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  األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
  

  الثانية واخلمسونسلسلة االجتماعات 
        2013201320132013ديسمرب ديسمرب ديسمرب ديسمرب     12121212ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     10101010جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 

  
  

أوروبا الوسطى وجمموعة  وا/موعة باء اقرتاح من جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي
  "اخلارجية الويبو مكاتبشأن بعامة مبادئ " حولواهلند البلطيق دول و

  أالمانة ٕاعدادمن وثيقة 

، �لنيابة عن مجموعة ولرتينيداد وتو�غالبعثة ا;امئة اسـتلمت أالمانة طلبا من ، 2013ديسمرب  6 تبليغ مؤرخ يف يف .1
املرفق نّص ل ، تتقّدم فيه �الهندوفد بTان ٔامرياك الالتينية والاكرييب واMموعة �ء ومجموعة أورو� الوسطى ودول البلطيق و 

  .من جدول أالعامل 6حتت البند  ٔالغراض قرار "مبادئ توجهيية بشأن ماكتب الويبو اخلارجية"طيّه 

  يف مرفق هذه الوثيقة. والبعثة ا;امئة لرتينيداد وتو�غللتبليغ املسـتمل من يرد النص الاكمل و  .2

  [ييل ذp املرفق]
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 املرفق
  

  ا;امئة مجلهورية ترينيداد وتو�غو ;ى مكتب أالمم املتحدة يف جنيف[ترمجة خطاب البعثة 
  ]210/2013: اخلطاب رمق

  

  

الواكالت املتخصصة يف  راملتحدة يف جنيف وسائ أالممهتدي البعثة ا;امئة مجلهورية ترينيداد وتو�غو ;ى مكتب 
أورو�، �لنيابة عن مجموعة بTان ٔامرياك الالتينية والاكرييب واMموعة �ء ومجموعة ٔاورو� الوسطى ودول البلطيق والهند، 

السـياسات ( 6أطيب حتياهتا ٕاىل سعادة السفرية �يفي اكيرامو، رئيسة امجلعية العامة للويبو، وتترشف �ٕالشارة ٕاىل البند 
) من جدول أعامل سلس� �ج�عات الثانية وامخلسني مجلعيات الويبو، املقرر مة للويبو بشأن ٕادارة املاكتب اخلارجيةالعا

  .2013ديسمرب  12ٕاىل  10انعقادها من 

مبادئ توجهيية بشأن "طيه املرفق لنّص ويف هذا الصدد، يسعد اMموعات إالقلميية والبT املذكورة ٔاعاله ٔان تتقّدم �
وهذا النّص التوافقي هو حصي� ساعات طوال من  من جدول أالعامل. 6حتت البند  ٔالغراض قرار "اكتب الويبو اخلارجيةم

الويبو، حتت قيادة من قبل مجيع ا;ول أالعضاء لتقريب املواقف بشأن مسأ¡ حامسة يف معل املفاوضات و�ود دؤوبة 
  وك سـنغ.السفري كووك ف

املتحدة يف جنيف وسائر الواكالت املتخصصة يف  ممهورية ترينيداد وتو�غو ;ى مكتب االٔ وتغتمن البعثة ا;امئة مجل 
أورو�، �لنيابة عن مجموعة بTان ٔامرياك الالتينية والاكرييب واMموعة �ء ومجموعة ٔاورو� الوسطى ودول البلطيق والهند، هذه 

  مجلعية العامة للويبو، ٔامسى عبارات التقدير.الفرصة يك جتّدد لسعادة السفرية �يفي اكيرامو، رئيسة ا

  

  .2013ديسمرب  6حرر يف 

  

  مكتب املدير العاممكتب املدير العاممكتب املدير العاممكتب املدير العام    ومديرومديرومديرومديرصورة ٕاىل: السـيد »رش براساد، مدير تنفيذي صورة ٕاىل: السـيد »رش براساد، مدير تنفيذي صورة ٕاىل: السـيد »رش براساد، مدير تنفيذي صورة ٕاىل: السـيد »رش براساد، مدير تنفيذي 
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        مبادئ توجهيية بشأن ماكتب الويبو اخلارجيةمبادئ توجهيية بشأن ماكتب الويبو اخلارجيةمبادئ توجهيية بشأن ماكتب الويبو اخلارجيةمبادئ توجهيية بشأن ماكتب الويبو اخلارجية

 

