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A/36/5
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 

استعراض تنفيذ البرنامج في الفترة  
من األول من يناير/آانون الثاني الى ٣٠ يونيه/حزيران ٢٠٠١ 

تقرير من إعداد األمانة 

أوال – مقدمة 
 

يقدم استعراض تنفيذ البرنامج (المشار إليه فيما يلي بكلمـة "االسـتعراض") بيانـا عـن األنشـطة  -١
ــهدف  التي نفذتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) خالل األشهر الستة األولى من سنة ٢٠٠١ . وي
ــطة المنظمـة خـالل الفـترة قيـد  االستعراض إلى اطالع الدول األعضاء على االتجاه العام الذي اتخذته أنش

النظر . 
 

ويتضمن االستعراض وصفا لألنشطة الرئيسية التي تـم تنفيذهـا فـي إطـار آـل برنـامج رئيسـي  -٢
ــترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ (الوثيقـة  A/34/2 بتـاريخ ١٢ مـارس/آذار ١٩٩٩) .  للبرنامج والميزانية لف

ومع ذلك ، ليس االستعراض تقريرا مفصال عن أداء البرنامج وال قائمة شاملة باألنشطة . 
 

 A
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ــة لـه بتقريـر أداء البرنـامج لسـنة ٢٠٠٠ (الوثيقـة A/36/4 بتـاريخ ٢٠  وهذا االستعراض ال صل -٣
ــن تقديمـه للجمعيـات  يوليه/تموز ٢٠٠١) أو بتقرير أداء البرنامج لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ الذي يتعي
في شهر سبتمبر/أيلول ٢٠٠٢ . فتقارير األداء تعد في سياق منهج وضع ميزانية وبرنامج الويبو باالستناد 
إلى النتائج وهي تقدم تقييما ألهــداف البرنـامج المحققـة علـى أسـاس النتـائج المتوقعـة ومؤشـرات األداء . 

وبالتالي ترآز تقارير األداء على النتائج المحققة في حين يرآز االستعراض على تنفيذ األنشطة . 
 

ويحتوي االستعراض على معلومات موجهة إلى الدول األعضاء عن وضــع تنفيـذ المشـروعات  -٤
الممولة من الصندوق االحتياطي الخاص . وتشمل تلك المشروعات الرئيســية تكنولوجيـا المعلومـات مثـل 
ــاون بشـأن الـبراءات فضـال عـن تجديـد المبنـى  شبكة الويبو العالمية ومشروع أتمتة إجراءات معاهدة التع

السابق للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ومشروع تشييد مبنى جديد .  
 
 

البرنامج الرئيسي األول 
 

الهيئات المؤسسة للدول األعضاء ومكتب المدير العام 
 

زاد عدد الدول األعضاء في الويبو ليبلغ ١٧٧ دولة عضوا حتـى يوليـه/تمـوز ٢٠٠١ بانضمـام  -٥
ميانماري وتونغا إلى اتفاقية الويبو خالل الفترة قيد التقرير . وقد ساهم التعاون مــع الحكومـات فـي تيسـير 
ـــامج والميزانيــة ومناقشــة المســائل المتعلقــة باالســتراتيجية والسياســات والقضايــا  عمليـة وضـع البرن
والموضوعات المتصلة بالملكية الفكرية وتنفيذ المعاهدات التي تديرها الويبو وزيادة الشفافية والمسـاءلة . 
ــي لحمايـة األصنـاف النباتيـة  وواصل المدير العام توثيق الروابط مع منظومة األمم المتحدة واالتحاد الدول

الجديدة (األوبوف) ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية واإلقليمية . 
 
 

البرنامج الفرعي ١-١ هيئات الدول األعضاء 
 

شملت اجتماعات هيئات الدول األعضاء خالل الفترة قيد النظر اجتمـاع الفريـق العـامل المعنـي  -٦
ــن  باإلصالح الدستوري والدورة االستثنائية للجنة التنسيق في الويبو، التي دعمت اقتراح المدير العام بتعيي

أربعة نواب للمدير العام ومساعدين للمدير العام . 
 
 

البرنامج الفرعي ١-٢ المدير العام 
 

يتولى المدير العام تحديد االتجاه التنفيذي العام ومعالم اإلدارة وتوجيه السياسات والقيادة في تنفيذ  -٧
برنامج عمل الويبو بأآمله. واستمرت االتصاالت الوثيقة مع الدول األعضاء في جنيف وفي الخارج. وفي  
خالل األشهر الستة األولى من سنة ٢٠٠١ ، قام المدير العــام بـإحدى عشـرة مهمـة فـي الخـارج واسـتقبل 
١٣٥ زائرا من ممثلي الدول األعضاء منهم رؤساء دول وحكومــات ووزراء وسـفراء ورؤسـاء منظمـات 
دولية ووطنية بهدف تعزيز العالقات الخارجية وتحسينها والسعي إلى تحقيق توافق في اآلراء بشأن قضايا 

دولية للملكية الفكرية . 
 

وحظـي المديـر العـام بدعـم مـهم بـإعداد المراسـالت مـع الـدول األعضـاء والمنظمـات الدوليــة  -٨
واإلقليمية والمنظمات غير الحكومية واألفراد والخطب والمواد اإلعالمية والبيانــات وضمـان حسـن سـير 
آل الجوانب المتعلقة بالتشريفات وإقامة العالقات والمهام التمثيلية . ويتناول هــذا البرنـامج الفرعـي أيضـا 
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ــة االتصـاالت الوثيقـة وتبـادل المعلومـات وتنفيـذ  اإلشراف على مكتب تنسيق الويبو في نيويورك بمواصل
المهام اإلدارية بيسر . 

 
 

البرنامج الفرعي ١-٣ اللجنتان االستشاريتان  
 

عقد فريق المهام التابع للجنة االستشارية المعنية بالسياسات اجتماعا في نيويورك في الثالث مــن  -٩
ــر  مايو/أيار ٢٠٠١ من أجل اإلعداد الجتماع الجلسة العامة للجنة ، حضره سبعة أعضاء في اللجنة والمدي
العام . وقد طرح موضوع جديد فــي هـذا االجتمـاع يعتمـد علـى توقـع حـدوث أزمـة تتعلـق بقـدرة مكـاتب 
البراءات في أنحاء العالم على مواجهة تزايد أعداد طلبات الحصــول علـى الـبراءة الـذي صـاحب العولمـة 
ـــة االستشــارية المعنيــة  وظـهور اقتصاديـات جديـدة قائمـة علـى المعرفـة . ومـن المتوقـع أن تنظـر اللجن
بالسياسات في هذا الموضوع بالتفصيل خالل دورتها القادمـة. آمـا تنـاول االجتمـاع مناقشـة موضوعـات 
أخرى السيما آيفية التعامل مع المعارف التقليدية في مجال الملكية الفكرية والحاجة إلى إنفاذ أآبر لقوانين 

الملكية الفكرية في أنحاء العالم . 
 

ولم تجتمع اللجنة االستشارية المعنية بقطاع األعمال خالل الفترة قيد النظر .  -١٠
 
 

البرنامج الرئيسي ٢ 
 

التخطيط االستراتيجي ووضع السياسات 
 

١١- خالل النصف األول من ســنة ٢٠٠١ ، تواصلـت خطـوات تحسـين الـهياآل الداخليـة ووظـائف 
ــيما إدخـال التعديـالت  التنسيق داخل األمانة الذي أدخله المدير العام في برنامج فترة السنتين األخير . ال س
على البرنامج الساري والهياآل التنظيمية ليس فقط من أجل ترشيد تنفيذ البرنامج وإعادة توزيع الموظفيــن 
لالستجابة بصورة أفضل الحتياجات العمل وإيجاد التوازن فيما بين البرامج ولكن أيضـا مـن أجـل تيسـير 
االنتقال إلى هيكل البرنامج المنقح الوارد في مشروع البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . 

 
ــوار  وازدادت عناصر التخطيط االستراتيجي ووضع السياسات ثراء بفضل التعاون الوثيق والح -١٢
ــات ومنظومـة األمـم المتحـدة واالتحـاد الدولـي لحمايـة األصنـاف النباتيـة الجديـدة  االستشاري مع الحكوم

ومنظمة التجارة العالمية وسائر المنظمات الدولية واإلقليمية . 
 

وآان هناك اهتمــام آبـير بتوضيـح التخطيـط للبرنـامج واسـتعراضه وتعديـل سياسـات التشـغيل  -١٣
الداخلية تمشيا مع المنظور والتوجه االستراتيجي للويبو (الوثيقة A/34/3) والتطورات والتوجهات العالمية 
الحالية والمرتقبة خاصة انتشار االنتفاع بنظام الملكية الفكرية من أجـل إدرار الـثروة . وقـد نظـرت لجنـة 
ــامج والميزانيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢  البرنامج والميزانية في شهر أبريل/نيسان ٢٠٠١ في مشروع البرن
ـــامج  و٢٠٠٣ الـذي يعـبر عـن تلـك العمليـة ويتضمـن توجـهات اسـتراتيجية ومنـاهج جديـدة لوضـع البرن

والميزانية ومزيد من التحديث اإلداري . 
 

وفيما يتعلق باإلدارة الداخلية والمراقبة ، حظي المدير العام بمساعدة آاملـة فـي أداء مسـؤولياته  -١٤
المتعلقة باإلشراف على وضع تفاصيل التخطيط االستراتيجي والميزانية وتنقيحهما وتحديـد االتجـاه العـام 
ــائف الداعمـة للمديـر العـام ال سـيما إعـداد الموجـزات التقنيـة واألبحـاث  لتنفيذ البرنامج . وتم تعزيز الوظ
ــق المحسـنة لوضـع التقـارير عـن نتـائج المـهام فـي الخـارج والتحليـل  والتحليالت الخاصة من خالل النس
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المستمر لألحداث الجارية والقضايا الجديدة التي تمس الملكية الفكرية وإعداد أوراق وموجزات المناقشات 
الداخلية المتعلقة بالسياسات التي تستدعي اهتمام اإلدارة العليا وتعميمها . 

 
وخالل الفترة قيد النظر ، تم إعداد سلسلة من الورقات تتضمن تحــاليل ووقـائع السياسـات بشـأن  -١٥
موضوع الملكية الفكرية والتنمية االقتصادية والتمكيــن االقتصـادي . وقـد تنـاولت هـذه السلسـلة مجموعـة 
ــن مبـادئ وقضايـا الملكيـة الفكريـة والمشـاغل بشـأن دور الملكيـة الفكريـة فـي سياسـات التنميـة  واسعة م
االقتصاديـة . وتـم تجميـع الورقـات وتحريرهـا فـي مجلـد واحـد يمكـن أن يصبـح واحـدا مـن المنشــورات 

المرجعية الجديدة للويبو . 
 
 

البرنامج الفرعي ٢-١ تنسيق البرنامج 
 

أدى تنسيق البرنامج إلى تعزيز أنشطة الدعم المتبــادل فيمـا بيـن مختلـف برامـج الويبـو . وآـان  -١٦
ــنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ يـد فـي التيسـير والمسـاهمة فـي وضـع وتنسـيق  الستعراض أداء البرنامج لفترة الس

خطط العمل لسنة ٢٠٠١ لكل البرامج البالغ عددها ١٨ برنامجا رئيسيا و٥٨ برنامجا فرعيا . 
 

وقد اجتمع فريق اإلدارة العليا المتألف من آبار المسؤولين التنفيذييـن دوريـا للبـت فـي المسـائل  -١٧
المتعلقة بالبرنامج وغيرها من المشاآل الماليـة واإلداريـة . واسـتمر عقـد اجتماعـات الموظفيـن المـهنيين 
ــة  األسبوعية التي يرأسها المدير العام أو أحد المسؤولين التنفيذيين من اإلدارة العليا مما ساهم بصورة فعلي
في تيسير تبادل المعلومات الهامة بما فيــها التقـارير السـنوية وتنسـيق أنشـطة البرنـامج وبحـث السياسـات 

والبت بشأنها داخل األمانة . 
 

ــترة قيـد النظـر بشـأن خطـط العمـل  وقد اتخذت لجنة تقييم المشروع عددا من القرارات خالل الف -١٨
وطنية الترآيز، يتعهد من خاللها بالتعاون الكامل داخليا بين آافة األقسام . 

 
واستمر توطيد التعاون بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية على آـل المسـتويات فـي األمـانتين.  -١٩
وقد أطلق المدير العام للويبو والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية مبادرة مشترآة في ١٤ يونيه/حزيران 
ــة علـى الوفـاء بالتزاماتـها بموجـب  ٢٠٠١ لمساعدة البلدان األقل نموا األعضاء في منظمة التجارة العالمي
اتفاق جوانب حقوق الملكيـة الفكريـة المتصلـة بالتجـارة (تريبـس) بحلـول الموعـد المحـدد فـي األول مـن 
ــي  يناير/آانون الثاني ٢٠٠٦. وقد عقد حفل توقيع بهذه المناسبة دعي إليه جميع ممثلي البلدان األقل نموا ف
ــان المشـترك بعـد توقيعـه علـى البلـدان األقـل نمـوا البـالغ  جنيف ومنظمة الوحدة اإلفريقية. وتم توزيع البي
عددها ٤٩ بلدا ، ٣٠ من بينها أعضاء فـي منظمـة التجـارة العالميـة و٤١ دول أعضـاء فـي الويبـو . آمـا 
ــدة دورات لمنظمـة التجـارة العالميـة : أربعـة اجتماعـات للمجلـس العـام واجتماعـان  شارآت الويبو في ع
لمجلس اتفاق تريبس واجتماعان للجنة المعنية بالتجارة والتنمية واجتماعان للجنة المعنية بالتجارة والبيئـة 
وثالثة اجتماعات للجنة الفرعية المعنية بالبلدان األقل نموا. واستمرت الويبو فــي توفـير المـوارد البشـرية 

للدورات التدريبية والندوات التي تعقدها منظمة التجارة العالمية . 
 

ــي لألصنـاف النباتيـة الجديـدة. وتزايـدت الطلبـات  واستمرت الويبو في التنسيق مع االتحاد الدول -٢٠
ــن الـدول األعضـاء بشـأن قضايـا حمايـة األصنـاف النباتيـة والمسـائل المتعلقـة بالبيوتكنولوجيـا  الواردة م
والمعارف التقليدية مما استدعى زيادة التنسيق والتعاون في تنفيذ البرامج ذات الصلة الخاصة  بالمنظمتين 

 .
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البرنامج الفرعي ٢-٢ العالقات الخارجية والتعاون مع المقر الرئيسي لألمم المتحدة 
 

حرصا على زيادة وعي مديري برامج الويبو بأهمية العالقة بين عمل سـائر قطاعـات منظومـة  -٢١
األمم المتحدة وأنشطة الويبو ، تم تسلم نحو ٧٠٠ ٢ وثيقة رسمية وتحليلها وفرزها وتوزيعها على مختلف 
األقسام المعنية في الويبو . وتلقت الويبو ٢٤٠ خطابا مــن األمـم المتحـدة ووآاالتـها المتخصصـة تـم الـرد 
عليها مباشرة أو إحالتها إلى اإلدارة المعنية للرد عليها. وتــم إعـداد أآـثر مـن ٨٠ تعليـق علـى تقريـر ورد 
على طلبات مساهمة فيها أو الحصول على معلومات . واستمرت الويبو في تحســين اتصاالتـها وعالقاتـها 
مع األمم المتحدة مشارآة ، من بين جملة أمور، في اجتماعات منظمــة األغذيـة والزراعـة حـول المـوارد 
الوراثية لألغذية والزراعة والندوة الدولية لمنظمة األمم المتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة حـول المبـادئ 
ــة وعلـوم المجيـن واجتماعـات متعـددة لمؤتمـر األمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة  األخالقية والملكية الفكري
ــة لألمـم المتحـدة  ومؤتمر األمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان األقل نموا والدورة االستثنائية للجمعية العام
ــيق. وقدمـت الويبـو دعمـها الكـامل  بشأن مرض اإليدز واجتماع فصل الربيع للجنة اإلدارية المعنية بالتنس
ــكلت حديثـا واللجنـة رفيعـة المسـتوى المعنيـة بتوجيـه  إلى اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالبرامج التي تش
اللجنة اإلدارية المعنيـة بالتنسـيق وأجـابت الويبـو بـرد تفصيلـي علـى الطلـب الموجـه إلـى آـل الوآـاالت 
للمساهمة في خط الطريق ووصف التحرآات الالزمــة لبلـوغ أهـداف إعـالن األميـن العـام لألمـم المتحـدة 
ــوال فـترة التقريـر بمـا فـي  الخاص باأللفية. آما أبدت الويبو تعاونها الكامل مع وحدة التفتيش المشترآة ط

ذلك االجتماع مع المفتشين في عدة مناسبات . 
 

ومن خالل مكتب تنسيق الويبو في نيويورك، تم تقديم موجزات عن أنشطة الويبو إلى أآــثر مـن  -٢٢
٢٥٠ ممثال لدول أعضاء ومنظمات غير الحكومية الســيما أنشـطة التعـاون ألغـراض التنميـة والمعـارف 
ــي المجتمـع المدنـي حـول  التقليدية والموارد الوراثية والفولكلور . وتم تنظيم ندوات للدول األعضاء وممثل
حقوق الملكية الفكرية وحقوق اإلنسان. آما شارك موظفو الويبو في نيويورك فــي عديـد مـن االجتماعـات 
التحضيرية للدورة االستثنائية لألمم المتحدة بشأن فيروس نقص المناعة البشــري/متالزمـة نقـص المناعـة 

المكتسب باإلضافة إلى عديد من االجتماعات فيما بين الوآاالت .  
 
 
 
 

البرنامج الفرعي ٢-٣ تقييم األداء 
 

خالل الفترة قيد النظر ، تم تنفيذ عديد من المهام الرامية إلى تدعيم نظام تقييم أداء برنامج الويبو  -٢٣
. وشملت هذه المهام المشارآة في عمل فريق مهام الويبو المشكل من أجل إعداد البرنامج والميزانية لفترة 
السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ .  وفي إطار هذا العمل ، تم تنقيح عدد من األهداف والنتائج المتوقعة ومؤشــرات 
األداء بالتشاور مع مديري البرامج المعنيين. آما تم تجميع تقرير أداء البرنامج (A/36/4) وقد اتبع التقرير 
عن األداء نفس المبدأ المتبع في إعداد التقارير السابقة ، إال أن هيكل تقرير سنة ٢٠٠٠ قد تغــير لألسـباب 
ــار إليـها فـي البرنـامج والميزانيـة  التالية : (أ) توضيح الصلة بين تقدير البرنامج وتقييم أداء البرنامج المش
لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ؛ (ب) جعل االطالع على التقرير أآثر يســرا علـى القـارئ وأآـثر ترابطـا 

بدمج األجزاء المتعلقة بتقييم األداء الوصفي والمجدول الخاصة بكل برنامج رئيسي وفرعي . 
 

ــاني مـن سـنة ٢٠٠٠ ، اجتمـاع الويبـو  وتناول أول تقييم مفصل تقوم به الويبو خالل النصف الث -٢٤
ــد أعـدت األمانـة تقريـرا يتضمـن تقييـم  اإلقليمي لمديري مكاتب الملكية الصناعية في أمريكا الالتينية ، وق
النتائج (الوثيقة PCIPD/2/8) وعرضته على الدورة الثانية للجنة الدائمة المعنية بالتعاون ألغراض التنمية 

المتصلة بالملكية الفكرية المنعقدة في فبراير/شباط ٢٠٠١ . 
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البرنامج الفرعي ٢-٤ األبحاث والتحليالت االستراتيجية 
 

تم إعادة توجيه األنشطة في إطار هذا البرنامج الفرعي نحو دعــم وتعزيـز إعـداد برنـامج جديـد  -٢٥
ــان تحسـين قـدرات الشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة  للويبو يعني بالشرآات الصغيرة والمتوسطة . ولضم
ــة ، تـم تنظيـم منتـدى ميالنـو عـن  على االستفادة من امكانات نظام الملكية الفكرية لتطوير أعمالها التجاري
الملكية الفكريــة والشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة باالشـتراك بيـن الحكومـة اإليطاليـة والويبـو فـي شـهر 
فبراير/شباط . وقد عرضت في المنتدى دراسات عن التحديات الخاصة التي تواجهها الشــرآات الصغـيرة 
والمتوسطة في إطار اقتصاديــات اليـوم القائمـة علـى المعرفـة وتشـجيع القـدرات االبتكاريـة للمشـروعات 
الصغيرة والمتوسطة ودور نظام البراءات والعالمات التجاريــة والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة فـي ترقيـة 
اإلمكانات التجارية للشرآات الصغيرة والمتوسطة . وقد أطلق المشارآون خطة عمــل أوصـت ، مـن بيـن 
ــة مـن أجـل زيـادة الوعـي  جملة أمور، بتعاون الويبو على نحو وثيق مع الحكومات والمنظمات ذات الصل
بالفرص العديدة المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل زيادة معرفتها بأنظمة الملكية الفكرية 
وانتفاعـها بـها وإسـداء المشـورة إلـى الحكومـات حتـى تـأخذ االحتياجـات المحـــددة للشــرآات الصغــيرة 

والمتوسطة بعين االعتبار في سياساتها الخاصة بالملكية الفكرية . 
 

