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 مقدمة
عالمية ودراسة اتفقت جلنة الربانمج واملزيانية )"اللجنة"( يف  .3 عداد ورقة ا  دورهتا العرشين عىل أأن تلمتس من الأمانة ا 

قة   عىل النحو التايل:معمَّ

المتست اللجنة أأيضا أأن تعد  الأمانة الواثئق التالية بشأأن مسأأةل املاكتب اخلارجية، مع التشديد عىل طبيعة هذا املسار اذلي "
ه الأعضاء  :توّج 

عالمية، مبا فهيا واثئق عن ا عىل التساؤلت اليت طرحهتا الوفود  ورقة ا  مها قبل ادلورة املقبةل للجنة، رد  خلفية املوضوع، تعم 
مهتا يف ادلورة احلالية، من أأجل مزيد من املعلومات  ؛والطلبات اليت قد 

قة تتناول بطريقة شامةل مجيع املسائل املتعلقة هبذا املوضوع، مبا يف ذكل تكل اليت طرحهتا الو  فود يف هذه ودراسة معمَّ
 "ادلورة.

 ؛ ملخص القرارات والتوصيات اذلي اعمتدته اللجنة(WO/PBC/20/7)انظر الوثيقة 

نشاء مخسة ماكتب خارجية جديدة يف الصني  3135-3134يتضمن مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية و  .3 اقرتاحا اب 
ليه أأعاله، تضع هذه الوثيقة والاتاد الرويس والولايت املتحدة الأمريكية واثنني يف أأفريقيا. و  وفقا لالتفاق املشار ا 

ضافية طلبهتا اللجنة، وتشلك ورقة مجمعة واكمةل تتضمن الك من الورقة  اسرتاتيجية املاكتب اخلارجية وتعرض معلومات ا 
رة الأخرية للجنة، ال عالمية وادلراسة املعمقة. وتتضمن هذه الوثيقة املعلومات الواردة يف ورقة بيضاء مت تعمميها أأثناء ادلو 

 وتضع يف الاعتبار ُُنُج تناول املسأأةل اليت اقرتحهتا اللجنة.

ىل مكتب للويبو يقع خارج جنيف. وقد اكن مصطلح "املكتب ال قلميي" و  .1 يشري مصطلح "املكتب اخلاريج" ا 
ىل ماكتب الويبو الواقعة يف بعض الأقالمي، شارة ا  لهيا يف  مس تخدما يف الواثئق يف الس نوات السابقة لال  كتكل املشار ا 

WO/CC/62/4 مث متت الاس تعاضة عنه ابملصطلح اجلديد "مكتب الويبو اخلاريج". ويتسم هذا املصطلح اجلديد ،
بدرجة أأكرب من الاتساع واحلياد، دون ال خالل بوليته ووظائفه. كام أأنه يعمتد عىل فهم أأن لك مكتب خاريج للويبو دليه 

ولوايت واملتطلبات اخلاصة احمللية، وأأن لك مكتب يركز أأساسا عىل الأنشطة اليت تفيد مزجي خمتلف للوظائف يليب الأ 
أأحصاب املصاحل واملس تخدمني يف البدل املضيف وأأيضا، عند الاقتضاء، يف البدلان اجملاورة هل مكنطقة يس هتدفها املكتب. 

ن اكنت بعض املاكتب قد اكتسبت وأأسست منطقة نفوذ  ومعظم املاكتب اخلارجية ليس لها منطقة حمددة مس بقا لتغطهيا، وا 
عرب س نوات نشاطها ومن خالل صالهتا ابلبدلان املس هتدفة. ومن اجلدير ابملالحظة أأن الويبو دلهيا مكتب اتصال يف 

ن مكتب اتصال الويبو يف نيويورك ل يعترب مكتبا  نيويورك، وليته يه الوصل بني الويبو ومقر الأمم املتحدة؛ وهكذا فا 
 رجيا للويبو لغرض هذه الورقة.خا

 املاكتب اخلارجية القامئة واملاكتب اخلارجية السابقة

املاكتب اخلارجية يف الوقت احلارض يه مكتب الويبو يف س نغافورة، ومكتب الويبو يف الياابن يف طوكيو، ومكتب  .4
نشاهئا(.  الويبو يف الربازيل يف ريو دي جانريو )حسب الرتتيب الزمين ل 

املاكتب، اكن مثة مكتبان خارجيان مفتوحني يف بروكسل يف بلجياك ويف واش نطن العامصة يف الولايت  وقبل تكل .5
تسني فهم دور الويبو ، بغية "3111-3113املتحدة الأمريكية. وقد اكن مقرتحني يف مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية 

وسائل  –3.19" يف الربانمج الفرعي رك وواش نطن وبروكسلومسائل امللكية الفكرية عن طريق ماكتب املنظمة يف نيويو 
نشاهئام )انظر املرفق الأول(.3113ال عالم والشؤون العامة. ويف سبمترب   ، وافقت مجعيات الويبو عىل ا 
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ىل اتفاق مقرتح بني البدل املضيف بلجياك  .6 وقد أأدت التحضريات ل نشاء مكتب تنس يق الويبو يف بروكسل ببلجياك ا 
ومتت املوافقة عليه )انظر املرفق الثاين(. واكن  3114 عرضه عىل جلنة التنس يق يف دورهتا الثانية وامخلسني عام والويبو مت

غالق املكتب عام  طار معلية 3111املكتب يقع يف مبىن برانمج الأمم املتحدة ال منايئ. ومت ا  جراؤه ويف ا  ، كنتيجة لتقيمي مت ا 
 لرتش يد املاكتب اخلارجية.

من خالل اعامتد  3113فقة عىل مكتب تنس يق الويبو يف واش نطن العامصة أأثناء اجامتعات امجلعيات عام متت املوا .2
ىل أأن الولايت املتحدة الأمريكية مل تشرتط  3111-3113الربانمج واملزيانية للثنائية  )انظر املرفق الأول(. ومع ذكل، فنظرا ا 

ىل  نه مل يمت تقدمي أأية واثئق ا  غالق املكتب عام موافقة املقر، فا   .3111جلنة التنس يق. وكام هو احلال مع مكتب بروكسل، مت ا 

نشاء لك مكتب خاريج؟  كيف ومىت مت ا 

 مكتب الويبو يف س نغافورة

نشاء مكتب الويبو يف س نغافورة أأثناء السلسةل الأربعني لجامتعات امجلعيات  .1 صادقت ادلول الأعضاء يف الويبو عىل ا 
ومت  3115رفق الثال((. مث وقعت حكومة س نغافورة والويبو اتفاقا ل نشاء املكتب يف فرباير )انظر امل 3114يف سبمترب 

لتوافق عليه. ووافقت جلنة التنس يق عىل التفاق بني  3115عرض التفاق عىل جلنة التنس يق يف دورهتا الثالثة وامخلسني يف 
 الويبو وحكومة س نغافورة )انظر املرفق الرابع(.

  الياابنمكتب الويبو يف

ىل امجلعية العامة يف سبمترب  .9 لس تضافة مكتب للويبو يف طوكيو مكركز لأحباث  3115تقدم وفد الياابن بعرض رمسي ا 
ضايف". ورحب املدير  امللكية الفكرية ابلتعاون مع جامعة الأمم املتحدة يف طوكيو برشط "أأل تتحمل الويبو أأي عبء مايل ا 

ضايف )انظر املرفق اخلامس(.العام أ نذاك ابلعرض وأأحاط علام   بعدم وجود عبء مايل ا 

دراج مكتب الويبو يف الياابن مضن الربانمج واملزيانية للثنائية  .31 ىل فوات أأوان ا  ، اكن مرشوع 3112-3116نظرا ا 
ىل جانب ماكتب تنس يق أأخرى. وقد  3119-3111الربانمج واملزيانية للثنائية  هو اذلي تضمن مكتب الويبو يف الياابن ا 

ددت وثيقة الربانمج واملزيانية الاسرتاتيجية اليت مبقتضاها "يواصل برانمج العالقات اخلارجية يف مقر الويبو، ابلتعاون مع ح
دارة ش باكت العالقات مع اجملمتع  ماكتب تنس يق الويبو )بروكسل ونيويورك وس نغافورة وطوكيو وواش نطن(، تطوير وا 

 اخلاريج" )انظر املرفق السادس(.

املعنية ابلمتيازات واحلصاانت اليت تمتتع هبا الواكلت املتخصصة  3942ويبو والياابن توس يع نطاق اتفاقية أأكدت ال .33
نه مل يمت تقدمي أأية 3116لتشمل مكتب الويبو يف الياابن يف يوليو  ىل أأن الياابن مل تشرتط موافقة املقر، فا  . ومع ذكل، فنظرا ا 

ىل جلنة التنس يق.  واثئق ا 

 يف الربازيلمكتب الويبو 

، انقشت جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثالثة عرشة وثيقة الربانمج واملزيانية املعدةل للثنائية 3111يف ديسمرب  .33
، املاكتب والعالقات اخلارجية، اقرتاحا ل نشاء مكتب جديد 31ووافقت علهيا. وقد تضمنت، يف الربانمج  3111-3119

عادة تركزي  و التايل:للويبو يف الربازيل عىل النح "ابتدأأت معلية ترش يد ماكتب الويبو اخلارجية ومن املقرتح حاليا يف س ياق ا 
داري  3111معل تكل املاكتب وبناء عىل دعوة اس تلمت من حكومة الربازيل يف أأكتوبر  )مصحوبة بعرض ملنح ماكتب ودمع ا 

" )انظر املرفق العارش(. وقد اعمتدت امجلعيات هذه 3119بال تلكفة عىل الويبو( أأن يفتح مكتب جديد يف الربازيل يف س نة 
 )انظر املرفق السابع(. 3119-3111الوثيقة املعدةل للربانمج واملزيانية للثنائية 
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ىل تديد الوضع القانوين ملكتب  .31 عقب املوافقة عىل الربانمج واملزيانية، أأعدت الويبو وحكومة الربازيل اتفاقا هيدف ا 
 لتوافق عليه. 3119ومت عرضه عىل جلنة التنس يق يف  الويبو يف الربازيل،

، WO/CC/62/3ووافقت جلنة التنس يق عىل اتفاق التعاون بني الويبو والربازيل، كام هو موحض يف مرفق الوثيقة  .34
 بعد تعديهل حبذف الفقرة الثالثة من ادليباجة اليت تنص عىل ما ييل: "مع الاعرتاف بأأنه جيب أأن يكون هناك مكتب خمصص

خيدم منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب ويعمل أأيضا كرمز مريئ للزتام الويبو القوي حنو املنطقة، ويؤكد عىل أأمهية أأي مرشوع 
 أأو مبادرة تعلهنا الويبو" )انظر املرفق الثامن واملرفق التاسع(.

 ولية لك مكتب خاريج وأأهدافه ووظائفه وتفاصيل موقعه وأأنشطته

 مقدمة عامة

لس نوات العديدة الأخرية، اكنت ولية املاكتب اخلارجية القامئة ووظائفها ختضع للتحدي( وتمت املوافقة علهيا يف خالل ا .35
لك مرة يمت فهيا مناقشة الربانمج واملزيانية واملوافقة عليه. وقد بدأأت معلية ترش يد املاكتب اخلارجية القامئة يف ُناية 

مع سائر  اتعاملهاملاكتب اخلارجية واصل ة وأأهدافها قبل معلية الرتش يد يه أأن "ت. واكنت ولية املاكتب اخلارجي3111 عام
منظامت الأمم املتحدة يف جمال امللكية الفكرية والقضااي املشرتكة للمنظومة فضال عن تنس يق معل الويبو مع اجملمتع املدين 

" )انظر الية للويبو مع ّجات خارجيةكرث فعالأ وثق و الأ لزتام " من أأجل تقيق هدف "الاوجتمعات قطاع الأعامل
 العارش(. املرفق

أأثناء معلية ترش يد املاكتب اخلارجية، خضعت هذه املاكتب وأأهدافها أأيضا لربانمج التقومي الاسرتاتيجي. واندجمت و  .36
. 3119 ولية املاكتب اخلارجية وأأهدافها بدرجة أأكرب داخل الأهداف الاسرتاتيجية التسعة للويبو واليت مت وضعها عام

ىل أأهداف أأكرث تقدما ومعقا  وتغريت الأهداف من جمرد التنس يق اخلاريج وتسني فهم دور الويبو ومسائل امللكية الفكرية ا 
ىل تسني رؤية ادلول الأعضاء دلور الويبو ومسائل امللكية الفكرية وتعزيز تقديرمه لها. وتشارك املاكتب  تلبية للحاجة ا 

-3133مع عديد من الأهداف الاسرتاتيجية للمنظمة. وقد اش متلت وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية اخلارجية القامئة ال ن يف د
وأأوحضت اسرتاتيجية املاكتب  31، عىل املاكتب اخلارجية يف الربانمج 3133، واليت متت املوافقة علهيا يف سبمترب 3131

ضيف ويف ال قلمي احملي  املنمتي بو اخلارجية، داخل بدله امل س يقدم لك مكتب من ماكتب الوي اخلارجية عىل النحو التايل: "
ىل املنطقة الزمنية ذاهتا، خدمات تدمع ما تتيحه الويبو من خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية )الهدف الاسرتاتيجي  ا 
قلميية )الهدف الاسرتاتيجي   " الثال((.الثاين( فضال عن خدمات تكوين الكفاءات ابلتنس يق مع املاكتب ال 

تربز وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية املقبةل دور برانمج التقومي الاسرتاتيجي يف ترش يد املاكتب اخلارجية القامئة و  .32
ىل ذكل تتوسع يف دور  وتبقي بصورة أأساس ية عىل ادلور اذلي تقوم به املاكتب اخلارجية دلمع مقر الويبو، وابل ضافة ا 

الأهداف الاسرتاتيجية )أأضافت الأمانة عنرص التأأكيد لأغراض هذه  لكاملسامهة يف تقيق املاكتب اخلارجية ليشمل "
دماج املاكتب اخلارجية دجما 31الوثيقة( ابلتنس يق مع مقر الويبو" )انظر الربانمج  ىل ا  ، اسرتاتيجيات التنفيذ(. فهيي تريم ا 

للماكتب اخلارجية يف الثنائية املقبةل أأن يسهم يف تقيق اكمال يف الأهداف الاسرتاتيجية للويبو. ومن شأأن الهدف املقرتح 
ىل  أأهداف الويبو الاسرتاتيجية داخل البدلان املضيفة والأقالمي احمليطة ويف دمع تقيق الأهداف الاسرتاتيجية للمنظمة. وا 

أأهداف ونتاجئ متوقعة جانب الاسرتاتيجية املشرتكة والأهداف العامة السالف ذكرها، ميكن للك مكتب خاريج أأن يكون هل 
 أأكرث تديدا تركز عىل الاحتياجات احمللية يف البدل املضيف وال قلمي احملي .

تمتثل ولية املاكتب اخلارجية يف تمل مسؤولية الاضطالع ابلأنشطة وفقا ل طار النتاجئ املقرتح يف وثيقة الربانمج و  .31

ة يف الويبو، خخطوط رفع التقارير لتسهيل التنس يق بني املقر ولك واملزيانية للثنائية التالية. وسيس متر العمل بنظام احلومك
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عداد خط  العمل لتنفيذ الأنشطة، والتقيمي ابس تخدام مؤرشات الأداء كام هو مقرتح يف الربانمج  . 31مكتب خاريج، وا 
 وس يتناول القسم التايل لك مكتب خاريج قامئ مبزيد من التفصيل.

 مكتب الويبو يف س نغافورة

ىل جوار معظم املنظامت احلكومية تقع م .39 رافق مكتب الويبو يف س نغافورة داخل مجمع جامعة س نغافورة الوطنية، ا 
أأورواب،  –ادلولية الأخرى اليت تقع مقارها يف س نغافورة: رابطة التعاون الاقتصادي ل س يا واحملي  الهادئ، ومؤسسة أ س يا 

انمج الأمم املتحدة ال منايئ. ويتيح موقع املكتب فرصا للتعاون. ويقع مركز واملركز العاملي للتفوق يف اخلدمة العامة التابع لرب
ىل جوار مؤسسات التحكمي الأخرى مكركز س نغافورة للتحكمي  الويبو للتحكمي والوساطة يف س نغافورة يف ماكسويل تشامربز ا 

 مريكية للتحكمي.ادلويل، واحملمكة ادلولية للتحكمي التابعة لغرفة التجارة ادلولية والرابطة الأ 

ىل بعض تاكليف املرافق وتاكليف و  .31 توفر حكومة س نغافورة املباين لالك املكتبني وتدفع تاكليف ال جيار، ابل ضافة ا 
نشاء مكتب الويبو يف س نغافورة، مهنا الأاثث واملعدات الالزمة لهتيئة  الصيانة. كام قدمت تاكليف أأساس ية للتجهزي تتصل اب 

(. ويوجد دلى مكتب الويبو يف 3115من التفاق املربم بني الويبو وس نغافورة عام  4و 1ن املكتب وتشغيهل )الفقرات
ىل قاعة رمسية جمللس ال دارة تكفي لعقد اجامتعات حبضور ما يصل  41تتسع حلوايل  قاعة معلس نغافورة  مندواب، ابل ضافة ا 

ىل  رية من منشورات الويبو وكتيباهتا اليت يراجعها مشاراك. كام حيتوي مكتب الويبو يف س نغافورة عىل مجموعة كب 31ا 
 ابنتظام. الزائرون

يسمح مكتب الويبو يف س نغافورة لواكلت الأمم املتحدة الأخرى أأو ماكتب امللكية الفكرية دلى ادلول الأعضاء و  .33
يف س نغافورة أأو يف  قمينياملقابالت الشخصية مع املرحشني للوظائف امل ابس تخدام قاعات اجامتعاته لتعقد اجامتعاهتا أأو لتجري 

قامة الفعاليات املتصةل ابمللكية الفكرية، فعىل سبيل املثال، اس تخدمت جامعة  ال قلمي. كام أأُنا تعري مبانهيا ملؤسسات عديدة ل 
سوربون )س نغافورة( مؤخرا مباين مكتب الويبو يف س نغافورة ل قامة حفل اس تقبال املندوبني القادمني حلضور برانمج 

عنوانه "اجلوانب القانونية للأعامل الفاخرة"، وهو ما أأاتح ملكتب الويبو يف س نغافورة فرصة تقدمي عرض عن دور  تنفيذي
 الويبو والرتوجي خلدمات الويبو العاملية.

، اتسع نطاق 3131و 3119و 3116من خالل سلسةل من التفاقات ومذكرة تفامه وتبادل املذكرات املوقعة يف و  .33
بو وحكومة س نغافورة ليوفر أأنشطة مشرتكة ل ذاكء الوعي ابمللكية الفكرية وبناء القدرات يف جمال امللكية التعاون بني الوي 

الفكرية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا يف ال قلمي، ول نشاء مركز الويبو للتحكمي والوساطة يف س نغافورة، ولتحديد 
، مت متديد مدة 3131ملكتبني وموظفوهام. ومن خالل تبادل للمذكرات يف ديسمرب الامتيازات واحلصاانت اليت يمتتع هبا الك ا

ىل ست س نوات، أأي حىت  . ويف لك عام يتفق مكتب س نغافورة للملكية الفكرية 3132فرباير  3اتفاق مكتب الويبو ا 
يف ال قلمي، مع الرتكزي  ومكتب الويبو يف س نغافورة عىل برانمج مشرتك جديد للأنشطة املصممة ملساعدة ادلول الأعضاء

 بشلك خاص عىل دول رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا.

 وتمتثل أأهداف مكتب الويبو يف س نغافورة فامي ييل: .31

 تعزيز ماكنة معاهدات الويبو وخدماهتا العاملية كنظام الرباءات ادلويل ونظام مدريد ونظام لهاي؛ "  3"

يز ماكنته )انظر املرفق الثال( لالطالع عىل ملخص دمع مركز الويبو للتحكمي والوساطة يف س نغافورة وتعز و  "  3"
 خدمات املركز(؛
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مساعدة ادلول الأعضاء يف رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا عىل تنفيذ خطة معل حقوق امللكية الفكرية اليت و  "  1"
لرابطة ، ول س امي جمالت التعاون مع الويبو اليت طلهبا الفريق العامل التابع ل3135-3133أأقرهتا الرابطة للفرتة 

 واملعين ابلتعاون يف جمال امللكية الفكرية؛

دارة امجلاعية يف ال قلمي؛و  "  4"  العمل مع أأحصاب املصاحل ل نشاء وتعزيز منظامت لال 

جراء تقياميت ميدانية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت دلى ماكتب امللكية الفكرية يف ال قلمي، مبا يف ذكل و  "  5" ا 
جراءات الأعامل وال جر  اءات الترشيعية، ومكيات بياانت امللكية الفكرية، والعمل املرتامك حاليا، وموارد تليل: ا 

 املكتب، والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت، ووضع الأمتتة؛

دارة وتنفيذ مذكرة التفامه املوقعة بني الويبو وحكومة س نغافورة واليت تتأألف من أأنشطة مشرتكة؛و  "  6"  ا 

 تقدهما الويبو عىل مدار الساعة أأثناء ال طار الزمين اخملصص. دمع اخلدمة اليتو  "  2"

جيار ماكن املكتب  3115وفقا للمرفق أألف ابتفاق و  .34 بني الويبو وس نغافورة، تتحمل حكومة س نغافورة تاكليف ا 
ىل دولر  51 111 وأأيضا تاكليف صيانة املناطق العامة واملرافق، واخلدمات املياكنيكية والكهرابئية، واملنافع، واليت تصل ا 

ىل وزارة  1724دولر س نغافوري =  3س نغافوري ) فرنك سويرسي(. ويف لك عام يقدم مكتب الويبو يف س نغافورة ا 
دولر س نغافوري اذلي خيصص  51 111دولر س نغافوري بناء عىل أأن مبلغ  31 111القانون مطالبات ابلتعويض بقمية 

 41 111رابئية واملنافع مبوجب التفاق بني الويبو وس نغافورة، يتضمن حوايل لك عام للصيانة واخلدمات املياكنيكية والكه
ىل رشكة يوانيتد برمياس لميتد لصيانة املناطق العامة واملرافق.  دولر س نغافوري تدفعها وزارة القانون ا 

اتصالته، ول س امي وسوف يمت تزويد مكتب الويبو يف س نغافورة قريبا هبواتف بروتوكول ال نرتنت بغية ختفيض نفقات  .35
ضفاء مزيد من املرونة عىل  ىل ذكل، جيري حاليا الاضطالع بدراسات مع املقر بغية ا  اليت جيرهيا مع مقر الويبو. وابل ضافة ا 

س ياسة الويبو املتعلقة ابلسفر، حبي( يمتكن مكتب الويبو يف س نغافورة ومركز التحكمي والوساطة من رشاء تذاكر السفر من 
ماكنية احلجز يف الوالكء العا ملني يف س نغافورة مبارشة بدل من أأولئك العاملني يف جنيف. وهذا من شأأنه أأن يتيح ا 

الرحالت اجلوية عرب ال نرتنت دلى رشاكت سفر منخفضة التلكفة يف ال قلمي. ويعترب وجود قاعيت اجامتعات دلى مكتب 
ت بشأأن تنظمي الاجامتعات يف س نغافورة. ويف املتوس ، تبلغ الويبو يف س نغافورة عامال حافزا قواي يؤثر يف اختاذ القرارا

فرنك سويرسي لالجامتع اذلي  3 111التلكفة ال دارية لأي اجامتع ينظمه مكتب الويبو يف س نغافورة يف مبانيه حوايل 
الحظة أأنه ل يمت يس تغرق يومني. وهو سعر أأفضل كثريا من الأسعار التجارية للفنادق وغريها من الأماكن. ومن اجلدير ابمل

ىل  عادة تمل أأية تاكليف للرتمجة التحريرية أأو الفورية يف الاجامتعات اليت ينظمها مكتب الويبو يف س نغافورة. وابل ضافة ا 
ن قاعات املؤمترات جمهزة حبي( تتيح مشاركة املتحدثني عن بعد من مقر الويبو أأو من أأماكن أأخرى حول العامل ممن  ذكل، فا 

نرتنت.يس تطيعون املش  اركة يف الاجامتعات املنعقدة يف مكتب الويبو يف س نغافورة عرب ال 

طار اخلدمة اليت تقدهما و  .36 يشلك مكتب الويبو يف س نغافورة عنرصا همام يف ش بكة اخلدمات اليت تقدهما الويبو يف ا 
ىل الويبو يمت ا   ن التصالت الواردة ا  ىل س نغافورة عىل مدار الساعة. وعندما يكون مكتب جنيف مغلقا، فا  عادة توجهيها ا 

 .أأثناء بعض النوافذ
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 ورسائل الربيد ال لكرتوين اليت يتلقاها مكتب الويبو يف س نغافورة املاكملات: 3اجلدول 

مركز التحكيم 

والوساطة

المكالمات

خدمات عامةخدمات عامةالمتدربونخدمات عامةعلى مدار الساعة

1860253760يناير-ديسمبر 2012

243052630يناير-يونيو 2013

مكتب الويبو في سنغافورة

البريد اإللكترونيالمكالمات

 

فامي يتعلق ابلتصالت وأأنشطة خماطبة امجلهور، يوحض الرمس البياين وجود نزعة حنو زايدة اس تخدام املوقع و  .32
 (.www.wipo.int/singaporeلكرتوين ملكتب الويبو يف س نغافورة )ال  

 : عدد مرات تصفح املوقع ال لكرتوين ملكتب الويبو يف س نغافورة3الشلك 

 

 استنادا ا ىل بياانت منتصف العام 3131مالحظة: مت تقدير رمق 

حصائيات غوغل، شهد املوقع ال لكرتوين زايدة  3131لأول مرة عام منذ أأن مت تسجيل البياانت و  .31 ابس تخدام ا 
ىل  ابملائة 51 بنس بة . وتدل هذه النتيجة عىل زايدة أأمهية منطقة رابطة أأمم جنوب 3131عام  مس توايت التصفحاستنادا ا 

 رشيق أ س يا يف عامل امللكية الفكرية ومعل مكتب الويبو يف س نغافورة.

ىل  .39 ىل تسني بنية وحمتوى املوقع ال لكرتوين ملكتب  3131ذكل، فقد اكمتل يف وقت مبكر يف وابل ضافة ا  معل أأدى ا 
ىل احملتوى ذي القمية يف موقع الويبو ال لكرتوين  ضافة أأدوات جديدة لتحسني النفاذ ا  الويبو يف س نغافورة. كام أأنه متت ا 

للملكية  Quickfindقع مكتب الويبو يف س نغافورة( ونظام مكواصفات البدلان )املعروضة ال ن عىل الصفحة الرئيس ية ملو 
ىل نظام امللكية الفكرية جبوانبه اخملتلفة يف لك  الفكرية املس تخدم يف رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا اذلي يتيح للزابئن النفاذ ا 

ن الفرص للرتوجي دوةل من ادلول الأعضاء عرب بوابة واحدة مركزية. وينش  مكتب الويبو يف س نغافورة يف البح( ع
خلدمات الويبو العاملية من خالل املشاركة يف الفعاليات والعمل بشلك استبايق عىل بناء العالقات مع امجلعيات ومجموعات 

أأحصاب املصاحل. وبرصف النظر عن حلقات العمل واملهامت اليت يوفرها موظفو مكتب الويبو يف س نغافورة، فقد شارك هذا 
ىل يوليو  3133حداث واجامتعا وفعالية تروجيية خالل الفرتة من يونيو  91والوساطة يف املكتب ومركز التحكمي  . 3131ا 

ن مكتب الويبو يف س نغافورة حيدد فرص التوس مي من أأجل زايدة الوعي بتوس مي الويبو وأأيضا ضامن  ىل ذكل، فا  وابل ضافة ا 
 ية.اس تخدام شعار الويبو مبا يتفق وس ياسة الشعارات ومبادهئا التوجهي 

http://www.wipo.int/singapore
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، عندما مت افتتاح مركز التفوق يف جمال اخلدمة العامة التابع لربانمج الأمم املتحدة ال منايئ يف 3131حىت مارس و  .11
س نغافورة، اكنت الويبو يه املنظمة الوحيدة التابعة للأمم املتحدة املمثةل يف س نغافورة. ويتخصص مركز التفوق يف جمال 

املتحدة ال منايئ يف أأحباث الس ياسات والتبادل العاملي للمعارف واملعلومات حول س ياسات  اخلدمة العامة التابع لربانمج الأمم
اخلدمة العامة واسرتاتيجياهتا ومؤسساهتا. وحيافظ مكتب الويبو يف س نغافورة عىل التصال الوثيق ابملركز، رمغ عدم وجود 

ىل نرش تقرير برانمج الأمم املتحدة ال منايئ جمال مشرتك للعمل يف امللكية الفكرية. وقد وجه مكتب الويبو يف س   نغافورة دعوة ا 
لياسون،  3131عن التمنية البرشية يف س نغافورة يف أأبريل  وعرض أأنشطته عىل انئب الأمني العام للأمم املتحدة، الس يد اين ا 

 .3131اذلي زار مركز برانمج الأمم املتحدة ال منايئ يف مايو 

نشاء خطوط اتصالت و .13 أأفضل وعالقات أأقوى مع مقديم املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية ال خرين يف سبيل ا 
يف ال قلمي حبي( يكون مكتب الويبو يف س نغافورة أأكرث اطالعا عىل العمل اجلاري وأأكرث قدرة عىل أأن يعرض عىل املقر 

 مائدة مس تديرةاجامتع  3131يف مارس صورة أأمكل لأنشطة امللكية الفكرية يف ال قلمي، بدأأ مكتب الويبو يف س نغافورة 
رمسي مع القامئني بأأعامل امللكية الفكرية يف السفارات وتكل املنظامت اليت توفر املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية  غري

قلمي رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا ) سا واململكة املتحدة من الولايت املتحدة الأمريكية وفرن  القامئني بأأعامل امللكية الفكريةيف ا 
ة احلرة الأسرتالية املنطقة التجارياذلين يتخذون من س نغافورة مقرا هلم، وممثيل هيئة امللكية الفكرية بأأسرتاليا، وأأمانة 

رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا، والاتاد الأورويب، ومرشوع رابطة جنوب رشيق أ س يا محلاية حقوق امللكية النيوزيلندية/
ذلي ينفذه مكتب التنس يق يف السوق ادلاخلية(، والياابن، ومجهورية كوراي اذلين يتخذون من ال قلمي )ا ECAPالفكرية 

 مقرا هلم(.

قلميي ودون و  .13 قام مكتب الويبو يف س نغافورة بتسهيل مجموعة من الفعاليات والزايرات ادلراس ية اليت اكن لها تركزي ا 
قلميي، واليت تغطي النطاق الواسع ملوضوع امللكية جنازات  ا   3133الفكرية. وتوحض بعض الأرقام املعروضة أأدانه نتاجئ وا 

 :3131و

عدد الفعاليات اليت قام بتسهيلها مكتب الويبو يف س نغافورة أأو مكتب مركز التحكمي والوساطة يف س نغافورة  "  3"
مندواب من ش ىت  366، )حي( اجتذبت ما يزيد مجموعه عىل 33خالل الشهور الامثنية عرش السابقة = 

 ال قلمي(؛ بقاع

قلميية اليت شارك فهيا مكتب الويبو يف س نغافورة أأو مركز التحكمي و  "  3" عدد الفعاليات الوطنية أأو دون ال 
 ؛53والوساطة خالل الشهور الثين عرش السابقة = 

 برامج الزايرات ادلراس ية اليت مت تنظميها/اس تقبالها = اثنني؛و  "  1"

لرتوجيية الأخرى اليت حرضها مكتب الويبو يف س نغافورة أأو أأشاكل املشاركة والاجامتعات والفعاليات او  "  4"
 .91مركز التحكمي والوساطة = 

 مكتب الويبو يف الياابن

ىل اكسوميغاس ييك يف يناير  .11 جراء اسرتاتيجيا  3133اكن نقل مكتب الويبو يف الياابن من مبىن جامعة الأمم املتحدة ا  ا 
دمات الويبو وأأيضا تعزيز التعاون مع هيئات احلكومة يف البدل املضيف يف سبيل تعزيز وظائف املكتب ليخدم املنتفعني خب

جيارا جتاراي ومؤمن تأأمينا قواي. وتبلغ مساحة املكتب ال داري  والصناعة الياابنية. ويقع مكتب الويبو يف الياابن يف مبىن مؤجر ا 
 للعرض اذلي تقدم به البدل املضيف فرنك سويرسي، وامتثال 331 111مرت مربع. ويبلغ ال جيار الس نوي  311حوايل 
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جيار ماكن املكتب ميول من قبل حكومة الياابن منذ 3115 يف ضايف، اكن ا  ، فامي يتعلق بعدم تمل الويبو لأي عبء مايل ا 
 ذكل احلني.

رباءات ويركز مكتب الويبو يف الياابن ال ن عىل دمع خدمات امللكية الفكرية العاملية، ول س امي فامي يتعلق بنظام ال .14
ادلويل ونظام مدريد وحفص الياابن لنظام لهاي؛ واملشاركة يف الش بكة العامة لالس تجابة لطلبات الزابئن؛ وأأنشطة تكوين 

الكفاءات، اليت تعمتد يف متويلها بدرجة كبرية عىل املساهامت السخية من حكومة الياابن. ويمت تقيق نتاجئ ممتازة من خالل 
 ابملائة 31بنس بة تزيد عىل  3133ت الياابنية. وقد زادت طلبات نظام الرباءات ادلويل من الياابن يف املشاركة بقوة مع الرشاك

يداعات نظام الرباءات ادلويل عىل مس توى العامل( كام  ابملائة 31مبا يفوق كثريا املتوس  العاملي )بمكية تشلك أأكرث من  من ا 
 خالل نفس الفرتة.يف  ابملائة 11زادت طلبات مدريد بنس بة تزيد عىل 

 ويوجد دلى مكتب الويبو يف الياابن حاليا الأهداف والأولوايت احملددة التالية: .15

تعزيز ماكنة خدمات الويبو العاملية مثل نظام الرباءات ادلويل ونظام مدريد، والتنس يق مع احلكومة املضيفة  "3"
ىل اتفاق لهاي خالل الس نوات القادمة  ؛للتحضري لنضامم الياابن ا 

تقدمي خدمات تتسم ابلكفاءة يف الوقت املناسب للمس تخدمني ومودعي الطلبات يف نظام الرباءات ادلويل و  "3"
ىل خدمات مركز PETENTSCOPEونظام مدريد وقواعد البياانت العاملية مثل ركن الرباءات  ، ابل ضافة ا 

 الويبو للتحكمي والوساطة؛

وتعزيز مرشوعات الرشاكة العاملية للويبو مثل مرشوع الويبو املتعلق  التعاون مع الصناعة الياابنية لتطويرو  "1"
 ؛RE:SEARCHومرشوع الويبو املتعلق ابلبح(  WIPO GREENابلتكنولوجيا اخلرضاء 

التنس يق مع البدل املضيف والبدل املاحن للصناديق الاستامئنية يف الياابن بشأأن امللكية الصناعية وحق املؤلف، و  "4"
عداد قاعدة بياانت ومساعدة امل قر يف تنفيذ الأنشطة اليت متولها صناديق الياابن الاستامئنية، مبا يف ذكل ا 

 ؛/http://www.wipo.int/ipadvantage/enعىل موقع  IP Advantageمعارف الويبو 

وجودة يف الياابن لتنظمي أأنشطة برانمج خملاطبة امجلهور خجزء من التعاون التعاون مع واكلت الأمم املتحدة املو  "5"
 بني الواكلت؛

مساعدة املقر يف التنس يق مع خرباء امللكية الفكرية وصناع الس ياسات من الياابن من أأجل الاس تفادة من و  "6"
ركة هؤلء اخلرباء خربة الياابن يف اس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية من أأجل الابتاكر من خالل مشا

 الاجامتعات؛ يف

 دمع اخلدمة اليت تقدهما الويبو عىل مدار الساعة أأثناء ال طار الزمين اخملصص.و  "2"

 :3133وقد اضطلع مكتب الويبو يف الياابن ابلأنشطة التالية يف  .16

طارنظم املكتب تسعة اجامتعات ) "3" ياابين للرباءات ومقر صندوق الياابن الاستامئين، ابلتعاون مع املكتب ال  يف ا 
الويبو وهيئة وطنية حملية )اتيلند((، وثالث حلقات معل يف طوكيو )س ياسة امللكية الفكرية، ومدريد، 

وتكنولوجيا املعلومات(، وحلقة معل يف ابنكوك، يف اتيلند )نظام الرباءات ادلويل(، ومخس دورات تدريبية 
 يف طوكيو.

http://www.wipo.int/ipadvantage/en/؛
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اجامتعا حرضها موظفون  11ات معل وندوات وغريها( لمتثيل الويبو )مهنا اجامتعا )حلق 94شارك املكتب يف و  "3"
اجامتعا تقريبا حرضها موظفون من مكتب الويبو يف  61من لك من مقر الويبو ومكتب الويبو يف الياابن، و

 الياابن فق (؛

د، وقد نظم مكتب الويبو اجامتعا لتعزيز ماكنة نظام الرباءات ادلويل ونظام مدري 44نظم املكتب ما مجموعه و  "1"
 يف الياابن هذه الاجامتعات وشارك فهيا مجيعا؛

طالق اخلدمات اليت تقدم عىل مدار الساعة؛و  "4"  شارك املكتب مع ماكتب خارجية أأخرى يف ا 

ضافة و  "5" ىل قاعدة بياانت 14قام مكتب الويبو يف الياابن بتحدي( وا  اليت يوجد هبا  IP Advantage حاةل ا 
حاةل، وتعترب موردا همام لدلراسات ال فرادية املتعلقة ابلنتفاع ابمللكية الفكرية يف تعزيز  321من  ال ن أأكرث

 القدرة التنافس ية للرشاكت يف البدلان النامية؛

مت تدي( املوقع ال لكرتوين ملكتب الويبو يف الياابن )وهو ابللغتني ال نلكزيية والياابنية( بغية خماطبة املنتفعني و "6"
 (.wipo/ja/offices/japan/-http://www.wipo.int/aboutخبدمات الويبو يف الياابن )وعنوانه 

 ورسائل الربيد ال لكرتوين اليت تلقاها مكتب الويبو يف الياابن يه اكلتايل؛ ابملاكملاتال حصاءات اخلاصة و  .12

 3133ورسائل الربيد ال لكرتوين اليت تلقاها مكتب الويبو يف الياابن عام  املاكملات: 3 الشلك

 

يعمل مكتب الويبو يف الياابن مكقدم حميل خلدمة دمع أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية، ومكقدم لدلمع لش بكة  .11
، يشارك مكتب الويبو يف الياابن بقوة 3133وبدءا من الويبو العامة لالس تجابة لطلبات الزابئن، وكدامع لتكوين الكفاءات. 

ىل أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية. ويف العام الأول ملبادرته اجلديدة هذه، ركز املكتب بشلك مزتايد  يف تقدمي اخلدمات ا 
نش  مكتب الويبو يف عىل نظام الرباءات ادلويل ونظام مدريد ومعل بشلك مكثف عىل تعزيز ماكنة خدمات الويبو. حي( 

ىل  44الياابن يف القيام بأأنشطة تروجيية مت تنفيذها يف  ماكان خمتلفا يف الياابن. وتنوعت فئات املشاركني من حمايم الرباءات ا 
. ومن بني الفعاليات الأربع والأربعني، انفرد مكتب الويبو 6 311الرشاكت اخلاصة والأاكدمييات وبلغ عدد املشاركني حوايل 

 فعالية، وهو ما سامه بقوة يف ختفيض التلكفة اليت يتحملها املقر وزايدة الكفاءة. 14لياابن بتغطية يف ا

تعمل املعلومات املتاحة ابللغة احمللية )الياابنية( عىل تسهيل فهم أأحصاب املصاحل الياابنيني لأنظمة وأأنشطة الويبو و  .19
ن مكتب الويبو يف الياابن يدير موقعه ال لكرتوين ثنايئ اللغة ويوفر املعلومات ابللغة  املتعلقة ابمللكية الفكرية. وكام ُذكر أ نفا، فا 
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ىل  61، نرش مكتب الويبو يف الياابن أأكرث من 3133الياابنية. ويف  مقال عىل موقعه ال لكرتوين للقراء الياابنيني. وابل ضافة ا 
. وقد PATENTSCOPE قاعدة بياانت ركن الرباءاتذكل، أأنتج مكتب الويبو يف الياابن ترجامت ايابنية دلليل مس تخدم 

ضافة قمية للمنظمة خلك.  سامهت هذه الأنشطة يف تسني التصال بأأحصاب املصاحل يف الياابن وا 

للرباءات  فامي يتعلق بتكوين الكفاءات، لعب مكتب الويبو يف الياابن أأيضا دورا كبريا يف التعاون مع املكتب الياابينو  .41
لقات معل ودورات تدريبية فعاةل وانحجة. واكن املشاركون يف حلقات العمل وادلورات التدريبية من بقاع واملقر من خالل ح

قلمي احملي  الهادئ وأأفريقيا وأأمرياك الالتينية. واكنت اللقاءات تغطي مجموعة واسعة النطاق من جداول  ش ىت يف العامل ك س يا وا 
نفاذ دارة امللكية الفكرية والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات. الأعامل، تشمل ممارسات حفص الرباءات وال   وا 

قام مكتب الويبو يف الياابن بمتثيل الويبو يف فعاليات خارج الياابن يف بدلان مثل اتيلند والهند، حي( سامه مكتب و  .43
تكنولوجيا املعلومات  الويبو يف الياابن مكتحدث وكوس ي  يف مسائل تتعلق ابمللكية الفكرية كربوتوكول مدريد وأأدوات

 والتصالت دلى الويبو ونظام الرباءات ادلويل.

ومثة ُنج اعمتده مكتب الويبو يف الياابن يف الرتوجي لنظام الرباءات ادلويل ونظام مدريد وثبت أأنه الهنج الأكرث فعالية،  .43
والتقيمي تمت جبهود مشرتكة. واكنت  أأل وهو التعاون مع املكتب الياابين للرباءات. حي( اكنت أأنشطة التخطي  والتنفيذ

ىل عدد من املس تخدمني احلاليني واحملمتلني لنظام الرباءات ادلويل ونظام مدريد يمت التخطي  لها اسرتاتيجيا  الزايرات الفردية ا 
كام اكن مكتب  ويمت تنظميها جبهود مشرتكة بني مكتب الويبو يف الياابن واملكتب الياابين للرباءات ابلتنس يق مع مقر الويبو.