ه .1  الويبو ماكتب من شـبكة ٕانشاء بشأن أالعضاء ا;ولقبل  من القرار واختاذ الويبو ٔامانة دور التالية املبادئ توّجِ
 الويبو مقر مع ومتاكم� منسقة بطريقة للمنظمة �سرتاتيجية أالهداف حتقيق يف واحضة وفعالية وكفاءة قميةتضيف  اخلارجية
 .الرئييس الويبو مقر يف العمليات خالل من هاحتقيق  هالفخب ميكنقد ال  نحووب  الرئييس

 اخلارجيةاخلارجيةاخلارجيةاخلارجية الويبوالويبوالويبوالويبو ماكتبماكتبماكتبماكتب نشاءنشاءنشاءنشاءالٕ الٕ الٕ الٕ  أالعضاءأالعضاءأالعضاءأالعضاء ا;ولا;ولا;ولا;ول قبلقبلقبلقبل منمنمنمن القرارالقرارالقرارالقرار واختاذواختاذواختاذواختاذ إالجراءاتإالجراءاتإالجراءاتإالجراءات شفافيةشفافيةشفافيةشفافية  ألفألفألفألف

 وعةمجم ٔاو بTان مجموعة عن نيابة ٔاو ،ةالوطنيبصفهتا  خار¹ مكتب اسـتضافة يف ترغب عضو دو¡ للك ينبغي .2
 امجلعية لرئيس وينبغي. كتابيا بذp العام واملدير العامة امجلعية رئيس ختطر أن االٓراء، بتوافق ذp عىل اتُفق ما ٕاذا ٕاقلميية،
 قامت اليت أالعضاء ا;ول عىل الفقرة هذه تنطبق وال. إالخطار ذp �سـتالمه تأخري، دون أالعضاء، ا;ول يبلغ ٔان العامة
 بتقدمي االٓراء، بتوافق ذp عىل االتفاق مت ما ٕاذا ٕاقلميية، مجموعة ٔاو بTان مجموعة عن نيابة ٔاو الوطنية بصفهتا فعال،

 .املكتوبةات خطار االٕ 

 مجموعة ٔاو بTان مجموعة عن نيابة ٔاو الوطنية بصفهتا خار¹ مكتب اسـتضافة يف ترغب اليت العضو لTو¡ وينبغي .3
 املدير خالل من طلهبا، عىل بناء أالمانة لها توفرها مبساعدة اقرتاحا تقّدم أن االٓراء، بتوافق ذp عىل اتُفق ما ٕاذا ٕاقلميية،

 ا;و¡ من الواردين و�قرتاح إالخطار اللجنة ٕاىل تقدم أن لٔالمانة وينبغي(اللجنة).  واملزيانية الرب»مج جلنة فيه تنظر يك العام
 اخلار¹ للمكتب التقنية اجلدوى عن حقائق، ٕاىل يستند منفصال، تقريرا اللجنة ٕاىل تقدم أن ٔايضا لٔالمانة وينبغي. العضو

 .العامة امجلعية ٕاىل توصية ٔاية تقدمي بغرض �قرتاح يف اللجنة تنظرس و . التوجهيية املبادئهذه  مع ي�ىش مبا املقرتح،

 كتبامل  ٕانشاء خبصوص هنايئ قرار اختاذ ٔاجل من املعنية، وصياتالت ذp يف مبا تقرير،ال  يف العامة امجلعية وستنظر .4
 .ديداجل ار¹اخل

 مقرتح اتفاق عىل املوافقة يفستنظر  التنسـيق جلنةفٕان  خار¹، مكتب ٕانشاء عىل العامة امجلعية وافقتويف حال  .5
 .الويبو اتفاقية من 12 املادة وأحاكم ي�ىش مبا املضيف، والبT الويبو عن �لنيابة العام املدير بني

 املغزى من املاكتب اخلارجيةاملغزى من املاكتب اخلارجيةاملغزى من املاكتب اخلارجيةاملغزى من املاكتب اخلارجية        ءءءء����

 احتياجات أية: بيان عويقرتح واليته م اخلار¹ ملكتبمن ا املغزى 3 الفقرة يف ٕاليه املشار �قرتاح حيّدد أن ينبغي .6
 الويبو ٔاهداف ٕاىل املضافة القمية وبيان وجدت؛ ٕان إالقلميية أالنشطةهيا ف مبا لٔالنشطة، املقرتح والنطاق ؤاغراض