وقد خصصت الويبو صفحة في موقعها على الوب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فـي شـهر  -٢٦
يونيه/حزيران وتواصل الجهود لزيادة محتويات الصفحة وترجمتها خالل النصف الثاني من سنة ٢٠٠١ . 
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البرنامج الرئيسي ٣ 
 

الشؤون القانونية والتنظيمية 
 

أحرز مكتب الشؤون القانونية والتنظيمية تقدما آبيرا في تنفيذ أنشطته خالل الفترة قيد النظر.  -٢٧
 
 

البرنامج الفرعي ٣-١ الشؤون القانونية والدستورية 
 

ــو والمعنـي باإلصالحـات الدسـتورية والمنشـأ فـي  عقد الفريق العامل التابع للجمعية العامة للويب -٢٨
ــه الثالثـة فـي مـارس/آذار ٢٠٠١. وأصـدر االجتمـاع توصيـة بإلغـاء مؤتمـر  سبتمبر/أيلول ١٩٩٩، دورت
الويبو. وفي حالة اعتماد جمعيـات الـدول األعضـاء فـي الويبـو هـذه التوصيـة فـي سـبتمبر/أيلـول ٢٠٠١ 
ينخفض عدد الهيئات اإلدارية للمنظمة من ١٦ إلى ١٥ . ويذآر أن توصيات ســابقة للفريـق العـامل قبلتـها 
جمعيات الدول األعضاء في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ أدت إلى إلغاء خمس مــن بيـن الـهيئات اإلداريـة للويبـو 

البالغ عددها ٢١ هيئة . 
 

ووفرت األمانة الخدمات الالزمة للدورة االستثنائية الخامسة عشرة للجنة تنسيق الويبو التي نتــج  -٢٩
ــن ينـاير/آـانون الثـاني  عنها تعيين أو تجديد تعيين نواب ومساعدي المدير العام للمنظمة . وخالل الفترة م
حتى يونيه/حزيران ٢٠٠١ ، تسلم قسم الشؤون القانونية والدستورية وعالج ما يزيد عن ٣٠ وثيقة تصديق 
أو انضمام وأصدر قرابة ٤٠ إخطارا بشأن أعمال تتعلق بالمعاهدات التي تديرهــا الويبـو. وقـد حقـق نشـر 
المعلومات عن األعمال المتعلقة بالمعاهدات على االنترنت وفي البالغات الصحفية وفي المجلـة الشـهرية 

دعاية آبيرة لهذه الطفرة في أنشطة اإليداع . 
 
 

البرنامج الفرعي ٣-٢ الشؤون غير الحكومية وشؤون الشرآات 
 

توفرت الخدمات القانونية للدعم والمشورة فيما يتصل بالعقود التي زادت قيمتها عــن ٢١ مليـون  -٣٠
ــغ خمسـين بالمائـة بالمقارنـة مـع نفـس الفـترة سـنة ٢٠٠٠ ، وفيمـا يتصـل  فرنك سويسري وهي زيادة تبل
بمشروعات تكنولوجيا المعلومـات الرئيسـية (مشـروع أتمتـة إجـراءات معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات 

وشبكة الويبو العالمية) ومشروعات المباني وغيرها من األنشطة التشغيلية . 
 

آما توفرت الخدمات القانونية للدعم والمشورة بشأن مجموعة واســعة مـن أنشـطة المنظمـة بمـا  -٣١
فيها : مشروعات متنوعة لألتمتة واتفاقات أتمتة وتعاون أخرى تمت بمبادرة من مكاتب التعاون ألغراض 
التنمية ومسائل متصلة باالنترنت ومبــادرات تتضمـن مشـارآة أآاديميـات وأنشـطة مرتبطـة باالتصـاالت 
ــار بيانـات  العالمية وإيجارات تجارية في نيويورك وواشنطن وجنيف ومسائل أخرى تتعلق بالمباني وانتش

ومنشورات الويبو . 
 
 

البرنامج الفرعي ٣-٣ مرآز الويبو للتحكيم والوساطة 
 

حافظ مرآز الويبـو للتحكيـم والوسـاطة (المشـار إليـه فيمـا يلـي بكلمـة "المرآـز") علـى مكانـة  -٣٢
الصدارة التي يحتلها في تقديم خدمات تسوية منازعات أسماء الحقول على االنترنت. فخالل األشهر الستة 
ــي إطـار السياسـة الموحـدة لتسـوية منازعـات أسـماء  األولى من سنة ٢٠٠١ ، تلقى المرآز ٨٤١ قضية ف
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 .orgو .netو .com الحقول تتعلق بادعاءات تسجيل تعسفي ألسماء حقول عليا مكونة من أسماء عامة مثـل
ــأ ٢٠ مـن أمنـاء سـجالت  آما تلقى المرآز ٣٠ قضية تتصل بحقول عليا مكونة من رموز البلدان حيث لج
أسماء الحقول المكونة من رموز البلدان إلى خدمات المرآز. وينتمي المتخــاصمون فـي تلـك القضايـا إلـى 
٦٣ بلـدا واسـتخدمت ٧ لغـات فـي إجـراءات تسـويتها. وبفضـل تسـهيالت االتصـال بـالمرآز علـى الخــط 
واستمارة الشكوى النموذجية آــان متوسـط مـدة البـت فـي القضايـا شـهرين. وقـد وصلـت قائمـة الوسـطاء 
والمحكمين التي وضعتها الويبو لمنازعات أسماء الحقول إلى ٢٣٧ شــخصا مـن ٤٢ بلـدا، أصـدروا ٨٤٥ 
ــة منـهم ، علـى حـق نقـل  قرارا حصل بموجبها أصحاب العالمات التجارية بمعدل أربعة من بين آل خمس
أسم الحقل . وقد سوت خدمات أسماء الحقول في المرآز ٣٢٩ ٢ قضية منذ بدء ســريان السياسـة الموحـدة 

لتسوية منازعات أسماء الحقول في ديسمبر/آانون األول ١٩٩٩ . 
 

ــترنت المعنيـة باألسـماء واألرقـام المعينـة علـى لقـب  وقد حصل المرآز باالشتراك مع هيئة االن -٣٣
ــة لسـنة ٢٠٠٠ فـي ينـاير/آـانون الثـاني ٢٠٠١ ، فـي فئـة اإلنجـازات العمليـة  أفضل مرآز للموارد العام
البارعة لما تحلى به منهجه من إنصاف واقتصاد وفعالية في تسوية منازعات أسماء الحقــول. وقـد أصـدر 
المرآز في شهر يناير/آانون الثاني آتيبا جديدا (منشور الويبو رقم ٤٥٧) يقدم نظرة عامة عن أنشطته في 
مجال أسماء الحقول . وقد بدأ المرآز في العمل مع هيئات التسجيل التي طلبت منـه تقديـم خدمـات تسـوية 
المنازعات ألسماء حقول عليا مكونة من أسماء عامة يتوقع بدء تشغيلها في النصف الثاني من سنة ٢٠٠١ 

 .
 

وآانت مرافق المرآــز قـد خصصـت بالدرجـة األولـى إلـى خدمـة آـم القضايـا المتعلقـة بأسـماء  -٣٤
الحقول ، إال أن المرآز بت أيضا في قضايا بموجب قواعد الويبو للتحكيم والوساطة واستمر في االستجابة 
ــي وضعتـها الويبـو. ويسـتجيب  لطلبات الحصول على المساعدة باللجوء إلى قائمة المحكمين والوسطاء الت
المرآز لطلبات الحصول على المساعدة بمجموعة من اإلجراءات المعدة حسب الحالة لتفــادي المنازعـات 
ــادات العمليـة صـدرت فـي شـهر مـايو/أيـار  وتسوية المواقف، ترآز على نشر مجموعة واسعة من اإلرش
(باالشتراك مع اتحاد قطاع توريد الخدمات التطبيقية) تحت عنوان " تفــادي المنازعـات والتسـوية أفضـل 
ــة " . والـهدف الرئيسـي مـن هـذه اإلرشـادات هـو تقديـم نظـرة  الممارسات لقطاع توريد الخدمات التطبيقي
ــد الخدمـات التطبيقيـة عـن آيفيـة االنتفـاع بـإجراءات تسـوية  معمقة إلى أصحاب المصلحة في مجال توري

الخالفات ومزاياها خاصة بموجب قواعد الويبو للتحكيم والتحكيم العاجل والوساطة . 
 

ــدورة التدريبيـة االعتياديـة عـن الوسـاطة التـي تتضمـن  ونظم المرآز في شهر يونيه/حزيران ال -٣٥
تدريبـات مكثفـة تسـتخدم تصـورات لمواقـف تتصـل بقضايـا الملكيـة الفكريـة، وهـي مصممـــة للمحــامين 
ــالء الـبراءات والعالمـات التجاريـة وإلـى آـل مـن  والمسؤولين التنفيذيين في مجال األعمال التجارية ووآ
يرغب في التعرف على إجراءات الوساطة وتلقي تدريب آوسيط. وقد حضر الدورة التي عقدت فــي لنـدن 
ــو عـن  بالمملكة المتحدة، خمسة وثالثون مشارآا من بلدان متعددة. وقدم المرآز عرضا خالل مؤتمر الويب

قضايا الملكية الفكرية في أسماء الحقول العليا المكونة من رموز البلدان المنعقد في شهر فبراير/شباط .  
 

وقد سجل موقع المرآز على الوب الذي يتواصل تحديثه باستمرار ، ما يزيد عن مليون زيارة له  -٣٦
في الشهر . 
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البرنامج الفرعي ٣-٤ التجارة االلكترونية والملكية الفكرية 
 

تم طرح التقرير المرحلي عن مشروع الويبو الثاني عن أسماء الحقول لتعليق الجمهور فـي ١٢  -٣٧
أبريل/نيسان ٢٠٠١ . وهو يتضمن توصيات أولية عن الحماية في نظــام أسـماء الحقـول لألسـماء الدوليـة 
غير المسجلة الملكية للمستحضرات الصيدالنية وأسماء المنظمات الدولية الحكوميـة واألسـماء الشـخصية 
والبيانات الجغرافية وبيانات المصدر والمصطلحات الجغرافية واألسماء التجارية . وقد عقدت مشـاورات 
إقليمية حول التقرير المرحلي في بروآسل (بلجيكا) وأآرا (غانا) في شهر أبريل/نيسان وفي بوينس آيرس 
ــيا  (األرجنتيـن) وملـبرن (أسـتراليا) وواشـنطن، مقاطعـة آولومبيـا (الواليـات المتحـدة األمريكيـة) وفالنس

(إسبانيا) في شهر مايو/أيار. ومن المتوقع نشر التقرير النهائي في أغسطس/آب ٢٠٠١ . 
 

في ٢٠  فبراير/شباط ٢٠٠١ ، انعقد مؤتمر الويبو عن قضايا الملكية الفكريـة المتصلـة بأسـماء  -٣٨
الحقول العليا المكونة من رموز البلدان في جنيف . وقد حضر هذا الحدث الذي دام يوما واحدا قرابة ٥٠٠ 
مشارك، وآان بمثابة منتدى التقـت فيـه آـل مجتمعـات أسـماء الحقـول العليـا المكونـة مـن أسـماء البلـدان 
والملكية الفكرية لتبادل اآلراء بشأن التحديات الطارئة في هذا المجال . وقد شملت الموضوعات ممارسات 
بعض أصحاب الحقول العليا المكونة من رمــوز البلـدان فـي الدعايـة ألنفسـهم علـى أنـهم المـالك الفعلييـن 
للحقول العليا المكونة من أسماء عامة وتسجيل أسماء الحقول بخطوط غــير الرومانيـة والمشـاآل المتعلقـة 
بالسرية الناشئة عن إتاحة بيانات مسجل أسم الحقل للجمهور وأهميــة السياسـة الموحـدة لتسـوية منازعـات 

أسماء الحقول ألسماء الحقول العليا المكونة من رموز البلدان . 
 

وبمناسبة انعقاد هذا المؤتمر تم اإلعالن عن طرح "مشروع الويبو ألفضل الممارسات في مجال  -٣٩
أسماء الحقول العليا المكونة من رموز البلدان من أجل الوقاية مـن منازعـات الملكيـة الفكريـة وتسـويتها" 
لتعليق الجمهور . ويمثل هذا المشروع مجموعة اختيارية تتضمن الحد األدنى من المعايير لحمايـة حقـوق 
ــدان . وترآـز المعـايير علـى ثالثـة عنـاصر  الملكية الفكرية في أسماء الحقول العليا المكونة من أسماء البل
ــجيل أسـماء الحقـول تحظـى بأهميـة آـبرى لحمايـة الملكيـة الفكريـة : (أ) اتفـاق  لممارسات وإجراءات تس
تسجيل أسم الحقل ، (ب) الحصول على بيانات االتصال بمسجل أسم الحقل وإتاحتها ، (ج) الوسائل البديلة 
ـــة فــي ٢٠  لتسـوية المنازعـات المتعلقـة بتسـجيل أسـماء الحقـول . وتـم نشـر الوثيقـة فـي صيغتـها النهائي

يونيه/حزيران ٢٠٠١ . 
 

وتم تقديم المشورة حول عديد مـن أسـماء الحقـول العليـا المكونـة مـن رمـوز البلـدان فـي إطـار  -٤٠
ــوز البلـدان . وخـالل الفـترة قيـد النظـر، بـادرت هيئـة  برنامج الويبو ألسماء الحقول العليا المكونة من رم
اإلشراف على اسم الحقل األعلى NL. في هولندا بإجراء مشاورات وطنية راميــة إلـى تحقيـق أهـداف مـن 
بينها إنشاء نظام بديل لتسوية المنازعات بشأن أسم الحقل الخاص بها . ويعد هذا النظام نسخة مكررة على 
ــة اإلشـراف علـى  الصعيد الوطني من أول مشروع للويبو بشأن أسماء الحقول على االنترنت. وشكلت هيئ
اسم الحقل NL. فريق عامل إلدارة هذا المشروع . ودعيت الويبو لتكون عضوا في هذا الفريق ، وقد قبلت 

الدعوة، لتقديم المشورة عن آيفية سير المشروع وعن سائر القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية . 
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البرنامج الرئيسي ٤ 
 

التخطيط للبرنامج ووضع الميزانية والمراقبة المالية ومراجعة الحسابات 
 

٤١- تم الترآيز في تنفيذ األنشطة خالل النصف األول من سـنة ٢٠٠١ علـى مـا يلـي : (أ) مسـاعدة 
المدير العام فــي إعـداد اقـتراح البرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ (ب) مسـاعدة اإلدارة 

التنفيذية من خالل تدابير مناسبة لتنفيذ البرنامج توازن بين تطبيق البرنامج والموارد المتاحة . 
 
 

البرنامج الفرعي ٤-١ التخطيط للبرنامج ووضع الميزانية 
 

استمرت األمانة طوال الفترة قيـد النظـر فـي إعـداد البرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢  -٤٢
و ٢٠٠٣ . وقام فريق المهام المعني بالبرنامج والميزانية بإجراء مشاورات واسعة مع مديري البرامج قبل 
وضع الصيغة النهائية المقترحة . وترد هذه االقتراحات فــي مشـروع البرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين 
٢٠٠٢ و٢٠٠٣ (الوثيقة WO/PBC/3/2) واقتراح بتمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومـات مـن المـوارد 
الفائضة (الوثيقة WO/PBC/3/3) . واستمرت سلسلة المشاورات مع الدول األعضــاء إعـدادا لـدورة شـهر 
ــة البرنـامج والميزانيـة مـن األمانـة أثنـاء دورة شـهر  أبريل/نيسان للجنة البرنامج والميزانية . وطلبت لجن
أبريل/نيســان تجميـع آـل االقتراحـات فـي وثيقـة واحـدة (WO/PBC/3/5 الفقرتيـن ٧٦ و٧٧) . وتعـرض 
ــة فـي دورة شـهر سـبتمبر/أيلـول ٢٠٠١ .  الوثيقة المدمجة (WO/PBC/4/2) على لجنة البرنامج والميزاني

ومن المزمع إجراء جولة جديدة من المشاورات مع الدول األعضاء قبل انعقاد ذلك االجتماع . 
 
 

البرنامج الفرعي ٤-٢ المراقبة المالية ورصد البرنامج 
 

ــد اسـتعراض  تم إعداد تدابير تنفيذ البرنامج وفقا لقرار المدير العام في أواخر سنة ٢٠٠٠ . وبع -٤٣
ــد أتـاح  سير البرنامج والميزانية لسنة ٢٠٠٠ ، قام المدير العام بإعادة تخصيص حصص سنة ٢٠٠١ . وق
ــة خطـط عملـهم آخذيـن بعيـن االعتبـار األولويـات الجديـدة . واسـتمر  ذلك لمديري البرامج فرصة مراجع

استعراض النفقات على مراحل ربع سنوية لمراقبة تنفيذ خطط العمل . 
 

وتم التوسع في المراقبة المالية مـن خـالل الفحـص الدقيـق والتصديـق علـى االلتزامـات الماليـة  -٤٤
الفردية . وقد شملت هذه المهمة الكبيرة مراجعة ما يزيد على ٥٠٠ ٣ طلب تصديق وغيرها من الموافقات 

باإلضافة إلى العمل عن آثب مع مديري البرامج بشأن تنفيذ خطط العمل السنوية . 
 
 

البرنامج الفرعي ٤-٣ مراجعة الحسابات 
 

ــى اإلعـداد لمراجعـة الحسـابات ومباشـرتها خـالل الفـترة قيـد النظـر ، آـانت هنـاك  باإلضافة إل -٤٥
مشارآة نشطة في مختلف فرق المهام الداخلية ولجان اإلشراف التي تتعامل مع إعداد البرنامج والميزانيــة 
لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ وتنسيق األمن ومشروعات المباني . وآانت هناك أيضا مساهمات من أجل 
تحسين اإلجراءات اإلدارية بالتعاون الوثيق مع قطاعات أخرى داخل األمانة بينما استمرت أعمال البحــث 
ــة فـي مؤتمـر  والصياغة من أجل إعداد ميثاق الويبو بشأن مراجعة الحسابات الداخلية. وآانت األمانة ممثل
إدارة المراجعة العامة للحسابات المنعقد في سان فرانسيسكو (الواليات المتحدة األمريكية) في مارس/آذار 
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ـــددة  ٢٠٠١ وفـي االجتمـاع الثـاني والثالثيـن لمحققـي منظمـات األمـم المتحـدة والمؤسسـات الماليـة المتع
األطراف المنعقد في بانكوك (تايلند) في يونيه/حزيران ٢٠٠١ .  

 
 

البرنامج الرئيسي ٥ 
 

االتصاالت العالمية والعالقات العامة 
 

مواصلة للجهود الراميـة إلـى إزالـة الغمـوض المحيـط بالملكيـة الفكريـة، رآـزت األنشـطة فـي  -٤٦
ــز عقـد  النصف األول من سنة ٢٠٠١ على تحديث مواقع الويبو على الوب وتوسيع نطاق انتشارها وتعزي
الصالت بوسائل اإلعالم والمنظمات غير الحكومية والمجموعات التي تمثل القطاع الخاص باإلضافة إلى 
ابتكار منتجات إعالمية سمعية بصرية تفاعلية ومطبوعة تشرح لعامة الجمــهور ولفئـات مسـتهدفة طبيعـة 
ــز صـورة الويبـو آمنظمـة تتمتـع بقـدرة علـى اإلبـداع وتتطلـع إلـى  الملكية الفكرية وما تساهم به . ولتعزي
المستقبل أطلقت مسابقة دولية ترمــي إلـى اختيـار رمـز جديـد للمنظمـة . وقـد سـاهمت مبيعـات المنتجـات 

اإلعالمية للويبو في دخل المنظمة . 
 