ابلتعاون مع املكتب الياابين للرباءات. وقد أأدت هذه  الويبو يف الياابن يتعامل بفعالية مع اس تفسارات املتابعة من املشاركني
ىل زايدة كبرية يف طلبات نظام الرباءات ادلويل ونظام  اجلهود املشرتكة مع محةل تروجيية مت التخطي  لها ختطيطا اسرتاتيجيا ا 

 .3133 مدريد يف

ن مكتب الويبو يف الياابن دليه اتصالت ممتازة ويتعاون بشلك ممتاز يف  .41 وفامي يتعلق ابلتنس يق مع احلكومة املضيفة، فا 
تنظمي الاجامتعات املشرتكة للمس تخدمني وغريمه من أأحصاب املصاحل يف الياابن. مفثال، تربز الصناعة واجلامعة وحمامو 

ىل مبادرة  الرباءات كثالثة ّجات تعترب من  WIPOأأمه أأحصاب املصاحل يف جمال امللكية الفكرية، وقد أأدى ذكل ا 
GREEN )اليت أأطلقهتا امجلعية الياابنية للملكية الفكرية )ويه مجموعة تضم أألفي رشكة ايابنية هتمت مبسائل امللكية الفكرية ،

 .3133و 3133 يف

يف طوكيو، تمتثل خربة مكتب الويبو يف الياابن يف أأن التعاون مع  وفامي يتعلق ابلتعاون مع واكلت الأمم املتحدة الاكئنة .44
ذاكء الوعي العام ابمللكية الفكرية بني دوائر الأمم املتحدة يف طوكيو ومل يسهم  واكلت الأمم املتحدة الأخرى ظل عند مس توى ا 

ىل أأن املل  سهاما قامي يف أأهداف الويبو الاسرتاتيجية، ويرجع ذكل بصورة رئيس ية ا  كية الفكرية تعترب جمال متخصصا جتهل ا 
ىل حد كبري كيف ميكن الاخنراط يف تعاون بني الواكلت بشأأنه. وقد بذل مكتب الويبو يف  واكلت الأمم املتحدة الأخرى ا 

 الياابن ّجودا لتوعية موظفي واكلت الأمم املتحدة يف طوكيو خخطوة أأولية. وفامي ييل اثنان من أأمثةل أأشاكل التعاون:

طار موضوع  "3" يوم الأمم املتحدة )وهو يوم س نوي يكون عادة يف أأكتوبر: تعقد منظامت الأمم املتحدة فعاليات يف ا 
: تقيق املس تقبل اذلي نريده"، ومشلت مواد 31ʿريو + ’، اكن املوضوع هو "ما بعد 3133معني. ويف 

ىل ذكل عالنية مكتب الويبو يف الياابن تكل املتصةل ابلبيئة. وابل ضافة ا  ، طبع مكتب الويبو يف الياابن نرشة ا 
 .(؛IP Advantageعن احلدث تسل  الضوء عىل ادلراسات ال فرادية لالبتاكر املس تدام املأأخوذة من 

)أأكتوبر(؛ قد ل يكون هذا مثال جيدا، ولكن هذا احلدث، اذلي اشرتك يف  Global Festaالعيد العاملي و  "3"
ية من بيهنا وزارة الشؤون اخلارجية، شهد مشاركة الكثري من املنظامت ادلولية، رعايته واكلت حكومية ايابن 
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، حي( قام 3133اليت اكن من بيهنا واكلت اتبعة للأمم املتحدة. وقد شارك مكتب الويبو يف الياابن عام 
 بعرض وتوزيع مواد عن أأنشطة الويبو ل ذاكء الوعي ابمللكية الفكرية.

معهد الأمم املتحدة ملنع املمثةل يف طوكيو يه الواكةل ادلولية للطاقة اذلرية ومنظمة العمل ادلولية و وواكلت الأمم املتحدة  .45
وبرانمج الأمم املتحدة ال منايئ وصندوق الأمم املتحدة للساكن ومفوضية الأمم  ومعامةل اجملرمني يف أ س يا والرشق الأقىصاجلرمية 

عالم ومنظمة الأمم املتحدة للطفوةل ومنظمة الأمم املتحدة للتمنية الصناعية املتحدة لشؤون الالجئني ومركز الأمم املتح دة لال 
 وجامعة الأمم املتحدة وبرانمج الأمم املتحدة للمتطوعني وبرانمج الأغذية العاملي والويبو.

احل يف ، اس تجاب مكتب الويبو يف الياابن للامتسات تقدمت هبا دول أأعضاء أأخرى ل طالع أأحصاب املص3133ويف  .46
تكل البدلان عىل املعارف املتاحة يف الياابن عن امللكية الفكرية. وقدم مكتب الويبو يف الياابن عرضا أأثناء اجامتعات عقدت 

دلى الويبو، وتعزيز ماكنة نظام  . واكن العرض يغطي أأدوات تكنولوجيا املعلومات والتصالت3133يف اتيلند والهند يف 
ىل أأن هذه البدلان ال س يوية أأقرب مدريد يف الياابن، والاس ت خدام الاسرتاتيجي للرباءات من قبل الصناعة الياابنية. ونظرا ا 

ىل جنيف، فقد سامهت يف تنفيذ الأنشطة بكفاءة أأكرب. ىل الياابن مهنا ا   كثريا ا 

 مكتب الويبو يف الربازيل

ىل منطقة أ منة وجتارية يزتايد جذهبا للأ  .42 عامل والرشاكت واملنظامت من قبيل املكتب انتقل مكتب الويبو يف الربازيل ا 
ىل وسائل النقل العام ومرافق الفنادق. ويس تخدم املكتب مبىن  ال قلميي للبنك ادلويل. وتمتزي املنطقة أأيضا بسهوةل الوصول ا 

جيارا جتاراي ويبلغ ال جيار الس نوي )مبا فيه الكهرابء ووصةل ال نرتنت والهاتف والصيانة( حوايل  فرنك  341 111مؤجر ا 
 سويرسي، تتحملها مزيانية الويبو.

نشاء صندوقني استامئنيني؛ يركز الأول عىل تعزيز  .41 وقد تفاوض مكتب الويبو يف الربازيل مع حكومة الربازيل بشأأن ا 
ين اس تخدام نظام امللكية الفكرية وتطوير صالحيات حامية امللكية الفكرية والانتفاع هبا عىل الصعيد التجاري، ويتخصص الثا

وقد جاء الك التفاقني نتيجة لقدرة مكتب الويبو يف الربازيل يف تعزيز أأنشطة التعاون القامئة عىل التعاون بني بدلان اجلنوب. 
دارة الصندوقني من قبل مكتب الويبو يف الربازيل.عىل تعزيز ادلمع املايل ال ضايف لأنشطة الويبو  ، وتمت ا 

 لأهداف والأولوايت والأنشطة احملددة التالية:وتوجد دلى مكتب الويبو يف الربازيل ا .49

 مساعدة املقر يف املهام والأنشطة اجلارية يف الربازيل؛ "3"

قلمي أأمرياك الالتينية والاكرييب، ويف أأقالمي أأخرى؛و  "3"  مساعدة املقر يف املهام والأنشطة اجلارية يف ا 

طار صندويق الرب و  "1" دارته، كام هو حمدد التخطي  للعمل املقرر الاضطالع به يف ا  ازيل الاستامئنيني وتنفيذه وا 
 وفقا للأهداف احملددة من قبل احلكومة الربازيلية وأأهداف الويبو الاسرتاتيجية؛

 العمل عىل اس تحداث مصادر جديدة ل يرادات املنظمة. ومثة مثالن حمددان ذلكل، هام:و  "4"

 يدين؛التوقيع عىل صندويق الربازيل الاستامئنيني اجلد )أأ( 

نشاء مركز ادلفاع عن امللكية الفكرية و  )ب(  توقيع الويبو وحكومة الربازيل عىل مذكرة التفامه املتعلقة اب 
 ؛3131)مركز وساطة(، اذلي مت افتتاحه يف مارس 

 املشاركة يف اخلدمة اليت تقدهما الويبو عىل مدار الساعة؛و  "5"
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 ية، مثل نظام الرباءات ادلويل ونظام مدريد ونظام لهاي؛تعزيز ماكنة معاهدات الويبو وخدماهتا العامل و  "6"

، وادلراسات الاقتصادية WIPO Greenمساعدة املقر يف تعزيز ماكنة مرشوعات الويبو وتنفيذها، مثل و  "2"
جراءات امللكية الصناعية، وغريها؛ مرشوع نظاماملتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية، و   أأمتتة ا 

دارة خدمات او  "1"  لوساطة والتحكمي ابلتعاون مع مركز التحكمي والوساطة.ا 

يركز مكتب الويبو يف الربازيل ال ن عىل دمع الأنظمة العاملية للملكية الفكرية، ول س امي فامي يتعلق بفحص الربازيل و  .51
لكثرية املتعلقة لنظام مدريد ونظام لهاي؛ واملشاركة يف الش بكة العامة لالس تجابة لطلبات الزابئن؛ ودمع املرشوعات ا

قلمي أأمرياك الالتينية؛ والتعاون بني بدلان اجلنوب. وقد  بتكنولوجيا املعلومات والبنية التحتية مع ماكتب امللكية الفكرية يف ا 
يداعات نظام الرباءات ادلويل من املقميني  ظهرت نتيجة العمل عىل الرتوجي لس تخدام نظام امللكية الفكرية مثال يف زايدة ا 

ىل  3131من  ابملائة 32يليني بنس بة الرباز   .3133ا 

، مت التوقيع عىل مذكريت تفامه جديدتني مع احلكومة الربازيلية، بمتويل من الربازيل. ووفقا ل حدى 3133ويف  .53
ة املذكرتني، يتعاون مركز الويبو للتحكمي والوساطة مع املكتب الربازييل للملكية الفكرية دلمع بناء مركز ادلفاع عن امللكي

الصناعية التابع للمكتب الربازييل للملكية الفكرية، ول دارة الوساطات والتحكمي يف اعرتاضات ومنازعات العالمات التجارية 
 والرباءات. ومبوجب مذكرة التفامه الثانية، كام ُذكر من قبل، متول الربازيل مجموعة من الأنشطة واملرشوعات بني بدلان اجلنوب.

 املتعلقة ابلس تفسارات الهاتفية واخلدمات اليت تقدم عىل مدار الساعة:وفامي ييل ال حصاءات  .53

 3133: التصالت اليت تلقاها مكتب الويبو يف الربازيل عام 3اجلدول 

 الربيد ال لكرتوين املاكملات الوس يةل

 خدمات عامة عىل مدار الساعة خدمات عامة عىل مدار الساعة اخلدماتالفرتة/

ىل ديس  غري متاح 83 غري متاح 108 3133مرب من سبمترب ا 

ىل ديسمرب   120 غري متاح 3 311 غري متاح 3133من يناير ا 

مع رشاكء من أأمثال معهد  3133اجامتعا عام  311وعىل الصعيد الوطين، حرض مكتب الويبو يف الربازيل حوايل  .51
جانريو، واتاد صناعات ولية ساو  ، والاتاد الوطين للصناعات، واتاد صناعات ولية ريو ديFIOCRUZ كروزفيو

ابولو، والواكةل الربازيلية لالبتاكر، وبنك التمنية الوطين، ومعهد الربازيل الوطين للملكية الصناعية، ووزارة العالقات 
تاكر التابعة اخلارجية، ووزارة الثقافة، ووزارة التمنية والصناعة والتجارة، ووزارة العلوم والتكنولوجيا والابتاكر، وواكةل الاب 

للجامعة الاكثوليكية يف ريو دي جانريو، واملنتدى الوطين ملديري التكنولوجيا، وش بكة التكنولوجيا يف ريو دي جانريو، 
 وامجلعية الوطنية للأحباث وتطوير الرشاكت الابتاكرية، وواكةل التعاون الربازيلية التابعة لوزارة العالقات اخلارجية.

ىل ذكل، قا .54 م مكتب الويبو يف الربازيل بتسهيل مجموعة كبرية من الفعالية والزايرات ادلراس ية عىل الصعيد وابل ضافة ا 
، ونتيجة 3133الوطين وال قلميي وبني الأقالمي، اليت اكنت تغطي مجموعة واسعة من مسائل امللكية الفكرية. ويف فرباير 

الابتاكرية ومعهد الربازيل الوطين للملكية الصناعية، نظم للرشاكة املنشأأة مع امجلعية الوطنية للأحباث وتطوير الرشاكت 
ىل مقر الويبو مدهتا أأس بوع واحد مخلسة عرش ممثال للصناعة واحلكومة. واكنت هذه  مكتب الويبو يف الربازيل زايرة دراس ية ا 

 يا واحملامني الفدراليني.املبادرة مس تلهمة من أأربع جتارب انحجة سابقة مت تنظميها لأعضاء الربملان وقضاة احملمكة العل 
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ما ييل )وليس ذكل عىل سبيل  3133وتشمل قامئة الأنشطة الرئيس ية اليت اضطلع هبا مكتب الويبو يف الربازيل عام  .55
 احلرص(:

تنظمي مؤمترات واجامتعات دولية وأأقالميية مثل )أأ( الاجامتع الأقالميي ملناقشة حومكة امللكية الفكرية؛ واملوارد  "  3"
املؤمتر و عارف التقليدية والفوللكور؛ وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة )برازيليا، الربازيل(، )ب( الوراثية وامل

ادلويل حول الاس تخدام الاسرتاتيجي للملكية الفكرية يف جمال الرايضة )ريو دي جانريو، الربازيل(، )ج( 
الندوة ادلولية حول و ازيل(، )د( الاجامتع الأقالميي حول أأمتتة مكتب امللكية الفكرية )ريو دي جانريو، الرب و

 البياانت اجلغرافية )فوراتلزيا، س يارا(؛

قلميية مثل املائدة املس تديرة ال قلميية حول امللكية الفكرية واملنافسة )ريو دي و  "  3" تنظمي اجامتعات ا 
 الربازيل(؛ جانريو،

قلميية مثل الاجامتعات الثالثة للجان التقنية والتوجهي و  "  1" ية التابعة للنظام التعاوين ال قلميي دمع تنظمي اجامتعات ا 
 جانريو، الربازيل؛ ولامي، بريو؛ وسانتياغو، ش ييل(؛)ريو دي  PROSURبروسور 

تنظمي برامج تدريبية من قبيل ما ييل: )أأ( دوراتن من سلسةل "امللكية الفكرية واملوضوعات الناش ئة"، )ب( و  "  4"
املس تواين الأسايس واملتوس "، )ج(  –الفكرية نسختان من "برامج التدريب عىل الوساطة يف امللكية و 
طين للملكية حمارضات يف دراسة ماجس تري امللكية الفكرية والابتاكر والتمنية اليت يقدهما معهد الربازيل الو و 

 ؛الربازيل –الصناعية 

نشاء نو  "  5" ظام ادلول املشاركة يف جلان واجامتعات تقنية مثل كون املكتب )أأ( عضوا يف الفريق العامل املعين اب 
عضوا يف جلنة توجيه ش بكة امللكية الفكرية يف ريو دي جانريو، و الناطقة ابلربتغالية للعالمات التجارية، )ب( 

ضيفا مدعوا يف جلنة امللكية الفكرية التابعة للجمعية الوطنية للأحباث وتطوير الرشاكت الابتاكرية و )ج( 
 الربازيل. يف

الاتاد الوطين للصناعات واتاد صناعات الولية للرتوجي لس تخدام  املشاركة يف اجامتعات عديدة نظمهاو  "  6"
ىل نظام مدريد وعىل التحدايت والفرص املاثةل  نظام امللكية الفكرية، مع الرتكزي بشلك خاص عىل الانضامم ا 

 أأمام قطاع التصدير.

معظمها ممول من صندويق الربازيل  ، وقد اكن3133وتوحض الأمثةل العديدة التالية بعض الأنشطة اليت مت تنفيذها يف  .56
ىل أأن صندويق الربازيل الاستامئنيني 3و 3الاستامئنيني  كبري يف  وفرقاما بمتويل تكل الأنشطة، مت تقيق  3و 3. وابل ضافة ا 

يف  التاكليف من قبل الويبو، حي( مت تنفيذ كثري من الأنشطة يف املوقع. وتوحض القامئة غري الشامةل التالية قدر الوفر
 التاكليف اذلي حققه مكتب الويبو يف الربازيل نتيجة لمتثيل مقر الويبو يف املوقع.

ىل  .52 وقد قام مكتب الويبو يف الربازيل أأيضا بزايرة ممثيل املؤمتر الوطين من أأجل تأأكيد أأمهية انضامم البدل يف املس تقبل ا 
فرنك سويرسي للك  1 111ناك سويرساي، ووفر بذكل فر  3 513بروتوكول مدريد. وبلغت نفقات مكتب الويبو يف الربازيل: 

هممة اكن من املمكن أأن يقوم هبا أأحد موظفي الويبو العاملني يف جنيف. وقد مت عقد العديد من الاجامتعات واملؤمترات عرب 
صناعية بني أأبريل الفيديو بني مكتب الويبو يف الربازيل ومركز الويبو للتحكمي والوساطة ومعهد الربازيل الوطين للملكية ال 

نشاء مركز التحكمي والوساطة التابع ملعهد الربازيل الوطين 3133ويونيو  ، وجرت فهيا مناقشة مسائل تتعلق مبسار تنفيذ ا 
بعثات عىل الأقل ملوظفي الويبو العاملني يف جنيف، تبلغ  4للملكية الصناعية. وقد مكنت هذه الاجامتعات الويبو من توفري 

 فرنك سويرسي. 13 111تلكفهتا تقريبا 
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، اجمتع مكتب الويبو يف الربازيل ومعهد الربازيل الوطين للملكية الصناعية وواكةل التعاون الربازيلية 3133مايو  1يف و .51
ىل الويبو يف وقت لحق. واكن الهدف  يف ريو دي جانريو ملناقشة الرشوط الأساس ية لالتفاق اذلي قدمته حكومة الربازيل ا 

التعاون املذكور هو الهنوض بأأنشطة التعاون بني بدلان اجلنوب. وقد مت التوقيع عىل هذا الصندوق  الأسايس لتفاق
الاستامئين اجلديد أأثناء اجامتع الويبو الأقالميي الأول حول التعاون بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية اذلي عقد يف 

ىل  1برازيليا يف الفرتة من  وفرت هذه املبادرة عىل الويبو ابتعاث أأحد موظفهيا العاملني يف  . وقد3133أأغسطس  31ا 
 فرنك سويرسي تقريبا. 31 111جنيف، وهو توفري بلغ قدره 

قلمي  .59 وقد عقد الاجامتع الوطين السادس ملنتدى مديري الابتاكر والتكنولوجيا يف بيلمي، عامصة ولية ابرا الواقعة يف ا 
ىل  32الأمازون، يف الفرتة من  مشاراك من مراكز الابتاكر التكنولويج )ويه متاثل ماكتب  311، وحرضه 3133مايو  39ا 

( التابعة للجامعات، ومراكز الأحباث، وممثيل حكومات الولايت واحلكومة الفدرالية، ومن NITs –نقل التكنولوجيا 
رسائيل ب فرناك سويرساي.  4 359لغت تلكفهتا الرشاكت. وقد قام صندوق الربازيل الاستامئين بمتويل بعثة خبري دويل من ا 

ىل  3 461ة بلغت تلكفهتا بعثة موظفني واحدوقام مكتب الويبو يف الربازيل بمتويل  فرناك سويرساي. وقد أأدى هذا النشاط ا 
 فرنك سويرسي. 1 111توفري بعثة أأحد موظفي الويبو العاملني يف جنيف تبلغ تلكفهتا تقريبا 

ع حكومة سلطنة عامن، اتفق املشاركون عىل التوصية ابلضطالع ابلأنشطة التالية الاجامتعات اليت عقدت م وخالل .61
ىل الربازيل للمؤسسات اليت تس تخدم نظام 3يف مرشوع مقبل للتعاون بني بدلان اجلنوب: ) ( قيام وفد عامين بزايرة دراس ية ا 

 الندواتتنظمي سلسةل من و ( 1تفاع هبا جتاراي؛ )برامج تدريبية حول حامية امللكية الفكرية والان و ( 3الابتاكر الربازييل؛ )
لتعزيز ماكنة امللكية الفكرية والابتاكر بني صناع الس ياسات واملس تخدمني احملمتلني. وقد قام مكتب الويبو يف الربازيل بمتويل 

 فرناك سويرساي. 34 126بعثة موظفني واحدة بلغت تلكفهتا 

ىل  4وخالل الفرتة من  .63 ع لأول مرة يف الربازيل، دلى معهد الربازيل الوطين للملكية الصناعية، ، اجمت3133يونيو  6ا 
بدلا من أأمرياك الالتينية وأأفريقيا )وحرض مشارك واحد من مكتب  35حمرتفون يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت من 

كوادور، والسلفادور، : أأنغول، وش ييل، والرأأس الأخرض، وكوس تارياكةامللكية الفكرية يف البدلان التالي ، وكواب، وا 
وهندوراس، وامجلهورية ادلومينيكية، واملكس يك، وموزامبيق، وابراغواي، وأأوروغواي( وذكل ملناقشة احللول والأنظمة 

جراءات امللكية الصناعيةالقامئة ل دارة امللكية الفكرية، مع الرتكزي بشلك خاص عىل مرشوع  . وأأثناء الاجامتع، نظام أأمتتة ا 
جراءات العمل اليت تعمتد عىل انق ش املشاركون املوضوعات التالية: تدايت أأمتتة مكتب امللكية الفكرية، والانتقال من ا 

ىل ما يوفره نظام امللكية الفكرية من خدمات  جراءات مؤمتتة ابلاكمل، وحومكة البياانت، وتوس يع نطاق النفاذ ا  ىل ا  الورق ا 
امجلهور العام ولأغراض التعاون ال قلميي. وقد حرض حمرتفان من املقر ل سداء عرب ال نرتنت من قبل مودعي الطلبات و 

قلمي أأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان  نشاء بنية تتية أأفضل وأأنسب للملكية الفكرية يف ا  املشورة بشأأن احللول املمكنة ل 
 فرناك سويرساي. 13 939النشاط مببلغ الناطقة ابلربتغالية. وقد قام صندوق الربازيل الاستامئين بمتويل هذا 

وعقد يف سانتياغو، يف ش ييل، اجامتع للجنة التوجهيية التابعة ملرشوع بروسور )مرشوع نظام التعاون التشغييل يف  .63
امللكية الفكرية يف أأمرياك اجلنوبية(. وقد حرض رؤساء ماكتب امللكية الفكرية التالية هذا الاجامتع اذلي موهل صندوق 

كوادور، وابراغواي، وبريو، الربازي ل الاستامئين ونظمه مكتب الويبو يف الربازيل: الأرجنتني، والربازيل، وش ييل، وكولومبيا، وا 
وسورينام، وأأوروغواي. وأأثناء الاجامتع، وقع رؤساء ماكتب امللكية الفكرية املذكورة عىل التفاق اذلي أأس بغ الصفة الرمسية 

ىل ذكل، وافقت اللجان التقنية والتوجهيية التابعة ملرشوع بروسور أأثناء عىل الطابع املؤسيس ملرشوع برو سور. وابل ضافة ا 
ىل ختفيض جحم الرباءات e-PECالاجامتع يف ش ييل عىل اس تخدام املنصة التعاونية للفحص ال لكرتوين  . وتريم هذه املنصة ا 

ىل مس توى جودة أأفضل وتقيق درجة أأكرب من  الكفاءة يف حفص الرباءات. وقد قام صندوق الربازيل املرتامكة بغية الوصول ا 
 مشاراك يف هذا الاجامتع اذلي عقد يف سانتياغو، يف ش ييل. 36الاستامئين بمتويل مشاركة 
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نشاء برانمج للتعاون بني بدلان اجلنوب يف س ياق جدول أأعامل التمنية. ويف هذا الصدد، وافق .61 ادلول  توقد مت ا 
قالميي ملناقشة حومكة امللكية الفكرية؛ واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور؛ وحق الأعضاء عىل تنظمي اجامتع أأ 

ىل  1املؤلف واحلقوق اجملاورة، ومت عقد هذا الاجامتع يف برازيليا من  . وانقش ممثلو س تة وعرشين بدلا 3133أأغسطس  31ا 
ال جراءات اليت ميكن أأن تعزز اس تخدام امللكية الفكرية كأداة انميا من أأمرياك الالتينية وأأفريقيا والرشق الأوس  وأ س يا 

للتقدم الاقتصادي والاجامتعي. وقد ركز الاجامتع املذكور عىل: تعزيز تبادل اخلربات الوطنية يف املسائل املتعلقة حبومكة 
اجملاورة بني البدلان النامية والبدلان  امللكية الفكرية؛ واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور؛ وحق املؤلف واحلقوق

فرناك سويرساي. وقام مكتب الويبو  13 341الأقل منوا. وقام صندوق الربازيل الاستامئين بمتويل أأربعة متحدثني دوليني مببلغ 
ىل توفري حوايل  3 421يف الربازيل بمتويل بعثة موظفني واحدة مببلغ  فرنك  1 111فرناك سويرساي. وأأدت هذه املبادرة ا 

 سويرسي يه تلكفة ابتعاث أأحد موظفي الويبو العاملني يف جنيف.

، عقد يف ريو دي جانريو املؤمتر ادلويل حول الاس تخدام الاسرتاتيجي للملكية الفكرية 3133سبمترب  31و 33ويف  .64
اس تخدام الرباءات والعالمات يف جمال الرايضة. وانقش هذا املؤمتر الكبري حامية امللكية الفكرية مع الرتكزي بشلك خاص عىل 

التجارية وال ذاعة كأدوات لتشجيع الابتاكر يف جمال الرايضة الوطنية. ومن العوامل اليت زادت من الاهامتم ابملناقشة أأن 
. وأأوحض 3136بية عام والألعاب الأومل  3134ة القدم عام الربازيل ستس تضيف أأحدااث رايضية كبرية مثل كأس العامل لكر 

الفرص اليت ميكن للبدلان أأن تصنعها عند اس تقبالها للأحداث الرايضية والعنارص اليت جيب وضعها يف الاعتبار  املتحدثون
مشارك. ومثة ندوات أأخرى  311بغية تقيق ماكسب اقتصادية واجامتعية من الأنشطة الرايضية. وحرض املؤمتر أأكرث من 

. وعقب مرامس الافتتاح، مت التوقيع عىل 3134عامل لكرة القدم عام مزمع تنظميها يف املدن اليت ستس تضيف مبارايت كأس ال
مذكرة تفامه بني الويبو ومعهد الربازيل الوطين للملكية الصناعية لزتويد الأطراف يف القضااي املرفوعة دلى معهد الربازيل 

ىل ذكل، قام ا ملدير العام أأيضا بتوقيع التفاق التنفيذي الوطين للملكية الصناعية خبدمات بديةل لتسوية املنازعات. وابل ضافة ا 
ىل اس تخدام أأفضل لنظام امللكية الفكرية  بني الويبو وحكومة الربازيل لتعزيز التعاون بني بدلان اجلنوب من أأجل الوصول ا 

ا وأأوروغواي من قبل البدلان النامية. وقام صندوق الربازيل الاستامئين بمتويل أأربعة مشاركني من الأرجنتني وش ييل وكولومبي
س بانيا، مببلغ  فرناك سويرساي. وقام مكتب  45 256ومخسة متحدثني من أأسرتاليا واململكة املتحدة وسويرسا والربتغال وا 

 فرناك سويرساي. 33 131الويبو يف الربازيل بمتويل قاعة املؤمترات مببلغ 

ا مكتب الويبو يف الربازيل أأو مبساعدة اكن التعاون الأفقي )بني بدلان اجلنوب( يف أأنشطة التدريب اليت ينظمهو  .65
 مكتب الويبو يف الربازيل يضم موظفني من العديد من بدلان أأمرياك الالتينية وأأفريقيا والرشق الأوس  وأ س يا.

(: القمية 3الصناديق الاستامئنية املعنية "بتعممي ثقافة امللكية الفكرية واعامتد أأفضل املامرسات" )الصندوق الاستامئين و  .66
 فرنك سويرسي( 1 313 111ية للمرشوع )حوايل اللك 

 املبالغ اليت تسلمهتا الويبو: "  3"
 فرناك سويرساي 159 491:  3133ديس مبر  31يف 
 فرناك سويرساي 121 541:  3133نومفرب  2يف 
 فرناكت سويرسية 393 916:  3131فرباير  1يف 

 فرناك سويرساي 312 456:  3133يف  3نفقات الصندوق الاستامئين  "  3"
 فرناكت سويرسية 411 314: 3131حىت مارس  3فقات الصندوق الاستامئين ن

 فرناك سويرساي 636 194الأموال املتاحة:  

(: القمية اللكية 3صندوق الربازيل الاستامئين لتعزيز التعاون بني بدلان اجلنوب )الصندوق الاستامئين  "  1"
 فرنك سويرسي( 3 151 111للمرشوع )حوايل 
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 ا الويبو:املبالغ اليت تسلمهت "  4"
 فرناكت سويرسية 96 331:  3131فرباير  39يف 
 فرناك سويرساي 15 495:  3131يوليو  31يف 

 فرناكت سويرسية 313 615:  3131الأموال املتاحة يف يوليو 

ىل جانب مكتب الويبو يف الربازيل، يوجد الكثري من ماكتب ممثيل الأمم املتحدة، مثل  .62 برانمج ويف ريو دي جانريو، وا 
ومكتب ى القالعية يف البدلان الأمريكية، مركز ماكحفة امحلو  – مؤسسة المتويل ادلولية، و لأمم املتحدة للمس توطنات البرشيةا

، ومنظمة الأمم املتحدة للطفوةل، ومركز الاسرتاتيجية ادلولية للأمم املتحدة للحد من الكوارث، وتنس يق الشؤون ال نسانية
عالم، و  ئني الأمم املتحدة ل غاثة وتشغيل الالج  ، وواكةل)اليونسكو( الأمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة منظمةالأمم املتحدة لال 

دارة شؤون السالمة والأمن)الأونروا(، و  الفلسطينيني يف الرشق الأدىن . ويتعاون مكتب الويبو يف الربازيل مع هذه ا 
طالقها   يف ريو دي جانريو. مقر للأمم املتحدةمؤخرا ل نشاء الواكلت يف مسائل الأمن ويف العملية اليت أأعيد ا 

ن أأنشطة مكتب الويبو يف الربازيل خالل  .61 ميكن التعبري عهنا ابلعدد ال جاميل للمشاركني يف أأكرث  3133وابختصار، فا 
مها املكتب اجامتعا قام مكتب الويبو يف الربازيل بتنظميها أأو دمعها أأو حضورها. حي( شارك يف الفعاليات اليت نظ  311من 

فرنك سويرسي يف  111 111مشاراك. ومت توفري حوايل  5 111أأو ساعد يف تنظميها، مبا فهيا أأنشطة التدريب، حوايل 
وحده نظرا لقيام مكتب الويبو يف الربازيل بتنظمي هذه الفعاليات أأو املساعدة يف تنظميها، حي( شارك فهيا موظفو  3133 عام

نفاقه )بمتويل من الصندوق الاستامئين الويبو العاملون يف ريو دي جا ىل املبلغ اذلي مت ا  والصندوق  3نريو، ابل ضافة ا 
ىل املبلغ اذلي استمثره الصندوق الاستامئين 3الاستامئين   3( يف تنفيذ الأنشطة املذكورة أ نفا. وتقدر هذه الوفورات، مضافة ا 

 فرنك سويرسي تقريبا. 251 111، مببلغ 3والصندوق الاستامئين 

نشاهئا  تُسن املاكتب اخلارجية القامئة منذ ا 

كام يتضح من الأنشطة اليت اضطلعت هبا املاكتب اخلارجية القامئة، اكن هناك تسن كبري يف اخلدمات اليت تقدهما  .69
 ة.املاكتب اخلارجية القامئة وادلور اذلي تقوم به. وقد نتجت هذه التحس نات عن اجلهود املبذوةل يف جمالت عديدة خمتلف

 التحس نات

طار  .21 اكن أأول جمال للرتكزي هو توضيح دور لك مكتب خاريج ووظائفه، مع مراعاة الأهداف الاسرتاتيجية للويبو وا 
ىل   النتاجئ التالية: ظهورنتاجئ الربانمج واملزيانية فامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية بصفة عامة. وقد أأدى ذكل ا 

و يف س نغافورة يسهامن يف دمع أأنظمة امللكية الفكرية العاملية، بدأأ مكتب الويبو يف الربازيل ومكتب الويب "  3"
واملساعدة التقنية لتنفيذ مرشوعات البنية التحتية، وتكوين الكفاءات، والتعاون بني بدلان اجلنوب، وأأيضا، 

طار صندوق الربازيل الاستامئين؛ دارة الأنشطة يف ا   يف حاةل مكتب الربازيل، ا 

يقاف وظائفه املتعلقة ابلأحباث ابلتعاون مع جامعة الأمم املتحدة مث بدأأ الرتكزي بدأأ مكتب الويبو يف الياو  "  3" ابن اب 
طار صندوق الياابن الاستامئين. دارة الأنشطة يف ا   عىل دمع أأنظمة امللكية الفكرية العاملية وتكوين الكفاءات وا 

ىل مواقع أأكرث  .23 مالءمة للمهام اليت أأعيد تديدها للماكتب. واكن جمال الرتكزي الثاين يمتثل يف نقل املاكتب القامئة ا 
 يؤثر هذا عىل مكتب الويبو يف س نغافورة، الاكئن يف موقع مثايل جماور جملمع جامعة س نغافورة الوطنية. أأما يف حاةل ول

ين جديدة ما طرأأ عىل معهد الربازيل الوطين للملكية الصناعية من تول شامل، مت تأأجري مبامكتب الويبو يف الربازيل، فبعد
ىل مباين جديدة قريبة من 3133يف منطقة تتوفر فهيا متطلبات البنية التحتية. ويف يناير  ، انتقل مكتب الويبو يف الياابن ا 

 املكتب الياابين للرباءات ومركز الأنشطة التجارية فامي يتعلق ابمللكية الفكرية.



WO/PBC/21/INF.1 
19 
 

ىل املاكتب اخلارجية تديدا أأفضل. واكن اثل( جمال للرتكزي هو تديد جمالت تكوين الكفاءات ال .23 يت ينبغي نقلها ا 
زال العمل جار يف هذا الصدد، ولكن مثة بعض ال جنازات اليت تققت كام يرد فامي ييل. أأما أ خر جمال للرتكزي فاكن التأأكد  وما

وما زال العمل جار يف هذا من أأن مواصفات همارات املوظفني يف املاكتب اخلارجية القامئة تالمئ دور هذه املاكتب ووظائفها. 
طار برانمج التقومي  اجملال أأيضا، حمكوما بقيود املوارد القامئة وأأيضا يف س ياق املبادرة املعنية ابلتصممي التنظميي يف ا 

 الاسرتاتيجي.

 ويتصل اجملال الرابع اذلي عززت فيه الأمانة املاكتب اخلارجية ابخلدمات اليت تقدهما املاكتب اخلارجية القامئة .21
واس تخداهما يف أأداء اخلدمات اليت ل ميكن أأن يقدهما املقر. وقد بدأأ العمل بنظام لتقدمي اخلدمات عىل مدار الساعة أأو خدمة 

ساعة. فبعد الساعة السادسة مساء بتوقيت جنيف، يمت تويل املاكملات  34اس تقبال املاكملات الهاتفية يف الويبو عىل مدار 
ىل رمق هاتف الويب ذا اكنت الواردة ا  ىل مكتب اتصال الويبو يف نيويورك أأو مكتب الويبو يف الربازيل )بناء عىل ما ا  و تلقائيا ا 

ىل رمق  لغة التصال يه ال نلكزيية أأو ال س بانية أأو الربتغالية(. وبعد انهتاء العمل يف الأمريكتني، يمت تويل املاكملات الواردة ا 
ىل مكتيب الياابن وس نغافو  ذا اكنت لغة التصال يه الصينية أأو ال نلكزيية أأو الياابنية(. وبعد الويبو تلقائيا ا  رة )بناء عىل ما ا 

ىل املقر.  انهتاء العمل يف أ س يا، تعود املاكملات ا 

طالق اخلدمة عىل مدار الساعة يف سبمترب  .24 حصاءات الواردة يف لك قسم من الأقسام اليت 3133وقد مت ا  ، وطبقا لال 
حصاءات  تصف لك مكتب خاريج أأعاله، ىل ا  ن عدد املاكملات ظل يزيد ابس مترار منذ بدء اخلدمة. واستنادا ا  ، 3133فا 

ماكملة هاتفية يف لك شهر. ومن اجلدير ابملالحظة أأن الغرض من اخلدمة اكن الرد عىل  1 311تلقى املقر حوايل 
لكرتوين خمصص "لالتصال". وقد  الاس تفسارات العامة من امجلهور، ولهذا الغرض مت تديد أأرقام هاتف معينة يف موقع ا 

اكنت هناك ماكملات هاتفية أأخرى، عىل سبيل املثال من مس تخديم أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية مثل نظام الرباءات 
يف املس تخدمة اخلطوط ال عالمية ادلويل ونظام مدريد، اذلين يطلبون عادة أأرقاما مبارشة معينة تصلهم ابملوظفني املسؤولني )

 (.بارشة للرد عىل الاس تفسارات(امل طوط اخلونظام مدريد )ادلويل نظام الرباءات حاةل 

أأصبح امجلهور يأألف ال نرتنت أأكرث وأأصبحت الاس تفسارات تأأيت أأيضا عرب الربيد ال لكرتوين. حي( اكن املقر يتلقى  .25
صال" عرب الربيد ال لكرتوين. وظل عدد رسائل رساةل ابلربيد ال لكرتوين لك شهر عىل العناوين اخملصصة "لالت 3 311حوايل 

الربيد ال لكرتوين اليت تتلقاها املاكتب اخلارجية يزداد ابس مترار، كام هو موحض يف القسم اخلاص بأأنشطة املاكتب 
 القامئة. اخلارجية

مياثل جزئيا  وقد أأنشأأ لك من مكتب الويبو يف الياابن ومكتب الويبو يف س نغافورة موقعه ال لكرتوين اخلاص اذلي .26
املوقع ال لكرتوين ملقر الويبو ولكن ابحملتوى احمليل. وقد اجتذب املوقع ال لكرتوين ملوقع الويبو يف س نغافورة عددا مزتايدا من 

الزائرين، وهو ما يوحضه الرمس البياين الوارد يف القسم اخملصص ملكتب الويبو يف س نغافورة. أأما املوقع ال لكرتوين ملكتب 
قبال أأكرب عىل النسخة الياابنية من قبل املس تخدمني يف الياابن.الويبو يف   الياابن فهو ابللغتني ال نلكزيية والياابنية، ويوجد ا 

 3133( يف عام يدةالفر املواقع ال لكرتونية للماكتب اخلارجية )عدد الزايرات : 1اجلدول 

 ال جاميل الياابنية ال نلكزيية املوقع

لكرتوين لمكتب الويبو يف الربازي  ل ينطبق  ل ينطبق ل يوجد موقع ا 

 53 211 41 391 4 531 مكتب الويبو يف الياابن

 1 113 ل ينطبق 1 113 مكتب س نغافورة

 13 411 369 ل ينطبق لك لغات الأمم املتحدة مقر الويبو
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ل تقدمي اخلدمات يف الأنظمة يتعلق اجملال اخلامس ببنية الويبو التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت من أأج .22
رتالعاملية للملكية الفكرية، ويف جمالت أأخرى، عىل حنو مزتايد، مثل أأنشطة التوعية. وقد  الويبو بنيهتا التحتية  طوَّ

زت الرب  الش بيك من أأجل تسني تقدمي اخلدمات )مثل النظام ال لكرتوين ملعاهدة  لتكنولوجيا املعلومات والتصالت وعزَّ
( ومساعدة البدلان النامية يف تدي( الأعامل التجارية )نظام أأمتتة امللكية الصناعية (ePCT)بشأأن الرباءات  التعاون

(IPAS) وبرانمج ويبوكوس ،(WIPOCOS) دارة امجلاعية ، أأو نظام تكنولوجيا املعلومات اذلي توفره الويبو لال 
 ال بداعية(. للأعامل

 ليك تنظر فهيالت اليت جُترى مع أأحصاب املصلحة دللت اسرتاتيجية ويعطي التقدمي الرمقي للخدمات والتصا .21
مة من  ز اخلدمات املُقدَّ ِّ املاكتب اخلارجية. أأول ، تكنولوجيا املعلومات والتصالت وأأدوات الويبو عىل ال نرتنت ميكن أأن تُعز 

د أأيضا  تدايت وخماطر. ومن غري احمل  ىل العامل، ولكهنا تُوجِّ متل أأن تُغين أأنظمة الويبو لتكنولوجيا املعلومات املقر الرئييس ا 
جياد التأ زر والقمية املضافة اليت ميكن أأن تنتج عن  ىل ا  والتصالت عن وجود ماكتب خارجية جديدة، ولكن ينبغي أأن تؤدي ا 

 .التعاون بني املقر الرئييس واملاكتب اخلارجية

 PATENTSCOPE ية مثل ركن الرباءات ال لكرتوينوب ء اس تجابة )زمن الانتقال( مواقع الويبو ال لكرتون  .29
ن خوادم متللمس تخدمني يف أ س يا ل  كن معاجلته عن طريق مقر الويبو وحده، كام نوقش لحقا  مبزيد من التفصيل، حي( ا 

 بديةل ركن الرباءات توجد يف جنيف فق . وميكن أأن تقدم املاكتب اخلارجية حال  ممكنا  لهذه املشلكة عن طريق توفري وظائف
 للخدمات اليت اكنت ل تقدهما فامي س بق سوى اخلوادم املوجودة يف مقر الويبو.

ونظرا  لتغري الوسائل اليت تس تخدهما الويبو لتقدمي اخلدمات من وسائل التصالت التقليدية مثل املاكملات الهاتفية  .11
ىل تبادل البياانت من ليه  ورسائل الربيد ال لكرتوين واملواقع ال لكرتونية ا  ىل أ خر ابس تخدام أأحدث ما وصلت ا  حاسوب ا 

تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف الأنظمة العاملية للملكية الفكرية وغريها من اجملالت، ظهرت احتياجات لتعزيز أأنظمة 
ىل دمج الأنظمة لتوفري ش بكة ماكتب عا ملية خاصة تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف املاكتب اخلارجية مع وجود حاجة ا 

ىل مشالك يف أأمن أأنظمة تكنولوجيا املعلومات  ابلويبو. والرتاب  العاملي للمقر الرئييس واملاكتب اخلارجية يؤدي حامت  ا 
والتصالت وتصاممي ش باكت املاكتب اخلارجية مع املقر الرئييس الرضورية لالتصالت الفعاةل والتنس يق لتقدمي اخلدمات عىل 

ُأحرز تقدٌم يف تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت للماكتب اخلارجية من أأجل  املس توى العاملي. وقد
 التقدمي الرمقي العاملي للخدمات، ابتباع أأفضل املامرسات يف هذا اجملال.