 .وهاء دال القسمني يف احملّددةلالعتبارات  خاصة عناية ٕايالء مع �سرتاتيجية،

 يشمل أن جيوز الويبو، يف أالعضاء ا;ول تقّرره ما حسبقد تكون خمتلفة  خار¹ مكتب لك واليةبأن  وٕاقرارا .7
 :ييل ما خار¹ مكتبٔاي  يف أالنشطة نطاق

 ؛قدما هبا وامليض للويبو يةج �سرتاتي  أالهداف دمع عىل الفكرية للملكية الوطين املكتب مع التعاون  "1"

 الفكرية؛ امللكية خلدمات الفعال �السـتخدام الهنوض طريق عن ذp يف مبا وإالبداع �بتاكر وتعزيز  "2"
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 ؛احرتاàا وٕاذاكء فهمها وتعميق الفكرية �مللكية الوعي ٕاذاكءو   "3"

 واالتفاقيات املعاهدات ذp يف مبا العاملية، الفكرية امللكية خدمات مسـتخديم لفائدة الزبون خدمات وتقدمي  "4"
 ؛الويبو تديرها اليت

 التكنولوجيا؛ ونقل �لتمنية للهنوض âٔداة الفكرية امللكية اسـتخدام عىل واملساعدة  "5"

 اسـتخدام زåدة ٔاجل من الوطنية الفكرية امللكية ملاكتب والتقين السـيايس اMالني يف ا;مع وتوفري  "6"
 ؛الفكرية امللكية

 بفائدة تعود ٔاخرى نشطةأ  خار¹ مكتبينفّذ  أن ٕاماكنية اسـتكشاف للويبو جيوز اللجنة، موافقة حال ويف  "7"
 .الويبو يف أالعضاء ا;ول عىل

 معاهدة عىل بناء املودعة ا;ولية الطلبات 1مبعاجلة تتعلق ٔانشطة ٔاية اخلارجية الويبو ماكتب تنفّذ لن السابق، يف وكام .8
 .معنية مالية معام� أية ٔاو الهاي ونظام مدريد ونظام الرباءات بشأن التعاون

 الوطنية إالدارات مسؤولية من ٔاساسا تكون اليت املهام حتّمل دون ولكن أالنشطة اسـتكامل اخلارجية للماكتب كنومي .9
 .الفكرية �مللكية املعنية

 ٕاقلمييٕاقلمييٕاقلمييٕاقلميي شاطشاطشاطشاطن ن ن ن  جميجميجميجمي

 ي�ىش مبا ،7 الفقرة يف احملّدد أالسايس للنطاقمماث� تكون  ٕاقلميي طابع ذات ٔانشطة ار¹اخل كتبامل  ذفّ ين أن جيوز .10
 ٔاو واحدة عضو دو¡ ؤاية ضيفامل  البT موافقة حال يف ،ويدمعها املعمتدة الربامج ؤانشطة للويبو �سرتاتيجية أالهدافمع 
 يتعلق فð ذاهتا إالقلميية املنطقة يف آخر بT ٔاي حبقوق أالنشطة تî متّس  ال. وفيه وتشارك إالقلميية منطقته يف تكون أكرث

 .الوطين الصعيد عىل سـð ال العادية، الويبو برامج بأنشطة

 املزيانيةاملزيانيةاملزيانيةاملزيانية واسـمتراريةواسـمتراريةواسـمتراريةواسـمترارية املاليةاملاليةاملاليةاملالية �سـتدامة�سـتدامة�سـتدامة�سـتدامة دالدالدالدال

 مساس دون إالقلميية للماكتب �ملوارد �حتفاظ ٕاىل واحلاجة أالعضاء، ا;ول بني فð التمنية مسـتوåت بتفاوت إاقرار  .11
 التقنية اجلدوى وقائع ٕاىل �الستناد أالمانة حتّدد ٔان يتعّني  مبارشة، الرئييس الويبو مقر مع التعامل ختتار اليت أالعضاء �;ول

 :ييل مبا يتعلق فð املقرتح، اخلار¹ للمكتب

 وتاكليفه املزيانية واسـمترارية املالية �سـتدامة ذp يف مبا املزيانية، عىل اخلار¹ املكتب ٕانشاء انعاكسات  "1"
 ؛ا;ورية

 .اخلار¹ للمكتب املقرتح طالنشا من حتققهيا املمكن الفعالية وفورات  "2"

 الوثيقة هذه يف احملّددة التوجهيية املبادئ مع واتساقها املقرتح اخلار¹ للمكتب التقنية اجلدوى بشأن أالمانة مالحظات ٕان
 .للويبو خار¹ مكتب �سـتضافة عرض ٔاي بشأن أالعضاء ا;ول تتخذه قد اõي الهنايئ السـيايس �لقرار متّس  ال