وقـد نظمـت الويبـو أول احتفـال بـاليوم العـالمي للملكيـة الفكريـة فـي ٢٦ أبريـل/نيســـان ٢٠٠١  -٤٧
وأطلقت الدعاية له . فتم إرسال قرابة ٠٠٠ ١ إعالن إلى مكاتب الملكية الفكرية في أنحاء العالم والبعثـات 
الدبلوماسية المعتمدة لدى األمم المتحدة فــي جنيـف والمراآـز اإلعالميـة لألمـم المتحـدة والمنظمـات غـير 
ــة الفكريـة .  الحكومية ووسائل اإلعالم الطالعهم على االستعدادات وأحداث االحتفال باليوم العالمي للملكي
وآان شعار اليوم العالمي "اليوم نبدع المستقبل" . وقــد تلقـى آـل مـن تـم االتصـال بـهم ملصقـا وقرصيـن 
مدمجين للقراءة أعدتهما الويبو خصيصا لهذه المناســبة . وصـدر بالغـا صحفيـا لتعريـف وسـائل اإلعـالم 
ــو فـي  بداللة هذا اليوم . وقد آانت ردود األفعال إيجابية وطلب عدد من الدول الحصول على مساعدة الويب
تنظيم مناسبات لتوعية الجمهور ال سيما المعارض والندوات. وقد أرسلت ٥٩ دولة عضوا ومنظمـة غـير 
حكومية معلومات عن أنشطتها مساهمة في االحتفال وقد نشرت المعلومات علــى صفحـة خصصـت لذلـك 

الغرض على موقع الويبو على الوب . 
 
 

البرنامج الفرعي ٥-١ اتصاالت المنظمة (االنترنت واالنترانت)  
 

ـــون  فوصلـت إلـى ٨٥ ملي زادت الزيارات إلى موقع الويبو على الوب بأآثر من ثالث مرات -٤٨
زيارة خالل النصف األول من سنة ٢٠٠١ مقارنة بنحو ٢٥ مليون زيارة لنفـس الفـترة مـن سـنة ٢٠٠٠. 
ــتمر التقـدم فـي  وتم إعداد الصيغة العربية لموقع الويبو على الوب لتتماشى مع التصميم الجديد للموقع واس
العمل على الصيغة الروسية المزمع إطالقها في سبتمبر/أيلول سنة ٢٠٠١ . عندئذ يكون موقع الويبو على 
الوب متاحا بخمس لغات . وقد تضمنت الصفحات واألبواب الجديدة التي أضيفت إلى الموقع أخبارا مثيرة 
ـــة الوطنيــة  لالهتمـام . وقـد زاد عـدد الوصـالت التـي تربـط موقـع الويبـو بمواقـع مكـاتب الملكيـة الفكري
واألآاديميات والمنظمات غير الحكومية والحكومية الدوليــة المعتمـدة بمقـدار ثـالث مـرات تقريبـا بعـد أن 

أصبح موقع الويبو متصال بما يزيد عن ٢٢٠ موقعا يتعلق بالملكية الفكرية في أنحاء العالم . 
البرنامج الفرعي ٥-٢ العالقة مع وسائل اإلعالم والجمهور  

 
استمرت المنظمة في زيادة صالتها بالصحافة العالمية والسويسرية وتعزيزها. فتم إصدار قرابة  -٤٩
٥٥ بالغا صحفيا وتضمنت الصحافة العالمية خالل الفترة قيد النظر ، نحو ٨٠٠ مقاال يتناول موضوعات 
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تتصل بالويبو والملكية الفكرية . واستمر عمل الويبو في مجال تسوية المنازعات المتعلقة بأســماء الحقـول 
فـي جـذب انتبـاه وسـائل اإلعـالم . وتـم ترتيـب مؤتمـرات صحفيـة واجتماعـات إعالميـة ومقـابالت (مــع 

الصحافة المطبوعة والتلفاز واإلذاعة) مع مسؤولين في الويبو حول موضوعات متنوعة . 
 

ــة والمجموعـة األسـبوعية للمقـاالت الصحفيـة  وتم نسخ ثمانية وعشرين خبرا عن الملكية الفكري -٥٠
ــة فـي جنيـف. وفـي مجـال العالقـة مـع  المتصلة بالملكية الفكرية وتوزيعها على البعثات الدبلوماسية الدائم
ــة مـن المسـؤولين الحكومييـن ورجـال األعمـال  الجمهور، تم ترتيب اجتماعات إعالمية لنحو ٤١ مجموع
والطالب بلغ عددهم ٠١٨ ١ شخصا ، عن تاريخ المنظمة وهيكلها وأنشطتها . وتــم تنظيـم سـتة معـارض 
ــر.  فنية و معرض الموسيقى في العصر الرقمي الذي افتتح في مرآز الويبو اإلعالمي، جذبت ٦٠٠ ٣ زائ
وتم إعداد نحو ٣٠ إشارة جديدة أو مستكملة بمعلومــات جديـدة عـن الملكيـة الفكريـة فـي الكتـب التذآاريـة 
ــن  الدولية وغيرها من المنشورات المشابهة باإلضافة إلى ردود على ما يصل إلى ٨٠٠ ٢ استفسار عام ع
الويبو والملكية الفكرية . واستجابة لالهتمام المتزايد بقضايا الملكية الفكرية من جانب آثير من مجموعات 
التحرك النشطة في المجتمع المدنــي، تـم تسـخير الوقـت والجـهد إلجـراء اتصـاالت مثريـة معـها وتوزيـع 

مجموعة واسعة من المواد اإلعالمية عليها وتنظيم اجتماعات إعالمية خاصة لها في جنيف وخارجها . 
 
 

البرنامج الفرعي ٥-٣ المنتجات اإلعالمية العامة  
 

خالل النصف األول من سنة ٢٠٠١ ، استمرت الويبو في نشــر صورتـها المؤسسـية وإظـهارها  -٥١
على نحو ٩٥ منتجا إعالميا جديــدا أو معـدال و٥٢ منتجـا خاصـا للمؤتمـرات واالجتماعـات مثـل الـبرامج 
والشعارات وحافظات األوراق واألقراص المدمجــة والملصقـات . وأطلقـت مسـابقة الختيـار شـعار جديـد 
ــدا . وقـد اختـارت لجنـة التصفيـات األولـى ١٦ متسـابقا  للمنظمة، وصل في شأنها ٨٠٠ تصميم من ٥٠ بل
تعرض تصميماتهم على هيئة المحلفين الدولية في شهر يونيه/حزيران . وقررت هيئة المحكمين باإلجماع 
ــاميم لـم تـف بالشـروط الضروريـة لتصبـح شـعار المنظمـة الجديـد واتفقـت علـى منـح ثالثـة  أن آل التص
متسابقين جائزة المرتبة الثالثة وأال يكون هنــاك فـائز بالمرتبـة األولـى أو الثانيـة . وتعلـن نتيجـة المسـابقة 
للدول األعضاء أثناء اجتماع الجمعيات في سـبتمبر/أيلـول ٢٠٠١ مـع بعـض االقتراحـات بشـأن الخطـوة 

التالية التي يتعين اتخاذها البتكار شعار جديد للمنظمة .  
 

ــب المعلومـات العامـة بعـد  وانتهى إعداد التقرير السنوي ونشره في ست لغات وأعيد تصميم آتي -٥٢
ــدة. وأعيـد تصميـم  إضافة المعلومات الجديدة بشان أحدث موضوعات الملكية الفكرية وبرامج الويبو الجدي
مجلة الويبو أيضا وأضفي عليها طابع عصري وتوسعت لتشمل مجموعة أآبر من األخبار والمقاالت. وتم 
تحديث منشور الويبو قراءات في مجال الملكية الفكرية ومراجعته وأعيد نشــره فـي يونيـه/حزيـران تحـت 
ــة : السياسـات والقوانيـن واالنتفـاع . وبـدأت مراجعـة "دليـل  العنوان الجديد دليل الويبو إلى الملكية الفكري
الويبو عن الملكية الفكرية في العالم". وصدرت منشورات جديدة موجهة إلى مجموعات مســتهدفة تتنـاول 
موضوعـات متخصصـة مثـل تسـوية منازعـات أسـماء الحقـول والملكيـة الفكريـة والشـــرآات الصغــيرة 
والمتوسطة والبيانات الجغرافية والموارد الحيوية والمعارف التقليدية والفلكلور، في ثالث لغات أو أآــثر . 
آما تم إعداد آتيب يوضح بعض القضايا مثل الملكية الفكرية والحصول علــى األدويـة والرعايـة الصحيـة 

ومساهمة المنظمة في هذا المجال . 
 

ــاتير عـن العالمـات  وتم إصدار نوع جديد من المنتجات اإلعالمية على هيئة قصة برسم الكاريك -٥٣
ــي  لألطفال من سن العاشرة وحتى الخامسة عشر . وهذه القصص نتاج التعاون مع المعهد الوطن التجارية 
ــاثل عـن حـق المؤلـف علـى  للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية الفكرية في بيرو . ويوشك إعداد آتاب مم
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االنتهاء . ووضعت اللمسات األخيرة لمنشورات عن مختلف الفئات مــن المبتكريـن ، أعـدت بالتعـاون مـع 
الشرآة العامة للكتاب والناشرين . 

 
وتم تسخير آثير من الوقت والموارد للتوسع في استخدام المواد السمعية البصرية إللقاء الضــوء  -٥٤
على عمل المنظمة. وتم إنتاج أول فيلم فــي تـاريخ الويبـو "اليـوم نبـدع المسـتقبل " يشـرح مفـهوم ومعنـى 
الملكية الفكرية ودور المنظمة وقد صدر في ثالث لغـات ليـوزع علـى نطـاق واسـع . وتـم إنتـاج أقـراص 
ــتراع " لتـوزع علـى  مدمجة تفاعلية وملصقات عن الملكية الفكرية يستند أحدها إلى معرض " في بيتنا اخ
الدول األعضاء ومجموعات أخرى من المهتمين . وتعرض هذه المنتجات أيضــا علـى موقـع الويبـو علـى 

الوب . 
 

وتم إنتاج فيلم مدته ثالث دقائق مع أورونيوز عن أسماء الحقول وأعداده لإلذاعة ليصل إلى ٩٥  -٥٥
مليون منزل في أوروبا عبر الكابل والبث المباشر عن طريق الســاتل والـهوائي وفيلـم ثـان يشـرح بعـض 
جوانب العالمات التجاريـة المتصلـة بمواقـع معينـة علـى الـوب . وتـم إنتـاج فيلـم مدتـه ثمـان دقـائق عـن 
المعـرض الدولـي لالختراعـات فـي جنيـف مـن أجـل اتحـاد اإلذاعـات األوروبيـة الـذي بثـها عـبر شـــبكة 
أوروفيجن التابعة له إلى ٦٥ محطة تلفــاز ووآـاالت األنبـاء التلفزيونيـة الرئيسـية . وأتيحـت هـذه األفـالم 
باإلضافة إلى أفالم أخرى لمتابعتها عن طريق البث الخــاص علـى موقـع الويبـو علـى الـوب . وتواصلـت 
الجهود الستقطاب الممولين من القطاع الخاص لدعم إنتاج سلسلة أفالم "المبتكرون" التي يبدأ إنتاجها فـي 
النصف الثاني من السنة بأربعة أفالم رائدة . وبدأ العمل إلنتاج إعالن مدته ٣٠ ثانية عن الويبو يذاع علــى 

شبكة سي أن أن . 
 

ودرت مبيعات المنتجات اإلعالمية والدعائية ٢,٨ مليون فرنك سويســري خـالل النصـف األول  -٥٦
من السنة . وتم بيع ٠٦٢ ٢٢ منشورا وتوزيع ١٥٧ ١٤٤ مجانا . ويتزايد تقديم المنتجات مجانـا أو بيعـها 
بخصم آبير خاصة للمشترين من البلدان الناميــة والبلـدان المنتقلـة إلـى نظـام االقتصـاد الحـر . وتـم اتبـاع 
وسـائل تسـويق جديـدة مثـل حمـالت التوزيـع الـبريدي المباشـر للدعايـة للمنشـورات الجديـدة والمســتكملة 
بمعلومات حديثة من أجل زيادة المبيعات خاصة عن طريق المكتبة اإللكترونية . وقــد زاد الدخـل المحقـق 
من المكتبة اإللكترونية بنسبة ٥٠ بالمائة تقريبا مقارنة بنفس الفترة خالل السنة الماضية ليصل إلــى ٧٢٢ 

١١٨ فرنك سويسري . وتم اختيار منافذ توزيع جديدة لمنتجات الويبو ال سيما االنترنت . 
 
 

البرنامج الفرعي ٥-٤ مكتبة الويبو والمحفوظات وخدمات البحث 
 

استمرت المكتبة في التوسـع لتصبـح مرآـزا للمعلومـات والوثـائق يقـدم خدمـات مرجعيـة. وقـد  -٥٧
استخدم ٦٠٠ زائر تقريبا مرآز االتصال باالنترنت وقاعة القراءة . وتم توزيع ما يزيد عن ٣٠٠ إصــدار 
جريدة  على موظفي الويبو وأتيحت ١٨٠ قائمة محتويــات إلكترونيـا وتـم طلـب شـراء ٢٥٠ آتابـا جديـدا 
تقريبا . وما يزال آتالوج مكتبة الويبو متاحا علـى االنـترنت واالنـترانت . وتـم إعـداد قائمـة تتضمـن ٤٠ 
جريدة رئيسية في مجال الملكية الفكرية للنظر في إمكانية االشتراك فيها للحصول على نسخة إضافية منها 
ــراءة لصـالح المشـترآين فـي الـدورات التدريبيـة والنـدوات التـي تنظمـها األآاديميـة  إلتاحتها في قاعة الق
العالمية للويبو . وقد التقى األعضاء الثمانية في الفريق االستشاري لشؤون المكتبة الـذي تشـكل فـي شـهر 
مايو/أيار ٢٠٠ لتقديم المشورة عن آيفية تحسين مقتنيات المكتبة وسياسة التوزيع واالستعارة، مرة واحدة 

خالل الفترة قيد النظر . 
 
 

البرنامج الرئيسي ٦ 
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التعاون مع البلدان النامية 

 
٥٨- خالل النصف األول من سنة ٢٠٠١، استمرت الويبو في مساعدة البلدان النامية على اســتخدام نظـام 
ــة  الملكية الفكرية بفعالية لتحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقافي. ورآزت األنشطة على إنشاء البني
التحتية اإلدارية الالزمة لنظام ملكية فكرية حديث وفعال وتعزيز آليات إنفاذ حقوق الملكية وتشجيع اإلبداع 
واالبتكار وتطوير اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجــاورة ودعمـها وتعزيـز التعـاون فيمـا بيـن 

البلدان النامية في آل مناطق العالم . 
 
 

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

استمر تقديم المساعدات إلنشــاء إدارات للملكيـة الفكريـة حديثـة وفعالـة مـن خـالل خطـط عمـل  -٥٩
ــاتب الملكيـة الفكريـة . وبحلـول نهايـة  وطنية الترآيز تضمنت بناء المؤسسات وتحديث البنية اإلدارية لمك
يونيه/حزيران ٢٠٠١ ، آانت ٤٥ خطة من ذلك القبيل قيد التنفيذ . وشملت األنشطة المنجزة في إطار هذه 
ــة و٢٦ زيـارة دراسـية للعـاملين فـي  الخطط تولي الموظفين والخبراء االستشاريين للويبو تنظيم ١٢٤ بعث
ـــج  إدارات الملكيـة الفكريـة وواضعـي السياسـات وشـملت األنشـطة المتصلـة بأتمتـة األنظمـة إعـداد برام
حاسوبية وتوريد المعدات إلدارات الملكية الفكرية المعنية بالبراءات والعالمات التجارية وحق المؤلف . 

 
وباإلضافة إلى المساعدة العادية المقدمة إلى المكاتب الوطنية للحصول علـى وسـائل تكنولوجيـا  -٦٠
المعلومات ، استمر ترآيب وتهيئة برنامج حاســوب خصصتـه الويبـو لنظـام إدارة الملكيـة الصناعيـة فـي 
ــامج الحاسـوب إلدارة المعالجـة المصمـم لجمعيـات اإلدارة الجماعيـة  أربعة بلدان عربية . وتم تحديث برن

لحق المؤلف الصغيرة والمتوسطة ليبدأ استخدامه في المرحلة األولى في بلدين إفريقيين . 
 

ــدوات بشـأن موضوعـات رئيسـية متنوعـة  وتم تنظيم اجتماعات وطنية وشبه إقليمية وإقليمية ون -٦١
ــاون مـع السـلطات الحكوميـة للبلـدان الناميـة بلـغ مجموعـها ٣١ وحضرهـا  ٦٠٠ ٢  للملكية الفكرية بالتع
ــاول القاسـم األآـبر مـن هـذه األنشـطة تعزيـز اإلنفـاذ الفعـال لحقـوق الملكيـة الفكريـة  مشترآا تقريبا . وتن
وخصصت للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية وممثلي النيابة والمسؤولين في قوات الشرطة والجمارك . 

 
واستمرت البلدان النامية في تلقي المساعدة في إعــداد قوانيـن جديـدة للملكيـة الفكريـة أو تحديـث  -٦٢
القوانين السارية لتتماشى مع المعايير الدولية الحالية وال سيما اتفاق تريبس. فخالل النصف األول من سنة  
ــة عشـر بلـدا  ٢٠٠١، تم إعداد وإرسال ١٤ مشروع قانون لعشرة بلدان و٢٤ مجموعة من التعليقات لثماني
ــم تقديـم االستشـارات التشـريعية بشـأن ١٦ تشـريعا لعشـرة  ومنظمة حكومية دولية بناء على طلبها . آما ت
بلـدان وثـالث منظمـات حكوميـة دوليـة . وقـد شـملت الموضوعـات حمايـة الـبراءات والرسـوم والنمــاذج 
ــة للدوائـر المتكاملـة وحـق المؤلـف  الصناعية والعالمات التجارية والبيانات الجغرافية والرسوم التخطيطي
ــم إسـداء المشـورة التشـريعية  والحقوق المجاورة والحماية من أعمال المنافسة غير المشروعة واإلنفاذ. وت

خالل مباحاثات دارت مع المسؤولين الحكوميين في جنيف أو في عواصم البلدان المعنية . 
 

ــامل لحـاالت قضائيـة يعـرض مقارنـات بيـن سـوابق قضائيـة بشـأن حـق  وانتهى إعداد آتاب ش -٦٣
المؤلف والحقوق المجاورة آي يكون مرجعا لقرارات المحاآم يتضمن مبادئ القانون مــن البلـدان العربيـة 

والتقاليد المستمدة من القانون العام والمدني . 
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وفيما يتعلق بالتعاون مع البلدان األقــل نمـوا تـم إعـداد مـائدة مسـتديرة بيـن األقـاليم عـن الملكيـة  -٦٤
الفكرية في أقل البلدان نموا حضرها ١١٢ مسؤوال آبيرا من ٣٨ مــن البلـدان األقـل البلـدان نمـوا وخمـس 
منظمات حكومية دولية ، انعقدت في لشبونة بالتعاون مع حكومة البرتغال . وآان الهدف من هذا االجتماع 
هو التوصل إلى سياسات والتعرف على االحتياجات التقنية للمساهمة على نحو أفضل في بناء المؤسســات 
وتنمية الموارد البشرية في مجال الملكية الفكرية في البلدان األقل نموا . وساهم عقد المائدة المســتديرة فـي 
اإلعداد لمؤتمر األمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان األقل نموا الذي انعقد في بروآسل في شهر مــايو/أيـار 
 WIPO/LDC/2001/1 واعتمد إعالنا وزاريا عن الملكية الفكرية في أقل البلدان نمـوا . (أنظـر الوثيقـة
"مسـاهمات الويبـو فـي التنميـة المسـتدامة ألنظمـة الملكيـة الفكريـة فـــي البلــدان األقــل نمــوا" والوثيقــة 

WIPO/RT/LDC/2/8 "الندوة األقاليمية الرفيعة المستوى عن الملكية الفكرية للبلدان األقل نموا") . 
 
 

البرنامج الفرعي ٦-٢ التحديات العالمية الجديدة في مجال الملكية الفكرية  
 

ــة والكـاريبي فـي هافانـا، آوبـا بالتعـاون مـع المرآـز  تم تنظيم ندوة إقليمية لبلدان أمريكا الالتيني -٦٥
الدولـي للتجـارة لتقديـم التقريـر النـهائي للجنـة تقصـي الحقـائق والدراسـة االسـتطالعية التـي قـامت بــهما 
المنظمتان خالل أبريل/نيسان ومايو/أيار ٢٠٠٠ في ثالثة بلدان مختارة من مجتمع اآلنديان وهي آولومبيا 
ــاع بآليـات الملكيـة  وبيرو وبوليفيا عن وجود " وسائل قانونية لحماية االبتكارات الحرفية " وإمكانية االنتف
الفكرية للحصول على الحماية . وآانت ندوة هافانا فرصة لتبادل استكشافات ونتائج الدراسة االستطالعية 

مع بلدان أخرى في المنطقة والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المتخصصة . 
 
