو االقتصادي المستدام . وتماشيًا مع ذلك ، أدت األنشطة التي أجريت ف
الجماعيـة لحـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة إلـى اعـتراف أآـبر بأهميـة و عالقـة هـذه المسـألة بالتنميــة 
االجتماعية واالقتصادية والثقافية للبلدان النامية ، وإلى الوعـي الحقيقـي المـتزايد بيـن صفـوف أصحـاب 

الحقوق والمستخدمين بفائدة اإلدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة . 
 

البرنامج الفرعي ٦-١- تحديث نظام الملكية الفكرية ، بما في ذلك تطبيق اتفاق تريبس . 
 

ــدرة البلـدان الناميـة ، بمـا فـي ذلـك البلـدان األقـل نمـوًا، علـى صياغـة السياسـات وتحديـث  تعزيز ق
التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية ، أخذًا بعين االعتبار المقاييس واالتجاهات الدولية ، ومن بينها 

اتفاق تريبس . 
 الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
توجيه إشارة ملموسة من خالل التبليغات و/أو البيانات أن هناك فهمًا 

أعمق من جانب البلدان النامية للقضايا موضوع االهتمام : 
وفرت الويبو ، بناًء على الطلب : 

- ٣٨ مسودة قانون (لـ ٢٥ بلدًا) بشأن الملكية الفكريـة (بشـأن 
حق المؤلف والحقوق المجاورة ومسـائل الملكيـة الصناعيـة ، بمـا 
في ذلك واحد أو أآثر مما يلي : الـبراءات ، العالمـات التجاريـة ، 
ـــر  الرســوم والنمــاذج الصناعيــة ، التصــاميم التخطيطيــة للدوائ
المتكاملة ، البيانات الجغرافية ، الحماية ضد المنافسة غير العادلة) 

، وآلها قدمت إلى بلدان نامية ؛ 
- ٥٣ تعليقًا (لـ ٢٧ بلدًا) على توافــق التشـريع القـائم/مشـروع 

القانون مع اتفاق تريبس والمقاييس العالمية األخرى ؛ 
- ٣٢ شكًال آخر للنصيحـة المتعلقـة بالتشـريعات (لــ ٢٥ بلـدًا 

ناميًا) 
 

أدلة قوية على اآتساب مسئولي البلدان النامية الذين شارآوا في دورات 
تدريبية للويبو فهمًا أعمق ومعرفة أآبر بتلك القضايا : 

- ١٢ زيـارة لدراسـة صياغـة السياسـات وتحديـــث تشــريعات الملكيــة 
ــا الملكيـة الفكريـة أو اتفـاق تريبـس  الفكرية ؛ ٣٠ بعثة لخبراء في قضاي
وتطبيقه ؛ ٢٣ استشارة لحكومات ؛ ٢٠ حلقة دراسية وطنية حول اتفاق 
ــائل  تريبس وتطبيقه ؛ ١٠ حلقات دراسية إقليمية وشبه إقليمية بصدد مس

سياسية تتعلق بالملكية الفكرية واتفاق تريبس . 

ــي عمليـة  تحقق تقدم آبير ف
ســن تشــريعات مســـتحدثة 
ــي  بشـأن الملكيـة الفكريـة ف
البلـدان الناميـة تتوافـق مــع 
اتفــاق تريبــس ومقــــاييس 

عالمية أخرى . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهم أفضل لما يترتب علــى 
سياســة الملكيــــة الفكريـــة 
ــــاييس اتفـــاق  وتطبيــق مق
ـــى التشــريعات  تريبـس عل

الوطنية . 

ـــق  تحقيـق فـهم أعم
ــدان الناميـة  لدى البل
للتـأثيرات السياســية 
ـــــة  لقضايــــا الملكي
الفكريــــة وآيفيــــة 
توافق قانون الملكية 
الفكرية الوطني مــع 
ـــــــــــــــــاييس  المق
ــــــــــــات  واالتجاه
الدولية ، ومن بينــها 

اتفاق تريبس .  

 
تعزيز البناء المؤسسي والتطوير المستدام للدوائــر المعنيـة بالملكيـة الفكريـة بـهدف توفـير خدمـات 

اآثر فاعلية وذات عالقة أوثق لألوساط المستخدمة للملكية الفكرية .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد الدوائر المعنية بالملكية الفكرية في البلدان النامية التي  سار عدد متزايد من مكاتب  تقويـــــة الدوائــــــر 
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أصبحت أآثر قوة وفاعلية : 
من بين المبادرات التي استهدفت تقوية الدوائر المعنية بالملكية 

الفكرية في البلدان النامية : 
- ٥٤ خطـة عمـل وطنيـة الترآـيز تحـــت التنفيــذ ، و٨ 

خطط بدأ تنفيذها ، و١٢ خطة تم استكمالها. 
ــارة دراسـية للدوائـر المعنيـة بالملكيـة  - القيام بـ ٦١ زي

الفكرية ، والتدريب في مواقع العمل ؛ 
- حوالي ٨٠ بعثة لخـبراء فـي إدارة الملكيـة الفكريـة ، 

بما في ذلك ما يتعلق بأتمتة العمليات ؛ 
- توفير معدات تكنولوجيا المعلومات لحوالي ٤٦ دائرة 

وطنية ؛ 
- تنفيذ حوالي ٣٣ مشــروع أتمتـة إلـى جـانب مبـادرات 
أخرى (داخل وخارج إطار خطط العمل وطنية الترآيز) . 

الملكية الفكرية نحو استقاللية 
أآبر ، مع توسيع في وظائفها 

واألنشطة المسترشدة باعتبارات 
تقديم الخدمة . 

 
ـــادة فــي مســتويات  سـاعدت الزي
ــاتب الملكيـة الفكريـة  استقاللية مك
علــى تحســــين إدارة المكـــاتب ، 
وتطوير قواعد البيانـات الخاصـة 
بالبراءات والعالمــات التجاريـة ، 

وتبسيط وتنظيم العمل . 

المعنيـــة بالملكيــــة 
ــي البلـدان  الفكرية ف
الناميـة مـــن خــالل 
ـــذي  الدعـم الفنـي ال

تقدمه الويبو . 

 
 

تعزيز الصفة التشغيلية لنظم إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في البلدان النامية ، بما فيــها البلـدان األقـل 
نموًا .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد التدابير اإلدارية وغيرها من تدابير ضرورية لإلنفاذ الفعال 

لحقوق الملكية الفكرية : 
ــة ضـد القرصنـة فـي أربعـة بلـدان  - تطبيق وسائل أمني

آأداة إنفاذ للتسجيالت الصوتية . 
ــوق الملكيـة  - عقد ١٣ حلقة دراسية وطنية عن إنفاذ حق
ـــارك  الفكريــة منظمــة خصيصــًا للقضــاة ومســئولي الجم

والشرطة ، بلغ إجمالي المشارآين فيها ٨٧٠ مشارآًا ؛ 
- عقـد عـدة حلقـات دراسـية إقليميـة عـن إنفـــاذ حقــوق 
ــارك  الملكية الفكرية منظمة خصيصًا للقضاة ومسئولي الجم

والشرطة ، بلغ إجمالي المشارآين فيها ٢٩٩ مشارآًا ؛ 
- ُنِظم برنامج توجيه لـ ١٢ مسئوًال جمرآيًا . 

تحسين المعرفة لدى المسئولين 
الوطنيين بأساليب التعامل األآثر 

فاعلية مع قضايا اإلنفاذ ، بما فيها 
ما يتعلق بالقرصنة وتقليد أصول 

الملكية الفكرية . 

تقويـــــة اآلليــــــات 
ــدان  اإلدارية في البل
الناميــة مــن أجــــل 
إنفاذ حقوق الملكيـة 
ــى  الفكرية استنادًا إل
المعلومـــــــــــات ، 
والنصيحــــــــــــة ، 
ـــــــــــــب ،  والتدري
والمعـــدات التـــــي 

تقدمها الويبو . 

 
تسهيل وتشجيع نشر المعلومات عن الملكية الفكرية ، بما فـي ذلـك إتاحـة مجموعـة مسـتحدثة مـن 
النصوص التشريعية الخاصة بالملكيــة الفكريـة فـي شـكل نصـوص منشـورة و قواعـد بيانـات معـدة 

بواسطة الحاسوب . 
 الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
اسـتخدام مجموعـة الويبـو للقوانيـن المتاحـة إلكترونيـًا ، آمـا هــو 

مشار إليه أدناه حسب عدد طلبات الحصول على الملفات : 
- عـدد النقـرات فـي موقـع مجموعـة القوانيـن المتاحـــة 

إلكترونيًا على اإلنترنت : ٣ر٢ مليون ؛ 
- عدد الصفحات التي تم تصفحها : ٤٨٤ ٣٦ ؛ 

- عدد جلسات زائري الموقع : ٥٣٧ ٤٩ ؛ 
- عدد زائري الموقع : ٥٩١ ١٩ . 

 
وأعدت الويبو مجموعة واسعة من المعلومات المتنوعة : 

- ُنِشَر ٤٨ نصًا تشــريعيًا فـي نشـرة قوانيـن ومعـاهدات 
 ٧٥٨) (IPLT) الملكيــة الفكريــة الصــــادرة باإلنجليزيـــة
 ٧٨٩) (LTPI) ــــك الصـــادرة بالفرنســـية صفحــة) ، وتل

صفحة) ؛ 
ــريعية الخاصـة بالملكيـة  - ُنِشَر عدد من النصوص التش

تحويل النصوص التشـريعية إلـى 
نسق إلكتروني ، وإعــداد البيانـات 
ـــث  البيبليوغرافيـة مـن أجـل تحدي
ـــــة  مجموعــــة القوانيــــن المتاح

إلكترونيًا على اإلنترنت . 
 

النشـــر الشـــهري فـــــي شــــكل 
ـــــات  مطبوعـــات ورقيـــة لدوري
الويبو : قوانين ومعاهدات الملكية 
 Intellectual    الفكريـــــة
 Property Laws and

Treaties   (IPLT) و 
 Lois et traités de
 propriété intellectuelle
 (LTPI)، وإعداد ونشر الصيغة 

ــــات  توفـــير معلوم
حســب المواضيـــع 
للمســتخدمين فيمــــا 
يتعلـق بالتشــريعات 
ـــــة  الراهنـــة للملكي
الفكريـة مـن خــالل 
ــــو  مجموعـــة الويب
للقوانيـــن المتاحــــة 
إلكترونيـــــــــــــــــًا 
(CLEA) و المواد 
المرجعية   األخرى 

 .
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 (IPLEX     الفكرية على قرص مدمج بذاآرة للقراءة فقط
(CD-ROM ( ٣٩٩ صفحـة باللغـة  اإلنجليزيـــة ، و٣٢٤ 

صفحة باللغة الفرنسية) ؛ 
- تم الرد علـى حوالـي ٧٠٠ طلـب خـارجي للحصـول 

على معلومات بشأن تشريعات الملكية الفكرية . 

الجديدة لـ   
(IPLEX CD-ROM) بلغتين. 

تواتر الخدمات المقدمة إلى بلدان نامية فيما يتعلق باإلخطار 
بتشريعات الملكية الفكرية بموجب الفقرة ٢ من المادة ٦٣ من 

اتفاق تريبس : 
- تم تزويد ستة بلــدان ناميـة بنـاًء علـى طلبـها بحوالـي ٥٥ نصـًا 

تشريعيًا وثالث قوائم للتشريعات . 

تزويد منظمة التجـارة العالميـة –
ـــى الطلــب- بــالنصوص  بنـاًء عل
التشــريعية وقوائــــم التشـــريعات 
بموجب الفقرة (٣) (أ) من المـادة 
٢ مـن اتفـاق التعـاون بيـن الويبــو 
ــة ، وذلـك  ومنظمة التجارة العالمي
ــار بموجـب الفقـرة  بغرض اإلخط
٢ من المادة ٦٣ من اتفاق تريبس 

 .

ـــات  اسـتخدام الخدم
ـــها  المنصـوص علي
ـــاون  فـي اتفـاق التع
المـبرم بيـن الويبـــو 
ــــارة  ومنظمــة التج

العالمية . 

 
 

البرنامج الفرعي ٦-٢- التحديات العالمية الجديدة التي تواجه الملكية الفكرية 
 

تعزيز قدرة البلدان النامية على القيام في الوقت المناسب بتقييم النطــاق الشـامل والمنـافع المحتملـة 
لتاثيرات الملكية الفكرية على عدد من القضايا العالمية الناشئة ، ووضع السياسات بهذا الشأن .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد البلدان النامية التي طلبت المعلومات ذات الصلة وتلقتها : 

 --
عدد المواد المرجعية ، والدراسات المعنية بالسياسات ، والندوات 
، واجتماعـات تطويـر السياسـات ، والمناســـبات األخــرى التــي 

نظمتها الويبو في أو من أجل البلدان النامية : 
فيما يتعلق بقضايا الملكية الفكرية العالمية الناشئة ، قـامت الويبـو 

بما يلي : 
ــهما  - عقـد اجتمـاعين علـى الصعيـد الوطنـي شـارك في

١٢٠ شخصًا ؛ 
- اجتماع أقاليمي شارك فيه ٢٣ شخصًا ؛ 

- تسعة اجتماعات إقليميــة وشـبه إقليميـة ، غطـت عـدة 
مواضيع بما فــي ذلـك التجـارة اإللكترونيـة ، وبلـغ إجمـالي 

المشارآين فيها ٦٧٨ شخصًا ؛ 
- و ١١ بعثة لخبراء وموظفي الويبو . 

ــــق أآـــبر لـــإلدراك  تحقيــق عم
والوعــي بتلــك القضايــا ، آمــــا 
ــن األسـئلة والمالحظـات  يتضح م
المطروحــة خــالل االجتماعـــات 
وبعثـات الموظفيـن/الخـبراء التــي 

نظمتها الويبو . 
 

ـــة الفكريــة  اتخـذت مكـاتب الملكي
الوطنية خطوات لألمـام إليضـاح 
قضايـا الملكيـــة الفكريــة الناشــئة 
ـــــرى  للوآــــاالت المعنيــــة األخ
ـــــى  والمجموعـــات المهتمـــة عل

الصعيد الوطني . 

نشر الوعي األآـبر 
والفهم األعمــق فـي 
ــــــة  البلــــدان النامي
ـــة ،  لألبعـاد القانوني
ـــــــــة ،  واالقتصادي
ـــــــــــــــــة ،  والفني
ـــــــــة ،  واالجتماعي
واألخالقيـة لحمايــة 
الملكية الفكرية فيما 
يتعلق بالحفاظ علــى 
التنوع البيولوجــي ، 
وحمايــة المعـــارف 
ـــة  التقليديـة ، وحماي
أشكال التعبــير عـن 
ـــــــــــــور ،  الفولكل
والتجـــــــــــــــــارة 

اإللكترونية . 
تواتر مشارآة مسئولي البلدان النامية في الفعاليات الدولية التي 

نظمت بشأن القضايا المذآورة أعاله : 
- شارك ١٤ مسئوًال من البلدان الناميـة فـي اجتماعـات 

أقاليمية متنوعة عقدت بشأن تلك القضايا . 
 

إدراج قضايا ذات أهمية خاصة بالنسبة للبلدان النامية في جداول 
أعمال تلك االجتماعات : 

 --
 

إظهار البلدان النامية اهتمامًا أآبر 
ـــــات  بالمشـــارآة فـــي االجتماع
المنعقدة بصدد القضايا العالميـة ، 
واالطــــالع أوًال بــــأول علــــــى 
التطـورات فـــي النقــاش الدولــي 
الجاري بصــدد الملكيـة الفكريـة ، 
وقضايا مثل التجارة   اإللكترونية 
، والمعـــارف  التقليديـــة ، آمــــا 
ـــها  يتضـح فـي الطلبـات التـي تلقت

المنظمة . 

ــى نطـاق  إشراك عل
أوســـع لصـــــانعي 
السياسة في البلــدان 
الناميـة فـي النقــاش 
الدولـــي الجـــــاري 
ـــــا  بصــــدد القضاي

المذآورة أعاله . 
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البرنامج الفرعي ٦-٣- تعزيز وتطوير استخدام نظام الملكية الفكرية 
 

زيادة استخدام نظام الملكية الفكرية في البلدان النامية من خالل رفع مستوى معرفة الجمـهور بـهذا 
النظام .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
ــل  تواتر تنظيم الحمالت لنشر المعلومات والبرامج األخرى من قب
مكاتب الملكية الفكرية والمؤسسات المعنيــة األخـرى فـي البلـدان 

النامية : 
ــــية ودورة تدريبيـــة علـــى  - نظمــت ١٤ حلقــة دراس
الصعيدين الوطني واإلقليمي لتعزيز اســتخدام نظـام الملكيـة 
ـــات التجاريــة ، وتكنولوجيــا  الفكريـة (الـبراءات ، والعالم
المعلومـات ، وحـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة والبيانــات 

الجغرافية) ، حيث بلغ إجمالي المشارآين ٧٥٧ شخصًا . 

ـــي  زيـادة عـدد البلـدان الناميـة الت
ــــو إلتاحـــة  تســتخدم أدوات الويب
المعلومـــات للجمـــــهور ورفــــع 
مستوى وعيه ، وتلك البلدان التــي 
تنظـــم حمـــالت وطنيـــة لنشــــر 
المعلومات عن الملكيـة الفكريـة . 
وقـد زاد أيضـًا عـدد البلـدان التـي 
طلبـــت المســـاعدة مـــن خــــالل 
ــــالبلدان أو  المشــاريع الخاصــة ب
خطط العمل وطنيـة الترآـيز مـن 
أجـل شـن حمـــالت التوجــه إلــى 
الجمـــــهور بـــــهدف تزويـــــــده 

بالمعلومات . 

تعزيــــز صــــــورة 
الملكية الفكريــة فـي 
ــــــة  البلــــدان النامي
ــــــــى  اســــــتنادًا إل
ــــــــــــــات  المعلوم
والمعرفـــة الفنيـــــة 
والنصيحة التي تقدم 
ــاتب الملكيـة  إلى مك
ـــــــــــــــــــة  الفكري
والمؤسسات المعنية 
ــهور  األخرى والجم

العام . 

 
تسهيل استخدام نظام الملكية الفكرية من قبل المؤسسات المعنية بالصناعة ، والتجارة ،  والبحــث ، 
والشؤون االجتماعية ، والثقافة ، بالترآيز علـى االبتكـار واإلبـداع ، وإتاحـة واسـتخدام المعلومـات 

بصدد الملكية الصناعية واإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة . 
 الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد المبادئ التوجيهية والمواد المرجعية والمشاريع الخاصة التي 

أنجزتها الويبو فيما يتعلق باالبتكار واإلبداع : 
- أقيمـت صـالت مـــع مؤسســات العلــوم والتكنولوجيــا ، 
ومراآز االبتكار ، وجمعيات المخترعين على الصعيد الوطني 

 .
- عقــدت ١٠ حلقــات دراســية ودورات علــى األصعـــدة 
الوطنيــة واإلقليميــة واألقاليميــة بصــدد الملكيـــة الفكريـــة ، 
والعالمات التجارية ، وتشــجيع االبتكـار واإلبـداع ، حيـث بلـغ 

إجمالي المشارآين ٣٦٤ شخصًا . 

أظهرت الطلبات المرسـلة مـن 
قبل مكاتب الملكية الفكرية لعقد 
حلقـات دراسـية وطنيـــة حــول 
االبتكار مــدى الوعـي المـتزايد 
ــــك  بـــالدور الـــذي يمكـــن لتل
المكــاتب أن تلعبــه مــن أجـــل 

تشجيع االبتكار . 

إقامـــــة الــــــهياآل 
والبرامج المستدامة 
ـــجيع  مــن أجــل تش
ـــداع  االبتكــار واإلب
ــــــــى  اســــــتنادًا إل
ــــــــــــــات  المعلوم
والمعرفـــة الفنيـــــة 
التي تقدمها   الويبو 

 .
استخدام معلومات الويبو عن الملكية الصناعية ، حسبما هو مبين 

بعدد طلبات الحصول على الملفات ، وتواتر تقديم الخدمات للبلدان 
النامية في هذا اإلطار : 

- تلقــت المنظمــة ١٣١٥ طلبــًا بــالبحث مــن ٣٩ بلـــدًا ، 
ويتضمن ذلك تقارير البحث والفحص لطلبات الحصـول علـى 
ــامج التعـاون الدولـي للمنظمـات المعنيـة  البراءات بموجب برن

بحقوق االستنساخ ICSEI ؛ 
- تلقت المنظمة ٦٣١ طلبًا من ٢٤ بلدًا لقيام الويبو بالبحث 

اإللكتروني ؛ 
- تلقت المنظمة ٢٠٦ طلبات من ٢٦ بلدًا ناميًا لقيام الويبو 

بتوفير إجمالي ٥٤١٦ نسخة من وثائق خاصة بالبراءات . 

ــــال لخدمـــات  االســتخدام الفع
المعلومـات الخاصـــة بالملكيــة 

الصناعية . 

تســـــهيل إتاحــــــة 
واســــــــــــــــتخدام 
المعلومـــات عـــــن 
الملكيــة الصناعيـــة 
ــــتخدمين ذوي  للمس
ــدان  االهتمام في البل
ـــي  الناميــة ، بمــا ف
ـــــــر  ذلــــــك تطوي
ـــة  الخدمــات المقدم
للبحث في معلومات 
الملكية الصناعية . 

عدد منظمات اإلدارة الجماعية التي تأسست أو العاملة بالفعل : 
- تم تأسيس خمس منظمات لإلدارة الجماعية . 

 
 

عدد المسئولين الذين حصلوا على التدريب بنجاح : 
- تم تدريب ٥٧ مسئوًال بنجاح . 

تأســس عــدد مــــن جمعيـــات 
ــا اسـتفاد  اإلدارة الجماعية ، آم
ـــاعدة الويبــو ،  عـدد منـها بمس

وظهر تحسن في تشغيلها . 

توفـــــير الدعـــــــم 
القـــانوني والفنــــي 
لجمعيـــــات اإلدارة 
الجماعيــــة لحـــــق 
المؤلــف والحقـــوق 
ــــــي  المجـــــاورة ف



 A/36/4
 - 35 -

 
 

ــــي  - نظمــت تســعة اجتماعــات علــى الصعيديــن الوطن
واإلقليمي بلغ إجمالي المشارآين فيها ٣٩٠ شخصًا . 

 
عدد المبادئ التوجيهية والمواد المرجعية والمشاريع الخاصة 

المتعلقة بتأسيس أو تقوية جمعيات اإلدارة الجماعية لحق المؤلف 
والحقوق المجاورة : 

- تنفيذ خطة عمــل إقليميـة الترآـيز لنظـام إقليمـي لـإلدارة 
ــي منطقـة الكـاريبي (خمـس جمعيـات  الجماعية لحق المؤلف ف
لـإلدارة الجماعيـة تلقـت معـــدات ، وانعقــد اجتماعــان للجنــة 
اإلقليميـة لمنطقـة الكـاريبي المعنيـة بحـــق المؤلــف والحقــوق 
المجاورة (CRRR) ، وأطلقت رسميًا وصلة الربط الكاريبيــة 

لحقوق المؤلف (CCL) ؛ 
- إبـرام اتفـاق تعـاون عـام مـع الجمعيـة العامـة األســـبانية 
للمؤلفين بصدد إعداد برنامج آمبيوتر يستخدم فــي إطـار نظـام 

إقليمي . 
 

البلدان النامية . 

 
 

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

تسهيل التعاون فيما بين البلدان النامية .   الهدف : 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 

بيانات حول التقدم في التعاون القائم فعًال ، وعدد ترتيبات وبرامج 
وخطط التعاون فيما بين البلدان النامية : 

ــة الفكريـة،  - عقد ١٩ اجتماعًا إقليميًا وشبه إقليمي حول الملكي
ـــف ،  والتجـارة ، واالبتكـار التكنولوجـي ، واإلبـداع ، وحـق المؤل
والمسائل األخرى المتعلقة بالملكية الفكرية ؛ آان التعاون فيما بين 

البلدان النامية موضوعًا تم بحثه خالل تلك االجتماعات ؛ 
- انعقاد ثالث حلقــات دراسـية إقليميـة للويبـو (ألقـاليم البلـدان 
العربيـة ، واآلسـيوية ، واألفريقيـة) حـــول تحديــث نظــم الملكيــة 
ــالي المشـارآين ٢٢٨  الفكرية في الدول األقل نموًا ، حيث بلغ إجم

شخصًا من ٤٣ بلدًا من البلدان األقل نموًا . 

ــــبه  أدت أطــر التعــاون ش
ــطة  اإلقليمية إلى القيام بأنش
محــددة وطــرح مبــادرات 
جديــدة . رد فعــل إيجـــابي 
علـــى اتفاقـــات التعــــاون 

الثنائية القائمة . 

فرص أآثر وأفضل 
ـــا بيــن  للتعـاون فيم
البلـدان الناميـة فــي 
مختلـــف ميـــــادين 

الملكية الفكرية . 

 
تقوية التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية ، والمنظمات غير الحكومية ، والمنظمات األخرى:   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي 

تشارك في أنشطة الويبو ، والتي تشارك الويبو في أنشطتها : 
ــئولو الويبـو فـي الفعاليـات التاليـة : المؤتمـر االستشـاري  - شارك مس
ــة  السنوي لرابطة أفريقيا الجنوبية للتنمية ، واالجتماع الوزاري لمنظم
الوحـدة األفريقيـة ، واجتمـاع التشـاور اإلقليمـي للجنـة األمـم المتحــدة 
االقتصاديـة ألفريقيـا ، واجتمـــاع اللجنــة األفريقيــة لالتحــاد الدولــي 
لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC) ، والجمعية العامــة للمنظمـة 
األفريقية للملكية الفكرية ، والمؤتمر الرابع عشــر للرابطـة األمريكيـة 
ـــن  البينيـة للملكيـة الصناعيـة (ASIPI) ، والمؤتمـر الخـامس والثالثي

للرابطة األمريكية البينية للمحامين . 

ــي العالقـات  تواصل أفضل ف
بيــن الويبــو ، والمنظمــــات 
الحكومية الدولية والمنظمات 
ـــات  غـير الحكوميـة والمنظم

األخرى . 

مشـارآة أآـبر مـــن 
جــانب المنظمــــات 
الحكوميـة الدوليــة ، 
والمنظمــات غــــير 
الحكوميـــــــــــــة ، 
ـــــــــــــات  والمنظم
ــطة  األخرى في أنش
الويبـو ، ومشــارآة 
ـــطة  الويبـو فـي أنش
المنظمات المذآورة 

أعاله . 
٠٠٠ ٧٤٨ ٢٨ فرنك سويسري إجمالي نفقات البرنامج الرئيسي ٦ لسنة ٢٠٠٠: 
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البرنامج الرئيسي ٧- التعاون مع بعض بلدان أوروبا وآسيا 
 

٢٦- تحقق تقدم آبير في تنفيذ البرنامج الرئيسي ٧ ، حيث عقدت عدة مشاورات بصــدد قضايـا الملكيـة 
الفكرية مع عدد من حكومات المنطقة ، وخاصًة فيما يتعلق بالتصديق على المعاهدات التي تديرها الويبو 
ــها ، وتطبيـق اتفـاق تريبـس ، وتحديـث التشـريعات الوطنيـة بشـأن الملكيـة الفكريـة . وقـد  واالنضمام إلي
أعطيت مالحظات دقيقة حول تشــريعات الملكيـة الفكريـة فـي بعـض البلـدان ، وأيضـًا حـول قـانون حـق 
ــدول المسـتقلة . وأولـي اهتمـام  المؤلف النموذجي الخاص بالدول األعضاء في التجمع البرلماني ألسرة ال
خاص لمسائل إنفــاذ حقـوق الملكيـة الفكريـة ، حيـث لعـب التعـاون المـتزايد بيـن الويبـو ومنظمـات غـير 
حكومية متخصصة دورًا أساسيًا في هذا الشأن . وقد تعاونت الويبو بصورة وثيقة مع عــدة حكومـات فـي 
وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية الترآيز ، وبرامج التعاون الثنائية ، ومشاريع البلدان ، وآلها تهدف إلى 
ــم الملكيـة الفكريـة وتشـجيع   اسـتخدامها . وقـد  إعطاء األولوية في أهداف تلك الحكومات إلى تحسين نظ
ُنفذت ثالثة مشاريع في مجال اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجــاورة ، نجحـت آلـها فـي بنـاء 
قدرات العمل في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة . وفي ميدان حق المؤلف أيضًا ، ُنِظم بنجاح أول 
ــاز ، وآسـيا الوسـطى ، وأوروبـا الشـرقية ، دارت خاللـه  اجتماع لرؤساء مكاتب حق المؤلف لبلدان القوق
ــاهدة الويبـو بشـأن حقـوق  مناقشات حول مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة باالنضمام إلى وتطبيق مع
المؤلف ، ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي ، باإلضافة إلى اإلدارة الجماعية لحـق المؤلـف 

والحقوق المجاورة ، مع الترآيز على األوضاع اإلقليمية القائمة . 
 

٢٧- وقد نظمت أربع فعاليات على الصعيد اإلقليمي ، وأربع على الصعيد الوطني لنشر الوعي بقضايا 
الملكيـة الفكريـة ، شـارك فيـها عـدد آبـير مـن مسـئولي الحكومـات ، ورجـــال األعمــال ، والمديريــن ، 
والمخترعين ، والباحثين ، والمحامين ، واألآاديميين ، وممثلي المنظمات المســتخدمة . والجديـر بـالذآر 
ــا الحديثـة  للبحـث عـن  أن العروض والنقاشات تناولت مسائل مختلفة ،    مثل استخدام وسائل التكنولوجي
ــأن الـبراءات ، ونقـل التكنولوجيـا ، والتسـويق التجـاري ، والتقييـم وإدارة أصـول الملكيـة  المعلومات بش
الصناعية . وقد ساهمت تلك العروض والنقاشات وردود فعــل المشـارآين بصـورة إيجابيـة فـي مسـاعدة 
المشارآين علــى إدراك قيمـة حقـوق الملكيـة الفكريـة وأهميتـها بالنسـبة للمجـاالت الرئيسـية فـي النشـاط 
ــارة اإللكترونيـة ،  االقتصادي والقدرة التنافسية . ومن بين المواضيع األخرى التي خضعت للنقاش : التج

واالختراعات في مجال التكنولوجيا البيولوجية ، والبيانات الجغرافية . 
 

ــة  ٢٨- انعكس تطور التعاون اإلقليمي والدولي هذا في عدة مناسبات : الذآرى الخامسة لتأسيس المنظم
األوروبية اآلسيوية للبراءات (EAPO) ، والمؤتمر الدولي بشـأن دور المكـاتب اإلقليميـة للـبراءات فـي 
إقامة نظام عالمي لحماية الملكية الصناعية (الذي انعقد في موسكو ، وتم تنظيمه باالشتراك بين المنظمـة 
ــة الفكريـة  األوروبية اآلسيوية للبراءات ، و الويبو ، والمنظمة األوروبية للبراءات) . وآان لقضايا الملكي
ــذي حضـره  على المستوى السياسي واالستراتيجي حضور واضح خالل منتدى موسكو للملكية الفكرية ال
مشارآون من ٢٠ بلدًا ناميًا ، و ١٢ بلدًا من منطقة القوقاز ، وآسيا الوسـطى ، وأوروبـا الشـرقية . ومـن 
ــي شـارآت فيـها الويبـو : اجتماعـات التجمـع البرلمـاني ألسـرة  بين فعاليات التعاون اإلقليمية والدولية الت
ـــس األمــم المتحــدة  الـدول المسـتقلة ، والمجموعـة التنظيميـة التـي شـكلتها المجموعـة االستشـارية لمجل
االقتصادي ألوروبــا (UN/ECE) بصـدد حمايـة وإنفـاذ حقـوق الملكيـة الفكريـة فـي مجـال االسـتثمار ، 

 . (EBRD) ومنتدى األعمال الذي نظمه البنك األوروبي لإلعمار والتنمية
 
 

البرنامج الفرعي ٧-١- تحديث نظام الملكية الفكرية ، بما في ذلك تطبيق اتفاق تريبس 
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تقوية السياسات الوطنية واألطر القانونية الخاصة بالملكية الفكرية ، أخذًا بعيــن االعتبـار المقـاييس 
واالتجاهات الدولية ، ومن بينها اتفاق تريبس .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
زيادة عدد القوانين ومشاريع القوانين الوطنية التي تلبي متطلبــات 
المقـاييس واالتجاهـات الدوليـة ذات الصلـة ، ومـن بينـــها اتفــاق 

تريبس : 
ـــاريع قوانيــن الملكيــة  - أعطيـت مالحظـات حـول مش
ــى الـدول األعضـاء فـي التجمـع  الفكرية في ستة بلدان ، وإل
البرلماني ألســرة الـدول المسـتقلة بخصـوص قـانون حقـوق 

المؤلف النموذجي ؛ 
- أجريــت مشــاورات بخصــوص التصديــق علـــى أو 
ــاق تريبـس  االنضمام إلى المعاهدات التي تديرها الويبو واتف
، باإلضافة إلى عـدد مـن المسـائل القانونيـة األخـرى ، مـع 
ــات وزيـارات تمـت باسـم  مسئولين في ثمانية بلدان أثناء بعث

الويبو . 

توافــق أآــبر للقوانيــن الوطنيـــة 
للبلدان المعنية مع المعاهدات التي 

تديرها الويبو واتفاق  تريبس .  
تم إيداع ١٨ صك انضمام إلــى أو 
ـــى المعــاهدات التــي  تصديـق عل
تديرهــا الويبــو ، بمــا فــي ذلـــك 
ــــو بشـــأن حقـــوق  معــاهدة الويب
المؤلــف (٣) ، ومعــاهدة الويبـــو 
بشـأن األداء والتسـجيل الصوتـــي 
(٢) ، وبروتوآول مدريد (٢) . 

ـــــــام  التوافـــــق الت
ــــة  للقوانيــن الوطني
ـــــع  ذات الصلـــة م
ـــــــــــــــــاييس  المق
ــــــــــــات  واالتجاه
الدولية، ومــن بينـها 

اتفاق تريبس . 

 
تقوية إدارة الملكية الفكرية .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد المسئولين الحاصلين على التدريب بنجاح : 

ــدًا أربعـة اجتماعـات نظمتـها  - حضر ٢٢٠ مسئوًال من ١٥ بل
الويبو : 

أ) منتــدى قضايــا الملكيــة الفكريــة علــى المســــتوى السياســـي 
واالستراتيجي ؛ ب) االجتماع األول لرؤساء مكاتب حـق المؤلـف 
ـــيا الوســطى ، وأوروبــا الشــرقية ؛ ج)  فـي بلـدان القوقـاز ، وآس
المؤتمر الدولي بشأن دور المنظمات اإلقليمية للبراءات فـي إقامـة 
ــة الدراسـية شـبه  نظام عالمي لحماية الملكية الصناعية ؛ د) والحلق

اإلقليمية بشأن تطبيق معاهدة بودابست ؛ 
- شارك ٢٠ مسئوًال من خمسة بلدان في زيارات دراسية . 

- تـم إعـداد وتطبيـق ثـالث خطـــط عمــل وطنيــة الترآــيز ، 
ومشروع واحد معني ببلد معين ، وأربعة برامج تعاون . 

ــارآين  - تلقت المنظمة تعقيبات إيجابية من قبل العديد من المش
ــلوب  بالنسـبة للجـودة العاليـة للعـروض والوثـائق المقدمـة ، واألس

الفعال والهادف للنقاشات . 
- أرســلت المنظمــة خمــس بعثــات للخــبراء و ١٠ بعثــــات 

للموظفين لتناول مسألة تحديث البنية التحتية للملكية الفكرية . 
 

عدد حقوق الملكية الفكرية التي منحت ، والتأخير الممكن في منح تلك 
الحقوق . 

 --
 

ـــة  اســتطاعت دوائــر معني
ـــة فــي ١٩  بالملكيـة الفكري
ـــها التحتيــة  بلـدًا تقويـة بنيت

وزيادة فاعليتها . 

فاعلية أآبر للدوائر 
المعنيـــة بالملكيــــة 

الفكرية . 

 
تطوير اإلطار المؤسسي إلدارة الحقوق ، واإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد المنظمات المعنية باإلدارة الجماعية التي تأسست وتلك القائمة بالفعل : 

ــن  - ُقدمت المساعدة لمنظمات اإلدارة الجماعية في سبعة بلدان، وذلك م
خـالل تنفيـذ مشـاريع البلـدان ، وتقديـم الدعـم القـــانوني والفنــي ، وتدريــب 

المسئولين . 
 

عدد المسئولين الحاصلين على تدريب بنجاح : 

ـــاهمة  تمــت المس
ــة  بصورة جوهري
ــيس و/أو  فـي تأس
ــر  تقوية سبع دوائ
ــــاإلدارة  معنيــة ب
الجماعيــة لحــــق 

تأســيس جمعيــــات 
ـــــة  اإلدارة الجماعي
ــــــف  لحـــــق المؤل
والحقوق  المجاورة 
، وتقديــــم الدعـــــم 
ــها  القانوني والفني ل
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- تم تنظيم زيارات دراسية لـ ١٤ مسئوًال من أربعة بلدان . 
 

عدد المبادئ التوجيهية والمواد المرجعية والمشاريع الخاصة المتعلقة بتأسيس أو 
تقوية الجمعيات المعنية باإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة :  

- تم تنفيذ ثالثـة مشـاريع بلـدان لبنـاء القـدرات فـي مجـال تحديـث نظـم 
اإلدارة الجماعية للحقوق . 

المؤلف والحقوق 
المجاورة . 

 .

 
تعزيز نظم إنفاذ حقوق الملكية الفكرية .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد التدابير اإلدارية وغيرها من تدابير من أجل اإلنفاذ الفعال لحقوق 

الملكية الفكرية : 
- نظمت حلقتان دراســيتان علـى الصعيـد شـبه اإلقليمـي وثـالث حلقـات 
ــدرب خاللـها ٤٣٠ مسـئوًال مـن الدوائـر  دراسية على الصعيد الوطني ت
المعنيـة بالملكيـة الصناعيـة وحـق المؤلـف ، والسـلك القضـائي ، ومــن 
ـــة إلــى  المـهنيين القـانونيين ، ورجـال الشـرطة ، والجمـارك ، باإلضاف
الدوائر المعنية بإنفاذ القانون في ١٠ بلدان ، وذلك للتدرب على التصدي 
ــى األصعـدة الوطنيـة ،  الفعال للقرصنة وتقليد أصول الملكية الفكرية عل

واإلدارية ، والفردية . 