                                                
 .التخزين ٔاو التجديد ٔاو الرتاخيص يف احلقوق نقل عند التنازل ٔاو النرش ٔاو التناول ٔاو الفحص ٔاو البحث ٔاو املراجعة ٔاو إالحا¡ ٔاو �سـتالم مثال، 1
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 املالية احلا¡ عىل اخلارجية الويبو ماكتب لشـبكة املزيانية واسـمترارية املالية �سـتدامة ضامن عىل القدرة دمتسـتع و  .12
 .املالمئ النحو عىل �عتبارات هبذه أالعضاء ا;ول تطلع ٔان لٔالمانة وينبغي للمنظمة السائدة

 قعقعقعقعاااااملو املو املو املو /اجلغرافيةاجلغرافيةاجلغرافيةاجلغرافية اجلوانباجلوانباجلوانباجلوانب هاءهاءهاءهاء

 اخلارجية املاكتب مبوقع يتعلق فð والفعا¡ والعاد¡ املسـتدمية اجلغرافية الشـبكةٔا ملبد الواجب �عتبار ٕايالء ينبغي .13
 .فيه للعمل بوضوح حمّدد جغرايف موقع خار¹ مكتب للك يكون أن ينبغي. و احملمت�

 يوجد اليت ٔالماكنل ٔاو خار¹ مكتب هبا يوجد ال اليت ٔالقالميل ٔاو إالمنائية للجوانب الواجب �عتبار ٕايالء وينبغي .14
 .الفكرية للملكية أالساسـية العاملية الويبو خدمات مسـتخدمو هبا

 طلب يف النظر لرفض سببا ذاته حد يف يشلك أن ينبغي ال جماور بT يف ٔاو ٕاقلمي يف خار¹ مكتب وجودمث ٕان  .15
 .بشأنه ارار ق العامة امجلعية واختاذ ذاته إالقلمي ذp يف عضو دو¡ تقدمه

 يف املعمتدة الويبو برامج ٔانشطة لتنفيذ قامئ خار¹ مكتب بنطاق املساس ٕاىل جديد خار¹ مكتب ٕانشاء يؤدي وال .16
 .املعنية أالعضاء ا;ول عليه تتفق ما حسب ٕاقلميية، مجموعة ٔاو البTان من مجموعة مع ٔاو املضيف، بTه

ا;ول أالعضاء يف إالقلميي اجلغرايف ذاته وال  حبقوق املساس ٕاىل معيّنة عضو دو¡ يف خار¹ مكتب ٕانشاء يؤدي وال .17
 .الرئييس الويبو مقر ٕازاءمبامرسة عالقاهتا 

 تقاريرهاتقاريرهاتقاريرهاتقاريرها/اخلارجيةاخلارجيةاخلارجيةاخلارجية املاكتباملاكتباملاكتباملاكتب مساء¡مساء¡مساء¡مساء¡        واوواوواوواو

 املكتب أ ينش وعندما. التنظميي وأساسها النتاجئ عىل القامئة لٕالدارة الويبو ٕاطار من يتجزأ  ال جزء اخلارجية املاكتبلك  .18
 بدورها حتيل اليتاللجنة  ٕاىل ذp ويبلّغ أالداء، ونتاجئ مؤرشات ٔاساس عىل وأنشطته أداؤه يُرصد مع�، ويبدأ  اخلار¹
 .�قتضاء حسب العامة، امجلعية ٕاىل توصياهتا

  .العادية ٕاجراءاهتا �تّباع اخلارجية الويبو ماكتب مجليع الالزمة املعلوماتية واملعدات أال�زة مبارشة الويبو وسـتقتين .19

 و�سـتعراضو�سـتعراضو�سـتعراضو�سـتعراض التنفيذالتنفيذالتنفيذالتنفيذ زايزايزايزاي

 يف احملّددة إالجراءات سـُتتّبع. و واحملمت� القامئة اخلارجية املاكتب مجيع عىل شامال تطبيقا التوجهيية املبادئ هذه تطّبق .20
 .القامئة اخلارجية املاكتب عىل تطبّق ولن ينطبق، ما حسب ٔالف القسم

با .21  قرار مبوجب علهيا واملوافقة التوجهيية املبادئ هذه اسـتعراض يتعني الويبو، معل حميط يف الظروف لتطور وحتسـّ
 .العامة امجلعية من

 

 [هناية املرفق والوثيقة]