 

البرنامج الفرعي ٦-٣ تعزيز االنتفاع بنظام الملكية الفكرية وتطويره  
 

٦٦- استمر الترآيز في األنشطة على تكملة جهود البلدان النامية في تحسين البنية التحتية لتيسير وتشــجيع 
النشاط اإلبتكاري والتحديث التكنولوجي ونقل التكنولوجيا مساهمة بذلك في تنشيط االنتفاع بحقوق الملكية 
الفكرية وترشيد إدارتها . وتم تنظيم ست ندوات إقليمية وشبه إقليمية ووطنية لما يزيــد عـن ٥٢٠ مشـارآا 
ــة وتسـويقها وخدمـات تشـجيع االبتكـار  حول موضوعات متنوعة تتعلق بإدراك قيمة حقوق الملكية الفكري
ــة  ومعلومـات الـبراءات . وتـم تنظيـم مؤتمـر دولـي عـن الملكيـة الفكريـة واالنـترنت والتجـارة اإللكتروني
والمعارف التقليدية في صوفيا في شهر مايو/أيار ٢٠٠١ . وقد حضر المؤتمر مــا يزيـد عـن ١٦ مشـارآا 
من ٣٨ بلدا من بينهم ١٥ ممثال مــن عشـرة بلـدان ناميـة وخمـس بلـدان منتقلـة إلـى نظـام االقتصـاد الحـر 
ــدت  (أوروبا الشرقية أسرة الدول المستقلة) ومنظمتين حكوميتين دوليتين ومنظمتين غير حكوميتين . وأوف
ــة وبحـث بعـض المسـائل المتعلقـة بتعزيـز  الويبو موظفين وخبراء في أآثر من ١٥ بعثة استشارية لمناقش
االبتكار والتجديد بين القوة العاملة وحماية نتائج هذه الجهود ونشر النتــائج واالنتفـاع بـها مـن أجـل إتاحـة 

فرصة تكوين الثروات وتحقيق الرفاه واالجتماعي والثقافي . 
 

ــارض، مـن  وحصل ٢٠ مخترعا على جوائز من الويبو من خالل مسابقات وطنية ودولية أو مع -٦٧
بينهم أربع سيدات وستة مخترعين شباب وفريقين أو جمعيتين للمخترعين . 

 
ــب تقريـر بحـث متطـور  وبحلول نهاية يونيه/حزيران ٢٠٠١ آان قد وصل إلى الويبو ٥٩٨ طل -٦٨
و٣٨٩ طلب تقرير بحث على الخــط وتـم توزيـع ٠٠٠ ٣ نسـخة تقريبـا لوثـائق بـراءات. واسـتمر تجميـع 

البيانات المرجعية للمقاالت المنشورة في آبريات الجرائد العلمية والتقنية . 
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ــة لحـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة وتكريـس أنشـطة  وآان هناك اهتمام آبير باإلدارة الجماعي -٦٩
التوعية وتقديم المسـاعدة المؤسسـية لجمعيـات اإلدارة الجماعيـة فـي البلـدان الناميـة. وفضـال عـن تنظيـم 
الدورات التدريبية وبعثات الخبراء االستشاريين وأنشطة الدعم الستخدام المعدات لصالح منظمات اإلدارة 
ــي مختلـف البلـدان الناميـة. واسـتمر إحـراز  الجماعية، تم تنظيم ١١ ندوة إقليمية وإقليمية فرعية ووطنية ف
التقدم في تنفيذ مشروع إنشاء نظام إدارة جماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في منطقة الكاريبي عن 
طريق إنشاء المنظمة اإلقليمية لإلدارة الجماعية (رابطة الكاريبي لحق المؤلف). وخالل الفترة قيد النظر، 
ــدورة التدريبيـة المتخصصـة لجمعيـات المؤلفيـن المؤسسـين حـول التوثيـق ومنـح  انعقدت الفرقة األولى لل
ــد عـن اإلدارة الجماعيـة  الترخيص الميكانيكي في شهر مايو/أيار في بربادوس. وانطلق مشروع رائد جدي

لحقوق الملكية الفكرية لمبتكري المواد المرئية في بلدان اتحاد أمريكا الجنوبية . 
 
 

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

ما زال تعزيز التعاون وتيسيره فيما بيــن البلـدان الناميـة يشـغل موقعـا هامـا فـي برنـامج الويبـو  -٧٠
ــة للجنـة الويبـو  للتعاون ألغراض التنمية . وآان أهم اجتماع عقد خالل الفترة قيد النظر ، هو الدورة الثاني
الدائمة المعنية بالتعاون ألغراض التنمية المتصلة بالملكية الفكرية في فبراير/شباط الذي حضـره ممثلـون 
ــة دوليـة . ورآـزت المناقشـات علـى أنشـطة التعـاون فـي  عن ٨٤ بلدا و١٩ منظمة حكومية وغير حكومي
مختلف المناطق وعمل األآاديمية العالمية للويبو والتطورات األخيرة في تكنولوجيــا المعلومـات والتجـارة 

اإللكترونية والمعارف التقليدية والملكية الفكرية . 
 
 

البرنامج الرئيسي ٧ 
 

التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا  
 

ــاء القـدرات  ترآزت األنشطة المنجزة مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا بصورة رئيسية على بن -٧١
إلنشاء مؤسسات قابلة للديمومة والتطوير . واستمر الطلب على هذه األنشطة في التزايد خــالل الفـترة قيـد 
ــوظ خـالل سـنة ٢٠٠٠ . ومـن بيـن األنشـطة المنجـزة أيضـا تقديـم المشـورة  النظر مواصال توجهه الملح

القانونية وتنمية الموارد البشرية وزيادة الوعي . 
 
 

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

أجريت مشاورات مع ثالث حكومات في المنطقة بشأن التصديق علــى المعـاهدات التـي تديرهـا  -٧٢
ــة إلـى  الويبو أو االنضمام إليها ومع أربع حكومات بشأن تحديث قوانين الملكية الفكرية الوطنية. وباإلضاف

ذلك أعدت الويبو تعليقات على تشريعات الملكية الفكرية لبلد واحد. 
 

ــا  واستمر إيالء العناية لقضية إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. فأشرفت الويبو على تدريب ٨٠ موظف -٧٣
من إدارات الملكية الصناعية وحق المؤلف والجــهاز القضـائي والعـاملين فـي المجـال القـانوني والشـرطة 
والجمارك وغيرها من هيئات إنفاذ القوانين، خالل ندوة وطنية. وآان الغرض من تنظيمها  هو زيادة إلمام 
المشترآين بكيفية التصدي بفعالية لقرصنة ممتلكات الملكية الفكرية وتزويرها وفي نهاية المطــاف تعزيـز 

اآلليات القضائية واإلدارية إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية. 
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ــيز وتنفيذهـا وسـتة  وتعاونت الويبو بنشاط مع عشر حكومات في إعداد ثالث خطط وطنية الترآ -٧٤
برامج تعاون ثنائي وبرنامج وطني بغــرض االسـتجابة الحتياجـات السـلطات الملحـة إلـى تحسـين أنظمـة 
الملكية الفكرية والتشجيع على االنتفاع بها . ورآزت المساعدة في هذا الصدد ، من بين جملة أمور ، على 
ــة المـوارد البشـرية  دعم إدارات الملكية الصناعية وحق المؤلف من خالل تطبيق أنظمة إدارة حديثة وتنمي
وتبسيط اإلجراءات اإلداريــة ومسـاعدة اإلدارات الوطنيـة علـى تحديـث الخدمـات المقدمـة إلـى الجمـهور 
ــة الصناعيـة . وباإلضافـة إلـى ذلـك تلقـت  وتوسيع نطاقها وإتاحة االطالع على المعلومات المتعلقة بالملكي

ثالثة بلدان حواسيب ومعدات أخرى . 
 

وتم تنفيذ مشروعين وطنيين من أجــل بنـاء القـدرات فـي مجـال اإلدارة الجماعيـة لحـق المؤلـف  -٧٥
والحقوق المجاورة شمال تقديم المشــورة القانونيـة وتدريـب الموظفيـن واختيـار المعـدات وإعـداد الـبرامج 

الحاسوبية. وتم أيضا تنظيم زيارات تدريبية استفاد بها موظفان من مكاتب وطنية. 
 
 

البرنامج الفرعي ٧-٢ تعزيز االنتفاع بنظام الملكية الفكرية وتطويره 
 

ـــهم موظفيــن  تـم تنظيـم مناسـبتين للتوعيـة ومؤتمـر دولـي حضرهـا ٣٥٠ مشـارآا تقريبـا ، بين -٧٦
ــترعين وبـاحثين  حكوميين ورؤساء شرآات ومسؤولين إداريين وممثلين لشرآات صغيرة ومتوسطة ومخ
ومحامين وأآاديميين وممثلين لمنظمـات المنتفعيـن . وشـملت العـروض المقدمـة والمناقشـات التـي دارت 
موضوعات مثل دور الملكية الفكرية في التنمية االقتصادية وانتفاع الشرآات الصغيرة والمتوسطة بنظــام 
الملكية الفكرية وتسويق ممتلكات الملكية الفكرية وإدارتها مما سمح للمشترآين بإدراك قيمة حقوق الملكية 
الفكرية وأهميتها في مجالين رئيسيين هما النشاط االقتصادي والقدرة على المنافسة . آما تم تنـاول بعـض 
موضوعات الساعة مثل الملكية الفكرية واالنترنت والتجارة االلكترونية ونظام أسماء الحقول والتطورات 
ـــة  الجديـدة فـي حمايـة االختراعـات فـي مجـال المنتجـات الصيدالنيـة والبيوتكنولوجيـا والمعـارف التقليدي

والموارد الوراثية وحماية البيانات الجغرافية . 
 

وتلقى عدد من البلدان في المنطقة مساعدات لحضور اجتماعــات الويبـو ال سـيما منتـدى ميالنـو  -٧٧
عن الملكية الفكرية والشرآات الصغيرة والمتوسطة ومؤتمر المنظمة االســالمية للتربيـة والعلـوم والثقافـة 
عن الملكية الفكرية المنعقد في أذربيجان ومؤتمر الويبو عن قضايا الملكية الفكرية في مجال أسماء الحقول 
العليا المكونة من رموز البلدان المنعقد في جنيف والندوة التي نظمتها الويبو بالتعاون مع آارل دويســبرغ 

جازلشافط بألمانيا عن خدمات تشجيع االبتكار . 
 

آما تم تقديم المساعدة بترجمة المواد التعليمية لألآاديمية العالمية للويبو للتعليم عن بعد وغيرهــا  -٧٨
من الوثائق إلى اللغة الروسية .  

 
 

البرنامج الرئيسي ٨ 
 

أآاديمية الويبو العالمية وتنمية الموارد البشرية  
 

ــز  خالل النصف األول من سنة ٢٠٠١، استمرت األآاديمية العالمية للويبو في تنفيذ أنشطة تعزي -٧٩
تنمية الموارد البشرية مــن خـالل التعليـم عـن بعـد والتدريـب المـهني وبرامـج التدريـب المعـدة لواضعـي 
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ــيين لألآاديميـة فيشـترط التسـجيل فـي الـدورة  السياسات. وألول مرة تم دمج جهود برنامجي تدريب رئيس
التعليمية عن بعد DL101  لالشتراك في الندوة فيما بين األقاليم عن الملكية الصناعيـة للمرحلـة  التعليميـة 

المتوسطة . 
 
 

البرنامج الفرعي ٨-١  التعليم عند بعد  
 

خالل الفترة قيد النظر، عقدت دورتان عاديتان لبرنامج التعليـم عـن بعـد التمـهيدي DL101 بلـغ  -٨٠
عدد المسجلين فيهما ١٧٥ ٢ طالبا. وآان تفصيــل أعـداد المسـجلين فـي الـدورات المنعقـدة مـن األول مـن 
مارس/آذار إلى ١٥ أبريل/نيسان ومن األول حتى ١٥ يونيـه/حزيـران علـى التوالـي آمـا يلـي: الـدورات 
باللغـة اإلنكليزيـة- ٨٤٩ (٥٨٦) مشـترآا مـن ٩١ (٨٣) بلـدا عاونـهم ١٧ (٩) ملقنـــا ؛ الــدورات باللغــة 
الفرنسية- ٩٦ (١٠٠) مشترآا من ٢٢ (٢٤) بلدا عاونهم ملقنان (٢)؛ والــدورات باللغـة األسـبانية –٢٠٤ 
(٣٤٠) مشترآا من ٢٥ (٢٢) بلدا عاونــهم ٤ (٦) ملقنـون. وقـد ارتفعـت نسـبة اجتيـاز امتحانـات الـدورة 

DL101 بين الطلبة المسجلين من ٥١ بالمائة في سنة ٢٠٠٠ إلى ٦٠ بالمائة . 
 

وبناء على طلب قسم تنمية الموظفين عقدت دورة خاصة للبرنامج التمهيدي DL 101 في شهري  -٨١
مارس/أيار وأبريل/نيسان شارك فيها ٤٢ موظفا (١٩ ناطقا باللغة االنكليزية و٢٣ ناطقا باللغة الفرنسية). 
وفي شــهر مـايو/أيـار تـابع ٥٥ مشـترآا الـدورة DL101 علـى الخـط واجتـازوا بنجـاح االمتحـان النـهائي 
المشترط لمشارآتهم في الندوة التدريبية المهنية فيما بين األقاليم عن الملكيــة الصناعيـة للمرحلـة التعليميـة 

المتوسطة (يونيه/حزيران) . 
 

ــدورة التمهيديـة للملكيـة الفكريـة DL101 علـى قـرص  وفي النصف األول من ٢٠٠١ تم تهيئة ال -٨٢
مدمج للقراءة (باإلنكليزية والفرنسية واألسـبانية) وتوزيـع ٢٠٠ نسـخة منـه . ولتحديـث التصميـم الحـالي 
للفرقة DL ولتيسير إمكانية تكييف دورة DL101 فـي اللغـات األخـرى، تـم ابتكـار برنـامج تطبيقـي جديـد 
ــاني مـن ٢٠٠١ . آمـا تـم إعـداد  لشبكة الوب ونماذج معيارية جاهزة للتشغيل فورا اعتبارا من النصف الث

الترتيبات التعاقدية لترجمة محتوى دورة  DL101 التعليمية إلى اللغات العربية والبرتغالية والروسية . 
 
 

البرنامج الفرعي ٨-٢ التدريب المهني  
 

نظمت الويبو دورات تدريبية لصالح ١٠٢ مشــارك مـن ٨٧ بلـدا وأربـع منظمـات إقليميـة علـى  -٨٣
النحو التالي : 

 
ندوة تدريبية باالشتراك مع المكتب األوروبي للــبراءات عـن تبسـيط إجـراءات البحـث والفحـص (الهـاي 
وجنيف، مارس/آذار ٢٠٠١) باللغـة اإلنكليزيـة لفـاحصي الـبراءات وغـيرهم مـن الموظفيـن فـي إدارات 
ــن ١٤ بلـدا ومنظمـة إقليميـة  البراءات ومكاتب الملكية الصناعية. وآان مجموع الحاضرين ١٧ مشترآا م

واحدة (المنظمة اإلقليمية اإلفريقية للملكية الصناعية) ؛ 
 

ودورة تدريبية باالشتراك مع المكتب الكندي للملكية الفكرية عن خدمة الزبــائن وإدارة الجـودة عنـد تقديـم 
الخدمات المتعلقة بـالبراءات (هـول، آنـدا مـايو/أيـار- يونيـه/حزيـران ٢٠٠١) باللغـة اإلنكليزيـة لصـالح 
ــاحصي الـبراءات  موظفين من أمريكا الالتينية والكاريبي . وآان معظم المشترآين العشرة في الندوة من ف

واألخصائيين في المعلومات التقنية وتكنولوجيا المعلومات وفدوا من عشرة بلدان نامية ؛ 
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ــه/حزيـران ٢٠٠١)  وندوة الويبو أقاليمية عن الملكية الصناعية للمرحلة التعليمية المتوسطة  (جنيف، يوني
باللغات العربية واإلنكليزية والفرنســية واألسـبانية. وقـد تبعتـها دورة تدريبيـة عمليـة فـي يونيـه/حزيـران 
ــع أآاديميـة البحـث العلمـي والتكنولوجيـا (القـاهرة) والمكتـب النمسـاوي للـبراءات والعالمـات  بالتعاون م
التجارية (فيينــا) والمكتـب األوروبـي للـبراءات (الهـاي وفيينـا) والمكتـب األلمـاني للـبراءات والعالمـات 
التجارية، ميونخ والمعهد الوطني للملكية الصناعيـة، لشـبونة والمكتـب المغربـي للملكيـة الفكريـة ، الـدار 

البيضاء . وقد حضر الدورات ٦٠ مشترآا من ٤٩ بلدا ناميا وثالث منظمات إقليمية ؛ 
 

ــة  وندوة تدريبية باالشتراك مع المكتب األوروبي للبراءات والمكتب األسباني للبراءات والعالمات التجاري
عن اإلجراءات المنسقة لفحص البراءات (مدريد وميونخ وجنيف، يونيه/حزيران ٢٠٠١ باللغة األســبانية. 

وقد حضر الندوة ١٥ مشترآا من ١٥ بلدا .  
 

ــاللغتين  وتـم تنظيـم أنشـطة تدريبيـة أخـرى آالتـالي: (أ) نـدوة عـن الملكيـة الفكريـة للجامعـات ب -٨٤
البرتغالية واألسبانية (يناير/آانون الثاني) اشترك فيها ٢٢ طالبا وسبع أساتذة جامعيين من جامعة فالى دو 
ريوس سينوس، البرازيل ؛ (ب) دورة للدراسـات الجامعيـة العليـا عـن حـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة 
(أبريل/نيسان) لألساتذة الجامعيين من أمريكا الالتينية باللغة األسبانية بالتعاون مـع جامعـة لـوس انـدس ، 

مريدا ، فنزويال. وقد حضر الدورة عشرة أساتذة جامعيين من عشرة بلدان في أمريكا الالتينية . 
 
 

البرنامج الفرعي ٨-٣ التدريب على مستوى واضعي السياسات  
 

ــن  خالل النصف األول من سنة ٢٠٠١ ، تم تنظيم أربع دورات أآاديمية حضرها ٧٢ مشترآا م -٨٥
٦٧ بلدا وأربع منظمات حكومية . وشملت الدورات والبرامج االآاديمية ما يلي: (أ) دورة أآاديمية خاصة 
ــباط) حضرهـا ١٥ سـفيرا مـن ١٣ بلـدا ومنظمتيـن حكوميتيـن ؛ (ب)  للسفراء باللغة اإلنكليزية (فبراير/ش
ــا ١٨  دورة أآاديمية عامة (مارس/آذار) لكبار المسؤولين الحكوميين من إفريقيا باللغة اإلنكليزية، حضره
مشارآا من ١٦ بلدا ومنظمتين إقليميتين حكوميتين دوليتين ؛ (ج) الدورة الثانية األآاديمية عن إنفاذ حقوق 
الملكية الفكرية للقضاة العاملين في إطار نظام القانون الروماني (باريس وجنيف مايو/أيار ٢٠٠١) باللغــة 
ــي  الفرنسية ، نظمتها الويبو بالتعاون مع المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية، باريس والمعهد الوطن
الفرنسي لرجال القضاء . واشترك في هذه الدورة قضاة من آل مناطق العــالم مـن بينـهم ٢٠ مشـترآا مـن 
٢٠ بلدا ناميا ؛ (د) دورة أآاديمية خاصة عــن إنفـاذ حقـوق الملكيـة الفكريـة (يونيـه/حزيـران) فـي بيجيـن 
وشانغهاي بالتعاون مع مكتب دولة الصيــن للملكيـة الفكريـة. وقـد حضـر الـدورة ١٩ مسـؤوال آبـيرا عـن 
ــن ١٨ بلـدا ناميـا وبلـدان منتقلـة إلـى نظـام  اإلنفاذ (قضاة ومدعون عموميون ومسؤولون عن الجمارك) م

االقتصاد الحر . وقد حضر الدورة المنعقدة في بيجين ٤٠ مشترآا محليا  و١٢٠ في شنغهاي . 
 