ـــــة لــــدى  تعميـــق المعرف
ـــــن ،  المســــئولين الوطنيي
وتقويــة اآلليــات اإلداريـــة 
المعنية بإنفاذ حقوق الملكية 

الفكرية . 

ـــــات  توطيــــد اآللي
اإلداريــة الخاصـــة 
بإنفاذ حقوق الملكية 

الفكرية . 

 
 

البرنامج الفرعي ٧-٢- تشجيع وتطوير استخدام نظام الملكية الفكرية 
 

- زيادة استخدام نظام الملكية الفكرية من خالل رفع مستوى معرفة الجمهور بالنظام . 
- الحفز على اإلبداع واالبتكار .   األهداف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد األشخاص الذين اجتازوا التدريب بنجاح : 

- شارك حوالي ٩٠٠ شخص من القطاع الحكومي ، وقطاع 
ــات اسـتهدفت التوعيـة (أربـع  السوق من ٣٠ بلدًا في ثماني فعالي
منها على المستوى اإلقليمـي ، وأربـع علـى المسـتوى الوطنـي) 
ــائل التقنيـة الحديثـة  فيما يتعلق بعدة مواضيع (منها استخدام الوس
للمعلومات الخاصة بـالبراءات ، ونقـل التكنولوجيـا ، والتسـويق 
التجاري ، والتقييم ، وإدارة أصول الملكية الصناعية ، والتجارة 
ــال التكنولوجيـا البيولوجيـة ،  اإللكترونية ، واالختراعات في مج

والبيانات الجغرافية ) . 
 

ــة والمـواد المرجعيـة والمشـاريع الخاصـة التـي  عدد المبادئ التوجيهي
قامت بها الويبو فيما يتعلق بتشجيع االبتكار واإلبداع : 

ـــات متنوعــة للويبــو  - تمـت المسـاعدة فـي ترجمـة مطبوع
ـــو إلــى اللغــات األذربيجانيــة ،  والمعـاهدات التـي تديرهـا الويب
ــى جورجيـا) (خمـس معـاهدات) والروسـية  والجورجية (نسبة إل

(وثائق الويبو لحلقة دراسية واحدة) . 
 

رد فعل المنتفعين من المساعدة : 
- تلقت المنظمة تعقيبات إيجابية من عـدد مـن  الحكومـات ، 

والمشارآين في فعاليات التوعية . 

وعي متزايد بيــن المشـارآين 
بأهمية حقوق الملكية الفكرية 
ـــها فــي  ، واالعـتراف بأهميت
المجـاالت الرئيسـية للنشـــاط 
االقتصادي والقدرة التنافســية 
ــــن  للبلــدان الممثلــة ، وتحس
ــــي  المعــارف والمــهارات ف
استخدام نظام الملكية الفكرية 
لتحقيق القدرة التنافسية في  

األســـــــواق ، والتطــــــــور 
ــــي  االقتصـــادي والتكنولوج
واالجتمــــاعي ؛ وتحســـــين 
القدرة على التسويق التجاري 

لحقوق الملكية الفكرية . 

وعي متزايد بأهمية 
ــــــة  حقــــوق الملكي
الفكرية واالعتراف 
بأهميتــــــها فـــــــي 
المجـاالت الرئيســية 
للنشـاط االقتصــادي 
والقدرة التنافسية . 

٠٠٠ ٨٢٠ ٢ فرنك سويسري إجمالي نفقات البرنامج الرئيسي ٧ لسنة ٢٠٠٠: 
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البرنامج الرئيسي ٨- أآاديمية الويبو العالمية ، وتنمية الموارد البشرية 
 

٢٩- شهد عام ٢٠٠٠ تعزيزًا ألنشطة أآاديمية الويبو العالميـة المكرسـة لتدريـب وتطويـر مجموعـات 
ــن ،  مسـتهدفة بعينـها ، آصـانعي القـرارات ، والمستشـارين السياسـيين ، و مديـري التطويـر ، واإلداريي
والضباط المعنيين بإنفاذ القانون ، وموظفي مكاتب الملكيـة الفكريـة ، وغـيرهم ؛ وذلـك بوسـائل تعليميـة 
تسهل عليهم فهم المادة الدراسية . وقد حولت األآاديمية برنامجها الداخلي إلى مدرسة صيفيـة ذات طـابع 
أآثر رسميًة ، حيث قــامت بتطويـر المنـاهج داخليـًا وأصبحـت تجـذب عـددًا أآـبر مـن المشـارآين . آمـا 
ــى شـهادات دبلـوم مشـترآة فيمـا بيـن أآاديميـة الويبـو  طرحت األآاديمية عددًا من الدورات للحصول عل

ومعاهد معروفة باالمتياز العلمي في إيطاليا والسويد . 
 

٣٠- ومن ناحية أخرى ، أقيمت صالت مــع عـدد مـن المؤسسـات : مـن بيـن األمثلـة الجليـة لمبـادرات 
ــاون مـع  أآاديمية الويبو العالمية في سنة ٢٠٠٠ طرح أول دورة للدراسات العليا في الملكية الفكرية بالتع
جامعة تورينو ، وبمساعدة من الحكومة اإليطالية ، ومرآز التدريب الدولي التابع لمنظمــة العمـل الدوليـة 

في تورينو . 
 

٣١- وقد حدثت تطورات هامة بالنسبة لبرنامج التعلم عن ُبعـد بفضـل التطـورات فـي شـبكة اإلنـترنت 
ــهم للغـات .  وآليات التدريس ، عالوًة على التوسع في شبكة المعلمين من ناحية انتمائهم الجغرافي ، وإتقان
آما تم توسيع نطاق مواضيع الملكية الفكرية من خـالل عمليـة دقيقـة لتطويـر مـواد الـدورات للمواضيـع 

األآثر تقدمًا التي ُيَتَوقع إتاحتها إلكترونيًا في سنة ٢٠٠١ . 
 

٣٢- وتم توفير التدريب في إطار البرنامجين الفرعيين للتدريب المهني والتدريــب الخـاص بالسياسـات 
ــا وآسـيا ، وذلـك فيمـا  للكثيرين من أبناء البلدان المتقدمة والنامية وعدد من ممثلي بعض البلدان في أوروب
ــب تمهيديـة و/أو أخـرى متخصصـة لمسـائل الملكيـة الصناعيـة أو حـق المؤلـف أو الحقـوق  يتعلق بجوان
ــى هـذه األنشـطة ،  المجاورة . وجرت الدورات في منتديات مختلفة وبلغات متنوعة . ومن أهم األمثلة عل
تدريب األآاديميين علــى تدريـس قـانون الملكيـة الفكريـة فـي الجامعـات أو المعـاهد األخـرى مـن خـالل 
المؤتمر الدولي لتعليم الملكية الفكرية ألغراض األعمال ، وهو مؤتمر ُنظم بالتعاون بين الويبو والحكومة 

البلغارية ، وجامعة االقتصاد الوطني والعالمي في صوفيا ببلغاريا .  
 
 

البرنامج الفرعي ٨-١- التعلم عن ُبعد 
 

زيادة عدد المنتفعين ، وتعزيز فاعلية برنامج الويبو لتنمية الموارد البشرية .   الهدف : 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 

عدد وحدات التدريب في برنامج التعلم عن ُبعد : 
ــالث وحـدات للمسـاق  - بدأت المرحلة األخيرة لوضع ث

التمهيدي DL-101 ؛ 
- اسـُتكِملت صياغـــة المســاق المتقــدم لحــق المؤلــف 

والحقوق المجاورة ؛ 
- تم البدء في إعداد أربعة مساقات متقدمة أخرى : 

أ) المعـــارف التقليديـــة ، ب) التجـــــارة اإللكترونيــــة ، ج) 
التكنولوجيا البيولوجية ، د) ممارسات وآالء البراءات (الفترة 

الزمنية المقدرة لالنتهاء من الدراسة : ١٨ شهرًا) . 

ـــدة ،  أدخلــت مــواد تدريــس جدي
ـــدات إضافيــة  باإلضافـة إلـى وح

للمساقات . 

إعداد مواد تدريـس 
ــم عـن  لبرنامج التعل
ــــى  بعـــد تســـتند إل
التطبيقـــــــــــــــات 
التكنولوجيـــــــــــــة 
ـــــــــــــــتهدف  وتس
ــة  مجموعات متنوع

من الدارسين . 
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عدد الشراآات المقامة ، والبرامج المشترآة المطروحة : 
ــابع  - في إطار الجهود الساعية إلى تبني برنامج التعلم عن ُبعد الت
ألآاديميـة الويبـو العالميـة آجـزء مـن برامـج التدريـس/التدريــب 
الخاصة بالجامعات ومكاتب الملكية الفكرية ، تم توقيع اتفــاق مـع 
المكتب الحكومي الصيني للملكية الفكرية ، آمــا اتخـذت ترتيبـات 
أخرى بأشكال تعاون مختلفة مع المعـهد الـهندي للتكنولوجيـا فـي 
ــة  دلهي ، وجامعة ليوبليانا في سلوفينيا ، والجامعة التقنية الحكومي

بخارآوف – أوآرانيا ، وجامعة فالبارايسو في تشيلي . 

تم إبرام اتفاق تعاون ، آما اتخذت 
ترتيبات أخرى بصدد التعاون مع 

عدد من المؤسسات. 

توســـــيع شـــــــبكة 
الصـــــالت مـــــــع 
المؤسسات األخرى 
لزيادة تــأثير برامـج 

التعلم عن ُبعد . 

عدد الشبكات اإلقليمية المكونة ، وعدد المجموعات المستهدفة 
التي تم الوصول إليها من خالل برنامج التعلم عن ُبعد : 

ـــي شــبكة أآاديميــة  - زاد عـدد المعلميـن المشـارآين ف
ــة ، وهـم يمثلـون اللغـات الثـالث التـي يجـري  الويبو العالمي
التدريس بها : المعلمون الناطقون باإلنجليزية : ٢٠ أستاذًا ؛ 

بالفرنسية : ٤ أساتذة ؛ واألسبانية: ١٢ أستاذًا. 
- ُطـِرح برنـامج شـهادة الدبلـوم المشـترك بيـــن الويبــو 
وجامعة جنوب أفريقيا آمشروع رائد للطالب واألساتذة فــي 
البلدان األفريقية الناطقة باللغة اإلنجليزية ، حيث ُأدخلت في 
البرنـامج وحـدات جديـدة أعـدت بصـــورة مشــترآة : حــق 
المؤلــف ، والعالمــات التجاريــة ، والــبراءات ، وقــــانون 

المنافسة . 

ــة علـى  تم تعزيز القدرات التدريبي
الصعيـد اإلقليمـي ، وبـدأ بـــالفعل 
العمـل علـى تنفيـذ مشـروع رائـــد 
ـــا  بمشـارآة جامعـة جنـوب أفريقي

 . (UNISA)

تعزيـــز القـــــدرات 
التدريبيــــة علـــــى 
ــي ،  الصعيـد اإلقليم
ـــــاق  وتوســــيع نط
ــــــــــــات  المجموع
المستهدف الوصول 
إليــها مــــن خـــالل 
ــن  برنـامج التعلـم ع

ُبعد . 

عدد مستخدمي صفحة أآاديمية الويبو العالمية ، وعدد البرامج 
المتوفرة على الصفحة : 

- المسـاق DL-101 هـو الوحيـد المتوفـر خـالل ســـنة 
٢٠٠٠ ، وقد بلغ عدد المشــارآين المسـجل ١٧٢٩ مشـارآًا 
(باللغـات اإلنجليزيـة و الفرنسـية واألســـبانية) ، أي بزيــادة 
آبيرة مقارنًة بالفترة ما بين يونيه/حزيران – ديسمبر/آانون 

األول ١٩٩٩، حيث آان هناك ٤٨١ مشارآًا . 
 
 

ردود فعل المستخدمين : 
- من بين ٣٥٠ تقييمًا تم تلقيها في سنة ٢٠٠٠ ، اعتبر ٩٨% من 

المعلقين المساق ُمرضيًا . 
 
 

ــي  زيـادة آبـيرة فـي المشـارآين ف
 . DL-101 المساق

 
خضعت األسس والمرافـق الفنيـة 
 DL ــــم عـــن ُبعـــد لمســاق التعل
ــــــة  للتطويــــر مــــن أجــــل تلبي

االحتياجات الملحة المتزايدة . 
 
 

آان هنــاك تقييـم إيجـابي مـن قبـل 
المشـــارآين للوســـط التعليمـــــي 
المستخدم في مساق التعلم عن ُبعد 

 .

ــتزايد  االسـتخدام الم
ــــة  لصفحــة أآاديمي
ـــــة  الويبــــو العالمي
ــم  آأساس فعال للتعل

عن ُبعد . 

عدد مستخدمي مرافق التعلم عن ُبعد وعدد الفعاليات التي 
استعانت بتلك المرافق : 

- انتفع ١٠٠ طالب بمرافق التعلم عن ُبعد ، ومنهم عــدد 
من موظفي الويبو ، وطالب المدرســة الصيفيـة ، والطـالب 

الزائرين ؛ 
 DL-101 ــم دورتيـن لمسـاق التعلـم عـن ُبعـد - تم تنظي
بالتعاون مع قســم تطويـر الموظفيـن ، اسـتفاد منـها ٣٢ مـن 

موظفي الويبو في إطار التدريب المهني المتواصل . 
 

ردود فعل المستخدمين : 
- عبَّر معظــم المسـتخدمين عـن رضائـهم تجـاه إمكانيـة االلتحـاق 
بدورات التعلم عــن ُبعـد فـي مرافـق التدريـب الخاصـة بأآاديميـة 

الويبو العالمية . 

ــغيل مرافـق برنـامج التعلـم  بدأ تش
ــو  عـن ُبعـد التـابع ألآاديميـة الويب
العالمية في شامبيزي في منتصف 

عام ٢٠٠٠ . 

توفـر مرافـق البنيــة 
التحتيـة للتعلـم عــن 
ُبعد في مقر الويبو. 

اسـتكمال دراسـة الجـدوى حـول الرغبـــة فــي وجــدوى تأســيس 
"مرآز الويبو العالمي لإلبداع" : 

تـم تـأجيل دراسـة الجـدوى نتيجـة 
وجــود أولويــــات أخـــرى لـــدى 

ـــــول  معلومـــات ح
الرغبة في وجــدوى 
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 -- األآاديمية .  ـــــز  تأســـيس "مرآ
ـــــالمي  الويبــــو الع

لإلبداع" . 
 
 

البرنامج الفرعي ٨-٢- التدريب المهني 
 

ــة الفكريـة ، بمـا فـي ذلـك برامـج  تعزيز التدريب المهني في المجاالت التمهيدية والمتخصصة للملكي
التدريب عن قرب وبحث الطالب المدعوم في مرافق الويبو .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد وطبيعة األنشطة التدريبية المنفذة بالتعاون مع مؤسسات 

وطنية وإقليمية : 
- حضر ٣٦٢ مشارآًا ترعــى تدريبـهم جـهات معنيـة ، 
ـــة عمليــة  إجمـالي ٢٤ دورة وحلقـة دراسـية و دورة تدريبي
ــاتب وطنيـة  وطنية وأقاليمية تم تنظيمها بالتعاون مع عدة مك
للملكية الفكرية في أماآن مختلفة منها : الجزائر العاصمــة ، 
ــاهرة ، والـدار البيضـاء ،  وآِخن ، وبرن ، وبودابست ، والق
ـــل ،  وآوبنــهاجن ، وجنيــف، والهــاي ، وهلســينكي ، وَه
والقـدس ، ولشـبونة ، وليوبليانـا ، ولنـدن ، ولوآســمبورج ، 
ومدريد ، وميونيخ ، وباريس ، وبراغ ، وريو دي جانيرو ، 
ــا ، وسـترازبورج ،  وسان خوسيه دي آوستا ريكا ، وصوفي

وستوآهولم ، وشتوتجارت ، وفيينا ، وزيوريخ ؛ 
- تلقى مسئولون التدريــب علـى مواضيـع متعلقـة بحـق 

المؤلف والحقوق المجاورة أو الملكية الصناعية ؛ 
ــــانون ،  - نظمــت دورات خاصــة لمســئولي إنفــاذ الق

آالقضاة وصانعي القرارات ؛ 
 

ردود فعل المتدربين : 
- أعرب المشارآون عن رضائهم عن البرامج التدريبيـة ، وعـن 
تقديرهـم إلتاحـة فرصـة التدريـب العملـي بمرافـق الويبـو ولــدى 
ــــاتب  مكــاتب الملكيــة الفكريــة الوطنيــة المختلفــة التابعــة للمك

والمؤسسات التي تمت زيارتها . 

ــف فـي  في مقابل االنخفاض الطفي
عـــدد أبنـــــاء البلــــدان الناميــــة 
الحـاصلين علـى التدريـــب علــى 
ــة والمتخصصـة  الجوانب التمهيدي
ـــة مقارنــًة بالســنة  للملكيـة الفكري
السـابقة ، آـانت هنـــاك مشــارآة 
أآبر في الدورات التدريبيــة علـى 
المستوى السياسي وبرنامج التعلم 

عن ُبعد . 

ـــاء  زيــادة عــدد أبن
ــــــة  البلــــدان النامي
الحـــاصلين علــــى 
ـــن قبــل  التدريـب م
الويبــــــو علـــــــى 
الجوانـب التمهيديــة 
والمتخصصــــــــــة 

للملكية الفكرية . 

عدد برامج التدريب عن قرب ودراسات البحث المتخصصة التي 
تمت في مرافق الويبو : 

ـــو العالميــة ٣٣ طالبــًا تلقــى  - اسـتقبلت أآاديميـة الويب
التدريب عن قرب داخل مرافقها من ٢٩ بلدًا في يوليه/تموز 

٢٠٠٠ (٢١ في سنة ١٩٩٩) . 
 

تعليقات المديرين وموظفي الويبو اآلخرين ، وطالب برامج 
التدريب عن قرب ، والباحثين : 

- أشار طالب برامج التدريب عن قرب لسنة ٢٠٠٠ بشـكل عـام 
إلى أنهم استفادوا مــن البرنـامج التدريبـي . والبعـض ممـن يتمتـع 
بمعرفة متقدمة بحقوق الملكية الفكرية أعرب عــن تقديـره إلتاحـة 
الفرصة للمجيء إلى الويبـو للتعـرف بشـكل مباشـر علـى العمـل 
الذي تقوم به المنظمة ؛ أما من لــم تكـن لديـهم درايـة آبـيرة بـهذا 
المجال ، فقد أشاروا إلى أن معرفتهم باألمر زادت بصورة آبيرة 
. وقد عبر عدد من الطالب عن رغبتهم في التعمق في البحث . 

زيادة ملموسة في عدد المشارآين 
فـــي برامـــــج التدريــــب عــــن 
قرب/المدرسة الصيفية خالل سنة 

 . ٢٠٠٠
 

قام طــالب برنـامج التدريـب عـن 
ــــت إشـــراف  قــرب بــالبحث تح
مسـئولي الويبـو ، وتتوفـــر نتــائج 
ــــو  بحوثـــهم لـــدى مرآـــز الويب

للمعلومات والتوثيق . 
 

وقـد تغـير اسـم برنـامج التدريـــب 
عن قرب إلـى المدرسـة الصيفيـة 
لكي يعكس الطبيعة األآثر نظرية 

للمنهج . 

زيـــــادة فـــــــرص 
المشارآة في برامج 
ــن قـرب  التدريب ع
وتوفير الدعم لبحث 
الطالب في مرافـق 

الويبو . 
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تطوير قدرات ومناهج تدريس مسائل الملكية الفكرية في البلدان النامية .   الهدف : 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 

عدد المناهج التي تم توفيرها : 
- وضع منهج مكثف لبرنامج المدرسة الصيفية . 

- المشارآة في تنظيم أربع فعاليات بخصوص عــدة  مواضيـع 
، من بينها تدريس الملكية الفكرية : 

(١) المؤتمر بشأن تدريس الملكية الفكرية ألغراض األعمال 
(صوفيا ، بلغاريا) ؛ 

ــة للدراسـات العليـا بشـأن قـانون حـق المؤلـف  (٢) الدورة المكثف
ألساتذة الجامعات (ِمريدا ، فينيزويلال) ؛ 

(ج) الدورة المتخصصة للدراسات العليا في قــانون الملكيـة الفكريـة 
(تورينو ، إيطاليا) ؛ 

ـــال  (د) و مؤتمـر الجمعيـة الدوليـة لدعـم التدريـس والبحـث فـي مج
الملكية الفكرية لسنة ٢٠٠٠ (سانتوريني ، اليونان) . 

 
ردود فعل المعلمين والمؤسسات التعليمية : 

-  أآدت آل الفعاليات المذآورة أعاله على التحدي الكامن في 
ــة الفكريـة وأهميـة هـذا األمـر .  وضع مناهج سليمة لتدريس الملكي
وقد آان هناك رد فعل إيجابي بصدد برنامج تورينــو ، علـى وجـه 
التحديد ، حيث أثنى عليه آل الطالب فيما يتعلق بالجانب التنظيمي 
ـــن  ، والدعـم المقـدم ، وثـراء المنـهج والمحتـوى . رأى   ٧٧% م
ـــًا أداء  الطــالب أن البرنــامج حقــق أهدافــه ، وقيَّــم ٧٩% إيجابي
األشخاص الذين استقدموا للقيــام بـالتدريب ، بينمـا اعتـبر   ٦٦% 
من المشارآين أن البرنامج سيساعدهم على تحقيق أهداف األعمال 

التي يقومون بها . 
 

ــس فـي  تقوية قدرات التدري
مجـــال الملكيـــة الفكريــــة 
ـــدان  بــالبلدان الناميــة والبل
ــة ،  التي تمر بمرحلة انتقالي
وذلك مــن خـالل المسـاعدة 
المقدمــــة إلــــى أســــــاتذة 
ــــــــالب  الجامعــــــات وط

الدراسات العليا . 

توفـــــير منــــــاهج 
ـــــة  تدريـــس الملكي
ــات  الفكرية للمؤسس
التعليمية في البلدان 

النامية . 

 
 

البرنامج الفرعي ٨-٣- التدريب على المستوى السياسي 
 

تكثيف المشارآة في الحصول على المعلومــات ، وزيـادة األنشـطة التوجيهيـة والتدريبيـة فـي مجـال 
الملكية الفكرية للمستشارين السياسيين ومجموعات مستهدفة أخرى .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد صانعي السياسة المشارآين في دورات انعقاد األآاديمية : 

- نظمت الويبو أربع دورات انعقاد عامة لألآاديمية للمستشارين  
السياسيين : 

(١) باللغتين العربية واإلنجليزية ، بمشارآة ١٩ شخصًا من ١٤ بلدًا 
وجامعة الدول العربية ؛ 

(٢) باللغة اإلنجليزية ، بمشارآة ٢٣ شخصًا من ٢١ بلدًا ؛ 
(ج) بـاللغتين الروسـية واإلنجليزيـة ، بمشـارآة ١١ شـخصًا مـن ١٠ بلــدان 

والتجمع البرلماني ألسرة الدول المستقلة (في جنيف) ؛ 
(د) بـاللغتين البرتغاليـة واألسـبانية ، بمشـــارآة ٢٢ شــخصًا مــن ٢٢ بلــدًا 

وبعض المشارآين المحليين (هافانا) . 
- وقـد نظمـت ســبع دورات انعقــاد خاصــة لألآاديميــة لمجموعــات 
مسـتهدفة خاصـــة ، مــن بينــها أســاتذة ، وقضــاة ، وضــابط جمــارك ، 

ومسئولون آبار آخرون معنيون بإنفاذ القانون . 
إجمالي عدد المشارآين : 

- ١٦٤ مشارآًا ، منهم ٧٥ شــخصًا شـارآوا فـي أربـع دورات انعقـاد 
عامة لألآاديمية . 

ــــــدرة  تعزيــــز الق
الوطنية على تحليل 
وتطبيق االتجاهــات 
ـــدة  السياســية الجدي
ــــــــــــورات  والتط
االقتصاديــــــــــة ، 
والتوجـــــــــــــهات 
السياســـــــــية ذات 

الصلة . 

الفـــــهم األعمــــــق 
ـــــة  ألهميــــة الملكي
الفكرية ودورها في 
ظــــل األوضــــــاع 
ــــدة  العالميـــة الجدي
ــــانعي  بالنســبة لص

السياسة . 
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ردود فعل المشارآين : 
الفعاليات المذآورة أدناه القت رد فعل إيجابيًا من قبل معظم المشارآين الذين 

اعتبروها مناسبة وغنية بالمعلومات ، ومفيدة بالنسبة لعملهم : 
- نظمت ندوة دولية حول تأثير التكنولوجيا على حق المؤلف والحقوق 
ــخصًا  المجاورة باللغة اإلنجليزية في واشنطن دي سي ، شارك فيها ١٧ ش

من ١٧ بلدًا ؛ 
- ُنظمت دورتا انعقــاد خاصتـان لألآاديميـة (فـي آرلينجتـن بالواليـات 
ــوق الملكيـة الفكريـة باللغـة اإلنجليزيـة ،  المتحدة األمريكية) حول إنفاذ حق
ــة إلـى دورة انعقـاد واحـدة  وشارك فيها ٢٤ شخصًا من ٢٢ بلدًا ، باإلضاف

في باريس شارك فيها ١٩ قاضيًا من  ١٩ بلدًا . 

قدرات أفضل علــى 
تحليـــل وتطبيـــــق 
توجــهات سياســـية 
جديدة بصدد قضايا 
ـــة ،  الملكيــة الفكري
ــك اإلنفـاذ  بما في ذل
و دور التكنولوجيــا 

فيما يتعلق بحق  
المؤلف . 

زيادة قدرة صــانعي 
السياسة على وضع 
ـــــة  وتطبيـــق سياس
جديـــــدة بصــــــدد 
ـــة  تشــريعات الملكي
ــها  الفكريـة ، وإدارت

وإنفاذها . 

 
تشجيع البحث ونشر المعلومات بصدد سياسات الملكية الفكرية في البلدان النامية .   الهدف : 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 

عدد المنتفعين ببرامج الدبلوم التي تقدمها الويبو : 
- عقد مؤتمر واحـد حـول تعليـم الملكيـة الفكريـة ألغـراض 
األعمال التجارية باللغة اإلنجليزية ، شــارك فيـه ٢٠ أسـتاذًا مـن 

١٩ بلدًا وعدد من المشارآين المحليين (صوفيا ، بلغاريا) ؛ 
ـــأن قــانون حــق  - عقـدت دورة مكثفـة للدراسـات العليـا بش
المؤلف باألسبانية ألساتذة الجامعــات فـي جامعـة لـوس أنديـس ، 
حيـث حضرهـا تسـعة أسـاتذة فـي القـانون مـن تسـعة بلـدان مــن 

أمريكا الالتينية ، (ِمريدا ، فينيزويلال) ؛ 
- عقدت دورة متخصصة للدراسات العليا في قانون الملكيــة 
الفكرية باللغة اإلنجليزية ، حضرها ١٩ أســتاذًا ومدربـًا مـن ١٩ 

بلدًا ، (تورينو ، إيطاليا) ؛ 
- وفرت الرعاية لمشارآة ١٦ أستاذًا من بلدان نامية وبلــدان 
تمر بمرحلة انتقالية للمشارآة في مؤتمــر الجمعيـة الدوليـة لدعـم 
التدريـس والبحـــث فــي مجــال الملكيــة الفكريــة لســنة ٢٠٠٠ 

(سانتوريني ، اليونان) ؛ 
- قدمت ٢٣ منحة دراسية طويلـة األمـد للدراسـات المؤديـة 
إلى شهادة الماجستير أو الدبلوم في الملكية الفكرية ، بما في ذلك 
ــامج الماجسـتير الـذي طـرح مؤخـرًا فـي الملكيـة  ثالث منح لبرن

الفكرية وحقوق اإلنسان بجامعة لوند (السويد) . 
ـــدورات آــانت مفيــدة ومليئــة  - آـل المشـارآين رأوا أن ال

بالمعلومات العملية مما زودهم بالمزيد من المعرفة  
 والمهارات ، واقترحوا أن تكثف الويبو انعقاد تلك الدورات . 

وعي أآــبر وقـدرة مـتزايدة ، 
لـدى أسـاتذة البلـــدان الناميــة 
ـــة  والبلـدان التـي تمـر بمرحل
انتقالية ، علــى تعليـم طالبـهم 
بأسـلوب أفضـل فـــي مجــال 

قضايا الملكية الفكرية . 

ــدى  قـدرة مـتزايدة ل
ــى  البلدان النامية عل
ــــــوارد  تنميــــة الم
البشـرية فـي مجــال 

الملكية الفكرية . 

عدد وجودة برامج البحث التي نفذت في البلدان النامية : 
- ُأعـد آتـاب دراسـي عـن الملكيـة الفكريـة لطـالب القــانون 
ــها  باللغة الفييتنامية ، وذلك من خالل منحة بحث لستة أشهر قدمت

الويبو . 
عدد و جودة مواد البحث المنشورة : 

ــة الفكريـة وأوراق مقدمـة إلـى  - قامت الويبو بتجميع وثائق عن الملكي
المؤتمر السنوي للجمعيــة الدوليـة لدعـم التدريـس والبحـث فـي مجـال 
الملكية الفكرية (ATRIP) ، وقامت بتحريرهــا ونشـرها وزودت بـها 

عددًا من البلدان النامية وأعضاء الجمعية الدولية . 

أعطت الويبو منحـة دراسـية 
لمدة ستة أشهر ألحد أبناء بلد 

ناٍم . 

ـــث فــي  زيـادة البح
ــــــة  أمـــــور الملكي
ــي البلـدان  الفكرية ف

النامية . 

٠٠٠ ٨٢٣ ٦ فرنك سويسري إجمالي نفقات البرنامج الرئيسي ٨ لسنة ٢٠٠٠: 
 
 

البرنامج الرئيسي ٩- تنمية الملكية الصناعية 
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٣٣- بعد خمس سنوات من الجهود البناءة ، اتخـذت الـدول األعضـاء فـي الويبـو قـرارًا بتوافـق اآلراء 
باعتماد معاهدة قانون البراءات (PLT) بصدد إجراءات البراءات ، وذلك في األول مـن يونيـه/حزيـران 
٢٠٠٠ ، وفي ٢ يونيه/حزيران ٢٠٠٠ ، قامت ٤٣ دولة عضو بتوقيع المعاهدة . وقد مهد إبرام المعاهدة 
ـــدة فــي  الطريـق لفتـح مناقشـات ، خـالل الـدورة الرابعـة للجنـة الدائمـة المعنيـة بقـانون الـبراءات المنعق
نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٠ ، حول مواءمة قانون البراءات على أساس الوثائق التي قدمتها األمانة . وقد 
قامت األمانة طوال السنة بأنشطة لحث الدول األعضاء على االنضمام إلى مختلف المعاهدات فــي مجـال 
ــي بدأتـها اللجنـة الدائمـة المعنيـة  الملكية الصناعية . ومن بين األنشطة األخرى الجديرة بالذآر العملية الت
ــل  بالعالمات التجارية ، والرسوم والنماذج  الصناعية ، والبيانات الجغرافية . وقد ُتِوَج جزء من ذلك العم
ــاريس وجمعيـات  في اعتماد التوصية المشترآة بشأن تراخيص العالمات التجارية من قبل جمعية اتحاد ب
الويبـو فـي دورة انعقادهـا الخامسـة والثالثيـن (مـن ٢٥ سـبتمبر/أيلـول حتـى    ٣ أآتوبـر/تشــرين األول 
٢٠٠٠) . ومـن ناحيـة أخـرى ، عقـدت الويبـو الـدورة األولـى للجنـة االستشـارية المعنيـة بإنفـاذ الملكيــة 
الصناعية (ACE/IP) ، التي اجتمعــت بـهدف تحديـد نطـاق عمـل اللجنـة وتحديـد األولويـة فـي تـدارس 
األمور من أجل تلبية االحتياجات المتزايدة للدول األعضاء  للتصدي بصــورة أشـمل إلـى معالجـة قضايـا 

اإلنفاذ على الصعيد العالمي . 
 
 

البرنامج الفرعي ٩-١- قانون البراءات 
 

زيـادة الوعـي بيـن الـدول األعضـاء واألطـراف المعنيـة األخـرى بأهميـة مواءمـة قـانون الـــبراءات 
والمنافع المستقاة من ذلك .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
ـــى اجتماعــات اللجنــة الدائمــة المعنيــة بقــانون  ردود الفعـل عل

البراءات فيما يتعلق بمواءمة قانون البراءات : 
ـــة  - بـدأت المناقشـات بصـدد عـدد مـن المسـائل المتعلق
ــة لقـانون الـبراءات اسـتنادًا إلـى الوثيقـة  بالمواءمة الجوهري
ـــر القــانون الدولــي للــبراءات" ،  "اقتراحـات بصـدد تطوي

(SCP/4/2) ؛ 
- تفويـض األمانـة بـإعداد المسـودة األولـى ألحكـام مـــا 
سيشكل في المستقبل صكًا قانونيًا بشأن المواءمة الجوهريــة 
ــى الـدورة الخامسـة للجنـة الدائمـة  لقانون البراءات ، ُتَقدَّم إل
المعنيــة بقــانون الــبراءات (١٤-١٩ مــايو/أيــــار ٢٠٠١) 

لمناقشتها ؛ 
ــة المعنيـة بقـانون الـبراءات قـرارًا  - اتخاذ اللجنة الدائم
بتدارس المزيد مـن القضايـا المتعلقـة بالمواءمـة الجوهريـة 

لقانون البراءات في دورات الحقة للجنة . 

ـــة  موافقــة اللجنــة الدائمــة المعني
بقانون البراءات علــى بـدء العمـل 
ــة الجوهريـة لقـانون  على المواءم
الــبراءات ، وتفويــــض األمانـــة 
بإعداد المسودة األولى ألحكام مــا 
ــًا  سيشكل في المستقبل صكًا قانوني

بشأن هذا الموضوع . 

زيادة الوعي بأهمية 
مواءمــــة قـــــانون 
الـبراءات والمنـــافع 
المستقاة من ذلك . 

ردود فعل الدول األعضاء على عقد المؤتمر الدبلوماسي وإدارته 
 :

- قيام المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في الفترة ما بين  
١١ مـايو/أيـار و ٢ يونيـه/حزيـران ٢٠٠٠ معـاهدة قـــانون 

البراءات بتوافق اآلراء ؛ 
- توقيع ٤٣ بلدًا على معاهدة قانون البراءات . 

ــد  قـام المؤتمـر الدبلوماسـي المنعق
ـــاهدة قــانون الــبراءات  بشـأن مع
ـــــــي ١  باعتمـــــاد المعـــــاهدة ف
يونيـــــــه/حزيــــــــران ٢٠٠٠ . 
وتستهدف معاهدة قانون البراءات 
ــــة  مواءمـــة اإلجـــراءات المتعلق
بطلبات البراءة الوطنية واإلقليمية 
والبراءات بين األطراف المتعاقدة 

 .

عقــــــد مؤتمـــــــر 
ــاد  دبلوماسـي العتم
ــــــانون  معــــاهدة ق

البراءات . 
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ــد تتعلـق بتـأثير اإلفصـاح عـن المعلومـات علـى  - استقصاء مدى الرغبة في وجدوى وضع قواع
اإلنترنت ، على قابلية الحماية بالبراءة . 

- دراسـة الرغبـة فـي وجـدوى إقامـة نظـام للتدويـن المرآـزي للتغـيرات فـي الـبراءات وطلبـــات 
البراءات . 

- استقصاء مدى الرغبة في وجدوى إقامة نظام إليداع قوائم متواليات الحــامض النـووي (الدنـا) 
المشار إليها في طلبات البراءة . 

- توفير المعلومات بصدد القضايا الراهنة المتعلقة بقانون البراءات . 

 األهداف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
جودة الدراسات واألدلة المنشورة بصدد القضايا الراهنة المتعلقة بقانون 

البراءات : 
دارت المناقشات استنادًا إلــى الوثيقـة "اإلفصـاح عـن المعلومـات الفنيـة 
على اإلنترنت ، وتأثير ذلك على قابلية الحماية بالبراءة (SCP/4/5)؛ 

- تفويض األمانة بإعداد استبيان حــول هـذا األمـر ، ُيقـدَّم إلـى 
الدورة الخامسة للجنة الدائمـة المعنيـة بقـانون الـبراءات (١٤-١٩ 

مايو/أيار ٢٠٠١) لمناقشته ؛ 
ــبراءات بتـدارس الرغبـة  - قيام اللجنة الدائمة المعنية بقانون ال
في وجدوى إقامة نظــام إليـداع قوائـم متواليـات الحـامض النـووي 

المشار إليها في طلبات البراءات ؛ 
- أداء العمل بصدد دراسة أولوية عن اإليداع في قاعدة بيانات 

لقوائم متواليات الحامض النووي . 

موافقـــة اللجنـــة الدائمـــــة 
ـــانون الــبراءات  المعنيـة بق
علـى إعـداد اسـتبيان حــول 
اإلفصـاح عـن المعلومـــات 
ــــالبراءة علـــى  الخاصــة ب
ــــك  اإلنــترنت ، وتــأثير ذل
على قابلية الحماية بالبراءة 
. وتواصـل اللجنـة الدائمـــة 
ـــانون الــبراءات  المعنيـة بق
ـــــألة قوائــــم  تـــدارس مس
ــووي  متواليات الحامض الن

(الدنا) . 

مسـتوى أعلـى مـــن 
ــــــهم  الوعــــي والف
ــــة  للقضايـــا الراهن
ـــــانون  المتعلقـــة بق

البراءات . 

تشجيع االنضمام إلى معاهدات البراءة التي تديرها الويبو وتطبيقها .   الهدف : 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 

عدد البعثات واالجتماعات وحلقات العمل التي استهدفت تشجيع 
االنضمام إلى المعاهدات ، والمعلومات المتوفرة حول الدول 

المنضمة مؤخرًا . 
- أرسلت ٢٣ بعثة لموظفــي الويبـو ، وُقدمـت المشـورة 
ــدة مـع  القانونية للدول األعضاء ، آما عقدت اجتماعات عدي
ــارك مسـئولو الويبـو آمتحدثيـن فـي عـدة  وفود وطنية ، وش
ـــها أآاديميــة الويبــو  حلقـات دراسـية أو حلقـات عمـل عقدت

العالمية في جنيف . 
 