أأهداف لك مكتب خاريج ترتب  وختتلف أأهداف املاكتب اخلارجية، ولكن توجد بعض الأهداف املشرتكة. و  .13
ح ملرشوع الربانمج وأأول طار النتاجئ املُقرتر وايته ونتاجئه املرتقبة بأأهداف الويبو الاسرتاتيجية، وهذه العالقة موصوفة يف ا 

طار النتاجئ اخلاص ابلربانمج  . ويُبني ِّ اجلدول التايل العالقة. وملزيد  3134/3135واملزيانية   .31من التفاصيل، انظر ا 

 أأهداف املاكتب احلالية وأأهداف الويبو الاسرتاتيجية: الرواب  القامئة بني 4اجلدول 

 مكتب الربازيل مكتب الياابن مكتب س نغافورة الأهداف الاسرتاتيجية

 x x x الثاين: تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز الأول

 x x x الثال(: تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية

 x x x تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها :الرابع

 x x x السابع: امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية

 x x x الثامن: أ لية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول الأعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل
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ز يف املقر الرئييس، بل ينبغي أأن تقوم ابلعمل  ومن املُتَّفق عليه معوما  أأن املاكتب اخلارجية ينبغي .13 ر العمل املُنجر ِّ أأل تُكر 
اذلي ل ميكن القيام به يف املقر الرئييس أأو اذلي ميكن القيام هبا يف املكتب اخلاريج عىل حنو  أأكرث كفاءة أأو فعالية من املقر 

وال جنازات اليت حققهتا يف تقرير النشاط اخلاص بلك  وكام تشري الأنشطة اليت قامت هبا املاكتب اخلارجية احلالية. الرئييس
 مهنا يف الأقسام املذكورة أ نفا ، ميكن تلخيص القمية املضافة للماكتب اخلارجية احلالية عىل النحو التايل:

نشاء أ لية تواصل قوية مع أأحصاب املصلحة احملليني واحلكومة املضيفة عن طريق البعثات والزايرات  "3" ل ميكن ا 
املاكتب اخلارجية يف التعاون مع ادلول الأعضاء لتلبية مطالب مس تخديم  تسامهقد عرضية، و ال

 الويبو؛ خدمات

وقد مت الاس تغناء عن بعثات عديدة بسبب مشاركة املاكتب اخلارجية يف اجامتعات البدل املضيف والبدلان  "3"
ىل أأنش  ؛ة مقر الويبو الرئييس  طاجملاورة هل، واليت أأضيفت ا 

اكنت املاكتب اخلارجية قادرة عىل زايدة عدد الأنشطة، مثل احللقات ادلراس ية وحلقات العمل، يف البدل و  "1"
املشاركة فهيا، بسبب قةل  غري قادرة عىلاكنت الوفود املُرسةلر من مقر الويبو الرئييس ل هالولرمبا املضيف اليت 

ز تكوين الكفاءات وت  ؛وفري املساعدة التقنيةاملوارد البرشية واملالية، مما عزَّ

وأأصبحت تغطية الويبو اجلغرافية عاملية )ش بكة معالء عاملية أأو خدمة عىل مدار الساعة( يف تقدمي خدمات  "4"
جنازها  ؛الويبو اليت ل يس تطيع مقر الويبو الرئييس وحده ا 

صفها وس يةل لتقدمي خدمات تشلك املاكتب اخلارجية جزءا  ل يتجزأأ من ش بكة ماكتب عاملية اتبعة للويبو بو و  "5"
ىل أأحصاب املصلحة يف لك أأحناء العامل بفعالية ويف الوقت املناسب  .ا 

 املوارد وفعالية التلكفة

هما البدل املضيف للماكتب القامئة  .11 حدى اكنت املسامهة املالية أأو العينية اليت قدَّ الفوائد. وتوفري املباين اليت ميكن أأن ا 
 الأمد فامي يتعلق ابملباين. عن عاتق الويبو املسؤولية الطويةل يزيل لقامئةا اكتب اخلارجيةاملتس تخدهما 

 : مساهامت احلكومة املضيفة5اجلدول 

 مكتب الربازيل مكتب الياابن مكتب س نغافورة املسامهة

 x x x الامتيازات واحلصاانت املمنوحة للمكتب

  x x توفري املباين

 x x x املشاركة يف تنظمي الاجامتعات

 x x  الصندوق الاستامئين

صة للماكتب اخلارجية الو  .14 ُمبيَّنة يف اجلدول التايل اذلي يُوحض ِّ توزيع املوارد عىل املاكتب اخلارجية  قامئةاملوارد املُخصَّ
طار مزيانية الربانمج  القامئة صة ملكتب نيويورك التنس يقي من أأجل املقارنة(: 31يف ا   )ويُبني  أأيضا  املوارد املُخصَّ
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ردة أأو املقرتحة للماكتب اخلارجية6اجلدول   : املزيانيات املُعمت
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 املزيانية املزيانية املزيانية املزيانية  

متدة املعدةل   متدة املع  املقرتحة املع

  3111/3119 3131/3133 3133/3131 3134/3135 
 نيويورك

  195 3 153 3 314 3 443 نواملوظف    
  293 111 114 916 املوظفني خالف

 3 612 3 913 3 361 3 142 ال جاميل

 
 الربازيل    
 3 243 3 345 591 ل ينطبق نواملوظف    

  539 531 15 ل ينطبق املوظفني خالف
 3 363 3 655 621 ل ينطبق ال جاميل

 
 طوكيو    
  114 413 114 612 نواملوظف    

  314 311 33 33 املوظفني خالف
 3 111 613 155 659 ال جاميل

 
 س نغافورة    
 3 213 3 141 3 514 125 نواملوظف    

 491 541 326 354 املوظفني خالف
 3 324 3 196 3 231 539 ال جاميل

 2 361 6 511 4 933 1 515 ال جاميل، املاكتب احلالية     

     

 93أألف فرنك سويرسي، و 335 ما يقرب من 3133لربازيل يف عام نفقات ماكتب س نغافورة والياابن وا بلغتو  .15
أألف فرنك سويرسي عىل التوايل )مجيع نفقات غري املوظفني(، خبالف نفقات  312أألف فرنك سويرسي و

 .الاستامئنية الصناديق

يف أأسس املقارنة  بعني الاعتبار متاما   ذتُأخِّ  3133/3131والكفاءة احملققة يف الويبو من حي( التاكليف يف الفرتة  .16
مة يف مرشوع الربانمج واملزيانية للفرتة   ،. وبفضل ّجود الأمانة املتواصةل لتحقيق مزيد من الكفاءة3134/3135املُس تخدر

نشاء املاكتب اخلارجية اجلديدة. وبناء   دة، مبا يف ذكل ا  أأصبح من املمكن استيعاب ارتفاع الضغ  عىل تاكليف مبادرات ُمحدَّ
ضافية لهذا الغرض خالف ما ورد بوضوح لتنظر فيه ادلول الأعضاء وتوافق عليه خجزء توقَّع يُ عىل ذكل، ل  اس تخدام أأموال ا 

 .3134/3135من مرشوع الربانمج واملزيانية لفرتة الس نتني املقبةل 

جاميل عدد العاملني يف املنظمة 3111وفامي يتعلق ابملوارد البرشية، جعلت الويبو، منذ عام  .12 كام هو دون تغيري،  اثبتا  ، ا 
مداد املاكتب اخلارجية القامئة ابملوظفني. وهذا يعين أأنه ل توجد، حىت ال ن، أأي  ويف نطاق هذه القيود اس تطاعت الويبو ا 

حدى اخلدمات  ضافية طويةل الأمد للموارد البرشية عن املاكتب القامئة. وعالوة عىل ذكل، كام تبنيَّ مؤخرا  يف ا  مسؤولية ا 
 ُ م خدمات ال دارية امل مة، تكون اخلدمات احمللية أأقل تلكفة يف الربازيل )أأقل من النصف مقارنة  مبعدل جنيف(، أأو تُقد ِّ قدَّ

ذات جودة أأعىل من موظفني جييدون لغتني )ال نلكزيية والياابنية( يف طوكيو وموظفني جييدون ثالث لغات )ال نلكزيية 
 خبدمات مماثةل متوفرة يف جنيف ابملعدل نفسه. وال س بانية والربتغالية( يف الربازيل، مقارنة  
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، وموظف من 5-كتب الويبو يف س نغافورة يه: موظف من الرتبة مد، وموظف من الرتبة فمل واملوارد البرشية  .11
فرت  ، وموظف مؤقت. 4-الرتبة ف ملدة حمددة )عقد  ا  ( خبري 35حلول الأعامل ملكتب امللكية الفكرية )الربانمج  شعبةُ  وقد وظَّ

 املوظفني( يف مكتب س نغافورة من أأجل املسامهة يف تقدمي املساعدة التقنية يف املنطقة. ويس تعني مركز الويبو للتحكمي غري
 والوساطة أأيضا  مبوظفني مؤقتني يف مكتب املركز يف س نغافورة اذلي يقع يف مبىن أ خر يف املدينة.

لن من مزيانية  4-وموظف من الرتبة ف 5-رتبة فكتب الويبو يف الياابن يه: موظف من المل واملوارد البرشية  .19 يُموَّ
الويبو، وموظفان مؤقتان ميولن من صندوق الياابن الاستامئين. وموظف لدلمع ال داري بنصف دوام تقدمه رشكة عامةل 

ل من مزيانية الويبو.  ويُموَّ

، وموظفان مؤقتان 5-من الرتبة ف ، وموظف3-كتب الويبو يف الربازيل يه: موظف من الرتبة مدمل واملوارد البرشية  .91
لن من مزيانية الويبو.  يُموَّ

 طلب ماكتب خارجية جديدة

 الالامتسات أأو الطلبات

نشاء ماكتب خارجية جديدة خالل معلية املشاورات )انظر أأدانه(، واعتبارا  من يوليو ا .93  3131س متر تزايد طلبات ا 
قلمي لك مهنا. واعتبارا  من تلقى املدير العام عددا  من الالامتسات الرمسية امل قدمة للمنظمة ل نشاء ماكتب خارجية جديدة يف ا 

مة لتكل الطلبات 3131يوليو عام  جاميل عدد البدلان املُقد ِّ ،  31، بلغ ا  مت بعض الطلبات مكتوبة  بدلا  عىل النحو التايل. وقُد ِّ
مت طلبات أأخرى شفواي  من مسؤولني رفيعي املس توى يف البدلا  ن.بيامن قُد ِّ

ثيوبيا، والهند، والأردن، واملكس يك، واملغرب،  اجلزائر، وبنغالديش، والاكمريون، وش ييل، والصني، ومرص، وا 
ونيجرياي، وبامن، وبريو، وتونس، وتركيا، والس نغال، وجنوب أأفريقيا، ومجهورية كوراي، ورومانيا، والاتاد الرويس، 

 ابل نلكزيية(. الأجبدي والولايت املتحدة الأمريكية، وزمبابوي )ابلرتتيب

 عقد مشاورات غري رمسية

ذكرها، وابلأخص بعد صدور قرار من امجلعية العامة للويبو يف  السابقتلقى املدير العام الالامتسات الرمسية  .93
 )انظر املرفق احلادي عرش واملرفق الثاين عرش(. ووافقت امجلعية العامة عىل بدء معلية مشاورات غري رمسية 3131 سبمترب

نشاء ماكتب خارجية جديدة.  بني ادلول الأعضاء لوضع س ياسة بشأأن ا 

ىل املمثلني ادلامئني مجليع البعثات 3131ديسمرب  31وُعقدت أأول مشاورة غري رمسية مفتوحة يف  .91 ت ادلعوة ا  . وُوّج ِّ
ىل 3133يونيو  36يف مثلها ادلامئة يف جنيف. وُعقدت مشاورٌة اثنيٌة  ت ادلعوة أأيضا  ا  م . وُوّج ِّ مجيع البعثات ادلامئة. وقدَّ

عالمية اثنية )انظر املرفق الرابع  عالمية  غري رمسية )انظر املرفق الثال( عرش( للمشاورة الأوىل ومذكرة ا  املدير العام مذكرة  ا 
لكرتوين عرش( للمشاورة غري الرمسية الثانية. وُأتيحت املذكراتن ابللغات ال نلكزيية والفرنس ية وال س بانية، ونرُشات عىل  موقع ا 

ليه.  خاص ميكن للبعثات ادلامئة النفاذ ا 

 واتُفق معوما  خالل املشاورتني غري الرمسيتني عىل ما ييل: .94

ينبغي أأن تكون للماكتب اخلارجية قمية مضافة وأأن تبارش الأنشطة اليت ميكن القيام هبا عىل حنو أأكرث كفاءة  "3"
 فعالية من املقر الرئييس؛ أأو

قلميية؛ وأأن املاكتب "3"  اخلارجية ميكن أأن تؤدي مزجيا  من الوظائف اخملتلفة تلبية للأولوايت واخلصائص ال 
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ذا اكنت املنظمة قادرة عىل القيام بذكل من الناحية املالية؛ يُقاموينبغي أأل  "1" ل ا   مكتب خاريج جديد ا 

ِّج وحذر   "4"  .ورصد ما يقابل ذكل من موارد من أأجل تديد همام املاكتب اخلارجية وينبغي اتباع ُنج ُمتدر 

، اس تعرضت الأمانُة، اس تجابة  3133ويف ادلورة التاسعة عرش للجنة الربانمج واملزيانية اليت ُعقدت يف سبمترب  .95
جراء مشاورات شامةل. ومنذ  تتعلقملداخليت وفدين، مسائل  ىل ا  ت بوجود حاجة ا  نشاء ماكتب خارجية جديدة، وأأقرَّ اب 

مدير العام فرٌص للتشاور بشلك فردي مع ادلول الأعضاء املهمتة أأو للتشاور يف اجامتعات غري رمسية ذكل احلني، ُأتيحت لل
 مع بعض ادلول الأعضاء.

عن مقرتحات ملموسة من ادلول الأعضاء املهمتة  3131ومل تُسفِّر املشاورات اليت ُأجريت يف النصف الأول من عام  .96
اليت تقع فهيا البدلان املهمتة أأو مبعايري هذا الاختيار. ومل يوجد أأي اعرتاض عىل فامي يتعلق بس ياسة اختيار بدلان املنطقة 

عتا يف املشاورتني غري الرمسيتني يف عايم  اللتاناملبادئ اليت تضمنهتا املذكراتن ال عالميتان  . وأأشار املدير 3133و 3131ُوز ِّ
ىل أأن املشاورات ينبغي أأن توّج ِّ  ها ادلول الأعضاء وأأن هذه املشاورات ينبغي أأن تكون معلية العام يف عدد من املناس بات ا 

أأحدااث  مس تقةل. ويف حني أأن بعض البدلان اكنت تشارك يف معلية التشاور املس مترة، اليت اكنت جترى يف املقام  ، لمس مترة
رغبهتا يف ترسيع  الأول فامي بني بدلان مناطق معينة، أأعربت بدلان أأخرى مس تعدة لس تضافة ماكتب خارجية جديدة عن

دراج اقرتاح ملموس ل جراء مناقشات رمسية يف جلنة الربانمج واملزيانية. وبناء  عىل  َّت املدير العام عىل ا  معلية التشاور، وحث
دراج مقرتح يف  ما أأدلت به البدلان املهمتة وبعد التفكري يف املبادئ املقرتحة عىل ادلول الأعضاء، رأأى املدير العام أأن ا 

ىل مرحةل اتلية.مرشوع   الربانمج واملزيانية ينبغي أأن يُسه ِّل معلية التشاور لالنتقال ا 

مت الأمانة تقريرا  عن املناقشات اليت دارت يف دورة جلنة الربانمج واملزيانية اليت ُعقدت يف يوليو  .92 للنظر  3131وقدَّ
هاواكن القصد من التقرير تسهيل معلية يف اقرتاح املاكتب اخلارجية اجلديدة امخلسة )انظر املرفق اخلامس عرش(.  ادلول  توّج ِّ

 الأعضاء. وجييب التقرير عن العديد من الأس ئةل املهمة اليت أأثريت خالل املشاورات التحضريية اليت جرت قبل ادلورة.

 دور املاكتب اخلارجية يف الويبو

 الاحتياجات والتربير

نشاء ماكتب خارجية جديدة ه .91 ىل ا  قلمي لك  31و طلب أأكرث من أأحد مقاييس احلاجة ا  نشاء ماكتب خارجية يف ا  بدلا  ا 
ا . ىل ادلول الأعضاء لتقرر كيفية الاس تجابة بشلك مناسب لهذا الطلب الكبري من بدلان كثرية جد   مهنا. والأمر يرجع ا 

 :احلاجات التالية فامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية وجود ترى الأمانةو  .99

ىل ت  "3" ىل الاس تجابة ا  نتاج التكنولوجيا وأأنشطة امللكية الفكرية تؤكده حاجٌة ا  غيري جغرايف ملاكن ا 
 كثرية؛ مؤرشات

ىل ازدايد أأمهية الابتاكر وال بداع وادلور اذلي جيب أأن تؤديه امللكية الفكرية يف  "3" ىل الاس تجابة ا  وحاجٌة ا 
ر مبرحةل انتقالية اليت يكون وجود اقتصاد قامئ عىل املعرفة يف عدد مزتايد من البدلان النامية والبدلان اليت مت

قلميية لواكلت الأمم  الويبو فهيا ضعيفا  أأو معدوما ، مقارنة  بش باكت املاكتب اخلارجية أأو املراكز ال 
 املامثةل؛ املتحدة
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ىل "1" ىل و  ،عىل التخطي  دلورة الربانمج واملزيانية هاملاكتب اخلارجية القامئة تقيمي ا أأن تعكس وحاجٌة ا  توس يع ا 
طاق املاكتب اخلارجية ليشمل مناطق جغرافية أأخرى ل وجود للويبو فهيا، من أأجل زايدة قرب الويبو من ن

 مناطق أأكرث؛

ىل تعديل المنوذج احلايل لتقدمي اخلدمات ليصبح منوذجا  حديثا  وديناميكيا  يناسب القرن احلايل يف  "4" وحاجٌة ا 
نشاء ش باكت البنية التحتية لتكنولوجيا املعلو  مات والتصالت من أأجل تشغيل أأنظمة الويبو العاملية محلاية ا 

 امللكية الفكرية؛

ة  "5" ىل التأأكد من أأن اعامتد املنظمة عىل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت ل دارة خدماهتا املُدرَّ وحاجٌة ا 
 لدلخل مؤمٌن متاما  من اخملاطر.

 95" قدرا  من ال يضاح ال ضايف. ونقطة البداية يف هذا ال يضاح يه أأن 5"99وتتطلب احلاجُة املذكور أ نفا  يف الفقرة  .311
مة يف الأنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت تديرها الويبو، أأل ويه، حبسب  ابملائة يرادات املنظمة تأأيت من اخلدمات املُقدَّ من ا 

، ونظام لهاي، ومركز الويبو للتحكمي والوساطة. ترتيب مقدار ادلخل: نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ونظام مدريد
طارها يه تكنولوجيا املعلومات  والوس يةل السائدة )وتاكد تكون الوحيدة( لس تخدام هذه الأنظمة ولتقدمي اخلدمات يف ا 

 والتصالت، وعىل وجه التحديد يه تطبيقات تكنولوجيا املعلومات والتصالت القامئة عىل ش بكة ال نرتنت.

 أأ أأربعة تدايت أأو خماطر فامي يتعلق بأأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت:وتنش .313

 التأأمني من التسلل والهجوم وفقدان البياانت الرسية؛ "3"

عن جهوم واذلي قد ينجم وضامن اس مترار العمل أأو القدرة عىل مواصةل العمليات يف حاةل حدوث خلل،  "3"
قلميي؛ ضار، أأو تعطل النظام بسبب هتديد أ خر  مثل وابء حميل أأو ا 

  الأنظمة احلرجة أأو ضياع البياانت القي ِّمة؛ري، وضامن عدم تدمالأعطابوضامن القدرة عىل العمل بعد  "1"

مة للمس تخدمني، بغض النظر عن موقعهم يف العامل )ختتلف أأوقات  تساويوضامن  "4" جودة اخلدمة املُقدَّ
 رزها قنوات توجيه حركة البياانت عىل ش بكة ال نرتنت(.الاس تجابة من خدمة لأخرى لأس باب عدة، أأب

لهيا يف الفقرات التالية   "قدرة ادلمع الاحتياطي".بعبارة وهذه التحدايت أأو اخملاطر الأربعة جممتعة  يُشار ا 

مثل أأي مؤسسة أأو ُمنشأأة مسؤوةل أأخرى دلهيا أأنظمة أأو أأصول أأساس ية لتكنولوجيا املعلومات  –والأمانة  .313
وضعت )ول تزال تضع( اسرتاتيجية  للتعامل مع التحدايت واخملاطر السالفة اذلكر مبساعدة استشاريني  –ت والتصال

حلاق الرضر هبا أأو تعطيلها  خارجيني. ومتثل الاسرتاتيجية مجموعة  من التعلاميت لأي خشص س ئي النية لقتحام أأنظمة الويبو وا 
رش تفاصيل الاسرتاتيجية عىل حنو  يرُض  ابلسرتاتيجية وأأنظمة وأأصول أأو تدمريها. وذلكل ل ميكن، بطبيعة احلال، ن 

يراداهتا ومسعهتا. واملبدأأ الطبيعي فامي خيص مثل هذه الأمور هو  تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف املنظمة، ومن مثَّ يرُض اب 
ىل معرفهتا.أأل   ل لأولئك اذلين يثبت احتياّجم ا  ومع وضع هذا يف الاعتبار، توحض الفقرات   يمت الكشف عن املعلومات ا 

 تفاصيل لأغراض نظر ادلول الأعضاء يف مسأأةل املاكتب اخلارجية.ما يلزم من التالية 

ويوجد فرٌق شاسع بني الأنظمة غري احلرجة والبياانت العامة من ّجة، والأنظمة احلرجة والبياانت الرسية من  .311
 أأخرى. ّجة
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نو  .314 كام أأمثةل الأنظمة غري احلرجة.  هو أأحد رتنت لطلب معلومات أأو للتسجيل يف مؤمترالتطبيق القامئ عىل ش بكة ال 
 أأمثةل هو أأحداذلي يتأألف من طلبات براءات الاخرتاع املنشورة  (PATENTSCOPE) ركن الرباءاتأأن  

 العامة. البياانت

لك .315 رتونية لنظام مدريد. ومن أأمثةل ومن أأمثةل الأنظمة احلرجة نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو امللفات ال 
 البياانت الرسية طلبات براءات الاخرتاع ادلولية غري املنشورة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

ويف حاةل الأنظمة غري احلرجة والبياانت العامة، تعمل الأمانة عىل تمنية قدرة ادلمع الاحتياطي بطرائق متنوعة مهنا  .316
حلوس بة السحابية وترتيبات الاس تضافة يف ماكتب براءات ادلول الأعضاء )نظرا لعدم وجود اخلدمات املعمتدة عىل ا

 مصاحل(. تضارب

ويف حاةل الأنظمة احلرجة والبياانت الرسية، تتضمن الاسرتاتيجية تمنية القدرة عىل مواصةل العمليات التجارية، يف  .312
يف مكتبني خارجيني، هام مكتب الصني ومكتب الولايت حال توقف العمليات أأو اس تحاةل مواصةل العمليات يف جنيف، 

املتحدة الأمريكية. وسوف يوفر الأول القدرة الالزمة لنظام مدريد ونظام لهاي، وسوف يوفر الثاين القدرة الالزمة لنظام 
 .املناظرة فريق معاجلة يف املاكتب اخلارجية قدرةتُبىن  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويف الك احلالتني، سوف

تناول تكنولوجيا اليت ت ( 35يف وثيقة الربانمج واملزيانية )الربانمج  التقنيةوُأدرجت اعتبارات املزيانية لبناء القدرات  .311
اليت تتناول نظام  13و 6و 5املعلومات والتصالت. وُأدرجت اعتبارات املزيانية لبناء قدرات فريق املعاجلة يف الربامج 

الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي. ومع بناء قدرات فريق املعاجلة يزداد الوضوح املناسب يف  معاهدة التعاون بشأأن
طار الربامج ذات الصةل.  ختصيص املوارد لهذه الأغراض يف ا 

نشاء عدد حمدود من املاكتب اخلارجية متوترى الأمانة أأن مجيع الاحتياجات السالفة اذلكر  .319 كن تلبيهتا من خالل ا 
َّنة أأدانه. ومما يُذكرر أأيضا  يف هذا الصدد ما ييل:ال ضافية وف  قا  لالسرتاتيجية املُبي

ل أأُنا ليست اكفية لتلبية املطالب  القامئةتُسهم املاكتب اخلارجية الثالثة  "3" يف تلبية الاحتياجات السالفة اذلكر، ا 
ىل أأقىص حد ممكن  جات؛تلبية مجيع الاحتيا لو وجبت وتسني أأنشطة برامج الويبو ا 

نشاء ماكتب خارجية وترش يدها، وأأنشأأت الويبو حبزم بنية حومكة  "3" ومت خالل فرتات الس نتني الثالث املاضية ا 
دارة قوية للماكتب اخلارجية بأأقل قدر من اخملاطر من حي( الس يطرة؛  وا 

 هو ُنجٌ  املضيفةوالهنج املقرتح بعدم زايدة عدد العاملني واس تالم عرض متوقع للمباين من جانب احلكومة  "1"
عىل اللكفة أأو قليل اللكفة يف معظم احلالت، وفيه من احلمكة ما يكفي للحفاظ عىل سالمة الربانمج  يؤثر ل

 واملزيانية وتقليل مسؤولية الويبو الطويةل الأمد عىل حنو مقبول.

 الاسرتاتيجية

قامئة أأو اجلديدة، ليس القصد مهنا أأن تكون ينبغي، توخيا  للوضوح، أأن يُذكرر أأن ماكتب الويبو اخلارجية، سواء ال .331
لغاءوس يةل  ىل اخلارج. ل   الطابع احمليل أأو النقل ا 

جياد لفظ مناسب للتعبري عن ذكل  .333 نشاء ماكتب خارجية جديدة يأأيت من ادلول الأعضاء. وتتعلق املسأأةل اب  ن طلب ا  ا 
اكتب اخلارجية. ويُقرتح، يف هذا الصدد، أأن يكون الطلب ميكن أأن حيظى مبوافقة مجيع ادلول الأعضاء كفهم مشرتك ملاكن امل

من املاكتب اخلارجية  ةل جغرافيا  مث ِّ ش بكة صغرية، وحمدودة، وذات موقع اسرتاتيجي، ومُ الفهم املشرتك هو أأن تكون للمنظمة 
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عىل حنو   اليت ميكن أأن تضيف قمية بتقدمي ادلمع الس يايس واللوجس يت من أأجل تقيق الأهداف الاسرتاتيجية للمنظمة
ميكن تقيقه من خالل العمليات اليت تدث يف مقر الويبو الرئييس وحده. وسوف يُسهب القسم التايل يف رشح معىن  ل

 .اللكامت املس تخدمة يف هذه الاسرتاتيجية حسب املوضوع

 صغرية

واملالية )وسوف احلجم من حي( املوارد البرشية  ةسوف تظل املاكتب اخلارجية وش بكة املاكتب اخلارجية صغري  .333
صغريتني(. وكام ذكر أ نفا ، ل يقصد من  نظالتتكون قدرات ادلمع الاحتياطي اس تثناءين بس يطني لهذه القاعدة، لكهنام سوف 

نشطة، بل وس يةل ل كامل معليات املقر الرئييس من خالل  لغاء الطابع احمليل للأ ش بكة املاكتب اخلارجية أأن تكون وس يةل ل 
 داف الربانمج.التحقيق احمليل لأه

 حمدودة

ن ادلول الأعضاء يه من توجه هذه العملية. ومع ذكل  .331 ل ميكن تديد العدد ال جاميل للماكتب اخلارجية سلفا ، حي( ا 
جياد توازن حكمي ومالمئ بني املقر الرئييس  ترى الأمانة أأن عدد املاكتب اخلارجية ال ضافية ينبغي أأن يقترص عىل ا 

 اخلارجية. واملاكتب

 موقع اسرتاتيجيذات 

ركَّزت اسرتاتيجية الويبو للماكتب اخلارجية يف البداية عىل التنس يق اخلاريج من أأجل فهم أأفضل لقضااي الويبو  .334
جىل اس تجابة الويبو للتغريات الأخرية تاعامتد وثيقة الربانمج واملزيانية السابقة. وت ، مثلام ُذكِّر يف قسم يناقش وامللكية الفكرية

حدى القمي الأساس ية يه التوجه حنو تقدمي اخلدمات لزايدة جتاوب الويبو مع أأحصاب يف برانمج التق ومي الاسرتاتيجي، وا 
ىل  املصاحل عىل الصعيد العاملي وضامن رضا معالء الويبو عن أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية وخدماهتا. ويستند هذا ا 

يرادات الويبو ابملائة 95حقيقة أأن  ُ  تقريبا  من ا  طار أأنظمة الويبو العاملية قدَّ يأأيت من الرسوم املفروضة عىل اخلدمات امل مة يف ا 
ن ادلمع احمليل يشمل تنظمي حلقات دراس ية وحلقات 3133للملكية الفكرية. أأما ابلنس بة للماكتب اخلارجية القامئة يف عام  ، فا 

 .ملية للملكية الفكريةمعل لأغراض التدريب وتوفري خدمات ادلمع احمليل لأنظمة الويبو العا

ويأأيت الطلب عىل أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية من لك ربوع العامل. ويف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  .335
يرادات املنظمة، يأأيت من الأمريكتني  ابملائة 25اذلي يدر   19تقريبا  من الطلب، ويأأيت من أ س يا أأكرث من  ابملائة 11من ا 

غالبا  وبعبارة أأخرى يأأيت أأكرث من ثليث الطلب من مقديم الطلبات العاملني يف مناطق زمنية تكون ساعات العمل فهيا . ابملائة
 .خارج مواقيت العمل بتوقيت جنيف

هما الويبو فامي خيص أأنظمهتا العاملية للملكية الفكرية يف توفري خدمات  .336 ويمتث ل جزء أأسايس من اخلدمات اليت تُقد ِّ
 ابملائة 1174ملساعدة ملس تخديم الأنظمة. وفامي خيص نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، يأأيت من الأمريكتني حنو ال عالم وا

تقريبا  من  ابملائة 32من املاكملات الهاتفية اليت تطلب مشورة بشأأن نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ويأأيت من أ س يا 
تب اخلارجية أأن تقوم بدور أأسايس يف دمع أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية يف هذه املاكملات الهاتفية. وميكن للماك

 .املناطق الزمنية املعنية وابللغة املس تخدمة حمليا  

لرشح التأأثري الاسرتاتيجي الناجت عن تقدمي اخلدمات عرب  قد يكون من املفيد اس تخدام موقع الويبو ال لكرتوين مكثالو  .332
جاميل عدد زايراهتا الفريدة يف عام مت و ش بكة ال نرتنت.  أأكرث  3133تكل الويبو عددا  من املواقع ال لكرتونية الشائعة اليت بلغ ا 

. وفامي ييل عدد مس تخديم خدمات الويبو ال لكرتونية أأو املعلومات املنشورة عىل املواقع وتوزيعهم، زايرة مليون 311من 
 فضل.لفهم ال اثر الاسرتاتيجية عىل الويبو فهام  أأ 
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لكرتونية للويبو يف عام  31: عدد زايرات أأكرب 2اجلدول   3133مواقع ا 

 191 231 91 (PATENTSCOPEركن الرباءات )

 536 355 34 (ROMARINنظام مدريد احملوسب )

 1 912 531 بوابة الويبو

 4 121 651 مدريد

 915 111 3 (WIPO Lexقاعدة بياانت الويبو القانونية )

 3 611 133 بشأأن الرباءات معاهدة التعاون

 3 919 121 مركز التحكمي والوساطة

 3 919 326 قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي

 3 211 313 املعاهدات

 3 462 416 براءات الاخرتاع

دين( مس تخدمني PATENTSCOPEوجيذب ركُن الرباءات ) .331 يبحثون عن معلومات تكنولوجية واردة يف  حمد 
ىل املوقع ال لكرتوين الرباءات )م عاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومجموعات الرباءات الوطنية(. وينفذ املس تخدمون ابنتظام ا 

لركن الرباءات يف جنيف من املناطق املذكورة أأدانه. ويوحض هذا أأن ما يقرب من نصف املس تخدمني يأأتون من اجلانب 
ىل ركن الرباءات من تكل املناطق بطيئة مقارنة  ابلرسعة املتاحة ال خر من الكرة الأرضية املقابل جلنيف. ورسعة النفا ذ ا 

للمس تخدمني يف أأورواب )مشلكة زمن الانتقال(. وتواجه الويبو أأيضا  مشالك تقنية يف ركن الرباءات تدث خالل وقت ذروة 
 .الاس تخدام من أ س يا أأو الساحل الغريب لأمرياك، خارج ساعات معل املقر الرئييس

ىل ركن الرباءات ي أأو الزائر نينفاذ املس تخدم :1الشلك   (PATENTSCOPE)ن ا 

 

يُظهِّر مس تخدمو مواقع الويبو ال لكرتونية الأخرى توزيعا  جغرافيا  مماثال  عىل النحو املُبنيَّ أأدانه )لكام ازدادت كثافة و  .339
 اللون يف اخلريطة، زاد عدد زائري مواقع الويبو ال لكرتونية(.
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 ع الويبو ال لكرتوين: زوار موق4الشلك 

 

 : زوار موقع الويبو ال لكرتوين حسب البدل1اجلدول 
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نشاء منوذج ش بيك عاملي  .331 ىل ا  ن التوزيع اجلغرايف ملس تخديم خدمات الويبو ال لكرتونية يدل بوضوح عىل احلاجة ا  ا 
ومعلوماهتا. وأأكدت دراسات اخلرباء  للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت من أأجل التقدمي الفعال خلدمات الويبو

ىل تعديل الهيلك احلايل لتكنولوجيا املعلومات والتصالت يف  ادلاخليني واخلارجيني اخلاصة ابلأمانة عىل وجود حاجة ملحة ا 
ن كفاءة التلكفة ويزيد القمية املضا فة يف اس تخدام الويبو ليصبح منوذجا  حديثا  يناسب هذا القرن، وهذا المنوذج ينبغي أأن حُيس ِّ

أأنظمة التقدمي الش بيك الرمقي من انحية، وخُيف ِّف من انحية أأخرى أأي خماطر تنشأأ عن مواطن ضعف المنوذج اذلي يركز 
 عىل ماكن واحد.

وغريه من مواقع الويبو ال لكرتونية عىل معلومات منشورة وغري  (PATENTSCOPE) حيتوي ركن الرباءاتو  .333
ل أأنَّ بعض اخلدمات ال   لكرتونية اليت رشعت الويبو يف تقدميها مؤخرا  عرب ش بكة ال نرتنت، مثل النظام ال لكرتوين رسية. ا 

ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، تتوي عىل معلومات غري منشورة وشديدة الرسية عن طلبات براءات الاخرتاع. مفن 
لقدرة عىل ضامن اس مترارية معلها، والقدرة عىل العمل بعد الأمهية مباكن أأن تضمن املنظمة أأمن منصاهتا وأأنظمهتا املعلوماتية، وا

الكوارث، والقدرة عىل مواءمة املدة الزمنية الالزمة لالس تجابة للمس تخدمني يف مجيع أأحناء العامل. وسوف تتحسن هذه 
دارهتا أأو متالوظائف تس نا  كبريا  ابل نشاء الاسرتاتيجي لعدد حمدود من املواقع البديةل اليت  ال رشاف علهيا من خالل كن ا 

 املاكتب اخلارجية.

 ةل جغرافيا  مث ِّ مُ 

ل بد أأن تكون مواقع املاكتب اخلارجية ُممث ِّةل  جغرافيا . وهذا ل يعين أأن املاكتب اخلارجية ينبغي أأن تكون ماكتبا   .333
  أ نفا .وحضَّ تُمث ِّل منطقة معينة، كام هو مُ 

ارجية القامئة، ثبت أأن الأنشطة املُضطلع هبا ملساعدة املقر الرئييس يف  يف القسم اخلاص ابملاكتب اخلوحضَّ وكام هو مُ  .331
تعزيز أأنشطة برامج الويبو من أأجل تقدمي املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف عدد من البدلان اليت تشملها تكل املاكتب 

يصا  لحتياجات  اخلارجية اكنت فعاةٌل من حي( التلكفة، وُسل ِّمت يف الوقت املناسب، واكنت ُمصمَّ  ِّ دة،  مة  خص  حملية ُمحدَّ
، وُممك ِّةل  لأنشطة مقر الويبو الرئييس. مة   واكنت قي ِّ

ل أأن تغطية املاكتب اخلارجية القامئة حمدودٌة، وهناك العديد من ادلول الأعضاء الأخرى اليت ميكن أأن تس تفيد من  .334 ا 
نشاء ىل  ماسةٌ  ماكتب خارجية جديدة يف املناطق اليت توجد فهيا حاجةٌ  التعاون بني مقر الويبو الرئييس واملاكتب اخلارجية اب  ا 

نشاء مكتبني خارجيني  املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات. وتُليب وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة هذه الاحتياجات ابقرتاح ا 
وضع معايري واسرتاتيجية للماكتب  يف أأفريقيا حي( مل تُنشأأ بعُد أأي ماكتب خارجية. وبعد اتباع ُنج شامل يف مسأأةل

 اخلارجية، يكتيس التوزيُع اجلغرايُف أأمهية  خاصة  يف تقدمي خدمات الويبو للمساعدة التقنية وبناء القدرات.