وفيما يلي بعض الزيارات الدراسية وبرامج الزمالة الطويلة األجل التي تـم تنظيمـها: (أ) زيـارة  -٨٦
ــان والقـانون اإلنسـاني الدولـي فـي مرحلـة الدراسـات  دراسية (أبريل/نيسان) لعشرة دارسين لحقوق اإلنس
ــويد؛ (ب) زيـارة دراسـية (مـايو/أيـار) ألربعيـن دارسـا  العليا من معهد راوول فالنبرغ، جامعة لوند ، الس
للقانون الدولي في جامعة باريس، فرنسا؛ (ج) ثالثة برامج زمالة طويلة األجل : برنامجين  للحصول على 
ماجستير في الملكية الفكرية من مرآز فرانكلين بيرث للقـانون ، آونكـورد، الواليـات المتحـدة األمريكيـة 

وبرنامج لجامعة بوينس أيرس، بوينس أيرس، األرجنتين . 
 
 

البرنامج الرئيسي ٩ 
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تطوير قانون الملكية الصناعية  
 

اسـتمر العمـل للنـهوض بأنشـطة المنظمـة المتعلقـة بالمعـايير فـي مجـال الـــبراءات والعالمــات  -٨٧
التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية . وبدأت مناقشة األحكام المتعلقة بتنسيق قـانون 
البراءات الموضوعي في اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات. واعتمدت اللجنــة الدائمـة المعنيـة بقـانون 
ــات  العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية مشروع أحكام بشأن حماية العالم

وغيرها اإلشارات المميزة على االنترنت . 
 
 

البرنامج الفرعي ٩-١ قانون البراءات  
 

آان النشاط الرئيسي خالل النصف األول من سنة ٢٠٠١، هـو اإلعـداد للـدورة الخامسـة للجنـة  -٨٨
الدائمة المعنية بقانون البراءات وانعقادها في الفترة من ١٤ إلى ١٩ مايو/أيار . وقد ناقشت اللجنة مشروع 
أولي لمعاهدة قانون البراءات الموضوعــي يتضمـن أحكامـا بشـأن بعـض الموضوعـات المتصلـة بتنسـيق 
ــة السـابقة وتعريـف الجـدة والنشـاط اإلبتكـاري غـير  قانون البراءات الموضوعي مثل تعريف الحالة التقني
ــن االخـتراع وصياغـة الطلبـات وتفسـيرها .  البديهية وإمكانية التطبيق الصناعي ومسألة الكشف الكافي ع
وُآلف المكتب الدولي بمهمة إعادة صياغة األحكام إعدادا للدورة التالية للجنـة فـي نوفمـبر/تشـرين الثـاني 
٢٠٠١ أخذا بعين االعتبــار التعليقـات التـي أبداهـا أعضـاء اللجنـة. وتبـاحث أعضـاء اللجنـة أيضـا بشـأن 
المشاآل المتصلة بالكشف عن المعلومات التقنية على االنترنت وأثره على أهلية الحصول علـى الـبراءة . 
وقد حضر اجتماع اللجنة ٢٢ بلدا ناميا وبلدا منتقال إلى نظام االقتصاد الحر من بين ٢٦ دعي لحضوره . 

 
واستمر العمل الالحق للمؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد قانون البراءات وشــمل بشـكل خـاص  -٨٩

إعداد سجالت المؤتمر والمالحظات التوضيحية . 
 

ومن بيــن األنشـطة األخـرى المنجـزة مـا يلـي : (أ) التشـجيع علـى االنضمـام لمعـاهدات الويبـو  -٩٠
المتعلقة بالملكية الصناعية (عن طريق إيفاد بعثات الموظفين وإسداء المشورة حول القوانين الوطنية وعقد 
اجتماعات مع الوفود الوطنية) ؛ (ب) التعاون الوثيق مع القطاعات واألنشطة المعنية داخل الويبو (مثل ما 
يتعلق بتطورات نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات والبيوتكنولوجيا) وخارج المنظمــة (متابعـة مراجعـة 
االتفاقيـة األوروبيـة بشـأن الـبراءات وعمـل المنظمـات الحكوميـة الدوليـة األخـرى وتطـور االختراعــات 
المنجزة أو المستخدمة في الفضاء الخارجي) ؛ (ج) إدارة معاهدة بودابست وتحديثها. وتـم إيفـاد ١٣ بعثـة 

إلى عشرة بلدان . 
 
 

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

ارتبطت األنشطة خالل الفترة قيد النظر إلــى حـد آبـير بـالدورة السادسـة للجنـة الدائمـة المعنيـة  -٩١
ــة والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة والبيانـات الجغرافيـة المنعقـدة مـن ١٢ إلـى ١٦  بقانون العالمات التجاري
مـارس/آذار ٢٠٠١ . وقـد اعتمـدت اللجنـة مشـروع أحكـام حمايـة العالمـات التجاريـة وسـائر اإلشــارات 
ــترنت وقـررت عرضـها علـى جمعيـة الويبـو وعلـى جمعيـة بـاريس العتمـاده آتوصيـة  المميزة على االن
ــول  مشترآة أثناء سلسلة االجتماعات السادسة والثالثين لجمعيات الدول األعضاء في الويبو في سبتمبر/أيل
ـــى إدراج مراجعــة معــاهدة قــانون العالمــات التجاريــة والتنســيق  ٢٠٠١ . ووافقـت اللجنـة الدائمـة عل
الموضوعي لقانون الملكية الفكرية على جدول أعمال اجتماعاتها التالية . وقد حضر الدورة السادسة للجنة 

الدائمة ٢٥ بلدا ناميا من أصل ٢٦ دعي للحضور . 
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وباإلضافة إلى العمل المتصل مباشرة باجتماع اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمـات التجاريـة  -٩٢
والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية ، شملت األنشطة ما يلي : التشــجيع علـى االنضمـام إلـى 
معاهدات الملكية الصناعية (خاصة معاهدة قانون العالمات التجارية) والتوصيات المشترآة (بشأن حماية 
العالمات ذائعة الشهرة وتراخيص العالمات التجارية) وإسداء المشورة حول مشروعات القوانين الوطنيــة 
واالشتراك في المؤتمــرات والنـدوات وإلقـاء المحـاضرات فيـها وعقـد االجتماعـات مـع وفـود الحكومـات 
وممثلي المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص . وتـم تقديـم الدعـم لـبرامج التعـاون ألغـراض التنميـة 
والتعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآســيا وألآاديميـة الويبـو فيمـا يتعلـق بـالندوات والـبرامج المتصلـة 

بقانون العالمات التجارية أو المنافسة غير المشروعة. وتم إنجاز تسع مهمات في ثمانية بلدان مختلفة . 
 

وتضمنت أنشطة قطاع المعني بالبيانات الجغرافية والمشروعات الخاصة مــا يلـي: إعـداد وثيقـة  -٩٣
ـــة  عمـل للـدورة السادسـة للجنـة الدائمـة المعنيـة بقـانون العالمـات التجاريـة والرسـوم والنمـاذج الصناعي
ــة: الخلفيـة التاريخيـة وطبيعـة الحقـوق واألنظمـة السـارية  والبيانات الجغرافية عنوانها "البيانات الجغرافي
ــة المشـار  للحماية والحصول على حماية فعالة في بلدان أخرى" وتقديم آافة الخدمات للدورة السادسة للجن
إليها أعاله وإصدار إخطارات بموجــب المـادة ٦(ثانيـا) مـن اتفاقيـة بـاريس (ثمانيـة إخطـارات) وإصـدار 
ــة لقـرص مدمـج للقـراءة يحتـوي علـى قـاعدة بيانـات يمكـن البحـث فيـها، تحتـوي علـى آـل  النسخة الثالث
اإلشارات المميزة التي تم اإلخطــار بـها بموجـب المـادة ٦(ثالثـا) حتـى ٣١ ديسـمبر/آـانون األول ٢٠٠٠ 
ــة غـير األعضـاء  وتوزيعه على آل الدول األطراف في اتفاقية باريس وآل أعضاء منظمة التجارة العالمي
ــة  في اتفاقية باريس وإعداد  ندوة دولية عن البيانات الجغرافية تنعقد في مونتى فيديو ، أوروغواي في نهاي
ــير حكوميـة مثـل  شهر نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠١ واالتصاالت مع منظمات حكومية دولية ومنظمات غ

منظمة التجارة العالمية والمكتب الدولي للكروم والنبيذ والجمعية الدولية لقانون النبيذ . 
 
 

البرنامج الفرعي ٩-٣ حماية حقوق الملكية الصناعية  
 

من بين األنشطة المنجزة خالل النصف األول من ٢٠٠١ العمل المتصل باإلعداد لمحفل الويبــو  -٩٤
ــة الفكريـة المنعقـد فـي جنيـف فـي شـهر ينـاير/آـانون الثـاني ٢٠٠١  حول القانون الدولي الخاص والملكي
بالتعاون مع مكتب الشؤون القانونية والتنظيمية وشعبة حق المؤلف والحقوق المجاورة . وتم تنفيذ أنشـطة 
ــة بالتوصيـات الخاصـة التـي أصدرتـها اللجنـة االستشـارية المعنيـة بإنفـاذ حقـوق الملكيـة  المتابعة المتصل

 . (ACE/IP/1/3 الوثيقة) الصناعية والواردة في ملخص الرئيس
 

وشارك الموظفون في المؤتمرات والندوات وقدموا عروضا وحضروا اجتماعـات مـع مندوبـي  -٩٥
الحكومات أو ممثلي المنظمات غير الحكومية أو القطاع الخاص بشأن إنفاذ حقوق الملكية الصناعية . وتم 

إنجاز العمل المتصل بموضوع اإلنفاذ بالتعاون مع القطاعات واألنشطة المعنية داخل الويبو . 
 
 

البرنامج الرئيسي ١٠ 
 

تطوير حق المؤلف والحقوق المجاورة  
 

تم تنفيذ أنشطة النهوض بمعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل  -٩٦
الصوتي بالتعاون مع برامج التعاون ألغـراض التنميـة والتعـاون مـع بعـض البلـدان فـي أوروبـا وآسـيا . 
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ــاهدة الويبـو بشـأن حـق المؤلـف وخمسـة إلـى معـاهدة  وخالل الفترة قيد النظر انضمت ثالثة بلدان إلى مع
الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي فأصبح إجمالي عدد الدول األطراف في المعاهدتين ٢٤ و٢٣ دولـة 
على التوالي . وقد بلغت عدة بلدان مرحلة متقدمة من التنفيذ مما يبشر بدخول المعاهدتين حيز النفــاذ بدعـم 

واسع . وتدخل المعاهدتان حيز التنفيذ بعد أن يبلغ عدد الدول المصدقة عليها أو المنضمة إليها ٣٠ بلدا . 
 

ــوق المجـاورة مـن ٧ إلـى ١٠  وانعقدت الدورة الخامسة للجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحق -٩٧
مايو/أيار ٢٠٠١. وأجريت مزيد من الدراسات عن حماية هيئات اإلذاعة ومنتجي قواعد البيانات . 
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ــأن األداء والتسـجيل  البرنامج الفرعي ١٠-١ تنفيذ معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بش
الصوتي  

 
زاد عدد البلدان األطراف في معاهدتي الويبو بشأن حق المؤلف واألداء والتسجيل الصوتي مـن  -٩٨
٢١ و١٨ إلى ٢٤ و٢٣ بلدا . وتم تنظيم ندوة إقليمية بالتعاون مع برنـامج التعـاون مـع بعـض البلـدان فـي 

أوروبا وآسيا وأتم الموظفون ١٢ بعثة . 
 
 

ــة حقـوق هيئـات اإلذاعـة وحمايـة قواعـد  البرنامج الفرعي ١٠-٢ حماية األداء السمعي البصري وحماي
البيانات 

 
ــي جنيـف مـن ٧  انعقدت الدورة الخامسة للجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة ف -٩٩
إلى ١٠ مايو/أيار ٢٠٠١ . وقررت اللجنة إحالــة موضـوع قواعـد البيانـات إلـى الـدورة السادسـة المزمـع 
ــبر/تشـرين الثـاني .  عقدها من ٢٦ إلى ٣٠ نوفمبر ٢٠٠١ وعقد المشاورات اإلقليمية صباح يوم ٢٦ نوفم
ــدورة اللجنـة الدائمـة المعنيـة  وقررت اللجنة أن يكون موضوع حقوق هيئات اإلذاعة الموضوع الرئيسي ل
ــم مزيـد مـن  بحق المؤلف والحقوق المجاورة . ودعت األمانة آل من الحكومات والجماعة األوروبية لتقدي
االقتراحات عن حقوق هيئات اإلذاعة من المفضل في لغة المعاهدة بحلول األول من أآتوبر/تشرين األول 

٢٠٠١. وأتم الموظفون بعثتين خالل الفترة قيد النظر . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٠-٣ حق المؤلف والحقوق المجاورة والتكنولوجيا الرقمية  
 

ــد  آانت هناك مساهمات آبيرة في المحفل المعني بالقانون الدولي الخاص والملكية الفكرية المنعق -١٠٠
في جنيف في بداية سنة ٢٠٠ بالتعاون مع مكتب الشؤون القانونية والتنظيمية وشعبة تطوير قانون الملكية 
الصناعية . وتم إنجاز تسع بعثات آان الهدف منها إجراء مناقشات ودراسات ونشر معلومات تتعلق بإدارة 

حق المؤلف والحقوق المجاورة في بيئة الشبكات الرقمية العالمية . 
 
 

البرنامج الرئيسي ١١ 
 

قضايا الملكية الفكرية العالمية  
 

تم الترآيز خالل النصــف األول مـن سـنة ٢٠٠١ علـى التعـرف علـى القضايـا الجديـدة للملكيـة  -١٠١
الفكرية وبحثها والتشاور بشأنها من أجل وضع المفاهيم اإلطارية والبرامج التي يمكن مــن خاللـها للبلـدان 

األعضاء في الويبو إدارتها ومواجهتها على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي . 
 

ــداع بمـا  وتضمنت القضايا التي تم التطرق إليها ما يلي: حماية المعارف التقليدية واالبتكار واإلب -١٠٢
ــة وحمايـة الملكيـة الفكريـة فـي اختراعـات  في ذلك الفلكلور والعالقة الناشئة بين النفاذ إلى الموارد الوراثي
البيوتكنولوجيا والحفاظ على التنوع البيولوجي وصيانته ونشره ودور الملكية الفكرية فيما يتعلق باستغالل 
الـتراث الثقـافي علـى االنـترنت (باالشـتراك مـع قسـم مشـروعات التجـارة اإللكترونيـة). وعقـدت الــدول 
األعضاء في الويبو االجتماع األول  للجنة الحكومية الدوليـة المعنيـة بالملكيـة الفكريـة والمـوارد الحيويـة 
والمعارف التقليدية والفلكلور (من ٣٠ أبريل/نيسان إلى ٣ مايو/أيار ٢٠٠١) التي أنشأتها الجمعيــة العامـة 
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للويبو في دورتها السادسة والعشرين المنعقدة في جنيف من ٢٦ سبتمبر/أيلول إلى ٣ أآتوبر/تشرين األول 
٢٠٠٠ . وتوفر اللجنة الحكومية محفـال يمكـن للـدول األعضـاء مـن خاللـه مناقشـة مسـائل تتعلـق بثالثـة 
ــة التـي تطـرأ فـي المجـاالت التاليـة. (١) الوصـول إلـى  موضوعات رئيسية متصلة بقضايا الملكية الفكري
الموارد الحيوية واقتسام المنافع (٢) حماية المعارف التقليدية واالبتكار واإلبداع (٣) حماية أشكال التعبير 

الفلكلوري . 
 

وتم تكثيف األنشطة في مجاالت أخرى استدعت مشارآة الويبــو فـي اجتماعـات ومحـافل دوليـة  -١٠٣
وإقليمية ووطنية ال سيما ندوة اليونسكو الدولية عـن المبـادئ األخالقيـة والملكيـة الفكريـة وعلـوم المجيـن 
(باريس، فرنسا، يناير/آانون الثاني ٢٠٠١) واالجتماع الخامس فيما بين الدورات لفريق االتصال المنبثق 
ــة والزراعـة بشـأن مراجعـة التعـهدات  عن هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة األغذي
الدولية (روما، إيطاليا، فبراير/شباط ٢٠٠١) واجتماعات الفريق العامل المعني بالبيوتكنولوجيا في مجلس 
أوروبا (استراسبرغ ، فرنسا، فبراير/شباط ٢٠٠١) والندوة المشترآة بين اللجنـة الدائمـة المعنيـة بقـانون 
ــول حمايـة المعـارف التقليديـة وأشـكال التعبـير الثقـافي (نوميـا،  البراءات واليونسكو للخبراء القانونيين ح
ــة الخـبراء المعنيـة بـالوصول إلـى المـوارد  آاليدونيا الجديدة، فبراير/شباط ٢٠٠١) واالجتماع الثاني للجن
ــال ، آنـدا ، مـارس/آذار ٢٠٠١) والمؤتمـر الدولـي عـن الملكيـة الفكريـة  الوراثية وتقاسم المنافع (مونتري
ـــايو/أيــار ٢٠٠١) والــدورة  واالنـترنت والتجـارة االلكترونيـة والمعـارف التقليديـة (صوفيـا، بلغاريـا، م
االستثنائية السادسة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة (روما ، إيطاليا ، يونيه/حزيران ٢٠٠١) . 

 
 

البرنامج الفرعي ١١-١ حماية المعارف واالبتكارات والطاقات اإلبداعية التقليدية  
 

استنادا إلى مهمة تقصي الحقائق واالستكشاف المنجزة فــي سـنتي ١٩٩٨ و١٩٩٩ وفـي أعقـاب  -١٠٤
فترة اتسمت بالتعليقات من جانب الجمهور ، صــدر فـي أبريـل/نيسـان ٢٠٠١ ، التقريـر عـن "احتياجـات 
الملكية الفكرية وتطلعات أصحاب المعـارف التقليديـة : تقريـر الويبـو عـن بعثـات تقصـي الحقـائق بشـأن 

الملكية الفكرية (١٩٩٨-١٩٩٩) . 
 

وتم تنظيم سلسلة من الندوات اإلعالمية عن الملكية الفكرية والمعارف التقليدية تهدف إلى تمكين  -١٠٥
ممثلي الوزارات الحكومية وأصحـاب المعـارف التقليديـة وغـيرهم مـن أصحـاب المصـالح المعنييـن مـن 
ــة المعـارف التقليديـة . وانعقـدت النـدوات  اإللمام بمبادئ نظام الملكية الفكرية وآيفية تطبيقه من أجل حماي
ــى فـي منطقـة الكـاريبي وجنـوب المحيـط الـهادئ: ندوتـان تدريبيتـان علـى الصعيـد الوطنـي  الثالث األول
ــار ٢٠٠١)  ألصحاب المعارف التقليدية (باراماريبو ، وسورينام وآينغستون ، جامايكا آلتاهما في مايو/أي
ــتراليا ،  وندوة تدريبية شبه إقليمية عن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية (بريسبن ، أس

يونيه/حزيران ٢٠٠١) . 
 

وتم االنتهاء من إجراء دراسة جدوى عن االنتفاع بالملكية الفكرية وممارسات حمايـة المعـارف  -١٠٦
التقليدية في أستراليا أثناء الفترة قيد النظر . 
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البرنامج الفرعي ١١-٢ البيوتكنولوجيا والتنوع البيولوجي  
 

ساهم تأسيس لجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف  -١٠٧
ــوع البيولوجـي .  التقليدية والفلكلور بمواصلة الحوار حول الموارد الوراثية واالختراعات البيولوجية والتن
وأثناء اجتماع الدورة األولى للجنة أعربت الدول األعضاء في الويبو بوضوح عن رغبتــها فـي أن تتنـاول 
اللجنة المسائل المطروحة عليها باالتصال مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمـة األغذيـة والزراعـة 
ــذي تقـوم بـه اللجنـة  وهيئتها المعنية بالموارد الوراثية من أجل األغذية والزراعة . وبالتالي يكون العمل ال

متسقا ومتكامال مع عمل الهيئتين . 
 
 

البرنامج الفرعي ١١-٣ حماية الفولكلور  
 

ألغراض هذا االستعراض تم ضم اإلشارة إلى األنشطة في إطار البرنـامج الفرعـي ١١-٣ إلـى  -١٠٨
البرنامج الفرعي ١١-١ (أعاله) . 

 
 

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

ــة  إثر إنشاء اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدي -١٠٩
والفولكلور وتنفيذ األنشطة المتعلقة بها ، لم يكن باإلمكان مواصلة العمل بشأن قضايا مختارة عــن الملكيـة 

الفكرية والتنمية . 
 