مؤشر أداء جديد [New PI] : إدارة معاهدة بودابست : 
 

- إعداد اإلخطــارات ، والمالحظـات ، وقوائـم سـلطات 
اإليداع الدولية ؛ 

- تحديث دليل معاهدة بودابست ؛ 
- تقديم النصح إلى الحكومات ؛ 

ـــيتين ، والمشــارآة فــي أربعــة  - تنظيـم حلقتيـن دراس
اجتماعات للحث على قبول المعاهدة ؛ 

- تأسيس سلطتي إيداع دوليتين جديدتين ؛ 
- وإجراء دراسة أولية لمراجعة معاهدة بودابست . 

زيـادة فـي عـدد الـدول األعضــاء 
المنضمة إلى آل معاهدات الويبــو 

المتعلقة بالبراءات . 
 

- انضمـت ثالثـة بلـــدان 
إلى اتفاقية باريس . 

- انضـــم بلـــــد واحــــد 
ــــة دوليـــة  ومنظمــة حكومي
واحدة إلى معاهدة بودابســت 

 .
- انضـم بلـد واحـد إلـــى 
ــــأن  معـــاهدة واشـــنطن بش
الملكيـة الفكريـة فيمـا يتعلــق 

بالدوائر المتكاملة . 
ــــــة  - وقعــــت ٤٣ دول

معاهدة قانون البراءات . 
 

اإلدارة الفعالة لمعاهدة   بودابست 
 .

ـــــــــــق  إدراك أعم
ــن  للمنـافع التـي يمك
اســـــتقاؤها مــــــن 
ــــــى  االنضمــــام إل
معــاهدات الـــبراءة 
التي تديرها   الويبو 

 .

 
 

البرنامج الفرعي ٩-٢- قانون العالمات التجارية ، والرسوم والنماذج الصناعية ، والبيانات الجغرافية 
 

زيادة الوعي وتحقيق توافق اآلراء بين الدول األعضاء واألطــراف المعنيـة األخـرى بشـأن ضـرورة 
مواءمة بعض المبــادئ والقواعـد فـي قـانون العالمـات التجاريـة ، والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة ،   الهدف : 
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والبيانات الجغرافية 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 

ردود الفعل والتقارير الواردة من اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات 
فيما يتصل بضرورة مواءمة بعض المبـادئ والقواعـد فـي القـانون فـي 

هذه المجاالت : 
 

اسـتند عمـل اللجنـة الدائمـة المعنيـة بقـانون الـــبراءات ، فــي دورتيــها 
المنعقدتيـن فـي سـنة ٢٠٠٠ ، إلـى الوثيقتيـن التـاليتين حـــول ترخيــص 

العالمات التجارية ، المعدة من قبل األمانة : 
 

ــــة  - مســودة أحكــام تراخيــص العالمــات التجاريــة ، الوثيق
(SCT/4/3) ؛ 

ـــات  - االقـتراح بالتوصيـة المشـترآة بصـدد تراخيـص العالم
 . (SCT/5/4) التجارية ، الوثيقة

اعتماد التوصيــة المشـترآة 
المتعلقــــــة بالعالمــــــــات 
التجارية التي أقرتها جمعية 
اتحــاد بــاريس وجمعيـــات 
الويبو في دورة اجتماعاتها 

الخامسة والثالثين . 

وعــــــي أآــــــــبر 
بضـرورة مواءمـــة 
ـــــادئ  بعــــض المب
ــانون  والقواعد في ق
العالمات   التجارية 
ــــــــــــــوم  ، والرس
ــة  والنماذج الصناعي
، والبيانــــــــــــــات 
الجغرافية ، وتحقيق 
توافــق اآلراء مـــن 
ـــهذا  أجــل العمــل ب

الشأن . 
 
 

توفـير المعلومـات حـول القضايـا الراهنـة المتعلقـة بقـانون العالمـات التجاريـة والرسـوم والنمــاذج 
الصناعية والبيانات الجغرافية .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
جودة الدراسات واألدلة المنشورة بصدد القضايا الراهنة المتعلقة بقانون 
العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية : 

- حققـت اللجنـة الدائمـة المعنيـة بقـانون العالمـــات التجاريــة 
والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية تقدمًا فــي حمايـة 

العالمات على اإلنترنت ، ويتبين هذا التقدم من الوثائق التالية : 
ــة بشـأن االختصـاص القضـائي  (١) أحكام مسودة االتفاقية األولي
ــــة (الوثيقـــة  واألحكــام األجنبيــة فــي األمــور المدنيــة والتجاري

SCT/4/3 ) ؛ 
(٢) مسودة األحكام بشأن حماية العالمات التجارية وأية إشارات 

مميزة أخرى على اإلنترنت (الوثيقة SCT/4/4 ) ؛ 
ــتخدام اإلشـارات  (ج) حماية حقوق الملكية الصناعية فيما يتصل باس
على اإلنترنت (الوثيقة SCT/5/2 ومرفق الوثيقة SCT/5/5 )؛ 

ــة  (د) أجريت دراسة حول طرق التصدي الفعال للمنافسة غير العادل
(باإلشـارة إلـى المـادة ١٠ (ثانيـًا) مـن اتفاقيـة بـاريس) مـن خــالل 
استخدام اإلشارات على اإلنترنت . وقد أدت الدراسة إلــى تضميـن 
تلك المادة في مسودة الوثيقة "أحكـام بشـأن حمايـة حقـوق الملكيـة 
ــــى اإلنـــترنت  الصناعيــة فيمــا يتعلــق باســتخدام اإلشــارات عل

(SCT/5/2) ؛ 
(هـ) أجريت دراسة عــن الحلـول الممكنـة للتضـارب بيـن العالمـات 
ــة  التجارية والبيانات الجغرافية ، والتضارب بين البيانات الجغرافي
الحاملة لنفس االسم ؛ وقدمت الدراسة إلى الـدورة الخامسـة للجنـة 
ـــة والرســوم والنمــاذج  الدائمـة المعنيـة بقـانون العالمـات التجاري

 . ( SCT/5/3 الوثيقة) الصناعية والبيانات الجغرافية

اعتمـــاد اللجنـــة الدائمـــــة 
المعنيـة بقـــانون العالمــات 
التجارية والرسوم والنماذج 
ـــــــات  الصناعيـــــة والبيان
الجغرافيـة (SCT) مسـودة 
األحكام الرئيسية للعالمــات 
التجارية على اإلنترنت .  

 
تزايـد الوعـــي مــن خــالل 
عــرض القضايــا الراهنـــة 
المتعلقـة بقـانون العالمـــات 
التجارية والرسوم والنماذج 
ـــــــات  الصناعيـــــة والبيان

الجغرافية . 

ــــــى  مســــتوى أعل
ــــا  للوعـــي بالقضاي
الراهنـــة المتعلقــــة 
بقــانون العالمــــات 
التجاريـة والرســوم 
ــة  والنماذج الصناعي
ــــــــــــــــات  والبيان

الجغرافية . 

 
تشجيع االنضمام إلى المعاهدات التي تديرها الويبو واالستفادة من المنافع المترتبـة علـى االنضمـام 
ــاذج الصناعيـة والبيانـات  إلى تلك المعاهدات في مجاالت قانون العالمات التجارية والرسومات والنم

الجغرافية . 
 الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد البعثات واالجتماعات وحلقات العمل التي تستهدف الترويج 

للمعاهدات ، وما تبين من المتابعة : 
مساهمة جوهرية من جانب 
األمانة في نشر الوعي مــن 

نشر الوعي بالمنافع 
المترتبــــة علــــــى 
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- توجهت ٢٢ بعثة من موظفي الويبو إلى البلدان التالية : 
بليز ، وبلغاريا ، وبورآينا فاسو ، وآرواتيا ، وفرنسا ،   وألمانيا ، 
وغينيــا ، وهــــاييتي ، ولوآســـمبورج ، وهولنـــدا ،   والنيجـــر ، 
ــة ، والسـنغال ، وسويسـرا ، والواليـات  وجمهورية روسيا االتحادي

المتحدة األمريكية ؛ 
- ُعقدت عدة اجتماعات مع وفود وطنية وممثلي منظمات غير 
ــراف مـن القطـاع الخـاص ؛ آمـا شـارك عـدد مـن  حكومية ، وأط
مسئولي الويبو آمتحدثين في عدة حلقات دراســية أو حلقـات عمـل 
ــة فـي جنيـف ، آمـا قدمـت المنظمـة  نظمتها أآاديمية الويبو العالمي

النصيحة القانونية للدول األعضاء ؛ 
- تم تطبيق األحكام بشأن العالمات المعروفة مــن قبـل الـهند ، 
ـــهونج آونــج فــي  وهونـج آونـج ، والمنطقـة اإلداريـة الخاصـة ب
جمهورية الصين الشعبية ، وبلدان المجموعة اآلنديـة (آولومبيـا ، 

وفينيزويلال ، وبيرو ، وبوليفيا ، واإلآوادور) ؛ 
ــة بقبـول األحكـام بشـأن العالمـات المعروفـة  - اعتماد التوصي
واألحكـام المشـترآة مـن قبـل منظمـة التعـاون االقتصـادي آلســـيا 

والمحيط الهادئ ؛ 
ــاريس  - تسـع تبليغـات بموجـب المـادة ٦ (ثالثـًا) مـن اتفاقيـة ب
(اثنتان تتعلقان ببلدان ، وســبع تتعلـق بمنظمـات حكوميـة دوليـة) ، 

وإعداد الطبعة الثالثة من القرص المدمج بذاآرة للقراءة فقط 
ــات قابلـة للبحـث تحتـوي  ( CD-ROM) التي تتضمن قاعدة بيان
على آل اإلشــارات التـي تـم التبليـغ بـها بموجـب الفقـرة (٣) مـن 

المادة ٦ (ثالثًا) حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠ . 

خالل تقديم المساعدة الفنية 
للدول األعضاء . 

 
- انضمـت ثالثـــة 
بلدان التفاقية بـاريس 

؛ 
ــد  - انضم بلد واح
ـــــــانون  لمعـــــاهدة ق
العالمات التجارية ؛ 

 
 

ــًا)  إدارة فعالة للمادة ٦ (ثالث
من اتفاقية باريس . 

ــــــى  االنضمــــام إل
ــــي  المعـــاهدات الت
ـــي  تديرهـا الويبـو ف
مجـاالت العالمـــات 
ـــــــــــــــــة  التجاري
ــــــــــــومات  والرس
ــة  والنماذج الصناعي
ــــــــــــــــات  والبيان

الجغرافية . 

 
 

البرنامج الفرعي ٩-٣- حماية حقوق الملكية الصناعية 
 

المساهمة في تعزيز حماية حقوق الملكية الصناعية وإنفاذها .   الهدف : 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 

ردود الفعل عن اجتماعات اللجنة االستشارية المعنية بإنفاذ حقوق 
الملكية الصناعية : 

ــاذ  - انعقـدت الـدورة األولـى للجنـة االستشـارية المعنيـة بإنف
حقـوق الملكيـة الصناعيـــة فــي ١٩-٢٠ أآتوبــر/تشــرين األول 
٢٠٠٠ ، التي قامت اللجنة خاللها بتحديـد الدراسـات واألنشـطة 

الواجب القيام بها وتحديد أولوياتها ؛ 
ــارية المعنيـة بإنفـاذ حقـوق  - وقد جاء رد فعل اللجنة االستش
الملكية الصناعية فـي وثيقـة الويبـو (ACE/IP/1/3) "ملخـص 
من الرئيس" التي تم اعتمادها بــدًال مـن اعتمـاد تقريـر رسـمي . 
ـــة بإنفــاذ حقــوق الملكيــة  وقـد أآـدت اللجنـة االستشـارية المعني
الصناعية في الوثيقة المذآــورة ، دون أي خـالف ، الحاجـة إلـى 
تشكيل لجنة إنفاذ في الويبو ، وقامت وبــدون أي خـالف أيضـًا ، 
ـــات  بتحديـد الدراسـات واألنشـطة التـي ينبغـي القيـام بـها وأولوي
تنفيذها قبل الدورة الثانية النعقاد اللجنة االستشارية المعنية بإنفاذ 

حقوق الملكية الصناعية في عام ٢٠٠١ . 
 

جودة الدراسات المعدة بصدد إنفاذ حقوق الملكية الصناعية : 
- سيبدأ تحضير الدراسات بصدد إنفاذ حقوق الملكية الفكرية 

في تاريخ الحق . 
 

القيام باإلعدادات ، والدعوة 
إلى عقد ، وتأسيس اللجنة 
االستشارية المعنية بإنفاذ 
حقوق الملكية الصناعية 

آمنبر يتدارس قضايا اإلنفاذ 
فيما يتعلق بحقوق الملكية 

الفكرية . 
 

الحــث علــى فــهم المبــــادئ 
ــاذ حقـوق  الدولية المتعلقة بإنف

الملكية الفكرية . 

إدراك ووعي أآــبر 
بين الدول األعضاء 
ــة  واألطـراف المعني
األخـــرى بأهميــــة 
وضع تدابير مالئمة 
ــــــوق  لحمايــــة حق
الملكيــة الصناعيـــة 

وإنفاذها . 
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طبيعة المشورة المقدمة : 
- قدمــت المشــورة القانونيــة ، وتمــت اإلجابــة علــــى المراســـالت 
ــو (تحـت برامـج فرعيـة أخـرى) وأنشـطة  والمشارآة في أنشطة الويب
أخرى غير تلك التي نظمتها الويبو (منتديات وحلقات دراســية) ، بنـاًء 

على الطلب أو الدعوة . 
 

٠٠٠ ٤٨٢ ٥ فرنك سويسري إجمالي نفقات البرنامج الرئيسي ٩ لسنة ٢٠٠٠: 
 
 

البرنامج الرئيسي ١٠- تطوير حق المؤلف والحقوق المجاورة 
 

ــو بشـأن حقـوق المؤلـف و  ٣٤- انصب ترآيز هذا البرنامج الرئيسي على مواصلة ترويج معاهدة الويب
معـاهدة الويبـو بشـأن األداء والتسـجيل الصوتـي ، باإلضافـة إلـى االســتعدادات المكثفــة لعقــد المؤتمــر 
الدبلوماسي بشأن حماية األداء السمعي البصري في الفترة ما بيــن ٧-٢٠ ديسـمبر/آـانون األول ٢٠٠٠ . 
وبالنسبة لموضوع الترآيز األول ، فقد انضمت تسعة بلدان إلى أو صادقت علـى معـاهدة الويبـو لحقـوق 
المؤلف ، آما انضمت سبعة بلدان أو صادقت على معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي ، وبهذا 
يبلغ عــدد البلـدان األطـراف فـي االتفـاقيتين فـي ٣١ ديسـمبر/آـانون األول ٢٠٠٠ ، ٢١ بلـدًا طرفـًا فـي 
المعاهدة األولى ، و ١٨ بلدًا طرفًا في الثانية . إال أن المؤتمر الدبلوماسي بشــأن األداء السـمعي البصـري 
لم يتمكن من التوصل إلى توافق في اآلراء ، فقد اخُتِتم المؤتمر رسميًا بإشارة إلى أن المؤتمر توصل إلى 
اتفاق على ١٩ من مجموع ٢٠ مادة ، وبتوصية بالدعوة لعقد المؤتمر الدبلوماسي مرًة أخرى فـي تـاريخ 
ــألة  المعلقـة ، وهـي بـالتحديد  الحق . ولعل هذا االنعقاد ضروري من أجل التوصل إلى اتفاق بصدد المس
تتعلق بأمر أساسي هو تحويل الحق ، أو آيفية اآتساب المنتجين لحقوق المؤدين ، أآان ذلك بحكم القانون 
، أم بحكم االتفاق . وآان المؤتمر قد أخذ بعين االعتبار عدة اقتراحات ، إال أنه لم ُيمكن التوفيق فيما بيـن 
المواقف المتباينة للدول األعضاء . وقد ُحِدَد عدد من الحلقات الدراسية والمشــاورات المتبادلـة واألنشـطة 
الهادفة لكي تساهم في تعزيز جهود وعمل األمانة والدول األعضاء من أجل حــث الـدول األعضـاء علـى 
االنضمام إلى معاهدة الويبو بشأن حقوق المؤلف ، ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي ؛ هـذا 
باإلضافة إلى االستعدادات المكثفة التي سمحت للمؤتمر الدبلوماسي بتحقيق التقدم الكبير الذي تم إنجازه . 
ــاهدة الويبـو بشـأن حقـوق المؤلـف ، ومعـاهدة الويبـو بشـأن األداء  البرنامج الفرعي ١٠-١- تطبيق مع

والتسجيل الصوتي . 
 

الحـث علـى االنضمـام إلـى معـاهدة الويبـو بشـأن حقـوق المؤلـف ، ومعـاهدة الويبـــو بشــأن األداء 
والتسجيل الصوتي ، والتطبيق المالئم للمعاهدتين .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد الدول األعضاء المنضمة : 

ــاهدة الويبـو بشـأن حقـوق  - انضمت تسعة بلدان إلى مع
المؤلف في سنة ٢٠٠٠ . و يبلغ إجمالي الدول المنضمة ٢٢ 
ــانون األول ٢٠٠٠ ، بينمـا يبلـغ  دولة آما في ٣١ ديسمبر/آ
العدد الالزم لدخول المعاهدة حيز النفاذ ٣٠ دولة عضوًا . 

- انضمت سبعة بلدان إلـى معـاهدة الويبـو بشـأن األداء 
ــغ إجمـالي الـدول  والتسجيل الصوتي في سنة ٢٠٠٠ . و يبل
ــا يبلـغ العـدد  المنضمة ٢٠ دولة في نهاية سنة ٢٠٠٠ ، بينم

الالزم لدخول المعاهدة حيز النفاذ ٣٠ دولة عضوًا . 
 

التصرفات المحددة من قبل الدول التي تشير إلى استعدادها 
لالنضمام : 

- تجري استعدادات ملموسة للتطبيق في عدد آبير من الدول التي 

هناك زيادة في انضمام الدول إلى 
المعـاهدتين المذآورتيـن  أعــاله ، 
مما يشكل تقدمًا ملحوظًا في اتجاه 

دخولهما حيز النفاذ . 

ــــــى  االنضمــــام إل
ــــــــــــــاهدتين  المع
المذآورتيـن أعـــاله 
ـــيز  لكــي تدخــال ح
النفــاذ فــــي ٢٠٠١ 

و٢٠٠٢ . 
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تستعد لالنضمام إلى المعاهدتين . 
عدد القوانين الوطنية التي تطبق المعاهدتين بصورة صحيحة : 

- عالوًة على البلدان المنضمة بالفعل إلى المعـاهدتين ، 
هناك عدد مساٍو من البلدان التــي ال تعـد طرفـًا حتـى اآلن ، 
ولكنها ُتعد تشريعاتها أو لديها بالفعل تشريعات تظــهر تقدمـًا 

في اتجاه التطبيق الصحيح للمعاهدتين . 
 

المعلومات التي حصلت عليها األمانة بصدد اإلجراءات المتخذة 
من جانب حكومات الدول األعضاء لتطبيق المعاهدتين : 

- تشـير المعلومـات التـي تلقتـها األمانـة إلـى أن عـددًا آبـيرًا مــن 
البلـدان تتـدارس مسـألة االنضمـام إلـــى المعــاهدتين ، وأن عــدد 
البلدان التي شــرعت فـي اتخـاذ إجـراءات التطبيـق آـاٍف لدخـول 

المعاهدتين حيز النفاذ . 

التطبيق المناسب بشكل عام علــى 
المستوى الوطني . 

ـــب  التطبيــق المناس
للمعــاهدتين علــــى 
المستوى الوطني . 

ردود الفعـل و التقـارير عـن الدراسـات واالجتماعـــات وحلقــات 
العمل التي أجريت من أجل ترويج المعاهدتين : 

ــة عمـل إقليميـة واحـدة فـي مونتيفيديـو ، آمـا  - نظمت الويبو حلق
توجهت ١٣ بعثة من موظفي الويبو إلــى أسـتراليا ، والـبرازيل ، 
ــهند ، وإسـرائيل ، وليسـوتو ، و ماليزيـا ،  ومصر ، وفرنسا ، وال

والمكسيك ، وموزمبيق ، وأسبانيا ، والسويد ، وتايالند . 

ستجري خالل سنة ٢٠٠١ أساســًا 
عدة أنشطة تستهدف نشــر الوعـي 

بأهمية هذا األمر . 

تزايـــــد الوعــــــي 
بالمنافع التــي يمكـن 
ــــــن  أن ُتســــتقى م
ــــــى  االنضمــــام إل

المعاهدتين . 

 
 

البرنامج الفرعي ١٠-٢- حماية األداء السمعي البصري ، وحماية حقوق هيئات البث اإلذاعي ، وحماية 
قواعد البيانات . 

 
اعتماد صك جديد بشأن األداء السمعي البصري ، وتوفير اإلرشاد بصدد تطبيق الصك الجديد .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
النجاح في اعتماد الصك الجديد ، وعدد األطراف الموقعة له : 

ـــة األداء الســمعي  - توصـل المؤتمـر الدبلوماسـي بشـأن حماي
البصري المنعقد في جنيف في الفترة ما بين ٧-٢٠ ديسمبر/آانون 
ـــد  األول ٢٠٠٠ إلـى تفـاهم حـول ١٩ مـن مجمـوع ٢٠ مـادة ، وق
اختتم التقرير المعد من قبل المؤتمر بتوصية موجهة إلــى جمعيـات 
الدول األعضاء في الويبو بالدعوة إلى انعقاد مؤتمر دبلوماسي ثاٍن 
من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن القضايــا المتبقيـة ، بمـا فـي ذلـك 

تحويل الحقوق . 
 

اإلجراءات المحددة التي اتخذتها الدول األعضاء مما يشير إلى 
استعدادها لالنضمام : 

- من المتوقع أن تتخذ اإلجراءات بعد اعتماد المعاهدة . 

تم التوصل إلى تفــاهم فيمـا 
يتعلــــق بكــــل األحكــــــام 
ـــدا بنــد  الرئيسـية ، فيمـا ع

واحد حول تحويل  
الحقوق . 

اعتماد صك جديد 
بشأن األداء 

السمعي البصري ، 
والتقدم في الحث 

على االنضمام إليه 
وتطبيقه . 

 
إحراز تقدم في اتجاه اعتمــاد المعـاهدة بشـأن حمايـة حقـوق هيئـات البـث اإلذاعـي وموزعـي 

البرامج المرسلة عبر الكابل .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
حصر القضايا التي يعتزم تغطيتها بواسطة المعاهدة الجديدة : 

 
 --

 
توفر مشاريع نصوص المعاهدة أو اقتراحات بلغة المعاهدة : 

 --

ُأرجـئ هـذا العمـــل خــالل 
االستعدادات لعقد المؤتمـر 
الدبلوماسـي بشـأن حمايـــة 
األداء السـمعي البصــري ، 
ومن المتوقــع اسـتئنافه فـي 

سنة ٢٠٠١ . 

إحـراز تقـدم جوهـري فــي 
ــأن  اتجاه اعتماد معاهدة بش
ـــــث  حقــــوق هيئــــات الب
اإلذاعي وموزعي البرامج 

المرسلة عبر الكابل . 
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إحراز تقدم في اتجاه المواءمة الممكنة لحماية قواعد البيانات .   الهدف : 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 

االتفاق على الشكل الذي ينبغي أن تتم المواءمة به (توصيات ، أو 
مبادئ مرشدة ، أو معاهدة) : 

- بدأ العمل على إجراء دراسة حول التأثير االقتصادي لحماية 
قواعد البيانات ، ومن المتوقع أن ُتستكمل الدراسة في ســنة ٢٠٠١ 

أو بدايات سنة ٢٠٠٢ . 
 

توفر مشاريع نصوص أو اقتراحات بشأن المواءمة : 
 --

يعتمد التقدم في هــذا األمـر 
ــــة الجـــاري  علــى الدراس
إعدادها في الوقت  الراهن 

 .

ــــي  إحــراز تقــدم ف
النقـــــاش حـــــــول 
ـــة  المواءمــة الممكن
ــــــد  لحمايــــة قواع

البيانات . 

 
 

البرنامج الفرعي ١٠-٣- حق المؤلف والحقوق المجاورة ، والتكنولوجيا الرقمية . 
 

ــو والمجموعـات المعنيـة األخـرى ، بالقضايـا  زيادة المعرفة والوعي ، لدى الدول األعضاء في الويب
التي تثيرها التكنولوجيا الرقمية ، وخاصًة عالقة تلك القضايا بالشبكات العالمية مثل اإلنترنت ، فيما 
ــًا وإنفاذهـا ؛ وإحـراز تقـدم  يتعلق بحماية وممارسة حق المؤلف والحقوق المجاورة وإدارتها جماعي

في اتجاه وضع مقاييس مقبولة يتم تطبيقها في هذا المجال . 

 الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
التوصيات والوثائق والمعلومات في هذا المجال : 

 --
ــا يتعلـق بالتوصيـات والوثـائق والمعلومـات التـي  ردود الفعل فيم

وفرتها الويبو : 
 --

األنشطة التي تمت بهدف نشر المعرفة والفهم : 
ــي  - حلقة دراسية إقليمية واحدة بشأن حماية وإدارة حق المؤلف ف
الشبكات الرقمية ، سئول ، ٢٥-٢٧ أآتوبر/تشــرين األول ٢٠٠٠ 

 .

بدأت عملية نشر المعرفة والوعي 
بهذه القضايا فقط في الربع األخير 
ــتزم  مـن سـنة ٢٠٠٠ ، ومـن المع
القيــام بأنشــطة تاليــة فــي ســــنة 

 . ٢٠٠١

زيـادة مناســـبة فــي 
معرفـــــــة آــــــــل 
ـــة  األطــراف المعني
وفهمـــها للقضايــــا 

المذآورة أعاله . 

 
ــم حمايتـها  توضيح التحديات المترتبة على حماية حقوق المؤلف و/أو الحقوق المجاورة ألمور قد تت

من خالل حقوق الملكية الفكرية ، وتوضيح آيفية التصدي إلى هذه التحديات .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
حصر هذه القضايا والخيارات المتوفرة أمام التشريعات  الوطنية 

 :
 --

 
ــها بصـدد تلـك الخيـارات ، ودراسـة هـذه  ردود الفعل التي تم تلقي

القضايا على الصعيد الوطني : 
 --

لتفـادي أي تداخـل مـــع مبــادرات 
المنظمات غير الحكومية ، لن تتم 
أية أنشطة في هـذا الصـدد خـالل 
فـترة السـنتين الراهنـة . وعندمـــا 
يحيـن الوقـــت ، ســوف تتــدارس 
إدارتــا حــق المؤلــف أو قــــانون 
الملكيــة الصناعيــة األمــــر فـــي 

مرحلة الحقة . 

توضيـــح القضايــــا 
ــأ نتيجـة  التي قد تنش
ـــن حــق  التداخـل بي
المؤلــف والحقـــوق 
المجـــــاورة مــــــن 
ــــوق  ناحيـــة ، وحق
الملكيــة الصناعيـــة 
من ناحية أخرى . 

 
دراسة العالقة بين اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة ، والسياسات المكافحــة 

لالحتكارات .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
التوصيات والوثائق والمعلومات في هذا المجال : 

 --
ردود الفعل فيما يتعلق بالتوصيات والوثائق والمعلومات التي 

وفرتها الويبو : 
 --

سوف يبدأ العمـل فـي هـذا 
المجال في سنة ٢٠٠١ . 

ـــى  وعـي أآـبر بالحاجـة إل
إقامة وتشغيل نظم متوائمة 
لممارســــة وإدارة حــــــق 
المؤلف والحقوق المجاورة 
ــــــــاييس  ، وتوفــــــر المق
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الضرورية . 
٠٠٠ ٧٠٣ ٢ فرنك سويسري إجمالي نفقات البرنامج الرئيسي ١٠ لسنة ٢٠٠٠ : 

 
 

البرنامج الرئيسي ١١- القضايا العالمية للملكية الفكرية  
 

٣٥-  لقد تطور اإلطار الذي وضع فيه هذا البرنامج الرئيسي بســرعة خـالل السـنة موضـوع البحـث ، 
ــات الـدول األعضـاء وآـل األطـراف ذات المصلحـة فيمـا يتعلـق بالقضايـا  وآان ذلك نتيجًة لتغير احتياج
العالمية للملكية الفكرية . وقد انعكس ذلك على وجه التحديد خالل النقاش الدائر بصـدد المـوارد الوراثيـة 
ــأن  في اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات (سبتمبر/أيلول ١٩٩٩) ، ونتائج اجتماع مجموعة العمل بش
التكنولوجيا البيولوجية (نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٩ ) وخــالل االجتمـاع المنعقـد بشـأن الملكيـة الفكريـة 
والموارد الوراثية (أبريل/نيسان ٢٠٠٠) ، والمشاورات الالحقة . ونتيجًة لما سلف ، فقــد تأسسـت اللجنـة 
الحكومية الدولية للملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور ، وذلك خالل جمعيات 
الدول األعضــاء فـي الويبـو فـي سـبتمبر/أيلـول ٢٠٠٠ . وقـد شـهدت تلـك الفـترة تكثيفـًا للنقاشـات حـول 

المجاالت ذات الصلة في عدد من المنتديات األخرى . 
 

ــد ترتيـب أولوياتـها بنـاًء علـى تلـك التطـورات : فقـد  ٣٦- وقد أملت هذه التطورات على األمانة أن تعي
ــن المعـتزم القيـام بـها (علـى سـبيل المثـال : تـم اإلعـداد لعقـد أول اجتمـاع علـى  أجريت أنشطة لم يكن م
ــيس اللجنـة الحكوميـة  اإلطالق للويبو بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية ، والقيام بعمل تمهيدي لتأس
الدولية للملكية الفكرية والمــوارد الوراثيـة والمعـارف التقليديـة والفولكلـور) ، بينمـا آـانت هنـاك أنشـطة 
مخطط للقيام بها خالل سنة ٢٠٠٠ ، وعلى وجه الخصوص أنشطة تتعلق بقضايا منتقاة للملكيـة الفكريـة 

والتنمية (البرنامج الفرعي ١١-٤) لم يتم إنجازها . 
 

٣٧- وإضافًة إلى النجاح في عقد اجتماع الويبو بشأن الملكية الفكرية والموارد البشرية وتأسيس اللجنة 
الحكومية الدولية للملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور ، فــإن أبـرز إنجـازات 
السنة تضمنت ما يلي : نشر تقرير عــن بعثـات الويبـو لتقصـي الحقـائق بخصـوص المعـارف التقليديـة ، 
ــوق الملكيـة  والتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة (UNEP) في نشر ثالث دراسات حالة عن دور حق

الفكرية في اقتسام المنافع المترتبة على استخدام المعارف التقليدية والموارد البيولوجية المرتبطة . 
 

٣٨- وعالوًة على ما سلف ومن أجل عكس آون الفولكلور جزءًا ال يتجزأ من المعارف التقليديــة ، فقـد 
أدمجنا خانات النتائج المرجوة ، والنتائج المحققة ، ومؤشــرات األداء الخاصـة بالبرنـامج الفرعـي ١١-٣ 
في الصندوق الخاص بالبرنامج الفرعي ١١-١ . وينعكس هذا التغيير ألغراض هذا التقرير فــي الجـداول 

التالية أدناه . 
 

٣٩- بناًء على عدد من الطلبات ، أجريت أعمال تستهدف استكشاف دور الملكية الفكرية في الحصـول 
على الرعاية الصحية ، وقد شارك مسئولون من الويبو ، لهذا الغرض ، في عــدد مـن االجتماعـات ، بمـا 
في ذلك المؤتمر الدولي الثالث عشر بشأن اإليدز/ فيروس نقص المناعة (يوليه/تموز ٢٠٠٠) في ديربان 
ــاع الطاولـة المسـتديرة علـى مسـتوى عـاٍل للمفوضيـة األوروبيـة بصـدد العمـل  (جنوب أفريقيا) ، واجتم
ــي إطـار الحـد مـن الفقـر –  الجاري على وتيرة أسرع من أجل التصدي إلى األمراض المعدية الرئيسية ف
ــا) ؛ و"حقـوق الملكيـة الفكريـة  اإليدز ، والمالريا ، والسل – (سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠) في بروآسل (بلجيك
ــى الرعايـة ، ومسـائل البحـث والتنميـة" (ديسـمبر/آـانون األول  والصحة العالمية ، تحديات الحصول عل
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٢٠٠٠) المنعقد في هينكستن (المملكة المتحدة) . آما استضافت الويبو اجتمــاع الطاولـة المسـتديرة حـول 
توافـق اآلراء بصـدد الحصـول علـى العـالج مـــن مــرض اإليــدز/ فــيروس نقــص المناعــة (جنيــف ، 

يونيه/حزيران ٢٠٠٠) . 
 
 

البرنامج الفرعي ١١-١- حماية المعارف التقليدية ، واالبتكارات ، واإلبداع 
 

- تعزيز الحماية والمحافظة واقتسام المنافع في مجال المعارف التقليديـة واالبتكـارات واإلبـداع، 
وذلك من خالل استخدام نظام الملكية الفكرية . 

- إحراز تقدم في تطوير المقاييس واآلليات والممارســات الفعالـة المسـتندة إلـى الملكيـة الفكريـة 
لحماية الفولكلور على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية . 

- فحص إمكانيات االستخدام األوسع لنظام الملكية الفكرية لحماية الفولكلور واستخدامه بصـورة 
مستدامة ، باإلضافة إلى تسويقه تجاريًا بما فيه الفائدة . 

ــل المحافظـة علـى الفولكلـور وحمايتـه وتعزيـزه  تجاريـًا ،  - فحص النظم الممكن تطبيقها من أج
باإلضافة إلى اقتسام المنافع التي ُتستقى منه . 

 األهداف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
ردود الفعل وتقارير االجتماعات التي شارك فيها أصحاب المصلحة 

وصانعو القرارات ، التي انصبت على حماية المعارف التقليدية 
واالبتكارات واإلبداع : 

 
المشارآة في االجتماعات التي نظمتها الويبو ومنظمات أخرى: 

- إشـبيلية ، مجموعـــة العمــل الخاصــة المفتوحــة العضويــة 
ـــة بشــأن تطبيــق المــادة (٨) ي  المنعقـدة بيـن دورتيـن ، المجتمع
 (CBD) ـــة التنــوع البيولوجــي واألحكـام المتعلقـة بـها مـن اتفاقي

(مارس/آذار ٢٠٠٠) ؛ 
- موسـكو ، االحتفـاالت بـالذآرى العاشـرة لتأسـيس الرابطـــة 
الروسـية لشـعوب الشـــمال األصليــة (RAIPON) (مــايو/أيــار 

٢٠٠٠) ؛ 
- بكين ، ندوة بمشارآة رفيعة المستوى حول "حمايــة الملكيـة 
الفكريـة فـي الصيـن – التحديـات والفـــرص فــي القــرن الحــادي 

والعشرين" ، (يوليه/تموز ٢٠٠٠) ؛ 
ــر :  - هانوفر ، إآسبو ٢٠٠٠ – الحوار العالمي – مكافحة الفق
ــــة والتحالفـــات الجديـــدة (يوليـــه/تمـــوز  االبتكــارات االجتماعي

٢٠٠٠) ؛ 
ـــة  - جنيـف ، مجموعـة العمـل بشـأن السـكان األصلييـن التابع
 (UNHCHR) ، لمفوضيــة األمــم المتحــــدة لحقـــوق اإلنســـان

(يوليه/تموز ٢٠٠٠) ؛ 
ـــة (أآتوبــر/تشــرين األول  - موسـكو ، منتـدى الملكيـة الفكري

٢٠٠٠) ؛ 
- ســتوآهولم ، االجتمــاع العــام الســنوي لالتحــــاد الدولـــي 
للمنظمــات المعنيــة بحقــوق االستنســاخ (أآتوبــر/تشـــرين األول 

٢٠٠٠) ؛  
ـــأن  - ميونيـخ ، حلقـة دراسـية نظمـها معـهد مـاآس بالنـك بش

الموارد األصلية والتقليدية (نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٠) ؛ 
ــة  - جنيـف ، اجتمـاع الخـبراء بشـأن النظـم والخـبرات الوطني
ـــة واالبتكــارات والممارســات  الخاصـة بحمايـة المعـارف التقليدي
 (UNCTAD) مؤتمـــر األمـــم المتحـــدة للتجـــــارة والتنميــــة)

(أآتوبر/تشرين األول– نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٠) ؛ 

مشارآة و اندماج أآبر مــن 
جانب الويبو فـي المنـابر ، 
وانتهازها للفرص الســانحة 
للمساهمة في تعزيز النظرة 
إلــى الــــرؤى والتوقعـــات 
ــة  بصدد دور الملكية الفكري
ـــــة المعــــارف  فـــي حماي
التقليدية والمحافظة عليها ، 
ـــافع المترتبــة  واقتسـام المن
علـــى اســـــتخدامها هــــي 
واالبتكارات واإلبداع ، بما 

في ذلك الفولكلور. 

النظرة المتعمقة في 
اآلراء والتوقعــــات 
والــرؤى المتعلقــــة 
باالحتيـاج المحتمــل 
ـــر نظــام  إلـى تطوي
ـــــة  الملكيـــة الفكري
لحمايــة المعــــارف 
ــــــــــــــــــة  التقليدي
واالبتكــــــــــــارات 

واإلبداع . 
 

ــــي  إحــراز تقــدم ف
وضـــع المقــــاييس 
ـــــــــــــــــات  واآللي
ـــــــــــات  والممارس
ــــة  الخاصـــة بحماي

الفولكلور . 
 

تكامل أوســع نطاقـًا 
ــــــة  لنظـــــام الملكي
الفكريــــــة فــــــــي 
التشريعات الوطنيــة 
باعتبارهـــــــــا أداة 
لحمايــــة أشــــــكال 
التعبــــــير عـــــــن 

الفولكلور . 
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ــة  - تشيانج راي ، اجتماع الويبو األقاليمي بشأن الملكية الفكري
والمعارف التقليدية (نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٠) ؛ 

- بـانكوك ، حلقـة العمـل األقاليميـة لمنظمـة الصحـة العالميـــة 
بشــأن حقــوق الملكيــة الفكريــة فــــي مجـــال الطـــب التقليـــدي 

(ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠) . 
 