ح يف وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة  .335 ، حلول لأعامل ماكتب امللكية الفكرية(، 35)الربانمج  3134/3135وكام هو ُمقرتر
ل  مماايت اليت تواجه الأمانة تشمل التحد ت والتصالت أأويل حلزم الربجميات وأأنظمة تكنولوجيا املعلوما تقوم به من نرش   تو 

ىل منوذج أأكرث اس تدامة  تتوىل فيه ماكتب امللكية الفكرية أأمر ادلمع والتشغيل وتكتسب لتشغيل ماكتب امللك  ية الفكرية ا 
يتطلب تدخل الأمانة الأويل لنرش النظام عددا  من البعثات )ُأرسلت، عىل سبيل املعرفة من أأجل زايدة تكييف النظام. و 

ىل  311املثال، أأكرث من  لتقدمي املساعدة التقنية يف نرش نظام أأمتتة امللكية الصناعية وغريه من  3133بدلا  يف عام  54بعثة ا 
جاملية قدرها  ص موارد أأكرث يف منوذج  أألف فرنك 615تطبيقات احللول التجارية ودمعها، بتلكفة ا  سويرسي(. وسوف خُتصَّ

م اخلدمات لتقدمي دمع الربجميات ابس تخدام فريق التطوير املوجود يف جنيف، وسوف يقوم املوظفون املوجودون يف  ُمقد ِّ
ىل ماكتب امللكية الفكرية. وسوف يظل التوجيه والتنس يق العام   في املقر يف من همام موظ انالأقالمي ابلتسلمي، قدر ال ماكن، ا 

جنيف. وسوف يوجد تركزي عىل نقل املعرفة وتعزيز الاس تقالل اذلايت يف تشغيل الأنظمة ودمعها داخل ماكتب امللكية 
 بيهنا.فامي الفكرية و 
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قلميي، يوجد يف مكتب  .336 ول مغالة يف التشديد عىل أأمهية الوجود احمليل، حس امب اكتشفت رشاكت عديدة. فأأي خبري ا 
ىل دمع، يف املنطقة الزمنيةخاريج )مكتب الو  ىل ماكتب امللكية الفكرية اليت تتاج ا   يبو يف س نغافورة(، يكون أأقرب ا 

ث اللغة نفسها ويمتتع ابلثقافة نفسها. ولهذه العوامل فوائد غري ملموسة جتعل ادلمع احمليل أأكرث فعالية ، وغالبا  ما يتحد  نفسها
م من جنيف.  بكثري من ادلمع البعيد املُقدَّ

عد، التدخل املوقعي لكام لزم الأمر، لأن هناك دامئا  حالت ل جيدي فهيا التدخل من بُ  يفتس متر الأمانة وف سو  .332
م املاكتب اخلارجية اجلديدة كنقاط تركز يتجمع ويُعسكِّر عندها اخلرباء  ل س امي يف جمال نقل املعرفة. ومن املتوقع أأن تُس تخدر

مات والتدخالت املوقعية. ووجود خرباء حمليني من شأأنه أأن يُسهم أأيضا  يف النقل التقنيون من أأجل التقدمي الرسيع للخد
قلميية. نشاء ش باكت ا   الفعال للمعرفة، ويف تعزيز ادلمع املتبادل من خالل ا 

ماكنية توفري موارد كثرية. ففي  .331 وقد ثبت جناج جتربة وجود خرباء تقنيني بعقود غري املوظفني، وأأثبتت التجربة ا 
ىل 3133 عام ، عىل سبيل املثال، اكن دلى الويبو س تة خرباء حمليني يف اجملال )أأفريقيا، أأمرياك الالتينية، أ س يا(، وقد أأضافوا ا 

رسال بعثة من  املساعدة التقنية اليت يقدهما املقر الرئييس عىل حنو  فعال من حي( التلكفة. وعىل سبيل املقارنة، تبلغ تلكفة ا 
ىل بدل فرنك سويرسي، يف حني أأن تلكفة البعثة املامثةل اليت يقوم هبا  3 511 يف املنطقة نفسها حنو خبري حميل ملدة أأس بوع ا 

فرنك سويرسي. وهذه الأرقام مشاهبة ابلنس بة لأفريقيا وأ س يا وأأمرياك الالتينية،  2 111موظف مقمي يف جنيف تبلغ 
ية. وهذا يعين أأن وفورات كبرية يف التاكليف تتحقق ووفورات التاكليف أأقل ابلنس بة للمنطقة العربية ومنطقة أأورواب الرشق 

ماكنية الاس تعاضة عن املوظفني  التوفريبوجود خرباء مقميني يف هذه املناطق، رمغ أأن حاصل  يف التاكليف يعمتد عىل مدى ا 
سوى خبري  ، مل يكن يوجد يف أأحد املاكتب اخلارجية )مكتب س نغافورة(3133املقميني يف جنيف خبرباء حمليني. ففي عام 

واحد من اخلرباء احملليني. وتوفر املاكتب اخلارجية بنية تتية مكتبية مثل التصال الش بيك ال من والرسيع بني مقر الويبو 
ن التصالت والتنس يق مع ادلول الأعضاء يف ياخلارج  بالرئييس واملاكت ة، وادلمع ال داري، وال رشاف ال داري، وُتس ِّ

 ل نقاط تركز.املنطقة املعنية من خال

قامة رشااكت فيف جمال امللكية الفكرية،  كفاءهتاكثري من ماكتب امللكية الفكرية يف ادلول الأعضاء أأيضا  قد أأثبتت و  .339 ا 
مع ماكتب امللكية الفكرية يف تكل البدلان أأمٌر حكمٌي من الناحية الاسرتاتيجية. فالوجود املُمث ِّل جغرافيا  للماكتب اخلارجية 

ليب الاحتياجات املس تقبلية الناش ئة من البدلان اليت اس تخدمت امللكية الفكرية بشلك استبايق من أأجل اجلديدة سوف يُ 
حصائيات امللكية الفكرية ل تُفيد كثريا  يف قياس ال ماكنيات املس تقبلية، فقد يكون من املفيد النظر يف  ذا اكنت ا  التمنية. وا 

عداد بنية تتي ة تقنية للملكية الفكرية من خالل نرش نظام أأمتتة امللكية الصناعية. والقامئة التالية قامئة البدلان اليت رشعت يف ا 
ابلبدلان اليت تس تخدم نظام أأمتتة امللكية الصناعية قد تكون مؤرشا  جيدا  للتناقش بشأأن الأماكن اليت ميكن أأن تُقام فهيا نقاط 

 ميكن أأن تكون مبثابة رشاكء أأفضل يف تقدمي املساعدة التقنية. ز للمساعدة التقنية عىل حنو فعال وبشأأن البدلان اليتترك  
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 (3133: اس تخدام حزم برجميات ماكتب امللكية الفكرية اخلاصة ابلويبو؛ مصنفة حسب البدل وحسب املنطقة )9اجلدول 

  

النظام العريب 
ل دارة امللكية 

 الصناعية
(AIPMS) 

دارة ماكتب امللكية  نظام ا 
 WIPOScan     (IPAS)الفكرية 

   العالمات التجارية الرباءات التصاممي الصناعية    

 2 35 1     أأفريقيا )الأعداد ال جاملية(

 3         الأريبو

 3 3 3     بوتسواان

ثيوبيا    3 3     ا 

   3       غامبيا

   3       غاان

 3 3 3     كينيا

   3 3     مدغشقر

   3       مالوي

   3       موريش يوس

   3 3     موزامبيق

 3 3       انميبيا

 1         جنوب أأفريقيا

   3       أأوغندا

   3 3     مجهورية تزنانيا املتحدة

 3 3 3     زامبيا

   3 3     زجنبار )تزنانيا(

 3 3       زمبابوي
املنطقة العربية )الأعداد 

 1 1 3   31 ال جاملية(

   3  اجلزائر
 

3   

         3 البحرين

 3       3 مرص

         3 الأردن

         3 الكويت

         3 لبنان

 3   3     املغرب

         3 عامن

     3 قطر

     3 السودان

     3 سوراي

   3       تونس

 3 3       ال مارات العربية املتحدة
أ س يا واحملي  الهادئ 

 3 9 2 1   )الأعداد ال جاملية(

   3 3     بواتن

   3       مكبوداي

ندونيس يا    3 3 3   ا 

 3 3      مجهورية لو ادلميقراطية 
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النظام العريب 
ل دارة امللكية 

 الصناعية
(AIPMS) 

دارة ماكتب امللكية  نظام ا 
 WIPOScan     (IPAS)الفكرية 

   العالمات التجارية الرباءات التصاممي الصناعية    
 الشعبية

   3 3     نيبال

   3 3     ابكس تان

 3 3 3 3   اببوا غينيا اجلديدة

   3 3 3   الفلبني

   3 3     رسي لناك
بعض البدلان يف أأورواب 

 3 6 4 3   جاملية(وأ س يا )الأعداد ال  

   3 3     أألبانيا

 3         أأذربيجان

   3 3     بيالروس

   3       كوسوفو

   3 3     مقدونيا

   3   3   سان مارينو

   3 3     رصبيا
أأمرياك الالتينية والاكرييب 

 1 33 1     )الأعداد ال جاملية(

 3         الأرجنتني

   3       جزر الهباما

   3       برابدوس

   3 3     بلزي

   3       الربازيل

   3 3     ش ييل

   3       كوس تارياك

   3 3     كواب

 3 3 3     امجلهورية ادلومينيكية

   3 3     جاماياك

 3         بامن

   3 3     سانت لوس يا

   3 3     ترينيداد وتوابغو

   3 3     أأوروغواي

 36 45 31 4 31 اللكيةاجملاميع 

 : النظام العريب ل دارة امللكية الصناعيةAIPMSمالحظة: 

IPAS ID دارة ماكتب امللكية الفكرية  للتصاممي الصناعية: نظام ا 
IPAS Pدارة ماكتب امللكية الفكرية لرباءات الاخرتاع  : نظام ا 

IPAS TMدارة ماكتب امللكية الفكرية للعالمات التجارية  : نظام ا 
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مت  مم املتحدة وملؤسسات مشاهبة للملكية الفكريةال  ثيل اجلغرايف لواكلت متخصصة مشاهبة أأخرى اتبعة للأ

ن المتثيل اجلغرايف ملاكتب واكلت متخصصة مشاهبة أأخرى اتبعة للأمم املتحدة يعكس الأهداف الاسرتاتيجية  .311 ا 
قلميية، أأو غريها، لالتاد والتنظميية للك واكةل عىل حدة. فعىل سبيل املقارنة، ترد فامي ييل ق امئة ابملاكتب الرئيس ية أأو ال 

ادلويل لالتصالت، ومنظمة العمل ادلولية، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية للأرصاد اجلوية مع بياانت موجزة عن 
ة من املواقع الوظيفة الاسرتاتيجية اليت تؤدهيا هذه املاكتب داخل هيلك لك واكةل. ومجيع املعلومات مأأخوذ

 للواكلت. ال لكرتونية

 منظمة العمل ادلولية

ق بني أأنشطة املزيانية العادية والأنشطة اخلارجة عن املزيانية،  .313 ن ما تقوم به املنظمة من معل يف هذا اجملال يُوف ِّ "ا 
قلميية والقطرية، لتقدمي  قلميية ودون ال  خدمات يف جمالت املعايري ابلتشاور الاكمل مع الهيئات الثالثية عىل الأصعدة ال 

ش بكة املاكتب امليدانية تدمع واملبادئ واحلقوق الأساس ية يف العمل والتوظيف وامحلاية الاجامتعية واحلوار الاجامتعي. و 
أأ من س ياسات التمنية  برانمج توفري العمل الالئقاملنظمة يف تعزيز  التقنيني معلر  والاختصاصيني بوصفه جزءا  ل يتجزَّ

 "الوطنية.

  ثيوبيا: مكتب املنظمة ال قلميي لأفريقيا  أأديس أأاباب -ا 
  بريوت -لبنان: مكتب املنظمة ال قلميي لدلول العربية 
   لامي -بريو: مكتب املنظمة ال قلميي لأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب 
  ابنكوك –اتيلند: مكتب املنظمة ال قلميي ل س يا واحملي  الهادئ 

 لالتصالت الاتاد ادلويل

ىل متكني الاتاد من العمل عىل أأوثق حنو  " .313 ممكن مع أأعضائه وتطويع  تريم س ياسة الاتاد بشأأن احلضور ال قلميي ا 
أأنشطته لتلبية الاحتياجات املطردة الزتايد واملتنوعة للبدلان النامية وأأقل البدلان منوا  يف العامل. ويدير الاتاد حاليا  ش بكة 

قلمييا ." وهذه املاكتب يه: مؤلفة من ثالثة عرش  مكتبا  ا 

  :ونبريدجتامنطقة الاتاد يف مكتب برابدوس 
 الربازيل: املكتب ال قلميي لالتاد يف برازيليا 
 الاكمريون: مكتب الاتاد يف منطقة ايوندي 
 ش ييل: مكتب الاتاد يف منطقة سانتياغو 
 مرص: املكتب العريب ال قلميي 
  ثيوبيا: املكتب ال قلميي  ديس أأابابأأ  -ا 
 هندوراس: مكتب منطقة تيغوس يغالبا 
 ندونيس يا: مكتب الاتاد يف منطقة جاكرات  ا 
 الاتاد الرويس: مكتب منطقة موسكو 
 الس نغال: مكتب منطقة دااكر 
  ابنكوك -اتيلند: املكتب ال قلميي ل س يا واحملي  الهادئ 
  يوركنيو  -الولايت املتحدة الأمريكية؛ مكتب اتصال يف الأمم املتحدة 
 زمبابوي؛ مكتب الاتاد يف منطقة هراري 
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وتوفر املاكتب امليدانية لالتاد ادلمعر الالزم مجليع أأنشطة الاتاد، حي( تساعد يف تنفيذ غاايته الاسرتاتيجية  .311
قلميية لالتصالت والهيئات املعن  ية والس ياساتية من خالل التصال املبارش واملس متر مع السلطات الوطنية واملنظامت ال 

ىل توفري ادل ضافة ا  مع الأخرى. وتساعد املاكتب امليدانية أأيضا  البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  عىل تقيق أأهدافها ال منائية. وا 
التقين واللوجس يت للأنشطة ال منائية، تضطلع املاكتب امليدانية ابلوظائف الأساس ية لقطاع التمنية ابعتباره واكةل متخصصة 

 ة حاشدة للموارد ومركز معلومات.وتنفيذية وّج

س التصالت يويساعد احلضور ال قلميي لالتاد أأيضا  الأمانة العامة لالتاد ومكتب التصالت الراديوية ومكتب تقي  .314
 :يف أأداء هماهما عن طريق

قلميية والوطنية "3"  الرتوجي لأعاملها ومتثيلها يف الأحداث ال 

ذات الطابع ال قلميي يف جمالت الأنشطة اخلاصة بلك مهنا أأو يف الأنشطة  مساعدهتا يف تنظمي املناس باتو  "3"
 املشرتكة مع مكتب تمنية التصالت

 متثيل موظفي الاتاد املنتخبني يف الأحداث ال قلمييةو  "1"

جراءات لتلبية هذه الاحتياج "4"  .اتال عراب عن رؤى البدلان واحتياجاهتا يف خمتلف جمالت الأنشطة واقرتاح ا 

 منظمة الصحة العاملية

قلميٌي خيدهما ويتوىل مسؤولية تقدمي ادلمع لدلول الأعضاء يف توفري املعلومات الصحية " .315 للك منطقة يف العامل مكتٌب ا 
دارة اخلدمات الصحية، عىل الصعيدين الوطين  املناس بة واس تخداهما دلمع اختاذ القرار، وتقدمي الرعاية الصحية، وا 

 الوطين". ودون

 برازافيل –ونغو: املكتب ال قلميي لأفريقيا الك 
  كوبهناغن –ادلامنرك: املكتب ال قلميي لأورواب 
  القاهرة –لرشق املتوس  مرص: املكتب ال قلميي 
 دلهيينيو  –ب ال قلميي جلنوب رشق أ س يا الهند: املكت 
  مانيال –الفلبني: املكتب ال قلميي لغرب احملي  الهادئ 
  واش نطن –ية: املكتب ال قلميي للأمريكتني الولايت املتحدة الأمريك 
  بروكسل –بلجياك: مكتب منظمة الصحة العاملية يف الاتاد الأورويب 
  فرنسا: الواكةل ادلولية لبحوث الرسطان(IARC) – ليون 
  كويب –الياابن: مركز منظمة الصحة العاملية للتمنية الصحية 
 تونس العامصة –من اخملاطر الصحية  تونس: مركز منظمة الصحة العاملية املتوسطي للحد 
 نيويورك، ومكتب املنظمة يف البنك  –يف الأمم املتحدة  الصحة العاملية الولايت املتحدة الأمريكية: مكتب منظمة

 ادلويل وصندوق النقد ادلويل )واش نطن(

رصاد اجلوية  املنظمة العاملية للأ

قلميية الس تة يف املنظمة يف تنس يق يمتثل الهدف العام للربانمج ال قلميي يف تأأمني الس" .316 ري الفعال والفعيل لالتادات ال 
أأنشطة أأعضاهئا يف جمال الأرصاد اجلوية والهيدرولوجيا والأنشطة املناخية وما يتصل بذكل من أأنشطة. ويوفر الربانمج 
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طارا  للتعاون ال قلميي يف تنفيذ اسرتاتيجيات املنظمة وس ياساهتا وبراجمها، مع مراعاة  ةالعاملية للأرصاد اجلوي ال قلميي ا 
قلميية."  الاحتياجات والقدرات والأولوايت ال 

 وهممة املاكتب ال قلميية يه:"

لوجيا رولهيدالوطنية للأرصاد اجلوية أأو الرطوبة اجلوية وامرافقهم مساعدة الأعضاء يف منطقة لك مهنم لتطوير  "3"
(NMHSs)  ية الاقتصادية والاجامتعية لبدلاُنم وكذكل يف أأي جمال لمتكيهنم من أأداء دورمه الاكمل يف التمن

 نظمة؛مل الت ذات الأولوية القصوى ااجملمن 

املسامهة يف وضع الربانمج ال قلميي للمنظمة وتنفيذه، ومساعدة ال دارات املعنية يف أأمانة املنظمة عىل أأداء و  "3"
 مسؤولياهتا املتعلقة ابلأنشطة ال قلميية؛

اء وتقدمي املشورة هلم بشأأن أأي أأنشطة جديدة ذات أأولوية قصوى من أأنشطة املنظمة مثل تشجيع الأعضو  "1"
تكل الأنشطة اليت تنتج عن متابعة مؤمتر الأمم املتحدة املعين ابلبيئة والتمنية وغريه من املؤمترات العاملية 

قلميية ذات الصةل؛  وال 

لأمم املتحدة اليت تقع داخل املناطق املعنية ومع الهيئات التنس يق مع الهيئات والواكلت التابعة ملنظومة او  "4"
قلميية".  احلكومية ادلولية ال 

 :واملاكتب القامئة يه .312

  املنامة –البحرين: مكتب املنظمة لغرب أ س يا 
  سان خوس يه –كوس تارياك: مكتب املنظمة لأمرياك الشاملية وأأمرياك الوسطى ومنطقة البحر الاكرييب 
 نريويب –لرشق أأفريقيا واجلنوب الأفريقي  كينيا: مكتب املنظمة 
  أأبوجا –نيجرياي: مكتب املنظمة لشامل ووس  وغرب أأفريقيا 
  مريكتني  أأسونس يون – (RAM)ابراغواي: املكتب ال قلميي للأ
  أأسونس يون –ابراغواي: مكتب املنظمة لأمرياك اجلنوبية 
  أ بيا –ساموا: مكتب املنظمة جلنوب غرب احملي  الهادئ 
 ؛ املكتب ال قلميي لأفريقيا سويرسا(RAF) – املنظمة العاملية للأرصاد اجلوية، جنيف 
  سويرسا: املكتب ال قلميي ل س يا وجنوب غرب احملي  الهادئ(RAP) – املنظمة العاملية للأرصاد اجلوية، جنيف 
  سويرسا: املكتب ال قلميي لأورواب(ROE) – املنظمة العاملية للأرصاد اجلوية، جنيف 

 ت امللكية الفكريةمؤسسا

قلميية للملكية الفكرية، متثيٌل جغرايٌف  .311 ملؤسسات امللكية الفكرية، مثل املاكتب الوطنية للملكية الفكرية واملنظامت ال 
دارة حقوق امللكية الفكرية يف  يف مناطق معينة من أأجل تنفيذ مشاريع ابلتعاون مع البدل املضيف، وتأأييد أأفضل ممارسات ا 

ىل مس تخديم خدمات تسجيل امللكية الفكرية اليت تقدهما مؤسسات امللكية الفكرية وتعزيز العالقات مع املنطقة، والوص ول ا 
، عىل سبيل املثال، (OHIM)هؤلء املس تخدمني. مفكتب الاتاد الأورويب لتسجيل العالمات التجارية والرسوم والامنذج 

لولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية برانمج ملحق حقوق دليه متثيل يف الصني واملكس يك واتيلند. وأأقام مكتُب ا
امللكية الفكرية اخلاريج، وللمكتب متثيٌل جغرايٌف يف الربازيل والصني ومرص والهند واملكس يك والاتاد الرويس وسويرسا 

جنوب رشق أ س يا، والربازيل،  متثيٌل ملكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية يف منطقة رابطة أأمم كذكلواتيلند. ويوجد 
ؤسسات امللكية التابعني ملوالصني، والهند. ويوجد يف منطقة رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا العديد من ملحقي امللكية الفكرية 
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أأعاله(. وتعتقد هذه املؤسسات عىل ما يبدو أأن من املفيد لأي مؤسسة للملكية الفكرية أأن يكون  13الفكرية )انظر الفقرة 
 ثيل يف هذه املناطق وأأن تافظ عليه.لها مت 

متثيل اجلغرايف الأخرى  عوامل ال

ظهار بُعد املواقع عن جنيف. وتُس تخدم ادلرجة الاقتصادية يف الرحالت اجلوية  .319 قد يكون اجلدول التايل مفيدا  يف ا 
 فر.ساعات، وفقا  لس ياسة الويبو احلالية، ويتضح هذا يف التقدير التايل لتاكليف الس 9الأقل من 

ىل مواقع خمتلفة31اجلدول   : املسافة وتاكليف السفر ا 

 تلكفة السفر ابلفرنك السويرسي مدة السفر ابلساعات البدلان

 245 3.11 اجلزائر أأفريقيا

 4.191 9.51 الاكمريون

 611 4.11 مرص

ثيوبيا  1.316 9.41 ا 

 511 3.55 املغرب

 3.311 1.51 نيجرياي

 3.131 2.15 الس نغال

 4.333 33.35 جنوب أأفريقيا

 411 3.55 تونس

 1.955 31.15 زميبابوي

 1.491 31.35 بنغالديش أ س يا واحملي  الهادئ

 1.429 31.11 الصني

 1.142 9.31 الهند

 941 5.51 الأردن

 1.413 33.11 مجهورية كوراي

 219 1.11 تركيا

البدلان اليت متر مبرحةل 

 انتقالية

 624 4.11 رومانيا

 526 1.11 الاتاد الرويس

أأمرياك الالتينية ومنطقة 

 البحر الاكرييب

 5.136 39.15 ش ييل

 1.941 31.55 املكس يك

 4.353 34.45 بامن

 1.991 35.41 بريو

الولايت املتحدة الأمريكية  أأمرياك

 )الساحل الغريب(

34.15 5.315 

ىل البدل املضيف ومنطقة النفوذ، من الرضوري أأن يقع وليك تكون املاكتب اخلارجية مبثابة نقطة تركز ل  .341 تقدمي خدمات ا 
 رب  جوي فعَّال. ياملكتب اخلاريج يف بدل به مطار حموري جيد ذ

نه يف حاةل تأأييد دول أأعضاء لقرتاح خاص بش بكة الويبو العاملية الصغرية ذات املوقع  .343 وختاما  لهذا القسم نقول ا 
ن ذكل سوف يُسه ِّل مواصةل النظر يف معايري املاكتب اخلارجية. وقبل الاسرتاتيجي واملمثةل جغرافيا   للماكتب اخلارجية، فا 

مناقشة املعايري، قد يكون من املفيد أأن يُبنيَّ أأنه سوف يس متر تطبيق أأهداف الويبو الاسرتاتيجية عىل املاكتب اخلارجية 
دارة الربانمج واملزيانية. مضناجلديدة  طار النتاجئ وا   ا 
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 هداف الاسرتاتيجيةرصد الأ 

دارة القامئة عىل النتاجئ. وخيضع معل املاكتب اخلارجية القامئة،  .343 طار الويبو لال  أأ من ا  املاكتب اخلارجية القامئة جزٌء ل يتجزَّ
مثل أأي وحدة تنظميية أأخرى يف الويبو، ل طار نتاجئ شامل يش متل عىل نتاجئ مرتقبة، ومؤرشات، وأأسس مقارنة، وأأهداف 

)النسخة ال نلكزيية((. والأهداف  3134/3135يف مرشوع الربانمج واملزيانية للفرتة  346و 345و344حات )انظر الصف
دة.  الاسرتاتيجية والنتاجئ املرتقبة اليت يسامه فهيا مكتب خاريج ُمعنيَّ سوف تعمتد عىل همامه املُحدَّ

ع من أأجل ضامن وتشلك أأطر النتاجئ لفرتة الس نتني أأساسا  خلط  العمل الس نوية للك مك  .341 تب خاريج قامئ اليت تُراجر
 .الاتساق والرتاب  التنظمييني ويُقرها املدير العام

وتشلك أأطر النتاجئ أأيضا  أأساسا  لرصد الأداء التنظميي وتقيميه، سواء داخليا  عىل حنو مس متر داخل الأمانة أأو من  .344
جراء حوار حول الأداء مع ادلول الأعضاء بشأأن تقارير أأداء لك س نة ولك س نتني. وأأداء املاكتب  د  الربانمج اليت تُعر  خالل ا 

اخلارجية املُريض أأو غري املريض بناء  عىل معايري الأداء يُدمع ِّ اختاذ قرار خبصوص جتديد ولية املاكتب اخلارجية، والتدابري 
 التصحيحية الهنائية، وال غالق، يف احلاةل القصوى.

طار نتاجئ شامل مماثل لتكل الأطر اخلاصة ابملاكتب وسوف يتوقف أأداء املاكتب اخلارجية ا .345 جلديدة عىل وضع ا 
ع هذه الأطر حاملا توافق 3134/3135اخلارجية القامئة يف مرشوع الربانمج واملزيانية املقرتح لفرتة الس نتني  . وسوف تُوضر

 داء الربانمج الالحقة.م تقرير عهنا يف تقارير أأ مجعيات الويبو عىل املاكتب اخلارجية اجلديدة، وسوف يُقدَّ 

 املعايري

ىل عنارص  .346 ن تليل الاحتياجات، والأهداف الاسرتاتيجية، واملتطلبات الالزمة لتنفيذ اسرتاتيجية مقرتحة يؤدي ا  ا 
 مؤرشات ملعايري اختيار ماكتب خارجية جديدة. وفامي ييل بعض البياانت، مع وضع اسرتاتيجية مقرتحة يف الاعتبار، قد تُعتربر 

دام املاكتب اخلارجية للمسامهة يف تقيق الأهداف الاسرتاتيجية من خالل ش بكة صغرية، وحمدودة، وذات موقع أأي اس تخ
ضافة قمية عن طريق تقدمي ادلمع الس يايس واللوجس يت من أأجل  اسرتاتيجي، وممثةل جغرافيا  من املاكتب اخلارجية هبدف ا 

 كن تقيقه من خالل العمليات اليت تدث يف املقر الرئييس وحده.تقيق الأهداف الاسرتاتيجية للمنظمة عىل حنو  ل مي

وفضال  عن املعلومات العامة عن البدل املضيف، مثل جحم البدل وعدد الساكن، يبدو أأن واكلت الأمم املتحدة الأخرى  .342
س توايت املرتبات(، والبنية )واكلت املساعدة ال نسانية غالبا ( وضعت يف اعتبارها عنارص مثل الهيلك املايل )اذلي يُقاس مب 

ماكنية اتصال تكنولوجيا املعلومات والتصالت(، وهمارات الأشخاص وقدرهتم )مؤرش التمنية البرشية(، والبيئة  التحتية )ا 
ىل هذه العوامل العامة اخلاصة ابلأمم املتحدة، من املفيد  ضافة ا  )الاس تقرار الس يايس، وتوافر الرحالت اجلوية، اخل(. وا 

البدل املضيف أأن يشرتك يف هذا الهدف املشرتك نظرا  يُتوقَّع من عوامل أأخرى تتعلق عىل الأخص برساةل الويبو. و  دراسة
زهام من خالل نظام امللكية الفكرية. وقد تكون درجة الابتاكر وال بداع اليت  لأن   ِّ الويبو تشجع عىل الابتاكر وال بداع وتُعز 

 مرجعا  جيدا  يف هذا الصدد. 3131قاسها مؤرش الابتاكر العاملي 

تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز  –ويف احلاةل اليت يكون فهيا الهدف الاسرتاتيجي الثاين  .341
، تكون كثافة أأنشطة امللكية الفكرية وتركزي مس تخديم خدمات الويبو العاملية يف وثيق الصةل ابلبدل املضيف املعين   –الأول 

لكية الفكرية من العنارص ذات الصةل، وقد يكون املؤرش الأقوى جحية  والأكرث متثيال  هو عدد طلبات معاهدة التعاون جمال امل 
 بشأأن الرباءات.

وثيق  –تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية  –ويف احلاةل اليت يكون فهيا الهدف الاسرتاتيجي الثال(  .349
، يكون من املهم مراعاة بعض العنارص املتعلقة بتقدمي املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات. ومما قد الصةل ابلبدل املضيف املعين
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يُفيد، يف هذا الصدد، احلد الأدىن للبنية التحتية التقنية )مثل التصال بش بكة ال نرتنت واس تقرار ال مداد الكهرابيئ( الالزم 
ج يف مؤرش الابتاكر العاملي. وقد تكون قامئة مس تخديم نظام البني حس امب يقيسه مؤرشلتقدمي هذه املساعدة،  ة التحتية املُدرر

دارة ماكتب امللكية الفكرية الواردة أأعاله وثيقةر   الصةل أأيضا . ا 

وسوف تواصل الويبو العمل مع واكلت الأمم املتحدة املتخصصة الأخرى، عىل النحو املُوحضَّ يف وثيقة الربانمج  .351
زت الويبُو التعاون 31ة )انظر الربانمج واملزيانية املقرتح (. فوجود منظامت أأخرى اتبعة للأمم املتحدة، ل س امي تكل اليت عزَّ

معها، قد يُيرس ِّ اس مترار الرشااكت أأيضا  من خالل املاكتب اخلارجية. ويف هذا الصدد، ميكن ملوقع واكلت الأمم املتحدة 
ة الصحة العاملية، عىل النحو الوارد يف القسم السابق، أأن يكون وثيق الأخرى، مثل الاتاد ادلويل لالتصالت ومنظم

ىل اخلربة اليت اكتسبهتا مؤخرا  املاكتب اخلارجية القامئة، مل يُسفر التعاون مع املاكتب اخلارجية الأخرى  الصةل. ولكن استنادا  ا 
ىل أأن اخلربة املطلوبة للمساعدة التقنية  التابعة للأمم املتحدة يف هذا اجملال عن نتاجئ جديرة ابذلكر، ويرجع ذكل يف املقام الأول ا 

ل يف الويبو نفسها.  وتكوين الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية ل توجد ا 

 ن املؤرشات التالية قد تكون مفيدة  ملناقشة املعايري:ا  وخالصة القول  .353

 مؤرش الابتاكر العاملي؛ "3"

 ات؛طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءو  "3"

 مؤرش البنية التحتية؛و  "1"

َّال  يف ترتيب املطارات احملورية(؛و  "4"  الرب  اجلوي )ُممث

 .الاعتبارات املؤسس يةو "5"

ويُبني ِّ اجلدول التايل قمية مؤرشات لك موقع حسب الرتبة العاملية، وذكل مع عدم ال خالل ابعامتد هذه  .353
 مكعايري. املؤرشات

  التصنيف العاملي اخلاص بلك مهنا: املواقع وترتيهبا يف33اجلدول 

 اءط اءح ايز  اوو  اءه الد ميج ءاب لفأأ  البدلان

 91 91 - 339 91 341 311 14 31 اجلزائر أأفريقيا

 336 351 - 313 93 331 335 54 53 الاكمريون

 66 333 - 335 53 334 311 36 39 مرص

ثيوبيا  331 321 - 312 - 332 339 31 31 ا 

 12 311 - 95 53 312 93 19 54 املغرب

 311 351 - 319 21 24 331 2 11 نيجرياي

 314 354 - 16 319 63 96 21 15 الس نغال

 11 333 24 61 32 61 51 35 34 جنوب أأفريقيا

 61 94 - 13 14 11 21 29 93 تونس

 313 323 - 331 95 91 313 23 61 زمبابوي

أ س يا واحملي  

 الهادي

 319 346 - 314 - 313 311 1 94 بنغالديش

 44 313 3 316 4 96 15 3 3 الصني

 19 316 14 331 39 65 66 3 2 الهند
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 اءط اءح ايز  اوو  اءه الد ميج ءاب لفأأ  البدلان

 91 311 - 93 313 59 63 315 331 الأردن

 4 33 11 56 5 54 31 36 315 مجهورية كوراي

 21 91 11 332 35 69 61 31 16 تركيا

البدلان اليت متر 

 مبرحةل انتقالية

 15 56 - 61 59 11 41 55 11 رومانيا

 49 55 54 331 33 313 63 9 3 الاتاد الرويس

أأمرياك الالتينية 

ومنطقة البحر 

 الاكرييب

 41 41 - 43 19 96 46 59 12 ش ييل

 52 63 51 315 11 41 61 33 34 املكس يك

 63 59 - 26 64 45 16 339 336 بامن

 64 22 - 314 21 43 69 41 39 بريو

 32 1 33 44 3 39 5 1 1 املتحدةالولايت  أأمرياك

املاكتب اخلارجية 

 القامئة

 53 15 96 23 34 23 64 5 5 الربازيل

 9 31 5 33 3 61 33 31 63 الياابن

 6 31 31 31 33 41 1 335 314 س نغافورة

 1 9 - 6 1 3 3 95 313 سويرسا املقر الرئييس

 

 ك ادلويل(التصنيف العاملي حسب مساحة السطح )بياانت البن لف:أأ 
 حسب عدد الساكن )بياانت البنك ادلويل( يالتصنيف العامل ء:اب

 (3131التصنيف العاملي حسب مؤرش الابتاكر )مؤرش الابتاكر العاملي  :ميج
 (3131التصنيف العاملي حسب اخملرجات ال بداعية )مؤرش الابتاكر العاملي  :الد
 )قاعدة بياانت الويبو للبدلان، الويبو( 3133شأأن الرباءات يف عام التصنيف العاملي حسب طلبات معاهدة التعاون ب  :اءه
 (3131مؤرش الاس تقرار الس يايس )مؤرش الابتاكر العاملي  :اوو 
 التصنيف العاملي للمطارات من قبل اجمللس ادلويل للمطارات )املطار املوجود يف العامصة( :ايز 

 (3131ال منايئ مؤرش التمنية البرشية )برانمج الأمم املتحدة  :اءح
 (3131مؤرش البنية التحتية )مؤرش الابتاكر العاملي  :اءط

 تليل املاكتب اخلارجية امخلسة املقرتحة

دة لتلبية الاحتياجات احمللية.  .351 س تكون للماكتب اخلارجية امخلسة املقرتحة أأهداف اسرتاتيجية عامة وأأولوايت ُمحدَّ
يع الأهداف الاسرتاتيجية للمنظمة. وقد تتطابق الأهداف الاسرتاتيجية الأهداف العامة أأن تسامه يف تقيق مج من شأأن و 

 للماكتب امخلسة املقرتحة مع أأهداف الويبو الاسرتاتيجية التالية، وذكل دون ال خالل بنتيجة التشاور.

 : الرواب  القامئة بني أأهداف املاكتب اخلارجية املُقرترحة وأأهداف الويبو الاسرتاتيجية33اجلدول 

 الولايت املتحدة الاتاد الرويس الصني أأفريقيا هداف الاسرتاتيجيةالأ 
 x x x  الثاين: تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز الأول

  x x x الثال(: تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية
 x x x x ة وتطويرها: تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكريالرابع

 x x x x السابع: امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية
الثامن: أ لية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول الأعضاء ومجيع أأحصاب 

 املصاحل
x x x x 
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جامل  يف الفقرة  .354 ر العمل ا13وكام ُذكِّر ا  ِّ ، ومل تُكر  ز يف املقر الرئييس يف ، أأضافت املاكتب اخلارجية القامئة قمية  ملُنجر
مخسة جمالت. ومن املتوقع أأن ُتق ِّق املاكتب اخلارجية املُقرترحة نتاجئ مماثةل  بأأداء الوظائف امخلس التالية اليت تُنفَّذ بعضها 

النظر عن  . فعىل سبيل املثال، تقوم املاكتب القامئة، برصفهلك مكتب خاريج وأأهدافللكها بناء عىل الأولوايت احمللية  أأو
دارة املواقع البديةل  الوظيفة الثالثة ويه اقرتاح جديد، بأأداء مجيع الوظائف الأربع الأخرى. وفامي يتعلق ابلوظيفة الثالثة )ا 

لأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف املنظمة وتقدمي اخلدمات يف حاةل انقطاع اخلدمات يف مقر الويبو الرئييس يف 
قع أأن يوجد مكتبان خارجيان قادران عىل القيام مبهام الأنظمة الاحتياطية وتقدمي قدرات ادلمع الاحتياطي جنيف(، من املتو 

ن الوظائف امخلس املذكورة ا  ؤسسات يف العامل. وخالصة القول ال ضافية اليت ينبغي أأن تُشلك ِّ ش بكة  ديناميكية  ومرنة  من امل
 الرئييس. الويبو أأدانه ترامكيٌة وتمُك ِّل وظائف مقر  

 خدمات ادلمع احمليل لأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية؛ "3"

ىل ش بكة الويبو العامة لالس تجابة لطلبات الزابئن؛ "3"  وتقدمي ادلمع ا 

دارة قدرات ادلمع الاحتياطي الرضورية أأو املواقع البديةل لأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت  "1" وا 
دارة هذه القدرات واملواقع البدلية معا  لأغراض الأمن املعلومايت، واملنصات وقواعد ال  بياانت يف املنظمة أأو ا 
 اس تعادة القدرة عىل العمل بعد الكوارث، وتقامس الأعباء؛و واس مترارية العمل، 

عاملية خمتلف برامج املساعدة التقنية اليت يديرها قطاع البنية التحتية ال وتوفري ادلمع التقين فامي خيص   "4"
 للمنظمة؛ التابع

 وتكوين الكفاءات العامة وغري ذكل من أأنشطة التعاون ال منايئ. "5"

 الصني

حدى لغات الويبو والأمم املتحدة  371يبلغ عدد ساكن الصني  .355 مليار نسمة، ولغهتا الوطنية يه املندرينية، ويه ا 
، وقطاع من للتصامميتب لرباءات الاخرتاع، وأأكرب مكتب ا أأكرب مكتب للعالمات التجارية يف العامل، وأأكرب مك فهيالرمسية، و 

 أأكرب وأأنش  القطاعات ال بداعية.

ويشهد نشاط امللكية الفكرية يف الصني تطورا  هائال . فعىل مدى الس نوات امخلس عرشة املاضية، ارتفع عدد طلبات  .356
ىل  31 699الرباءات املودعة يف الصني من   323 346د طلبات العالمات التجارية من طلبا ، وارتفع عد 536 433طلبا  ا 

ىل  ىل  32 611وارتفع عدد طلبات الرسوم والامنذج الصناعية من  ؛طلبا   3 152 411طلبا  ا   طلبا : 533 461طلبا  ا 
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 يف الصني والتصاممي الصناعية: طلبات الرباءات والعالمات التجارية 5الشلك 

 

الفكرية احمللية يف الصني اليت يمت تدويلها عن طريق ال يداعات بناء عىل ويمنو بوترية رسيعة جدا  عدد طلبات امللكية  .352
من طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  ابملائة 31أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية. وتودع الصني ما يفوق بقليل 

دة التعاون بشأأن الرباءات بعد الولايت لتصبح اثل( أأكرب مودع لطلبات معاه 3131ويُتوقَّع أأن تتجاوز أأملانيا يف س نة 
من مجموع طلبات  ابملائة 5املتحدة الأمريكية والياابن. والصني يه اثمن أأكرب مودع لطلبات مدريد )حي( تودع أأكرث من 

ة مدريد(، ويه أأشهر البدلان يف نظام مدريد )أأي أأكرث بدل خيتاره املودعون يف مجيع أأحناء العامل للحصول عىل حامينظام 
ىل نظام لهاي.  لعالماهتم التجارية(. وتدرس الصني جبدية الانضامم ا 

ىل مس توى الطلبات  وتُعدُ  .351 الصني من أأكرب مس تخديم أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية يف العامل. وعند النظر ا 
ل أأنه من أأجل تقيق ذكل ل بد من من المنو يف اس تخدام أأنظمة الويبو. ا   احمللية، تتبني  ال ماكانت الهائةل لتحقيق مزيد  

مشاركة مكثفة لقطاع الأعامل يف الصني ابللغة الصينية. واندرٌة يه املنظامت اليت تعمتد عىل الصني لتحقيق جزء كبري من 
يراداهتا ول يكون لها تواجد هناك خلدمة السوق الصينية. وقد يكون من املتوقع أأيضا  أأن تضطلع الصني يف املس تقبل بدو  ر ا 

 مزتايد الأمهية يف أأنشطة تكوين الكفاءات.

 الاتاد الرويس

ذ يبلغ عدد ساكنه أأكرث من  .359 مليون نسمة.  341حيتل الاتاد الرويس املركز التاسع يف العامل من حي( عدد الساكن، ا 
حدى اللغات الرمسية يف لك من الأمم املتحدة والويبو، ويتحدث هبا أأيضا  عدٌد كب رٌي من الساكن يف مجيع واللغة الروس ية يه ا 

 أأحناء أ س يا الوسطى وأأورواب الرشقية.

د عىل أأمهية امللكية الفكرية والابتاكر يف تقيق التمنية الاقتصادية املس تدامة  .361 وما انفكت قيادة الاتاد الرويس تُشد ِّ
نتاجه ال  كام أأن  يف البدل. ويزخر اترخي الاتاد الرويس يف جمال العلوم ابل جنازات،  نتاجٌ بداعا   ي يف الأدب والسيامن واملوس يقى ا 

عة يف الاتاد الرويس عىل مدى قد غزير. واس تخدام امللكية الفكرية يف تزايد مطرد. و  ارتفع عدد طلبات الرباءات املُودر
ىل  34 444الس نوات امخلس عرشة املاضية من   33 411وزاد عدد طلبات العالمات التجارية من  ،طلبا   43 434طلبا  ا 

ىل طلبا ىل  3 121طلبا ، وزاد عدد طلبات الرسوم والامنذج الصناعية من  56 156ت ا   طلبا : 1 992طلبا  ا 
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 يف الاتاد الرويس والتصاممي الصناعية: طلبات الرباءات والعالمات التجارية 6الشلك 

 

لعاملية للملكية الفكرية. وزاد عدد ما أأودعه املودعون من ويزتايد أأيضا  اس تخدام الاتاد الرويس لأنظمة الويبو ا .363
طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الاتاد الرويس زايدة  كبرية عىل مدى الس نوات امخلس املاضية. وازداد عدد 

قهتا(، مما جيعل يف الس نة اليت س ب ابملائة 1576)بعد أأن ارتفعت بنس بة  3133يف س نة  ابملائة 3972طلبات مدريد بنس بة 
ع يف نظام مدريد. وهو أأيضا  اثل( أأشهر بدل يف نظام مدريد. وينظر الاتاد الرويس جبدية يف  الاتاد الرويس اتسع أأكرب ُمودِّ

ىل نظام لهاي  .الانضامم ا 

نشاء مكتب خاريج يف الاتاد الرويس من شأأنه أأن يوفر مزااي كثرية من حي( تعزيز مشاركة البدل يف أأنظمة  .363 وا 
الويبو العاملية للملكية الفكرية، مما يُمك ِّن املنظمة من تقدمي اخلدمات بفعالية أأكرب ل قلمي شاسع وللمناطق احمليطة به، ويساعد 
ىل اس تخدام  قلمي هتدف فيه معظم الاسرتاتيجيات الاقتصادية الوطنية ا  يف تكوين الكفاءات لس تخدام امللكية الفكرية يف ا 

 عىل املعارف. ا  للقمية املضافة يف صناعات أأكرث اعامتد قاعدة موارد غنية كأساس

 الولايت املتحدة الأمريكية

اقتصاد الولايت املتحدة الأمريكية هو أأكرب اقتصاد يف العامل، وتتل الولايت املتحدة املركز الثال( من حي( عدد  .361
ع لطلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، حي( تود من مجموع الطلبات. ويه  ابملائة 32ع حوايل الساكن. ويه أأكرب ُمودِّ

ذ تودع  ع لطلبات مدريد، ا  من مجموع الطلبات، وتُعُد اثل( أأشهر بدل يف نظام مدريد. ومن املتوقع  ابملائة 3371اثين أأكرب ُمودِّ
ىل نظام لهاي يف املس تقبل القريب. ودلهيا أأيضا  أأكرب جتمع للصناعات ال بداعية يف العامل.  فهيي ابختصار أأكرب ُمنتِّج أأن تنضم ا 

 للمنتجات الابتاكرية وال بداعية يف العامل.

جعاب كبري، وحيتذي به الكثريون، ويضطلع بدور رائد  .364 وولية اكليفورنيا يه موطن وادي الس يليكون اذلي حيظى اب 
يا فامي يقارب نصف طلبات اكليفورن  عنوانه يفيف نظام الابتاكر ال يكولويج الناحج. ويوجد مودع أأو خمرتع واحد عىل الأقل 

يداعات هذه  ابملائة 31معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املودعة من الولايت املتحدة الأمريكية ويف أأكرث من  من مجموع ا 
املعاهدة. ويفوق عدد طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت تودعها جامعة اكليفورنيا عدد الطلبات اليت تودعها بناء 

املعاهدة أأية جامعة أأخرى يف العامل. ووفقا  لأرقام مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية عىل تكل 
(USPTO)  ت الرباءات الأمريكية املمنوحة للمودعني من اكليفورنيا يف زايدة مطردة عىل مدى الس نوات املاضية، ، ظل
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واكليفورنيا يه أأيضا   .3131ميني يف الولايت املتحدة يف س نة من مجمل الرباءات املمنوحة للمق  ابملائة 3574حي( بلغت 
 موطن هوليوود اليت تعترب مركز أأكرب صناعة سيامنئية يف العامل.

ليكون. ي وتوجد فرصٌة ساحنٌة لزايدة اس تخدام أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية عن طريق احلضور يف وادي الس   .365
ر طريقة  أأكرث فعالية خلدمة أأكرب قاعدة زابئن لتكل الأنظمة يف العامل.وهذا احلضور من شأأنه أأيضا  أأن يُ   وف ِّ

 أأفريقيا

قلامي  واسعا ، ويه غري ممثةل يف املاكتب اخلارجية القامئة. وقد تناىم الاهامتم ابلويبو  54تضم أأفريقيا  .366 بدلا ، وتُشلك ِّ ا 
ت فيه معدلت المنو وصارت فيه أأفريقيا، احلايل اذلي اس تقر  يف هذه املنطقة، ول س امي يف الوقت  وامللكية الفكرية ابطراد  

ىل أأنشطة تكوين الكفاءات من أأجل زايدة اس تخدام ال قلمي  معوما ، ال قلمي الأرسع منوا  يف الاقتصاد العاملي. ومثة حاجة كبرية ا 
 لنظام امللكية الفكرية واملشاركة فيه.

نشاؤهام  املكتبانوسريكز  .362 يف أأفريقيا عىل تكوين الكفاءات يف املقام الأول، كام هو ُموحضَّ يف اخلارجيان املقرتح ا 
ن ذكل موضوع نقاش  د بعُد مقر املكتبني املقرتحني يف أأفريقيا، حي( ا  وظائف املاكتب اخلارجية املذكورة أ نفا . ومل حُيدَّ

 متواصل مع اجملموعة الأفريقية وفامي بني أأعضاهئا.