 

البرنامج الرئيسي ١٢ 
 

تكنولوجيا المعلومات والخدمات اإلعالمية بشأن الملكية الفكرية  
 

ــة األنشـطة الداعمـة لتكنولوجيـا المعلومـات الجاريـة فـي إحـراز تقـدم آبـير خـالل  استمرت آاف -١١٠
النصف األول من سنة ٢٠٠١ . وفيما يلي بعض المؤشرات إلى حجم تشغيل خدمات تكنولوجيا المعلومات 
ــة ٥٠ وحـدة أتمتـة مرآزيـة  : تم تقديم خدمات الدعم لما يزيد عن ٥٠٠ ١ حاسوب في شبكة الويبو وصيان
بلغ معدل إتاحتها نسبة ٩ر٩٩ بالمائة وبلغ معـدل إتاحـة وحـدة المعالجـة المرآزيـة نسـبة ٩٩,٧٣ بالمائـة 
وعدد الرسائل اإللكترونية مليون تقريبا ووصل عدد زيارات موقعي االنترنت واالنــترانت إلـى ٨٥ و٥,٩ 
مليون على التوالي وتم تعديل ٢٤٧ ٢ نسق برنامج تطبيقي مرآزي وتلقى مكتب خدمات الحاســوب ٧٠٠ 

٦ اتصال . 
 

ــات  وخضعت أنظمة التشغيل ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات آلها ( نظام معالجة الطلب -١١١
ــاره  الدولية بمساعدة الحاسوب (آاسبيا) ونظام معالجة الطلبات الدولية بمساعدة الحاسوب في األمانة باعتب
ــيرة  مكتبا لتسلم الطلبات (آاسبرو) وإدارة منشورات معاهدة التعاون بشأن البراءات (سبيدي) لتعديالت آب
آي تتماشى مع التغيرات في قواعد معاهدة التعاون بشأن البراءات التي دخلت حــيز التنفيـذ فـي األول مـن 
مارس/آذار ٢٠٠١ . آما تم زيادة إمكانيات تلك األنظمة لتيسير نقــل البيانـات إلـى المكـون المسـؤول عـن 
االتصال حسب الطلب (آور) في مشــروع أتمتـة إجـراءات معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات (إمبـاآت) . 
وتشمل المشروعات الرئيسية ألنظمة التشغيل ألغراض معاهدة التعاون بشــأن الـبراءات المخطـط لـها أن 
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ــى  تنتهي قبل نهاية سنة ٢٠٠١ ، إدخال تعديالت تسمح بزيادة منشورات معاهدة التعاون بشأن البراءات إل
ــة نتيجـة  أآثر من ٩٩٩ ٩٩ وتشغيل نظام لحفظ بيانات المعاهدة المذآورة باإلضافة إلى التعديالت المحتمل

تنفيذ مشروع إمباآت . 
 

وقام مستشارون خارجيون مستقلون بمراجعة أنظمة التطبيق الداعمة لقطاع التسجيالت الدوليـة  -١١٢
ــاطر التـي قـد تحيـط بسـير هـذه  (نظام مدريد وبروتوآوله MAPS/DMAPS/IMAPS) للتعرف على المخ
األنظمة بأمان واقتراح مخطط لتحديثها . واختتم العمل في مشروع تطوير نظام ROMARIN  للنشر على 
أقراص مدمجة باستخدام برنامج تطبيقي بمقدار ٣٢ بتة ويتوقع إصدار النسخة الجديدة فــي سـبتمبر/أيلـول 
ــتروني لنظـام مدريـد مـن  ٢٠٠١ . ويوشك العمل في مشروع آخر يهدف إلى تحديث معيار االتصال اإللك
 SGML إلى XML على االنتهاء. وتشمل األنشطة الداعمة لقطاع التسجيالت الدولية المخطط تنفيذها فـي 
النصف الثاني من سنة ٢٠٠١ ، االستعدادات الضرورية للتغيرات في قواعد نظامي مدريد والهــاي التـي 
ــة ألتمتـة اسـتخراج  ستدخل حيز التنفيذ في ٢٠٠٢ وتشغيل وحدة معالجة مرآزية للفاآس والمرافق الالزم

المعلومات من سجالت نظامي مدريد والهاي . 
 

اسـتمر العمـل علـى تطويـر أنظمـة إدارة المـوارد البشـرية (SIGAGIP و HR Access) وفقــا  -١١٣
ـــود التوظيــف وأنظمــة التــأمين علــى الموظفيــن  الحتياجـات المنظمـة ال سـيما إدارة مختلـف أنـواع عق

والمعلومات الموجزة التي تستخرج وترسل إلى األمم المتحدة في نيويورك . 
 

ويعد نظام المعالجة المؤتمتة للمسـائل الماليـة (فينـو) أقـدم نظـام تطبيقـي مرآـزي فـي المنظمـة  -١١٤
ــى  ويشكل أآبر تهديد للدعم الجاري للتطبيقات األخرى وهي مشكلة سيتم التطرق إليها على نحو موسع عل
المدى المتوسط بإطالق مشروع نظام معالجة المعلومات اإلداريــة (أيمـس) . ومـا زال نظـام فينـو يتطلـب 
تدخل مستمر لموارد بشرية متخصصة لتشغيله اليومي وستستمر هذه الحاجة إلى أن ينطلق مشروع إيمس 
. وللسيطرة على المخاطر التي قد تنشأ، تم إجراء مراجعة أمنية لنظــام فينـو وأوجـه التطبيـق اإللكترونيـة 

المشترآة مع تطبيقات أخرى خالل األشهر الستة األولى من ٢٠٠١ . 
 

ــد مـن  وتم ترآيب منفذ إلكتروني يمكن من التعامل باستخدام بطاقات االئتمان على الخط مع عدي -١١٥
الشرآات المتعاملة بهذه البطاقات . وتم وصل منفــذ الدفـع ببطاقـات االئتمـان بالمكتبـة اإللكترونيـة ونظـام 

المنشورات والنظام المحاسبي فينو . 
 

وتم إنتاج قرص مدمج للقـراءة يحتـوي علـى برنـامج تدريـب أآاديميـة الويبـو DL101 باللغـات  -١١٦
اإلنكليزية والفرنسية واألسبانية ليوزع على الطالب الذين ال يتمكنون من متابعة برنامج تدريب األآاديمية 
على االنترنت ألسباب تقنية . آما تم تسليم صيغة مراجعة من برنامج األآاديمية على الوب تتضمن اللغـة 
الصينية لالختبار. ويشمل العمل المخطط له للنصف الثاني من هذه السنة في األآاديمية إعداد نظــام إلدارة 

التعليم فيها وتشغيله . 
 

وآان التقدم الرئيسي في مجال دعم تشغيل بنية تكنولوجيا المعلومــات خـالل النصـف األول مـن  -١١٧
٢٠٠١ ، اإلعداد لتحديث وحدات األتمتة المرآزيــة لنحـو ٣٥ مكتبـا إلـى اإلصـدار ٥ مـن نظـام التشـغيل  
NETWARE . وتطلبت هذه العملية التخطيط الدقيق لتحديث آل وحدة مرآزية على مدى عدة أشهر. وفي 
إطار مشروعات FOCUS وشبكة الويبو العالمية I وII تم تسليم غرف الحاسوب واستمر العمل فــي التقـدم 
بصورة منتظمة إلعادة تأسيس غرفة حاسوب الويبو وتوسيعها لكي تستقبل آل وحدات األتمتــة المرآزيـة 

للمكاتب ولمشروعي إمباآت والمكتبة الرقمية للملكية الفكرية . 
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ـــب أمــن  وتـم إعـداد مشـروع مفصـل للسياسـة األمنيـة لتكنولوجيـا المعلومـات يشـمل آـل جوان -١١٨
ــات المسـتندات الورقيـة إلـى أنظمـة إدارة قواعـد البيانـات المعقـدة باالعتمـاد علـى  المعلومات من محفوظ

الحاسوب وعرض المشروع على الفريق العامل المعني بتنسيق المسائل األمنية لبحثه . 
 

واستمرت آل مشروعات تكنولوجيا المعلومات الجاريـة فـي إحـراز تقـدم آبـير خـالل النصـف  -١١٩
األول من سنة ٢٠٠١ . 

 
ــاآت (إدارة إجـراءات معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات) تقدمـا جيـدا خـالل  وأحرز مشروع إمب -١٢٠
النصف األول من سنة ٢٠٠١ . وتم ترآيب معدات المشروع في الربـع األول مـن السـنة وتقسـيمها علـى 

مرآزين منفصلين للحواسيب  بعد التوقيع على عقود المعدات في شهر ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ . 
 

ورآزت األنشطة خالل فترة التقرير على تصميم برامج حاسوبية وتطويرها للمرحلة األولى من  -١٢١
مشروع آور (االتصال حسب الطلب) وهو أحد مكونات مشروع نظام إدارة المعلومات ألغراض معاهدة 
التعاون بشأن البراءات الذي يقوم بصــورة أساسـية بتخزيـن الوثـائق وتسـليمها لمكـاتب الملكيـة الفكريـة . 
ويشتمل الشق األآبر من تلك المرحلة على إنشاء مكتب لمسح وثائق معاهدة التعاون بشأن البراءات يتوقع 
أن يبدأ تشغيله في أغسطس/آب ٢٠٠١، وتشكيل فريق استكشاف للمنتفع في إطــار نظـام معـاهدة التعـاون 
بشأن البراءات يعمل بأساليب جديدة تتماشـى مـع بيئـة المسـتقبل التـي سـتتبلور عنـد االنتـهاء مـن تشـغيل 

مشروع إمباآت بالكامل . ويتوقع االنتهاء من مرحلة إعداد مشروع آور في نهاية سنة ٢٠٠١ . 
 

آان مشروع اإليداع ألغراض معاهدة التعاون بشــأن الـبراءات فـي البدايـة جـزءا مـن مشـروع  -١٢٢
إدارة المعلومات ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات ولكن تقرر فصله نظرا لحجــم العمـل المطلـوب 
للمشروع والمهل الزمنية الضيقة المحددة إلتمامه . وترآزت األنشطة في النصف األول مــن سـنة ٢٠٠١ 
ــول إعـداد معـايير تقنيـة وتعليمـات  بصورة رئيسية حول إعداد مشروع اإليداع آمشروع مستقل بذاته وح
إدارية من أجل وضع أساس متيــن قبـل البـدء فـي اإلعـداد التقنـي . ومـن المتوقـع االنتـهاء مـن التعليمـات 
اإلدارية والمعايير التقنية بحلول أآتوبــر/تشـرين األول ٢٠٠١ ودخولـها حـيز التنفيـذ فـي ديسـمبر/آـانون 

األول ٢٠٠١ . وقد بدأ إعداد النموذج األولي في يونيه/حزيران . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٢-١ شبكة الويبو العالمية 
 

تم إحراز تقدم ملموس في اإلعداد لتشغيل شبكة الويبو العالمية للمعلومــات (ويبونـت) . وقـد بـدأ  -١٢٣
توصيلها إلى الدول األعضـاء فـي ١٨ يونيـه/حزيـران ٢٠٠١ بعـد مـد الشـبكة إلـى خمسـة مكـاتب وهـي 
أذربيجان وآمبوديا وتشاد وهندوراس ولبنان . وبعــد انتـهاء الـترآيب فـي المكـاتب الخمسـة األولـى تقـوم 
األمانة بمراجعة إجراءات التوصيل المتبعة قبل البدء في مدها إلى ٦١ مكتبا آخر في الربع الثالث من سنة 

٢٠٠١، آجزء من المرحلة األولى من المشروع . 
 

وتم ترآيب آل المعدات الالزمة لمرآز شبكة الويبو العالمية في أبريل/نيسان ويجري اآلن إعداد  -١٢٤
تشغيلها استعدادا للتوصيل الكامل في سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ . 

 
وتم إبرام عقود التدريب في نهاية يونيه /حزيران ويتوقع أن يبدأ التدريب في النصف الثاني مــن  -١٢٥

٢٠٠١ بعقد ٢٩ دورة تدريبية في مختلف المناطق . 
البرنامج الفرعي ١٢-٢ الخدمات االعالمية بشأن الملكية الفكرية  
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ــة  خالل الفترة قيد النظر ، تم إنجاز الخدمات اإلدارية الالزمة للدورة العامة السادسة للجنة الدائم -١٢٦
المعنية بتكنولوجيا المعلومات المنعقدة في يناير/آانون الثاني ٢٠٠١ والدورة األولى للفريق العامل المعني 
ــابع للجنـة الدائمـة المعنيـة بتكنولوجيـا المعلومـات المنعقـدة فـي مـايو/أيـار ٢٠٠١ .  بالمعايير والوثائق الت
ورآزت الدورة العامة السادسة على عدد من االقتراحات المقدمة إلعــادة هيكلـة اللجنـة وإصـالح أسـاليب 
ــداد  العمل فيها والهياآل التابعة لها. وتناولت الدورة األولى الفريق العامل تحديد المهام وبعض مسائل اإلع

األولي ودراسة مختلف معايير الويبو المطروحة على جدول األعمال . 
 

ــح موقـع الويبـو باللغـة العربيـة وتـم تحديـث آـل قواعـد البيانـات إلـى  وفي مجال االنترنت ، أتي -١٢٧
اإلصدار الجديد من نظام Oracle 8.1.7 الذي يسمح بقراءة الحروف الصينية واليابانية فضال عن العربية . 

 
وبناء على القرار المتخذ بإتمام مرحلة تطوير المكتبة الرقمية للملكية الفكرية في ديسمبر/آــانون  -١٢٨
األول ٢٠٠١ ، ترآزت الجهود آلها على إعداد نظام إنتاج آامل بحلول ذلك الموعد. وتستخدم بنية المكتبة 
الرقمية نفس المعدات المستخدمة فـي مشـروع أتمتـة إجـراءات معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات لتحقيـق 
وفورات وتفادي تنوع أنماط المعدات المستخدمة في األمانة أآثر من الالزم . وقــد اسـتند ذلـك القـرار إلـى 
ــن معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات .  أسس تقنية إذ أن معظم بيانات المكتبة الرقمية للملكية الفكرية تنبع م
ــوم ومقتطفـات مـن  وبحلول نهاية ديسمبر/آانون األول ٢٠٠١ ستحتوي المكتبة على مسرد المراجع ورس
تطبيقات معاهدة التعاون بشأن البراءات التي نشرت اعتبارا من سنة ١٩٩٧ والنصوص الكاملة لتطبيقات 
المعاهدة التي نشرت اعتبارا مـن أبريـل/نيسـان ١٩٩٨ والبيانـات المتعلقـة بالعالمـات التجاريـة المسـجلة 
ــاع بـها فـي  بموجب نظام مدريد . وقد بدأ العمل على إعداد مجموعة من المعايير المطبقة التي يمكن االنتف
مختلف أنظمة المكتبات الرقمية في مكاتب الملكية الفكرية ، تسمح بالتشغيل الكامل والبحــث عـن البيانـات 

فيما بينها . 
 

وتم إحراز تقدم في مشروع IBIS الهادف إلى األتمتة الكاملة لنظــام التصنيـف الدولـي للـبراءات  -١٢٩
حيث انتهى ترآيب قاعدة المعدات ووصل العمل في إعداد البرنامج التطبيقي إلــى المرحلـة النهائيـة . وتـم 
تقديم عرض لهذا النظام المعتمد على االنترنت الذي يعد آخــر مـا وصـل إليـه العلـم، علـى الفريـق العـامل 
الخاص المعني بإصالح نظام التصنيف الدولي للبراءات التابع التحاد التصنيف الدولي للــبراءات. ويتوقـع 
ــن سـنة ٢٠٠١، وهـو يسـمح بتخزيـن وحفـظ ٠٠٠ ٧٠  أن يكون النظام جاهزا للتشغيل في الربع الثالث م
مصطلـح تقريبـا ويشـكل األسـاس الـذي يعتمـد عليـه العمـل فـي مشـروع CLAIMS خـالل فـترة الســنتين 

القادمتين . 
 

وقد انضمت منغوليا وسلوفينيا إلى اتفاق استراسبرغ بشأن التصنيف الدولي للبراءات .  -١٣٠
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البرنامج الرئيسي ١٣ 
 

نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات  
 

حقق نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات معدال تاريخيا جديدا حيث تخطى عدد الطلبـات  ألول  -١٣١
ــي آـل  مرة ٠٠٠ ١٠ طلب . فقد سجل عدد الطلبات رقما قياسيا بلغ ١٥٠ ١٠ طلبا أي بمعدل ٤٤١ طلبا ف
يوم عمل . وقد سجل نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات من الناحية اإلحصائيـة رقمـا قياسـيا جديـدا فـي 

االنتفاع به خالل النصف األول من سنة ٢٠٠١ . 
 

ـــاون بشــأن  وخـالل األشـهر السـتة األولـى مـن ٢٠٠١ ، انضمـت ثـالث دول إلـى معـاهدة التع -١٣٢
البراءات (إآوادور وغينيا االستوائية والفلبين) فبلغ بذلك عدد العدد اإلجمالي للدول المتعاقدة بموجب تلــك 

المعاهدة ١١٢ دولة ٥٨ منها من البلدان النامية . 
 

وانتهت عملية إدخال سلسلة التعديالت علــى لوائـح معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات التـي آـان  -١٣٣
مجلس المعاهدة قد اعتمدها في مارس/آذار ٢٠٠٠ ودخلت حيز التنفيذ في األول من مارس/آذار ٢٠٠١ . 

 
ــاء الـدورة األولـى للجنـة  وتم إطالق عملية تهدف إلى إصالح معاهدة التعاون بشأن البراءات أثن -١٣٤

المعنية بإصالح المعاهدة . 
 

وتم إدخال عــدد مـن التحسـينات لصـالح نظـام معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات والمنتفعيـن بـه  -١٣٥
ــة الفكريـة . (انظـر البرنـامج  بالتعاون الوثيق مع خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات اإلعالمية للملكي

الرئيسي ١٢) . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٣-١ تطبيق نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات  
 

استلم مكتب المعاهدة ١٣٦ ٥٥ طلبا دوليا مودعا على الصعيد العــالمي ممـا يمثـل زيـادة قدرهـا  -١٣٦
ــالغ عددهـا  ٦٨٨ ٩ طلبا أو بمعدل ٣ر٢١ بالمائة خالل نفس الفترة سنة ٢٠٠٠ . ولهذه الطلبات الدولية الب
ــا و٧٤٩ ١٧٠ طلبـا إقليميـا ويـوازي عـدد الطلبـات اإلقليميـة  ١٣٦ ٥٥ طلبا أثر ٥٣٤ ٣١٢ ٣ طلبا وطني
ــي الـدول األعضـاء فـي النظـام اإلقليمـي للـبراءات . ولـهذه  ٤٠٧ ٤١٤ ٢ طلبات حماية بموجب البراءة ف
البراءات اثر يعادل مجموع ٩٤١ ٧٢٦ ٥ طلبا وطنيا . وزاد عدد الطلبات الواردة من البلدان الناميـة مـن 

٩٦١ ١ إلى ٩٦٦ ٢ طلبا بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة ٢٠٠٠ . 
 

ــوى ٩٥٧ ١٧ أو ٦ر٣٢  ومـن بيـن إجمـالي الطلبـات البالغـة ١٣٦ ٥٥ طلبـا دوليـا مودعـا، احت -١٣٧
بالمائة منها على قسيمة طلب معدة باستخدام البرنامج التطبيقي لنظام اإليداع اإللكتروني لطلبات البراءات 
ــى البرنـامج ومزايـاه بيـن المنتفعيـن بنظـام معـاهدة  المبسط (PCT-EASY) . ومع تزايد عدد المطلعين عل
ــات المودعـة باسـتخدام عريضـة اإليـداع  التعاون بشأن البراءات ، زاد تدريجيا مع مرور السنة عدد الطلب

اإللكتروني للنظام المبسط . 
 

وبحلول نهاية يونيه/حزيران ٢٠٠١ ، آان المكتب الدولي بصفته مكتب االستقبال قد تلقى ٢٥٤  -١٣٨
١ طلبا دوليا . 
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وقد نتج عن معالجة الطلبات الدولية، بين جملة أمــور، نشـر ٣٣٤ ٤٧ طلبـا دوليـا خـالل الفـترة  -١٣٩
فضال عن ٦٤٢ ٦ إعادة نشر و٢٦ موضوعا دوريا لمجلة معاهدة التعاون بشأن البراءت. وتم تلقــي ٨٤٧ 

٢٩ تقرير فحص تمهيدي دولي و ٠٦٤ ٣٤ مطلبا بموجب الفصل الثاني . 
 