قدر المشــارآون فـي االجتماعـات المذآـورة أعـاله تقديـرًا ثمينـًا توفـير 
الويبو المعلومات الفنية الخاصة بالملكية الفكرية . ونظـرًا للتداخـل بيـن 
المجاالت المختلفة التي غطتها أعمال تلك األنشطة ، فقد استفادت الويبو 
ـــاالت  ، حيـث تشـكل لديـها فـهم أفضـل لضروريـات وديناميكيـات المج

السياسية ذات الصلة . 
 

عدد البلدان المطالبة بالنصيحة والمساعدة في مراجعة تشريعاتها حتى 
تعكس استخدام نظام الملكية الفكرية في حماية أشكال التعبير عن 

الفولكلور . 
 --

عدد المشارآين في حلقات العمل ، والحلقات الدراسية التدريبية ، 
والمؤتمرات : 

 --
عدد الدراسات المنشورة والمشاريع الرائدة المنفذة بصدد تطبيق نظام 

لحماية المعارف التقليدية ؛ عدد المتلقين : 
- تـم التكليـــف بالقيــام بدراســة جــدوى الســتخدام قــانون أو 
ممارسـات الملكيـة الفكريـة مـن أجـل حمايـــة المعــارف التقليديــة 

والفولكلور ؛ 
ــام بدراسـة فـي  - أجري العمل التحضيري بصدد التكليف بالقي
أمريكـا الشـمالية عـن العـرف الســـائد والنظــم الضابطــة لحمايــة 
المعارف واالبتكارات واإلبداع في المجتمعات المحلية التقليدية ؛ 

ــن  - أجـري العمـل التحضـيري بصـدد تنفيـذ مشـروع رائـد ع
االآتسـاب واإلنفـاذ الجمـاعي واإلدارة الجماعيـة لحقـــوق الملكيــة 

الفكرية في المعارف التقليدية ؛ 
ــروع لدراسـة التـأثيرات  - أجري العمل التحضيري بصدد مش
الضمنيـة المتعلقـة بالملكيـة الفكريـــة لوثــائق المعــارف التقليديــة 

وتضمين تلك الوثائق آجزء مكمل للطريقة التقنية السابقة ؛ 
- العمل القاعدي بخصـوص تنظيـم حلقـات عمـل عـن حمايـة 
ــي يعـتزم إقامتـها فـي  المعارف التقليدية واالبتكارات واإلبداع ، الت

سنة ٢٠٠١ . 
 

عدد البلدان ، والمنظمات الحكومية الدولية ، والمؤسسات التي تلقت 
معلومات ومشورة بصدد حماية المعارف التقليدية واالبتكارات واإلبداع 

 .
 --

نتيجًة لتبين وجود أولويــات 
ـــق  أخــرى ، فقــد تــم تطبي
ــة لتحقيـق  األنشطة المعتزم
هــذه النتيجــة إمــــا علـــى 
المستوى التحضيري   فقط 

، أو تم تأجيلها . 

تقديـر أوسـع نطاقــًا 
الســــتخدام نظــــام 
الملكية الفكرية مـن 
أجــــــل حمايــــــــة 
ـــة  المعـارف التقليدي
واالبتكــــــــــــارات 

واإلبداع . 
 

وعـي أوسـع نطاقــًا 
باســــتخدام نظـــــام 
الملكية الفكرية مـن 
ـــــتخدام  أجـــل االس
المســــتدام واإلدارة 
ــاري  والتسويق التج
النــــافع ألشــــــكال 
التعبــــــير عـــــــن 

الفولكلور . 

تعزيز فهم حقوق الملكية الفكرية ودور عالقات الويبو مــع المنتديـات األخـرى التـي تتـدارس أمـورًا 
تتعلق بحماية المعارف التقليدية واالبتكارات واإلبداع .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد الدراسات المنشورة عن استخدام نظـام الملكيـة الفكريـة فـي 
حماية المعارف التقليدية واالبتكارات واإلبداع . وعــدد   المتلقيـن 

 :
ـــات  - النشـر إلكترونيـًا ، بغـرض الحصـول علـى تعقيب

ـــا المتعلقــة  وعـي مـتزايد بالقضاي
بالمعـارف التقليديـة ، مـن خـــالل 
ــك عـبر  نشر المعلومات بما في ذل
موقــع الويبــو علــى اإلنـــترنت ، 

فـهم أفضـــل لنظــام 
ـــــة  الملكيـــة الفكري
ــارف  وعالقته بالمع
ــــــــــــــــــة  التقليدي
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الجمهور ، لتقرير يتألف من ٣٤٠ صفحة عن بعثات تقصي 
ــارف التقليديـة  الحقائق التي قامت بها الويبو بخصوص المع

في عامي ١٩٩٨ و ١٩٩٩ ؛ 
 

عدد ونوع المعلومات ومواد التدريس التي نشرت بخصوص 
حماية المعارف التقليدية واالبتكارات واإلبداع : 

- تم ، بالتعاون مع أآاديمية الويبو العالمية ، إعداد مواد 
للتدريــب علــى حمايــة المعــارف التقليديــة واالبتكـــارات 

واإلبداع والفولكلور . 
 

ــف  بخصـوص نتـائج العمـل المكث
ـــه الويبــو لتقصــي  الـذي قـامت ب

الحقائق . 
 

تـم اإلعـداد فقـط ألنشـطة أخـــرى 
آان من المخطط تنفيذهــا ، وذلـك 
ــرى  نتيجة تبين وجود أولويات أخ
ترتبت علــى التطـورات الخاصـة 

بهذا البرنامج في سنة ٢٠٠٠ . 

واالبتكــــــــــــارات 
واإلبداع . 

 
 

البرنامج الفرعي ١١-٢- التكنولوجيا البيولوجية والتنوع البيولوجي  
 

بلورة فهم أوضح لألبعاد االجتماعية واالقتصادية واألخالقية لحماية الملكية الفكرية ، حسبما تطبــق 
على اختراعات التكنولوجيا البيولوجية وعلوم الجينوم .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد اجتماعات الخبراء التــي انعقـدت بـهذا الخصـوص ، وردود الفعـل 

عليها . 
 

عدد البلدان التي طلبت وحصلت بالفعل على معلومات . 
 

عدد المطبوعات ذات الصلة : 
- تم إعداد وإصدار استبيان بخصوص حماية االختراعات في 
مجال التكنولوجيا البيولوجية من خالل نظام البراءات ونظم حماية 
األصناف النباتية ، آما تم تجميع معلومات من ردود الفعل التي تم 

تلقيها . 
ــات  - وإضافـًة إلـى ذلـك ، جـرى العمـل علـى تجميـع المعلوم
الخاصة بحماية االختراعات في مجال التكنولوجيا البيولوجيــة مـن 

خالل نظام البراءات ونظم حماية األصناف النباتية . 

ـــن التقــدم بالســرعة  لـم يك
ـــد تــم  المتوقعـة مسـبقًا ، فق
تكريـس الوقـــت والمــوارد 
علـــى أولويـــات أخـــــرى 

تحددت فيما بعد . 

بلـورة فـهم أوضـــح 
لألبعــاد األخالقيـــة 
ـــــة  لحمايــــة الملكي
ــا يتعلـق  الفكرية فيم
ـــــــــــــات  باختراع
ـــــــــــــا  التكنولوجي
ـــوم  البيولوجيـة وعل

الجينوم . 

 
تعزيـز فـهم دور الملكيـة الفكريـة ونظـام الملكيـة الفكريـة فـي المحافظـة علـى التنـوع البيولوجــي ، 

وصيانته ونشره .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد ونوع مواد ووحدات التدريب المعدة من أجل تعزيز فهم 

التنوع البيولوجي : 
 --

عدد المنظمات ، والمؤسسات ، والبلدان التي حصلت على 
المشورة بصدد العالقة بين الملكية الفكرية وحماية التنوع 

البيولوجي : 
- نظمت الويبو ألول مرة اجتماعًا حول الملكية الفكريــة 
ــد  والمـوارد الوراثيـة (جنيـف ، أبريـل/نيسـان ٢٠٠٠) ، وق
ـــن ١٢٣ دولــة عضــو و١٣  حضـر االجتمـاع مندوبـون ع

منظمة حكومية دولية . 
- التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة (UNEP) في 
نشر ثالث دراسات حالة عن استخدام حقوق الملكية الفكرية 
ــى المـوارد  البيولوجيـة ، بمـا  في اقتسام المنافع المترتبة عل
فـي ذلـك رفـع الدراسـات إلـى المؤتمـر الخـامس ألطـــراف 
ــوع البيولوجـي (COP5) (نـيروبي ، مـايو/أيـار  اتفاقية التن

ـــا فيــها  أصبحـت الحكومـات ، بم
ـــدول األعضــاء فــي  حكومـات ال
الويبــو ، والمنظمــات الحكوميـــة 
الدوليــــة ، والمنظمــــات غـــــير 
الحكوميـــة ، والمؤسســـــات ذات 
الصلة ، أآثر وعيًا بــدور الملكيـة 
الفكرية في المحافظة على التنــوع 

البيولوجي ، وصيانته ونشره . 

ـــًا  فــهم أوســع نطاق
لـــــدور الملكيــــــة 
ـــــام  الفكريــــة ونظ
الملكية الفكريــة فـي 
المحافظـــة علـــــى 
التنوع البيولوجــي ، 
وصيانته ونشره . 
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ــي  فحص الدور الذي يحتمل للملكية الفكرية أن تلعبه في تسهيل الحصول على الموارد الوراثية ، وف
اقتسام المنافع المترتبة على استخدام تلك الموارد في اختراعات التكنولوجيا البيولوجية .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عـدد المنظمـات ، والمؤسسـات ، والبلـدان التـــي حصلــت علــى 
ــهيل الحصـول  المشورة بصدد استخدام حقوق الملكية الفكرية لتس
ــام المنـافع المترتبـة علـى اسـتخدام  على الموارد الوراثية ، واقتس

تلك الموارد في اختراعات التكنولوجيا البيولوجية : 
مشارآة مسئولين من الويبو ، بناًء على طلــب الجـهات المعنيـة ، 
في اجتماعات (وطنيـة وإقليميـة) تـم تنظيمـها مـن قبـل منظمـات 
أخـرى ، أو هيـاآل منظمـة األمـم المتحـدة ، أو دول أعضـاء فــي 

الويبو : 
ــــة الفكريـــة والتكنولوجيـــا  - بالجيــو : مؤتمــر الملكي

البيولوجية العالمية (مارس/آذار ٢٠٠٠)  
ــامس ألطـراف اتفاقيـة التنـوع  - نيروبي : االجتماع الخ

البيولوجي (مايو/أيار ٢٠٠٠) ؛ 
- طهران : االجتماع الثالث لمجموعة االتصــال التابعـة 
للجنة الموارد الوراثية في األغذية والزراعة  (أغسطس/آب 

٢٠٠٠) ؛ 
- روما : الدورة الثانية لمجموعة العمل الفنية الحكومية 
الدوليـة بشـأن المـــوارد الوراثيــة الحيوانيــة فــي األغذيــة 

والزراعة (سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠) ؛ 
- جنيف : لجنة التجارة والبيئة (CTE) التابعة لمنظمــة 

التجارة العالمية (أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠) ؛ 
ـــن لمجموعــة  - نوشـاتل : االجتمـاع الرابـع بيـن دورتي
االتصال الخاصة بمنظمة األمم المتحدة لألغذيــة والزراعـة 
ـــة والزراعــة  (FAO) بشـأن المـوارد الوراثيـة فـي األغذي

(نوفبمر/تشرين الثاني ٢٠٠٠) . 

ــذي يحتمـل  زيادة الوعي بالدور ال
لحقـوق الملكيـة الفكريـة أن تلعبــه 
في تسهيل الحصول على الموارد 
الوراثيـة ، وفـــي اقتســام المنــافع 
ــــى اســـتخدام تلـــك  المترتبــة عل
ـــــــات  المـــــوارد فـــــي اختراع

التكنولوجيا البيولوجية . 

إتاحــة المعلومـــات 
ـــع  علـى نطـاق أوس
ـــوق  بصـدد دور حق
الملكية الفكريــة فـي 
تســهيل الحصــــول 
ــــــوارد  علـــــى الم
الوراثيـــة ، وفـــــي 
ــــــافع  اقتســــام المن
المترتبــــة علــــــى 
اســـــتخدام تلـــــــك 
ـــــــي  المــــــوارد ف
ــــــــــــــات  اختراع
ـــــــــــــا  التكنولوجي

البيولوجية . 

 
 

البرنامج الفرعي ١١-٣- حماية الفولكلور 
ُأدمج مع البرنامج الفرعي ١١-١ 

 
 

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

ــي نقـل التكنولوجيـا المسـتدامة بيئيـًا ، وفـي التجـارة اإللكترونيـة فيمـا  فحص دور الملكية الفكرية ف
يتعلق بالتراث الثقافي ، باعتبارها أحـد عنـاصر اسـتراتيجيات التنميـة االقتصاديـة ، واالجتماعيـة ، 

والثقافية ، والتكنولوجية . 
 الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد ونوع مواد المعلومات والدراسات والتقارير التي تم إعدادها 

بخصوص دور الملكية الفكرية في تعزيز التنمية المستدامة . 
 --

ــا  عدد المشارآين في االجتماعات المخصصة لمناقشة هذه القضاي
، ووجود دليل على عمق الفهم لهذه األمور . 

 --

نتيجًة لتبين وجود أولويات أخرى 
، لم يتم تنفيذ أي من األنشطة التي 

تم التخطيط للقيام بها . 

ــــــهم  التقديــــر والف
ـــــة  األعمــــق لكيفي
ــــة  مســـاهمة الملكي
الفكرية فــي التنميـة 
ـــــــــــة ،  االقتصادي
ـــــــــة ،  واالجتماعي
ـــــــــــــــة ،  والثقافي

والتكنولوجية . 
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٠٠٠ ٧٤٧ ١ فرنك سويسري إجمالي نفقات البرنامج الرئيسي ١١ لسنة ٢٠٠٠ : 
 
 

البرنامج الرئيسي ١٢- تكنولوجيا المعلومات والخدمات اإلعالمية بشأن الملكية الفكرية 
 

٤٠- حتى ُيَنَفذ هذا البرنامج الرئيسي بفاعلية ، تبنــت األمانـة مبـادئ "منهجيـة دورة عمـر المشـروع " 
التي أدت إلى تحســين هيكـل إدارة تكنولوجيـا المعلومـات ، وغطـت ثالثـة مجـاالت رئيسـية هـي : إدارة 
األعمال ، والمشاريع ، والخدمات . وقد أظهر هذا الــهيكل الجديـد منـافع واضحـة وقابلـة للقيـاس ، حيـث 
زادت مستويات التعاون فيما بين آل نواحي تكنولوجيــا المعلومـات ، بمـا فـي ذلـك االقتسـام واالسـتخدام 
ــهج جديـد  المشترآين للموارد ، والمعرفة ، والخبرة  التقنية ؛ وقد تمت االستفادة في هذا الصدد بإدخال من
لإلدارة المشترآة ، باإلضافة إلى أدوات عملية جديدة ، مثل مقاييس التوثيق . وقد تحسن مستوى استقرار 
ومتانة البنية التحتية للشبكات وخدماتها من خالل رفع قدرات مكونات النظام ، ومحطات العمل المكتبية ، 
ــي لمـا يزيـد عـن ١٢٠٠ مسـتخدم ،  وتخفيض حاالت الخلل التقني الفردية إلى أدنى حد . وُقدَِّم الدعم التقن
وظلت النظم في حالتها التشغيلية السليمة حوالي ٥ر٩٩ % مــن الوقـت ، وأجريـت المعـامالت بشـأن مـا 

يزيد عن ٩٠٠٠ رسالة بالبريد اإللكتروني في اليوم الواحد . 
 

٤١- ُأحـــرز تقـــدم آبـــير فـــي اإلعـــداد لتطبيـــق عمـــل شـــــبكة الويبــــو العالميــــة للمعلومــــات             
(WIPONET) حسبما وضعت الويبو الفكرة األساسية لها في عام ١٩٩٨ ووافقت عليها الدول األعضاء 
. وفي ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ ، وقعت الويبو عقدين مع شرآتين لتوفــير البنيـة التحتيـة والمكونـات 
الالزمة لمرآز شبكة الويبو العالمية للمعلومات                       (WIPONET Center) ، وطاقم شبكة 
الويبو العالمية للمعلومات (WIPONET Kit) . وآما آان مخططًا له ، ستتاح مرافق المرآز لكل مكاتب 
الملكيـة الفكريـة الوطنيـة ذات االتصـال بـاإلنترنت ؛ أمـا توفـير طـاقم شـبكة الويبـو العالميـة للمعلومــات 
ــاإلنترنت ، وأجـهزة وبرامـج الكمبيوتـر) ، فـهو  (WIPONET Kit) (وهو عبارة عن إمكانية االتصال ب
سيسمح لمكاتب الملكية الفكرية في الدول األعضاء في الويبو التي ال يوجــد لديـها اتصـال بـاإلنترنت فـي 
الوقت الراهن ، بالحصول على أدوات االتصال الالزمة لكي تتمكن من االستفادة بمنـافع النظـام العـالمي 
للملكية الفكرية . وبالنسبة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصــة  باألمانـة ، فقـد تـم تطويـر النظـم 
المالية اإلدارية القائمة بالفعل مــن أجـل تحسـين أعمـال المحاسـبة وإعـداد تقـارير النفقـات . آمـا أجريـت 
تحسينات رئيسية على خدمات اإلنترانت الجديدة ، باإلضافة إلى إعادة تصميم موقع الويبو على اإلنترنت 
الذي تم إطالقه في سبتمبر/أيلول . ومن ناحية أخرى ، فقد أجــري توسـيع للشـبكة الداخليـة لتغطـي مبنـى 

ــز جنيـف الدولـي للمؤتمـرات ؛ وفـي إطـار مشـروع    بروآتر آند چامبل (Procter & Gamble) ومرآ
(FOCUS) ، انتقلت ٤٠٠ محطة عمل إلى وسط اإليثرنت السريع . 

 
٤٢- قدمت دائرة الخدمات اإلعالمية  بشــأن الملكيـة الفكريـة الدعـم للجنـة الدائمـة المعنيـة بتكنولوجيـا 
المعلومات (SCIT) التي اجتمعت في يوليه/تموز ٢٠٠٠ ، ووافقت على بـدء عمليـة إعـادة بنـاء تغطـي 
تنظيم اللجنة ، وأنشطتها ، وأساليب عملها . وقد تلت االجتماع سلسلة من المشاورات التي سمحت للويبــو 
برفع مشاريع اقتراحات للدول األعضاء للتعليق عليها ، وذلك عبر الوسائل اإللكترونية . وقد بذلت اللجنة 
ــها فـي توفـير رقابـة  الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات تلك الجهود إلجراء اإلصالح انطالقًا من رغبت
ــرارات تتمـيز بمرونـة  أفضل ألنشطة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالويبو ، والحاجة إلى آلية التخاذ الق
وديناميكية آافية للتكيف مع البيئة التكنولوجية المتغــيرة بسـرعة فائقـة . آمـا قدمـت األمانـة دعمـًا نشـطًا 
ــة لتنظيـم الملفـات إلكترونيـًا ، ونسـقت المـهام بيـن فريقـي عمـل لتولـي  للعمل الجاري لوضع مقاييس فني
ــرًا فنيـًا   سـنويًا ، نشـرت علـى  مراجعة مقاييس الويبو رقم ١١ . ومن ناحية أخرى ، ُنِظَر في ١٤٩ تقري
موقع الويبو ، آما تم توفير إحصائيات لسنتي ١٩٩٧ و ١٩٩٨ علــى قـرص مدمـج بذاآـرة قـراءة فقـط ، 
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وفي وثائق ورقية ، وعبر اإلنترنت . آما ُوفرت مجموعة آبيرة من البيانات الخاصة بالملكية الفكرية من 
خالل قاعدتي البيانات JOPAL             وGlobalPat ، ونظام التصنيف الدولي لبراءات االختراع . 

 
 

 (WIPONET) البرنامج الفرعي ١٢-١- شبكة الويبو العالمية للمعلومات
 

توفير البنية التحتية لشبكة المعلومات الضرورية لألوساط المعنية بالملكية الفكرية ، والمتصلة فيما 
بينها في شبكة عالمية .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد مكاتب الملكية الفكرية التي تم ربطها من خالل التطبيق المقسم إلى 
ــهاء مـن توفـير  مراحل لشبكة الويبو العالمية للمعلومات (المفترض االنت
ــى آـل مكـاتب الملكيـة الفكريـة تقريبـًا فـي  االتصال األساسي بالشبكة إل

الدول األعضاء في الويبو بحلول منتصف سنة ٢٠٠٠) : 
ـــاقيتين مــع شــرآتين  - تـم فـي ديسـمبر/آـانون األول ٢٠٠٠ توقيـع اتف

لترآيب وصيانة مرافق شبكة الويبو العالمية للمعلومات . 

اتفقت الجلسة العامة للجنـة 
ــة بتكنولوجيـا  الدائمة المعني
المعلومات ، فــي اجتماعـها 
ـــي يوليــه/تمــوز  المنعقـد ف
٢٠٠٠ ، علـى اســتراتيجية 
جديــدة لنطـــاق ومراحـــل 
 . (WIPONET) مشروع
وقـد آـانت هـذه المراجعـــة 
ضرورية بعد أن تبين عــدم 
آفاية الميزانية المخصصــة 
ــك  فـي السـابق . ونتيجـة ذل
آـانت التـــأخير فــي تنفيــذ 
ــــهام  المشـــروع ؛ إال أن م
إنجـــاز هــــذا المشــــروع 
ـــبة  أصبحـت مفهومـة بالنس
ـــــــــدول  لألمانـــــــة ، وال
األعضـــاء ، والشــــرآتين 
ـــن  المتعـاقدتين ، ولذلـك فم
الممكن أن يتم اإلنجــاز فـي 
إطار الميزانية  المخصصة 

 .
 

ــة نشـر المرافـق  أعيد جدول
ــة  الالزمة بين مكاتب الملكي
الفكرية بحيث تبــدأ العمليـة 
في يونيه/حزيران   ٢٠٠١ 

 .

ُأحرز تقدم في إقامة 
وتشغيل بنيــة تحتيـة 
ــــــة  لشــــبكة للملكي
الفكرية تتصــل مـن 
خاللــــها مكـــــاتب 
الملكية الفكريــة فـي 
الـدول األعضـــاء ، 
واألمانة ، وأعضاء 
األســـرة العالميـــــة 

للملكية الفكرية . 

خدمات تجميع البيانات وشبكات المعلومات التي يمكــن الحصـول عليـها 
ــائق  مـن خـالل شـبكة الويبـو العالميـة للمعلومـات ؛ النسـبة األعلـى للوث
ــًة بالوثـائق الورقيـة فـي تبـادل البيانـات بموجـب نظـم  اإللكترونية مقارن

الحماية العالمية : 
 --

لـم يتحقـق ذلـــك ، بــل تــم 
ــران  التأجيل إلى يونيه/حزي

 . ٢٠٠١

ــــد  االســتخدام المفي
ــــل  والنــافع مــن قب
األســـرة العالميـــــة 
ـــــة  للملكيـــة الفكري
لشـــــبكة الويبــــــو 
العالمية  للمعلومات 

 .
ــة علـى أطقـم دعـم تقنيـة للمعـدات ،  عدد مكاتب الملكية الفكرية الحاصل
وبرامـج آمبيوتـــر ؛ وعــدد الموظفيــن الحــاصلين علــى تدريــب فــي 

 : (WIPONET SP) تكنولوجيا المعلومات في إطار برنامـج
 --

عدد الموظفين الموفرين للدعم الفني محليًا ، والحاصلين على الحد 
األدنى من التدريب في تكنولوجيا المعلومات : 

لـم يتحقـق ذلـــك ، بــل تــم 
ــران  التأجيل إلى يونيه/حزي

 . ٢٠٠١

ــو  تعزيـز دعـم الويب
الســـتخدام شـــــبكة 
ـــــة  الويبــــو العالمي
للمعلومات من قبـل 
ـــــة  مكــــاتب الملكي
الفكريـة فـي الــدول 
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 -- األعضاء في الويبو 
 .

األداء المحسن لنظم وخدمات تكنولوجيا المعلومات المقدمة داخليًا 
للمكتب الدولي : 

- تم تقديم الدعم الفني لـــ ١٢٠٠ محطـة عمـل ، آمـا تـم نشـر 
المعـدات التاليـة : ٤٥٠ جـهاز آمبيوتـر شـخصيَاً ، و٣٥٠ جــهاز 
طباعـة لالسـتخدام المحلـي ، و٣٥ جـهاز طباعـــة للشــبكة ، و٣٤ 

جهاز آمبيوتر محموًال ؛ 
ــات ،  - تدريـب ٦٦٥ شـخصًا علـى أدوات تكنولوجيـا المعلوم
 Internet و ،  MS Office و ، Windows NT مثــل

 . publishing
ــامالت بشـأن  - قام مكتب المساعدة الداخلية بتلقي وإجراء المع

ما يزيد عن ٠٠٠ ١٩ مكالمة لطلب المساعدة ؛ 
- بلغت نسبة استمرار عمل الجهاز الخادم ٥ر٩٩ % ، وآانت 
البوابة الجديدة للبريد اإللكتروني عبر اإلنــترنت تعمـل علـى مـدار 
٢٤ ساعة طوال أيام األسبوع ؛ وبلغ معدل إرســال وتلقـي رسـائل 

البريد اإللكترونية ما يزيد عن ٩٠٠٠ رسالة يوميًا ؛ 
- تحسنت االتصاالت بالمرآز الدولي للحساب اإللكتروني فــي 
ــه  منظومـة األمـم المتحـدة (ICC) بحيـث بلغـت نسـبة توفـر خدمت

المرآزية حوالي ٥٦ر٩٩ % ؛ 
ــع اإللكترونيـة ،  - بدأ تطبيق نظام إلكتروني جديد لعمليات الدف
حيث تم إعداد ٤٠٠ ١٤ قائمة رواتب في الوقت المحــدد ودون أي 

خطأ ؛ 
ــات لتصفـح مـا يزيـد عـن مليونـي صفحـة علـى  - وجهت طلب
اإلنترنت/اإلنترانت ، آما زادت حرآـة اإلنـترنت فـي الويبـو إلـى 

١٠٠ جيجا بايت في الشهر ؛ 
- تم توسيع شبكة اإلنترنت داخليًا بحيث غطت مبنـى بروآـتر 

آند چامبل و مرآز جنيف الدولي للمؤتمرات ؛ 
ــدَّم  - تم توسيع نطاق محطات العمل ذات اللغات المتعددة ، و ُق

الدعم الفني الستعراض البيانات باللغتين اليابانية والصينية ؛ 
- وآجزء من مشـروع FOCUS ، تـم تحويـل مـا يزيـد عـن 
ـــم  ٤٠٠ محطـة عمـل علـى وسـط اإليـثرنت السـريع ، وتـم تصمي
ــة للمعلومـات  وشراء وبدء عمل غرفة آمبيوتر شبكة الويبو العالمي

 .

تحسـن فـي قـدرات األمانــة 
على العمل فــي بيئـة تـزداد 
فيها الوسائل اإللكترونية . 

تعزيــــز قــــــدرات 
ـــــــــــــــا  تكنولوجي
ـــــي  المعلومــــات ف

المكتب الدولي . 

 
 

البرنامج الفرعي ١٢-٢- نظم المعلومات بشأن الملكية الفكرية  
 

تسهيل الحصول على المعلومات بشأن الملكية الفكرية ، والحث على استخدامها .   الهدف : 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 

وضع برنامج فعال للمكتبة الرقمية للملكيــة الفكريـة (IPDL) ، ونطـاق 
ــة للملكيـة الفكريـة مـن خـالل البرنـامج  واستخدام خدمات المكتبة الرقمي
ـــًة بالبيانــات المتاحــة  الخـاص بالمكتبـة الرقميـة للملكيـة الفكريـة مقارن

لالستخدام عبر النظم اإللكترونية : 
- نشر عدد ١٩٩٩-٢٠٠٠ من آتيب الويبو على قرص مدمج 
 (WIPO Handbook on IP : بذاآـرة القـراءة فقـط بعنـوان
Information and Documentation  ، وهــو مصــدر ذو 
ـــاييس وتوصيــات الويبــو ومبادئــها  مصداقيـة آبـيرة آمرجـع لمق

التوجيهية ) . 

تـم تعزيـز ســـبل اســتخدام 
المعلومـات بشـــأن الملكيــة 
ــها ،  الفكرية والحصول علي
وذلــك مــن خــالل موقـــع 
الويبو على اإلنترنت الــذي 
أتيح عليــه ١٤ مقياسـًا فنيـًا 
ــــق  ومـــادة إرشـــادية تتعل
بالمعلومـات بشـأن الملكيــة 

الفكرية . 

اســــتخدام أآــــــثر 
فاعليــة وإمكانيـــات 
ــــول  أفضــل للحص
علـــى المعلومــــات 
ــــــة  بشـــــأن الملكي

الفكرية . 
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- إعداد ١٤٩ تقريرًا فنيـًا سـنويًا عـن األنشـطة المقامـة حـول 
ــات التجاريـة والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة فـي  البراءات والعالم
ــع الويبـو ، حسـبما وردت مـن  ١٩٩٨-١٩٩٩ ، ونشرها على موق

مكاتب الملكية الفكرية . 
- إعداد اإلحصائيات السنوية للنشر في شكل وثائق إلكترونيـة 
ــة لسـنة ١٩٩٧ نشـرت علـى قـرص  وورقية : اإلحصائيات النهائي
ــة لسـنة  مدمج بذاآرة القراءة فقط ، آما نشرت اإلحصائيات المبدئي

١٩٩٨ في شكل وثائق ورقية ، وأتيحت على اإلنترنت . 
- تم تحديث قاعدة بيانات (JOPAL) على اإلنترنت ، (وهــي 
مجموعة من األدبيات المرجعية غير المحمية بــبراءات ، المناسـبة 
لبحث أو فحص طلبات البراءات) ، وقد تم تحديثها شــهريًا اسـتنادًا 
إلى المعلومات المرسلة من قبــل مكـاتب الملكيـة الفكريـة (حوالـي 
٦٠٠ ُمدخل في الشهر) . وتجري حاليًا مراجعة لالستخدام الراهن 
 (NPL) لقاعدة البيانات بترآــيز خـاص علـى المصـادر البديلـة لــ

 . (JOPAL) والتحسينات الممكن إجراؤها على خدمة
ــا فـي ذلـك مناقشـات مـع المكتـب  - اتخذت عدة إجراءات ، بم
ــــارآة الويبـــو فـــي إنتـــاج  األوروبــي للــبراءات ، لــترتيب مش
ـــراص المدمجــة بذاآــرة  (GlobalPat) ، وهـي سلسـلة مـن األق
القراءة فقط التي تســتخدم برنـامج (MIMOSA) ، وهـذا األخـير 
هـو برنـامج للحاسـوب يحظـى بتقديـر آبـير بيـن مكـاتب الملكيـــة 
الفكرية ومستخدمين آخرين لدوره الفعال في دعم وظـائف البحـث 

عن واستعادة الوثائق الخاصة بالبراءات . 
عدد مكاتب الملكية الفكرية وبائعي قواعد البيانات المستخدمين 

للتصنيفات الدولية آأداة للبحث : 
ــبع جـهات رئيسـية بائعـة  - هناك ٩٧ مكتبًا للملكية الفكرية وس
ــات تسـتخدم نظـام التصنيـف الدولـي آـأداة للتصنيـف  لقواعد البيان

والبحث ؛ 
- تـم التوزيـــع المجــاني لمــا يقــرب مــن ١٠٠ نســخة عــن 
ــدول األعضـاء فـي اتحـاد  (IPC:CLASS CD-ROM) على ال
نظام التصنيف الدولي ، وعدد من البلدان النامية والبلدان التي تمر 

بمرحلة انتقالية . 
 

زادت فاعلية نظام التصنيف الدولي باعتباره أداة تصنيف وبحث 
للمعلومات بشأن البراءات ، وقد استمر التحسين في إصالح نظام 

التصنيف الدولي آما يتبين مما يلي : 
ـــة ،  - نشــرت الطبعــات اإلنجليزيــة ، والفرنســية ، واأللماني
 (IPC:CLASS CD-ROM) والروســية ، واألســبانية علــى

(الطبعة ٤-١) . 
- تم النظر في ٨٥ مشروعًا لمراجعة نظام التصنيف الدولي ، 

حيث اآتمل ٢٤ مشروعًا بالطبعتين اإلنجليزية والفرنسية . 
- احتوت الخطة االستراتيجية على توجيهات سياسـية بـإجراء 
إصالح على نظام التصنيف الدولي ؛ وقد تم النظر فـي ١٢ مهمـة 

في إطار اإلصالح ، استكمل منها مهمتان . 
- بـدأت مجموعـة العمـل المعنيـة بمراجعـــة نظــام التصنيــف 

الدولي اإلعداد للطبعة الثامنة . 
- ُأعدت الخطة االستراتيجية لتطوير نظام التصنيف الدولــي ، 
ووافقت عليها لجنة خبراء نظام التصنيف الدولـي . وقـد اسـتمرت 
مجموعة العمل المعنية بإصالح نظام التصنيف الدولــي فـي بلـورة 

مهام هذا اإلصالح . 

ـــان  انضمـت دولتـان جديدت
إلى اتحاد التصنيف الدولي 

للبراءات . 
 

استطاعت األمانة أن تعزز 
االستخدام من خــالل إتاحـة 
الوصــول المجــــاني إلـــى 
ـــــع  اإلنـــترنت مترافقـــًا م
ــــام  الطبعـــة الســـابعة لنظ
التصنيف الدولي ، وإتاحته 
للــدول األعضــاء مجانيــــًا 
علـــى أقـــراص مدمجـــــة 
ـــدة  بذاآـرة القـراءة فقـط بع
لغــــات  تحمــــــل نظـــــام 
التصنيــف الدولــي . آمــــا 
جرى العمل على المراجعة 
واإلعــداد لنشــــر الطبعـــة 
ــام التصنيـف  الثامنة من نظ
الدولي ، وهي آلــها جـهود 
تضـافرت لتحسـين فاعليـــة 
اسـتخدام نظـــام التصنيــف 

الدولي . 
 

وقد تقــدم العمـل فـي إعـداد 
الطبعــة الثامنــة لتصنيـــف 

نيس . 
 

انتهت بلورة الشروط الفنية 

ــتزايد  االسـتخدام الم
لنظـــم التصنيـــــف 

الدولي . 
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 .  (IBIS) بدأت عملية المناقصة الخاصة بمشروع -
ــت لجنـة  - في إطار إعداد الطبعة الثامنة لتصنيف نيس ، درس
ــة عشـرة ، آافـة االقتراحـات  خبراء اتحاد نيس ، في دورتها الثامن
المقدمة بواسطة مجموعة العمل التحضيري المتمخضة عـن فـترة 
ــال علـى  المراجعة ١٩٩٦-١٩٩٩ ، واعتمدت عدة تغييرات لإلدخ
القائمة ذات التسلسل األبجدي للطبعة الحالية (السابعة) للتصنيف . 
ــن مكـاتب الملكيـة الفكريـة ، أعـد المكتـب  وبناًء على رغبة عدد م

الدولي ١٠٠ تقرير للتصنيف وفقًا لتصنيف نيس . 

 (IBIS)       للنظام الجديد
ـــــف  إلدارة نظــــام التصني

الدولي . 

 
الحث على التعاون الدولي بين الدول األعضاء في الويبو والمنظمات األخرى ذات الصلــة ، وتوحيـد 

مقاييس تبادل البيانات في مجال المعلومات الخاصة بالملكية الفكرية .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
وضع مقاييس للويبو تعكس الفهم المشترك للمتطلبات 

التكنولوجية للنقل والتخزين الفعال للبيانات ، وتنسيق األنشطة 
المعنية بوضع تلك المقاييس مع األنشطة المماثلة لها في 

القطاعين التجاري والحكومي : 
- نشر ١٤ مقياسًا للويبو على موقع المنظمة ، باإلضافة 
ــخ المدخلـة  إلى ملخص مستحدث لنظم الترقيم ونسق التواري
ــة علـى  أو المعتزم إدخالها لكي تطبقها مكاتب الملكية الفكري
وثائقها الخاصة بالبراءات فيمــا يتعلـق بقـدوم سـنة ٢٠٠٠ ، 
عالوًة على القائمة المراجعة لدوريات معاهدة التعاون بشأن 

البراءات . 
- تطوير النموذج األولي الحالي للمكتبة الرقمية للملكيــة 
الفكرية الذي يوفــر الدعـم لمـهام البحـث واسـترداد البيانـات 
عبر العامل البشري والسطح البيني اآللي ، هذا األخير الذي 
ــها مكتـب الملكيـة  يستخدم مجموعة من المقاييس التي اقترح
الفكرية في سنغافورة ، والتي اعتمدت من قبـل عـدة مواقـع 
لنشر البيانات أسستها بعض مكاتب الملكية الفكريــة . وآـان 
ـــتزم المحافظــة علــى تلــك الخدمــات وتوســيعها  مـن المع
باإلضافة البسيطة لمجموعات البيانات اإللكترونية الجديدة . 

قامت األمانة بتنسيق جهود فريقي 
ـــًا  عمـل توليـا مراجعـة ١١ مقياس

للويبو . 
 

ـــل التحضــيري الخــاص  تـم العم
بمجموعة العمل المعنية بالمقاييس 
ـــة  الفنيـة للمكتبـات الرقميـة للملكي
الفكرية ، والتي شـارك فيـها دول 

أعضاء وخبراء متخصصون . 
 

ُبِذَلت جهود للتنسيق األولي بهدف 
ــترك للجنـة  تشكيل فريق عمل مش
ـــــا  الدائمــــة المعنيــــة بتكنولوجي
ــــة  المعلومـــات والمكتبـــة الرقمي
للملكيـة الفكريـة مـن أجــل تولــي 

المسائل اإللكترونية . 
 

تقييــم وتطبيــق المقــاييس التــــي 
ـــــدول  وضعتــــها واعتمدتــــها ال
األعضاء (سنغافورة) على موقــع 
الويبـو الخـاص بالمكتبـة الرقميــة 

للملكية الفكرية . 

ترويـــج واعتمـــــاد 
ــــــة  مقــــاييس دولي
ــــــى  للتطبيـــــق عل
ـــة  المكتبــات الرقمي
للملكيــة الفكريـــة ، 
ممــا يــــؤدي إلـــى 
ــــــة  تحســــين عملي
البحث التي يقوم بها 
المستخدم ، والتبادل 
األســهل (واآلمـــن) 
للبيانــــات  عــــــبر 

اإلنترنت . 