 ة وامُلقرترحة واملطلوبة(خريطة املاكتب اخلارجية )القامئ

مت الامتسات قبل  .361 تُوحض ِّ اخلريطة التالية مواقع املاكتب اخلارجية القامئة ومجيع مواقع عوامص أأو مدن البدلان اليت قدَّ
ىل املدير العام لس تضافة ماكتب خارجية جديدة. 3131شهر يوليو   ا 

  طلبهتا بعض ادلول الأعضاء(: مواقع املاكتب اخلارجية )مبا فهيا تكل املاكتب اليت2الشلك 
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 التلكفة، والتفاصيل املالية، واملزيانية املُقرترحة

ىل منوذج قيايس ملكتب خاريج جديد يش به املاكتب القامئة  .369 تستند املوارد املقرتحة لتخصيص ماكتب خارجية جديدة ا 
 وسوف يُعنيَّ فيه تدرجييا  املوظفون التايل ذكرمه:

 مدير للمكتب؛ "3"

 ظف أأو موظفان من الرتبة الفنية ل دارة أأنشطة الربانمج وتنفيذها؛مو و  "3"

 موظف خدمات عامة )يُعنيَّ حمليا  يف أأغلب الأحوال بوصفه موظفا  قصري الأجل يف مرحةل أأولية(.و  "1"

تلكفة ويعمتد أأيضا  تقديُر تلكفة املوارد البرشية للك مكتب خاريج عىل أأسواق العمل احمللية. ول عطاء فكرة عن ال  .321
نشاء ماكتب خارجية اتبعة للويبو، ودون ال خالل ابختيار املاكتب اخلارجية اجلديدة، يُبني ِّ  رة يف البدلان اليت طلبت ا  املُقدَّ

ىل جانب املاكتب  31اجلدول التايل تسوية مقر العمل للموظفني الفنيني يف مواقع الطلبات احلالية البالغ عددها  طلبا ، ا 
ىل أأن اخنفاض تسوية مقر العمل يف بعض مراكز العمل اخلارجية القامئة و  مقر الويبو الرئييس بغرض املقارنة. وجتدر ال شارة ا 

املذكورة قد يُعادهل جزئيا  أأو لكيا  ارتفاع تاكليف منحة الانتداب وغريها من الاس تحقاقات املتعلقة مبراكز العمل امليدانية. 
 ل الوظيفة وعىل تصنيف مركز العمل من حي( املشقة.ل شاغوتعمتد املبالغ أأيضا  عىل حاةل تنقُ 

 : الرمق القيايس لتسوية مقر العمل يف مواقع خمتلفة31اجلدول 

 البدلان

قر املتسوية  ملؤرش الرمق القيايس

)بياانت جلنة اخلدمة املدنية 

يوليو  35ادلولية اعتبارا  من 

3131) 

 341.3 اجلزائر أأفريقيا

 351.6 الاكمريون

 314.1 مرص

ثيوبيا  343.9 ا 

 316.1 املغرب

 324.3 نيجرياي

 356.4 الس نغال

 331.4 جنوب أأفريقيا

 335.3 تونس

 353.5 زمبابوي

 341.9 بنغالديش أ س يا واحملي  الهادي

 321.3 الصني

 316.3 الهند

 342.4 الأردن

 366.2 مجهورية كوراي

 344.6 تركيا

البدلان اليت متر 

  انتقاليةمبرحةل

 333.1 رومانيا

 311.4 الاتاد الرويس

 311.2 ش ييلأأمرياك الالتينية 
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 البدلان

قر املتسوية  ملؤرش الرمق القيايس

)بياانت جلنة اخلدمة املدنية 

يوليو  35ادلولية اعتبارا  من 

3131) 

ومنطقة البحر 

 الاكرييب

 353.6 املكس يك

 316.2 بامن

 342.9 بريو

 359.3 الولايت املتحدة أأمرياك

 323.6 الربازيل املاكتب القامئة

 391.1 الياابن

 391.3 س نغافورة

 395.9 اسويرس  املقر الرئييس

وأأخريا ، من املتوقع أأنَّ املباين عادة  ما سوف تقدهما احلكومة املُضيفة. وسوف جيب أأن تؤخذ يف احلس بان أأيضا  أأي  .323
ضافية أأو دمع عيين مثل موارد املوظفني.  مسامهة ا 

ُد تدرجييا  ابملوظفني مر وقد ُأعِّدَّ مرشوع الربانمج واملزيانية عىل افرتاض أأن املاكتب اخلارجية املُقرترحة امخلسة سوف تُ  .323
ىل  ابس تخدام الوظائف احلالية دون زايدة عدد موظفي املنظمة. ول تشري اسرتاتيجية الويبو للموارد البرشية بوجه خاص ا 

ع  ضر عادة توزيع املوارد القامئة. وقد ور ل عن طريق ا  املاكتب اخلارجية ولكن تذُكُر بوجه عام أأن الأنشطة اجلديدة جيب أأن تُموَّ
لتنفيُذ املرحيل  للماكتب اخلارجية يف احلس بان تقدير موارد املوظفني الالزمة للماكتب اخلارجية. وأأدخلت الأمانُة يف نظام ا

 فئة املوظفني الفنيني الوطنيني اذلين يُعيَّنون حمليا  يف مركز معل خارج جنيف. وتُوضع جداول ني  حر املوظفني ولحئته املنقَّ 
لفنيني الوطنيني عىل أأساس حميل من خالل املقارنة بأأفضل رشوط العمل السائدة يف مركز العمل. مرتبات فئة املوظفني ا

وحيق للموظفني الفنيني الوطنيني أأيضا  احلصول عىل البدلت والاس تحقاقات نفسها اليت حيصل علهيا موظفو اخلدمات العامة 
ىل ل عىل املوظفني املُعيَّنني ابس تثناء التعويض عن العمل ال ضايف. وجتدر ال شارة أأيضا  ا   أأن تسوية مقر العمل ل تنطبق ا 

ر يف مدى توفر رشاكت حملية تقدم ني الوطنيني الفنينيدوليا  وأأن املوظف  ل حيصلون عىل تسوية مقر العمل. وسوف يُنظر
 ادلمع ال داري.

رة يف فرتة الس نتني  .321 تب اخلارجية القامئة واملاكتب اخلارجية للماك 3134/3135وترد يف اجلدول التايل التاكليف املُقدَّ
 املقرتحة امخلسة، مع وضع مجيع العوامل املذكورة أ نفا  يف الاعتبار.
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رة للماكتب اخلارجية 34اجلدول   3134/35 الثنائيةاملُقرترحة يف امخلسة : املوارد املُقدَّ
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
موارد الموظفين المرصودة

في ميزانية 15/2014المجموعخالف الموظفينالموظفون

المكاتب الخارجية القائمة:

مدير واحد وموظف واحد من الخدمات العامة               687'1                 792               895)مكتب التنسيق في نيويورك(

مدير واحد وموظفان من الفئة الفنية وموظف مؤقت               261'2                 519             742'1مكتب البرازيل

موظفان من الفئة الفنية               038'1                 204               834مكتب اليابان

مدير واحد وموظفان من الفئة الفنية وموظف مؤقت               274'2                 493             781'1مكتب سنغافورة

المكاتب الخارجية المقترحة:*

موظف من الفئة الفنية               485مكتب الواليات المتحدة

موظف من الفئة الفنية               485مكتب أفريقيا 1

موظف من الفئة الفنية               925'3               500'1               485مكتب أفريقيا 2

موظف من الفئة الفنية               485مكتب الصين

موظف من الفئة الفنية               485مكتب االتحاد الروسي

* سُتوزع موارد موظفي المكاتب الخارجية المقترحة باستخدام الموارد الحالية )لن تخلق وظائف جديدة(. ومن المخطط تعيين موظف من الفئة الفنية في الثنائية 

15/2014. والتكلفة الواردة أعاله هي متوسط التكلفة وتستند إلى التكلفة المعيارية لموظف من الفئة الفنية 5. وترد في الفقرة 169 معلومات عن التوظيف في 

المكاتب الخارجية على المدى الطويل.

ميزانية 15/2014 المقترحة

 

ويه اخلطة اليت سوف  –الويبو لس مترارية ترصيف الأعامل واس تعادة القدرة عىل العمل بعد الكوارث  ويرد يف خطة .324
ي  الصةل  أأن –تشمل بعض املاكتب اخلارجية  لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  أأحدهام –الربانجمني ال خرين ذور

 يلني من موارد ل جياد قدرة ادلمع الاحتياطي املطلوبة، وذكلما يلزم املوقعني البد س يوفران –وال خر لعلمية مدريد/لهاي 
 ة تدرجييا .جلمن أأجل تمنية قدرات فريق املعا

 املسائل وال جراءات القانونية ل نشاء ماكتب خارجية جديدة

ىل امجلعيات عند اعامتد الربانمج واملزيانية وبناء  عىل مشورة جل  .325 نشاء مكتب خاريج جديد ا  نة يعود اختاذ قرار ا 
نشاء مكتب خاريج يه الرشوط والأحاكم اليت سوف يعمل  الربانمج واملزيانية وتوصيهتا. وهناك مسأأةل منفصةل عن قرار ا 
د هذه الرشوط والأحاكم، مبا يف ذكل تطبيق الامتيازات واحلصاانت، يف  مبوجهبا املكتب اخلاريج يف البدل املضيف. وُتدَّ

ىل جلنة التنس يق للم م ا  بشأأن الرشوط  ا  قا  ل نشاء مكتب خاريج، بل اتفاقاوافقة عليه. وهذا التفاق ل يشلك اتفاتفاق يُقدَّ
والأحاكم اليت س يعمل مبوجهبا املكتب اخلاريج. وُأدرجت املاكتب اخلارجية القامئة، كام هو موحض أ نفا ، يف الربانمج واملزيانية 

 للموافقة علهيا يف اجامتعات امجلعيات.

ل طرحه بعض الوفود يف دورة يوليو للجنة الربانمج واملزيانية بشأأن املسائل القانونية وال جراءات وفامي يتعلق بسؤا .326
اخلاصة ابتفاقني ُمربرمني مع الاتاد الرويس والصني، أأوحض املستشار القانوين هذه املسأأةل. فقد وقَّعت الأمانُة التفاقني، 

أأُنام مرهوانن بتأأكيد جلنة التنس يق. وهذا هو ال جراء املُتَّبع يف لك مرة ووضعت أأحاكما  رصحية  يف الك التفاقني تنص عىل 
ذا رغبت ادلول الأعضاء يف ذكل، حبي( ل تُوقَّع  ىل جلنة التنس يق للموافقة عليه. وميكن تغيري هذا ال جراء، ا  م فهيا اتفاٌق ا  يُقدَّ

ل بعد أأن توافق علهيا جلنة التنس يق.  ( من التفاق 1)1ويتضمن التفاقان النص الالزم: فاملادة التفاقات، يف املس تقبل، ا 
م مع مجهورية الصني الشعبية واملادة  م مع الاتاد الرويس تنص  1)2املرُبر دخل يلكتاهام عىل أأن التفاق " ان( من التفاق املرُبر
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خطار يرسهل أأي من الطرفني ل خطار الطرف ال خر كتا بة  ابنهتاء ال جراءات ادلاخلية ذات حزي النفاذ اعتبارا  من اترخي أ خر ا 
جراءات الويبو ادلاخلية.  الصةل الالزمة ليك يدخل حزي النفاذ". وتصدر املوافقة عن جلنة التنس يق دون غريها مبوجب ا 

 أأكرث من امخلسة املُقرترحة

نشاء مخسة ماكتب جديد .322 نشاء املاكتب اخلارجية معلية  متوالية  وليس حداث  منفردا . وا  ة يف غضون فرتة س نتني يعترب ا 
ميثل ما يُعتربر العدد الأمثل من أأجل ضامن نرش سلس لمنوذج ممثل جغرافيا  وهمم من الناحية الاسرتاتيجية. ومع ذكل توجد 

نشاء مكتب اثن يف املنطقة، ل س امي  ىل ا  ضافية. ودعت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ا  طلبات كثرية ل نشاء ماكتب ا 
ح دى البدلان الناطقة ابل س بانية. ورأأت بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأن الاقرتاح الوارد يف مرشوع الربانمج واملزيانية يف ا 

ينبغي أأن يزداد ليكون س تة ماكتب خارجية، مبا فهيا مكتب اثن يف أأمرياك الالتينية وهو املكتب السادس. وأأما الهند اليت 
 من حي( عدد الساكن واملركز العارش يف ترتيب اقتصادات العامل، فقد طلبت اس تضافة مكتب تتل املركز الثاين يف العامل

نشاء  خاريج. ومن املعلوم أأن الصرب اذلي تتحىل به الهند حىت فرتة الس نتني املقبةل ل يقلل من شدة اقتناعها برضورة ا 
ىل أأن تُناقرش مكتب خاريج يف الهند. وميكن أأن تزداد القامئة أأكرث من ذكل. وسوف ت  تاج هذه املطالب الأخرى ا 

 فهيا. ويُبرتَّ 

ر، كام اتُفق يف جلنة الربانمج واملزيانية يف شهر يوليو  .321 ، أأن جُيرى مزيد من املشاورات غري الرمسية 3131ومن املُقرَّ
د ال جراءات اليت ينبغي وضعها  لتحديد هل ينبغي عىل أأساس هذه الوثيقة، ومن خالل مسار يقوده الأعضاء، سوف ُتدَّ

نشاء ماكتب خارجية يف فرتة الس نتني القادمة وما بعدها أأم ل، وما يه تكل املاكتب.  ا 
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 قامئة الواثئق املرفقة

تتوي هذه الوثيقة يف مرفقاهتا عىل الواثئق ذات الصةل اليت س بق نرشها عىل النحو التايل، وذكل بناء  عىل طلب  .329
 وفود عديدة:

 WO/PBC/4/2من الوثيقة  344ة الفقر    املرفق الأول

 WO/CC/52/1املرفق الرابع من الوثيقة    املرفق الثاين

 A/40/7من الوثيقة  343و 62الفقراتن    املرفق الثال(

 WO/CC/53/2املرفق الأول من الوثيقة    املرفق الرابع

 A/41/17من الوثيقة  343و 11الفقراتن    املرفق اخلامس

 التنس يق اخلاريج( 13)الربانمج  WO/PBC/12/3 الوثيقة  املرفق السادس

 A/46/12من الوثيقة  19الفقرة    املرفق السابع

 WO/CC/62/3الوثيقة    املرفق الثامن

 WO/CC/62/4الوثيقة    املرفق التاسع

 WO/PBC/13/4من الوثيقة  333الصفحة     املرفق العارش

 A/48/12 ةالوثيق  املرفق احلادي عرش

 A/48/26من الوثيقة  363الفقرة    عرشاملرفق الثاين

 3131املذكرة ال عالمية املوزعة يف جلسة املشاورات غري الرمسية الأوىل يف س نة   املرفق الثال( عرش

 3133املذكرة ال عالمية املوزعة يف جلسة املشاورات غري الرمسية الثانية يف   املرفق الرابع عرش

 جلنة الربانمج واملزيانية يف يوليو دورةأأثناء الورقة املوزعة   املرفق اخلامس عرش

يل ذكل املرفقات[ت]



1.CNI/C2WCBP/OW 
ANNEX I 

 املرفق الأول
 

 

 

 املرفقات
 

 

 CB/4/3///2من الوثيقة  344الفقرة   املرفق الأول

يورك خالل فرتة الس نتني من زايدة تعزيز اتصالته وتشبيكه مع جممتع امللكية متكن مكتب الويبو للتنس يق يف نيو و  .344

ة قطاعات وحكومات من بدلان انمية ليس لها متثيل يف جنيف والأمم املتحدة. وس يواصل هذا الفكرية، مبا يف ذكل قاد

ىل تقيق  املكتب التشبيك مع الأمم املتحدة، خاصة بشأأن الأمور املؤثرة يف معل الويبو، وتوس يع نطاق ّجوده الرامية ا 

 جملمتع املدين. وعالوة  عىل ذكل،ا هامتم اليت متثلقطاعي الأعامل وال عالم، وكذكل مع املنظامت وجامعات الا الانتشار يف

تأأسيس  ابدلوائر احلكومية ادلولية واحلكومية والتجارية واملهنية ودوائر اجملمتع املدين وتس هنا من خاللس توسع املنظمة روابطها 

قامة عالقا دور أأسايس ا  مكتبني يف بروكسل وواش نطن العامصة. وس يكون لهذين املكتبني أأيض ت معل جيدة مع ال عالم يف ا 

 الاقتصادي وامجلاهريي.

 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[



1.CNI/C2WCBP/OW 
ANNEX II 

الثايناملرفق   
 

 

 

  BB/53/3//2الوثيقة من  املرفق الرابع  املرفق الثاين

 

 اتفاق بني

 حكومة مملكة بلجياك

 و

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

لهيا فامي ييل ابمس "بلجياك"، ن مملكة بلجياك، املشار ا   ا 

لهيا فامي ييل ابمس "الويبو"، واملن  ظمة العاملية للملكية الفكرية، املشار ا 

ليه فامي ييل ابمس "املكتب"(، ذ تضعان يف اعتبارهام رغبة الويبو يف تأأسيس مكتب تنس يق يف بروكسل )املشار ا   ا 

ذ تضعان يف اعتبارهام التفاقية املتعلقة ابمتيازات الواكلت املتخصصة وحصاانهتا املؤرخ لهيا  3942نومفرب 33ة يف وا  )املشار ا 
 فامي ييل ابمس "التفاقية"(،

ذ تضعان يف اعتبارهام أأمهية النص عىل أأحاكم حمددة تتعلق ابلمتيازات واحلصاانت املمنوحة للمكتب يف  وا 
 البلجيكية، الأرايض

ضايف عىل التفاقية،  برام اتفاق ا  ذ ترغبان من أأجل تكل الغاية يف ا   وا 

 ما ييل: قد اتفقتا عىل

 3املادة 

مينح مدير املكتب الامتيازات املمنوحة للموظفني ادلبلوماس يني يف البعثات ادلبلوماس ية. وتمتتع زوجته ومن يعول من  .3
أأولده القرص الساكنني معه تت نفس السقف ابملزااي املعطاة لزوجات موظفي البعثات ادلبلوماس ية ومن يعولون من 

ن اكنت املديرة امرأأة.أأولدمه القرص، وينطبق ذ  كل عىل الزوج ا 

خالل ابملادة السادسة، القسم  .3  من التفاقية، ل تنطبق أأحاكم الفقرة الأوىل عىل املواطنني البلجيكيني. 39دون ا 

 3املادة 

 يمتتع مجيع موظفي الويبو ابل عفاء من لك الرضائب عىل الرواتب واخملصصات والبدلت اليت يتسلموُنا من الويبو. .3

من هذه املادة عىل من ل يشغل وظيفة اثبتة يف الويبو حبمك رساةل هذه املنظمة  3ل تطبق أأحاكم الفقرة  .3
 القانونية. وأأنظمهتا
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لهيا يف الفقرة  .1 من هذه املادة عىل املعاشات التقاعدية واملبالغ الس نوية اليت  3ل تطبق ال عفاءات الرضيبية املشار ا 
 ظفهيا السابقني أأو ورثهتم.تدفعها الويبو يف بلجياك ملو 

 1املادة 

خالل ابللزتامات املرتتبة عىل بلجياك حبمك املعاهدات املتعلقة ابلتاد الأورويب وبتطبيق القوانني واللواحئ  .3 دون ا 
اد التنفيذية، يمتتع موظفو الويبو ابحلق، خالل فرتة الثين عرش شهرا  التالية لبدء مبارشة وظائفهم يف بلجياك، يف اس تري 

 رشاء أأاثث وس يارة لس تخداماهتم الشخصية دون فرض رضائب القمية املضافة عىل يشء من ذكل. أأو

طارها هذه املادة. .3  حيدد وزير مالية حكومة بلجياك احلدود والرشوط اليت تطبق يف ا 

لهيا يف الفقرة  .1 قامة دامئة املزااي املشار ا   من هذه املادة. 3ل تُلزم بلجياك مبنح مواطنهيا أأو املقميني فهيا ا 

 4املادة 

ميتثل املكتب وموظفوه للقوانني والأنظمة البلجيكية، خاصة ما تعلق مهنا بتأأمني املسؤولية املدنية املتعلقة ابس تخدام املركبات. 
 ويوفر املكتب بشلك متواصل تغطية تأأمينية للمسؤولية املدنية للمركبات املس تخدمة يف بلجياك.

 5املادة 

ىل تيرس احلكومة ا طار الترشيعات البلجيكية وادلولية املطبقة، دخول مدعوي املكتب لأغراض رمسية ا  لبلجيكية، مضن ا 
 الأرايض البلجيكية ووجودمه فهيا ومغادرهتم لها.

 6املادة 

شخاص الواقعني الأ تؤكد بلجياك والويبو اجامتع نيهتام عىل ضامن مس توى  عال  من امحلاية الاجامتعية مجليع  .3
 ام.كفالهت تت

خيري موظفو الويبو اذلين ل ميارسون يف بلجياك أأي أأنشطة مدرة لدلخل خالف تكل اليت تقتضهيا وظائفهم بني المتتع  .3
بتغطية أأنظمة الضامن الاجامتعي املطبقة عىل موظفي املقر الرئييس للويبو مبوجب القواعد املنصوص علهيا لتكل الأنظمة 

 لعاملني برواتب.نظام الضامن الاجامتعي البلجييك ل أأو

تكفل الويبو ملوظفهيا العاملني يف بلجياك، ممن تشملهم أأنظمة الويبو للضامن الاجامتعي، مزااي ماكفئة لتكل اليت مينحها  .1
نظام الضامن الاجامتعي البلجييك، مع مراعاة الضامانت املكفوةل يف بلجياك فامي يتعلق حبرية اختيار ممارس طيب واحلرية 

 الرعاية الصحية وحامية الرسية الطبية. العالجية ملقديم

يغطي نظام الضامن الاجامتعي البلجييك الأشخاص اذلين يس تعملهم املكتب ممن ل يشغلون وظائف اثبتة يف الويبو  .4
 حبمك رساةل هذه املنظمة وأأنظمهتا القانونية.

ىل تقدميها جيوز لبلجياك أأن تسرتد من املكتب ما تتكبد من تاكليف مقابل أأي معونة ذات طاب .5 ع اجامتعي قد تضطر ا 
 ملوظفي الويبو ممن تشملهم أأنظمة الويبو للضامن الاجامتعي.
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 2املادة 

 يبلغ لٌك من الطرفني الطرف ال خر ابس تكامل ال جراءات الالزمة دلخول هذا التفاق حزي النفاذ.

م ثباات  ملا تقد  ضا الطرفني عىل هذا التفاق.وا   ، وقًّع مفو 

ر يف بروكس ل بتارخي ]التارخي[ يف ثالث نسخ أأصلية ابللغات الفرنس ية والهولندية وال نلكزيية. ويف حاةل التعارض، تكون ُحر 
 الغلبة للنص الفرنيس.

 

 عن

 مملكة بلجياك

 عن

 للملكية الفكرية املنظمة العاملية

 

 

 ]ييل ذكل املرفق الثال([
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 A/40/7من الوثيقة  343و 62الفقراتن   املرفق الثال(

 بوثيقة رضاه عن وأأعرب. للويبو املمتكنة وقيادته الافتتايح بيانه العام املدير عىل وأأثىن الرئيس س نغافورة وفد وهنأأ  .62
 س تفتقده اليت س نغافورة صديق بوخش، أأرابد ادلكتور ابلراحل وأأشاد. معلها عىل الأمانة وشكر الربانمج تنفيذ اس تعراض

ىل الوفد وأأشار. جدا  الفكرية امللكية عىل قامئة ثقافة تطوير عىل املاضية الس نة خالل بنجاح تعاونتا ورةوس نغاف الويبو أأن ا 
ح. س نغافورة يف الفكرية ابمللكية الوعي وتعزيز ن قائال   ورص  طار بتطوير ملزتما   يزال ل بدله ا   الفكرية امللكية حلقوق متني ا 

ىل وأأشار. الوطنية الاقتصادية لتمنيةا يف اسرتاتيجية مزية تكفل كأداة الفكرية ابمللكية والانتفاع  اليت التعديالت من عدد ا 
 يف الأعامل قطاع واحتياجات اجلديدة التكنولوجية الاجتاهات ومواكبة تديهثا هبدف الفكرية امللكية قوانني عىل ُأدخلت

قلمي س نغافورة قلمي يف فع ال وربد اضطلعت قد الويبو لأن رسوره عن الوفد وأأعرب. عامة الهادئ واحملي  أ س يا وا   أ س يا ا 
ىل ودعا. الهادئ واحملي   قادرة كأداة هبا انتفاعها وتعزز الفكرية امللكية ثقافة يف تنخرط لأُنا املنطقة يف الويبو معل تكثيف ا 

ن قائال   وأأضاف. الاقتصادية التمنية يف ال سهام عىل  مكتب لس تضافة رمسي عرض طرح يف ترغب س نغافورة حكومة ا 
 يف الويبو مع املتعاملني احتياجات تلبية عىل املكتب ذكل يسهر أأن أأيضا   واقرتح. الس ياق هذا يف معلها تعزيز هبدف للويبو
عطاء املنطقة يف معلها من الاس تفادة من املنظمة ومتكني ال قلمي ح. فهيا الفكرية امللكية ثقافة ل قامة زمخ وا  ن قائال   ورص   ا 

ن املكتب ذكل ابس تضافة تترشف س نغافورة جيار جديدة ماكتب تقدمي تعزتم احلكومة وا   الطويل املدى عىل اجملاين لال 
نشاء يؤدي أأل أأيضا   الوفد واقرتح. والصيانة التجهزي تاكليف وتتحمل ىل اجلديد املكتب ا  ضافية مالية عواقب أأي ا   مزيانية يف ا 

قلمي للويبو مرحبا   يكون أأن شأأنه من الاقرتاح ذكل أأن ورأأى الويبو  .معا   الهادئ واحملي  أ س يا وا 

 املرتقب العمل وبرانمج املاضية الس نتني فرتة خالل املس تمكل العمل دمعهم عىل الكرام املندوبني العام املدير وشكر .343
نه وقال. للمس تقبل ىل سينقل ا  نه قائال وأأضاف. الأمانة لعمل املندوبني تقدير املوظفني ا  ىل اس متع عندما ابخلري تفاءل ا   الوفود ا 

ىل الويبو حاجة تفهمت يتال جناز تس تطيع يك املوارد ا  جياد أأجل من معا للعمل اس تعدادها وأأبدت ابلاكمل معلها برانمج ا   ا 
جياد الرضوري من أأن عىل العام املدير وشدد. الراهن املايل الوضع ضوء يف مناسب حل  جوانب مبختلف علام   وأأحاط. احلل ا 

دراج واملعايري القواعد وضع أأنشطة س امي ول الأعضاء، ادلول منظور يف لويةوأأو  خاصة بأأمهية حظيت اليت املنظمة معل  وا 
ىل احلاجة واس مترار املنظمة معل برانمج يف ال منايئ الُبعد نشاء التدريب ا   الاقتصادي الُبعد تعزيز عىل والرتكزي املؤسسات وا 

 وقال. وترش يدها الويبو تديرها اليت ادلولية امحلاية مةأأنظ تبس ي  يف الاس مترار وابلأخص النامية البدلان يف اجلاري العمل يف
ن ىل ال نصات ا  ن يقول ومىض. 3991 س نة منذ املقطوع الشوط هل بني   قد منوا   الأقل والبدلان النامية البدلان وفود بياانت ا   ا 

 الفكرية امللكية أأن عىل يوافقون اس تثناء دون امجليع بأأن القولُ  اليوم املمكن من أأصبح حبي( انترشت قد الفكرية امللكية ثقافة
 ابلعمل يتعلق وفامي. الفكرية امللكية مفهوم مسار يف رئيس يا   منعطفا   ذكل واعترب. الوطنية التمنية اسرتاتيجيات يف رضورية

ن قائال   العام املدير رص ح منوا ، الأقل البدلان س امي ول النامية البدلان يف املنجز ال منايئ  البدلان يف رسيس مت العمل ذكل ا 
ن قائال   وأأضاف. طلهبا عىل وبناء نفسها  وس تأأيت احمللية الأسواق يف وس ترتمج ذاهتا للبدلان ملاك   س تكون العمل ذكل نتاجئ ا 
ن قائال   واس تطرد. واملتوسطة الصغرية والرشاكت واخملرتعني املبدعني جلهود دامعة  املفتوح احلوار تيسري يف ستس متر الويبو ا 

ىل والنفاذ الصحة خيص فامي س امي ول التمنية لأغراض الفكرية امللكية بتسخري املرتبطة العامة لس ياساتا جوانب وحب(  ا 
ىل وأأشار. التكنولوجيا ونقل واملعرفة املعلومات  عىل حاليا   تسهر أأو معلية أأدوات عدة النامية للبدلان أأاتحت قد الأمانة أأن ا 

اتحهتا،  احملاس بة ومناجه الفكرية ابمللكية املرتبطة احلساابت ملراجعة وأأداة الرتخيص نبجوا خمتلف بشأأن أأدةل أأربعة ومهنا ا 
. املؤسسات مس توى وعىل الوطين املس توى عىل الفكرية امللكية لأصول الناحجة ال دارة ومبادئ الفكرية امللكية أأصول لتقيمي
 مبختلف الفكرية للملكية الاقتصادي الوقع لقياس هنجيةوامل  وال حصائية التنظريية ابلأدوات الانتفاع تعزيز املعزتم من أأن وذكر

 والتطوير البح( ومؤسسات اجلامعات تزويد يف معلها تكثيف تعزتم الويبو أأن وأأعلن. الوطنية الاقتصادايت عىل فروعها
دارهتا وتتوىل والابتاكرات الاخرتاعات تدمع أأن شأأُنا من اليت اخلدمات بتقدمي الكفيةل ابلوسائل  ابملطالبة أأيضا   علام   طوأأحا. ا 

 عىل الأعضاء ادلول مساعدة خيص وفامي. منوا   الأقل البدلان مقدمهتا ويف النامية البدلان دمع عىل للعمل املالية املوارد من مبزيد
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حصائيات عىل احلصول ىل العام املدير أأشار القويم، ال جاميل الناجت عىل الفكرية امللكية أأنشطة وقع بشأأن ا   قد والويب أأن ا 
سهام بشأأن وطنية دراسات أأعدت  املشرتكة السوق يف الأعضاء الأربع البدلان يف املؤلف حق عىل القامئ أأو الثقايف القطاع ا 
عداد بصدد ويه ،(MERCOSUR) اجلنوبية أأمريكيا لبدلان  ومن أ س يوي، وبدل عربية بدلان مخسة بشأأن دراسات ا 
عداد املعزتم ان مهنا أأخرى، بدلان يف مشاهبة دراسات ا  ردلر ىل مؤخرا   انضام ب ىل أأيضا   وأأشار. الأوروبية امجلاعة ا   رائد مرشوع ا 
 عرشة تغطية املعزتم ومن أأفريقية، بدلان مخسة يف الوطين الاقتصاد عىل الفكرية للملكية العام الوقع لقياس تنفيذه جيري
 السخي ابلعرض العام املدير ورحب. 3115 س نة من الأول النصف خالل الاس تقصائية ادلراسة يف أأخرى أأفريقية بدلان
 البدلان من لوزراء مؤمتر تنظمي أأن ورأأى النامية، البدلان ملصلحة الويبو معل دلمع كوراي مجهورية حكومة به تقدمت اذلي

 يف حجةالنا كوراي مجهورية جتربة من والاس تفادة الأقالمي خمتلف بني اخلربات لتبادل نوعها من فريدة فرصة س يتيح منوا الأقل
طار يف أأخرى أأقالمي من بدلان مع ومشاطرهتا التمنية يف تسهم كأداة الفكرية امللكية بنظام الانتفاع  لنقل ممتزي منوذج ا 

ن يقول ومىض. التكنولوجيا ن قائال   رص ح قد الأمريكية املتحدة الولايت وفد ا  نفاقها زادت قد الويبو ا   لأغراض التعاون عىل ا 
لهيا املستند البياانت مصدر توضيح أأمكن أأنه وذكر. املايض العقد خالل ملائةاب 3111 بنس بة التمنية  بعد الترصحي ذكل يف ا 
جراء ىل تستند البياانت أأن وتبني   الوفد، ذكل مع اتصالت ا  ذ ومزيانيهتا، الويبو لربانمج خاطئة قراءة ا   لفرتة املبي نة الأرقام أأن ا 

 املوظفني تاكليف تشمل تكن مل لأُنا مصطنع بشلك متدنية اكنت 3992و 3996 الس نتني وفرتة 3995و 3994 الس نتني
 برامج تشمل لأُنا مصطنع بشلك مرتفعة 3115و 3114 الس نتني وفرتة 3111و 3113 الس نتني لفرتة املبي نة الأرقام وأأن

 واملواد واملنشورات اهريامجل وخماطبة واملتوسطة الصغرية الرشاكت برامج مثل فق ، التمنية لأغراض التعاون برامج خالفر 
ن قائال   واس تخلص. ال عالمية ن يقول ومىض. الس نتني فرتات ابختالف اختلفت املعايري ا   وفد علهيا اعمتد اليت الأرقام ا 
ىل ابل ضافة الأاكدميية مشلت الأمريكية املتحدة الولايت  عن وفضال   والوسطى الرشقية أأورواب بدلان بعض مع التعاون ا 

ن قائال واس تخلص. التمنية راضلأغ التعاون ذا   تكن مل الزايدة ا  ىل أأقرب اكنت بل مرات بعرش ا  ن مرات، ثالث ا   حصة وا 
جاميل من التمنية لأغراض التعاون  للتعاون أأتيحت اليت املوارد أأن العام املدير وأأكد. العقد خالل كثريا   تتغري مل الويبو مزيانية ا 

منا التمنية لأغراض  عىل 3992و 3996 الس نتني فرتة يف وافقت اليت الويبو يف الأعضاء ادلول لقرارات وفقا   ختصيصها مت ا 
 العاملية التجارة ومنظمة الويبو بني التعاون اتفاق يف علهيا املنصوص اجلديدة وليهتا تنفيذ من املنظمة لمتكني املوارد زايدة
ىل التقنية املساعدة بتقدمي 3996 لس نة  الفكرية امللكية حقوق جوانب اتفاق عىل املرتتبة ابلزتاماهتا فاءالو  من لمتكيهنا البدلان ا 

ىل وأأشار. ذلكل احملددة املواعيد يف( تريبس اتفاق) ابلتجارة املتصةل  ملموسا اتساعا شهد قد العاملي الفكرية امللكية نظام أأن ا 
ىل 3994 س نة من الفرتة خالل ذ ،3114 س نة ا   ابملائة 311 بنس بة الرباءات بشأأن التعاون معاهدة نظام أأعضاء عدد زاد ا 

ن وقال. التوايل عىل ابملائة 51و ابملائة 41 بنس بة وبرن ابريس اتفاقييت وأأعضاء ابملائة 91 بنس بة مدريد نظام وأأعضاء  مجمل ا 
ىل املنتقةل البدلان أأو النامية البدلان من اكنوا اجلدد الأعضاء ن احلر الاقتصاد نظام ا   من تعترب اكنت اليت املوارد من جزءا وا 

ىل لالنضامم للرتوجي الواقع يف اس تخداهما مت قد التمنية لأغراض للتعاون اخملصصة املوارد  الالحقة ادلمع وأأنشطة املعاهدات ا 
 أأفاد الرباءات، بشأأن التعاون معاهدة رسوم خبصوص الأمريكية املتحدة الولايت وفد ذكرها اليت ابلأرقام يتعلق وفامي. لالنضامم

ها أأن الويبو ويرسُ  التدقيق بعض تقتيض الأرقام تكل بأأن العام راملدي ىل العام املدير والتفت. الوفد مع توحض   أأخرية نقطة ا 
قلميية وطنية ماكتب عدة أأن مؤكدا   ىل لالس تجابة الرباءات بشأأن التعاون معاهدة رسوم زادت قد وا   اليت ذاهتا الظاهرة ا 

 أأن ورأأى. خطرية عواقب عن ويسفر معلها يشل   أأن شأأنه من املنظمة يف الرسوم ةتسوي عن التخل ف وأأن الويبو تواّجها
 لأن سواء حد عىل النامية والبدلان املتقدمة البدلان عىل ابلفائدة يعود أأن شأأنه من النامية للبدلان اخملصص العمل برانمج
ىل ستسعى الأمانة أأن وأأعلن. امجليع بني مشرتك التمنية هدف قامة ا   غري من اكفة الأعضاء ادلول بني ورشاكة فتوحم  حوار ا 

ن وقال. التمنية مس توى أأساس عىل متيزي  ابلتعاون املعنية ادلامئة اللجنة س امي ول الويبو حمافل خمتلف يف س تقام الرشاكة تكل ا 
. ادلولية احلكومية واللجنة مئةادلا الويبو جلان يف اجلاري العمل أأمهية عىل أأيضا   وشدد. الفكرية ابمللكية املرتبطة التمنية لأغراض

حراز ال راء يف توافق لتحقيق الرضوري ادلمع لك س يقدمان والأمانة أأنه الأعضاء ادلول مجليع العام املدير وأأكد . التقدم وا 
ىل ابلشكر العام املدير وتوجه جامع علام   وأأحاط س نغافورة يف للويبو مكتب ابس تضافة السخي عرضه عىل س نغافورة وفد ا   اب 

ن وقال الاقرتاح ذكل دمع عىل الأعضاء ال س يوية ولادل  ضامن أأن ورأأت س نغافورة ممثيل مع اتصالت أأجرت قد الأمانة ا 
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ضافية مالية أ اثر أأي عن يسفر لن العامل من املنطقة تكل يف للويبو جدا   متواضع حضور نه العام املدير وقال. ا   من فهم ا 
نشاء أأن الوفد طرحه اذلي الاقرتاح  البدلان خدمة يف فاعليته ويعزز الويبو معل دمع يف سيسامه القبيل ذكل نم مكتب ا 

ن ال س يوية  .س نغافورة حكومة مع ُنائية صيغة يف وتضعه العرض ذكل تفاصيل ستبح( الأمانة وا 

 ]ييل ذكل املرفق الرابع[
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  BB/51/3//2لوثيقة لاملرفق الأول  املرفق الرابع

 

 اتفاق بني
 كية الفكريةاملنظمة العاملية للمل 

 و
 حكومة س نغافورة

 لتحديد الوضع القانوين للويبو يف س نغافورة

ن املنظمة العاملية للملكية الفكرية )"الويبو"( وحكومة س نغافورة )"احلكومة"( )ا ىل لك مهنام فامي ييل عىل حدة ابمس لمشاا  ر ا 
لهيام معا  ابمس "الطرفان"(؛ ل"ا  طرف" وا 

درااك  ن تقيقها من خالل توطيد التعاون الوثيق بني الطرفني يف تعزيز التمنية يف جمال امللكية الفكرية،مهنام للمزااي اليت ميك ا 

يف تعزيز التعاون بني بدلان منطقة أ س يا واحملي  الهادئ يف سبيل الهنوض ابلأهداف املشرتكة املتعلقة ابلتمنية يف  وا ذ ترغبان
 جمال امللكية الفكرية، 

نشاء مكتب خمصص خلدمة منطقة أ س يا واحملي  الهادئ أأن يعكس بشلك جيل الزتام الويبو القوي بأأن من شأأن ا   وا ذ تقران
 جتاه املنطقة عىل حنو يضفي وزان أأكرب عىل ما تعمتده الويبو من مشاريع أأو مبادرات،

 حلصاانت للمنظامت ادلولية؛القوانني والأنظمة ادلاخلية يف مجهورية س نغافورة اليت متنح الامتيازات وا وا ذ تضعان يف اعتبارهام

 :قد اتفقتا عىل ما ييل

 أأحاكم عامة

تؤسس الويبو مكتبا  يف س نغافورة )"مكتب الويبو"( يشغل وظائفه مسؤولون تعيهنم الويبو. كام يُس تعمل موظفون  .3
 بتعاقدات حملية وفقا  لنظام موظفي الويبو ولحئته وس ياسات الويبو السائدة.

الشؤون اخلارجية يف س نغافورة بوصول مجيع مسؤويل الويبو املعينني ملكتب الويبو فور مبارشهتم تبلغ الويبو وزارة  .3
 لوظائفهم ومبغادرهتم دلى انهتاء فرتة تعييهنم. 

1.،االتفاقهذايفخالفهعىلينصملل تطبق الامتيازات واحلصاانت املنصوص علهيا يف هذا التفاق عىل مواطين ما
قامة دامئة. س نغافورة ول  عىل املقميني يف س نغافورة ا 
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 مكتب الويبو

4.امتيازاتمنمنحهعىلتعارفمباالويبومكتبوحصاانت للمنظامت ادلولية يف س نغافورة. يمتتع 

5. حنوعىلادلويلللقانونوفقًا،والأصولواملمتلاكتاحملفوظاتذكليفمبا،الويبومكتبمقرحرمةاحلكومةحترتم
 مماثلللحرمةاملكفوةلملقارالبعثاتادلبلوماس ية.

ىل ما س بق، عىل ما ييل: .6 ضافة  ا  ، ا   تنص احلكومة 

خضاع خماطبات مكتب الويبو الرمسية للرقابة، وحيق  )أأ(  تُكفل للويبو حرية التصال يف س نغافورة. ول جيوز ا 
رسال املاكتبات وتلقهيا عن طر  يق حاميل احلقائب أأو يف حقائب خمتومة، وتكون لتكل ملكتب الويبو اس تخدام شفرات وا 

الس بل نفس احلرمة املقررة حلاميل احلقائب ادلبلوماس ية واحلقائب ادلبلوماس ية. وتوفر احلكومة، بناء  عىل طلب مكتب 
كة الويبو ودون فرض رسوم، ما يلزم من أأذون وتراخيص وغري ذكل من التصارحي لمتكني مكتب الويبو من التوصيل بش ب

 اتصالت الويبو اخلاصة واس تخداهما بشلك اكمل؛

جيوز للويبو يف حدود ما يلزم لأداء أأعاملها املنصوص علهيا يف هذا التفاق، ودون أأن ختضع لأي رقابة مالية أأو  )ب( 
دارة حس اابت بأأي تنظمي مايل أأو أأي قرار بوقف تنفيذ الالزتامات املالية، حيازة أأموال أأو ذهب أأو معالت من أأي نوع وا 

لهيا أأو داخل س نغافورة وتويل  معةل، كام جيوز لها تويل ما دلهيا من أأموال أأو ذهب أأو معالت حُبرية من س نغافورة أأو ا 
ىل أأي معةل أأخرى. وجيوز للويبو عالوة  عىل ذكل الرشاء من معةل س نغافورة الوطنية مقابل أأي  أأي معةل يف حيازة الويبو ا 

ىل أ خر للوفاء بنفقاهتا يف س نغافورة بسعر الرصف الرمسي، عىل  معةل قابةل للتحويل ابلقدر ليه الويبو من حني ا  اذلي تتاج ا 
 س نغافورة. أأل يقل متزيا  بأأي قدر عن سعر الرصف املتاح لغريها من املنظامت ادلولية أأو البعثات ادلبلوماس ية يف

 مسؤولو الويبو

ا يُمنح ملوظفي اجلهات الرمسية ادلولية من امتيازات وحصاانت وفقا  يمتتع املسؤولون العاملون دلى مكتب الويبو مب .2
 للقوانني والأنظمة ادلاخلية يف س نغافورة.