 

ـــطة اإلعــالم والــترويج والتعــاون ألغــراض التنميــة  البرنـامج الفرعـي ١٣-٢ اإلطـار القـانوني وأنش
فيما يتعلق بنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات 

 
ــاون بشـأن  خالل األشهر الستة األولى من ٢٠٠١ ، استمر العمل المتعلق بالنهوض بمعاهدة التع -١٤٠
ــم المعلومـات وإسـداء المشـورة إلـى المنتفعيـن بـها وتطويـر إطـار العمـل  البراءات واالنضمام إليها وتقدي

القانوني واإلجرائي للمعاهدة ونشر المعلومات المتعلقة بها مطبوعة وعلى االنترنت . 
 

ــبراءات أثنـاء دورتـه التاسـعة والعشـرين (السـابعة عشـرة  وقرر مجلس معاهدة التعاون بشأن ال -١٤١
ــبتمبر/أيلـول إلـى ٣ أآتوبـر/تشـرين األول، إنشـاء هيئـة خاصـة  االستثنائية) المنعقدة في جنيف من ٢٥ س
ــذا ، دعـا المديـر العـام إلـى انعقـاد الـدورة  للنظر في اقتراحات إصالح المعاهدة. ومتابعة لقرار المجلس ه
األولى للجنة المعنية بإصالح معاهدة التعاون بشأن البراءات والتي اجتمعــت فـي جنيـف مـن ٢١ إلـى ٢٥ 
مايو/أيار ٢٠٠١ . وقد تضمن جدول أعمال دورة اللجنة البنود الرئيسية التالية : "بحث اقتراحات إصالح 
ــة علـى أن توصـي إلـى الجمعيـة  معاهدة التعاون بشأن البراءات" و"العمل في المستقبل". وقد اتفقت اللجن
بتشكيل فريق عامل وإحالة بعض الموضوعات إليه لبحثها وتقديم المشورة بشـأنها منـها مـا يلـي: تصميـم 
ــة الدخـول فـي المرحلـة  نظام التعيين وتشغيله وتحسين تنسيق البحث الدولي والفحص الدولي األولي ومهل
الوطنية والتغييرات الضروريـة لضمـان االتسـاق بيـن معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات ومعـاهدة قـانون 

البراءات و تبسيط إجراءات معاهدة التعاون بشأن البراءات عامة وتحسينها . 
 

وشارك مكتب معاهدة التعاون بشــأن الـبراءات فـي ٣١ نـدوة وعرضـا بشـأن االنتفـاع بمعـاهدة  -١٤٢
البراءات ومزاياها والترويج لالنضمام إليها. وآان من بين المشترآين في الندوات موظفو مكــاتب الملكيـة 
الفكرية ومخترعون وممثلون من قطاع األعمال ووآالء براءات ومسؤولون حكوميون. وعقدت النـدوات 
في ١١ بلدا (بلجيكا والدانمرك وفرنسا وألمانية وآيرلندا وإيطاليـا واليابـان والـنرويج وسويسـرا والمملكـة 
المتحدة والواليات المتحدة األمريكية) وألقيت باللغات اإلنكليزية والفرنسية واأللمانية واليابانية وحضرهــا 
٠٠٠ ١ منتفع تقريبا ومنتفع محتمل بنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات. وشارك المكتب أيضا فــي نـدوة 

إقليمية في غواتيماال وفي ندوات وطنية في آولومبيا وآوبا وإآوادور وقدم عروضا باللغة األسبانية. 
 

ــراءات معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات فـي المقـر  وتم تنظيم دورات تدريب متخصصة في إج -١٤٣
ــن  الرئيسي للويبو اشترك فيها موظفون في مكاتب الملكية الصناعية في أنتيغوا وبربودا وآولومبيا والفليبي

ومسؤولون من المنظمة اإلفريقية للملكية الفكرية. 
 

ـــر ورقتيــن ألحــدث المعلومــات (باإلنكليزيــة  خـالل النصـف األول مـن سـنة ٢٠٠١ ، تـم نش -١٤٤
والفرنسية) إلصدار شهر مارس من دليل المودع إلى معاهدة التعاون بشأن الــبراءات فضـال عـن إصـدار 
عدد خاص لمجلة معاهدة التعاون بشأن البراءات و القسم الرابع من مجلة معاهدة التعاون بشــأن الـبراءات 
األسبوعية ونشرة أنباء معاهدة التعاون بشأن البراءات الشهرية ومذآــرة إعالميـة (بخمـس لغـات) تتنـاول 
األحداث الرئيسية المتعلقة بمعاهدة التعاون بشأن البراءات والنتائج والعمليات المنجزة بناء علــى المعـاهدة 
خالل سنة ٢٠٠٠ وصيغة معدلـة للمعـاهدة والئحتـها التنفيذيـة باإلنكليزيـة والفرنسـية وصيـغ معدلـة مـن 

استمارات المعاهدة  ووثائق المعلومات العامة في مختلف اللغات . 
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البرنامج الرئيسي ١٤ 

 
ـــاذج  نظـام مدريـد للتسـجيل الدولـي للعالمـات ونظـام الهـاي لإليـداع الدولـي للرسـوم والنم

الصناعية ونظام لشبونة لحماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي  
 

ــترة  استمر أداء المهام المتصلة بأنشطة التسجيل بموجب أنظمة مدريد والهاي ولشبونة خالل الف -١٤٥
قيد النظر. واستمر العمل على إدخــال التحسـينات علـى أطـر العمـل القانونيـة واإلجرائيـة لنظـامي مدريـد 
ولشبونة . آما استمرت األنشطة المتصلة بتعزيز االنضمام إليهما وزيادة االنتفاع بهذين النظامين للتسجيل 

وتوفير المعلومات وتقديم المشورة للمنتفعين بهما . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٤-١ تطبيق أنظمة مدريد والهاي ولشبونة  
 

واستمرت الزيادة في إيداع الطلبات الدولية بموجب نظام مدريد خالل األشهر الستة األولــى مـن  -١٤٦
سنة  ٢٠٠١ وإن آانت وتيرتها أبطأ بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة ٢٠٠٠ (٤ر٥ بالمائة مقابل ٥ر١٣ 

بالمائة). وآان نشر التسجيل الدولي رقم ٠٠٠ ٧٥٠ في مارس/آذار ٢٠٠١ ، حدثا مميزا . 
 

وبقيت اإليداعات والتجديدات الدولية بموجب نظام الهاي مستقرة خـالل األشـهر السـتة األولـى  -١٤٧
من ٢٠٠١ بالمقارنة مع نفس الفترة في السنة الماضية . 

 
 

البرنامج الفرعي ١٤-٢ اإلطار القـانوني وأنشـطة اإلعـالم والتدريـب والتعـاون ألغـراض التنميـة فيمـا 
يتعلق بأنظمة مدريد والهاي ولشبونة  

 
اعتمد الفريق العامل المعني بتعديل اللوائح المشترآة بين اتفاق مدريد وبروتوآــول مدريـد أثنـاء  -١٤٨
دورته الثانية المنعقدة في يونيه/حزيران ٢٠٠١، مجموعة من التعديالت على تلك اللوائـح لتعـرض علـى 
جمعية اتحاد مدريد في شهر سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ العتمادهـا. والغـرض مـن هـذه التعديـالت هـو تبسـيط 
اإلجراء الدولي وجعل استعماله أآثر يسرا على المنتفع وأآثر أمنا مع مراعاة احتياجات العدد المتزايد من 

الواليات القضائية المشارآة في نظام مدريد . 
 

وقد انضمت أستراليا ومنغوليا إلى بروتوآول مدريد خالل الفترة قيد النظر .  -١٤٩
 

وفي مايو/أيار ٢٠٠١ ، أودعت رومانيا لدى المديـر العـام للويبـو وثـائق تصديقـها علـى وثيقـة  -١٥٠
ــاه المنظمـة. وتحتـاج  جنيف الملحقة باتفاق الهاي (١٩٩٩). وهذا أول صك تصديق على وثيقة جنيف تتلق

الوثيقة إلى تصديق ست دول عليها أو انضمامها إليها آي تدخل حيز التنفيذ. 
ــة تسـميات  ووافق الفريق العامل المعني بتعديل اللوائح السارية بموجب اتفاق لشبونة بشأن حماي -١٥١
المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي ، علـى لوائـح جديـدة أثنـاء دورتـه الثانيـة المنعقـدة فـي مـارس/آذار 
٢٠٠١ لتعرض على جمعية اتحاد لشبونة في سبتمبر/أيلــول ٢٠٠١ العتمادهـا . وتـهدف اللوائـح الجديـدة 

إلى توضيح إجراءات التسجيل الدولي وتحسين النص السابق . 
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وأصبحت جمهورية مولدوفا ملزمة باتفاق لشبونة في أبريل/نيسان ٢٠٠١ ، فوصــل بذلـك عـدد  -١٥٢
األعضاء في اتحاد لشبونة إلى ٢٠ عضوا . 

 
 

البرنامج الرئيسي ١٥ 
 

إدارة الموارد البشرية  
 

واستمر الترآيز في تطبيق األنشطة على تحسين اإلجــراءات السـارية المتصلـة بـإدارة المـوارد  -١٥٣
ــام علـى المبـادئ التـي اسـتند إليـها اإلطـار  البشرية وإعداد إجراءات جديدة وتنفيذها . وقد وافق المدير الع
اإلداري وعلى تسوية حاالت الظلم عن طريق الوساطة الداخلية بما في ذلك تعييــن أميـن مظـالم . وفضـال 
عن ذلك استمر إدخال التحسينات فيما يتعلق بالرعاية الصحية . وتم التوسع في أنشطة التدريب وتعميقها . 

 
 

البرنامج الفرعي ١٥-١ التوظيف 
 

ــد النظـر. وتـم اإلعـالن عـن ٤٣ مسـابقة   استمر تبسيط إجراءات تعيين الموظفين خالل الفترة قي -١٥٤
وتم تعيين ٤٩ موظفا ، ١٨ منهم في الفئة المهنية و٣١ في فئة الخدمات العامة باإلضافة إلى خمسة خبراء 
ــل التوظيـف  استشاريين و١٣ من أصحاب عقود الخدمات الخاصة. وتم تعيين خمسة مهنيين في إطار هيك
المباشر و١٣ بموجب هيكل عقود العمالة الخاصة الجديد. وتم استيفاء اإلجراءات المتعلقـة بمـا يزيـد عـن 
٤٦٠ عقد جديد وتجديد لعقود . وفضال عن ذلــك تـم تلقـي مـا يزيـد عـن ٧٠٠ ٢ طلـب توظيـف ردا علـى 
المسابقات المعلنة وتقييم ٣٥٠ طلبا عفويا لفئة الوظائف المهنية أو فئة الخدمات العامة. وتم تقديم أآثر من 
٦٠ جلسة إعالمية لموظفي الويبو وإجراء أآثر من ٩٠ مقابلة و٢٤ امتحان للكتابة اآلليـة. وخـالل الفـترة 
ــيرا استشـاريا و٥٢ بموجـب عقـود خدمـات خاصـة و٢٤  قيد النظر، تم تعيين ٢٧٦ موظفا مؤقتا و٥١ خب

بموجب عقود العمالة الخاصة . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٥-٢ المستحقات 
 

تم تولي إدارة مستحقات ٧٧٠ موظفا باإلضافة إلى الخــبراء االستشـاريين والموظفيـن المؤقتيـن  -١٥٥
وأصحـاب عقـود الخدمـات الخاصـة والموظفيـن بعقـود العمالـة الخاصـة وتـم تنظيـم ٤٨ جلسـة إعالميـــة 
ــرا يتصـل بـالعقود وحسـاب ٤٦ ترقيـة ودراسـة ١٨  للموظفين الجدد والعاملين. وتم إعداد نحو ٢٧٠ تقري
ــح الحصـص اللغويـة علـى أسـاس وصـف الوظيفـة. وشـملت اإلجـراءات اإلداريـة  طلبا للحصول على من
المتنوعة حساب ومعالجـة ١٤٣ عـالوة إعالـة أسـرية ودفـع ٢٤ سـلفة مقدمـة وتعويضـات تتعلـق بـالمنح 
التربوية ودفع ٢٠٥ إعانات إيجار وإدارة ثالثة طلبات للحصــول علـى إجـازة للـوالدة و٤١ طلبـا إلجـازة 
ــاال و ٣١٨  زيارة الوطن وخمسة طلبات للسفر لمنح تعليمية وإتمام ثمان معامالت لترك المنظمة و٢٣ انتق
شهادة و٣٧ جواز مرور لألمم متحدة و١٦٣ طلبا جديدا وطلبا لتجديد بطاقات اإلقامة في سويسرا وتسجيل 
٩٥٠ ٢ طلـب للحصـول علـى اإلجـازات السـنوية أو إجـازات عـن سـاعات العمـل اإلضافيـة أو إجــازات 

تعويضية وتسجيل نحو ٠٠٠ ٦ طلب إجازة مرضية ودفع تعويضات ٠٠٠ ٢٣ ساعة عمل إضافية . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٥-٣ الضمان االجتماعي ورعاية الموظفين  
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١٥٦- خالل الفترة قيد النظر، التحق ٦٥ موظفا وعامال جديدا بـالصندوق المشـترك للمعاشـات التقاعديـة 
لموظفي األمم المتحدة فوصل بذلك عدد المشترآين فيه ١٠٤ ١ مشترآا . والتحق  ١٩٦ موظفا في الويبو 
وأسرهم بالخطة الجماعية للتأمين الطبي فأصبح عدد المؤمن عليهم ٥٦٠ ٢ والتحق ١٢٨ موظفا بالخطـة 
ــن  االختيارية الجماعية للتأمين على الحياة . وطرحت خطة اختيارية للتأمين على الحياة  لزوجات الموظفي
. وفضال عن ذلك تم معالجة ٤٥ إعالن إصابة بحادث و٥٥ طلبـا لدفـع التـأمين الطبـي لموظفيـن مؤقتيـن 
ــة لموظفـي األمـم المتحـدة إلنـهاء الخدمـة أو  و٢٠ تسوية مستحقات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدي
االنسحاب وإصدار ١٣٥ شهادة متنوعة . وقد تقـرر بنـاء علـى توصيـة صـادرة عـن لجنـة الويبـو إلدارة 
التأمينات أن تستمر المنظمة في المساهمة في أقساط التأمين الطبي لألطفال من سن الحادية والعشرين إلى 
الخامسة والعشرين المنخرطين في مراحــل تعليميـة . وبـالمثل ، تقـرر بنـاء علـى توصيـة اللجنـة مسـاواة 
مساهمة المنظمة في أقساط التــأمين الطبـي للموظفيـن المؤقتيـن بمسـاهماتها للموظفيـن الدائميـن . ونظـرا 
لتضخم المصاريف الطبية آانت هناك زيادة فــي أقسـاط التـأمين لشـرآة التـأمين فـان بريـدا بنسـبة خمسـة 
بالمائة للمرة األولى منذ ثالث سنوات وزيادة في الجــزء المسـتقطع مـن ٢٠٠ فرنـك سويسـري إلـى ٣٠٠ 
ــانون الثـاني ٢٠٠١ . وقـد نظـر صنـدوق الويبـو للمعاشـات  فرنك سويسري اعتبارا من األول من يناير/آ
ــالغ التكميليـة للمعاشـات التقاعديـة  التقاعدية (المقفول) في حسابات سنة ٢٠٠٠ وفي الوثائق المتصلة بالمب

المدفوعة للموظفين المتقاعدين وفي مختلف المسائل المتعلقة بإدارة أمالك الصندوق العقارية . 
 

وتم عقد ٢٥٠ اجتماعا مع موظفين يرغبــون فـي الحصـول علـى مسـاعدة بشـأن مسـائل تتعلـق  -١٥٧
بالعمل . وتم إعداد آتيب إعالمي عن نظام الرعاية االجتماعية السويسري لتوزيعه على آل الزمالء الذين 
يستخدمون عمــال مـنزليين اسـتنادا إلـى توجيـهات البعثـة السويسـرية لـدي المنظمـات الدوليـة . وتـم عقـد 
اجتماعـات مـع مؤسسـة جنيـف ، فونداسـيون دو جنيـف، ومكتـب جنيـف لإلعـالم السـياحي وغيرهـا مــن 

المؤسسات لمناقشة مسائل تتعلق برعاية الموظفين . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٥-٤ تصنيف الوظائف واإلجراءات المتعلقة بها  
 

ــة  اسـتمرت األنشـطة المتصلـة بصياغـة السياسـات العامـة بشـأن إدارة المـوارد البشـرية لمواآب -١٥٨
ــم تعديـل اللوائـح المتعلقـة بـالموظفين  االتجاهات والتطورات الجارية في النظام المشترك لألمم المتحدة وت
لتعبر عن هذه التغيرات في شهري يناير/آانون الثاني ومارس/آذار ٢٠٠١ . وبدأ اإلعداد للتقرير السنوي 
بشأن الموظفين الذي يقدم إلى لجنة التنسيق وتم تقديم مشروع إرشادات إدارية بشأن تصنيف الوظائف إلى 
الدورة الثامنة والستين للجنة تصنيف الوظائف في مــايو/أيـار ٢٠٠١ وسـيخضع لمزيـد مـن المناقشـة فـي 
ــة أعيـد تصنيفـها. وخـالل الفـترة قيـد النظـر ، تـم  بداية فصل الخريف. وبتت لجنة التصنيف في ٣٦ وظيف
إعداد ١٣٨ مواصفة وظيفة لوظائف موجودة وغيرها جديدة . وعقـدت لجنـة الترقيـات االستشـارية دورة 

واحدة وأوصت بمنح ٤٩ ترقية بعد مناقشات معمقة . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٥-٥ تنمية طاقات الموظفين 
 

ــة وتكنولوجيـا  استمر الترآيز في تنفيذ األنشطة على ثالثة مجاالت للتدريب وهي الكفاءة اإلداري -١٥٩
ــي  المعلومات واالتصاالت. باإلضافة إلى دورات تدريبية خاصة لالستجابة الحتياجات محددة . واشترك ف
الدورات اللغوية السنوية  في منظمة العمل الدولية واألمم المتحدة ومدرسة بل للغات ٣٠٠ موظف تقريبا . 
وعكس تزايد عدد الموظفين الذين تابعوا برامج مكثفة لدراسة اللغات في الخارج االهتمام المتزايد بدراسة 
ــا.  اللغات. وعقدت دورة تنشيط وجلستين "للتعلم أثناء استراحة فترة الغداء" حضرها أآثر من ٢٥٠ موظف
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ورآزت الدورات التدريبية لتكنولوجيا المعلومات على البرامج الحاسوبية المستخدمة في المنظمة ال ســيما 
ــى الـوب . آمـا عقـدت دورات عـن إدارة الشـبكات  ورد واآسيل وباور بوينت وقواعد البيانات والنشر عل
باإلضافة إلى مشارآة خبراء تكنولوجيا المعلومات في المؤتمرات التي تعقد عن آخر ما وصــل إليـه العلـم 
في هذا المجال . وقد اشترك نحو ١٧٠ موظفا في برامج تدريب على تكنولوجيا المعلومات وصــل عددهـا 
إلى ٣٠٥ أيام تدريب . وعقدت دورات التدريب على اإلدارة وفقا لطلبــات مختلـف شـعب المنظمـة وعلـى 
أساس االحتياجات . وقد حضر ١٨ موظفا ندوة  عن تكوين األفرقة العامل . وحضــر ٢٢ موظفـا برنـامج 
جديد لمواجهــة الضغـوط عنوانـه : الضغـوط الشـخصية والتنظيميـة للموظفيـن المـهنيين وأتيحـت دورات 
األآاديمية لتعليم الملكية الفكرية على الخط لعدد ٤٢ موظفا باللغتين اإلنكليزية والفرنسية . آما حضر ٥٠ 

موظفا دورات تدريبية متنوعة تتصل باحتياجاتهم من التدريب الوظيفي . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٥-٦ خدمات الرعاية الصحية  
 

خـالل الفـترة قيـد النظـر ، آـان مجمـوع التدخـالت الطبيـة ٦٧٦ ٢ بمـا فـي ذلـك االستشـــارات  -١٦٠
والتحصيـن والجلسـات اإلعالميـة قبـل السـفر وبعـد العـودة والفحـــوص الطبيــة للموظفيــن والمتقــاعدين 
والمندوبين . وفــي بدايـة العـام أطلقـت حملـة الآتشـاف أنـواع السـرطان األآـثر انتشـارا (سـرطان الثـدي 
ــم أثنـاء اسـتراحة فـترة الغـداء  والبروستاتة) . وبالتعاون مع قسم تنمية طاقة الموظفين تم تنظيم جلسة للتعل
ـــير فــي مجــال مكافحــة الشــيخوخة  عنوانـها "زيـادة توقعـات الحيـاة : دور هرمـون DHEA" قدمـها خب
ــروط الصحيـة فـي مطـاعم  والتكنولوجيا الحيوية الطبية . وتم إجراء زيارات تفتيشية لفحص األغذية والش
الويبو وإبرام اتفاق إضافي مع مزود للخدمـات الطبيـة لفـائدة موظفـي الويبـو المؤمـن عليـهم لـدي شـرآة 
التأمين فان بريدا . ويستمر توفير الدعم الطبــي للموظفيـن الراغبيـن فـي اإلقـالع عـن التدخيـن . واسـتمر 

البرنامج السنوي المعني بتقييم ظروف العمل  بتقييم ٢٠٠ موقع عمل إضافي . 
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البرنامج الرئيسي ١٦ 
 

خدمات الدعم االداري  
 

استمر تقديم خدمــات الدعـم اإلداري طـوال الفـترة قيـد النظـر إلـى الـدول األعضـاء والمنتفعيـن  -١٦١
بخدمات الويبو الموجهة نحو األوساط التجارية وإلى الجمهور عامة وموظفي األمانة وآان أداء الموظفين 

فعاال في تلبية الطلبات المتزايدة على تلك الخدمات في غضون مهل زمنية ضيقة . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٦-١ األعمال المالية 
 

أدير اإلمساك بدفاتر العائدات والنفقات والحسابات الشهرية والسنوية وفقــا لنظـام الويبـو المـالي  -١٦٢
ــة للويبـو لفـترة السـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ إلـى اجتمـاع لجنـة البرنـامج  والئحته . وتم تقديم الحسابات المالي
ــهى تنفيـذ التوصيـات  والميزانية في أبريل/نيسان ٢٠٠١ وقد أشاد بها مراجعو الحسابات الخارجيون. وانت
ـــة  الـواردة فـي تقريـر مراجعـة الحسـابات لفـترة السـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ . وتـم توزيـع الرسـوم اإلضافي
ــك  والتكميليـة التحـاد مدريـد ورسـوم دول التحـاد الهـاي لسـنة ٢٠٠٠ فـي موعدهـا ( ٢ر٢٧ مليـون فرن
سويسري أو ١٤ بالمائة أآثر من العام الذي يسبقه) آذلك الحال بالنسبة للتوزيع الشــهري للرسـوم الفرديـة 
ـــك  المتعلقـة بـبروتوآول مدريـد لألشـهر السـتة األولـى مـن ٢٠٠١ (بلغـت فـي المجمـوع ٢٣ مليـون فرن

سويسري تقريبا أو ٨٣ بالمائة أآثر من العام الذي يسبقه) . 
 