عدد ونوع االتفاقات المبرمة بين أعضاء اللجنة الدائمة المعنية 
بتكنولوجيا المعلومات  فيما يتعلق بالتنسيق والتعاون على 

الصعيد الدولي : 
لم تتوفر بيانات محددة ؛ وقد قدمـت األمانـة للـدول األعضـاء مـا 

يلي : 
ــواي  - توجيه تعليقات لمكتب الملكية الفكرية في أوروج
حول محتوى وشكل الجريدة الرسمية ، ونشر وثائق البراءة 

على الصفحات األولى في الصحافة في أوروجواي . 
- المشارآة في أآثر من ٢٠ بعثة (على ســبيل المثـال : 
بيلوروســيا ، وجمهوريــة التشــــيك ، وجمهوريـــة إيـــران 
اإلسـالمية ، وترآيـا) لتوفـير الخـــبرة ، وتدريــب موظفــي 
ــرات ،   واالجتماعـات  المكاتب ، أو تمثيل الويبو في المؤتم
، والمعارض التي تنظمها مكاتب الملكية الفكرية ، ومنظمــة 
المقاييس الدولية (ISO) ، ومجموعة توثيق البراءات ، فيما 
يتعلق بالمعلومات بشأن الملكيــة الصناعيـة ، واإلحصائيـات 

اتخــذت األمانــة خطــوات نحـــو 
ــات  تزويد الدول األعضاء بمعلوم

أآثر . 

ــــــاون  تزايــــد التع
الدولـي فـي توفـــير 
المعلومــات بشــــأن 

الملكية الفكرية . 
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والتصنيفات الدولية . 
- توفير طبعتين جديدتين لمقياسين بشأن تبــادل البيانـات 
اسـتعدادًا لسـنة ٢٠٠٠ ، والتغيـيرات التـي أصبحـــت نــافذة 

اعتبارًا من األول من يناير/آانون الثاني ٢٠٠٠ . 
ــة الدراسـية التدريبيـة  - ُقدَِّم عرض للمشارآين في الحلق
المشترآة للويبو/المكتب األوروبي للبراءات بعنوان "تنظيــم 
إجراءات البحــث والفحـص" ، الـذي رآـز علـى تكنولوجيـا 

المعلومات في مجال الملكية الفكرية . 
٠٠٠ ٢٦١ ٢٤  فرنك سويسري٢ إجمالي نفقات البرنامج الرئيسي ١٢ لسنة ٢٠٠٠ : 

 
 

البرنامج الرئيسي ١٣- منظومة معاهدة التعاون بشأن البراءات 
 

٤٣- إن مكتب معاهدة التعاون بشأن البراءات ، الذي يواَجه دائمًا بعبء عمــل مـتزايد ، شـهد فـي عـام 
ــد أجـرى المكتـب معـامالت بشـأن ٠٠٠ ٩١ طلـب  ٢٠٠٠ زيادة في ضغط العمل فاقت آل التوقعات ، فق
دولي ، أي ما يزيد بواقع ٩٠٠٠ طلــب أو ١١% عـن العمـل المخطـط القيـام بـه أساسـًا (وهـو ٠٠٠ ٨٢ 
ــة مـن الخـارج (باسـتثناء الطلبـات المودعـة لـدى المكتـب  طلب) . وبالرغم من الزيادة في الطلبات القادم
الدولي باعتباره مكتبًا متلقيًا) ، وما واآب ذلك من زيادة في ضغط العمل، فقد اســتكمل العمـل بصـدد آـل 
ــددة . ومـن ناحيـة أخـرى ، توسـعت منظومـة  الطلبات الدولية في الوقت المحدد وفي إطار الميزانية المح
معاهدة التعاون بشأن البراءات بانضمام ثالث دول متعاقدة جديدة إليها خالل سنة ٢٠٠٠ ، هي آلها بلدان 
نامية (ِبليز ، وآولومبيا ، وموزمبيق) . وفي بدايات سنة ٢٠٠٠ ، تدارست جمعية معاهدة التعاون بشــأن 
ــد معدلـة ، باإلضافـة  البراءات واعتمدت مجموعة من التعديالت ، منها أربع قواعد جديدة ، وثماني قواع
إلى ثمانية أقسام جديدة وثالثة معدلة في التعليمات اإلدارية تغطــي مجموعـة واسـعة مـن األمـور المشـار 
إليها في الجداول المرافقة . وتتضح المشارآة النشطة للبلدان النامية في معاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات 
من خالل الزيادة الكبيرة في نسبة الطلبات الدولية التي تم تلقيها من األطـراف المتعـاقدة التـي هـي بلـدان 
ــًا مـن بيـن ٠٢٣ ٧٤ طلبـًا) إلـى  نامية ؛ وقد زاد هذا المقياس من ٣٥ر٢ % في سنة ١٩٩٩ (١٧٤٥ طلب
PCT-) ٢ر٣ % فـي سـنة ٢٠٠٠ (٢٩٢٦ طلبـًا مـن بيـن ٩٤٨ ٩٠ طلبـًا) . وقـد زاد اسـتعمال برنــامج
EASY) لإليداع اإللكتروني من أجل المساعدة في إيداع الطلبات الدوليــة ، فقـد تمـت مناولـة ٤ر٢٧ % 
من إجمالي الطلبات الدولية التي تم تلقيــها فـي سـنة ٢٠٠٠ باسـتخدام برنـامج الكمبيوتـر EASY ؛ وفـي 
ــون هنـاك زيـادة  شهر ديسمبر/آانون األول الماضي ، بلغ استخدام البرنامج ٣١ % ، ومن المتوقع أن تك

إضافية بالزيادة المتوقعة لعدد األطراف التي ستقوم باإليداع في المستقبل . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٣-١- تشغيل منظومة معاهدة التعاون بشأن البراءات 
 

ــى المكتـب الدولـي بموجـب معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات ، بسـرعة ،  توفير الخدمات الموآلة إل
وبأداء ُيعتمد على آفاءته ، وبتكاليف معقولة .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد الطلبات الدولية والمطالبات التي تلقاها المكتب واستكمال 

المعامالت بشأنها ، وعدد الكراسات المنشورة : 
في سنة ٢٠٠٠ : 

- تم تلقي وإجراء المعامالت بشأن ٩٤٨ ٩٠ طلبًا دوليـًا تزيـد 
عن عدد الطلبات المخطط له لسنة ٢٠٠٠ وهــو ٠٠٠ ٨٢ طلـب ، 

ــًا  في آل أوجه العمل  تقريب
، اسـتطاع مكتـــب معــاهدة 
ــبراءات أن  التعاون بشأن ال
ــل ويفـوق األهـداف  يحقق ب
المعـــــــــتزم تنفيذهــــــــــا 

اإلجـــراء الســــريع 
للمعـامالت بطريقــة 
ُيعتمد على  آفاءتها 
، و بتكلفة معقولة ، 
ـــغ ٠٠٠ ٨٢  لمــا بل

                                                 
 (IMPACT و  WIPONET) ــات ٢  يتضمن هذا المبلغ نفقات قيمتها ٠٠٠ ٨٧٣ ١٠ فرنك سويسري خاصة بمشروعي تكنولوجيا المعلوم

، وقد تم تمويلهما من صندوق االحتياطي الخاص . 
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وذلــك بمعــدل ٨٩٤٨ طلبــًا (أو بنســبة ٩ر١٠%) ، أي بزيــــادة 
٨ر٢٢% عن أرقام سنة ١٩٩٩ ؛ 

- بلغت المطالبات التي تم تلقيـها بموجـب الفصـل ٢ فـي سـنة 
ـــًة بســنة  ٢٠٠٠ ، ٢٤٣ ٦٤ مطالبـة ، أي بزيـادة ٦ر٢٠% مقارن

١٩٩٩ ؛ 
- بلغ عدد تقارير الفحص التمهيدي الدولي التي تـم تلقيـها فـي 
ــة بسـنة  سنة  ٢٠٠٠ ،  ٦٣٠ ٥٨ تقريرًا ، أي بزيادة ٢٣% مقارن

١٩٩٩ ؛ 
- ُأحـرز تقـدم فـي إقامـة نظـام لإليـداع اإللكـتروني مـن أجــل 

االستالم وإجراء المعامالت ؛ 
- باعتبارهــا مكتبــًا متلقيــًا ، قــامت األمانــة بتلقــي وإجـــراء 
المعامالت بشأن ٢٠٤٥ طلبًا دوليًا في ســنة ٢٠٠٠ ، أي أقـل مـن 
ـــدر فــي الميزانيــة (وهــو ٢٦٠٠ طلــب) أي بنسبــــة  الرقـم المق
٣ر٢١% ؛ وبالرغم من ذلــك ، فقـد ظـل المعـدل تقريبـًا آمـا آـان 

عليه في سنة ١٩٩٩ (٢٠٩٧ طلبًا) ؛ 
ــي تـم تلقيـها مـن المكـاتب  - عدد التبليغات بناًء على الطلب الت
المعينة/المختارة في سنة ٢٠٠٠ بلغ ٣٩٦ ٥٥ تبليغــًا ، أي بزيـادة 

بنسبة ٨ر٥٣% عن سنة ١٩٩٩ ؛ 
ــي سـنة ٢٠٠٠ ، ٨٥٨ ٩٧ ،  - بلغ عدد الكراسات المنشورة ف
ــه فـي الميزانيــة (٠٠٠ ٧٦) لسـنة  حيث تزيد عن العدد المخطط ل
٢٠٠٠ بمعدل ٣٨٥٨ آراسة (زيادة بنسبة ٥%) ، (زائــد    ٦٧٨ 
١٢ إعادة نشــر ، أي زيـادة بنسـبة ٤ر١٧% عـن ١٩٩٩   (٩٧٩ 

 . ( (٦٧
 

إجراء المعامالت بشأن الطلبات الدولية في الوقت المحدد دون تأخير 
(بما في ذلك النشر بموجب الفصل ٢ )  : 

ــل  - أجريـت المعـامالت بشـأن آافـة الطلبـات ، وتـم توزيـع آ
المعلومات المنشورة في الوقت المحدد ؛ 

- تم نشر ٥٢ عددًا من الجرائد الرسمية لمعاهدة التعاون بشأن 
ــة إلـى عدديـن اثنيـن فـي شـكل  البراءات في سنة ٢٠٠٠ (باإلضاف

وثائق ورقية وإلكترونية ) . 

وبميزانياتـــــها المحــــــددة 
ومعـايير المقارنـة المحــددة 
ـــــد ازداد عــــدد  لـــها . وق
الموظفيـن بمعـدل أقـل مــن 
نمو العمل ، وهــذا مـا يـدل 

على الكفاءة في  العمل . 
 

ـــأن  أجريـت المعـامالت بش
الطلبات الدولية التي تلقاهــا 
المكتب المتلقي/األمانة  في 
الوقـت المحـدد . ولـم تكـــن 
هناك تقارير عن أي تراآــم 
لألعمــــال يزيــــــد عـــــن 
ـــــــة أو  المعـــــدالت العادي
ــــــــراء  الموســـــــمية إلج
ــات  المعـامالت بشـأن الطلب

الدولية . 
 

آمــا أجريــت المعــــامالت 
ــــة المعلومـــات  بشــأن آاف
المنشـورة بموجـب معــاهدة 
التعاون بشأن البراءات في 

الوقت المحدد . 

ــــنة  طلـــب فـــي س
  ، ٢٠٠٠

ـــــب  و٠٠٠ ٩٠ طل
فـي ٢٠٠١ ، و مـــا 
ــــــــــغ ٠٠٠ ٦١  بل
مطالبـــة بموجــــب 
الفصـل ٢ فـي ســنة 

  ، ٢٠٠٠
و٠٠٠ ٦٧ في سنة 
ـــغ  ٢٠٠١ ؛ ومــا بل
ــي  ٢٦٠٠ طلب دول
لدى المكتب الدولي 
بصفته مكتبًا متلقيًا، 
فــي ســـنة ٢٠٠٠ ، 
و٢٩٠٠ طلـب فـــي 
ـــــــر  ٢٠٠١ ، ونش
٠٠٠ ٧٦ آراســـــة 
فــي ســـنة ٢٠٠٠ ، 
و٠٠٠ ٨٤ آراســـة 

في ٢٠٠١ . 

عدد وطبيعة أعمال الترجمة المنجزة : 
- عدد المعلومات الموجزة عــن الـبراءات المترجمـة فـي سـنة 
ـــــادة ٢ر٢١% عـــن  ٢٠٠٠ بلــغ ٨٤٤ ١٠٢ موجــزًا ، أي بزيــ

١٩٩٩ (٨٣٠ ٨٤) ؛ 
- عدد تقــارير الفحـص التمـهيدي الدولـي المترجمـة فـي سـنة 
ـــرًا ، أي بزيــادة ٦ر٥% عــن ١٩٩٩  ٢٠٠٠ بلـغ ٦٤٤ ١١ تقري

 . (٠٢٩ ١١)
 

األنشطة المتعلقة بالترجمة بمساعدة الكمبيوتر تضمنت ما يلي : 
- االسـتمرار فـي تطويـر أدوات الترجمـــة ، ونظــم الترجمــة 

بمساعدة الكمبيوتر ؛ 
ـــة األولــى (التقييــم) لمشــروع اســتخراج  - اسـتكمال المرحل

المصطلحات اللغوية بالتعاون مع XEROX ؛ 
ــر  - قدمت األمانة ثالث ورقات عن الترجمة بمساعدة الكمبيوت

في ثالثة مؤتمرات . 

تحسـن األداء فـي األنشــطة 
العادية للترجمــة مـن حيـث 
الجودة والكفاءة المتزايدة ، 
ــــة ،  وذلـــك نتيجـــة األتمت
واستخدام وسائل تكنولوجيا 
ــب  المعلومات ، ونشر/تدري

الموظفين . 
 

ــتخدام  تواصل العمل مع اس
ـــة بمســاعدة  أآثـف للترجم

الكمبيوتر . 

ــــة  تحســين اإلنتاجي
ــــــة  فـــــي  الترجم
باســـتخدام وســــيلة 
"الترجمة بمســاعدة 
ــــــــــــــر"  الكمبيوت

 .  (CAT)
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تعزيز قدرة المكتب الدولي على إجراء المعامالت بشأن عـدد مـتزايد مـن الطلبـات الدوليـة ، بزيـادة 
أتمتة المكاتب ، وخاصة في مجال اإليداع بالوسائل اإللكترونية .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
النسبة بين إجمالي عدد موظفي معاهدة التعاون بشأن   البراءات 

، وعدد الطلبات الدولية : 
ــن إجمـالي عـدد الطلبـات الدوليـة و إجمـالي  - النسبة بي
عـدد الموظفيـن العـاملين لمعـاهدة التعـاون بشـأن الــبراءات 
وفي إطار البرنامج الفرعي ١٣-١ ، آانت ٥ر٣٤٢ إلــى ١ 

في سنة ٢٠٠٠ . 
 

المقارنة بين النمو في إجمالي نفقات معاهدة التعاون بشأن 
البراءات والنمو في عدد الطلبات الدولية : 

ـــات معــاهدة التعــاون بشــأن  - مقارنـًة بسـنة ١٩٩٩ ، زادت نفق
الــبراءات بنســبة ٣ر٨% ، بينمــا زاد عــدد الطلبــات بموجـــب 

المعاهدة بنسبة ٨ر٢٢% . 

زيادة في إنتاجية العمل فيما يتعلق 
بعمليـات معـاهدة التعـــاون بشــأن 

البراءات . 

زيـادة فـي إنتاجيـــة 
ــــــب  عمـــــل المكت
ــق  الدولـي فيمـا يتعل
بمعــاهدة التعــــاون 

بشأن البراءات . 

 : PCT-EASY عدد الطلبات المودعة باستخدام برنامج
- ٨٨١ ٢٤ طلبــًا ، أي ٤ر٢٧% مــن آــــل الطلبـــات 
الدولية التي تم تلقيها فـي سـنة ٢٠٠٠ ، اسـتخدمت برنـامج 
EASY ، هـذا مقارنـــًة بـــ ٩٦١٠ طلبــات أو ١٣% مــن 

الطلبات الدولية التي تم تلقيها في ١٩٩٩ . 

ــادة فـي اسـتخدام برنـامج  زيادة ح
 .  PCT-EASY

زيــادة فــــي نســـبة 
ــــة  الطلبـــات الدولي
ـــا  التــي تــم إعداده
باســتخدام برنـــامج 
 .  PCT-EASY

 
ــة بـها ، سـواء آـان ذلـك فـي شـكل  تحسين نشر المعلومات عن الطلبات الدولية والمعلومات المتعلق

وثائق ورقية أو في نسق إلكتروني .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد مكاتب الملكية الصناعية الوطنية واإلقليمية التي يقوم المكتب الدولي بتبادل 

البيانات معها إلكترونيًا : 
- وصلة الربط الوحيدة هــي تلـك التـي أقيمـت مـع المكتـب األوروبـي 
ــن المرآـز الدولـي للحسـاب  للبراءات ، وذلك عبر خط مخصص لذلك (بي

اإللكتروني في منظومة األمم المتحدة في جنيف ، والهاي) . 
 

مدى استخدام الوسائل اإللكترونية لتبادل البيانات بين تلك المكاتب ، والمكتب 
الدولي : 

ـــال  - عـبر الخـط المخصـص للمكتـب األوروبـي للـبراءات ، تـم إرس
بيانات لذلك المكتـب بصـورة أسـبوعية دوريـة (بيانـات النشـر ، وبيانـات 
االسـتمارات) ، بينمـا تلقـت األمانـة بيانـات بصـورة يوميـة مـــن المكتــب 
األوروبي للبراءات ، آانت ُتَحمَّل بعد ذلــك علـى قـاعدة البيانـات الخاصـة 

بالويبو . 

ســـمحت وصلـــــة 
الربـط اإللكترونيــة 
التــي أقيمــت مــــع 
المكتـب األوروبــي 
ــالتدفق  للبراءات ، ب
الــــدوري وفــــــي 
االتجـاهين للبيانـات 
ـــــــــــة  ذات األهمي
الحيوية ، مما سهَّل 
ـــــن  علــــى الطرفي
ـــامالت  إجـراء المع
بشـأن المـواد التـــي 

تلقياها . 

إقامة وصالت ربط 
ـــــم  إلكترونيـــة لنظ
الكمبيوتـر الخاصــة 
بمعــاهدة التعــــاون 
بشأن البراءات لدى 
المكتــب الدولــــي ، 
وتلـك المتوفـرة فــي 
ـــــة  مكــــاتب الملكي

الصناعية . 

 
 

ــا  البرنامج الفرعي ١٣-٢- اإلطار القانوني ، وأنشطة اإلعالم والترويج ، والتعاون ألغراض التنمية فيم
يتعلق بمنظومة معاهدة التعاون بشأن البراءات . 

 
ــة الصناعيـة والحكومـات والمنظمـات  رفع مستوى الوعي والمعرفة بين المستخدمين ووآالء الملكي

الحكومية الدولية ، بكيفية عمل ومنافع منظومة معاهدة التعاون بشأن البراءات .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد الطلبات الدولية : 

- ٩٤٨ ٩٠ طلبـًا فـي سـنة ٢٠٠٠ ، مقارنـًة بــ ٠٢٣ ٧٤ فــي 
سنة ١٩٩٩ أي بزيادة سنوية بنسبة ٨ر٢٢%  

 

ــي أعـداد  زيادة آبيرة جدًا ف
الطلبـات ومقدمـي الطلبـات 
ـــاهدة التعــاون  بموجـب مع

بشأن البراءات . 

زيـــادة فـــي عــــدد 
ــــة  الطلبـــات الدولي
ومقدمي الطلبات . 
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عدد مقدمي الطلبات بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات : 
- ٠٠٠ ١٢٥ مقـدم طلـب فـي سـنة ٢٠٠٠ ، مقارنـًة بحوالــي 

٠٠٠ ٩٩ في سنة ١٩٩٩ أي بزيادة سنوية بنسبة ٢٦% . 
 

زيادة عدد الدول المتعاقدة على معاهدة التعاون بشأن البراءات ، وتوسيع رقعة مستخدمي منظومـة 
معاهدة التعاون بشأن البراءات .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد الدول المتعاقدة الجديدة على معاهدة التعاون بشأن البراءات: 

- قامت ثالثة بلدان إضافية بـإيداع صكـوك انضمـام فـي سـنة 
٢٠٠٠ : ِبليز ، وآولومبيا ، وموزمبيق . 

 
األنشطة التي أجريت لحث البلدان على االنضمــام إلـى معـاهدة التعـاون 

بشأن البراءات : 
- واصلـت األمانـــة جــهودها لتنفيــذ برنــامج نشــط للحلقــات 
الدراسية ، بالتعاون مـع المكـاتب الوطنيـة واإلقليميـة ، والروابـط 
ـــي الحلقــات الدراســية التجاريــة ، آمــا زودت  المهنيـة ، ومنظم
المعلومات المتوفرة على موقع الويبو بخصــوص معـاهدة التعـاون 

بشأن البراءات . 

ـــانون األول  فـي ديسـمبر/آ
٢٠٠٠ ، آـان عـدد الــدول 
ــــى معـــاهدة  المتعــاقدة عل
ـــبراءات  التعــاون بشــأن ال
ــــادة  ١١٠ دولـــة ، أي بزي
ثـــالث دول عـــن الســــنة 

السابقة . 

زيـــادة فـــي عــــدد 
الـــدول المتعـــــاقدة 
علـــــى معـــــــاهدة 
ــــــأن  التعــــاون بش

البراءات . 

 
ــبراءة فـي  تحسين اإلطار القانوني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات ، وتبسيط الحصول على حماية ال
العالم أجمع ، وجعل الحصول على البراءة أقل تكلفًة ، من خالل االستفادة من معاهدة التعاون بشــأن 

البراءات . 
 الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
اعتمـاد التعديـالت الضروريـة علـى القواعـد المنظمـة لمعـــاهدة التعــاون بشــأن 

البراءات وتعليماتها اإلدارية : 
ــانوني لمعـاهدة التعـاون بشـأن  - أجريت تحسينات آبيرة على اإلطار الق

البراءات ، آما يتضح أدناه : 
ــة علـى تخفيـض الرسـم الدولـي بنسـبة  (١) تخفيض الرسوم : تمت الموافق
ــب معـاهدة التعـاون بشـأن  ١٧% بالنسبة لـ ٦٦% من مقدمي الطلبات بموج
ــك بتخفيـض العـدد األقصـى للبلـدان المحـَدَدة التـي آـان مـن  البراءات ، وذل

الواجب دفع الرسوم فيها ، فانخفض العدد من ١٠ إلى ٨ ؛ 
(٢) القواعد المنظمة لمعاهدة التعاون بشــأن الـبراءات : تطبيـق التعديـالت 
ـــدة فــي ١٧  التـي اعتمدتـها جمعيـة معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات المنعق
مارس/آذار ٢٠٠٠ (بشأن معاهدة قـانون الـبراءات ، والقيـام بـاإلعالن فـي 
المرحلة الوطنية ، وأرقام مقدم الطلب والوآيل ، وترجمة وثيقـة األسـبقية)، 
التي أصبحت سارية المفعــول اعتبـارًا مـن األول مـن مـارس/آذار ٢٠٠١ . 
وتضم تلك التعديالت أربع قواعد جديدة وثماني قواعد معدلة ، وثمانية أقسام 
ــة متعمقـة السـتمارات  جديدة و ثالثة معدلة في التعليمات اإلدارية ، ومراجع
المطالب والمطالبات ، واستحداث ثالث استمارات جديدة ، وما يتبع ذلك من 
ـــبراءات ،  تعديـالت علـى دليـل مقـدم الطلـب إلـى معـاهدة التعـاون بشـأن ال
والمبادئ التوجيهية للمكتب المتلقي ومواد للحلقات الدراســية ، بمـا فـي ذلـك 

صياغة سبعة تعميمات للتشاور والنشر ؛ 
ــة  (ج) اإلجراءات الجديدة : فيما يتعلق باالستالم والمناولة بالوسائل اإللكتروني
للطلبات الدولية التي تحتوي على قوائــم تعاقبيـة  آبـيرة . بعـد التشـاور ، تـم 
استحداث ستة أقسام جديدة في التعليمات اإلدارية ، آما جرى تعديــل مكثـف 
الستمارة المطلب وورقة حساب الرسوم ، عالوة علـى مراجعـة اسـتمارات 
ــى دليـل مقـدم الطلـب  لمكتبين متلقيين ، وما ترتب على ذلك من تعديالت عل
إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات ، والمبادئ التوجيهية للفحــص التمـهيدي 

، ومواد للحلقات الدراسية . 

ـــيرة  تحسـينات آب
علــــى اإلطـــــار 
القانوني لمعــاهدة 
التعـــاون بشــــأن 
الــبراءات ، ممــا 
أدى إلى تخفيــض 
التكلفــــة علـــــى 
ـــات  مقدمـي الطلب
نتيجــًة لمراجعـــة 
هيكل الرسوم من 
ناحيـة ، وتبســـيط 
اإلجـراءات علــى 
ـــات  مقدمـي الطلب

من ناحية  
أخرى . 

إطار قانوني محسن 
مــن أجــــل توفـــير 
ـــــبراءة  الحمايــــة ب
االخـتراع  بموجــب 
معـــاهدة التعـــــاون 
ـــبراءات ،  بشــأن ال
ـــــــداع  يســــــهل إي
ــــة  الطلبـــات الدولي
بالوســـــــــــــــــائل 

اإللكترونية . 
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ــة األماميـة  للكراسـة ،  - عقدت مشاورات بشأن التصميم الجديد للصفح

وتم اإلعالن عن التصميم الجديد في ٣٠ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٠٠ . 
ـــة والمقــاييس الفنيــة لإليــداع  - ُأحـرز تقـدم آبـير فـي األحكـام القانوني
ــى النقاشـات التـي دارت خـالل اجتمـاعي  بالوسائل اإللكترونية . وعالوًة عل
التشـاور غـير الرسـميين (مـارس/آذار ويوليـه/حزيـران ٢٠٠٠ : مـن أجــل 
صياغــة أحكــام قانونيــة ومقــاييس لإليــداع اإللكــتروني ، وإدارة إجـــراء 
المعـامالت والتخزيـن والسـجالت) ، فقـد روجعـت الوثـــائق ونشــرت فــي 
ــاني  أغسطس/آب ٢٠٠٠ ، وأعدت مسودات جديدة للنشر في يناير/آانون الث

 . ٢٠٠١
 

تعزيز التعاون مع البلدان النامية بصدد المســائل المتعلقـة بمعـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات بـهدف 
زيادة فاعلية النظم القائمة لديها لحماية االختراعات .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد الدول المتعاقدة الجديدة التي هي بلدان نامية : 

ــاهدة  - الدول المتعاقدة الجديدة الثالث التي انضمت إلى مع
التعاون بشأن البراءات في سنة ٢٠٠٠ هي آلها بلــدان   ناميـة 

: ِبِليز ، وآولومبيا ، وموزمبيق . 
 

عدد موظفي المكاتب في البلدان النامية الذين حصلوا على تدريب 
خاص بمعاهدة التعاون بشأن البراءات : 

- حصل ٣٣٦ شخصًا من موظفي مكاتب الملكيــة الفكريـة 
ـــا حضــر ١٦١٠  فـي ثمانيـة بلـدان ناميـة علـى التدريـب . آم
أشخاص من ٧٣ بلدًا ناميًا ومنظمتين إقليميتين حلقات دراسـية 

إقليمية ووطنية . 
ــا يتعلـق بمعـاهدة التعـاون  - ُقدِّمت المشورة والمساعدة فيم
بشأن البراءات ومنافعها للبلدان النامية بصــورة خاصـة ، إلـى 
حكومات ٧٣ بلدًا ناميــًا آـل علـى حـده ، ومنظمتيـن إقليميتيـن 
ـــة للملكيــة الفكريــة ، والمنظمــة اإلقليميــة  (المنظمـة األفريقي
األفريقية للملكية الصناعية ، وهما تضمان علــى التوالـي   ١٥ 

، و ١١ بلدًا متعاقدًا على معاهدة التعاون بشأن البراءات) . 
 

مدى تكامل معاهدة التعاون بشــأن الـبراءات مـع نظـم الـبراءة علـى 
الصعيدين اإلقليمي والوطني للبلدان النامية : 

- أعطيت لـ ١١ بلدًا ناميًا ومنظمة إقليمية واحــدة فـي سـنة 
٢٠٠٠ ، مسودة أحكام معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات و/أو 
مشورة قانونية بصدد تطبيق معاهدة التعاون بشأن البراءات. 

يظــــهر بــــالفعل أن الــــــدول 
ــاهدة التعـاون  المتعاقدة على مع
بشأن البراءات التي هي بلـدان 
ناميـة ، تحصـــل علــى منــافع 
حقيقيــة مــن عضويتــــها فـــي 
معاهدة التعاون بشأن البراءات 
، وتعتمـد إلـى حـد آبـير علـــى 
معاهدة التعاون بشأن البراءات 
فـي نظـم الـبراءات الوطنيـــة . 
وقد تــم توفـير المشـورة بصـدد 
ـــا إلــى عــدد مــن  هـذه القضاي
حكومـــات البلـــدان الناميـــة ، 

ولمنظمة إقليمية . 

ـــن  اعتمــاد أآــبر م
جـــــانب البلــــــدان 
النامية على معاهدة 
ــــــأن  التعــــاون بش
البراءات فيما يتعلق 
ــة ،  بأطرهـا القانوني
ومناولـــة طلبـــــات 

البراءات . 

٠٠٠ ١٢٤ ٥٤ فرنك سويسري إجمالي نفقات البرنامج الرئيسي ١٣ لسنة ٢٠٠٠: 
 
 
 
 
 

البرنامج الرئيسي ١٤- منظومة مدريد للتسجيل الدولي للعالمات ، ومنظومة الهاي لإليداع 
الدولي للرسوم والتصاميم الصناعية ، ومنظومة لشبونة لحمايــة أسـماء المنشـأ والتسـجيل 

الدولي لتلك األسماء . 
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٤٤- شهدت سنة ٢٠٠٠ زيادة في معدل التسجيل الدولي للعالمات التجارية لحمايتها بموجــب منظومـة 
مدريد بحوالي ١٥% فبلغ عدد التسجيالت الدولية ٠٠٠ ٢٣ ، على نقيض سنة ١٩٩٩ التي شهدت رآودًا 
في التسجيل الدولي . آما زاد أيضًا عدد التجديدات في سنة ٢٠٠٠ بنسبة ٢٠% ليبلغ العدد ٦٩٠٠ تجديد 
. وال تعكس هذه الزيادة االتجاهات السائدة على الصعيد الدولي فحسب ، بل تعكــس أيضـًا نتيجـة الجـهود 
ــد شـهدت سـنة ٢٠٠٠ انضمـام  التي بذلت في السابق والتي أدت إلى اتساع العضوية في اتحاد مدريد ؛ فق
ــس الوقـت إلـى اتفـاق مدريـد) ، وبـهذا  تسع دول إلى بروتوآول مدريد (ومنها دولة واحدة انضمت في نف
يصل عدد الدول األعضاء في البروتوآول إلى ٤٩ دولة ، وإجمالي عضوية اتحاد مدريد إلى    ٦٧ دولة 
ــطة  . وقد واصل المكتب الدولي جهوده طوال السنة من أجل الترويج لمنظومة مدريد بمجموعة من األنش
، منها المشارآة في حلقات دراسية واجتماعات أخــرى تـم تنظيمـها بالتعـاون مـع أو مـن قبـل مؤسسـات 
ــتخدام  حكومية أو منظمات غير حكومية معنية باألمر . وبهدف جعل منظومة مدريد أآثر سهولة في االس
ــاع لمجموعـة عمـل أوآلـت إليـها مهمـة  وتلبيًة الحتياجات الدوائر المعنية في الدول األعضاء ، ُعِقَد اجتم
دراسة االقتراحات المقدمة لتعديل القواعد المنظمة المشترآة بموجب اتفاق وبروتوآـول مدريـد ، بحيـث 
ترفع تلك االقتراحات إلى جمعية اتحاد مدريد المزمع انعقادها في سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ ، لموافقة الجمعية 
عليها . ومن ناحية أخــرى ، أجريـت تحسـينات علـى نظـام الكمبيوتـر الخـاص بمنظومـة مدريـد وبعـض 
المنتجات اإلعالمية اإللكترونية . وقد جــرى العمـل فـي هـذا الصـدد علـى تعزيـز البنيـة التحتيـة لإلبـالغ 

 .  (ROMARIN CD-ROM) بالوسائل اإللكترونية ، وُأبرم عقد لتطوير
 

٤٥- وقد جرى التسجيل بنشاط في إطـار اتفـاق الهـاي خـالل سـنة ٢٠٠٠ ، حيـث زاد إيـداع وتجديـد 
ــرة ١١  الرسوم والتصاميم الصناعية بنسبة ٨% ، فبلغ ٧٣٠٠ إيداع وتجديد . وآما هو مشار إليه في الفق
أعاله ، فقد أودع الطلب رقم ٠٠٠ ٥٠ بموجب مرسوم اتفاق الهاي لسنة ١٩٦٠ ، في شهر فبراير/شباط 
٢٠٠٠ ، مما يدل على الزيادة الكبيرة في استخدام    المنظومة . وعالوًة على ذلك ، فقــد أعـدت ونشـرت 
ـــاي (١٩٩٩) ، ونظمـت عـدة حلقـات دراسـية واجتماعـات  مواد إعالمية عن مرسوم جنيف التفاق الهــ
إحاطة في جنيف وعدد من الدول المهتمة باألمر ، وذلك بهدف توفير المعلومات عن آيفية عمل منظومة 

الهاي والتجديد الذي طرأ عليها بموجب المرسوم الجديد التفاق الهاي . 
 

٤٦- وقد ُشكِّلت مجموعة عمل اجتمعت في يوليه/تموز ٢٠٠٠ لمراجعة القواعد المنظمة بموجب اتفاق 
لشبونة ، بهدف رفع اقتراحات بتعديالت على تلك القواعد المنظمة لجمعية اتحاد لشبونة في سبتمبر/أيلول 
ــة القواعـد المنظمـة ، إال  ٢٠٠١ . وبالرغم من أن صالحية مجموعة العمل آانت محددة في إطار مراجع

أن دورتها األولى شكلت فرصة لتوضيح نطاق عدد من أحكام االتفاق والتعليق عليها . 
 
 
 
 

البرنامج الفرعي ١٤-١- آيفية تشغيل منظومات مدريد ، والهاي ، ولشبونة . 
 

السرعة واألداء المُعتمد على آفاءته والتكلفة المعقولـة، فـي توفـير الخدمـات الموآلـة إلـى المكتـب 
الدولي بموجب اتفاق مدريد ، وبروتوآول مدريد ، واتفاق الهاي ، واتفاق لشبونة .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد التسجيالت الدولية والتجديدات والمدخالت 
األخرى في السجالت الدولية للعالمات التجارية 

والرسوم والتصاميم الصناعية التي تم قيدها بالفعل : 
 

سرعة إجراء المعامالت ووحدة التكلفة للتسجيالت 
والتجديدات: 

شهدت السنة السابقة 
زيـــادة فـــي عــــدد 
ــة  التسـجيالت الدولي
والتجديدات بموجب 
منظومـــة مدريـــــد 
بنســــــــــــبة ١٥% 

السرعة واألداء المُعتمد على آفاءته 
والتكلفة المعقولة ، في إجراء المعامالت 

بشأن العدد التالي بيانه من المعامالت 
بموجب منظومتي مدريد والهاي (دون 

فرض أي زيادة في الرسوم): 
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- لم يتم اإلبالغ بأي تراآم فـي األعمـال يزيـد 
عن المعدل العادي لتفــاوت األعمـال نتيجـة للطبيعـة 

المتغيرة لتقديم الطلبات . 
 

-إحصائيات منظومة مدريد  لسنة ٢٠٠٠ :  
التسجيالت الدولية:                         ٩٦٨ ٢٢ 

التجديدات :                                ٨٦٩ ٦ 
اإلجمالي :                                 ٨٣٧ ٢٩ 
التحديدات الفرعية :                       ٠٨٦ ٦ 

التغييرات األخرى :                       ٧٥٠ ٣٩ 
الطلبات المرفوضة (والتعديالت ذات الصلة) :  

 ٦٩٨ ٨٣                                            

ـــــــــــى  و٢٠% عل
التوالي . 

-بموجب منظومة مدريد :  
التسجيالت الدولية:             ٠٠٠ ٢١ 

التجديدات :                    ٥٠٠ ٥ 
اإلجمالي :                     ٥٠٠ ٢٦ 
التحديدات الفرعية :            ٥٠٠ ٦ 

التغييرات األخرى :            ٠٠٠ ٤٤ 
الطلبات المرفوضة (والتعديالت 

ذات الصلة) :                  ٠٠٠ ٧٠ 

إحصائيات منظومة الهاي لسنة ٢٠٠٠ : 
طلبات اإليداع الدولية :                      ٣٣٤ ٤ 

التجديدات :                                  ٩٦٦ ٢ 
اإلجمالي :                                   ٣٠٠ ٧ 
عدد التصاميم المحتواة في الطلبات المودعة : 
 ١٦٠ ٢١                                            

التغييرات :                                  ٧٣٢ ٢ 
 

شهدت السنة السابقة 
زيـــادة فـــي عــــدد 
ـــــداع  طلبــــات اإلي
ــدات  الدولية والتجدي
ــــة  بموجــب منظوم
ـــبة ٦%  الهـاي بنس
ـــــــــــى  و١٢% عل
ـــد زاد  التوالــي . وق
عــــدد التغيـــــيرات 
المدونـة بمـــا يزيــد 

عن ٤٠% . 

-بموجب منظومة الهاي : 
طلبات اإليداع الدولية :        ٢٠٠ ٤ 

التجديدات :                    ٧٠٠ ٢ 
اإلجمالي :                     ٩٠٠ ٦ 

ــــات  عــدد التصــاميم المحتــواة فــي الطلب
المودعة :                      ٣٠٠ ٢٠ 

التغييرات :                    ١٥٠ ٢ 

-إحصائيات منظومة لشبونة لسنة ٢٠٠٠ : 
التسجيالت الدولية :                                ٢ 

-بموجب منظومة لشبونة :  
ال يمكـن إدراج أي تقديـر للعـــدد الصغــير 
المتوقـع لتسـجيالت أسـماء المنشـــأ لســنتي 

٢٠٠٠ و٢٠٠١ . 
 