1.الامتيازاتاحلكومةمبوافقةالويبوتعينهأأعىلأأوماكفئةدرجةعىلأ خرمسؤولأأيأأوالويبومكتبمديرمينح
وتمتتعزوجتهومنيعولمنأأوالدهالقرصالساكنني لبعثاتادلبلوماس ية.واحلصاانتاملمنوحةللموظفنيادلبلوماس ينييفا

ملعطاة لزوجات موظفي البعثات ادلبلوماس ية وملن يعولون من أأولدمه القرص، وينطبق ذكل معهحتتنفسالسقفابملزاايا
ن اكنت املديرة امرأأة.   عىل الزوج ا 

9.العاملنيمسؤولهياتعاونبوجوبالويبوقامة  يفتقر مكتب الويبو يف مجيع الأوقات مع احلكومة يف سبيل تيسري ا 
العدل عىل النحو السلمي، وتأأمني احرتام أأنظمة الرشطة والقوانني يف س نغافورة، ومنع وقوع أأي سوء اس تخدام متعلق 

ذا اعتربت ا حلكومة أأن أأي سوء اس تخدام ابلمتيازات واحلصاانت وال عفاءات املمنوحة حبمك هذا التفاق والقانون ادلويل. وا 
من هذا القبيل قد وقع، تعني عىل مدير مكتب الويبو أأو ممثل مناسب أ خر للويبو التشاور مع السلطات املالمئة يف احلكومة 

ن اكن وقع ابلفعل بعدم تكراره البتة.  يف الوقت املناسب لتبني وقوع سوء الاس تخدام هذا من عدمه، والتكفل ا 
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 ا ييل:تفي احلكومة مب .31

لزاهمم ابحلصول  )أأ(  السامح ملسؤويل الويبو العاملني يف مكتب الويبو وأأزواّجم وُمعالهيم بدخول س نغافورة دون ا 
العاملني يف  ةعىل تأأشريات دخول وتطبيق نفس الامتيازات املتعلقة بتسهيالت الرصف املتاحة لأعضاء الهيئات ادلبلوماس ي

 س نغافورة علهيم؛

عطاء مسؤويلو  )ب(  ىل الوطن يف ا   الويبو العاملني يف مكتب الويبو وأأزواّجم وُمعالهيم نفس تسهيالت ال عادة ا 
 العاملني يف س نغافورة؛ ةأأوقات الأزمات ادلولية املتاحة لأعضاء الهيئات ادلبلوماس ي

جيايب يف الطلبات املقدمة من أأزواج مسؤويل الويبو العاملني يف مكتب الويبو ومُ و  )ج(  عالهيم من النظر بشلك ا 
قامة دامئة للتوظف يف س نغافورة مع اخلضوع للقواعد والأنظمة  غري مواطين س نغافورة ومن غري املقميني يف س نغافورة ا 

 السائدة فامي يتعلق ابلعامةل الأجنبية؛

تزويد مسؤويل الويبو املعينني ملكتب الويبو ببطاقات هوية تفيد اس تحقاقهم الامتيازات واحلصاانت و  )د( 
 عفاءات املنصوص علهيا يف هذا التفاق.وال  

 الامتيازات الرضيبية

33.:التاليةواجلباايتالرضائبفئاتمنالويبوملكتباملعيننيواملسؤولنيالويبومكتباحلكومةتعفي 

رضيبة ادلخل عىل الرواتب واخملصصات والبدلت املدفوعة من الويبو ملسؤويل الويبو من غري مواطين  )أأ( 
قامة دامئة. ول يطبق هذا ال عفاء عىل املعاشات التقاعدية واملبالغ الس نوية س نغ افورة ومن غري املقميني يف س نغافورة ا 

 املدفوعة يف س نغافورة ملسؤويل الويبو السابقني أأو لورثهتم؛

جيل مجيع رضائب املركبات، مما يتضمن رضائب السلع واخلدمات مبا يف ذكل اشرتاط رسوم شهادات تس و  )ب( 
ىل مركبة متخذة بغرض الاس تخدام الشخيص، رشيطة عدم انتفاع أأي من  امللكية ورسوم التسجيل ال ضافية ابلنس بة ا 

ىل مركبة واحدة يف  ل ابلنس بة ا  مسؤويل الويبو العاملني يف مكتب الويبو من ال عفاء املنصوص عليه يف هذه الفقرة الفرعية ا 
 لك فرتة من أأربع س نوات؛

 خيص الراديو والتلفزيون؛رسوم تر و  )ج( 

 الرسوم امجلركية عىل مجيع السلع اخلاضعة لها، مبا يف ذكل التبغ واملرشوابت الروحية؛ و  )د( 

 رضيبة السلع واخلدمات عىل مجيع الواردات اخملصصة لس تخداهمم الشخيص؛و )هـ( 

ىل ما يس هتلكه مكتب الويبو من السلع و )و(   واخلدمات حمليا ؛رضيبة السلع واخلدمات ابلنس بة ا 

 الرضائب احلكومية عىل فواتري املرافق ورسوم الهاتف اليت يتكبدها مكتب الويبو؛و  )ز( 

براهما عىل مقر مكتب الويبو ومقر و  )ح(  ىل اتفاقات الاستئجار احملمتل ا  الرضائب العقارية ورسوم المتغة ابلنس بة ا 
قامة مدير مكتب الويبو؛  ا 
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ىل خادم أأجنيب واحد يس تعمهل مدير مكتب الويبو )كام يُسق  أأي اشرتاط بتوفري رسوم اخلادم الأجنيب عو  )ط( 
ذا اكن اخلادم مقامي  أأصال  أأو مالزياي (.  صك ضامن يف توظيف هذا اخلادم الأجنيب ا 

ىل املسؤولني املعينني، وفقا    ل ابلنس بة ا  ىل )هـ( ا  ل تطبق ال عفاءات املذكورة يف الفقرات الفرعية من )ب( ا 
قامة دامئة.1 لفقرةل  ، من غري مواطين س نغافورة ومن غري املقميني يف س نغافورة ا 

قامة دامئة، ملدة س تة  .33 يس تحق سائر موظفي مكتب الويبو من غري مواطين س نغافورة ومن غري املقميني يف س نغافورة ا 
عفاءات من رسوم الواردات ومن  رضيبة السلع واخلدمات للأصناف أأشهر من اترخي بدء مبارشة وظائفهم يف س نغافورة، ا 

 الشخصية واملزنلية )لكن ل يشمل هذا التبغ واملرشوابت الروحية واملركبات(.

 أأحاكم ختامية

ل مبوافقة متبادةل من احلكومة والويبو. ول خيل أأي تعديل من هذا القبيل بأأي حق أأو  .31 ل جيوز تعديل هذا التفاق ا 
 رساين التعديل. الزتام مس تحق أأو واقع قبل اترخي 

 تسوى أأي منازعة تتعلق هبذا التفاق وداي  عن طريق التفاوض بني الطرفني. .34

وخيضع، يف حاةل الويبو،  3115يدخل هذا التفاق حزي النفاذ اعتبارا  من _____ ]يوم[ _____ ]شهر[  .35
ُنا6ملوافقة جلنة الويبو للتنس يق، ويبقى انفذا  ملدة ست ] ء هذا التفاق مبوافقة الطرفني. وتراجع احلكومة [ س نوات. وجيوز ا 

 [ س نوات أأخرى. 6[ أأشهر. وحيق للويبو متديد هذا التفاق مدة ست ]6والويبو التفاق قبل انقضاء مدته بس تة ]

 

 عن حكومة س نغافورة  عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية

   

دريسامك  ل ا 

 املدير العام

 

 س. جاايكومار 

 الوزراء انئب رئيس
 ووزير الشؤون القانونية، س نغافورة 

   

 التارخي  التارخي

 

 []ييل ذكل املرفق اخلامس



1.CNI/C2WCBP/OW 
ANNEX V 

 املرفق اخلامس
 
 

 

 (7/43/32) من الوثيقة 343و 11الفقراتن  اخلامساملرفق 

ن وقال. املمتزية ال جنازات عىل الويبو وموظفي العام املدير الياابن وفد وهنأأ  .11  العامل اقتصاد يف مس تدام منو تقيق ا 
 أأن من الرمغ عىل لوحدها الفكرية امللكية نظم طريق عن تل ل قد اليت املهمة التمنية مسائل ادلويل اجملمتع يتناول أأن يتطلب

 امللكية نظام دور حب( مباكن الأمهية من أأن ابلتايل ورأأى. الاقتصادي المنو لتحقيق هبا يس هتان ل أأدوات يه النظم تكل
ىل الانتباه لفت التمنية، بشأأن الويبو أأعامل جبدول يتعلق وفامي. املتحدة الأمم واكلت من متخصصة كواكةل الويبو ودور الفكرية  ا 

ن وقال بناءة مناقشة اس هتالل سهامات ويقدم املناقشة تكل يف الفعاةل مشاركته س يواصل بدله ا   من التمنية أأجل من خمتلفة ا 
 وبرامج البرشية املوارد تمنية مثل التمنية لأغراض التعاون جمال يف خمتلفة بأأنشطة اضطلع بدله أأن وذكر. الفكرية امللكية منظور

ىل سعهيا يف النامية للبدلان املساعدة توفري هبدف الفكرية امللكية بشأأن الوعي تعزيز  امللكية نظم عرب الاقتصادي المنو تقيق ا 
ىل الياابين الاستامئين الصندوق قدهما اليت املسامهة بفضل الفكرية  الأنشطة تكل مواصةل عىل بدله عزم عن وأأعرب. الويبو ا 

ن قائال واس تطرد. الفكرية امللكية نظام بشأأن املناقشات يف واملشاركة النامية البدلان احتياجات مراعاة مع  عداد يف هو بدله ا 
ن الفكرية امللكية بنظام الفعال ابلنتفاع الاقتصادية التمنية حققت اليت البدلان  توس يع يف همام دورا الفكرية لكيةامل  لنظام وا 

ن يقول ومىض. البدل يف وتدعميها التكنولوجية التمنية نطاق  الاقتصادي للمنو أأساس ية أأداة الفكرية امللكية تعترب بدله حكومة ا 
 يهتاوحام الرثوات تكل تكوين أأي الفكرية امللكية ثروات تكوين دورة امس عليه يطلق ملا مراحل ثالث عىل ابلتحديد وتركز

ن قائال وأأضاف. واس تغاللها  امللكية ابسرتاتيجية لالرتقاء ّجودها ابلتايل نسقت املعنية احلكومية والواكلت الصناعة قطاعات ا 
ىل أأشار وابلتحديد،. الفكرية امللكية عىل يعمتد بدلا   الياابن وجعل الفكرية امللكية ثروات تكوين ودورة الوطنية الفكرية  ا 
 الفكرية امللكية بشأأن بدله اسرتاتيجية لتنفيذ ملموسة س ياسات يتضمن اذلي الاسرتاتيجي الفكرية لكيةامل  برانمج صياغة
 امللكية س ياسات حب( مباكن الأمهية من أأن ورأأى. املاضية الس نوات خالل احملرز التقدم عىل بناء 3111 س نة منذ س نواي  

ىل ينمتون أأشخاص فهيم مبن العامل يف ملس توىا رفيعي الس ياسات واضعي صفوف يف واسرتاتيجياهتا الفكرية . النامية البدلان ا 
 يف واسرتاتيجياهتا الفكرية امللكية س ياسات بشأأن املس توى رفيع حمفل عقد عىل يعزتمان والويبو بدله بأأن أأفاد وعليه،

اتحة هبدف الياابين الاستامئين الصندوق ابس تخدام طوكيو يف 3116 الثاين اكنون/يناير  بشأأن للتفامه الأعضاء دلولل فرصة ا 
 قائال واسرتسل. الاقتصادية التمنية يف أأسايس بدور الفكرية امللكية اضطالع وكيفية واسرتاتيجياهتا الفكرية امللكية س ياسات

ن  يف الرباءات بشأأن ابلرتخيص معنية دولية ندوة سيس تضيف الصناعية امللكية جمال يف والتدريب لال عالم الوطين املركز ا 
ن قال ذكل، عىل وعالوة. احملفل انعقاد قبل وطوكي  مناقشات عقب للويبو اتبع جديد حب( مكتب اس تضافة يعزتم بدله ا 

 من بدل   أأوسع منظور من والتمنية الفكرية امللكية مسأأةل حب( رضورة بشأأن الويبو اجامتعات خمتلف خالل الأعضاء ادلول
 والتمنية الفكرية امللكية مسأأةل حب( أأن بدله اعتقاد عن وأأعرب. فق  نولوجيةالتك  املساعدة منظور من الفكرية امللكية اعتبار

 جمال يف للويبو حب( مركز معل يعمل للويبو جديد مكتب لس تضافة اس تعداده وعن بناءة املناقشات جلعل أأسايس أأمر
دارهتا املتحدة الأمم وجامعة لويبوا تتوىل اليت الفكرية ابمللكية واملتصةل املشرتكة البح( أأنشطة وينسق الفكرية امللكية  ويقع ا 

ن قائال وأأوحض. الياابن يف مقره  املالية السلطات موافقة عىل احلصول رشيطة الويبو مكتب اس تضافة عىل العزم عقد بدله ا 
ن قائال وأأضاف. القادمة الياابنية املالية الس نة ملزيانية الترشيعي اجمللس واعامتد الياابنية  ملكتب واملرافق واردامل س يتيح بدله ا 

ن اجلديد الويبو ضافية مالية أأعباء أأي ابلتايل تتحمل لن الويبو وا   حبواث   جتري املتحدة الأمم جامعة بأأن علام   احلضور وأأحاط. ا 
ىل النظر ولفت الفكرية ابمللكية وثيقا   ارتباطا   ترتب  عديدة نظر وّجات من التمنية مسائل بشأأن  عىل واجلامعة الويبو توقيع ا 
 أأن وارتأأى. الفكرية امللكية ميدان يف البح( لتعزيز الوثيق التعاون للمنظمتني يتس ىن حىت 3114 س نة خالل تفامه مذكرة

 عن وأأعرب. فعال حنو عىل اجلديدة والتمنية الفكرية امللكية مسأأةل تناول عىل شديدة مساعدة سيساعد التعاون ذكل مثل
ىل ادلاعي بدله حكومة اقرتاح أأن يف ثقته ضافية مالية أأعباء أأي الويبو تميل عدم ا   واجلامعة الويبو بني التعاون س يوطد ا 

ىل اخلصوص وجه عىل وأأشار. املذكورة  امللكية نظام وقع مثل مبوضوعات املتعلقة املشرتكة الفكرية امللكية حب( أأنشطة ا 
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 التبرص عىل وقدرة معلومات عهنا تنبثق أأن يتوقع اليت التكنولوجيا ونقل الفكرية امللكية نظام بني والعالقة الاقتصادي الفكرية
 وانمية متقدمة بدلان من الويبو يف الأعضاء ادلول مجيع وتزود والتمنية الفكرية امللكية بشأأن املناقشات عىل كبرية بفوائد تعود
 ستس هتل املتحدة الأمم جامعة نا   قائال وأأضاف. عامة بصفة الفكرية امللكية أأمهية بشأأن الوعي وتذيك قمية مبعارف السواء عىل

ن الوراثية واملوارد التقليدية املعارف جمال يف حب( مرشوع بشأأن التحضريية الأعامل  ادلراسة تكل نطاق توس يع احملمتل من وا 
 جلهود تقديره عن أأعرب الويبو، أأنشطة بفعالية يرتب  وفامي. املس تقبل يف للأعامل الياابن يف الويبو مكتب دمع حال يف الرائدة
 أأقرب يف ابلتدقيق املعنية الويبو جلنة عىل ويوافق ادلاخيل التدقيق ميثاق يعمتد أأن أأمهل وعن النفقات من للحد املبذوةل الويبو
 يف فائقة أأمهية يكتيس مما ذلكل نتيجة املنظمة يف الثقة وبناء الويبو يف وشفافيهتا ال دارية العمليات فعالية لضامن ممكن وقت
 قدرة بتعزيز وانجعا سلامي املايل وضعها يصبح حىت ال يرادات اطراد الويبو تضمن أأن الرضوري من أأن أأيضا ورأأى. نظره

 خدمات بأأمتتة تقيقه ميكن مما املنتفعني اس تقطاب عىل الأخرى واخلدمات الرباءات بشأأن التعاون ومعاهدة مدريد نظايم
اتحهتا فرص وزايدة الويبو  3112-3116 للفرتة والربانمج املزيانية يف املعمتدة املتوازنة املزيانية اسةلس ي تقديره عن وأأعرب. هلم ا 

 يكفل مما املنتفعني اس تقطاب عىل خدماهتا قدرة وزايدة ال دارية العمليات فعالية لتعزيز ّجودها الويبو تواصل أأن أأمهل وعن
دارة دارة املزيانية ا   ميثالن يزالان ل الأمرين هذين أأن لحظ صنة،والقر  ابلزتوير يتصل وفامي. التوازن وحس نة سلمية ا 

 يف البدلان مجيع ابلتايل يتعاون أأن الرضوري من وأأن السواء عىل والنامية املتقدمة البدلان مهنام تعاين خطريتني مشلكتني
 الاستشارية اللجنة مضن املناقشات يف فعاةل مشاركة سيشارك بدله بأأن احلضور أأخطر وعليه،. هلام التصدي أأجل من العامل

نفاذ املعنية نفاذ عىل قدرهتا تعزيز عىل النامية البدلان لتشجيع التقنية املساعدة نطاق توس يع ويواصل ابل   امللكية حقوق ا 
ىل وابل ضافة. الفكرية ىل الانتباه لفت ذكل، ا  ىل احلاجة أأن ا   بدله وأأن ملحة أأصبحت الراهنة الرباءات أأنظمة تنس يق ا 

 3114  أأيلول /سبمترب يف املعقودة الرباءات بقانون املعنية ادلامئة للجنة العارشة ادلورة خالل اقرتحا ريكيةالأم املتحدة والولايت
ليه التوصل مت اذلي التفاق عىل احلضور وأأطلع. الأولوية ذات البنود من أأولية مجموعة عىل اللجنة معل يقرص معدل   ُنجا    ا 
 حاةل تشمل مسائل ست تناول رضورة بشأأن 3115 ش باط/فرباير يف البيضاء ارادل يف الرمسية غري اللجنة مشاورات أأثناء

طار يف الوراثية واملوارد الاكيف الكشف وحالت الابتاكري والنشاط واجلدة ال همال وفرتة السابقة الصناعية التقنية  معليات ا 
 الصناعية والامنذج والرسوم التجارية العالمات نونبقا املعنية ادلامئة اللجنة مضن الأوىل الأربع املسائل ببح( وعاجةل موازية

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية ابمللكية املعنية ادلولية احلكومية اللجنة مضن املتبقيتني واملسأألتني اجلغرافية والبياانت
ن يقول ومىض. والفوللكور التقليدية  امللكية ماكتب عاتق عىل تقع اليت الأعباء من احلد عىل يساعد الرباءات أأنظمة تنس يق ا 

ليه التوصل مت اذلي التفاق امجلعيات تؤكد أأن أأمهل عن ابلتايل وأأعرب الطلبات ومودعي الفكرية  غري املشاورات خالل ا 
 بني الرتاب  عالقة مسأأةل امجلعيات تبح( أأن أأمهل عن أأعرب كام. الرباءات أأنظمة تنس يق مناقشة وتعجل أ نفا   املذكورة الرمسية

 اتفاقية دعت مسأأةل يه اليت الفكرية امللكية حبقوق املتعلقة الطلبات مضن الكشف ومتطلبات الوراثية املوارد عىل صولاحل
ىل الويبو البيولويج التنوع جراء الويبو تواصل وأأن تناولها ا   الياابن فهيا تشارك تقين منظور من املسأأةل تكل بشأأن مناقشات ا 

 الويبو خارج املنظمة ادلولية احملافل يف اجلارية والتمنية الفكرية امللكية بشأأن املناقشات عىل الأضواء وسل . فعاةل مشاركة
 وفامي. أأخرى دولية منظامت مع ابلتعاون التمنية مسأأةل وتواجه خربهتا من اتمة اس تفادة الويبو تس تفيد أأن أأمهل عن وأأعرب

 من بأأن علام   امجلعيات أأحاط الصويت، والتسجيل لأداءا بشأأن الويبو ومعاهدة املؤلف حق بشأأن الويبو مبعاهدة يتصل
 كام. املؤلف حلق اكفية حامية لضامن ممكن وقت أأرسع يف املعاهدتني هاتني يف الأطراف البدلان عدد يزداد أأن املس تحب

ىل أأشار ىل التوصل دملع أأسفه عن وأأعرب البرصي السمعي والأداء ال ذاعة هيئات حقوق حبامية املعنيتني الويبو معاهديت ا   ا 
 تمتكن أأن بدله أأمل عن وأأعرب. املاضية الس نة امجلعيات اجامتعات خالل ال ذاعة هيئات حبامية املعنية املعاهدة بشأأن اتفاق

حراز من احلالية امجلعيات ىل النظر ولفت. التقدم ا   س نة ادلبلومايس املؤمتر انعقاد منذ الويبو يف الأخرى املعاهدة مناقشة ا 
ن وقال 3111  ومعاهدة املؤلف حق بشأأن الويبو معاهدة مع توازُنام ضامن هبدف مبكرا املعاهدتني اعامتد املس تحسن من ا 

ن الصويت والتسجيل الأداء بشأأن الويبو ىل متطلعا   بيانه واختمت. املناقشات يف فعاةل مشاركة سيشارك بدله وا   مراجعة ا 
 .3116 أ ذار/مارس يف عقده معاملز  ادلبلومايس املؤمتر خالل العالمات قانون معاهدة
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 وقال ومداخالهتا بياانهتا عىل احلكومية غري واملنظامت ادلولية احلكومية واملنظامت الأعضاء ادلول العام املدير وشكر .343
نه ة الشكر ولكامت العديدة ادلمع تعابري معيقا   تقديرا   يقدر ا  ليه املوّجَّ ىل ينقلها أأن يود واليت خشصيا   ا   الويبو أأمانة يف زمالئه ا 

جناح أأجل من شاقا   معال   أأجنزوا اذلين ذ رسوره عن العام املدير وأأعرب. امجلعيات ا   اليت العديدة ال جيابية ابلتطورات عمل ا 
 اتساع ابذلكر وخصَّ  املاضية عرش الثين الأشهر مدى عىل الأعضاء ادلول يف املطبَّقة الفكرية امللكية أأنظمة يف حدثت

ن وقال. منوا   الأقل والبدلان النامية البدلان من عدد يف الفكرية ةابمللكي الانتفاع  الرباءات طلبات يف املسجل الكبري ا 
منا البدلان تكل يف املودعة الصناعية والامنذج والرسوم التجارية والعالمات  أأن ويربهن الفكرية امللكية نظام حصة عىل يدل ا 

 البدلان انجت يف ملموسا   فرقا   حيدث أأن عىل قادر شامةل واسرتاتيجيات اساتس ي أأساس عىل الفكرية ابمللكية الانتفاع ُحسن
 ملزتمة املنظمة أأن منوا ، الأقل والبدلان النامية البدلان س امي ول قاطبة، الأعضاء لدلول العام املدير أأكد مث. ومنوها الاقتصادي

قلميية الوطنية نظمهتاأأ  تعزيز أأجل من ّجود من تبذهل فامي بدمعها قبل ذي من أأكرث اليوم  وصياغة الفكرية امللكية بشأأن وال 
نه العام املدير وقال. الفكرية امللكية جمال يف الس ياسات تكل لتنفيذ معل وخط  ُمحمكة وطنية س ياسات  اتم يقني عىل ا 

ىل منوا   الأقل والبدلان النامية البدلان بتطلعات اتحة ا   ما س امي ول الفكرية ابمللكية الانتفاع س ياق يف العامة للس ياسة مساحة ا 
د الفقر، عىل والقضاء العمل فرص وزايدة املعيشة رشوط وتسني والأمن والأغذية والرتبية ابلصحة مهنا يتعلق  أأن عىل وشد 
ز ال منايئ ابلتعاون اخلاصة براجمها يف املشاغل تكل عىل الرتكزي يف ستس متر الويبو  من هنالمتكي منوا الأقل للبدلان دمعها وس تعز 
 الياابن حكومة بعرض علام   العام املدير وأأحاط. والاجامتعية ال منائية أأهدافها حنو للتقدم الفكرية مبلكيهتا الانتفاع فعالية زايدة

جراء عىل يسهر والياابن للويبو مشرتك مكتب لس تضافة ب الياابن، يف املتحدة الأمم جامعة مع ابلتعاون البحوث ا   ورحَّ
ن قائال   العرض بذكل ب املنظمة أأعضاء مجيع عىل كبرية بفائدة يعود أأن بد ل القبيل ذكل من مكتبا   ا   ل العرض بأأن أأيضا   ورحَّ

 الرتتيبات عىل لالتفاق الياابن حكومة مع مناقشات س يجري أأنه وأأعلن. املنظمة عاتق عىل تقع مالية عواقب أأية عىل ينطوي
ىل لشكرا بتوجيه لكمته العام املدير وخمت. املناس بة  تس متر أأن يف ثقته عن وعربَّ  جدا   البنَّاءة للمناقشات الوفود ومجيع الرئيس ا 

 .بنجاح النظر قيد البنود مجيع لختتام ذاهتا ابلروح

 ]ييل ذكل املرفق السادس[
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 (اخلاريج التنس يق 3 الربانمج) CB/33/1///2 الوثيقة  السادساملرفق 

 الاسرتاتيجيات

 وس نغافورة ونيويورك بروكسل يف) للتنس يق الويبو ماكتب ومع الرئييس الويبو مقر يف اخلارجية تالعالقا برانمج س يواصل
دارة اخلارجية اجلهات مع العالقات ش بكة تطوير أأجل من معهل( وواش نطن وطوكيو  خصوصا العمل ذكل ويشمل. شؤوُنا وا 

 يف هتمها اليت ابلتطورات اكمل اطالع عىل ويبوال س تظل ذكل وبفضل. ابس مترار معه والتعامل اخلاريج الويبو حمي  رصد
 وذلكل. استنارة أأكرث ونقاش الفكرية امللكية لقضااي أأحسن فهمٌ  اخلارجيني املصاحل أأحصاب دلى وسيتحقق الفكرية امللكية جمال

قامة عىل أأيضا الربانمج س يعمل الغرض،  .أأخرى وس بل التنس يق ماكتب خالل من وتعزيزها املصاحل أأحصاب من ش باكت ا 

 ]ييل ذكل املرفق السابع[
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 7/46/33 من الوثيقة 19الفقرة   السابعاملرفق 

واعمتدت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاتادات، لك يف ما يعنيه، وثيقة الربانمج واملزيانية املعدةل للفرتة  .19
 :، مع التعديالت التاليةWO/PBC/13/4كام يه مقرتحة يف الوثيقة  3111-3119

 من الهدف الاسرتاتيجي السادس؛ 32تغيري صياغة الربانمج  ) أأ (

 حذف لكمة "املس تدمية" من عنوان الهدف الاسرتاتيجي الثال(؛ )ب(

 : تعديل مؤرشات الأداء؛3الربانمج  )ج(

ىل الربانمج 32الربانمج  )د(  تت "الصةل بربامج أأخرى"؛ 4: ال شارة ا 

ىل التوصية  )ه(  ؛4جدول أأعامل التمنية من "الصةل جبدول أأعامل التمنية" يف الربانمج  يف 31حذف ال شارة ا 

ىل قرار امجلعية العامة بشأأن التوصيات امخلس من جدول أأعامل التمنية يف الفقرة  )و( ضافة ال شارة ا  من الوثيقة  43ا 
WO/PBC/13/4؛ 

ص مبلغ قدره  )ز( ( WO/PBC/13/4 ن الوثيقةمليون فرنك سويرسي )يبنيَّ يف املرفق الثاين م 4.6س يخص 
فرنك سويرسي  ينيمال 1 ( مبا يكفل توفري31و 9و 1و 5و 3لتنفيذ التوصيات امخلس من جدول أأعامل التمنية )

 للغرض نفسه؛

ص مبلغ قدره مليون فرنك سويرسي للأنشطة املس مترة يف أأاكدميية الويبو من نظام معاهدة التعاون بشأأن  )ح( خيصَّ
 الرباءات.
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 BB/63/1//2الوثيقة   ثامناملرفق ال 
 

 

 مربم املوافقة عىل اتفاق

 املدير العاممن مذكرة 

 مقدمة أأول .

نشاء اتفاقية من( 4)33 للامدة وفقا .1  تديد بغرض أأبرم اتفاق لك حيظى أأن جيب الفكرية، للملكية العاملية املنظمة ا 
قلمي داخل للويبو القانوين الوضع  .التنس يق نةجل  مبوافقة عضو دوةل ا 

 اتفاق بني الويبو ومجهورية الربازيل الاتادية اثنيا .

ىل تديد الوضع القانوين ملكتب للويبو يف  .2 أأعد املدير العام للويبو وحكومة مجهورية الربازيل الاتادية اتفاقا  يريم ا 
 يل الاتادية يف مرفق هذه الوثيقة.بني الويبو وحكومة مجهورية الرباز املربم الربازيل. ويرد نص التفاق 

ن  .3 ىل املوافقة عىل التفاق ا  املربم جلنة التنس يق مدعوة ا 
بني الويبو وحكومة مجهورية الربازيل الاتادية عىل النحو الوارد 

 يف املرفق الأول هبذه الوثيقة.

 

]ييل ذكل مرفق الوثيقة[
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 اتفاق بني

 املنظمة العاملية للملكية الفكريةمجهورية الربازيل الاتادية و 

 بشأأن تأأسيس مكتب تنس يق لهذه املنظمة يف الربازيل
 

 

ن مجهورية الربازيل الاتادية  ا 

 و

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )"الويبو"( 
لهيام فامي ييل ابمس "الطرفان"(،   )املشار ا 

درااك مهنام للمزااي اليت ميكن تقيقها من خالل توطيد ال  تعاون الوثيق بني الطرفني يف تعزيز التمنية يف جمال ا 
 امللكية الفكرية؛

ذ ترغبان يف تعزيز التعاون بني بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يف سبيل الهنوض ابلأهداف املشرتكة  وا 
 املتعلقة ابلتمنية يف جمال امللكية الفكرية،

نشاء مكتب خمصص خلدمة منطقة ذ تقران بأأن من شأأن ا  أأمرياك الالتينية والاكرييب أأن يعكس بشلك  وا 
 جيل الزتام الويبو القوي جتاه املنطقة عىل حنو يضفي وزان أأكرب عىل ما تعمتده الويبو من مشاريع أأو مبادرات؛

ذ تضعان يف اعتبارهام القوانني والأنظمة ادلاخلية يف مجهورية الربازيل اليت متنح الامتيازات واحلصاانت  وا 
 ولية؛للمنظامت ادل

 قد اتفقتا عىل ما ييل:

 املادة الأوىل
 أأحاكم عامة

تؤسس الويبو مكتبا  يف الربازيل )"مكتب الويبو"( يشغل وظائفه مسؤولون تعيهنم الويبو. كام يُس تعمل  .3
 موظفون بتعاقدات حملية وفقا  لأنظمة العامةل الربازيلية وس ياسات الويبو القامئة.

ات اخلارجية يف الربازيل بوصول مجيع مسؤويل الويبو املعينني ملكتب الويبو فور تبلغ الويبو وزارة العالق .3
 مبارشهتم لوظائفهم ومبغادرهتم دلى انهتاء فرتة تعييهنم.
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1.ملينص عىل خالفه يف هذا التفاق، ل تطبق الامتيازات واحلصاانت املنصوص علهيا يف هذا التفاق  ما
قامة دامئة.عىل مواطين الربازيل ول عىل   املقميني يف الربازيل ا 

 املادة الثانية
 مكتب الويبو

مم املتحدة. .3  يمتتع مكتب الويبو ابمتيازات وحصاانت مطابقة لتكل املمنوحة للواكلت املتخصصة التابعة للأ

ا  للقانون ترتم احلكومة الربازيلية حرمة مقر مكتب الويبو، مبا يف ذكل احملفوظات واملمتلاكت والأصول، وفق .3
 ادلويل عىل حنو  مماثل للحرمة املكفوةل ملاكتب املنظامت ادلولية.

1.:ييلماعىل،س بقماىل ضافًةا   تنصاحلكومًةالربازيلية،ا 

خضاع خماطبات مكتب الويبو الرمسية للرقابة،  )أأ( تُكفل للويبو حرية التصال يف الربازيل. ول جيوز ا 
رسال املاكتبات وتلقهيا عن طريق حاميل احلقائب أأو يف حقائب  وحيق ملكتب الويبو اس تخدام شفرات وا 

خمتومة، وتكون لتكل الس بل نفس احلرمة املقررة حلاميل احلقائب ادلبلوماس ية واحلقائب ادلبلوماس ية. وتوفر 
احلكومة الربازيلية، بناء  عىل طلب مكتب الويبو ودون فرض رسوم، ما يلزم من أأذون وتراخيص وغري 

كل من التصارحي لمتكني مكتب الويبو من التوصيل بش بكة اتصالت الويبو اخلاصة واس تخداهما بشلك ذ
 اكمل؛

جيوز للويبو يف حدود ما يلزم لأداء أأعاملها املنصوص علهيا يف هذا التفاق، ودون أأن ختضع لأي  )ب(
حيازة أأموال أأو ذهب أأو معالت من رقابة مالية أأو تنظمي مايل أأو أأي قرار بوقف تنفيذ الالزتامات املالية، 

دارة حساابت بأأي معةل، كام جيوز لها تويل ما دلهيا من أأموال أأو ذهب أأو معالت حُبرية من  أأي نوع وا 
ىل أأي معةل أأخرى. وجيوز للويبو عالوة   لهيا أأو داخل الربازيل وتويل أأي معةل يف حيازة الويبو ا  الربازيل أأو ا 

ليه الويبو من عىل ذكل الرشاء من معةل الرب  ازيل الوطنية مقابل أأي معةل قابةل للتحويل ابلقدر اذلي تتاج ا 
ىل أ خر للوفاء بنفقاهتا يف الربازيل بسعر الرصف الرمسي، عىل أأل يقل متزيا  بأأي قدر عن سعر الرصف  حني ا 

 املتاح لغريها من املنظامت ادلولية أأو البعثات ادلبلوماس ية يف الربازيل.

 ةاملادة الثالث
 مسؤولو الويبو

يمتتع املسؤولون العاملون دلى مكتب الويبو مبا يُمنح ملوظفي اجلهات الرمسية ادلولية من امتيازات  .3

 وحصاانت وفقا  للقوانني والأنظمة ادلاخلية يف الربازيل.

ومة مينح مدير مكتب الويبو أأو أأي مسؤول أ خر عىل درجة ماكفئة أأو أأعىل تعينه الويبو مبوافقة احلك .3
الربازيلية الامتيازات واحلصاانت املمنوحة ملمثيل ماكتب املنظامت ادلولية. وتمتتع زوجته ومن يعول من أأولده 

القرص الساكنني معه تت نفس السقف ابملزااي املعطاة لزوجات موظفي املنظامت ادلولية وملن يعولون من أأولدمه 
ن اكنت املديرة ا  مرأأة.القرص، وينطبق ذكل عىل الزوج ا 
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1.احلكومعالأوقاتمجيعيفالويبومكتبيفالعاملنيمسؤولهياتعاونبوجوبالويبوتقريفالربازيليةمة
قا ة العدل عىل النحو السلمي، وتأأمني احرتام أأنظمة الرشطة والقوانني يف الربازيل، ومنع وقوع أأي مسبيلتيسريا 

 وال عفاءات املمنوحة حبمك هذا التفاق والقانون ادلويل.  سوء اس تخدام فامي يتعلق ابلمتيازات واحلصاانت

 املادة الرابعة
 الامتيازات الرضيبية

 تعفي الربازيل مكتب الويبو واملسؤولني املعينني ملكتب الويبو من فئات الرضائب واجلباايت التالية: .3

سؤويل الويبو من غري رضيبة ادلخل عىل الرواتب واخملصصات والبدلت املدفوعة من الويبو مل  )أأ(
قامة دامئة. ول يطبق هذا ال عفاء عىل املعاشات التقاعدية  مواطين الربازيل ومن غري املقميني يف الربازيل ا 

 واملبالغ الس نوية املدفوعة يف الربازيل ملسؤويل الويبو السابقني أأو لورثهتم؛

( س نوات، 1ها ملدة ثالث )الرضيبة عىل رشاء مركبة مس توردة ملكتب الويبو، مع حظر بيع و  )ب(
(. وملدير مكتب الويبو 3والرضيبة عىل رشاء مركبة مصنوعة يف الربازيل، مع حظر بيعها ملدة س نة واحدة )

الرشاء تت نفس رشوط حظر البيع املفروضة عىل مكتب الويبو. أأما سائر املوظفني ادلوليني العاملني يف 
س تة الأشهر الأوىل بدءا  من بداية بعثهتم، وهلم رشاء مركبة مكتب الويبو فُيعفون من الرضائب يف فرتة ال 

ن اكنت املركبة مس توردة أأو س نة واحدة )1( فق  مع حظر بيعها ملدة ثالث )3واحدة ) ن 3( س نوات ا  ( ا 
 اكنت املركبة مصنوعة يف الربازيل؛

 رسوم ترخيص الراديو والتلفزيون؛و  )ج(

 الرضائب عىل السلع والأمتعة؛و  )د(

ىل ما يس هتلكه مكتب الويبو ومسؤولوه من السلع واخلدمات حمليا  رض  )هـ( يبة السلع واخلدمات ابلنس بة ا 
 واملفروضة عىل الكهرابء والتصالت والغاز؛

 الرضائب العقارية والعمرانية ورضائب النقل العقاري عىل املقار اململوكة للويبو؛و  )و(

عفاءات من الرضائب واجلباايت او )ز(  ملفروضة عىل خدمات حمددة.ل متنح ا 

قامة دامئة، ملدة  .3 يس تحق سائر موظفي مكتب الويبو من غري مواطين الربازيل ومن غري املقميني يف الربازيل ا 
عفاءات من رسوم الواردات عىل السلع اخملصصة  س تة أأشهر من اترخي بدء مبارشة وظائفهم يف الربازيل، ا 

 ملزنلية.لالس تخدام الشخيص واخلدمات والأصناف ا
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 املادة اخلامسة
 أأحاكم ختامية

جيوز تعديل هذا التفاق مبوافقة متبادةل بني احلكومة الربازيلية والويبو. ول خيل أأي تعديل من هذا القبيل  .3
 بأأي حق أأو الزتام مس تحق أأو واقع قبل اترخي رساين التعديل.

 بني الطرفني. تسوى أأي منازعة تتعلق هبذا التفاق وداي  عن طريق التفاوض .3

 ( يوما  من:11( س نوات، بعد ثالثني )6يدخل هذا التفاق حزي النفاذ، ملدة ست ) .1

جراءاهتا ادلاخلية الالزمة للموافقة عليه؛ )أأ(  خطار احلكومة الربازيلية الويبو ابس تكامل ا   ا 

خطار الويبو الربازيل مبوافقة جلنة الويبو للتنس يق عىل هذا التفاق.و  )ب(  ا 

ر   ِّ ، يف نسختني أأصليتني ابللغتني الربتغالية وال نلكزيية، 3119 ..................... ، بتارخي..............يف ُحر 
 وللنصني احلجية نفسها.

 

 عن مجهورية الربازيل الاتادية

 

 

______________________
_________________ 

 روبرتو اكرفالهو أأزيفييدو

 كريةعن املنظمة العاملية للملكية الف

 

 

________________________
_______________ 

 فرانسس غري

 

 ]ييل ذكل املرفق التاسع[
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 BB/63/4//2الوثيقة   املرفق التاسع

 تقرير

متد من جلنة التنس يق  مع

 31و 5و 4و 1و 3و 3 :)7/42/3عنيت جلنة التنس يق ابلبنود التالية يف جدول الأعامل املوحد )الوثيقة  .3
 .41و 19و 33و 39و 31و 32و 36و 35و 34و 31و 33و 33و

 (.7/42/36، يف التقرير العام )الوثيقة 33و 33ويرد التقرير بشأأن البنود املذكورة، ابس تثناء البندين  .3

1. البندينبشأأنالتقريريف هذه الوثيقة. 33و 33ويرد 

نسيس )ترينيداد وانتخب الس يد ماريو ماتوس )ش ييل( رئيسا  للجنة التنس يق؛ وانتخب الس يد دينيس فرا .4
 وتوابغو( والس يدة ليو يل لن )س نغافورة( انئيب رئيس.