وتم تقديم اقتراح لتطبيق نظــام جديـد خـاص بمعلومـات الشـؤون الماليـة والميزانيـة آجـزء مـن  -١٦٣
مشـروع نظـام معالجـة المعلومـات اإلداريـة (إيمـس) إلـــى لجنــة البرنــامج والميزانيــة فــي دورة شــهر 
أبريل/نيسان ٢٠٠١ حيث لقي قبــوال . وبعـد أن تنظـر اللجنـة الدائمـة المعنيـة بتكنولوجيـا المعلومـات فـي 
ميزانية تمويل النظام الخاص بمعلومات الشؤون المالية والميزانية المقترح، تعرضها على جمعيات الدول 

األعضاء في الويبو في سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ سعيا إلى الحصول على موافقة رسمية عليها . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٦-٢ دائرة االستثمارات وإدارة األموال  
 

ــة باالسـتثمارات  استمر االستثمار الكامل لألموال المتاحة. وقد اجتمعت اللجنة االستشارية المعني -١٦٤
في شهر أبريل/نيسان ٢٠٠١ الستعراض استثمارات الويبو آما اســتمرت المناقشـات بيـن موظفـي شـعبة 
ــد  الشؤون المالية والبنوك. واتفقت اللجنة على انه في الوقت الراهن ومع الحفاظ على رأس المال ، ال يوج
بديل أفضل من إيداع أموال االستثمار لدى البنك المرآزي السويسري حيث درت عوائد خالل الفـترة قيـد 

النظر بنسبة ٣٧٥ر٣ في السنة . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٦-٣  دائرة الخدمات اللغوية  
 

ــن إلـى لغـة أو عـدة لغـات  تمت ترجمة قوانين ولوائح تنفيذية ونماذج قوانين أو مشروعات قواني -١٦٥
لثمانيـة بلـدان أو مجموعـات مـن البلـدان . وتمـــت ترجمــة أو مراجعــة أو تحريــر وثــائق ٢٤ اجتماعــا 
ومحاضرات ندوات أو دورات تدريبية تم تنظيمها خالل النصف األول من ٢٠٠١. واستمرت الترجمة في 
ــا المعلومـات باالنتفـاع خاصـة بقواعـد بيانـات المصطلحـات المتاحـة لكـل مـترجم  االستفادة من تكنولوجي
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واألدوات والموارد المتاحة على االنترنت . واستمر تقييم موائمة مختلف البرامج التطبيقية للتعـرف علـى 
الصوت لعملية الترجمة . 

 
 

البرنامج الفرعي ١٦-٤ دوائر المؤتمرات واالتصاالت وادارة السجالت  
 

تم توفير خدمات دعــم المؤتمـرات لفـائدة ٢٥ اجتماعـا (حضرهـا ٣٠٠ ٢ مشـارآا) فـي جنيـف  -١٦٦
و ٨٠ اجتماعا في أماآن أخرى وتمت االستعانة بخدمات ٢٧٤ مترجما فوريا إلجمالي ٠٠٦ ١ أيام عمــل 
وتعبر هذه األرقام عن استخدام لغات أآثر في االجتماعات . وقد عمــل أحـد موظفـي الويبـو فـي عـدد مـن 
االجتماعات آمترجم فوري مع تولى مهمــة قيـادة فـرق الترجمـة الفوريـة ممـا مكـن مـن تحقيـق وفـر فـي 
التكاليف . وأمكن تحقيق وتوفير آبير في تكاليف اإلرسال البريدي واالتصاالت من خالل القطاع التنافسي 
لخدمات االتصاالت . وآان الحجم المقدر للبريد الصادر في النصف األول مــن سـنة ٢٠٠١ ، ٤٠٠ ١٩٠ 
آيلوغرام (بالمقارنة بمقدار ٣٠٠ ٢١٢ آيلوغرام لنفس الفترة مـن سـنة ٢٠٠٠) ويرجـع هـذا االنخفـاض 
الطفيف بصورة رئيسية إلى انخفاض حجم مراسالت معاهدة التعاون بشأن البراءات. وانخفضــت تكـاليف 
االتصاالت خالل النصف األول من سنة ٢٠٠١ بالمقارنـة مـع نفـس الفـترة فـي سـنة ٢٠٠٠ وذلـك علـى 
الرغم من زيادة حجم االتصاالت واستخدام الهواتف المحمولة (مع ما يتصل بذلك مـن زيـادة فـي تكـاليف 

التشغيل) لالتصال بصورة أآثر فعالية . 
 

ــال تكنولوجيـا المعلومـات. فتـم تحديـث دليـل هـاتف الويبـو المتـاح  وتم إحراز تقدم أآبر في إدخ -١٦٧
للموظفين إلكترونيا على االنترانت . في حيــن تبيـن أن نظـام الحسـابات المحوسـب مـن أجـل االتصـاالت 
الهاتفية الدولية الرسمية المباشرة الذي يخصص تكاليفها حسب البرنامج ، ال يمكن االعتماد عليــه ويحتـاج 
إلى تعديل . وتم إحراز تقدم في العمل الجاري من أجل تبســيط إجـراءات طباعـة وثـائق الويبـو وإرسـالها 
ــة . وانطلـق مشـروع رائـد لوضـع نظـام  بهدف التمكن من إتاحة آل الوثائق وإرسالها في صورة إلكتروني
إلكتروني إلدارة الوثــائق ، ويـهدف البرنـامج إلـى تحديـث عمليـة إعـداد مراسـالت الويبـو وتأسـيس بيئـة 
إلصدار الوثائق وإدارتها وحفظها إلكترونيا. واستمر العمل على إعداد اإلرشادات التوجيهيـة التـي تسـمح 

بتطبيق نظام لمراقبة تدفق الوثائق .  
 
 

البرنامج الفرعي ١٦-٥ دوائر إعداد المنشورات  
 

خالل األشهر الستة األولى من سنة ٢٠٠١ ، تــم إعـداد نحـو ٤٦ مليـون صفحـة مطبوعـة ٥ر٩  -١٦٨
مليون منها لإلصدار الثامن من تصنيــف نيـس فـي نسـخة مشـترآة بـاللغتين اإلنكليزيـة والفرنسـية ونسـخ 
منفصلة لكل لغة من اللغتين ومجلة معاهدة التعاون بشــأن الـبراءات األسـبوعية . وتـم ترآيـب آلـة طباعـة 
ــن تحقيـق توفـير  ملونة في المطبعة تسمح بالطباعة الملونة بالكامل. وخالل ثالثة أشهر مكن هذا المرفق م
للمنظمة بمقدار ٠٠٠ ٨٠ فرنك سويسري مقارنة بالتكاليف المقدرة لالستعانة بالخدمات الخارجية. وأمكن 
ـــر  التغلـب علـى بعـض الصعوبـات التقنيـة المتصلـة بالنظـام . وتـم تنفيـذ ذلـك النظـام باالرتبـاط مـع دوائ
المؤتمرات لتبســيط طباعـة وثـائق الويبـو وتوزيعـها. وتـم توجيـه مـا يزيـد عـن ١٣٠ طلبـا إلـى مورديـن 

خارجيين . 
 

استمر فريق المهام المعني بنشر المعلومات ذات االهتمام العام في مباشرة عملـه تحـت إشـراف  -١٦٩
فريق المهام المعني باإلجراءات اإلدارية . وتم مناقشة واستعراض المرافق الجديدة التي أعدت لالنترانت. 
ومن بين المستجدات نظام يسمح بإرسال المعلومات الجديدة ذات االهتمام إلى الموظفين ويسجل إذا آـانوا 
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قد اطلعوا عليها . ويستخدم هذا النظام بصورة رئيسية لنشر المعلومات اإلدارية والمذآــرات الدوريـة ومـا 
شابه ذلك. وهناك دراسة إلعادة تصميم صفحة االنترانت الرئيسية . 

 
 

البرنامج الرئيسي ١٧ 
 

المباني 
 

١٧٠- خالل الفترة قيد النظر ، زادت األنشطة المتعلقة بتوفير مكان عمل دائم لكل الموظفين والتي آـانت 
قد بدأت في سنة ٢٠٠٠ . 

 
 

البرنامج الفرعي ١٧-١ توفير أماآن عمل  
 

خالل األشهر الستة األولى من سنة ٢٠٠١ ، أدى تزايــد عـدد الموظفيـن وإعـادة تنظيـم معـاهدة  -١٧١
التعاون بشأن البراءات إلى شغل الجزء الذي تستأجره الويبو في مبنى بروآتر وغامبل بالكامل . 

 
وتم استعراض  توقعات أماآن العمل الالزمة للوفاء باحتياجات المنظمة، في ٢٠٠١ وقد بـدا أن  -١٧٢
العجز في عدد المكاتب يمكن أن يعوض باستئجار مساحات مكاتب إضافية أثناء مدة تجديد المبنى السـابق 
للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية . إال أن البحث عن استئجار عقارات تحوي ١٠٠ مكتــب الجـاري حاليـا 
يبدو صعبا نظرا للنقص في تواجد هذه المساحة ليس فقط بالقرب من مقر الويبو بـل وفـي أرجـاء آـانتون 

جنيف . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٧-٢ صيانة المباني الحالية  
 

استمرت العناية بصيانة المرافق والمعدات التقنية في مباني الويبــو. واشـتمل العمـل المنجـز فـي  -١٧٣
النصف األول من سنة ٢٠٠١ على األنشطة التالية باستخدام احدث التكنولوجيا : 

 
إدخال تحسينات على القاعة ١-٢٧ بتحديث المعدات التقنية (تكييف الهواء واإلضاءة والصـوت) لتحسـين 
نوعية الصوت والمواصفات. وتم تجديد قاعة بيلغر بالكامل لتتماشى مع معــايير أعلـى وأحـدث وأعـد بـها 
ــران نشـاط  مقصورتين للترجمة الفورية وأثاث ومعدات ضوئية وصوتيه جديدة . وبدأ في شهر يونيه/حزي

مماثل لقاعة باومر والقاعة باء. 
والمراجعة الشاملة لنظام تكييف الهواء في مبنى بروآتر وغامبل السابق للحفاظ على ثبات درجة الحرارة 
ــير نظـام إضـافي لتكييـف الـهواء . إنشـاء موقعيـن  المطلوبة لحماية قاعات شبكات الحاسوب وال سيما توف
إضافيين لتخزين المحفوظات مــن أجـل حفـظ وثـائق معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات. وشـملت األنشـطة 
الهادفة إلى تحسين هذه المواقع توسيع شبكات الكهرباء والهواتف وآوابل الشبكات ووضــع نظـام لمراقبـة 

الدخول. 
ــي المسـتوى السـفلي  تأسيس قاعات الحاسوب لشبكة الويبو العالمية I وشبكة الويبو العالمية II (الواقعتان ف
من مبنى أرباد بوآش ومبنى بروآتر وغـامبل) إلطـالق شـبكة الويبـو العالميـة. وقـد اشـتمل العمـل علـى 
ترآيب المعدات األساسية ومعدات األمان ال سيما معدات الكشــف عـن الحرائـق وطفايـات الحريـق اآلليـة  

وأجهزة مراقبة الدخول واإلنذار. 
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نقل معدات الحاسوب التابعة لخدمات النشر إلى الدور السفلي من مبنى أرباد بوآش مع التأآد مــن مطابقـة 
القاعات الجديدة للمعايير السارية. 

والتغيير الكامل للمرافق المستخدمة إلصدار البريد الذي يصل إلى الويبو وفرزه ومسحه. 
ترآيب األرفف الثابتة المستعملة لملفات معاهدة التعاون بشأن البراءات في مخزنــي الويبـو رقـم ٢و٥ فـي 

ميران. 
وإدخال التجديدات على الحوائط وأغطية األرضيات ووصالت الهاتف ومعالجة البيانات المتصلـة بإعـادة 
تنظيم بعض قطاعات معاهدة التعاون بشأن الــبراءات وحرآـة تغيـير المكـاتب بيـن مبنـى بوآـتر وغـامبل 

السابق ومبنى بودنهاوزن. 
ترآيب بوابات العبور األمنية الممغنطة في مباني أرباد بوآش وبروآتر وغامبل وشامبيزي . 

ــة للمبنـى.  وتم تزويد مباني أرباد بوآش وبودنهاوزن واحد واثنين بأقفال جديدة للبوابات وفقا للخطة األمني
ــتر وغـامبل السـابق وموقـع العمـل فـي المبنـى السـابق لمنظمـة  ويجري إعداد معدات مشابهة لمبني بروآ

األرصاد الجوية . 
وتم تزويد مصاعد الخدمة في مبنى أرباد بوآش وبروآتر وغامبل بأجهزة لقراءة البطاقات متصلــة بنظـام 
ــة انـدالع حريـق أو حـدوث طـوارئ  انترفلكس . ولضمان سالمة الموظفين الموجودين في المباني في حال
خارج ساعات العمل العادية، تم تزويد مباني شامبيزي وبروآتر وغامبل السابق وأرباد بوآـش بطابعـات 

تقدم معلومات مستمرة على الخط عن األشخاص المتواجدين في المبنى . 
وتم إجراء تفتيش لمعدات إطفاء الحريق في آل مواقع العمل . وآانت معدات اإلطفـاء المـزودة فـي مبنـى 
ــدات تقنيـة عاليـة الحساسـية.  أرباد بوآش قد أعدت آي تتماشى مع االحتياجات المتزايدة نظرا لترآيب مع

ويجري تحديث باقي المواقع خالل النصف الثاني من ٢٠٠١ . 
وتم توصيل آاميرات مراقبة مراآز معالجة بيانات شبكة الويبو العالميـة بنظـام الفيديـو فـي مكتـب األمـن 

الرئيسي في مبنى أرباد بوآش . 
 
 

البرنامج الرئيسي ١٨  
 

دائرة المشتريات والعقود وخدمات السفر 
 

خالل األشهر الستة األولى من ٢٠٠١ ، رآزت األنشطة على الحفاظ على الفعالية والشفافية في  -١٧٤
ــات فعالـة بـأفضل األسـعار.  أنشطة المشتريات والعمل على تحسينها آي توفر للمنظمة سلعا مناسبة وخدم
وقـد حظيـت المشـروعات الكبـيرة للويبـو مثـل تشـييد المبـاني الجديـدة واألنشـــطة المتصلــة بتكنولوجيــا 
ــروعات  المعلومات باهتمام خاص . وزاد عدد المناقصات الدولية التنافسية التي طرحتها الويبو بشأن المش
ــن المدعويـن  الكبيرة بنسبة ٤٠ بالمائة . وآان هناك حرص عند طرح المناقصات على زيادة عدد الموردي

لالشتراك في للمناقصات وعدد بلدان المنشأ . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٨-١ المشتريات والعقود  
 

ــل أو اسـتمر بالتعـاون مـع األقسـام المعنيـة بشـأن األنشـطة التاليـة : (أ) االنتـهاء مـن  شرع العم -١٧٥
المسائل المعلقة المتصلة بعقد تجديد وتحديث مبنى منظمـة األرصـاد الجويـة السـابق ؛ (ب) توفـير الدعـم 
اإلداري لألنشطة المتصلة بالتفاوض على مختلف العقود الهندسية الالزمة إلعداد مناقصــة دوليـة تنافسـية  
ــود المتصلـة  الختيار مقاول عام لتشييد مباني الويبو الجديدة ؛ (ج) توفير الدعم اإلداري لرصد وإدارة العق
بمشروع أتمتة إجـراءات معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات ومشـروع شـبكة الويبـو العالميـة ؛ (د) تنظيـم 



 A/36/5
 - 39 -

 
 

مناقصة تنافسية دولية الختيار مقاول (أو أآثر) لترآيب البنية التحتية لشبكة خاصة من األليـاف الضوئيـة 
ووصالت عالية السرعة لالتصال بين مختلف مواقع الويبو في جنيف . 

 
ــرى المنجـزة خـالل النصـف األول مـن ٢٠٠١ ، تحديـث صفحـة الـوب  ومن بين األنشطة األخ -١٧٦
ــي إلدارة معلومـات قوائـم الجـرد الـذي يديـر البيانـات المصـورة  الخاصة بالمشتريات وصيانة النظام مرئ

لحوالي ٠٠٠ ٣٠ من الموجودات المادية المتصلة بمقدار ٦٠ مخطط لطوابق مباني الويبو . 
 

وتم إصدار وتسجيل ٢١٢ ١ إذن شراء تقريبا بلغت قيمتها اإلجماليــة مـا يزيـد علـى ٨٢ مليـون  -١٧٧
ــة بـأذون مشـتريات تفـوق قيمتـها ٤٧ مليـون  فرنك سويسري . ويشكل ذلك زيادة بمقدار ٧٤ بالمائة مقارن
ــة لنفـس الفـترة. وتشـتمل هـذه األرقـام علـى أنشـطة المشـتريات  فرنك سويسري صادرة في السنة الماضي

المتصلة ببرنامج الويبو للتعاون التقني . 
 

ــة بـالمعدات المكتبيـة المعياريـة واللـوازم  وتناولت الدائرة عدد آبير من عقود المشتريات المتعلق -١٧٨
ــورات آبـيرة بزيـادة  واألثاث والقرطاسية عقب نتائج المناقصات الدولية . وقد سمح ذلك للويبو بتحقيق وف
ــة  التنافس بين الموردين المتقدمين . واستمر تقديم خدمات العالقات الدبلوماسية  وخدمات الموردين العاجل
ال سيما طلبات الحصــول علـى تأشـيرات الدخـول (للمندوبيـن وموظفـي الويبـو) وتصديـق المسـتخرجات 

المتعلقة بالعالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية واالمتيازات الدبلوماسية . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٨-٢ خدمات السفر  
 

تناول قسم األسفار والمهمات ١٥٦ ١ تصريح ســفر وبلـغ الوفـر فـي النفقـات ٠٩٧ ٥٨٦ فرنـك  -١٧٩
سويسري . ويرجع ذلك إلى األسعار الخاصة التــي تـم التفـاوض عليـها مـع شـرآات الطـيران . ووصلـت 

الحوافز المقدمة من شرآات الطيران إلى ٦١٥ ١٦١ فرنك سويسري . 
 
 

إن الجمعيـــة العامـــــة مدعــــوة إلــــى  - ١٨٠
استعراض محتويات هذه الوثيقة واإلحاطة علما بها . 
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