تحسـين إمكانيـة حصـول مكـاتب األطـراف المتعـاقدة والجمـهور العـام علـى البيانـات المحتـواة فـــي 
السجالت الدولية للعالمات والرسوم والتصاميم الصناعية .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد مكاتب األطراف المتعاقدة التي حصلت على إشعارات من المكتــب 
ـــات  الدولـي فـي شـكل إلكـتروني والتـي نقلـت الطلبـات الدوليـة والتبليغ

األخرى إلى المكتب الدولي في شكل إلكتروني : 
- بـدأ طرفـان متعـاقدان جديـدان (إسـتونيا واليابـان) فـي تلقـي 

التبليغات من األمانة إلكترونيًا ؛ 
ــات إلكترونيـًا إلـى  - أجريت االختبارات بغرض إرسال التبليغ

أستراليا ؛ 
ـــدان فــي ١٩٩٩) تتلقــى  - يوجـد حاليـًا ١٣ بلـدًا (مقـابل ٧ بل
التبليغات مــن األمانـة إلكترونيـًا (البلـدان الجديـدة هـي : إسـتونيا ، 

وأسبانيا ، وفرنسا ، والمجر ، واليابان ، وسنغافورة ) . 

زيادة آبيرة في عدد مكاتب 
ــة  األطراف المتعاقدة المتلقي

للمعلومات إلكترونيًا . 

تحقيق زيــادة آبـيرة 
فــي عــدد مكــــاتب 
األطـراف المتعـاقدة 
التـي حصلـت علــى 
إشـــــعارات مــــــن 
ــي فـي  المكتب الدول
ـــــتروني  شـــكل إلك
والتي نقلت الطلبات 
الدوليـة والتبليغـــات 
ـــــــى  األخـــــرى إل
ــي فـي  المكتب الدول

شكل إلكتروني. 
عدد المنتجات اإلعالمية الجديدة التي تم توفيرها ، وأي رد فعل 

بخصوص فائدة تلك المنتجات : 
- ُطِرَحت طبعة جديدة وأآثر شـموًال للقـرص المدمـج بذاآـرة 
القراءة فقط (ROMARIN CD-ROM) ، وأبرم عقد مع مورد 

خارجي بخصوص تطوير هذا المنتج . 

ــج إعالمـي جديـد  ُطِرَح منت
تم تحديثه مؤخرًا . 

ــــــات  توفــــر منتج
إعالميــــة جديـــــدة 
للجمــــهور حــــول 
السجالت الدولية . 
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البرنامج الفرعي ١٤-٢- اإلطار القانوني ، واألنشطة اإلعالمية والتدريبية ، والتعاون ألغراض التنميــة 
فيما يتصل بمنظومات مدريد ، والهاي ، ولشبونة . 

 
زيـادة الوعـي والمعرفـة بمنظومـات التسـجيل الدوليـة ، وآيفيـة تشـغيلها ، والمنـافع العـائدة علـــى 

مستخدميها ، ووآالء الملكية الصناعية ، والحكومات ، والمنظمات الحكومية الدولية .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
معدل الزيادة في عدد الطلبات الدولية : 

- منظومة مدريد : زيادة بنسبة ٥ر١٩% مقارنًة بســنة ١٩٩٩ 
؛ 

- منظومة الهاي : زيادة بنسبة ٦% مقارنًة بسنة ١٩٩٩ . 
 

زاد الوعي والمعرفــة بمنظومتـي مدريـد و الهـاي مـن خـالل األنشـطة 
التالية : 

ــان  - تنظيـم ثـالث حلقـات دراسـية مـدة آـل منـها يومـان (اثنت
انعقدتـا باللغـة اإلنجليزيـة ، وواحـدة بالفرنسـية) حـــول إجــراءات 
منظومة مدريد ، وحضرها ما يزيــد عـن ٥٥ مشـارآًا ، باإلضافـة 
إلى حلقة دراسية واحدة مدتها يوم واحــد حـول إجـراءات منظومـة 
الهاي ، وآان معظــم المشـارآين فـي تلـك الحلقـات الدراسـية مـن 

القطاع الخاص ؛ 
- تنظيم ستة برامج دراسية مدة آــل منـها أسـبوع ، لـدى إدارة 
التسـجيل الدولـي ، لمسـئولين مـن أنتيجـوا وبـــاربودا ، وبوتــان ، 

واليونان ، واليابان ، وجمهورية مولدوفا ، والمملكة المتحدة ؛ 
- عقد اجتماعات إحاطة لمسئولي ٣٩ مكتبًا للملكية الصناعيـة 
أو هيئــات وطنيــة أو دوليــة أخــرى ، اســتقبلتهم إدارة التســـجيل 

الدولي ؛ 
- إرسال بعثات إلى ٣٢ بلدًا شـارك فيـها مسـئولون مـن إدارة 

التسجيل الدولي ألغراض التدريب واألنشطة الترويجية ؛ 
- مشـارآة مسـئولين مـن إدارة التسـجيل الدولـــي فــي خمــس 
ــان  حلقات دراسية نظمتها أآاديمية الويبو فيما يتعلق بعدة أمور ، آ

من بينها منظومتا مدريد والهاي . 

ـــات  أظــهرت أعــداد الطلب
الدوليـة بموجـب منظومتـي 
مدريـــد والهـــاي زيـــــادة 

ملحوظة . 
آما انتشر الوعي والمعرفة 

بنظم التسجيل الدولية . 

ــات  زيادة عدد الطلب
الدوليـــة بموجـــــب 
ــــد  منظومتــي مدري

والهاي . 

 
ــة الجغرافيـة  جعل نظم التسجيل الدولية أآثر مالءمًة الحتياجات مستخدميها ، من خالل توسيع الرقع

التي تغطيها ، وتحسين إجراءاتها .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد األطراف المتعاقدة الجديدة في اتحاد مدريد ، وعدد الدول 

التي أفادت باتخاذها خطوات لالنضمام إلى المرسوم الجديد 
التفاق الهاي : 

ــع دول ملزمـة بـبروتوآول مدريـد (منـها  - أصبحت تس
دولة واحدة انضمت إلى اتفاق مدريــد : أنتيجـوا وبـاربودا ، 
وأرمينيا ، وبوتان ، واليونان ، وإيطاليا ، واليابان ، والتفيـا 

، وسنغافورة ، و أوآرانيا ) ؛ 
- بالرغم من عدم انضمام أي بلد التفاق الهــاي ، إال أن 
عددًا من الدول أظهر اهتمامًا به ، وأحيطت تلك الدول علمًا 

بمرسوم سنة ١٩٦٠ ومرسوم جنيف التفاق الهاي . 

زيـادة جوهريـة فـي عـدد الـــدول 
األعضاء في منظومة مدريد . 

 
لم تنضم أي دول إلى اتفاق الهاي 

 .
 
 

تحقيق زيــادة آبـيرة 
فـي عـدد األطــراف 
ـــــــي  المتعـــــاقدة ف
منظومــة مدريـــد ، 
واتخــاذ عــدد مـــن 
الدول خطــوات فـي 
اتجاه االنضمام إلــى 
ــــد  المرســـوم الجدي

التفاق الهاي . 

اعتماد جمعية اتحاد مدريد للتعديالت على القواعد المنظمة 
المشترآة التفاق وبروتوآول مدريد : 

- اجتمعـت مجموعـة عمـل أسـندت إليـها مهمـة دراســة 
ــــة  االقتراحــات المقدمــة بشــأن مراجعــة القواعــد المنظم

سوف ُترفع المراجعات التي تمت 
بشأن القواعد المنظمــة المشـترآة 
ـــــد  لمنظومـــة مدريـــد ، والقواع

المنظمة التفاق 
لشــبونة ، علــى الجمعيــات فـــي 

تحســــين اإلطــــار 
القـــانوني لتوفـــــير 
حمايـــة العالمــــات 
ـــب  التجاريــة بموج
اتفـاق وبروتوآـــول 
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ــــاق وبروتوآـــول مدريـــد ، ورفـــع تلـــك  المشــترآة التف
االقتراحـات إلـى جمعيـات الويبـو فـي دورة سـبتمبر/أيلــول 

 . ٢٠٠١
اعتماد جمعية اتحاد لشبونة للقواعد الجديدة المنظمة لتطبيق اتفاق 

لشبونة : 
- اجتمعـت مجموعـة عمـل ُأسـندت إليـها مهمـة دراســة 
ــد المنظمـة التفـاق  االقتراحات المقدمة بشأن مراجعة القواع
لشبونة ، ورفــع تلـك االقتراحـات إلـى الجمعيـات فـي دورة 

سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ . 
 

ـــــي  اجتماعــــات آــــل منــــها ف
سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ . 

مدريــد ، وأســــماء 
المنشــــأ بموجـــــب 

اتفاق لشبونة . 

٠٠٠ ٣٩٥ ١٤ فرنك سويسري إجمالي نفقات البرنامج الرئيسي ١٤ لسنة ٢٠٠٠ : 
 
 

البرنامج الرئيسي ١٥- شعبة إدارة الموارد البشرية 
 

٤٧- لقد استقرت عملية اإلصالح التي بدأ تنفيذها فـي فـترة السـنتين الماضيـة ، ممـا مكَّـن شـعبة إدارة 
الموارد البشرية (HRMD) من ترآيز جهودها على تحســين اإلجـراءات وتسـيير أنشـطتها . ومـن بيـن 
اإلنجـازات الكبـيرة التـي تحققـت ، اسـتكمال المرحلـة األولـى لطـرح نظـــام معلومــات إدارة الموظفيــن 
(SIGAGIP) ألغراض إعداد قوائم رواتب الموظفين ، وهو نظام يجعل الويبو قادرة على إعداد واتخاذ 
آافة اإلجراءات المتعلقة باالستحقاقات والرواتب بصورة مستقلة . إال أن التطوير اإلضافي لوحــدة قيـاس 
الوصول إلى الموارد البشرية        (HRM) الخاصة بأغراض التوظيف ، قد ُأرجئ نتيجًة لالستراتيجية 
ــوارد البشـرية . وبـالرغم مـن  الجديدة التي أعادت تعريف استخدامات تكنولوجيا المعلومات في مجال الم
ــد اسـُتخدمت تطبيقـات جزئيـة أثبتـت نجاحـها وأتـاحت العمـل بفاعليـة ، حيـث نظمـت الجوانـب  ذلك ، فق

المختلفة لعملية التوظيف وتسيير العمل الخاص بالمزايا واالستحقاقات . 
 

٤٨- بذلت جهود حثيثة خالل سنة ٢٠٠٠ بغرض ضمان الفاعلية في التوظيف ، واستخدام موظفين من 
المستوى الرفيع ، وتنظيم السياسات واإلجراءات الخاصة بالتوظيف وإدارة شؤون العاملين بموجب عقود 
عمل قصيرة ، وتحسين ظروف عملهم . وتجدر اإلشارة هنا إلـى األداء الجيـد ذا التكلفـة المعقولـة لنظـام 
ــث اسـتمر تطبيـق هـذا النظـام بفاعليـة ودون أي تـأخير بـالرغم مـن  الضمان والخدمات االجتماعية ، حي
الـتزايد الكبـير فـي عـدد المنتفعيـن باسـتحقاقات الضمـان االجتمـاعي (طـاقم الموظفيـن ، والمتقـــاعدين ، 
ــي قسـم الضمـان االجتمـاعي لـم يتغـير . وقـد تبيـن أن موظفـي الويبـو  والمعولين) ، علمًا بأن عدد موظف
راضون للغاية عن التحسينات التي أجريت على مزايا محددة للتأمين ، واحتواء تكلفة الضمان االجتماعي 
، وإدخال خيارات تأمينية جديدة . وقــد أجريـت التحسـينات بنـاًء علـى توصيـات مـن لجنـة الويبـو إلدارة 
التأمين الطبي والتأمين ضد الحوادث . وقد تواصل العمل خالل سنة ٢٠٠٠ على صياغة سياسات عامـة 
إلدارة الموارد البشرية تتوافق مع تطورات واتجاهات النظام المشترك لألمم المتحدة ، بما فــي ذلـك عـدة 

ممارسات تالية للتصنيف بما يتفق مع المقاييس التي حددها النظام المشترك لألمم المتحدة . 
 

٤٩- وعالوًة على ما سلف ، فقد بذلت الجهود أيضًا من أجل تحســين خدمـات رفاهيـة آـل الموظفيـن ، 
ومن بينهم الموظفين الجدد ، وتحسـين تطويـر الموظفيـن مـن خـالل توسـيع نطـاق األنشـطة التدريبيـة . 
ــم تطويـر الموظفيـن  فباإلضافة إلى التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات الذي تم بالتنسيق فيما بين قس
وشعبة خدمات تكنولوجيا المعلومات ، فقد تم الترآيز على التدريب من نوع جديد يسلح الموظفين بالقدرة 
على التعامل بصورة أفضل مع متطلبات  العمل ، والدورات المكرسة إلدارة الوقت والضغــط العصبـي . 
ــة  ومن أوجه التطور األخرى إقامة عالقات وثيقة مع أآاديمية الويبو العالمية ، مما سمح للموظفين بمتابع
التدرب عــبر الخـط اإللكـتروني ، علـى أمـور متعلقـة بالملكيـة الفكريـة . والجديـر بـالذآر أن ٧٩% مـن 
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موظفي الويبو حصلوا -على األقل- على تدريــب واحـد ، حيـث شـكل المعـدل المتوسـط للوقـت المكـرس 
للتدريب ٣ر٢% من ساعات العمل . 

 
ــًا آبـيرًا لعملـها ، حيـث زاد التدخـل الطبــي بنسبـــة ٥٠%  ٥٠- وقد شهدت الوحدة الطبية بالويبو تكثيف
مقارنًة بالسنة السابقة . وعالوًة على ذلك ، قامت الوحدة الطبية بــالويبو بتطبيـق برامـج القـدرات الذهنيـة 
ــات العمـل             (ergonomics) وبرامـج مقاومـة للضغـط  والجسمانية للموظفين في مواجهة متطلب
العصبي ، آما شنت حمالت وقائية هامة للغاية ، بصدد الكشف عن أآثر أنواع مرض الســرطان انتشـارًا 
، ووقف التدخين . وقد وفرت الويبــو لموظفيـها خدمـات محسـنة للرعايـة الصحيـة نتيجـة لنجـاح الوحـدة 
الطبية بالويبو في التفاوض مع عدد من الجهات الموفرة للرعاية الصحية في جنيــف ، مثـل الصيدليـات ، 

والمختبرات ، والمراآز الطبية . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٥-١- التعاقدات 
 

- توظيف أشخاص ذوي أهلية وآفاءة و نزاهة فائقة . 
- تعزيز التوازن في التوظيف من الجنسين داخل المنظمة . 

- تعزيز التوزيع الجغرافي لألشخاص العاملين في المنظمة . 
 األهداف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد الطلبات التي تم النظر فيها ، وعدد األشخاص الذين ُوِظفوا لتلبية 

احتياجات المنظمة في أطر زمنية محددة : 
- أعلنـت ١٠٠ مسـابقة لوظـائف (منـها ٤٦ للمسـتوى المــهني 
(P) ، و٥٤ لمستوى الخدمة العامة  (GS) ) وقــد تـم توظيـف ٥٩ 
موظفًا جديدًا (٢٩ من المستوى المهني ، و٣٠ من مستوى الخدمة 

العامة) ؛ 
- تلقـت المنظمـة مجمـوع ٣٧٣٠ طلبـــًا ، منــها ٢٩٢٠ طلبــًا 
سجلت تحت بند المسابقات المعلن عنها في فئة المستوى المــهني ، 
وإجمالي ٨١٠ طلبات تحت بنـد المسـابقات المعلـن عنـها فـي فئـة 
مستوى الخدمة العامة . وقد قام قسم التعاقد في إطار آليـة مجـالس 
التعييـن واالستشـارة بتســـجيل الطلبــات واإلعــالم   بوصولــها ، 

وتقييمها ومناولتها داخليًا ؛ 
- تم تعيين ٢٣ مهنيًا بموجب خطة التوظيف المباشرة ؛ 

- تلقت المنظمة حوالي ٢٣٢٠ طلبًا عفوي اإلرسـال ال يتعلـق 
بمسابقات بعينها ، وقد تم تسجيلها واإلعالم بوصولها ،  وتقييمها ؛ 
- وعلى صعيد التوظيف بعقود عمل قصــيرة األجـل للمسـتوى 
ــود  المهني ، تم التعاقد مع ١٦ استشاريًا ، و٨ أشخاص بموجب عق
عمل خاصة ، و٣٤ شخصًا بموجب اتفاقات خدمة   خاصة ، حيث 
تم حصر هؤالء األشخاص نتيجــة حملـة إعالنيـة علـى الصعيديـن 

المحلي والدولي ؛ 
- أصدرت وحــدة العمـل بموجـب عقـود عمـل قصـيرة األجـل 
١٥٢ عقـدًا للمسـاعدين مـن مســـتوى الخدمــة العامــة ، وأجــرت 

المعامالت بشأن حوالي ٩٥٠ عقد تمديد وإصدار ٤٣٠٠ إفادة ؛ 
ــل ١٨٩  - أجرت وحدة العمل بموجب عقود عمل قصيرة األج
مقابلـة و ٩٤ اختبـار طباعـة (يـدوم اختبـار الطباعـــة الواحــد مــا 

يتراوح بين ساعة وساعة ونصف). 
- تم قبول ١٣ شــخصًا بموجـب برنـامج الويبـو للتدريـب عـن 
قـرب ، بعـد إجـراء ٣٤ مقابلـة وإجـراء المعـامالت بشـأن حوالــي 

 ١٩٠

طـرأ تحســـن وزيــادة فــي 
ـــف  فاعليـة عمليـات التوظي
ــــاإلعالن عـــن  المتعلقــة ب
الوظائف الشاغرة، وتنظيــم 
مجالس التعيين واالستشارة 
ــــــــــــراء  (AAB) ، وإج
المقــــابالت ، وتوظيــــــف 
المرشحين المناسبين للعمل 
. وقد أدى هذا –على وجــه 
الخصوص- إلى إنجاز قسم 
التعاقد العمل بســرعة أآـبر 
ــل ؛  مـع التنفيـذ السـليم للعم
ــاع أسـلوب  آما أدى إلى اتب
أآثر مرونة في التوظيف ، 
واإلدارة السـليمة للتفــاوض 
مـع المرشـحين المحتمليـــن 
والواعديــن حتــى يوافقـــوا 
على عــروض العمـل التـي 
تقدمها الويبو ؛ عالوًة على 
تسليح فريق العمل في قســم 
ـــل فــي  التعـاقد بـروح العم
سـبيل تقديـم الخدمـة علـــى 

أآمل وجه . 
 
 

التوظيـــف الفعــــال 
ـــــــت  وفــــــي الوق
المناسـب لموظفيـــن 
من مستويات  راقية 
ـــــــان  ، مـــــع ضم
ـــــــن  التـــــوازن بي
الجنســـــين مـــــــن 
الموظفيـــن وفـــــي 
تمثيــــل المنـــــاطق 

الجغرافية . 
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طلبًا . 
 

- ردود فعل الُشَعب المختلفة في الويبو فيما يتعلق بفاعلية  التوظيف : 
يتمتع قســم التعـاقد بقبـول إيجـابي بيـن صفـوف المنظمـة ، وعلـى وجـه 
ــع القسـم  التحديد بين المكاتب التي تقوم بالتوظيف والتي تنسق أعمالها م

وتنفذ معه مشاريع مشترآة ألغراض التوظيف . 
ـــتهدفة  درجـة االمتثـال لممارسـات منظومـة األمـم المتحـدة – نتـائج مس

وأهداف سياسية واسعة في مجال المساواة بين الجنسين : 
- مـن بيـن ٢٣ مـهنيًا تـم توظيفـهم بموجـــب خطــة التوظيــف 

المباشر ، آان هناك ثماني إناث ؛ 
ــن خـالل المسـابقات ،  - من بين ٥٩ موظفًا جديدًا تم تعيينهم م
ــن مسـتوى  آان هناك ٣٠ أنثى (١٠ من المستوى المهني ، و٢٠ م

الخدمة العامة) . 
 

مستوى تحسين التوزيع الجغرافي في استخدام الموظفين : 
ـــي نهايــة  - آـان طـاقم الموظفيـن يمثـل ٨٤ جنسـية مختلفـة ف
ديسمبر/آــانون األول ٢٠٠٠ ، مقـابل ٨٢ جنسـية فـي نهايـة سـنة 

 . ١٩٩٩

تعزيز التوازن في استخدام 
الموظفين من الجنسين فـي 

المنظمة . 
 

ـــتوى  زيـادة طفيفـة فـي مس
ــــــــي  التوزيــــــع الجغراف

للموظفين . 

 

 
تحسين إجراءات التوظيف وإدارة شؤون العاملين فيما يتعلق بالعاملين المؤقتيــن بـهدف دعـم تنفيـذ 

أنشطة البرامج .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد السياسات واإلجراءات التي ُأعدت وُطِبقت : 

ــة  - تم وضع تصور وصياغة لشكل جديد للعقود وتمت الموافق
عليه ، وهو عقد العمل الخاص (SLC) ، والــهدف منـه المسـاهمة 
بصورة أفضل فــي توظيـف وإدارة شـؤون العـاملين مـن المـهنيين 

المساعدين بموجب عقود عمل قصيرة األجل . 
ــو بخصـوص تحسـين الوضـع التعـاقدي  - تم التشاور مع الويب

 . T للمترجمين الذين يعملون بموجب عقود من فئة
 

ــة التوظيـف : أعربـت المكـاتب  ردود فعل ُشَعب الويبو بخصوص فاعلي
الموِظفة عن تقديرها للجهود المبذولة لتحليل الترتيبات التعاقدية الجديدة 
، وتطبيقها آلما آان ذلك مناسبًا ، من أجل التعاقد مـع موظفيـن مؤقتيـن 

لسد الحاجات الناشئة للمنظمة .  

ــد  ُأدخل واعُتمد إجراء  جدي
ــف  ، وتحقق تقدم في التعري
األفضل ألنواع محددة مـن 

عقود العمل . 

تنظيـــم السياســــات 
واإلجـــــــــــراءات 
ــــــف وإدارة  للتوظي
شـــؤون العــــاملين 
بموجب عقود عمــل 

قصيرة األجل . 

 
 

البرنامج الفرعي ١٥-٢- المزايا واالستحقاقات  
 

ــو  إدارة المزايا واالستحقاقات الخاصة بمختلف فئات الموظفين ، بما يتفق مع القواعد المنظمة للويب
والقواعد الخاصة بالموظفين .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
ردود فعل الموظفين عن إدارة مزاياهم واستحقاقاتهم : 

- هناك تدفق دوري لرسائل الــبريد اإللكـتروني التـي يعـبر فيـها 
الموظفون عــن تقديرهـم للتعـامل الدقيـق وفـي الوقـت المناسـب مـع 
ــهم ، واإلجابـة علـى استفسـاراتهم ، بمـا فـي ذلـك  الشؤون الخاصة ب

التعامل مع الحاالت الخاصة واالستثناءات . 
ــن  أديـرت مزايـا واسـتحقاقات ٧٣٢ موظفـًا ، و٣٩٩ استشـاريًا ، وموظفي
عاملين بموجب عقود عمــل قصـيرة األجـل ، والعـاملين بموجـب اتفاقـات 

خدمة خاصة ، وعقود عمل خاصة .  

ــي  تمت اإلدارة الفعالة وف
ــي المناسـب  اإلطار الزمن
لمزايـا واسـتحقاقات آـــل 

الموظفين . 

ــي  اإلدارة الفعالة وف
ـــــي  اإلطـــار الزمن
المناســـب لمزايـــــا 
واســـتحقاقات آـــل 

الموظفين . 



 A/36/4
 - 72 -

 
 

 
وهذا يتضمن ما يلي : 

ــا يقـرب مـن ٦١٧ تقريـرًا متعلقـًا بـالعقود ، والقيـام بالحسـابات  - إعداد م
ــًا لمنـح عـالوة لغـة –تمـت  الخاصة بترقية ١٦٦ موظفًا ، وتحليل ٢٧ طلب
دراستها استنادًا إلى الوصف الوظيفي لمقدم الطلب ، ومناولة ٣٩٦ إعالن 
إعالة والقيــام بالحسـابات الخاصـة بـها ، و دفـع ١٠٥ سـلف وتعويضـات 
متعلقـة بـالمنح التعليميـة ، ودفـع ٤٦٥ إعانـات إيجـار ، وإدارة ١٧ طلبـــًا 
إلجازات وضع ، و٣٨ طلبًا للعمل بنظام سـاعات العمـل الجزئيـة ، و٨١ 
ــة ، و٣١  طلبـًا إلجـازة سـفر إلـى الوطـن ، و٢٤ طلبـًا لمنـح سـفر للدراس
إجراءًا رســميًا عنـد السـفر أو االنفصـال ، و٦٤ تحويـًال ، و٦٣٠ إفـادة ، 
وإصدار ١٠٠ جواز سفر لألمم المتحدة ، و٥٠٥ طلبات جديدة وتجديدات 
ـــرية ؛ - وتســجيل ٥٠٠ ٢١ طلــب لإلجــازات  لبطاقـات اإلقامـة السويس
السنوية وإجازات الرصيد والتعويض ، وتســجيل حوالـي ٠٠٠ ١٢ طلـب 
ــاء إجـازة مرضيـة ، ودفـــع ٨٧٠ ٤١ سـاعة عمـل إضـافي  فحص إلعط

للموظفين والعاملين لدى المنظمة . 
 

ـــات آــفء إلدارة شــؤون الموظفيــن ، وبلــورة نظــام أوقــات العمــل المرنــة  تطبيـق نظـام معلوم
(Flexitime) الجديد األآثر آفاءة .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
مدى تحسن الفاعلية والدقة والسرعة التي ُنِفذ بها هذا البرنامج 

الفرعي : 
- ُأدخل نظام (SIGAGIP/CS) إلى المرحلة اإلنتاجية 
، حيث خضع الختبارات شــاملة ، وتـم تعقـب واختبـار آـل 

الحاالت الشاذة في المعالجة ، ومن ثم تم تصحيحها . 

تحققـت المكاسـب المتوقعـــة مــن 
 (SIGAGIP/CS) تطبيـق نظـام
ــي الفصـل الرابـع مـن سـنة  فقط ف
٢٠٠٠ ، بعد التخلص الكامل مــن 
العالت الفنيــة التـي شـابت النظـام 
ـــًا  وتحقيـق التشـغيل المسـتقر تمام

للنظام . 

تزويد الشعبة بنظام 
معلومـــات آــــفء 
ــــــــــؤون  إلدارة ش

الموظفين . 

ردود فعل مديري البرامج والموظفين اآلخرين : 
- أعـرب مديـرو الـبرامج والموظفـون اآلخـــرون عــن 
رضائهم عــن اسـتكمال اإلجـراءات الخاصـة بـالرواتب فـي 

الوقت المحدد دون تأخير . 

خضعت عملية الرواتب إلى أتمتة 
وتنظيم للمهام/العمليات الروتينيـة 
ــب  وقـد أدى سـداد زيـادات الروات
ـــي الوقــت الصحيــح  المسـتحقة ف
ـــــة  وتـــأآيد اإلجـــراءات اإلداري
ــــعارات  المتخــذة مــن خــالل إش
إجراءات شؤون الموظفين الدقيقة 
ـــص الحاجــة  (PADS) إلـى تقلي
إلـــى تصحيـــح بـــــأثر رجعــــي 
إلجراءات المالية/قوائم الرواتب . 

ــة  تحقيـق آفـاءة ودق
ـــي  وسـرعة أآـبر ف
ــــي  تنفيــذ المــهام ف
إطار هــذا البرنـامج 
الفرعي ، من خالل 
ــــــام  اســــتخدام نظ
ـــد  المعلومـات الجدي
ــــــــــؤون  إلدارة ش

الموظفين . 

 :  Flexitime مدى تحسن إدارة نظام
- أصبحت بيانات أوقات العمل المرنة (حساب ســاعات 
العمل األسبوعية) ، التي آانت توزع في الســابق يدويـًا فـي 
شكل وثائق ورقية على الموظفين المستعينين بنظـام أوقـات 

العمل المرنة ، متوفرة على شبكة اإلنترانت . 

ـــد وإدخــال نظــام جديــد  تـم تحدي
ألوقات العمل المرنـة ، وتحولـت 
قاعدة البيانــات مـن النظـام القديـم 

إلى النظام الجديد . 
 

ـــم تطبيــق  مـن المخطـط لـه أن يت
ــــل  النظــام الجديــد ألوقــات العم
المرنــة (Flexitime) ودخولــــه 
ــي   ٢٠٠١  حيز التشغيل الكامل ف

 .

بلورة وتطبيق  
ــد ألوقـات  نظام جدي
ـــــة ،  العمـــل المرن

يتميز بكفاءة 
أعلى . 

 
إبالغ الموظفين ونصحهم بشأن حقوقهم والتزاماتهم تجاه المنظمة وسلطات البلد المضيف لها .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
ردود فعل الموظفين على المعلومات والنصائح التي توفرت لهم :  إيجـاد طـرق أآـــثر آفــاءة  ــــن  تزويــد الموظفي
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- آان هناك تقدير عاٍل بين الموظفين للطبعـة الجديـدة للكتيـب 
اإلداري وتوفرها على اإلنترانت . 

 
المعلومات والنصيحة التي زود بها الموظفون : 

- جرى ٧٣ لقاءًا تعريفيًا ؛ 
ــة علـى موقـع شـعبة إدارة  - أتيحت آافة المعلومات ذات الصل

شؤون الموظفين ؛ 
- أعيد إصدار الكتيـب اإلداري فـي طبعـة ورقيـة جديـدة ذات 
تصميم أآثر عملية أدى إلى طباعته في وقت أقـل وتسـهيل عمليـة 
التعديل . وقد أتيح جزء آبير من الكتيب على شبكة اإلنترانت على 

موقع شعبة إدارة شؤون الموظفين . 

وأقــــل تكلفــــــة لـــــتزويد 
الموظفين بالمعلومــات مـن 
خــالل توفــير االستشـــارة 
عــبر الخـــط اإللكـــتروني 
مباشــــرًة علــــى شــــــبكة 

اإلنترانت . 

ـــــــــــــات  بالمعلوم
ـــــــي  والنصـــــح ف
ـــبة  األوقــات المناس
ـــــهم  بصــــدد حقوق
والتزاماتــهم تجــــاه 
المنظمـة وســـلطات 

البلد المضيف . 

 
 

البرنامج الفرعي ١٥-٣- الضمان االجتماعي ورفاهية الموظفين 
 

تحسين ظروف الخدمة للموظفين وإدارة التغطية الكافية للضمان االجتماعي والخدمـات االجتماعيـة 
التي يتمتعون بها هم وموظفو العقود القصـيرة األجـل ، واالستشـاريون ، والعـاملون اآلخـرون فـي 

األمانة ، وأسرهم . 
 الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
ردود فعل الموظفين والمنتفعين اآلخرين بصدد الضمان االجتماعي 

والخدمات االجتماعية : 
 

ــن  - هناك شعور بالرضا بين الموظفين تجاه االستعداد الدائم م
ـــن المعنييــن بالضمــان االجتمــاعي لتقديــم النصــح  قبـل الموظفي
والمساعدة  ، وفعل آل ما في وسعهم لتوفير الخدمة الالزمة خالل 

مهلة زمنية مناسبة . 
 

عدد ونوع خدمات الضمان االجتماعي التي أدارتها األمانة وقدمتها : 
ــترك  - انضـم ١٤٩ موظفـًا وعـامًال جديـدًا إلـى المجلـس المش
ــي األمـم المتحـدة (UNJSPF) ، حيـث  للمعاشات التعاقدية لموظف

بلغ العدد اإلجمالي للمشترآين فيه ١٠٤٨ شخصًا ؛ 
ـــى خطــة  - انضـم ٢٤٠ مـن العـاملين فـي الويبـو وأسـرهم إل
التأمين الطبي الجماعية ، حيث بلغ العدد اإلجمالي للمشترآين فيها 

٢٣٦٤ شخصًا ؛ 
- أجريت المعامالت بشأن ١٠٩ إعالن حــادث ، و١٢٦ طلب 
ــيرة  األجـل  سداد مصاريف تأمين طبي لعاملين بموجب عقود قص
ــترك  ، و٥٨ تسوية انفصال وتسوية انسحاب خاصة بالمجلس المش
ــهادة متفرقـة  للمعاشات التعاقدية لموظفي األمم المتحدة ، و٢٤٥ ش

خالل السنة ؛ 
- قامت لجنة الويبو (المغلقة) المعنيــة بـإدارة صنـدوق التقـاعد 
ــاعد  بدراسة حسابات سنة ١٩٩٩ ، والوثائق المتعلقة بإضافات التق
ـــاعدين ، والقضايــا المتعلقــة بــإدارة  التـي دفعـت للموظفيـن المتق
العقـارات التابعـة للصنـدوق ، وعلـى وجـه التحديـد إعـداد دراسـة 
تأمينية خاصة بوضع الصندوق آما في ٣١ ديسمبر/ آــانون األول 

 . ١٩٩٩

تواصــــل توفــــــير وإدارة 
الضمـــــان االجتمـــــــاعي 
والخدمــــات االجتماعيـــــة 
بكفاءة وفي الوقت المناسب 
، بالرغم مــن زيـادة أعـداد 
الحـــاصلين علـــــى حــــق 
االنتفـــــــاع بالضمــــــــان 
ـــــــهم  االجتمــــــاعي (ومن
ـــاعدون ،  موظفــون ، ومتق
ومعولـون) ، بينمـا لـم يــزد 
عدد موظفي القسم المتولــي 
إدارة الضمـان االجتمــاعي 

في السنوات األخيرة . 

ـــــــــــير وإدارة  توف
الضمان االجتماعي 
والخدمـــــــــــــــات 
ـــاءة  االجتماعيـة بكف
ـــــــت  وفــــــي الوق

المناسب . 

ــة ، والتفـاوض بشـأن بلـورة خطـط أخـرى مثـل التـأمين علـى  تحسين تغطية الخطط التأمينية الراهن
الحياة ، والتأمين ضد ضياع اإليرادات . .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
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عدد وجودة اخلطط التأمينية اجلديدة ، وعدد التحسينات اليت أجريت على اخلطط 
القائمة : 

مت تطبيق السياسات التالية : 
ــأمين  - حـدث تغـير فـي مسـاهمة المنظمـة فـي دفـع أقسـاط الت

الطبي للعاملين بموجب نظام ساعات العمل الجزئية ؛ 
- تم تجميد قيمة قسط التأمين الطبي ؛ 

- استمرت المنظمة في دفع أقساط التأمين الطبـي لألبنـاء بيـن 
٢١  و٢٥ سنة ، بشرط أن يكونوا طالبًا وأن يكونوا معتمدين ماليًا 

على موظف المنظمة ؛ 
ــأمين  - ُأدخـل فـي ينـاير/آـانون الثـاني ٢٠٠٠ خيـار جديـد للت

الجماعي على الحياة ، وقد انضم ١١٣ موظفًا إلى الخطة ؛ 
ــــى  - تمــت الموافقــة أيضــًا علــى خيــار جديــد للتــأمين عل
زوجات/أزواج موظفي المنظمة ، على أن يبـدأ التطبيـق فـي سـنة 

 . ٢٠٠١
 

ــني واملنتفعـني  حظي تطبيق خطط التأمني املذكورة أعاله على قبول عام من املوظف
اآلخرين ، وخاصة مبادرة إدخال خطة للتأمني على احلياة اليت نالت تقديرًا كبريًا . 

ــــة  أدخلــت ظــروف تأميني
ــارات  بميزات أفضل ، وخي
ـــى  تــأمين جديــدة بنــاًء عل
ـــة الويبــو  توصيـة مـن لجن
المعنيـــة بـــإدارة التــــأمين 
الطبـــي والتــــأمين ضــــد 
الحوادث (التي تشكلت فــي 

سنة ١٩٩٨) . 

إدخال خطط تأمينية 
ـــين  جديــدة ، وتحس

الخطط القائمة . 

احتواء تكلفة الضمان االجتماعي ، مع تحسين جودة الخدمات .   الهدف : 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 

تكاليف الضمان االجتماعي وجودة تغطية الضمان االجتماعي : 
- بنـاًء علـى توصيـات لجنـة الويبـو المعنيـة بـإدارة التــأمين 
الطبي والتأمين ضد الحوادث ، طــرأت تحسـينات تتعلـق بمزايـا 

عالجية معينة بينما لم تطرأ أي زيادة على التكاليف التأمينية . 
 

ــة فيمـا يتعلـق  - استمرت المشاورات مع منظمة العمل الدولي
بمشـروع الحضانـة ، وبـهذا سـنحت الفرصـة لموظفـــي الويبــو 
لالستفادة من مرآز منظمــة العمـل الدوليـة ولكـن علـى حسـابهم 
الخاص . وقد أرجئ البحث فــي تقديـم الويبـو إعانـة مـا فـي هـذا 

المجال . 

تم تجميد قيمة أقساط التـأمين 
الطبــي للســنة الثالثــة علـــى 
ــين المزايـا  التوالي ، مع تحس
المقدمة ، مثل عالج األســنان 

والعيون ؛ 
 

تـم توفـير عـدد محـــدود مــن 
األماآن في حضانة  األطفال 
، السـتخدام موظفـــي الويبــو 

على حسابهم   الخاص . 

احتـــــواء تكلفــــــة 
الضمــــــــــــــــــان 
االجتمــاعي ، مــــع 
تحســـــين جــــــودة 

الخدمات . 

 
توفير خدمات الرفاهية االجتماعية المناسبة لموظفي األمانة وأسرهم ، وللموظفين المتقاعدين ، بما 

في ذلك المشاآل المتعلقة بالعائالت والعمل .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
ردود فعل الموظفين وأسرهم : 

- بعد فــترة االسـتقرار ، آثـيرًا مـا اتصـل القـادمون الجـدد بـالوحدة 
المسـئولة عـن رفاهيـة الموظفيـن إلبالغـهم بمـدى رضائـهم عـن نتـــائج 

المساعدة التي تلقوها من الوحدة . 
 