 

 من جدول الأعامل املوحد واملفصل 33البند 

 املوافقة عىل اتفاقات

ىل الوثيقة  .5  .BB/63/1//2استندت املناقشات ا 

تعلقت ابملوافقة عىل  BB/63/1//2ووحض املستشار القانوين يف معرض تقدميه للموضوع أأن الوثيقة  .6
ن اقرتاحا   اتفاق بني الويبو ومجهورية الربازيل الاتادية بشأأن الوضع القانوين ملكتب اتبع للويبو يف الربازيل. وقال ا 

ل حذف الفقرة  جراء تعديل طفيف عىل التفاق، وليس يف هذا التعديل ا  ثر مشاورات غري رمسية اب  ُطرح ا 
ذ تقران بأأن من نشاء مكتب خمصص خلدمة منطقة أأمرياك الالتينية ....  ادليباجية الثالثة ونصها اكلتايل: "وا  شأأن ا 

الويبو من مشاريع أأو مبادرات". وبنيَّ أأنه من املقرتح اعامتد هذا التفاق عىل أأساس خلوه من الفقرة ادليباجية 
ىل املوافقة عىل التفاق بني الربازيل والويبو عىل أأن تذف ال فقرة ادليباجية املذكورة. وعىل ذكل دعا جلنة التنس يق ا 

 الثالثة قبل توقيع الطرفني عليه.
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كوادور أأن وفده ومجموعته تستشعر رشفا  بتقدل الرئيس رئاسة جلنة التنس يق لكونه عضوا  همام  يف  .2 وأأفاد وفد ا 
كوادور بصفته منسق مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأن أأعضاء اجملموعة عقدوا اجامت عا  اجملموعة. وأأعلن وفد ا 

بشأأن وثيقة العمل والقضااي املتعلقة ابلتفاق اخلاضع للتفاوض بني الويبو ومجهورية الربازيل الاتادية. واقرتح الوفد 
قلميية للويبو يف خمتلف أأحناء جراءات تأأسيس ماكتب ا  قامة أ لية للتشاور بني ادلول الأعضاء لالتفاق عىل ا   العامل. ا 

ج .1 راؤه عىل الوثيقة وذكر أأن الصيغة الأصلية للوثيقة أأاثرت شيئا  من ورحب وفد ش ييل ابلتعديل املقرتح ا 
نشاء مكتب ملنطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب، بيامن وحضت الربازيل يف اجامتع  اللبس لأُنا أأوحت بأأن الويبو بصدد ا 

بو يف الربازيل ل هممة هل مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، كام ذكر املنسق، أأن هذا يف احلقيقة مكتب للوي 
ل قلمييا  ملنطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب. واس تخلص الوفد من  ا  تنس يق برامج الويبو يف الربازيل، وليس مكتبا  ا 

ىل اعامتد رمسي للمكتب اذلي أأنشئ يف الربازيل العام املايض. وكرر ترحيبه ابلتعديل وأأفاد  ذكل أأن املنشود أأقرب ا 
ء ال ن أأن توافق عىل التفاق املتعلق ابلوضع القانوين ملكتب الويبو يف الربازيل. وأأيد الوفد البيان أأن لدلول الأعضا

كوادور واقرتح تكوين فريق عامل هممته توضيح أأهداف املاكتب وتبعاهتا املالية وتبعاهتا  اذلي أأدىل به وفد ا 
ن فكرة  املؤسس ية العامة عىل البدلان واملناطق وعىل املنظمة فامي يتعلق قلميية. وقال الوفد ا  نشاء هذه املاكتب ال  اب 

ىل رغبة ش ييل يف اعتبارها مرحشة ل نشاء مكتب  نه ذلكل يرغب يف تنبيه الأمانة ا  قلميية فكرة جيدة، وا  املاكتب ال 
ميان ش ييل الراخس ابلتعاون ال قلميي واعت قلميية. وأأعرب عن ا  نشاء ماكتب ا  ن قررت الأمانة ا  قلميي يف ش ييل ا  قادها ا 

أأيضا  أأنه يلزم أأعضاء مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تعزيز التنس يق والتعاون يف جمال امللكية الفكرية، مما 
يتسق مع اس هتداف املدير العام اس تخدام املساعدة التقنية كأداة اسرتاتيجية أأساس ية. وختاما ، كرر الوفد القول بأأنه 

اتحة الواثئق يف وقت ي  ىل بدلان ينبغي ا  ن هذا الأمر يزداد أأمهية ابلنس بة ا  تيح جمال  اكفيا  للنظر فهيا مقدما . وقال ا 
منطقته، حي( تتطلب الواثئق املكتوبة ابللغتني الفرنس ية وال نلكزيية وقتا  لرتمجهتا حىت ميكن الاطالع علهيا يف 

 اخملتلفة. العوامص

س بانيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به .9 كوادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب  وأأعرب وفد ا  وفد ا 
قلميية. وقال الوفد  نشاء املاكتب ال  وكذكل للبيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل بشأأن تكوين فريق عامل يعىن مبعايري ا 

ن رأأيه اكن دوما  وما ىل تنظمي هذه العملية جتنبا  للمنازعات واللبس يف املس تق  ا   بل.زال أأن مثة حاجة ا 

وأأفاد وفد جنوب أأفريقيا أأن املبدأأ اذلي عرضته منطقة مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يبدو قوميا ،  .31
قلميي يف بدلان امجلاعة ال منائية للجنوب الأ  ذا أأرادت عىل سبيل املثال تأأسيس مكتب ا  فريقي فينبغي وأأن الويبو ا 

قل   ميي.عقد مشاورات بني ادلول الأعضاء عىل مس توى  ا 

كوادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  .33 وأأعرب وفد غواتاميل عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به لُك من وفد ا 
قلميي لأمرياك الالتينية والاكرييب. وذكر الوفد أأن من شأأن  والاكرييب ووفد ش ييل، خاصة  ما تعلق بتأأسيس مكتب ا 

قا قلميي أأن يتيح لبدلان املنطقة ا  مة صةل أأقرب ابلويبو، مما يسمح ابحتاكك دامئ ابحتياجات البدلان وجود مكتب ا 
ن من شأأن هذا أأن يركز عىل احتياجات البدلان النامية يف جمال امللكية  املعنية يف اجملموعة واهامتماهتا. وقال ا 

نه من الرضوري أأن تعمتد ا قلميي يف منطقته فا  ملنظمة عوامل الفكرية. ووحض الوفد أأنه نظرا  لأمهية وجود مكتب ا 
نشاء هذه املاكتب، لأن من شأأن ذكل أأن يكفل فاعليهتا يف العمل.   ومبادئ توجهيية ل دارة معلية ا 
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ىل  .33 عداد التفاق وتوزيعه ا  واعتذر املدير العام، ردا  عىل بعض املالحظات اليت أأبدهتا الوفود، عن تأأخر ا 
برام اتفاق مقر بني املنظمة وبدل هذا احلد. ووحض أأن الغرض من التفاق مل يكن تأأسيس مكتب، ب ل معاجلة مسأأةل ا 

نه ميكن لدلول الأعضاء ابلنظر يف التفاق ذاته أأن تتبني معاجلته لأمور مثل وضع  س بق تأأسيس مكتب فيه. وقال ا 
املوظفني ومسائل احلصانة والامتيازات واخلضوع الرضييب ومجيع املسائل ذات الصةل اليت تنشأأ مع وجود منظمة 

نشاء مكتب الويبو يف ذات خش  حدى ادلول الأعضاء فهيا. وأأضاف أأن معلية ا  صية اعتبارية دولية عىل أأرايض ا 
. ووحض أأن 3119الربازيل جرت العام املايض خالل املوافقة عىل الوثيقة املعدةل للربانمج واملزيانية للويبو لس نة 

لوثيقة، أأيه بغرض تأأسيس مكتب أأم بيان التأأخر يف توزيع الوثيقة اكن من أأس باب ما حدث من التباس بشأأن ا
ىل حد  ما،  املسائل القانونية اليت ساقها توا . وأأقر املدير العام بأأن صياغة بعض نصوص ادليباجة رمبا تكون مهبمة ا 

ن الناظر يف مضمون املواد يرى بوضوح ابلغ أأن التفاق يتناول املسائل  ب. وقال ا  ِّ لكنه بنيَّ أأن ذكل قد ُصو 
ليت يعاجلها أأي اتفاق مقر. ووحض املدير العام أأن التأأخر يف تقدمي الوثيقة نتج عن معلية التفاوض بني الطبيعية ا

الويبو ووزارة الشؤون اخلارجية يف الربازيل. وأأضاف أأنه اكن من شأأن تفويت فرصة املوافقة علهيا يف هذه ادلورة 
ىل الانتظار  يس تتبعه ذكل من وجود مكتب عامل عىل أأرايض  شهرا  أأخرى، وما 33للجمعيات أأن يضطر املنظمة ا 

 دوةل عضو دون املوافقة عىل اتفاق مقر.

قلميية، بعض الاعتبارات ذات الصةل، حي(  .31 وساق املدير العام، ردا  عىل املالحظات املتعلقة ابملاكتب ال 
وس نغافورة والربازيل  أأفاد أأن للمنظمة يف الوقت الراهن، كام تعمل ادلول الأعضاء، مكتبا  يف لك  من نيويورك

وطوكيو، كام اكن لها مكتب يف بروكسل لكنه أأغلق يف ُناية العام املايض. ووحض أأن مكتب نيويورك يتعامل أأساسا  
مع مسائل التصال مع الأمم املتحدة يف نيويورك. ووحض املدير العام أأيضا  أأنه منذ اخُتذ القرار بفتح مكتب يف 

ن املنظمة الربازيل، تقدمت ادلول الأعضا ء بعدد كبري من الطلبات الرمسية بفتح ماكتب يف مجيع أأحناء العامل. وقال ا 
ىل صياغة س ياسة للمنظمة بشلك أأو أ خر فامي يتعلق  ىل التوصل ا  عداد وثيقة تنظر فهيا ادلول الأعضاء تريم ا  تعزتم ا 

ادلول الأعضاء قرارات بشأأُنا، ابملاكتب اخلارجية. وذكر أأن هذا الأمر يطرح عددا  من املسائل جيب أأن تتخذ 
وأأمهها يتعلق بدور هذه املاكتب: ما املراد مهنا؟ وبنيَّ يف هذا الصدد أأن املنظمة المتست من خالل مكتب الويبو 

يف س نغافورة ويف الربازيل كذكل اتباع منوذج جيعل هذين املكتبني مركزي خدمة، مبعىن تزويدهام ابلقدرة عىل 
 تقدهما املنظمة من مقرها الرئييس لكن عىل مس توى حميل، مبا يف ذكل خدمات تكوين توفري مجيع اخلدمات اليت

ن من العنارص  الكفاءات، من موقع قريب من ادلول الأعضاء وبقدر حمدد من الفعالية من حي( التلكفة. وقال ا 
السفر مثال ؟ وبنيَّ أأن الأخرى املهم تليلها اجلوانب الاقتصادية لأي مكتب خاريج، مفا قدر التوفري يف نفقات 

املنظمة فهيا هذه املاكتب. وكرر أأنه تلقى عددا  معتربا  من الطلبات الرمسية،  ئالعنرص الثال( هو الأماكن اليت تنش
بداء الاهامتم كذكل، بتأأسيس ماكتب خارجية، وهذه لكها أأمور تعزتم املنظمة طرهحا  وعددا  معتربا  من خطاابت ا 

هيئة مرشوع وثيقة س ياسات من شأأُنا أأن تثري مسائل تنظر ادلول الأعضاء فهيا وتسوق عىل ادلول الأعضاء عىل 
كذكل جتارب لبعض املنظامت ادلولية الأخرى يف هذا الشأأن. كام أأفاد املدير العام أأن من شأأن ميض املنظمة عىل 

اذ قرار بشأأن مواقع تكل درب تأأسيس املزيد من املاكتب اخلارجية أأن يثري مسأأةل هممة للغاية عن اخملتص ابخت
املاكتب اخلارجية. وذكر أأن مثة خربات معتربة دلى بعض املنظامت ادلولية الأخرى يف هذا الصدد. وقال املدير العام 

جياد هيئة تنظر يف هذه املسأأةل. ا   نه خشصيا  يرحب ابلقرتاح اذلي طرحته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اب 
جنازها لتكل الهيئة فامي يتعلق ابس تعراض بعض الأحباث الأساس ية  وأأعرب عن رأأيه أأن هناك أأعامل مبدئية يلزم ا 

 وبعض اخلربات السابقة تيسريا  ملناقشات تكل الهيئة.
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ىل املدير العام عىل ما قدم من توضيح، وأأعرب عن ارتياحه ملا قال. كام عرب  .34 وتوجه وفد السلفادور ابلشكر ا 
كوادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وما أأدىل به أأعضاء عن رغبته يف التأأكيد جم ددا  عىل ما قاهل وفد ا 

نه يرغب يف اغتنام هذه الفرصة لهتنئة مجهورية الربازيل الاتادية  كثريون أ خرون يف مجموعته. وقال الوفد ختاما  ا 
 عىل فتح هذا املكتب املهم.

لتعاون بني الويبو ومجهورية الربازيل الاتادية عىل النحو ووافقت جلنة التنس يق عىل اتفاق ا .35
جراء التعديل اذلي تاله املستشار القانوين وورد يف BB/63/1//2الوارد يف مرفق الوثيقة  ، مع ا 

 من هذا التقرير. 6الفقرة 

 

]ييل ذكل املرفق العارش[
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 WO/PBC/13/4 من الوثيقة 333الصفحة   املرفق العارش

 أ لية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول الأعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل تيجي الثامن:الهدف الاسرتا

 ملخص الهدف الاسرتاتيجي الثامن

  التواصل :39الربانمج 

  املاكتب والعالقات اخلارجية :31الربانمج 

دارة الويبو اجلديدة الهدف الاسرتاتيجي الثامن يمن  بتواصل فعال عىل مجيع لهنوض لعن الأولوية العليا اليت تولهيا ا 
ول يقترص زابئن الويبو عىل املنتفعني خبدماهتا اليت تدر  لها تطوير ثقافة عىل أأساس خدمة الزبون. و  املس توايت

الرحب، ولكن هناك أأول وقبل لك يشء ادلول الأعضاء وسائر اجلهات املعنية اليت تقدم لها املنظمة تشكيةل متنوعة 
مع للجان املعنية بوضع القواعد واملعايري وخدمات تكوين الكفاءات واخلدمات ال عالمية من اخلدمات، مبا يف ذكل ادل

ويندرج  والتقنية. والتواصل املوثوق فامي بني خمتلف أأحصاب املصاحل رشط ل بد منه يف سري معل املنظمة بفعالية.
مج يف املنظمة، بدءا ابملدير العام تت هذا الهدف الاسرتاتيجي مبارشة برانجمان اثنان. وسيشرتك موظفو لك بران

طار  (، يف مسؤولية تقيق أأهداف التواصل املتجاوب وخدمة الزبون.33)الربانمج  واكن قطاع التصالت يف ا 
رساء التغيريات الهيلكية والس ياس ية الرامية  39الربانمج  نقطة انطالق مسار التقومي الاسرتاتيجي بغية الرشوع يف ا 

ىل تسني التصال ت اخلارجية وخدمة الزبون. ويكتيس الربانمج أأيضا أأمهية مركزية يف معل الويبو للهنوض بثقافة ا 
ىل ادلول الأعضاء ول س امي البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، من خالل  امللكية الفكرية وتسني ادلمع املقدم ا 

)املاكتب والعالقات اخلارجية( عن كثب مع  31مج الأدوات والأنشطة واملواد املسخرة لتوعية امجلهور. ويعمل الربان
)امللكية الفكرية والتحدايت العاملية( وس يواصل تعامهل مع سائر منظامت الأمم املتحدة يف جمال  31الربانمج اجلديد 

عامل. امللكية الفكرية والقضااي املشرتكة للمنظومة فضال عن تنس يق معل الويبو مع اجملمتع املدين وجتمعات قطاع الأ 
عادة تركزي معل تكل املاكتب وبناء  وقد ابتدأأت معلية ترش يد ماكتب الويبو اخلارجية ومن املقرتح حاليا يف س ياق ا 

داري  3111عىل دعوة اس تلمت من حكومة الربازيل يف أأكتوبر/ترشين الأول  )مصحوبة بعرض ملنح ماكتب ودمع ا 
أأيضا مسؤولية  31. ويتوىل الربانمج 3119يل يف س نة بال تلكفة عىل الويبو( أأن يفتح مكتب جديد يف الرباز 

قامة رشااكت للمساعدة التقنية وتكوين الكفاءات وس يكون هل ابلتايل دور أأسايس  حشد املوارد من خارج املزيانية وا 
 يف تنفيذ أأهداف جدول أأعامل التمنية.

 ]ييل ذكل املرفق احلادي عرش[
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 A/48/12 الوثيقة  املرفق احلادي عرش

 

 اسة بشأأن املاكتب اخلارجيةس ي

مانة عداد الأ  وثيقة من ا 

نشاهئا( يف نيويورك )الولايت املتحدة الأمريكية(  .3 للويبو حاليا أأربعة ماكتب خارجية تقع )حسب اترخي ا 
وس نغافورة وطوكيو وريو دي جانريو )الربازيل(. ويعمل مكتب نيويورك أأساسا مكتب اتصال للأمم املتحدة وهو 

مم املتحدة. أأما املاكتب الأخرى فهيي حديثة العهد وأأنشئت موجود منذ أأن  أأصبحت الويبو واكةل متخصصة اتبعة للأ
 اس تجابة لعروض وردت من البدلان اليت تس تضيفها.

ىل املدير العام يف العامني الأخريين لتعرب عن اهامتهما ابس تضافة مكتب  .3 وقد توّجت دول أأعضاء عدة ا 
شارة محمودة ابلخنراط يف الويبو خاريج للمنظمة أأو تقدمت ابقرتا حات ملموسة لهذا الغرض. وهذا الاهامتم الكبري ا 

ذن يقرتح املدير العام  نشاء ماكتب جديدة. ا  ودمعها، عىل أأُنا تدل عىل انتفاء س ياسة واحضة دلى املنظمة بشأأن ا 
كن من التوصية بس ياسة اس هتالل مسار تشاوري مع ادلول الأعضاء يف الأشهر ال ثين عرش املقبةل من أأجل المت

. وليست الغاية من هذا املسار أأن 3133تنظر فهيا ادلول الأعضاء يف اجامتعات مجعيات الويبو يف سبمترب/أأكتوبر 
 يعاد النظر يف التفاقات السابقة املربمة مع ادلول الأعضاء بشأأن املاكتب اخلارجية احلالية.

 تالية عىل الأقل:والغرض املنشود أأن تغطي املشاورات املسائل ال  .1

 ما يه الاحتياجات والأغراض اليت ميكن للماكتب اخلارجية أأن تلبهيا؟ "3"

 ما يه الوظائف اليت ينبغي أأن تضطلع هبا املاكتب اخلارجية؟ "3"

ما يه التاكليف/املنافع املس تخلصة من أأداء تكل الوظائف عرب ماكتب خارجية بدل من أأداء  "1"
 تكل الوظائف يف املقر؟

 كيف تكون العالقة بني املقر واملاكتب اخلارجية؟ "4"

 كيف يُقرر موقع املاكتب اخلارجية؟ "5"

ن مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو  .4 ا 
ىل ال حاطة علام ابملعلومات الواردة يف  مدعوة ا 

 هذه الوثيقة والتعليق علهيا.

]ييل ذكل املرفق الثاين عرش[



1.CNI/C2WCBP/OW 
ANNEX XII 

الثاين عرشاملرفق   
 

 

 A/48/26 ثيقةالو من  363الفقرة   عرش الثايناملرفق 

 بدء لقرتاح تأأييدها عن وأأعربت. A/48/12 Rev ابلوثيقة علام   الويبو يف الأعضاء ادلول مجعيات وأأحاطت .363

 ماكتب ل نشاء س ياسة عىل التفاق هبدف وذكل املقبةل شهرا   عرش الثين يف الأعضاء ادلول بني التشاور معلية

 .اخلارجية الويبو

 رش[]ييل ذكل املرفق الثال( ع 
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الأوىل يف  الرمسية غري املشاورات جلسة املذكرة ال عالمية املوزعة يف  املرفق الثال( عرش
 3131 س نة

 مذكرة إعالمية
 السياسة العامة بشأن مكاتب الويبو اخلارجية

 

 مع ادلول الأعضاء يشاورلقاء ت 
 AB، املبىن Aالقاعة 

 3131ديسمرب  31

 

 الصفحة احملتوايت

 3 مقدمة أألف

 6-3 س تعراض املامرسات املت بعة يف واكلت الأمم املتحدة: خالصات عامةا ابء

 1-2 ماكتب الويبو اخلارجية: جدول جمي

 9 قضااي للنظر دال
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 مقدمة أألف

فاحت عدد همم من ادلول الأعضاء املديرر العام خالل العامني املاضيني معربني عن 
 قرتاحات ملموسة.ابو متقدمني اهامتهمم ابس تضافة مكتب خاريج من ماكتب املنظمة أأ 

لعدد الطلبات املزتايد، طرحت الأمانة املسأأةل أأمام امجلعيات العامة للويبو يف  واس تجابة  
مت الوثيقة  3131دورة   . .A/48/12 Revوقد 

وخالل املناقشات يف امجلعيات، أأعربت عدة دول أأعضاء عن تأأييدها ل طالق مسار 
ا من الأمانة أأن تس تجمع مزيدا من املعلومات تشاوري حول املسأأةل. والمتست أأيض

م معلومات عن ماكتب  حول املامرسات اليت تت بعها سائر واكلت الأمم املتحدة وأأن تقد 
 الويبو اخلارجية احلالية.

تأأييدها لقرتاح بدء مسار  عن وأأحاطت امجلعية العامة علام ابلوثيقة املذكورة وأأعربت
ء خالل الثين عرش شهرا املقبةل هبدف التفاق عىل التشاور فامي بني ادلول الأعضا

 (.A/48/26من الوثيقة  363س ياسة عامة ل نشاء ماكتب خارجية للويبو )الفقرة 

 اس تعراض املامرسات املت بعة يف واكلت الأمم املتحدة: خالصات عامة ابء

الأمم  ملامرسات املت بعة حاليا يف منظومةاتحليل نزول عند طلب ادلول الأعضاء ل 
املتحدة، أأجرت الأمانة اتصالت غري رمسية مع واكلت الأمم املتحدة يف جنيف حول 

 بنيهتا امليدانية، وتشاورت مع:

 منظمة الصحة العاملية 

  منظمة العمل ادلوليةو 

  لأمم املتحدة حلقوق ال نسانلاملفوضية السامية و 

  املنظمة العاملية للأرصاد اجلويةو 

 لتالاتاد ادلويل لالتصاو 

وانطالقات من تكل املشاورات، أأعدت الأمانة اجلدول التايل لزتويد ادلول الأعضاء 
 بفكرة عامة عن البنية امليدانية لواكلت الأمم املتحدة املذكورة:
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 خالصات عامة
 :البينة امليدانية

 .بىن تتية متغرية وغري اثبتة 
  كام هو مبني  أأدانه:مس توينييطب ق معوما منوذج "ذو و " 

قلميي  ملقر الرئييس ا  منطقة/بدل/مكتب ميداين مكتب ا 
  وضعت العديد من الواكلت أأنواعا أأخرى خمتلفة لتأأمني حضورها امليداين و

دة.  والاس تجابة لحتياجات خاصة وحمد 

 :املوارد البرشية

  د بشأأن عدد املوظفني  ل يوجد أأي من يعمتد عىل  –موح 

 املهمة/الاحتياجات اخلاصة بلك واكةل.
  ىل و جراء يؤدي فتح ماكتب خارجية جديدة ا  تسوايت يف املقر الرئييس ا 

س ناد ) مسؤوليات جديدة وأأطر املساءةل وأأساليب العمل تديد أأدوار و ا 
ضافية لتدريب املوظفني(.  وبرامج ا 

  واكلت دلهيا س ياسات رمسية لتنظمي التنق ل الوظيفي وأأخرى ليست لها و
 س ياسات رمسية.

 :جيةموقع املاكتب اخلار 

 .دة  ل تطب ق أأية مبادئ حمد 
  ختتلف املواقع حسب طبيعة هممة لك واكةل ومتطلباهتا.و 
  ىل اعتبارات خمتلفة )أأمنية واقتصادية و نشاء ماكتب خارجية ا  يستند ا 

 وس ياس ية وحسب توافر املوارد البرشية واملالية(.
  طار احلضور الأممي.و ل يف بعض احلالت املواقع املتاحة يف ا   تفض 

 القة بني املقر الرئييس واملاكتب اخلارجيةالع

 .ىل احلد  من ازدواجية اجلهود  تسعى الواكلت ا 
   رساء قنوات واحضة  وتقر ىل ا   .لتسلسل املسؤوليةابحلاجة ا 
  تقوم الواكلت يف معظم احلالت عىل بينة مركزية. وتتخذ معظم القرارات و

 ا.يف املقر الرئييس مث تتوىل املاكتب اخلارجية تنفيذه
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  رشاف تسلسل املسؤوليةتتنو ع قنوات و . وتعمل املاكتب اخلارجية تت ا 
 املدير التنفيذي أأو ال دارة/الشعبة اخلاصة هبا يف املقر الرئييس.

 الرتتيبات مع البدل املضيف

  .نشاء ماكتب خارجية دة بشأأن ا  ل تعمتد أأية ممارسات قانونية موح 
 حالت أأخرى، يوضع واس تخدم يف بعض احلالت اتفاق منوذيج. ويف

 التفاق حسب لك حاةل عىل حدة.
  تتاح العديد من ال سهامات املتنوعة من البدل املضيف مما يساعد عىل و

خفض تلكفة املاكتب اخلارجية )املاكتب وتاكليف التشغيل واملوظفني 
ىل احلصول سهامات من البدل  عىل احملليني(. وتسعى الواكلت معوما ا  ا 

 املضيف.

 ا س بق ما ييل:يس تخلص مم

 .ل تعمتد واكلت الأمم املتحدة منوذجا واحدا بشأأن املاكتب اخلارجية 
 دة بشأأن فتح ماكتب خارجية وتنظمي التنقل و ل تطب ق س ياسة موح 

 الوظيفي.
  م البىن امليدانية وفقا للمهمة واملتطلبات اخلاصة بلك واكةل.و  تصم 
  اخلاصة بلك منطقة/بدل. تعمتد طبيعة املاكتب اخلارجية عىل الاحتياجاتو 
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 معلومات عن المكاتب الخارجية في وكاالت مختارة من وكاالت األمم المتحدة

أمانة 
 الوكالة

البنية 
 الميدانية

نوع المكتب
1

 
عدد الموظفين 
في المكاتب 

الميدانية
2

 
 المسؤوليةتسلسل  المهام مركزي/ المركزي عدد المكاتب

الترتيبات مع 
 مضيفالبلد ال

التنقل 
 لوظيفيا

الجهة صاحبة 
 القرار

منظمة 
الصحة 
 العالمية

 

بنية ذات 

مستويين
3

 

مكاتب  -
 إقليمية

أفرقة دعم  -
مشتركة بين 

البلدان أو 
مكاتب دون 

 إقليمية
 مكاتب قطرية -
 

 13في  8465
 0232أكتوبر 

المكاتب  -
 4اإلقليمية: 

 
مكتبا في  383 -

البلدان واألقاليم 
 والمناطق 

مستوى عال من 
مركزية يشمل الال

ترشيح المديرين 
اإلقليمين من قبل 
اللجان اإلقليمية، 

شرط مراعاة التعيين 
النهائي من قبل 

 المجلس التنفيذي

 المكاتب اإلقليمية
رسم السياسات  -

 على الصعيد اإلقليمي
 تنفيذ البرامج -
 التعاون التقني -
 حشد الموارد -

 المكاتب القطرية
 التمثيل -
 التعاون التقني -
 الترويج -

المكاتب اإلقليمية  -
مسؤولة أمام المقر 

الرئيسي
4
كجزء من  

تطوير المسؤولية في 
  المنظمة كلها

آلية تنسيق على  -
مستوى رفيع في 

  األمانة

رئيس المكتب  -
القطري مسؤول أمام 

 رئيس المكتب اإلقليمي

اتفاق مع البلد  -
المضيف بشأن 

 المكاتب اإلقليمية
"اتفاق  -

ّحد أساسي" مو
بشأن المكاتب 

 القطرية

نعم، هي 
 سياسة عامة

المكتب  -
اإلقليمي: يتخذ 
مجلس اإلدارة 

القرارات بتفويض 
 من الجمعية

المكتب  -
القطري ودون 

اإلقليمي: يتخذ 
المدير اإلقليمي 

 القرارات 
 

منظمة 
العمل 

 الدولية 
 

بنية ذات 
 مستويين

مكاتب  -
 إقليمية

أفرقة الدعم  -
التقني المعنية 

بالعمل الالئق
5
  

مكاتب  -
قطرية/مكاتب 

 أخرى

الموظفون في 
( Pالفئة المهنية )

635( :15)% 
 

المسؤولون 
 171المحليون: 

(322)% 
 

الموظفون في 
فئة الخدمات 

 506(: Gالعامة )
(43)% 

المكاتب 
 8اإلقليمية: 

أفرقة الدعم 
التقني المعنية 
بالعمل الالئق: 

31 
المكاتب 

القطرية/المكاتب 
 18ى:األخر

 
 65المواقع: 

 

المركزي. منفصل 
عن المقر الرئيسي. 

وتتمركز بعض 
المسؤوليات في 

األقاليم، 
ومسؤوليات أخرى 

في مختلف  
 المكاتب

 :المكاتب اإلقليمية
 األنشطة السياسية -
 التنسيق/اإلدارة -
 الترويج -

 المكاتب القطرية
 التنسيق/اإلدارة -
 التمثيل -
 حشد الموارد -

التقني  أفرقة الدعم
 المعنية بالعمل الالئق

الدعم التقني  -
 وتكوين الكفاءات

المكاتب اإلقليمية 
مسؤولة أمام المدير 

 التنفيذي )المدير العام(

نعم، هي  متنوعة
 سياسة عامة

وافق مجلس 
إدارة منظمة 

العمل الدولية 
مؤخرا على 

اقتراح بإعادة 
( 0222الهيكلة )

قدمه الرئيس 
 التنفيذي

المنظمة 
المية الع

لألرصاد 
 الجوية

 

بنية ذات 
 مستويين

مكاتب  -
 إقليمية

مكاتب دون  -
 إقليمية

 082من زهاء  06
موظفا في 

 اإلجمال

المكاتب 
 6اإلقليمية: 

المكاتب دون 
 4اإلقليمية: 

 
 4المناطق: 

المكاتب اإلقليمية  مركزي.
 :ودون اإلقليمية

 حشد الموارد -
الترويج  وبناء  -

 الشراكات
 التقنيالتعاون  -
 التنسيق -
 وضع المشاريع -
 جمع المعلومات -

المكاتب اإلقليمية 
مسؤولة أمام إدارة في 

 المقر الرئيسي

ال، لكن يدعى  متنوعة
الموظفون 

الميدانيون إلى 
المقر الرئيسي 

إلجراء 
 .مشاورات

الرئيس 
التنفيذي يقدم 

اقتراحات 
للمؤتمر الذي 
يعقد كل أربع 

سنوات ليوافق 
 عليها

                                                
1

 طنيون لمنظمة العمل الدولية، ومكاتب المشاريع المحدودة زمنيا التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية، وما إلى ذلك(.ال يشمل الجهات الموجودة في الميدان ألسباب نثرية )المنسقون الو 
2

 (.G( وفئة الخدمات العامة )Pيشمل الموظفين في الفئة المهنية ) 
3

 يقصد بها مستويين تحت المقر الرئيسي 
4

 .HQيشار إليه باإلنكليزية بمختصر  
5

 .DWTsليها باإلنكليزية بمختصر يشار إ 
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أمانة 
 الوكالة

البنية 
 الميدانية

نوع المكتب
1

 
عدد الموظفين 
في المكاتب 

الميدانية
2

 
 المسؤوليةتسلسل  المهام مركزي/ المركزي عدد المكاتب

الترتيبات مع 
 مضيفالبلد ال

التنقل 
 لوظيفيا

الجهة صاحبة 
 القرار

ة مفوضي
األمم 

المتحدة 
لحقوق 
 اإلنسان

 

بنية ذات 
 مستويين

مكاتب  -
 إقليمية

مكاتب قطرية  -
 ومكاتب فردية

مستشارو  -
حقوق اإلنسان  
في أفرقة األمم 

المتحدة 

القطرية
6
  

عناصر حقوق  -
اإلنسان في 
 بعثات السالم

)إدارة عمليات 
 حفظ السالم

(DPKO إدارة/)
الشؤون 

السياسية 
(DPA)) 

ن % م67) 640
إجمالي 

 الموظفين(

المكاتب  -
 30اإلقليمية: 

المكاتب  -
القطرية/المكاتب 

 30الفردية: 
مستشارو  -

حقوق اإلنسان: 
35 

عناصر حقوق  -
 38اإلنسان: 

 
)ال  06المواقع: 
تشمل 

مستشاري 
حقوق اإلنسان 
وعناصر حقوق 

 اإلنسان(

المكاتب اإلقليمية  .مركزي
 والوطنية

 الترويج -
 الحماية -
 يم االحتياجاتتقي -
 التعاون التقني  -

الجهات الموجودة في 
الميدان مسؤولة أمام 
المفوض السامي في 

المقر الرئيسي من 
عب الجغرافية  خالل الشُّ

)الترتيبات التعاونية، 
ولدى مستشاري 

حقوق اإلنسان وعناصر 
حقوق اإلنسان خطين 

للمساءلة أمام 
المنسقين المقيمين 
والممثلين الخاصين 

ن العام لألمم لألمي

المتحدة 
7
 على التوالي 

ال توجد سياسة  اتفاق معياري
 عامة رسمية

المفوض 
 السامي

االتحاد 
الدولي 

 لالتصاالت
 

بنية ذات 
 مستويين

مكاتب  -
 إقليمية

مكاتب  -
 المناطق

% من 8) 80
إجمالي 

 الموظفين(

المكاتب 
 8اإلقليمية: 

مكاتب المناطق: 
5 
 

 31المواقع: 

مركزي ولكن مع 
درجة من المرونة 

 العملية

المكاتب اإلقليمية 
 ومكاتب المناطق

المساعدة والتعاون  -
 التقنيان

 وضع المشاريع -
تكوين الكفاءات  -

 التقنية
 التمثيل واالتصال -
 التنسيق -
 حشد الموارد -
 تقديم المعلومات -
 الترويج -

مكاتب المناطق 
مسؤولة أمام المكاتب 

اإلقليمية وهي 
المقر  مسؤولة أمام

الرئيسي )نائب مدير 
 مكتب تطوير االتصاالت( 
يجوز للمكاتب اإلقليمية 

كذلك أن تنسق 
مباشرة مع القطاعات 

األخرى في االتحاد 
الدولي لالتصاالت ومع 

مكتب األمين العام 
 بشأن قضايا محددة

على أساس كل 
 حالة على حدة

تعيد المنظمة 
النظر في 

سياسة عامة 
لديها. وإلى اآلن 

ند التنقل يست
الوظيفي إلى 

االحتياجات 
المحلية ودوافع 

الموظفين 
 الطوعية.

الهيئات اإلدارية 
 تصدر الموافقة

                                                
6

 . UNCTsيشار إليها باإلنكليزية بمختصر  
7

 . SRSGsوإلى الممثلين الخاصين لألمين العام لألمم المتحدة بمختصر  RCsيشار إلى المنسقين المقيمين باإلنكليزية بمختصر  
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 ماكتب الويبو اخلارجية: جدول -جمي

هذه  وظائفلومات عن . وتعرض اجلداول التالية معمكتب للتنس يق يف نيويوركوللويبو أأيضا لويبو ثالثة ماكتب خارجية تقع يف الربازيل والياابن وس نغافورة. ل
لهيا من البدلان امل  املاكتب ومواردها البرشية   ة.ضيفوتسلسل املسؤولية فهيا ومزيانيهتا وادلمع املقدم ا 

 

 مكتب الويبو في البرازيل مكتب الويبو في اليابان  مكتب الويبو في سنغافورة 

  0222أكتوبر  0224سبتمبر  0228يونيو  متى تأسس

 ينغ موي كينغ تيراس: في الموقع نفسه حيث بعض المنظمات الحكوميةه الموقع في البلد
 .رابطة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئالدولية، بما في ذلك أمانة 

مبنى المكتب الوطني للملكية الفكرية في ريو دي  مبنى مقر جامعة األمم المتحدة، طوكيو
 جانيرو

 التمثيل - المهام

 ذلك مع الحكومات في منطقة آسيا والمحيط الهادئالتعاون بما في  -

 التوعية -

تقديم خدمات الدعم فيما يتعلق بمعاهدة التعاون بشأن البراءات ونظامي  -
 مدريد والهاي

 اإلدارة الجماعية والتحكيم والوساطة وأنشطة التنمية -

 التمثيل -

أنشطة البحث المشتركة بين الويبو وجامعة األمم  -
 المتحدة

 نشطة التنمية ومخاطبة الجمهور وتكوين الكفاءاتأ -

 التمثيل -

 التعاون بين البرازيل والويبو -

تقديم خدمات الدعم فيما يتعلق بمعاهدة التعاون  -
 بشأن البراءات ونظامي مدريد والهاي

اإلدارة الجماعية والتحكيم والوساطة وأنشطة  -
 التنمية

 )موظفان دوليان +  موظف محلي( 1 )موظف دولي + موظف محلي( 0 موظفين محليين( 1موظفين دوليين و 1) 4 الموارد البشرية

 مسؤول أمام نائب المدير العام المسؤول عن قطاع التنمية، وينّسق مع - تسلسل المسؤولية
آسيا والمحيط الهادي وغيره من القطاعات األساسية عند  مكتب بلدان

 اللزوم.

موظفو مركز التحكيم والوساطة -
8
مسؤولون أمام مركز التحكيم والوساطة  

 في المقر

مسؤول أمام نائب المدير العام المسؤول عن قطاع  -
آسيا والمحيط  مكتب بلدان التنمية، وينّسق مع

 الهادي وغيره من القطاعات األساسية عند اللزوم.

مسؤول أمام نائب المدير العام المسؤول عن قطاع  -
ان أمريكا الالتينية مكتب بلد التنمية، وينّسق مع

 وغيره من القطاعات األساسية عند اللزوم. والكاريبي

فرنك  001 222، بلغت الميزانية العادية 0232عام  فرنك سويسري. 3 347 222، بلغت الميزانية العادية المرصودة 0232عام  الميزانية العادية المرصودة
 سويسري.

فرنك  421 222، بلغت الميزانية العادية 0232عام 
 سويسري.

قدمت حكومة سنغافورة مباني المكتب، بما في ذلك تكاليف اإلنشاء.  مضيفالدعم من البلد ال
والتجهيزات  وغطت حكومة سنغافورة أيضا تكاليف صيانة األماكن والمرافق

المشتركة إلى حدود مبلغ متفق عليه. عالوة على ذلك، بعض أنشطة 
تمويلها حكومة سنغافورة بموجب مكتب الويبو في سنغافورة تشترك في 

 مذكرة تفاهم قائمة.  

تغطي حكومة اليابان النفقات اإلدارية لتشغيل 
المكتب، بما في ذلك استئجار  مبنى المكتب 

وأنشطة التشغيل بواسطة صندوق الياباني 
فرنك  142 222االستئماني. ويبلغ متوسط التكاليف 

سويسري/السنة مصدرها صندوق اليابان 
 ماني.االستئ

ما من أمور محددة في االتفاق، رغم أن المكتب 
الوطني للملكية الفكرية في البرازيل قد عرض 

استضافة المكتب في مبنى مقره وتزويده ببعض 
، نفذ المكتب 0232األثاث والتجهيزات وبسكرتير. وعام 

أنشطة في إطار صندوق البرازيل االستئماني بلغت 
ري بالتعاون مع فرنك سويس 670 222تكلفتها نحو 

 المقر.
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 مكتب الويبو للتنسيق في نيويورك

 

. وقد وافقت الجمعية العامة باإلجماع على االتفاق 3276عقب االعتراف بالويبو على أنها وكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة في ديسمبر  تأسس مكتب الويبو للتنسيق في نيويورك متى تأسس
بروتوكوال يدخل بموجبه اتفاق العالقة حيز النفاذ. وشرع المكتب  3278)اتفاق العالقة(. ووقع كل من المدير العام للويبو واألمين العام لألمم المتحدة  في يناير  بين األمم المتحدة والويبو

 .3278في العمل عام 

 نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية الموقع في البلد

 لدى الدول األعضاء في األمم المتحدة ولدى األمين العام لألمم المتحدة ولدى المجتمع المدني  دور الملكية الفكرية وأنشطة الويبو والتعريف ب ألمم المتحدة تمثيل الويبو في منظومة ا - المهام

 االرتقاء بصورة الويبو والتزاماتها في منظومة األمم المتحدة. -

 وجيهة في منظومة األمم المتحدة.رفع التقارير إلى مقر جنيف عن االجتماعات المهمة وال -

 متابعة الحوار بين األمم المتحدة ومؤسسات برتون وودز -

 تنظيم دورات تدريبية لفائدة دبلوماسيي األمم المتحدة بشأن القضايا المرتبطة بالملكية الفكرية -

  )موظف من فئة مهني ومساعد إداري وسكرتير مؤقت( 1 الموارد البشرية

 المسؤول عن قطاع القضايا العالمية. مكتب نيويورك مسؤول أمام المدير التنفيذي إلدارة العالقات الخارجية، ومسؤول من خالل إدارة العالقات العامة أمام نائب المدير العام ير مد تسلسل المسؤولية

 الميزانية العادية
 0232 المرصودة

 فرنك سويسري 3 252 222نحو 

 

 أي دعم. مضيفلبلد الال يقدم ا مضيفالدعم من البلد ال
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 املسار التشاوري: قضااي للنظر دال

ح من خالل املعلومات الواردة يف هذه املذكرة  عدم وجود أأي منوج موح د أأو يتض 
مم املتحدة نشاء ماكتب خارجية. والويبو أأيضا  س ياسة موح دة فامي بني واكلت الأ بشأأن ا 

م، يُلمتس من ادلول ليست لها أأية س ياسة عامة يف هذا الشأأن. وبناء  عىل ما تقد 
 الأعضاء التقدم ابلتوجيه يف هذا املوضوع من خالل املسار التشاوري.

ويؤمل أأن يساعد هذا املسار التشاوري الأمانة عىل اخلروج بس ياسة عامة بشأأن 
 املاكتب اخلارجية. ومن املمكن أأن يشمل هذا املسار جمالت رئيس ية من بيهنا ما ييل:

 حتياجات والأهداف اليت ميكن أأن ختدهما املاكتب اخلارجية؟ما يه الا أأول

 اليت ينبغي أأن تؤدهيا املاكتب اخلارجية؟ املهامما يه و  اثنيا

ذا نف ِّذت تكل و  اثلثا من  املهامما يه املزية احملققة من حي( التلكفة والفوائد ا 
 خالل املاكتب اخلارجية وليس يف املقر الرئييس؟

 عالقة بني املقر الرئييس واملاكتب اخلارجية؟كيف تكون الو  رابعا

 كيف البت  يف مواقع املاكتب اخلارجية؟و  خامسا

 

]ييل ذكل املرفق الرابع عرش[
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 3133املذكرة ال عالمية املوزعة يف جلسة املشاورات غري الرمسية الثانية يف  املرفق الرابع عرش

ن املنظمة العاملية للملكية الفكرية دلهيا حالي ا أأ  .3 يف ( حسب الرتتيب الزمين ل نشاهئا)ربعة ماكتب خارجية، ويه تقع ا 
مكتب الويبو يف )وطوكيو ( مكتب الويبو يف س نغافورة)وس نغافورة ( مكتب الويبو يف نيويورك)الولايت املتحدة الأمريكية 

 (.مكتب الويبو يف الربازيل)وريو دي جانريو ( الياابن

من عدد كبري من ادلول الأعضاء ليك تنشئ املنظمة ماكتب خارجية جديدة يف وقد تلقى املدير العام طلبات رمسية  .3
، (363، الفقرة A/48/26و. A/48/12 Revانظر الوثيقة ) 3131ومعال  بقرار امجلعية العامة للويبو يف سبمترب  .مناطقها

نشاء ماكتب خارجية جدي وقد عقدت اجلوةل الأوىل  .دةتقام مشاورات غري رمسية بني ادلول الأعضاء لوضع س ياسة بشأأن ا 
 .3133يونيو  36وس تعقد اجلوةل الثانية من هذه املشاورات يف . 3131ديسمرب  31 للمشاورات غري الرمسية يف

ويه ممكةل للمذكرة ال عالمية املوزعة يف جلسة  .والهدف من هذه املذكرة هو توفري مادة تعزز املشاورات غري الرمسية .1
، واليت توفر معلومات أأساس ية حول س ياسات الواكلت والربامج 3131ديسمرب  31لأوىل يف املشاورات غري الرمسية ا

كام تقدم املذكرة تديث ا بشأأن املناقشات اجلارية بني  .1التابعة للأمم املتحدة الأخرى وممارساهتا فامي خيص املاكتب اخلارجية
 .عة لتحسني اخلدمات وتعزيز دور هذه املاكتباملدير العام وادلول املضيفة ملاكتب الويبو اخلارجية الأرب

 املبادئ العامة

 :يف ختام جلسة املشاورات غري الرمسية الأوىل، اقرتحت أأربعة مبادئ كأساس لس ياسة املاكتب اجلديدة .4

وينبغي أأل تقوم املاكتب اخلارجية، لتاليف ازدواجية الأنشطة،  .ينبغي أأن تكون للماكتب اخلارجية قمية مضافة "3"
جنازه يف املقر الرئييس عمل يُضطلع به يف املقر الرئييس،ب أأو معل ميكن  ولكن ينبغي لها القيام بعمل ل ميكن ا 

جنازه بكفاءة وفعالية أأكرب مما ميكن ضامنه يف املقر الرئييس  .لها ا 

ا لتباين ظروف ادلول الأعضاء واحتياجاهتا، ينبغي أأن تؤدي املاكتب اخلارجية مزجي ا من "3" الوظائف، بدل   نظر 
ذا املثال، سبيل عىل .من تكرار نفس الوظائف  مس تخديم كبار من يعد انم بدل يف يقع اخلاريج املكتب اكن ا 

ذا بيامن الفكرية، للملكية العاملية الأنظمة دمع عىل معهل ينصب فقد الفكرية للملكية العاملية الويبو أأنظمة  اكن ا 
 عىل معهل ينصب فقد الأنظمة هذه مس تخديم كبار نم ليس انم بدل يف يقع اخلاريج املكتب

 .الكفاءات تكوين

ذا اكنت املنظمة قادرة عىل القيام بذكل من الناحية املالية "1" ل ا  حداث مكتب خاريج جديد ا   .ل ينبغي ا 

ىل النتاجئ اليت حققهتا املاكتب احلالية.  "4" ا ا   ينبغي انهتاج مقاربة متدرجة وجتريبية، استناد 

ضافة  يف املاكتب اخلارجية مزدوجةقمية من خالل الاضطالع خبدمات جديدة أأو غري  ا 

ضافة  .5 ى يف املاكتب اخلارجية، حبي( ل ميكن ا  ضافة قمية يف صورة خدمات تؤد  مثة ثالثة جمالت ميكن من خاللها ا 
ذا ُأجنزت اخلدمات يف املقر الرئييس  :نفس القمية ا 
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و العاملية للملكية الفكرية )نظام اتفاقية التعاون بشأأن الرباءات، ونظام مدريد خدمات ادلمع احمليل لأنظمة الويب "3"
 للعالمات، ونظام لهاي للرسوم والامنذج الصناعية، ومركز الويبو للتحكمي والوساطة(.