أجريت األعمال التالية بخصوص الموظفين الجدد وأسرهم : 
ــل وصولـهم وإرشـادًا دوريـًا فـي  - تلقى القادمون الجدد معلومات قب
فترة استقرارهم األولى ، وقدمت على وجه التحديد النصيحة لألسر التي 

تعول أطفاًال بخصوص المدارس القائمة في المنطقة التي يقطنونها ؛ 
- أعدت وثائق جديدة تتضمن معلومات مفيدة ، وتم تحديثها بصــورة 

ــــــة  وفــــرت المنظم
خدمات فعالة ونشطة 
ــــادمين  لمســـاعدة الق
الجدد على االنخــراط 
ــــي عمـــل  الســلس ف
المنظمـــــــــــــــــة ، 
ــــــي  ومســــاعدتهم ف
تجــاوز الصعوبــــات 
الشخصية والمهنية . 

االنخــراط الســـريع 
ـــي  والســلس لموظف
الويبــو الجــدد فـــي 
المنظمة ، وألسرهم 
ــة المعيشـية  في البيئ

لمدينة جنيف . 
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دوريـة ، وهـي تتضمـن رسـالة إلـى القـادمين الجـدد ، ومعلومـات عـــن 
إمكانيـات السـكن واالسـتقرار ، ومعجـــم قصــير يتضمــن مصطلحــات 
عقارية باللغتين اإلنجليزية والفرنسية ، وبعض المعلومات عــن   التعليـم 

، وأنشطة معسكرات األطفال في فرنسا وسويسرا ؛ 
- ُأِعد موقع على شبكة اإلنترانت يقدم معلومات مفيدة للموظفين ؛ 

- ُعِقـد ٦٠٠ اجتمـاع خـاص مـــع موظفيــن ، بنــاًء علــى طلبــهم ، 
للمساهمة في منـع انعكـاس المشـاآل ذات الطـابع العـائلي أو الشـخصي 

على أداء الموظف لعمله ؛ 
- سـاهمت مشـــارآة بعــض المؤسســات فــي سويســرا والمنــاطق 
الفرنسية المجاورة في مساعدة المنظمة على إيجاد حلول ُمرضية لبعض 

الحاالت الصعبة . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٥-٤- التصنيف واإلجراءات 
 

زيادة التوافق بين القواعد واللوائح المنظمة لطاقم موظفي الويبو مع النظام المشترك لألمم المتحدة 
، أخذًا بعين االعتبار التغيرات التنظيمية التي طرأت على الويبو .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد التعديالت التي أجريت على القواعد واللوائح المنظمة لطاقم موظفــي 

الويبو : 
- تـم تعديـل ٣٥ مـن القواعـد واللوائـح المنظمـة لطـاقم موظفــي 

الويبو . 

ـــــة  أدت عمليــــة مراجع
القواعد واللوائح المنظمة 
ــى  لطاقم موظفي الويبو إل
ـــع  التوافـق األوثـق لـها م
ـــترك لألمــم  النظـام المش

المتحدة . 

زيـادة التوافـق بيــن 
ــــح  القواعــد واللوائ
المنظمــــة لطـــــاقم 
موظفـي الويبـو مــع 
النظـــام المشــــترك 

لألمم المتحدة . 

إدخال نظام محسن إلدارة األداء يشمل المنظمة بأآملها .   الهدف : 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 

ردود فعل مديري البرامج والموظفين اآلخرين : 
- اتخذت خطوات لتصميم نظام محسن لتقييـم (إدارة) األداء ، إال 
أن إدخاله ُأرجئ للسماح بالتشاور أآثر على مستوى اإلدارة العليا 

 .

لم يتم بعد إدخال نظام تقييم األداء 
 .

ــن  إدخال نظام محس
إلدارة األداء . 

تحسين مقاييس التوظيف ، واإلسناد الوظيفي ، وترقية الموظفين والعاملين بعقود عمل مؤقتة .   الهدف : 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 

عدد الوظائف التي تم تصنيفها في سنة ٢٠٠٠ : 
ــنة  - من بين ٣٦ وظيفة ُقدمت إلى لجنة التصنيف في س

٢٠٠٠ ، أعيد تصنيف ٣٥ وظيفة ؛ 
- تم إعداد و/أو مراجعة ٢٧٥ وصفًا وظيفيًا . 

 

تواصلـــــــت عمليــــــــة 
ـــى تعكــس  التصنيـف حت
التغيرات التنظيمية التـي 
طرأت في سنة   ٢٠٠٠ 

 .

تصنيف آافــة الوظـائف بمـا 
يتفـق مـع النظـــام المشــترك 

لألمم المتحدة . 

[مؤشر أداء جديد] عدد الموظفين الذي تمت ترقيتهم في سنة 
  : ٢٠٠٠

ــتوى المـهني ،  - ١٣٤ موظفًا (بما في ذلك موظفو المس
وموظفو مستوى الخدمة العامة) . 

 
ردود فعل مديري البرامج والموظفين والعاملين اآلخرين : 

 --
 

تطبيق المبادئ التوجيهية 
بخصوص ترقية 

الموظفين ، التي صدرت 
في ١٩٩٩ . 

 
ترد نتائج تحسين مقاييس 

التوظيف في الجدول 
الخاص بالبرنامج 

الفرعي    ١٥-١ . 

ــف ،  تحسـين مقـاييس التوظي
واإلسناد الوظيفــي ، وترقيـة 
ـــود  الموظفيـن والعـاملين بعق

عمل مؤقتة . 

درجة تحويل ملفات "التاريخ الوظيفي" إلى نظام الكمبيوتر :  نتيجــة وجــود أولويـــات  ــــي لملفـــات  المســح الضوئ
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- تعتمد هذه العملية على توفر أجـهزة المسـح الضوئـي 
التي يديرها الكمبيوتر . ولكن هناك نية في البدء فــي عمليـة 
المسح الضوئــي لملفـات "التـاريخ الوظيفـي" بمجـرد توفـر 

المعدات الالزمة . 

ـــئ شــراء  أخـرى ، أرج
ـــذي  المعـدات الالزمـة ال
ــي  خطط لها أن ُتشترى ف
سنة ٢٠٠٠ ، إلــى وقـت 

الحق . 

ـــي" (التــي  "التـاريخ الوظيف
تحتــــوي علــــــى توثيـــــق 
ـــــن  للمعلومـــات العامـــة ع
وصف الوظائف المسندة في 
السابق وفي الوقــت الراهـن) 
فــي نظــام يــــدار بواســـطة 
ــى  الكمبيوتـر ، ممـا يـؤدي إل
ــــهذا  اســـتبدال األرشـــيف ب

النظام الجديد . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٥-٥- تطوير الموظفين 
 

- تعزيز أهلية وآفاءة موظفي الويبو في أساليب اإلدارة ، وتكنولوجيا المعلومات ، واللغات، 
بما يتفق مع أهداف المنظمة .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
درجة تطبيق أساليب اإلدارة الحديثة في آٍل من القطاعات : 

- استفاد مجموع ٨٣ موظفًا من التدريب اإلداري آما يلــي بيانـه 
 :

- حلقة عمل واحدة حول إدارة التغيير ؛ 
ــتنادًا إلـى الموقـف الشـخصي  - ٢٦ دورة حول إدارة الوقت (اس

للمتدربين) ؛ 
- حلقتا عمل حول فريق العمل الفعال ؛ 

ــط العصبـي المرتبـط بـالتغيير  - حلقة دراسية واحدة حول الضغ
والعمل التنظيمي ، ألعضاء فريق اإلدارة العليا بالويبو ؛ 

ــًا فـي حلقـات دراسـية حـول إدارة الضغـط  - شارك ١١٥ موظف
العصبي التي نظمت بالتعاون مع الوحدة الطبية . 

عقــــد دورات تدريبيـــــة 
بخصـوص أمـور محــددة 
فــي اإلدارة والتطويـــر ، 
نظمت آلما نشأت الحاجة 

إليها . 
 

ُوِضـع برنـــامج تدريبــي 
ــــن مـــن  واســع للموظفي
مســتوى المديريـــن ، إال 
أنه آان البــد مـن إرجـاء 

تطبيقه . 

زيـــــادة إنتاجيــــــة 
وآفـاءة العمـل مـــن 
خــــــالل تنظيــــــم 
ـــة  الــبرامج التدريبي
الخاصــة بــــاإلدارة 

والتطوير . 

عدد الموظفين المتقنين لتكنولوجيا المعلومات : 
 

عقدت عدة دورات في هذا المجال : 
- دورات تدريبية داخلية وخارجية حول تكنولوجيا المعلومات ، 
ــترنت،  والتطبيقات القياسية لبرنامج (MS Office) ، واستخدام اإلن
والنشر على اإلنترنت ، باإلضافة إلى تدريبات تقنية متخصصــة فـي 
تكنولوجيا المعلومات ، وقد بلغ العدد اإلجمالي أليام التدريب ١٠٤٧ 

يومًا ؛ 
- عدد الموظفين الحاصلين على التدريــب فـي مجـال تكنولوجيـا 
المعلومـات فـي سـنة ٢٠٠٠ : ٦٦٨ موظفـًا شـارآوا فـــي األنشــطة 

التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات . 

ارتفع عدد الموظفين 
الذين أصبحوا يتقنون 

ويستخدمون التطبيقات 
اإللكترونية والتقنيات 

الجديدة لتكنولوجيا 
المعلومات . 

تحســن أداء العمــل 
من خالل االستخدام 
المــتزايد لمعالجــــة 
البيانـات إلكترونيـــًا 
ــــــــــات  وتكنولوجي
ــــــــــــــات  المعلوم

الجديدة . 

عدد الموظفين الذين يتقنون لغتين أو أآثر من اللغات الرسمية للويبو : 
- في سنة ٢٠٠٠ ، دخل ١٠٠ موظــف امتحانـات مختلفـة فـي اللغـة لـدى 
منظمة العمل الدولية أو منظمة األمم المتحدة ، ونجح منهم ٦٠    موظفًا . 

 
عدد القطاعات التي ُطِبَقت فيها أساليب االتصال اإلضافية : 

- استفاد قطاعان من التدريب على مهارات العرض . 
 

ُنظمت الدورات التالية في اللغة : 
ــات التاليـة:  - شارك ٧٤٠ شخصًا آٌل في واحدة من دورات اللغ
ــــية ، واأللمانيـــة ،  العربيــة ، والصينيــة ، واإلنجليزيــة ، والفرنس

واليابانية ، والروسية ، واألسبانية ؛ 

تـــم تعزيـــــز مــــهارات 
االتصال بصورة فعالة . 

تعزيـــز مـــــهارات 
ــــــدى  االتصــــال ل
الموظفين من خالل 
التدريـــب المحــــدد 
لـــــهذا الــــــهدف ، 
وإتقان لغات العمــل 
ـــن قبــل  المعتمـدة م

الويبو . 
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- رعـت الويبـو مشـارآة شـخص واحـد فـــي الحلقــة الدراســية 
"الفرنسية آلغة أجنبية" التي نظمتها الحكومة الفرنسية في باريس ؛ 

- شارك ثالثة من الموظفين في دورة لغة مكثفة في الخارج ؛ 
- التحق ١٥٣ شــخصًا بـدورات خاصـة فـي اللغتيـن اإلنجليزيـة 
ـــة)  والفرنسـية (التعبـير الشـفهي والتحريـري ، دورات صيفيـة مكثف

ُنِظمت من خالل مدرسة لغات خاصة . 
تعليقات المشارآين : 

- ٩٠% من المشارآين أعربوا عن رضائهم البالغ عن التدريب 
الذي حصلوا عليه . 

 
ُنظمت الدورات التدريبية التالية في الميادين المتخصصة والفنية : 

ــبر الخـط  - عقدت دورتان للتدريب على أمور الملكية الفكرية ع
ــابع  اإللكـتروني ، وآـان ذلـك بالتعـاون مـع قسـم التعلـم عـن ُبعـد الت

ألآاديمية الويبو العالمية ، وقد شارك فيهما ٣٤ موظفًا ؛ 
- ُنظـم أيضـًا تدريـب علـى أمـور معينـة وموضوعـات خاصـــة 
تضمنـت التفـاوض العـام االسـتراتيجي ، والـبروتوآول ، واألمــن ، 
ومكافحة الحريق ، وغيرها ، وقد شارك في التدريبات ٨٧ موظفًا . 

أدت األنشــطة التدريبيـــة 
الخاصــة إلــــى تحســـين 
ــــي  خـــبرة الموظفيـــن ف
ــــة  الميـــادين المتخصص

والفنية . 

تحسـين الخـبرة فــي 
الميادين الفنية . 

تعزيز االتصال ونشر المعلومات بين الموظفين .   الهدف : 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 

ردود فعل الموظفين الذين شارآوا في األنشـطة التدريبيـة ، مثـل 
ـــم فــي فــترة الغــداء ، والمنتديــات ،  الـبرامج التعريفيـة ، والتعل

وغيرها : 
- شارك متوسط ١٥٠ شخصًا في العروض التي ُقدمت 
ــي  خالل جلسات التعليم في فترة الغداء ، وقد بلغ الحضور ف
بعض منها ٣٠٠ شخص . ويشير رد فعـل المشـارآين إلـى 
االهتمام المتزايد بهذا الشكل من النشـاط التدريبـي والتقديـر 

الكبير له . 
وقد اتخذت المبادرات التالية لتحسين نشر المعلومات : 

- استكمال وتطبيق مشروع الصفحات العملية ، الــذي أتـاح علـى 
شبكة اإلنترانت فهرسة مكثفة للمعلومات العملية عن الويبو ؛ 

- ُنظمت أربع دورات للتعلم خالل فترة الغداء ؛ 
- وانعقدت ١٧ دورة تعريفية دعي لحضورها ٣٠٥ موظفين . 

ــــر  تحقيــق آفــاءة أآــبر فــي نش
المعلومــات بخصــوص األمـــور 
التـي تـهم آـل الموظفيـن ، ونشــر 
ــــأن رســـالة الويبـــو  الوعــي بش

وهيكلها وأنشطتها . 

تنميـة روح الســـعي 
إلى تحقيق   الــهدف 
، والهوية الجماعية 
ــي الويبـو  بين موظف
من خالل المشارآة 
ـــــــطة  فـــــي األنش

التدريبية . 

 
 

البرنامج الفرعي ١٥-٦- خدمات الرعاية الصحية 
 

توفير الرعاية الصحية لموظفي الويبو ، والمتقاعدين منها ، والمندوبين األجانب .   الهدف : 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 

عـدد الموظفيـن والمتقـاعدين والمندوبيـن المسـتفيدين مـن خدمـــة 
الوحدة الطبية بالويبو : 

- ٦٠٨٦ حالة تدخل طبي ، منها ٢٤ حالة طبية طارئــة 
ـــل  ،  و٨٢ شـهادة إعفـاء طبيـة لعـاملين بموجـب عقـود عم
قصــيرة األجــل ، و٤٨ فحصــًا طبيــًا للمتدربيــن بمرافـــق 
ــة لمندوبيـن ،  أآاديمية الويبو العالمية ، و١٤٤ استشارة طبي
و١٠٥ استشـارات طبيـة لمتقـاعدين ، و٤٢٤ تلقيحـًا (ضـــد 

الزآام وغيره من أمراض) ؛ 
- ١٥٧ استشارة تتضمن توزيع أطقــم السـفر ، والتلقيـح 

عند السفر ، والمعالجة الوقائية بالمواد الكيميائية . 

إدارة أآــــثر فاعليــــة للرعايـــــة 
الصحيــــة ، والتلبيــــة النشــــطة 
الحتياجـات المنظمـــة مــن حيــث 
ـــن  الرعايــة الصحيــة ، وذلــك م
خالل الزيادة الكبيرة في مجموعة 
ـــي توفرهــا الوحــدة  الخدمـات الت

الطبية بالويبو . 
 

ــًا  إحاطة الموظفين المسافرين علم
بـالظروف الصحيـة  فـي المكـــان 
ـــم  الــذي يتجــهون إليــه وتزويده

الرعايــة الصحيــــة 
ـــة  الفوريـة والمالئم
ـــــــــــــن ،  للموظفي
والمتقـــــــــاعدين ، 
والمندوبين األجانب 

 .
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بالوســـائل الوقائيـــة الالزمـــــة ، 
وفحصــهم طبيــًا عنــد عودتــــهم 
ــــي حـــاالت  (الرعايــة الطبيــة ف

السفر) . 
 

تحسين جوانب الظروف الجسمانية لعمل الموظفين ذات العالقة بالصحة .   الهدف : 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 

عدد أيام اإلجازات المرضية للموظفين : 
 --

اتخذت المبادرات التالية لتحسن ظروف عمل الموظفين : 
- تم نقل ١٥ موظفًا ألسباب طبية ؛ 

- مراقبـة بيئـة العمـل : جـرت حمـالت تفتيـــش دوريــة 
واختبارات مراقبة الجودة شهريًا في مطعمين للويبو ؛ 

- جرى اختبار لمراقبة جودة الهواء في مباني الويبو ؛ 
ـــالقدرات  - جـرى برنـامج لدراسـة الجوانـب الخاصـة ب
الذهنيـة والجسـمانية لإلنسـان فـي بيئـة العمـل ، حيـــث قــام 
ــة عمـل وقـدم  متخصص في هذا المجال بفحص ٢٥٠ محط
المشـورة للعـاملين بـها ، ممـا أدى إلـى توزيـع ٣٥ آرســـيًا 
مصممًا بحيث يتناسـب مـع المتطلبـات الذهنيـة والجسـمانية 

للشخص العامل ، وثالث شاشات آمبيوتر مسطحة ؛ 
- برامـج الوقايـة الصحيـة : ُنِظمـت ١١ حلقـة دراســـية 
حول إدارة الضغط العصبي ، وقــد بلـغ إجمـالي المشـارآين 
فيها ١٢٤ شخصًا ؛ جرت ١٢ دورة لمكافحة التدخيــن علـى 
يد متخصص ، باإلضافة إلى عرض عن مكافحـة عالمـات 
التقدم في السن للموظفين بهدف مســاعدتهم علـى المحافظـة 
ـــنت حملــة  القصـوى علـى الصحـة وطـول العمـر ؛ آمـا ُش
الآتشاف أآثر أنواع مرض السرطان انتشارًا لـدى الذآـور 

واإلناث . 

تحسين مستوى النظافة   الصحية 
ـــي  ، وإجـراءات الطـب المـهني ف
ــؤدي إلـى  بيئة عمل الويبو ، مما ي

ظروف عمل أفضل . 

ـــــ  زيــادة الوعــي ب
والحصـــول علــــى 
ــــة  المزايـــا المترتب
على أساليب اإلدارة 
ـــــة  الصحيــــة وبيئ

العمل الصحية . 

 
احتواء تكاليف الرعاية الطبية التي تتحملها الويبو ، وتلك التي يتحملها الموظفون .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
تكلفة الرعاية الطبية بالنسبة للمنظمة والموظفين : 

- اقتصدت الويبو مبلغًا صافيًا بقيمـة ٠٠٠ ٧٢٠ فرنـك 
ــة  سويسري سنويًا ، منه ٠٠٠ ٣٦٠ فرنك سويسري للمنظم

نفسها ، و ٠٠٠ ٣٦٠ فرنك سويسري   للموظفين .  
- تـم تجميـد قيمـة أقسـاط التـأمين الصحـي عنـد القيمـــة 

السارية في سنة ٢٠٠٠ ؛ 
- تعـززت وتنوعـت شـبكة موفـري الرعايـــة الصحيــة 
ــة للمتعـاملين مـع  للويبو ، وذلك بإضافة ثالث مؤسسات طبي

المنظمة . 

تحقق توفير آبير في التكاليف .  ــــــي  االقتصـــــاد ف
ـــــــي  النفقـــــات الت
ــــة  تتحملــها المنظم
وموظفوهــا ، مــــن 
خـــــالل احتــــــواء 
ــــة  تكـــاليف الرعاي

الطبية . 

٠٠٠ ٦٧٤ ٧ فرنك سويسري إجمالي نفقات البرنامج الرئيسي ١٥ لسنة ٢٠٠٠ : 
 
 

البرنامج الرئيسي ١٦-  دوائر خدمات الدعم اإلداري 
 

ــو دوائـر خدمـات الدعـم اإلداري تقديـم خدمـات عاليـة الجـودة والكفـاءة إلـى الـدول  ٥١- واصل موظف
األعضاء وآل المستخدمين في قطاع السوق والقطـاع العـام ، وموظفـي األمانـة . وقـد أديـرت العمليـات 
المالية بأسلوب مهني عــالي المسـتوي ، حيـث أعـدت سـجالت الدخـل والنفقـات بمنتـهى الدقـة ، واحُتِفـظ 
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بالحسابات الشهرية والسنوية بمـا يتفـق مـع القواعـد واللوائـح الماليـة للمنظمـة . آمـا تـم إقفـال حسـابات 
المنظمة لسنتي ١٩٩٨-١٩٩٩ بصورة سليمة (للويبو ، واالتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديــدة 
، ومشاريع برنــامج األمـم المتحـدة للتنميـة ، وصنـاديق االئتمـان (FITS) ، وصنـدوق الويبـو (المغلـق) 
للمعاشات) وتم تدقيقها من قبل مراجع الحسابات الخارجي . آمــا ُأِعـد تقريـر اإلدارة الماليـة لفـترة سـنتي 
ــات البرنـامج الرئيسـي وتلـك المتعلقـة بصنـاديق  ١٩٩٨-١٩٩٩ ، حيث تضمن معلومات إضافية عن نفق
االئتمان . وقد اتخذت اإلجــراءات الضروريـة فـي الوقـت المناسـب لتوزيـع الرسـوم المكملـة واإلضافيـة 
التحاد مدريد ، ورسوم الدول األعضاء في اتحاد الهاي عن سـنة ١٩٩٩ (إجمـالي ٩ر٢٣ مليـون فرنـك 
ــة المتعلقـة بـبروتوآول مدريـد (إجمـالي ٨ر٣٣  سويسري) ، عالوًة على التوزيع الشهري للرسوم الفردي
مليون فرنك سويسري) عن سنة ٢٠٠٠ . وقد أدى تحديث وســائل تكنولوجيـا المعلومـات إلـى تحسـينات 
ــر نظـام تعقـب نفقـات الميزانيـة (BETS) ، وإعـادة تصميـم النظـام المحاسـبي ، وقبـول  ملموسة : تطوي
المعلومات الخاصة بالنفقات حسب النشاط ، والتطبيق الناجح لنظام قوائم الرواتب الجديد ، ووضع نظـام 
ــتثمار  الدفع اإللكتروني الجديد لسداد الفواتير ونفقات السفر الخاصة بالموظفين . أما بالنسبة لخدمات االس
ــل الصنـاديق المتوفـرة ؛ وقـد اجتمعـت اللجنـة االستشـارية  وإدارة الصناديق ، فقد تم االستثمار الكامل لك
المعنية    باالستثمار ، وقامت بمراجعة استثمارات الويبـو ، آمـا جـرت نقاشـات بيـن عـدد مـن موظفـي 

الشعبة المالية وبعض المؤسسات المصرفية . 
 

٥٢- أشرفت دائرة الخدمات اللغوية في سنة ٢٠٠٠ على إعداد ٥٧ ترجمة (إلـى لغـة واحـدة أو أآـثر) 
لقوانين ، وقواعد منظمة ، وقوانين نموذجية ، أو مشاريع قوانين تم تلقيها أو إعدادها من/ألجل ٣٢ بلدًا . 
ــن أجـل ٤٢ اجتماعـًا ، ومحـاضرات ُأعـدت  وعالوًة على ذلك ، ُترِجَمت ، أو روجعت وُحررت وثائق م
لحلقات دراسية ودورات تدريبية نظمتها األمانة ، علمًا بأن العمل تم على أعلى مستويات الجودة و خالل 
مهالت زمنية معقولة . وقد ازدادت آفاءة عمل الترجمة نتيجة االستخدام األوسع لتكنولوجيا المعلومات ، 
بما في ذلــك قواعـد البيانـات األآـثر شـموًال للمصطلحـات ، وأيضـًا نتيجـة االسـتعمال المـتزايد لـألدوات 
والموارد المتوفرة على اإلنترنت . آما قامت دوائـر إدارة خدمـات المؤتمـرات واالتصـاالت والسـجالت 
بـإجراء الترتيبـات اللوجسـتية وإعـــداد الخدمــات الالزمــة وتوفــير المــترجمين الفورييــن للمؤتمــرات 
واالجتماعات ، وتوزيع الوثائق ، حيث أرسل ما يزيد عـن ٠٠٠ ٢٠٠ رزمـة مـن الوثـائق ؛ منـها نسـبة 
آبيرة نشرت على اإلنترنت ، مما يتيــح الوثـائق بسـرعة أآـبر للمندوبيـن . وقـد شـهدت عمليـة اإلرسـال 
البريدي للمواد الخاصة بمعاهدة التعاون بشـأن الـبراءات انخفاضـًا فـي الحجـم بـالرغم مـن زيـادة أعـداد 
الكراسات المنشورة بصدد تلك المعاهدة ، وجاء هذا االنخفاض نتيجًة للحصول على تنازالت عن القاعدة 
سمحت باإلبالغ بناًء على الطلب ، وبإرسال الكراسات عبر وسائط أخرى غير الوثائق الورقية . وهذا ما 
أدى إلى انخفاض بسيط في الحجم اإلجمالي للمــواد البريديـة الصـادرة (٠٠٠ ٣٩٧ آيلوجـرام مقارنـًة بــ 
٠٠٠ ٤٢٠ آيلوجرام في سنة ١٩٩٩) ، مما أدى بدوره إلى االقتصاد في تكــاليف اإلرسـال الـبريدي بمـا 
يزيد عن ٠٠٠ ٥٥٠ فرنك سويسـري . ومـن ناحيـة أخـرى ، تـم التفـاوض علـى رسـوم أقـل للمكالمـات 
ــاليف  الهاتفيـة الخارجيـة التـي بـدأ تطبيقـها فـي مـارس/آذار ٢٠٠٠ ، ممـا مكَّـن األمانـة مـن تخفيـض تك
االتصاالت السلكية والالسلكية التي تتم عبر بدالة الويبو بالرغم من زيادة االتصاالت ، فقد بلغــت التكلفـة 
ــنة ١٩٩٩) .  في سنة ٢٠٠٠ ، ٠٠٠ ٦٤٣ فرنك سويسري (مقابل      ٠٠٠ ٧١٥ فرنك سويسري في س
وفي دوائر إعداد المطبوعات ، تواصل عمل وحدة الطباعة الداخلية بفاعلية وبأسلوب ُيعتمد على آفاءتــه 
؛ حتى أن شرآة زيروآس XEROX تشير إلى محـل الطباعـة الخـاص بـها فـي الويبـو باعتبـاره أآـثر 
ــي أوروبـا . وقـد شـهدت سـنة ٢٠٠٠ طباعـة ٢ر٩٣ مليـون وجـه ورقــة ، و ٢٩١ ٨٢  مواقعها حداثًة ف
آراسة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (مقابل ٧٥٢ ٦٤في سنة ١٩٩٩) . وقد أصبحت طباعـة الجريـدة 
األسبوعية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات تتم داخليًا ، ممـا أدى إلـى تخفيـض التكلفـة بواقـع ٠٠٠ ٢٠٠ 

فرنك سويسري . 
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البرنامج الفرعي ١٦-١- العمليات المالية 
 

مواصلة تحديث نظم المعلومات المالية .   الهدف : 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 

النجاح في بلورة وتطوير الوحدتين القياسيتين لنظام المعلومات المالية 
الجديد : 

- تم التطبيق الناجح لنظام قوائم الرواتب الجديد ، ونظام الدفع 
اإللكتروني الجديد لسداد الفواتير ونفقات السفر الخاصة بالموظفين 
، في إطار النظام المالي القائم . ولم يتحقق أي تقدم في وضع نظام 

جديد للمعلومات المالية نتيجًة الفتقار الموارد . 

ُطِبَقـــت بنجـــاح وحدتــــان 
قياسـيتان جديدتـــان لنظــام 

المعلومات المالية القائم . 

ــبر  تحقيـق آفـاءة أآ
للعمليات ، وضمان 
ــة  أمان أآبر وإنتاجي

عمل أفضل . 

 
- ضمان استالم آل الدخل المستحق للويبو ودفع آل النفقات بصورة سليمة وفي الوقت   المحدد . 

- ضمان توافق الحسابات مع اللوائح والقواعد والمقاييس المطبقة ، واالحتفاظ بالدفــاتر المحاسـبية 
بصورة سليمة . 

 األهداف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
الدقة في إجراء آل العمليات المالية ، وإعــداد تقريـر ُمـرٍض مـن 

قبل مراجعي الحسابات الخارجيين : 
ــــن المراجعيـــن  - تلقــت المنظمــة تقريــرًا ُمرضيــًا م
الخـارجيين بصـدد مراجعـة حسـابات فـترة ســـنتي ١٩٩٨-

 . ١٩٩٩

ــة بدقـة  أجريت آل العمليات المالي
ونزاهة وفي الوقت المحدد . 

ـــــي  االســــتمرار ف
إجراء آل العمليات 
المالية بدقة ونزاهــة 

وأمانة . 

 
توفـير معلومـات واضحـة وذات صلـة محـددة بالماليـة إلـى الـدول األعضـاء ، ومديـــري الــبرامج ، 

واألمانة .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
إعداد التقارير المالية في الوقــت المناسـب ، وتوفـير المعلومـات الماليـة 

للمستخدمين الداخليين والخارجيين في الوقت المناسب : 
ــة لسـنتي ١٩٩٨-١٩٩٩ ، بمـا  - تم توزيع تقرير اإلدارة المالي
ــب آـل برنـامج رئيسـي  في ذلك معلومات إضافية عن النفقات حس
ــابات ، فـي  ٣١  وعن صناديق االئتمان ، مع تقرير مراجعي الحس
يوليه/حزيران ٢٠٠٠ . وقد خضع نظام تعقب نفقات الميزانية إلى 
ــن النفقـات حسـب  تطوير الحق أدى إلى قبول النظام المعلومات ع

األنشطة . 
 

توزيع الرسوم المحصلة بموجب منظومتي مدريد والهاي على الدول 
األعضاء في الوقت المناسب : 

ــة  - القيام في الوقت المناسب بتوزيع الرسوم المكملة واإلضافي
ــن سـنة  التحاد مدريد ، ورسوم الدول األعضاء في اتحاد الهاي ع
ـــع  ١٩٩٩ (إجمــالي ٩ر٢٣ مليــون فرنــك سويســري) ، والتوزي
ـــد (إجمــالي  الشـهري للرسـوم الفرديـة المتعلقـة بـبروتوآول مدري

٨ر٣٣ مليون فرنك سويسري عن سنة ٢٠٠٠) . 

ُقدمت تقارير مالية ُمرضية 
ــــدول األعضـــاء ،  إلــى ال
ـــل  ومديــري الــبرامج داخ

األمانة . 

توفير تقارير مالية 
ُمرضية إلى الدول 

األعضاء ، 
ومديري البرامج 

داخل األمانة ، مما 
يعزز الشفافية ، 

والمساءلة ، 
واالستخدام الفعال 

للموارد . 

 
 

البرنامج الفرعي ١٦-٢- خدمات االستثمار وإدارة الصناديق 
 

تقوية إمكانية قيام األمانة باستثمار أموالها وتحقيق أقصى عائد عليها بما يتسق مع حاجتها لحماية 
الموارد المالية المتوفرة لدى الويبو .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
العائد المتحقق من الصناديق المستثمرة (أخذًا بعين االعتبار 

االعتماد الكبير لمعدل العائد على أوضاع السوق) : 
تـم االسـتثمار الكـــامل للصنــاديق 
المتوفــرة لــدى الويبــو بصـــورة 

ــاديق  اسـتثمار الصن
المتوفرة بما يحميها 
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- تحقـق عـائد اسـتثماري بواقـع ٥ر١٣ مليـــون فرنــك 
سويسري في سنة ٢٠٠٠ . وتواصلت االستشارات المكثفــة 
ــارية المعنيـة  مع البنوك الرئيسية . وقد وافقت اللجنة االستش
ــة رأس  باالستثمار على أنه في الوقت الحالي ولضمان حماي
المال ، فإنه ال يوجد بديل أفضل لتوظيف األموال لدى البنك 

 . Banque Nationale Suisse الوطني السويسري

ُمرضية .  ويحقق أقصى عــائد 
، اسـتنادًا إلـــى آراء 
خبراء االستثمار . 

ردود فعل الدول األعضاء : 
- آانت ردود الفعل إيجابية تجـاه تقريـر اإلدارة الماليـة 

لسنتي ١٩٩٨-١٩٩٩ . 

ــارير  آـان هنـاك وضـوح فـي التق
ــن إدارة الصنـاديق فـي  المقدمة ع
ــنتي  إطار تقرير اإلدارة المالية لس

 . ١٩٩٨-١٩٩٩

ـــــــارير  تقديـــــم تق
واضحــــة للـــــدول 
األعضاء عن إدارة 

الصناديق . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٦-٣- دائرة الخدمات اللغوية 
 

تسهيل الفهم المتبادل بين الدول األعضاء وفي إطار األمانة ، وتوفير المعلومات على نطاق واســع ، 
من خالل ترجمة المطبوعات ، والوثائق ، والمواد األخرى إلى أآبر عدد ممكــن مـن اللغـات ، وذلـك 

على مستوى عاٍل من الجودة في الترجمة التي تستهدف تحقيق الدقة بدون أي عيوب . 
 الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
رضاء المندوبين عن جودة أعمال الترجمة : 

- آان المندوبون عمومًا راضين عن جودة أعمال الترجمة . 
 

استكمال أعمال الترجمة في الوقت المناسب : 
ــهائيين فـي الوقـت  - آانت أعمال الترجمة ُتقدم للمستخدمين الن

المناسب . 
 

حجم أعمال الترجمة المنجزة : 
- ُأعدت ٥٧ ترجمة (إلى لغة واحدة أو أآثر) لقوانين ، وقواعد منظمة ، 
وقوانين نموذجية ، أو مشاريع قوانين تم تلقيها أو إعدادها من/ألجل ٣٢ 
بلدًا . وعالوًة على ذلــك ، ُترِجَمـت ، أو روجعـت وُحـررت وثـائق مـن 
أجـل ٤٢ اجتماعـــًا ، ومحــاضرات ُأعــدت لحلقــات دراســية ودورات 

تدريبية نظمتها األمانة . 
 

ناتج العمل مقاسًا بأيام عمل المترجمين : 
- العربية ٨٥٣ ؛ الصينية ٤٢٨ ؛ اإلنجليزية ٦٥١ ؛ الفرنســية ١٦٥٨ ؛ 

الروسية ٥١٦ ؛ األسبانية ١٣٢٠ ؛ اإلجمالي ٥٤٢٦ . 

ــودة عاليـة فـي  تم العمل بج
ـــــــــائق ،  ترجمـــــــة الوث
ــــها،  وتحريرهـــا ومراجعت
وتقديمـها إلـى المســتخدمين 
ـــــت  النــــهائيين فــــي الوق
ــد زاد الطلـب  المناسب . وق
العـالمي علـــى الترجمــة ، 
مما أدى إلى ارتفــاع النـاتج 
ــنة  العام للترجمة مقارنة بس

 . ١٩٩٩

ـــــائق  ترجمـــة الوث
بجـودة عاليـة وإلــى 
أآبر عدد ممكن من 
ـــــل  اللغـــات ، لجع
ــــــــــــات  االجتماع
ــــثر  والنقاشـــات أآ
فاعليـة نتيجـة توفـر 
الوثـــائق والمــــواد 
األخرى بلغات أآثر 

 .

 
تكثيـف اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات ، بمـا فـي ذلـــك قواعــد البيانــات الشــاملة للمصطلحــات ، 

واالستخدام الممكن للترجمة بمساعدة الكمبيوتر ونظم التعرف على الصوت .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد ونطاق المشاريع الرائدة : 

ـــتخدام األوســع لتكنولوجيــا  - تعـززت آفـاءة الترجمـة مـن خـالل االس
ــك اسـتعانة آـل مـترجم بقـاعدة البيانـات الشـاملة  المعلومات ، بما في ذل
للمصطلحات ، واالستعمال األوســع لـألدوات والمـوارد المتوفـرة علـى 

اإلنترنت ؛ 
- تم اختبار نظم التعرف على الصوت باللغات اإلنجليزية ، والفرنسية ، 
واألسبانية ؛ إال أن النتيجة لم تكن مقنعة بجدواها لمتطلبــات عمـل دائـرة 

الخدمات اللغوية . 

تواصل العمــل علـى إثـراء 
قاعدة بيانات  المصطلحات 

، وزاد استخدامها . 
 

ــر  تم اختبار برامج الكمبيوت
للتعرف على الصوت . 

فــي حالــة إقــــرار 
ــــة  الجــدوى وفاعلي
االســتخدام مقــــابل 
ـــــوف  التكلفـــة ، س
يـــــؤدي إدخـــــــال 
الترجمـة بمســـاعدة 
الكمبيوتـــر ونظــــم 
التعـــــرف علــــــى 
ــى زيـادة  الصوت إل
اإلنتاجية في بعــض 
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المجاالت . 
 

البرنامج الفرعي ١٦-٤- دوائر إدارة خدمات المؤتمرات واالتصاالت والسجالت 
 

تزويد المندوبين واألمانة بخدمات فعالة لجعل سير المؤتمرات واالجتماعات سلسًا .   الهدف : 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 

رضاء المندوبين عن خدمات المؤتمرات المقدمة : 
- تلقت المنظمة ردود فعل إيجابية للغاية من المندوبين والعاملين 

باألمانة . 
 

عدد ونطاق الخدمات المقدمة : 
ــملت إعـداد التكـاليف المقـدرة ،  تم تقديم خدمات دعم المؤتمرات ، التي ش
ــن ،  وحجـز المرافـق لعقـد المؤتمـرات ، والتعـاقد مـع المـترجمين الفوريي
وتقديم الخدمة المطلوبة خالل المؤتمرات واالجتماعات ، وذلك لما    يلي 

 :
- ٥٩ اجتماعًا بمشارآة ٥٥٠٠ شخص في جنيف ، بما في ذلــك 

عقد مؤتمرين دبلوماسيين و٢٠٧ اجتماعات في أماآن أخرى ؛ 
- ولخدمة تلك المؤتمــرات واالجتماعـات ، تـم التعـاقد مـع ٦٠٠ 

مترجم فوري لمجموع ٣٤٦٠ يوم عمل ؛ 
- ُأِعَد نظام آمبيوتر صغير إلدارة عمل المترجمين الفوريين ؛ 

- ساهمت دائرة المؤتمرات فـي إعـداد جـدول األعمـال اليومـي 
لالجتماعات المنعقــدة فـي جنيـف ، والمعـد علـى اإلنـترنت بواسـطة 

مكتب األمم المتحدة في جنيف . 

ُقدمـــت خدمـــات دعــــم 
المؤتمرات بفاعلية . 

تزويــد المندوبيــــن 
ـــات  واألمانــة بخدم
فعالــة للمؤتمـــرات 

واالجتماعات . 

توزيع الوثائق والبريد والمراسالت الداخلية بدقة وفي الوقت المحدد : 
- ُأِعَد ما يزيد عن ٠٠٠ ٢٠٠ رزمة من الوثائق إلرسالها بريديًا 

؛ 
- نشر العديد مـن الوثـائق علـى اإلنـترنت ، ممـا سـهل وصـول 

المندوبين إليها . 
 

ـــــائق  تــــم توزيــــع الوث
والتعميمات الرســمية فـي 

الوقت المحدد . 
 

ــائق  أتيـح العديـد مـن الوث
ــترنت للجمـهور  على اإلن
والمندوبيــــن ، وعلـــــى 
اإلنترانت لموظفي الويبو 

 .

ـــــــائق  توفـــــير وث
االجتماعــات علـــى 
اإلنترنت ، وتطبيــق 
أســـلوب الطباعــــة 
ــــــب ،  عنـــــد الطل
ـــــم  واســــتخدام نظ
األرشــيف الرقمــي 
اإللكـــــــــــتروني ، 
واالسـتعانة بشـــبكة 
اإلنــــترانت لنقـــــل 
المواد داخليًا ، ممـا 
يؤدي إلى الحصول 
علـــى المعلومــــات 
أســرع ، وطباعــــة 
ــــن  أعـــداد أقـــل م
الوثـائق ، وتخزيــن 
وثائق أقل ، وتوفير 
التكاليف البريدية . 

 
ــة والتـي ُيعتمـد  - توفير االتصاالت السلكية والالسلكية ، وخدمات البريد والسعاة-السواقين الفعال

على آفاءتها . 
- توفير إدارة مرآزية فعالة للسجالت المتعلقة بالمراسالت الرسمية ، سواء مــا هـو محفـوظ فـي 

وثائق ورقية أو في وسط إلكتروني . 

 األهداف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
االستخدام الفعال بتكلفة معقولة لخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية ، 

والتخصيص الدقيق للتكاليف حسب البرامج/الوحدات : 
بقيـت الرسـوم اإلجماليــة 
لالتصــــاالت الســــــلكية 

ـــترض أن  مــن المف
ــــــوم  تبقـــــى الرس
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- تم التفاوض على رسوم أقل للمكالمات الهاتفية الخارجية التــي 
بدأ تطبيقها في مارس/آذار ٢٠٠٠ ؛ 

ــات الهاتفيـة  - ُأدخل نظام جديد للتخصيص األوتوماتيكي للمكالم
الخارجية لكل برنامج على حده ؛ 

- يتوفر دليل الهواتف الداخلية للويبو إلكترونيًا على شبكة  
 اإلنترانت ؛ 

-  تم تخفيض تكاليف االتصــاالت السـلكية والالسـلكية التـي تتـم 
ــابل ٠٠٠ ٧١٥  عـبر بدالـة الويبـو ٠٠٠ ٦٤٣ فرنـك سويسـري (مق

فرنك سويسري في سنة ١٩٩٩) ؛ 
ــها التشـغيلية  - زاد استخدام الهواتف المحمولة ، التي بلغت تكلفت
٠٠٠ ٢٩٤ فرنك سويسري (مقابــل ٠٠٠ ١٩٨ فرنك سويسري في 

 . (١٩٩٩

والالسـلكية عنـد مســتوى 
سنة ١٩٩٩ ، بالرغم من 
الزيادة في  االستخدام . 

ــــــــــــــــة  اإلجمالي
لالتصاالت الســلكية 
والالســـلكية عنـــــد 
مســــتوى ســــــنتي 
 ، ١٩٩٨-١٩٩٩
ــن الزيـادة  بالرغم م
ــــتخدام ؛  فـــي االس
ـــــــــــــص  وتخصي
المكالمـات الهاتفيـــة 
ــــب  الخارجيــة حس
البرامج/الوحدات . 

تشغيل نظم إدارة السجالت بأسلوب متجاوب وفي الوقت المناسب : 
- استكملت فعليًا آل اإلجراءات الخاصــة بـالمواد البريديـة (فـي 

شكل ورقي أو إلكتروني) في خالل يوم واحد من استالمها ؛ 
ــودة اقـتراح بصـدد المرحلـة األولـى لبلـورة النظـام  - أعدت مس
ــائق بـهدف تحديـث إجـراء المعـامالت بشـأن  اإللكتروني إلدارة الوث

المراسالت ودعم شبكة الطباعة عند الطلب . 
 

استخدام فعال بتكلفة معقولة لخدمات البريد ووسائل التسليم األخرى : 
- تم اقتصاد ٠٠٠ ٥٠٠ فرنك سويسـري مـن تكـاليف اإلرسـال 
ـــاهدة  الـبريدي الخـارجي للكميـات الكبـيرة مـن الوثـائق الخاصـة بمع
ــد حصلـت المنظمـة علـى تخفيـض بنسـبة  التعاون بشأن البراءات . فق
٢٠% علـى رسـوم الـــبريد المســجل ، ممــا يوفــر ٠٠٠ ٥٦ فرنــك 
سويسري في السنة . وآانت هناك زيادة في عدد اإلشعارات المرســلة 
بموجب منظومة مدريد ، ومواد بريدية أخرى خاصــة بمرآـز الويبـو 
للتحكيـم والوسـاطة . وقـــد بلــغ الــوزن اإلجمــالي للمــواد البريديــة 

الصـــادرة ٠٠٠ ٣٩٧ آيلوجرام . 

ــير خدمـات الـبريد  تم توف
والسعاة-السواقين بفاعلية 
ــم التفـاوض  آبيرة . وقد ت
بشأن توفير خصوم علــى 
تكاليف الكميات البريديــة 
الكبيرة (وخاصــًة المـواد 
البريدية الخاصة بمعاهدة 
التعاون بشأن الـبراءات) 
ــــــات  و رســــوم الخطاب
المسجلة (وخاصًة المواد 
الخاصة بالتسجيل الدولي 

للعالمات التجارية) . 
 

ـــــات إدارة  ُقِدَمــــت خدم
السجالت بفاعلية . 

فاعليـة وآفـاءة فــي 
إدارة الســـــجالت ، 
ــبريد  وفي خدمات ال
والسعاة-السواقين. 

 
 

البرنامج الفرعي ١٦-٥- دوائر إعداد المطبوعات 
 

تزويد المنظمة بكل ما تحتاج إليه من طباعة ونشر ، للوثائق الورقية أو اإللكترونية على حد سـواء 
 .  الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
زيادة الطاقة اإلنتاجية لوحدة الطباعة الداخلية دون الحاجة إلى زيادة عــدد 

الموظفين : 
تمت طباعة الوثائق والمطبوعات األخرى بجودة عالية وفي وقت مناسب 

 :
- ُطِبع ٢ر٩٣ مليون وجه ورقة ؛ 

ــاهدة التعـاون بشـأن  - تمت طباعة إجمالي ٢٩١ ٨٢ آراسة لمع
البراءات (مقابل ٧٥٢ ٦٤ في ١٩٩٩) بها ٣ر٦٤ وجه ورقة ؛ 

- وبـدأت طباعـة الجريـدة األسـبوعية لمعـــاهدة التعــاون بشــأن 
ــًا ، ممـا أدى إلـى تخفيـض التكلفـة بواقـع ٠٠٠ ٢٠٠  البراءات داخلي

فرنك سويسري دون زيادة في عدد الموظفين . 
- لم يعرب المستخدمون النهائيون عن أي استياء . 

تمــت طباعــــة الوثـــائق 
والمطبوعــات األخــــرى 
بجـودة عاليـة وفـي وقــت 
مناســب لتلبيــة مختلـــف 
االحتياجات ، ومــن بينـها 
االجتماعـــــات ، دون أي 
زيادة في عدد  الموظفين 

 .

القدرة علــى طباعـة 
أعـداد مـتزايدة مــن 
آراســـات وثـــــائق 
ومطبوعات معاهدة 
ــــــأن  التعــــاون بش
الــــــبراءات ، دون 
الحاجـة إلـى زيـــادة 

عدد الموظفين . 
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تحسين خدمات الطباعة ذات التكلفة المعقولة من خالل إدخال وسائل تكنولوجية جديدة .   الهدف : 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 

تسليم المطبوعات ، والوثائق ، والمواد المطبوعة األخرى في 
الوقت المناسب : 

ـــواد  - تــم تســليم آــل المطبوعــات ، والوثــائق ، والم
المطبوعة األخرى في الوقت المحدد . 

 
إسناد أعمال النشر إلى مصادر خارجية بتكلفة معقولة : 

- بلـغ إسـناد األعمـال فـي هـذا المجـــال إلــى مصــادر 
خارجية معدًال قياسيًا جديدًا فــي سـنة ٢٠٠٠ ، حيـث صـدر 

٣٨٧ أمر شراء لمورد خارجي . 

تحقق هدف إنتاج مطبوعات ذات 
جودة عالية بتكلفة معقولة في 

الشكل الورقي .  
 

وتــم ترآيــب محـــرك الطباعـــة 
ــن أجـل القيـام بالطباعـة  الملونة م
الملونـة داخليـًا ، ممـا يـؤدي إلــى 
تخفيـض تكـــاليف الطباعــة لــدى 
المصـادر الخارجيـة . ويتـم حاليـًا 
ـــم  تطبيــق أســلوب مشــابه لمــا ت
تطبيقـه فـي سـنة ١٩٩٩ لطباعـــة 
ـــأن  آراسـات معـاهدة التعـاون بش
ــذا  الـبراءات حسـب الوجهـة ، وه
ــالترادف مـع  األسلوب ُيتَّبع حاليًا ب
عمـل دائـرة المؤتمـــرات لتنظيــم 

الطباعة وتوزيع وثائق الويبو . 

ــــات  إنتــاج مطبوع
ــــة  ذات جــودة عالي
بتكلفـة معقولـة فـــي 
الشـــكلين الورقــــي 

واإللكتروني . 

تخفيض مساحة التخزين الالزمة لوثائق الويبو : 
 --

تجري حاليًا األعمال التحضيريـة 
ـــــــام  للمشـــــروع الرائـــــد للنظ
اإللكتروني إلدارة الوثائق ، الــذي 
تعـد الطباعـة عنـــد الطلــب أحــد 
عناصره األساسية . إال أن مشكلة 
قابلية التوصيل بمحل الطباعــة لـم 

ُتَحل بعد . 

ــبكة  إدخـال نظـام ش
الطباعـــــة عنــــــد 

الطلب . 

٠٠٠ ٣٠٣ ٢٥ فرنك سويسري إجمالي نفقات البرنامج الرئيسي ١٦ لسنة ٢٠٠٠ : 
 
 

البرنامج الرئيسي ١٧- المباني 
 

٥٣- دخل عدد من المشاريع حيز التنفيذ في سنة ٢٠٠٠ ، مما أدى إلى ترآيز آبير في أعباء العمل في 
إطار هذا البرنامج الرئيسي . ويعود هذا األمر إلى عدة عوامل : أولها التزايد المستمر فـي عـدد موظفـي 
الويبو ، ثم الحالة التي آلت إليها المرافق الحالية للويبو ، عالوًة على الحاجــة إلـى تحديـث تلـك المرافـق . 
وفي نفس الوقت ، تواصل العمــل التحضـيري بشـأن تجديـد المبـاني السـابقة للمنظمـة العالميـة لألرصـاد 
ــة بشـأن العمـل المذآـور فيمـا سـلف بالـهدف المتمثـل فــي تزويـد  الجوية . وقد استرشدت الجهود المبذول
موظفي الويبو ، ومندوبيها ، وضيوفها من مختلف أنحاء العالم بمرافق حديثة للغايـة ، ترتبـط فيمـا بينـها 

عبر شبكة متكاملة ، وتوفر بيئة عمل ناجعة .  
 

٥٤- ومن بين إنجازات السنة ، النتيجة اإليجابية للجــهود المبذولـة بغـرض التوسـع ، حيـث اسـتطاعت 
الويبو استخدام مبنى بروآتر آند چامبل بموجب عقد إيجار وقعته الويبو مع بروآتر آند چامبل الســتئجار 
معظم المساحة المتوفرة . وقد ُنِقَل الموظفون على نحو   تدريجي ، أخذًا بعين االعتبار الحاجة إلى تكييف 
المكاتب الجديدة مع احتياجات الويبو : وقد انتهت عملية نقل الموظفين في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٠ ، 
ــة أآـثر فـي اسـتخدام  فبلغ عدد موظفي الويبو في ذلك المبنى ٤٢٠ شخصًا ؛ وبهذا ، أصبحت هناك مرون

المبنى الرئيسي ، مما أفسح لبعض الُشَعب "مساحة للتنفس" . 
 

٥٥- ولعل الصيانة السليمة للمرافق المتوفرة في مباني المنظمة هي أفضل وسيلة للحفاظ على قيمة تلك 
المرافق وتحسين ظــروف العمـل فيـها . وهـي تسـمح للمنظمـة أيضـًا بتفـادي حـدوث تدهـور فـي المبنـى 
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الرئيسي الذي افُتِتح عام ١٩٧٨ . ولقد شهدت سنة ٢٠٠٠ تنفيذ مشاريع صيانة هامة لمست تقريبًا آًال من 
أقسام المباني . وهذا يعني اإلدارة الفعالة لمباني الويبو ، مع األخذ بعين االعتبار دائمًا متطلبات الحد مــن 
ــرت  التكاليف والتوافق مع المتطلبات المحلية الُمراَجعة آمزايا جانبية . ومن بين األعمال الخاصة التي ج
: ترآيب نظام رقمــي إلدارة تكييـف الـهواء ؛ وترقيـة مسـتوى المكونـات الضروريـة لتعزيـز أداء نظـام 
التكييف بالتدفق القســري للميـاه البـاردة فـي مبنـى أرپاد بوآـش و مبنـى چيـورچ بودنـهاوزن ؛ وترآيـب 
ــة الفوريـة فـي عـدد مـن غـرف االجتماعـات  معدات جديدة للصوتيات ؛ وتسجيل الصوت ، ونقل الترجم
بالويبو . وعالوًة على ذلك ، آان هناك تجاوب فعال مع االحتياجات المترتبة على انتقال عــدة مئـات مـن 
ــيق وصـالت الـهاتف ، وشـبكات الكمبيوتـر ، ونقـل األثـاث  الموظفين من مبنى إلى آخر ، ومن بينها تنس

المكتبي ، مع العمل في الوقت ذاته على ضمان عدم حدوث أي اضطراب في عمل األمانة . 
 

٥٦- وقـد انتقلـت أآاديميـة الويبـو العالميـة إلـى مرافـق الويبـو فـي شـامبيزي Chambésy ، وحولــت 
ــى غرفـة مؤتمـرات مجـهزة  غرفتين إحداهما إلى قاعة دراسة ألغراض التدريب عن قرب ، واألخرى إل
ــة الفوريـة . ومـن ناحيـة أخـرى ، اتجـهت الجـهود إلـى تجديـد مكتـب تنسـيق الويبـو فـي  بمعدات الترجم

نيويورك . 
 

ــة المسـابقة المعماريـة وترسـية العقـد ،  ٥٧- شهدت سنة ٢٠٠٠ انتقال مشروع المبنى الجديد من مرحل
ــتكمال اإلجـراءات الرسـمية مـع الجـهات الحكوميـة المحليـة ذات الشـأن .  إلى التفاوض بشأن العقود واس
والجدير بالذآر أن اقتراح تشييد قاعة مؤتمرات تسع ٦٠٠ شــخص وتربـط بيـن المبنـى القديـم والمرافـق 
ــم والتجـهيز واإلسـكان لمقاطعـة  الجديدة قد خضع لمراجعة وموافقة اللجنة المعمارية التابعة إلدارة التنظي
 . Département de l'Aménagement, de l'Equipement et du Logement             جنيف
ــي التفـاوض مـع الشـرآة التـي فـازت فـي  وفي ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ ، حققت الويبو أيضًا تقدمًا ف
المسابقة المعمارية ، واتخذت الخطـوات الضروريـة للدعـوة إلـى تلقـي العـروض بشـأن عقـود األشـغال 

المدنية والميكانيكية . 
 

٥٨- وآان العمل قد بدأ في ديسمبر/آانون األول ١٩٩٩ وخــالل سـنة ٢٠٠٠ مـن أجـل الـهدم الجزئـي 
(بما في ذلك إضعاف الحريــر الصخـري) والقيـام باألعمـال التحضيريـة الالزمـة لتحويـل المبنـى القديـم 
للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية إلى مبنى حديث به مرافق ســليمة مـن الناحيـة الهيكليـة . واعتبـارًا مـن 
سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ ، بدأ هدم الجزء األقدم من هيكل مبنى المنظمة العالمية لألرصــاد الجويـة ، وأيضـًا 
ــذًا بعيـن االعتبـار ضـرورة  الجزئين غير الهيكليين الداخلي والخارجي للجانبين األحدث في المبنى . وأخ
الحفاظ على التكاليف في إطار الميزانية التي ووفق عليها ، آان من الضروري تعديــل جـدول األشـغال ؛ 
وقد أودع لدى السلطات المحلية طلب في ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ سعيًا إلـى الحصـول علـى موافقـة 

رسمية مكملة للموافقة األولى . 
البرنامج الفرعي ١٧-١- توفير مساحة للمكاتب 

 
إدارة تشييد مبنى جديد للمنظمة ، وتجديد مبنى المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ، عمًال بــالقرارات 

التي اتخذتها الجمعية العامة للويبو .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
فرضت القيود المتعلقة بتجديد مبنى المنظمة العالمية لألرصاد  الجوية 
وتقدم عملية التشييد في إطار المهلة الزمنية والميزانية المحددتين ، ما 

يلي : 
ــال هـدم الجـزء األقـدم مـن مبنـى منظمـة األرصـاد  - بدء أعم

الجوية في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ ؛ 
- تقديــم طلــب إضــافي فــي ديســمبر/آــــانون األول ٢٠٠٠ 
للسـلطات المحليـة بغـرض الحصـول علـى تصريـح منـــها بتعديــل 

١) تجديــــد مبنــــــى 
المنظمــــة العالميــــــة 
ــــة .  لألرصـــاد الجوي
تمخضت عملية تحليل 
العـروض التـــي تلــت 
ـــم  دعــوة الويبــو لتقدي
العطــــاءات ، عــــــن 

ـــــــــة  اإلدارة الفعال
ـــــــى  لتجديـــــد مبن
ــــة  المنظمــة العالمي
ــة ،  لألرصـاد الجوي
وتشييد مبنى   جديد 

 .
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المشروع األولي ؛ 
 

- إرسال خطاب التزام إلى مكتب الهندســة المعماريـة الفـائز ، 
يتضمن الشروط التي ينبغي االلتزام بها في تنفيذ المشروع . 

- ُعِرَض المشروع على السلطات المحليـة التـي أعطـت رأيـًا 
أوليًا مؤيدًا لنطاق المشروع . 

- اسُتكِمل التصميم المبدئي للمبنى المخطط له أن يحتوي علــى 
٥٠٠ مساحة عمل ، وقاعة مؤتمرات تسع ٦٠٠ شخص ، ومواقف 
ــة تحـت  للسيارات تسع ٣٠٠ سيارة ، باإلضافة إلى مساحات إضافي

األرض . 
- ُأعــد خطــاب طلــب عــروض مــن الشــــرآات الهندســـية 

المتخصصة لتوزيعه في ديسمبـر/آانون األول ٢٠٠٠. 

التعـــــــــاقد مــــــــــع 
آونســورتيوم محلــــي 
باعتباره المقاول العام 
الفائز الذي رسا عليــه 

العقد . 
 

ـــــى  ٢) مشــــروع المبن
الجديد : وقع االختيار فــي 
ــن  مارس/آذار ٢٠٠٠ ، م
ــــال المقدمـــة  بيــن األعم
ــى  للمسـابقة العالميـة ، عل
تصميم أعده مكتب ألماني 

للهندسة  المعمارية . 
 

استئجار مساحة للمكاتب ، ومواقف السيارات ، ومســاحة التخزيـن بـالقرب مـن مبنـى الويبـو  بـأفضل 
األسعار المتاحة .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
معدل اإلشغال ، وعدد المساحات االحتياطية ، وتواتر نقل مكاتب 

الموظفين ، وعدد المباني المستأجرة وقربها من المقر ، وتكلفة استئجار 
تلك المساحة : 

ــي مبنـى بروآـتر آنـد چامبـل  - أدى استئجار مساحة إضافية ف
إلى توسيع مساحة العمل إلى ٤٢٠ مكانًا لموظفــي معـاهدة التعـاون 

بشأن البراءات ، باإلضافة إلى ٢٠ مكتبًا احتياطيًا إضافيًا . 
- تـم اسـتئجار اثنـي عشـر مكتبـًا إضافيـًا فـــي مبنــى يونيــون 

آاربايد/مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين . 
- تم استئجار مساحة ٣٠٠ متر مربع تحــت األرض برصيـف 

التحميل الخاص بها في موقع سوجيفال . 
- أتيـح للمنظمـة حوالـي ١٧٠ موقفـًا إضافيـًا للسـيارات تابعــة 

لمبنى بروآتر آند چامبل . 

تم استئجار مساحة آافيــة مـن 
المكاتب للسماح بتوسع الويبو 
ــن  في محيط المنطقة القريبة م

مقر المنظمة . 
 

ــــتئجار مســـاحة  آمــا تــم اس
ــن فـي المبـاني  إضافية للتخزي
ــرت  التي تشغلها الويبو . وتوف
ــزال  مساحة أآبر ، ولكنها ال ت
ــيارات  غير آافية ، لمواقف س

الموظفين . 

توفــير مســــاحة 
ـــــــــــاتب ،  للمك
ومواقـــــــــــــف 
ـــــــــيارات ،  الس
ومساحة للتخزين 
فـــــي الوقــــــت 
المناسب وبإيجار 

معقول . 

 
 
 
 
 
 

البرنامج الفرعي ١٧-٢- صيانة المباني الحالية 
 

صيانة وتحديث المباني والمرافق والمعدات المتوفرة في الوقت الراهن .   الهدف : 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 

درجة رضاء الموظفين والمشارآين في اجتماعات الويبو والمستخدمين 
اآلخرين لمباني المنظمة ، ومدى سرعة التجاوب مع متطلبات إجراء 

التغييرات ، وتلبية أية احتياجات جديدة ؛ والتكلفة التشغيلية للمباني 
والمرافق والمعدات : 

- ُطبقت تقنيات الصيانة الحديثة ، وأديرت المرافق المستحدثة 
مرآزيًا ، وتحسنت ظروف عمل الموظفين . 

ــم  - تـم تحديـث معـدات الترجمـة الفوريـة ، آمـا تـم تجديـد نظ
 . (Salle A) اإلنارة وتكييف الهواء في القاعة أ

ـــة  - تـم ترآيـب وتشـغيل المسـح الضوئـي لكـل المـواد البريدي
الواردة . 

ـــى آــل مواقــع  الحفـاظ عل
الويبو في حالة تشغيل جيدة 
، وإجــــراء التحســــــينات 
ــذ  الالزمـة والتـأآد مـن تنفي
آــــل أعمــــال الـــــترآيب 
ـــة  باسـتخدام الوسـائل التقني

الحديثة . 

اإلدارة المتواصلـــة 
للمبــاني والمرافـــق 
ــة ،  والمعدات الحالي
ــينات  وإجراء التحس

عليها . 
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تعزيز األمن في المباني المتوفرة في الوقت الراهن .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
عدد اإلجراءات المعززة لألمن ، وتكلفتها : 

- تم تشغيل نظام لضبط التصريح بالدخول في مباني أرپاد 
ـــتر آنــد  بوآـش ، وچيـورچ بودنـهاوزن ، وشـامبيزي ، وبروآ
ــح دخـول لكـل  چامبل ، وسوجيفال ، حيث أعطيت بطاقة تصري
ـــاطق المخصصــة لدخــول  موظـف للسـماح بـالدخول إلـى المن
أشخاص معينين ؛ وتم ترآيب آاميرا فيديو لمراقبة الحرآة فــي 

مبنيي أرپاد بوآش وچيورچ بودنهاوزن. 
- ُطِبَقت مقاييس الضبط الصارم على مدار الساعة في آل 

المباني . 
أعيد تنظيم مناوبات الحراسـة بحيـث تغطـي ٢٤ سـاعة طـوال أيـام 
األسبوع في المرافق الواقعة في شامبيزي و بروآتر آند  چامبل ؛ و 
ُآِثَفت خدمة الحراســة بشـكل خـاص أثنـاء انعقـاد اجتماعـات الويبـو 

الكبيرة . 
ــي  - تمت ترقية مستوى النظام المرآزي إلنذار الحريق لك
ــان  يتوافق مع المقاييس الجديدة ، وُرآَِّبت وسائل استكشاف الدخ
وصفارات اإلنذار ، بما في ذلك في المصـاعد . أديـرت بنجـاح 
تمـارين اإلخـالء السـنوية ، آمـا ُعقـدت حصـــة تدريبيــة علــى 

استخدام أدوات إطفاء الحريق . 

تحقق مستوى عاٍل للغاية 
لألمن ، من خالل تطبيق نظام 

محسن لضبط التصريح 
بالدخول ، وترقية مستوى نظام 

استكشاف الحريق . 

ـــن فــي  تعزيـز األم
ــها  المباني التي تملك
الويبـو وتلـــك التــي 

تستأجرها . 

٠٠٠ ٠٩٠ ٢٨  فرنك سويسري٣ إجمالي نفقات البرنامج الرئيسي ١٧ لسنة ٢٠٠٠: 
 
 

البرنامج الرئيسي ١٨-  دوائر المشتريات والعقود وخدمات السفر 
 

٥٩- سـاهمت دوائـر المشـتريات والعقـود وخدمـات السـفر (PCS) فـــي تحســين أعمــال المشــتريات 
والمحافظة على فاعليتها وشفافيتها . وتمثلت أنشطة تلك الدوائر في تزويد المنظمة بأآثر السلع والخدمات 
مالءمًة حســب االحتيـاج إليـها . وقـد شـارآت الدوائـر بصـورة خاصـة فـي المشـاريع الضخمـة المتعلقـة 
ــاهمت بنجـاح فـي تكـامل عمليـات التوسـع فـي مواقـع المنظمـة  بتكنولوجيا المعلومات والتشييد ، حيث س

وتطبيق حلول تكنولوجيا المعلومات . 
 

٦٠- شـارآت دوائـر المشـتريات والعقـود وخدمـات السـفر فـي سـنة ٢٠٠٠ بنشـاط فـي عمليـة التقييــم 
ــام لتنفيـذ أعمـال إعـادة تشـكيل وتشـييد المبنـى  واالنتقاء التي قامت بها المنظمة لما يلي :  (أ) المقاول الع
السابق للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ؛ (ب) المكتب الهندسي المعماري المختار من بين ٢٧ مشــارآًا 
بعـروض مـن ١٧ بلـدًا فـي المسـابقة العالميـة التـي نظمتـها الويبـو ؛ (ج) الُمـَورِّد لتنفيـــذ مشــروع إدارة 
المعلومات ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT IMPACT) ، وتضمـن هـذا العمـل النظـر 
في اإلجابات التـي تلقتـها الويبـو مـن ٤٢ جهـة عـبرت عـن اهتمامـها بالمشـروع ؛ (د) المورديـن لتنفيـذ 
ــذا اإلطـار علـى شـرآتين لتوفـير خدمـات  مشروع شبكة الويبو العالمية للمعلومات ، وقد رسا العقد في ه
االتصاالت الســلكية والالسـلكية ، وتوفـير أجـهزة الكمبيوتـر الضروريـة . وقـد بذلـت دوائـر المشـتريات 
والعقود وخدمات السفر آل ما في وسعها من أجل زيادة عدد الموردين للمشاريع الكبيرة المذآورة أعــاله 
ــأ التـي يـأتي منـها المـوردون ، وذلـك بـإعداد المناقصـات والدعـوة إلرسـال  ، وتوسيع نطاق بلدان المنش

                                                 
٣يتضمن هذا المبلغ نفقات بقيمة ٠٠٠ ١١٩ ١ فرنك سويسري المكرسة لتجديد المبنى السابق للمنظمة العالمية لألرصـاد الجويـة ، والـذي تـم تمويلـه 

من صندوق االحتياطي الخاص . 
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العطاءات بحيث يشارك فيها أوسع عدد ممكن من المشارآين ومن أآبر عــدد ممكـن مـن البلـدان ؛ حيـث 
قامت الدوائر بعد ذلك باتخاذ اإلجراءات المناسبة بالنسبة للطلبات الواردة . 

 
٦١- ومن ناحية أخرى ، حققت دوائر المشتريات والعقود وخدمات السفر تقدمًا في اإلجراءات الداخلية 
لجرد األصول المادية للمنظمة ، وذلك بصياغة مسودة وثيقة للقواعد الداخلية واإلجراءات الخاصة للويبو 
ــطة المشـتريات . آمـا قـامت دوائـر المشـتريات والعقـود وخدمـات السـفر باالسـتكمال السـريع  بشأن أنش
لإلجراءات لتلبية طلبات استصدار التأشيرات (منها طلبات داخلية من الموظفين المسافرين إلى الخارج ، 

وطلبات خارجية من المندوبين القادمين لحضور اجتماعات الويبو) . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٨-١- دائرة المشتريات والعقود 
 

التأآد من فاعلية وشفافية الشراء والتعاقد للحصول على السلع والخدمات .   الهدف : 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 

جودة وتكلفة عمليات الشراء والقيام بها في الوقت المناسب : 
أجريت مناقصات بشأن مجموعة من عقود المنتجات والخدمات الكبيرة 

والمتكررة : 
ـــراء مــن قبــل دوائــر  - صـدرت ٩٥% مـن آـل عقـود الش
المشتريات والعقود وخدمات السفر ،  و٥% أعدت وصدرت 
ــَعب ودوائـر أخـرى للويبـو بعـد الحصـول علـى موافقـة  بواسطة ُش

دوائر المشتريات والعقود وخدمات السفر . 
- تـراوح توفـير التكلفـة نتيجـًة لتجميـع المشـتريات ، بيــن ١٥ 

و٣٠ % ، مقارنًة بأنشطة المشتريات قبل اتباع أسلوب التجميع. 

الزيادة في ســرعة وفاعليـة 
ومرونـة عمليـــات الشــراء 
ـــــــد  مـــــن خـــــالل توحي
المواصفــــات ، وتجميـــــع 
المتطلبات اليومية ، وزيادة 
أوامــــــــــر الشـــــــــــراء 

الشاملة/لكميات محددة . 

الحصول على مواد 
ومعـدات وخدمـــات 
ذات أفضــل جـــودة 
ممكنـة بـأقل تكلفـــة 
ممكنـة وفـي الوقــت 

المناسب . 

األسعار والشروط : 
ــــتخدام ، والحـــث علـــى :  - قيــام الويبــو بالمشــارآة ، واس
ــم المتحـدة  االستعانة بقاعدة البيانات المشترآة لتوريدات منظمة األم
(UNCSD) ، ومجموعــة العمــــل التابعـــة لدائـــرة المشـــتريات 
المشترآة بمنظمة األمم المتحدة المعنية بمشتريات وآاالت المنظمــة 
(IAPWG) ، ودائرة المشتريات المشترآة بمنظمة األمم المتحدة ؛ 

- شمول العطاءات عددًا أآبر من العروض ؛ 
- اإلعالن عن عدد أآبر من الطلبات / الدعوات لتقديم عــروض 

مناقصة ؛ 
- الحصول على أسعار وشروط تعاقدية أفضــل نتيجـة المنافسـة 

المتزايدة ؛ 
- تشـكيل قـاعدة بيانـات أوسـع للمورديـن ، وزيـادة المورديــن 
المسـجلين بنسـبة ٨٠% ، حيـث يبلـغ العـــدد الحــالي ١٨٠٠ جهــة 

موردة ؛ 
- تمت المشتريات من ٤٩ بلدًا ؛ 

- زيادة بنسبة ١٥% في المشتريات التـي تمـت محليـًا ، ومـن 
بلدان نامية ، وبلدان تمر بمرحلة انتقالية . 

الحصــــول علـــــى  
أفضـــل األســـــعار 
والشروط من أآـبر 
عــدد ممكــــن مـــن 
المورديـن األجــانب 
مـن خـالل عمليــات 
ــــة ،  الشــراء الدولي
واالنتقـاء مـــن بيــن 
ــن  مجموعة آبيرة م
المصــادر لضمـــان 
توســـــيع نطــــــاق 

المنافسة . 

مؤشر أداء جديد [New PI] عدد وقيمة البنود المتضَمنة في الجرد : 
- ٠٠٠ ٣٥ بند تم حصره وترميزه برمز القضبــان المسـتطيلة 

، بقيمة إجمالية مقدرة تبلغ ٤٠ مليون فرنك سويسري . 

حصر وتحديد المواقع ، 
من خالل استخدام رموز 
القضبان المستطيلة على 

األصول المتوفرة لدى 
األمانة . 

نتيجة مرجوة 
جـديـدة   

 [New ER]
التـأآد مـــن الجــرد 
السليم لكل األصول 
المادية التي تملكـها 

الويبو . 
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البرنامج الفرعي ١٨-٢- دائرة خدمات السفر 
 

التأآد من االتساق في تطبيق سياسات المنظمة بشأن السفر .   الهدف : 
مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 

تخفيض التكاليف المرتبطة بالسفر التي تحملتها المنظمة : 
- بلغ االقتصاد في التكاليف في سنة ٢٠٠٠ ١٤٢ ٥٨٩ 
فرنك سويسري مقابل ٨٠٠ ٣٥٦ فرنك سويسـري فـي سـنة 
١٩٩٩ (أي ما يشكل٦١ % من تكــاليف سـنة ١٩٩٩) . وقـد 
تم العمل باألسعار المخفضة الخاصة بشأن ٢٠% من تذاآــر 
الطيران المشتراة في سنة ٢٠٠٠ ، مقـابل ٧% مـن التذاآـر 

في سنة ١٩٩٩ . 
 

أجرى قسم دعم السفر والبعثات المعامالت بشأن ٣١٠٠ تصريح 
سفر بتكاليف بلغت قيمتها حوالي ١١ مليون فرنك سويسري . 

تحققت التكلفة المعقولة 
الحتياجات السفر ، حيث آانت 
هناك زيادة في تلبية احتياجات 

السفر بأسعار مخفضة خاصة بما 
يتفق مع الممارسات القياسية 

للويبو . 

اتخــــاذ ترتيبـــــات 
ُمرضيـــة وبتكلفــــة 
معقولة بشأن الســفر 
بمــــا يتفــــق مـــــع 
الممارسات القياسية 

للمنظمة . 

 
التأآد من سريان بعثات المنظمة بما يتفق مع مقاييس األمن المقبولة .   الهدف : 

مجموعة منتقاة من مؤشرات األداء  النتائج المحققة  النتائج المرجوة 
انخفاض عدد الحاالت التي تنشأ فيها اعتبارات 
خاصة بسالمة وأمن موظفي الويبو واألطراف 

األخرى : 
- لم ُتَبَلغ المنظمة بأي حوادث أو حاالت مــن 

هذا القبيل. 

تمت المراقبة والتنسيق عن قرب بالتعاون مع 
دوائر البروتوآول في جنيف وخارجها لكل 

بعثات المدير العام ، بما يتفق مع أعلى مقاييس 
الخدمة ومقاييس األمن المقبولة . 

 
ــو المنظمـة  تمت آل البعثات التي قام بها موظف

واألطراف األخرى بسالمة . 

ـــــض  تفـــادي تعري
موظفي الويبــو وأي 
أطراف أخرى ألي 
ــــــهدد  ظـــــروف ت

سالمتهم . 

٠٠٠ ١٢٦ ٥ فرنك سويسري إجمالي نفقات البرنامج الرئيسي ١٨ لسنة ٢٠٠٠ : 
 
 

الخالصة  رابعًا :
 
 

ــتند إليـه خالصـة القـول ، وهـي أن التقـدم الـذي ُأحـِرَز  ٦٢- هذا التقرير يشكل أساسًا قويًا وواضحًا تس
ــن اعتبـاره تقدمـًا ُمرضيـًا . ففـي  خالل سنة ٢٠٠٠ لتحقيق النتائج المرجوة من البرنامج والميزانية ، يمك
العديد من المجاالت ، تحققت النتائج المرجوة ، بل وفــاقت النتـائُج األهـداَف . ويشـير التقريـر أيضـًا إلـى 
إرجاء تحقيق عدد محدود من النتائج المرجوة لألسباب المفسرة تحت البرامج الرئيسية المعنية . وفي تلك 
الحاالت ، هناك أسباب وجيهة تدعونا إلى االعتقاد بأن الظروف التي أملـت إرجـاء التنفيـذ سـوف تتغـير 
بحيث يمكن إنجاز النتائج المرجوة بحلول نهاية فترة السنتين . وعلى ضوء ما سلف ذآــره ، سـيكون مـن 
ــنتي ٢٠٠٠- المنطقي افتراض تمكننا من تحقيق معظم أهداف البرنامج على نحو تام بحلول نهاية فترة س
٢٠٠١ . وفي الحاالت القليلة التي تغيرت فيها أولويات البرنامج نتيجًة لعوامل خارجيــة ، أدت إلـى عـدم 
ــنتين الراهنـة ، يمكـن اعتبـار عـدم إنجـاز النتـائج المرجـوة أمـرًا لـه  القيام بالعمل المعتزم خالل فترة الس

مبرراته الموضوعية التامة . 
 

٦٣- وأخيرًا ، فقد أوضحت ردود فعل الجهات ذات المصلحة المتعلقـة بأنشـطة الويبـو علـى األصعـدة 
ــة ،  المحلية ، وشبه اإلقليمية ، واإلقليمية ، أن أداء الويبو أثار درجة عالية من االهتمام والتوقعات الصادق

وقبل آل شيء ، الدعم الواسع النطاق . 
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٦٥- و جمعيات الدول األعضاء في الويبو مدعوة الستعراض محتويات هذه الوثيقة ، والموافقة عليها . 

 
[ يليه المرفق ] 

 
 

 