 تقدمي املساعدة التقنية للبدلان النامية فامي يتعلق بربامج املنظمة للبنية التحتية العاملية. "3"

 فيذ أأنشطة تكوين الكفاءات.تن  "1"

 الأنظمة العاملية للملكية الفكرية

يراداهتا من الرسوم املفروضة عىل اخلدمات املُقدمة مضن أأنظمهتا العاملية للملكية  ابملائة 93تس متد الويبو حنو  .6 من ا 
؛ فمثة بديل للخدمات اليت تقدهما الوي  .الفكرية ا احتاكراي  طار لك نظام مهناول يعد أأي من هذه الأنظمة نظام  وميكن  .بو يف ا 

ملودعي الطلبات أأن يودعوا طلباهتم يف البدلان الأجنبية عن طريق الاس تعانة ابل جراءات الوطنية والاس تفادة من مزية 
ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  حقوق الأولوية املمنوحة مبوجب اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية، بدل  من اللجوء ا 

ويف حاةل مركز الويبو للتحكمي والوساطة، ميكن للمتنازعني أأن يس تعينوا خبدمات مقديم  .نظام مدريد أأو نظام لهاي أأو
وسواء اختار املودعون   .خدمات تسوية منازعات أ خرين كبديل عن املركز أأو أأن خيتاروا التقايض يف احملامك الوطنية

لويبو العاملية للملكية الفكرية أأو أأن يس تعينوا ابل جراءات أأو اخلدمات البديةل املس تخدمون أأن يس تعينوا خبدمات أأنظمة ا أأو
ا عىل مدى فعالية خدمات الويبو من حي( التلكفة فضال  عن جودهتا وجاذبيهتا.  فذكل يتوقف متام 

ا، .2 ىل العاملية أأنظمهتا خالل من الويبو تقدهما اليت اخلدمات تنقسم ومعوم  اجلة الطلبات مع "3" :رئيس ية فئات 1 ا 
جراءات تسوية املنازعات؛  أأو دارة ا  تقدمي اخلدمات الاستشارية للمودعني بشأأن طبيعة ال جراءات أأو فامي يتعلق و  "3"ا 

جراءات تسوية املنازعات؛ مبشالك حمددة قد تنشأأ أأثناء ال يداع أأو أأثناء متابعة الطلب أأو  دارة ا  تقدمي املنتجات و  "1"ا 
ذاكء الوعياملعلوماتية وأأنشطة التدر  طار يف املقدمة اخلدمات وتعد .يب وا  ا الأوىل الفئة ا   عىل وقامئة مركزية أأنظمة من جزء 

ن كبري، بشلك تستند الفرق، ىل لكي ا، يكن مل ا  جراءات املتطورة املعلومات تكنولوجيا ا  دارهتا اجلودة ملراقبة مركزية وا   .وا 

ويف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  .كرية من لك ربوع العاملويأأيت الطلب عىل أأنظمة الويبو العاملية للملكية الف .1
يرادات املنظمة، يأأيت  ابملائة 25اذلي ميث ل حنو  من الولايت  ابملائة 3275حنو )من الطلب من الأمريكتني  ابملائة 11من ا 

 3976حنو )منه من اسرتالاس يا  ابملائة 14ويأأيت أأكرث من ( من كندا والبايق من بقية القارة ابملائة 376املتحدة الأمريكية و
وبعبارة أأخرى يأأيت أأكرث  (.سرتالياأأ من  ابملائة 373من مجهورية كوراي و ابملائة 579من الصني و ابملائة 275من الياابن و ابملائة

ا، خال ابملائة 65من  ل فرتة الليل من الطلب من مقديم الطلبات العاملني يف مناطق زمنية تكون ساعات العمل فهيا، أأساس 
 يف جنيف أأو بعد مواقيت العمل بتوقيت جنيف.

ا لأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية، ابلأساس،  .9 وتليب اخلدمات الاستشارية واملعلوماتية اليت تقدهما املنظمة دمع 
ا خلدمة الزابئن، فضال  وحدات خلدمة ال .اس تفسارات املودعني وطلباهتم زابئن يف خمتلف وقد شلكت املنظمة مركز 

حصاءات اكمةل بشأأن طلبات  .القطاعات ولأن وحدات خدمة الزابئن تعد جديدة يف بعض قطاعات املنظمة، ل تتوفر بعد ا 
 3 351غري أأنه يف حاةل اخلطوط ال عالمية لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد، تتلقى املنظمة حنو  .املساعدة

لكرتونية يومي ا 3 111ماكملة يف الشهر وحنو   ابملائة 1174وفامي خيص نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، يأأيت حنو  .رساةل ا 
 مهنا من أ س يا. ابملائة 32من املاكملات من الأمريكتني ويأأيت 

ملاكتب ويُعتقد أأن وجود موظفني مؤهلني، ذوي خربة همنية ومدربني عىل أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية، يف ا .31
 :اخلارجية الواقعة يف الأسواق اليت يأأيت مهنا أأعظم الطلب عىل هذه الأنظمة أأو ابلقرب من هذه الأسواق ميكن أأن
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ىل مس تخديم أأنظمة الويبو، خاصة من خالل توفري اخلدمات يف  - ىل تسني جودة اخلدمات املقدمة ا  يؤدي ا 
 وعاداهتا؛ تخدمون ومن خالل ال ملام بلغة الأسواق وثقافهتاالوقت احلقيقي داخل املناطق الزمنية اليت يقع فهيا املس  

ىل زايدة اس تخدام هذه الأنظمة؛و  -  يؤدي ا 

 تقدمي ردود أأفعال أأفضل من املس تخدمني حول اجملالت اليت ميكن تسني اخلدمات هبا؛و  -

 .ومن مث، ال سهام يف قاعدة مالية مس تدامة للمنظمة ولأنشطهتا -

ىل هذه التحسينا .33 ت احملمتةل يف خدمات ادلمع، ميكن الاس تعانة ابملاكتب اخلارجية يف تقليل تلكفة تنفيذ وابل ضافة ا 
ذاكء الوعي فامي يتعلق بأأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية  ومن خالل الاس تعانة  (.، أأعاله"1"2الفقرة )برامج التدريب وا 

 الأنشطة عرب موارد حملية، ومن مث يقل وقت السفر وتاكليفه. مبوظفني همرة يف املاكتب اخلارجية، ميكن أأداء الكثري من هذه

 البنية التحتية العاملية

ا من الربامج اليت تتضمن تنفيذ مشاريع تكنولوجيا املعلومات وأأدواهتا  .33 يدير قطاع البنية التحتية العاملية التابع للويبو عدد 
 :ويه تشمل .ومنصاهتا حملي ا

طاره مشاريع يف برانمج احللول التجارية ملاك "3" دوةل لتحدي(  61تب امللكية الفكرية، واذلي تنفذ املنظمة يف ا 
ضافي ا مثل هذه املساعدة. 31وقد طلب  (. نظام أأمتتة امللكية الفكرية)املاكتب وتعممي أأنظمة الأمتتة  ا ا   بدل 

ىل التكنولوجيا اليت مت "3" نشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر لتحسني النفاذ ا  الكشف عهنا من خالل نظام  ا 
نشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، توفر  .الرباءات وغريها من املعلومات العلمية والتكنولوجية وجبانب ا 

ىل قاعدة بياانت تتضمن  ا تفضيلي ا ا  الويبو، ابلتعاون الوثيق مع النارشين وموردي قواعد البياانت التجارية، نفاذ 
ىل الأحباث من أأجل التمنية والابتاكر)ة والتقنية والطبية النرشات ادلورية العلمي ىل ( النفاذ ا  ا تفضيلي ا ا  ونفاذ 

ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات)قواعد بياانت التكنولوجيا واملعلومات املتعلقة ابلرباءات  وقد  (.النفاذ ا 
ا 33أأنشئت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف  ا 42لقة ل نشاء مرافق مشاهبة يف ومثة طلبات مع 2بدل   .بدل 

نشاء منصة لتبادل نتاجئ الأحباث والفحص بني املاكتب يف أأمرياك الالتينية  "1"  ((.PROSUR)بروسور  مجموعة)ا 
ت ال نشاء لنفس الغرض مع ماكتب وستس تعني هذه املنصة بنفس الهيلكة املس تخدمة يف منصة أأخرى ت

ىل نتاجئ البح( والفحص(.سرتاليا وكندا واململكة املتحدأأ   ة )النفاذ املركزي ا 

ويتطلب تنفيذ املشاريع املذكورة يف الفقرة السابقة، يف معظم احلالت، تعاون ميداين مكثف يف صورة مساعدة تقنية  .31
ىل أأنه يف س نة  .يف جمال تكنولوجيا املعلومات رسا3131وتشري التقديرات ا  ء نظام ، اس ُتغرق ثل( برانمج العمل ميداني ا يف ا 

ا يف العامل النايم أأن   .أأمتتة امللكية الفكرية ومن شأأن ختصيص مورد تقين يف املكتب اخلاريج عندما يكون هذا املكتب واقع 
دارة برامج  .يرشد التلكفة، لأن املهام اليت اكنت ستُنجز يف املقر الرئييس لول ذكل ستنجز يف املكتب اخلاريج وستس متر ا 

 ية العديدة وتنس يقها من املقر الرئييس.البنية التحتية العامل 

                                                
2

كوادور وهندوراس وق   ريغزيس تان واملغرب وموزمبيق والفلبني والس نغال وتونس.اجلزائر ومجهورية الكونغو ادلميقراطية وامجلهورية ادلومينيكية وا 
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 أأنشطة تكوين الكفاءات

ا من معل املنظمة .34 ا كبري  فيعد تكوين الكفاءات اسرتاتيجية رئيس ية لتحقيق الهدف   .متثل أأنشطة تكوين الكفاءات جزء 
ا ل يتج( تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية)الاسرتاتيجي الثال(  عىل سبيل املثال )زأأ كام يشلك جزء 

البدلان الأفريقية والعربية وبدلان أ س يا واحملي  الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان الأقل ) 9من الربانمج ( احلرص ل
ا وتغطي أأنشطة تكوين  (.أأاكدميية الويبو) 33والربانمج ( التعاون مع بعض البدلان يف أأورواب وأ س يا) 31والربانمج ( منو 
فاءات نطاقا واسُعا، مبا يف ذكل املؤمترات والندوات التدريبية والتدريبات ذات الطابع التقين اليت تُقدم يف ماكن العمل الك

لفائدة فاحيص الرباءات أأو العالمات التجارية أأو لفائدة املوارد البرشية التقنية فامي خيص قواعد البياانت التقنية عىل سبيل )
وللمؤمترات  .رامج ودورات أأاكدميية، وزايرات دراس ية ودورات تدريبية يف ماكتب أأجنبية للرباءات، واملشاركة يف ب(املثال

قلميي ا ووطني ا  363، نظمت الويبو 3131ففي س نة  .والندوات التدريبية النصيب الأكرب من هذه الأنشطة املتنوعة اجامتع ا ا 
ىل نظام الاقتصاد احلر.وبرانجم ا تدريبي ا يف البدلان النامية والبدلان املنتق  ةل ا 

ومن الواحض أأن  تنفيذ جزء من أأنشطة املنظمة يف جمال تكوين الكفاءات عرب املاكتب اخلارجية من الأمور اليت ميكهنا  .35
ىل تقيق وفورات من خالل خفض أأسفار املوظفني العاملني يف املقر الرئييس وتعد املؤمترات والندوات التدريبية  .أأن تفيض ا 

ولكن سيتعني القيام ابملزيد من العمل، عىل حنو عقالين وفعال، لتحديد أأي املؤمترات  .الت اليت ينطبق علهيا ذكلأأكرث اجمل
ذا اكن جزئي ا، أأي جزء)والندوات سيُنظم يف املاكتب اخلارجية  وأأهيا سيس متر تنظميه يف املقر ( سواء لكي ا أأو جزئي ا، وا 

ما ينجز حملي ا وما ينجز يف املقر الرئييس، مثة خماطرة أأن يكون العمل املنجز يف فبدون تعيني حدود فاصةل بني  .الرئييس
ا مع العمل املنجز يف املقر الرئييس.  املاكتب اخلارجية مزدوج 

 املوارد الالزمة

ا جملموعة الوظائف  .36 اليت يصعب تديد املوارد الالزمة للماكتب اخلارجية بدقة، لأن طبيعة املوارد الالزمة ختتلف تبع 
وحسب أأنشطة تكوين الكفاءات اليت س تحدد عىل أأُنا ختص املاكتب اخلارجية وليس ( ، أأعاله"3"4الفقرة )يؤدهيا املكتب 

 :ولكن بوجه عام، س تكون املوارد ال تية لزمة ملكتب متوس  .املقر الرئييس

 مدير عام للمكتب "3"

ذا اكنت هذه الأنشطة ستنجز من موظف ل دارة الأنشطة املتعلقة ابلأنظمة العاملية للم  "3" لكية الفكرية وتنفيذها )ا 

 املكتب املعين(

ذا اكنت هذه املشاريع تنفذ يف )مشاريع قطاع البنية التحتية العاملية  موظف لتقدمي املساعدة التقنية يف تنفيذ "1" ا 

 (جمال يغطيه املكتب املعين

ذا اكنت هذ)موظف لأنشطة تكوين الكفاءات  "4"  (ه الأنشطة تنفذ يف جمال يغطيه املكتب املعينمرة أأخرى، ا 

 موظف خدمة عامة )أأو موظفان، حسب مجموعة الوظائف احملددة يف الفقرات الفرعية السابقة(. "5"

ن تاكليف املكتب ستبلغ حنو  ذا اكن طامق معل املكتب يتكون من مدير واثنني من املوظفني وموظف خدمة عامة، فا   145ا 
ل ميكن تديد الأرقام بدقة سوى )أألف فرنك سويرسي يف البدل النايم  691البدل املتقدم وأألف فرنك سويرسي يف 

ا لعدد املوظفني يف لك منصب فامي ضافة  (.يتعلق بأأماكن حمددة، لأن التلكفة ختتلف تبع  ولكن هذا املبلغ ل ينبغي أأن ميثل ا 
ىل مزيانية املنظمة نبغي أأن تكون أأنشطة املكتب اخلاريج مزدوجة مع الأنشطة ، أأعاله، ل ي "3"4فمبقتىض الفقرة  .حبتة ا 

 املنجزة يف املقر الرئييس(.
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ىل تاكليف املوظفني، ينبغي أأن تؤخذ تاكليف املباين والأدوات يف الاعتبار .32 ومرة أأخرى، يصعب تديد  .وابل ضافة ا 
جيار الأرقام بدقة، لأن ممارسات البدلان املضيفة ختتلف فامي يتعلق بتوفري ال قامة وبوجه عام، تبلغ تاكليف املباين  .بدون ا 

أألف فرنك سويرسي يف البدلان النامية )بطبيعة  311أألف فرنك سويرسي يف البدلان املتقدمة و 334والتشغيل تقريب ا 
ا حسب أأسواق ال جيار املعنية(.  احلال، ميكن أأن يكون الفارق بني تقديرات التاكليف ابلنس بة للبدلان كبري 

، أأعاله، ينبغي أأن تكون "3"4ومرة أأخرى، مبقتىض الفقرة  .ي توفري مزيانية للمكتب ل جراء أأنشطة براجمهكام ينبغ .31
 مزيانية املكتب حمايدة بوجه عام يف املزيانية اللكية للمنظمة.

 تعزيز املاكتب احلالية

ا املاضية، اكنت الأمانة منخرطة يف حوار مع البدلان املضيفة  .39 ملاكتب الويبو اخلارجية احلالية طوال الثىن عرش شهر 
جراءات بشأأن  .لتحسني اخلدمات وتعزيز دور هذه املاكتب جراء مناقشات واختاذ ا   مواضيع. 5وقد تضمن ذكل ا 

وقد اكن الرتكزي أأول  عىل توضيح دور لك مكتب ووظائفه، مع مراعاة الاعتبارات املبينة أأعاله فامي يتعلق ابملاكتب  .31
ا القادمة و   .اخلارجية بوجه عام قد أأفرز ذكل النتاجئ التالية )بطبيعة احلال، ستس متر هذه العملية عىل مدار الثىن عرش شهر 

 وسيتعني ختصيص الكفاءات املطلوبة يف املاكتب اخملتلفة )انظر الفقرة أأدانه((:

ية، وتقدمي املساعدة ا فامي يتعلق بدمع الأنظمة العاملية للملكية الفكر عب مكتبا الربازيل وس نغافورة دورس يل "3"
التقنية يف تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتكوين الكفاءات، والتعاون فامي بني بدلان اجلنوب، ويف حاةل مكتب 

دارة   ؛أأنشطة صندوق الربازيل الاستامئينالربازيل ا 

جراء الأحباث ابلتعاون مع جامعة الأمم املتحدو  "3" ة وسريكز عىل دمع س يوقف مكتب الياابن وظائفه املتعلقة اب 
دارة أأنشطة صندوق الياابن الاستامئين؛  الأنظمة العاملية للملكية الفكرية، وأأنشطة تكوين الكفاءات، وا 

وسيتوقف مكتب الولايت املتحدة يف نيويورك عن الرتكزي عىل العالقات مع الأمم املتحدة وسريكز عىل دمع  "1"
دارة تعزيز العالقات مع الأمم املتحدةوس  .خدمات الأنظمة العاملية للملكية الفكرية فهذه  .يتوىل املقر الرئييس ا 

العالقات ختص يف املقام الأول جملس الرؤساء التنفيذيني واللجنة الرفيعة املس توى املعنية ابلربامج واللجنة 
نظومة الأمم نظمة مب أأما العالقات الرئيس ية للم  .ا تدار من املقر الرئييسدارية الرفيعة املس توى، ويه مجيعال  

ابلرتتيب )ا عن هذه احلالت الثالث فهيي العالقات مع الواكلت والربامج املتخصصة، خاصة املتحدة بعيد
، منظمة الأغذية والزراعة والاتاد ادلويل لالتصالت وأأمانة اتفاقية التنوع البيولويج ومنظمة الأمم (الأجبدي

نظمة التجارة برانمج الأمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية وم و ( اليونسكو)املتحدة للرتبية والعمل والثقافة 
 .ا تقع يف أأورواب أأو خارج الولايت املتحدة الأمريكيةالعاملية، ويه مجيع

واكن جمال العمل الثاين يتعلق بتحسني اخلدمات اليت تقدهما املاكتب واس تخدام هذه املاكتب يف أأداء اخلدمات اليت  .33
عداد نظام خلدمة مقسم هواتف الويبو عىل مدار تديداويف هذا الصدد  .يف املقر الرئييس ل ميكن أأن تقدم  34، جيري ا 

ىل مكتب الولايت املتحدة  مساء 6فبعد الساعة  .ساعة ل املاكملات الواردة عىل رمق الويبو أ لي ا ا  بتوقيت جنيف، س تحو 
ناستنا)الربازيل  أأو ىل لغة التخاطب، هل يه ال  ا ا  وبعد انهتاء ساعات العمل يف   (.س بانية أأو الربتغاليةية أأو ال  زي لكد 

ىل مكتيب الياابن وس نغافورة  ل املاكملات الواردة عىل رمق الويبو أ لي ا ا  ىل لغة) الأمريكتني، س تحو  ا ا  التخاطب، هل يه  استناد 
ن ىل املقر الرئييسوبعد انهتاء ساعات العمل يف أ س يا، س تعود  (.زيية أأو الياابنيةلكالصينية أأو ال  فضال  عن ذكل،  .املاكملات ا 

ستمت الاس تعانة بربانمج احلاسوب املس تخدم يف املقر الرئييس لدلخول والتسجيل وتوجيه املاكملات والرسائل ال لكرتونية يف 
 املاكتب اخلارجية احلالية لتوفري ال حصاءات عند الطلب، وذكل للحفاظ عىل دقة تقدمي اخلدمات.
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ىل أأماكن أأكرث ماللرتكزي الثال( يتعلق بتغيري أأماكن املاكواكن جمال ا .33 وهذا   .ة لوظائف املاكتب املعدةلءمتب احلالية ا 
أأما يف حاةل مكتب الربازيل،  .ل يشمل مكتب س نغافورة اذلي يمتزي مبوقع مثايل قريب ا من حرم جامعة س نغافورة الوطنية

 .جر مبىن جديد يف منطقة تليب مجيع متطلبات البنية التحتيةؤ كية الفكرية، اس تُ الربازييل للمل فبعد النقل اللكي للمعهد الوطين 
ىل مبىن جديد قريب من مكتب براءات الياابن ومركز الأنشطة التجارية املتعلقة ابمللكية   وجاري نقل مكتب الياابن ا 

ىل س يل  .الفكرية ويكون مودع أأو   .يكون فايل يف اكليفورنياوابلنس بة ملكتب الولايت املتحدة، تمت دراسة نقهل من نيويورك ا 
خمرتع واحد عىل الأقل من اكليفورنيا يف ما يقارب نصف طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املودعة من الولايت املتحدة 

يداعات هذه املعاهدة ابملائة 31الأمريكية ويف أأكرث من  رباءات ووفقا لأرقام مكتب الولايت املتحدة لل  .من مجموع ا 
( ظلت الرباءات الأمريكية املمنوحة للمودعني من اكليفورنيا يف زايدة مطردة عىل مدى الس نوات USPTOوالعالمات )

 .3131من مجمل الرباءات املمنوحة للمقميني يف الولايت املتحدة يف س نة  ابملائة 3574املاضية، حي( بلغت 

ل اق الرابع ابلعمل بشلك أأكرث اتسوتعلق جمال الرتكزي .31 طار تكوين الكفاءات ينبغي أأن حُيو  ا عىل تديد أأي اجملالت يف ا 
ىل املاكتب اخلارجية   ول يزال العمل جاري يف هذا الشأأن. (.الربازيل والياابن وس نغافورة)ا 

ىلءالرتكزي الأخري يتعلق بضامن مال واكن جمال .34  مة كفاءات املوظفني يف املاكتب اخلارجية لدلور والوظائف املس ندة ا 
طار مبادرة   هذه املاكتب ا يف ا  ومرة أأخرى، ل يزال العمل جاري يف هذا الشأأن، يف ظل القيود احلالية عىل املوارد وأأيض 

 برانمج التقومي الاسرتاتيجي للتصممي املؤسيس.

 [ييل ذكل املرفق اخلامس عرش]
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 يف يوليوجلنة الربانمج واملزيانية  دورةالورقة املوزعة أأثناء   املرفق اخلامس عرش

 جلنة الربانمج واملزيانية
 ادلورة العرشون

ىل  1جنيف، من   3131يوليو  33ا 

 ماكتب الويبو اخلارجية

للويبو حاليا ماكتب خارجية يف املواقع التالية: يف الربازيل )ريو دي جانريو( والياابن )طوكيو( وس نغافورة )س نغافورة(  .3
لهيا فامي بعد بعبارة "ماكتب الويبو  اخلارجية"(. )وللويبو أأيضا مكتب تنس يقي دلى الأمم املتحدة بنيويورك، وهو ل )املشار ا 

 يُعترب من ماكتهبا اخلارجية.(

نشاء مخسة ماكتب خارجية جديدة3134/3135ومن املقرتح، يف مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  .3 مكتبان يف  -، ا 
 الولايت املتحدة الأمريكية.أأفريقيا ومكتب واحد يف لك من الصني والاتاد الرويس و 

جاابت من أأمانة الويبو  أأس ئةل بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية اجلديدة وا 

 ؟9ما يه الوظائف اليت تضطلع هبا املاكتب اخلارجية
من املتفق عليه معوما أأن ل تقوم املاكتب اخلارجية، لتاليف ازدواجية الأنشطة، بعمل يُضطلع به يف املقر الرئييس،  .1

جنازه بكفاءة وفعالية أأكرب مما ميكن ضامنه يف املقر ولكن ين  جنازه يف املقر الرئييس أأو معل ميكن لها ا  بغي لها القيام بعمل ل ميكن ا 
 الرئييس.

 وهناك مخسة وظائف تليب معيار القمية املضافة وعدم ازدواجية العمل املُضطلع به يف املقر الرئييس. .4

مع احمليل لأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية )نظام اتفاقية التعاون بشأأن وتمتث ل الوظيفة الأوىل يف خدمات ادل .5
الرباءات، ونظام مدريد للعالمات، ونظام لهاي للتصاممي الصناعية، ومركز الويبو للتحكمي والوساطة(. وتس متد الويبو حنو 

يراداهتا من الرسوم املفروضة عىل اخلدمات املُقدمة مضن أأنظمهت95  ا العاملية للملكية الفكرية.% من ا 

ويأأيت الطلب عىل أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية من لك ربوع العامل. ويف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  .6
يرادات املنظمة، يأأيت 25اذلي ميث ل حنو  % منه من أ س يا. 19% من الطلب من الأمريكتني ويأأيت أأكرث من 11% من ا 
أأيت أأكرث من ثليث الطلب من مقديم الطلبات العاملني يف مناطق زمنية تكون ساعات العمل فهيا، أأساسا، وبعبارة أأخرى ي

 خالل فرتة الليل يف جنيف أأو بعد مواقيت العمل بتوقيت جنيف.

ويمتث ل جزء أأسايس من اخلدمات اليت تقدهما الويبو فامي خيص الأنظمة العاملية للملكية الفكرية يف توفري خدمات  .2
ال عالم واملساعدة ملس تخديم تكل الأنظمة. ففامي يتعلق، مثال، ابخلطوط ال عالمية لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

                                                
9

 عىل ما ييل: 3133يونيو  36و 3131ديسمرب  31اتُفق معوما يف اجامتعني تشاوريني مفتوحني وغري رمسيني ُعقدا يف  
 الية أأكرب مما ميكن ضامنه يف املقر الرئييس؛( ينبغي أأن جتلب املاكتب اخلارجية قمية مضافة وأأن تضطلع ابلأنشطة اليت ميكهنا أأن تؤدهيا بكفاءة وفع3)
ولوايت واخلصوصيات ال قلميية؛3)  ( وميكن أأن متزج املاكتب اخلارجية بني وظائف خمتلفة مبا يس تجيب للأ
نشائه؛1) ذا اكنت املنظمة قادرة من الناحية املالية عىل ا  ل ا  نشاء مكتب خاريج جديد ا   ( ول ينبغي ا 
نشاء وظائف املاكتب اخلارجية وختصيص املوارد لها.( وينبغي اتباع ُنج تدر 4) زاء ا   جيي وحذر ا 
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رساةل  3111ماكملة يف الشهر وحنو  5111ونظام مدريد )خطوط مبارشة للرد عىل الاس تفسارات(، تتلقى املنظمة حنو 
لكرتونية يوميا. وفامي خيص نظام معاهدة ال  % 32% من املاكملات من الأمريكتني ويأأيت 1174تعاون بشأأن الرباءات، يأأيت حنو ا 

مهنا من أ س يا. وميكن للماكتب اخلارجية القيام بدور أأسايس يف دمع أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية يف املناطق الزمنية 
 املعنية وابللغة املس تخدمة حمليا.

ىل ش بكة الويبو العامة لالس تجابة لطلبات الزابئن. فاملنظمة تتلقى لك أأس بوع أ لف  والوظيفة الثانية يه تقدمي ادلمع .1 ا 
املاكملات املتعلقة ابمللكية الفكرية وبرانمج العمل العام من ماكتب امللكية الفكرية وسائر واكلت ادلول الأعضاء ومن امجلهور 

ملاكملات ابس تخدام املاكتب اخلارجية املوجودة يف ريو دي ، ُوضعت ش بكة عاملية لالس تجابة لتكل ا3133معوما. ويف يونيو 
ذا اتصل خشص برمق الويبو العام بعد سعات العمل  جانريو وس نغافورة وطوكيو، وكذكل املكتب التنس يقي الاكئن بنيويورك. فا 

ىل أأحد املاكتب اخلارجية القامئ ن  املاكملة ُتال، بشلك أ يل وحسب توقيهتا، ا  ة اذلي يتوىل الرد  علهيا. وقد املُطبقة يف جنيف فا 
ا جتلب قمية مضافة عالية للخدمات اليت تقدهما  ت منذ البدء بتوفريها، أأُن  أأثبتت هذه اخلدمة، خالل الفرتة القصرية اليت مر 

 املنظمة.

دارة املواقع املنسوخة فامي خيص أأنظمة تكنولوجيا املعلومات، وامل  .9 نصات وقواعد وتمتث ل الوظيفة الثالثة )املقرتحة( يف ا 
البياانت لأغراض الأمن املعلومايت، واس مترارية العمل، واس تدراك العطل، وتقامس الأعباء. وتعمتد لك اخلدمات اليت توفرها 

الويبو اعامتدا شديدا عىل الأنظمة املعلوماتية. ويمت تلقي معظم الطلبات مضن الأنظمة العاملية للملكية الفكرية ومعاجلهتا 
ة ش بكية. ويف الوقت اذلي تزايد فيه اعامتد املنظمة عىل املنصات والأنظمة املعلوماتية الش بكية تعاظمت ابس تخدام أأنظم

لكرتونية. ففي العام املايض، مثال،  ض أأنظمة املنظمة املعلوماتية للهجامت ال  صورة امللكية الفكرية دلى امجلهور، مم ا زاد من تعر 
لكرتونية لواكلت اتبعة لدلول الأعضاء وذكل  قامت مجموعة "أأنونميوس" بعدة من جهامت ع عىل مواقع ا  جحب اخلدمة املوز 

 احتجاجا عىل س ياسات أأو مبادرات خمتلفة انهُتجت يف جمال امللكية الفكرية.

دارهتا أأو ال رشاف علهيا من خالل  .31 نشاء عدد حمدود من املواقع املنسوخة اليت ميكن ا  وابلعمل، اسرتاتيجيا، عىل ا 
خلارجية س يتس ىن تعزيز أأمن منصات املنظمة وأأنظمهتا املعلوماتية، وزايدة القدرة عىل ضامن اس مترارية معلها، وتعزيز املاكتب ا

 القدرة عىل اس تدراك العطل وعىل مواءمة املدة الزمنية الالزمة لالس تجابة للمس تخدمني من ش ىت ربوع العامل.

خمتلف برامج املساعدة التقنية اليت يديرها قطاع البنية التحتية والوظيفة الرابعة يه توفري ادلمع التقين فامي خيص  .33
جناز مرشوعات  العاملية التابع للمنظمة. وتشمل تكل الربامج تنفيذ أأنظمة الأمتتة لفائدة ماكتب امللكية الفكرية، حي( جيري ا 

نشاء مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر تتيح معلومات عن الرب  11يف أأكرث من  اءات وغريها من املعلومات العلمية بدلا؛ وا 
والتقنية ملاكتب امللكية الفكرية واجلامعات واملؤسسات البحثية يف ش ىت ربوع العامل النايم؛ وتنفيذ الأنظمة املعلوماتية لفائدة 

لطلب علهيا مجعيات تصيل ال اتوات دعام ل دارة حق املؤلف. وتقتيض تكل الربامج وغريها من الربامج الشبهية، اليت بلغ ا
مس توايت هائةل، دعام تقنيا مكثفا ميكن توفريه بأأعىل مس توى ممكن من املردودية عن طريق خرباء يعملون دلى املاكتب 

رسال خرباء من املقر الرئييس.  اخلارجية، بدل من توفريه اب 

ا الوظيفة الأخرية فتتعل ق بتكوين الكفاءات العامة وغري ذكل من أأنشطة التعاون ال من .33 ىل تكل أأم  ايئ اليت تُضاف ا 
املذكورة يف الفقرة السابقة. وتغطي أأنشطة تكوين الكفاءات نطاقا واسعا، مبا يف ذكل املؤمترات والندوات التدريبية والتدريبات 

التقنية ذات الطابع التقين اليت تُقدم يف ماكن العمل )لفائدة فاحيص الرباءات أأو العالمات التجارية أأو لفائدة املوارد البرشية 
فامي خيص قواعد البياانت التقنية عىل سبيل املثال(، واملشاركة يف برامج ودورات أأاكدميية، وزايرات دراس ية ودورات 

تدريبية يف ماكتب أأجنبية للرباءات. ومن الواحض أأن  تنفيذ جزء من أأنشطة املنظمة يف جمال تكوين الكفاءات عرب املاكتب 
ىل تقيق وفورات من خالل خفض أأسفار املوظفني العاملني يف املقر الرئييس.اخلارجية من الأمور اليت ميكهن  ا أأن تفيض ا 
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 كيف تؤدي املاكتب اخلارجية القامئة هماهما؟
د حمور  .31 نُفذت خطة عىل مدى العام املايض من أأجل تسني خدمات املاكتب اخلارجية القامئة وتعزيز دورها. وُحد 

 ق نتاجئ جيدة:تركزي للك مكتب، واخلطة بصدد تقي

يرك ز مركز الربازيل عىل دمع الأنظمة العاملية للملكية الفكرية، ل س امي ما خيص أأنشطة حفص نظايم مدريد ولهاي من  "3"
ىل املرشوعات العديدة  قبل الربازيل؛ واملشاركة يف الش بكة العاملية لالس تجابة لطلبات الزابئن؛ وتقدمي ادلمع الالزم ا 

جمايل املعلوماتية والبنية التحتية عىل مس توى ماكتب امللكية الفكرية يف منطقة أأمرياك الالتينية؛ اجلاري تنفيذها يف 
والتعاون فامي بني بدلان اجلنوب. ومت التوقيع عىل مذكريت تفامه جديدتني مع حكومة الربازيل قدمت الربازيل يف 

حدى املذكرتني يتعاون مركز  طارهام دعام ماليا خسيا. ومبوجب ا  الويبو للتحكمي والوساطة مع املكتب الربازييل للملكية ا 
دارة معليات الوساطة فامي خيص الاعرتاضات واملنازعات املتعلقة ابلعالمات التجارية. ومبوجب املذكرة  الفكرية عىل ا 

طار التعاون فامي بني بدلان  اجلنوب. الثانية تقوم الربازيل بمتويل سلسةل من الأنشطة واملرشوعات املندرجة يف ا 

ويرك ز مركز الياابن عىل دمع الأنظمة العاملية للملكية الفكرية، ل س امي ما خيص نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  "3"
ونظام مدريد وأأنشطة حفص نظام لهاي من قبل الياابن؛ واملشاركة يف الش بكة العاملية لالس تجابة لطلبات الزابئن؛ 

 ُ ىل حد كبري من املساهامت السخية حلكومة الياابن. وجيري تقيق نتاجئ ممتازة من وأأنشطة تكوين الكفاءات، امل موةل ا 
خالل التعاون الوثيق بني مكتب الويبو والرشاكت الياابنية. وشهدت الطلبات املقدمة من الياابن بناء عىل معاهدة 

ىل جح31، زايدة بنس بة تفوق 3133التعاون بشأأن الرباءات، يف عام  % من اجملموع 31م ميث ل أأكرث من % )أأضيفت ا 
يداعات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( )مم ا يتجاوز املعدل العاملي مبراحل( وشهدت الطلبات  العاملي لال 

 % يف الفرتة نفسها.11املقدمة بناء عىل نظام مدريد زايدة بأأكرث من 

كية الفكرية، ل س امي ما خيص الانضامم املقرتح لدلول الأعضاء ويرك ز مكتب س نغافورة عىل دمع الأنظمة العاملية للمل  "1"
ىل نظايم مدريد ولهاي حبلول عام  ؛ واملشاركة يف 3135يف رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا )مجموعة ال س يان( ا 

ىل املرشوعات العديدة اجلاري تنفيذها يف جمايل  الش بكة العاملية لالس تجابة لطلبات الزابئن؛ وتقدمي ادلمع الالزم ا 
املعلوماتية والبنية التحتية ابلتعاون عىل مس توى ماكتب امللكية الفكرية يف منطقة جنوب رشق أ س يا؛ ودمع تنفيذ 

 .3135-3133خطة العمل الطموحة اليت اعمتدهتا مجموعة ال س يان يف جمال امللكية الفكرية للفرتة 

ىل املاكتب اخلارجية؟  ملاذا هناك حاجة ا 
نشا .34 ن  الطلب عىل ا  ء ماكتب خارجية جديدة ليس صادرا عن الأمانة، بل عن ادلول الأعضاء اليت قدمت أأكرث من ا 
نشاء ماكتب من هذا القبيل يف أأراضهيا. غري أأن ه يُعتقد أأن  من شأأن  31 ايه ا  ىل املدير العام مناشدة ا  دوةل مهنا طلبات ا 

ة اخلدمات ومصداقية الويبو بوصفها منظمة تقدم تسني نوعي ش بكة حمدودة من املاكتب اخلارجية الاسرتاتيجية املوقع
 خدمات عاملية.

دت يف الربانمج واملزيانية؟ ر اقرتاح املواقع اليت ُحد   ملاذا تقر 
حدى لغات الويبو والأمم املتحدة الرمسية.  371تؤوي الصني  .35 مليار نسمة. ولغهتا الوطنية يه املندرينية، اليت تُعد ا 

مات التجارية يف العامل وأأكرب مكتب للرباءات وأأكرب مكتب للتصاممي وأأحد أأكرب وأأنش  ومتكل الصني أأكرب مكتب للعال
 القطاعات ال بداعية.
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ويشهد نشاط امللكية الفكرية يف الصني تطورا هائال. وعىل مدى الس نوات امخلس عرشة املاضية، ارتفع عدد طلبات  .36
ىل  31 699الرباءات املودعة يف الصني من   323 346با، وانتقل عدد طلبات العالمات التجارية من طل  536 433طلبا ا 

ىل  ىل  32 611طلبا فامي تطور عدد طلبات التصاممي الصناعية من  3 152 411طلبا ا   طلبا: 533 461طلبا ا 

 

 : طلبات الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية يف الصني3الشلك 

احمللية يف الصني اليت يمت تدويلها عن طريق ال يداعات بناء عىل  امللكية الفكريةة رسيعة جدا عدد طلبات ويمنو بوتري  .32
% من طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ويتوقع 31أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية. وتودع الصني ما يفوق بقليل 

كرب مودع لطلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بعد الولايت املتحدة لتصبح اثل( أأ  3131أأن تتجاوز أأملانيا يف س نة 
% من مجموع طلبات مدريد( ويه أأكرث 5الأمريكية والياابن. والصني يه اثمن أأكرب مودع لطلبات مدريد )تودع أأكرث من 

أأحناء العامل محلاية عالماهتم التجارية(.  البدلان تعيينا يف نظام مدريد )أأي البدل اذلي يعي نه يف غالبا الأحيان املودعون يف مجيع
ىل نظام لهاي.  ويدرس البدل جبدية انضاممه ا 

ىل مس توى الطلبات  .31 وتُعد الصني من أأكرب مس تخديم أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية يف العامل. وعند النظر ا 
نظمة الويبو. ومع ذكل ومن أأجل تقيق ذكل ل بد من احمللية، تتبني  ال ماكانت الهائةل لتحقيق مزيد من المنو يف اس تخدام أأ 

يراداهتا  مشاركة مكثفة لقطاع الأعامل يف الصني ابللغة الصينية. واندرة املنظامت اليت تعمتد عىل الصني لتحقيق جزء كبري من ا 
دور يزتايد أأمهية يف ول يكون لها تواجد هناك خلدمة السوق الصينية. ومن املتوقع أأيضا أأن تضطلع الصني يف املس تقبل ب

 أأنشطة بناء القدرات.

 الاتاد الرويس
ذ يبلغ عدد ساكنه أأكرث من  .39 مليون نسمة.  341حيتل الاتاد الرويس املركز التاسع يف العامل من حي( عدد الساكن، ا 

حدى اللغات الرمسية يف لك من الأمم املتحدة والويبو ويتحدث هبا أأيضا رشحية عريضة من الساكن يف  واللغة الروس ية يه ا 
 مجيع أأحناء أ س يا الوسطى وأأورواب الرشقية.

وما انفكت قيادة الاتاد الرويس عىل أأمهية امللكية الفكرية والابتاكر يف تقيق التمنية الاقتصادية املس تدامة يف  .31
نتاجه الابداعي يف الأدب والسيامن واملوس ي قى انتاج غين. واس تخدام البدل. واترخيه يف جمال العلوم اترخي زاخر ابل جنازات وا 
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امللكية الفكرية يف تزايد مطرد. وعىل مدى الس نوات امخلس عرشة املاضية، ارتفع عدد طلبات الرباءات املودعة يف الاتاد 
ىل  34 444الرويس من  ىل  33 411طلبا وانتقل عدد طلبات العالمات التجارية من  43 434طلبا ا   56 156طلبات ا 

ىل  3 121لبات التصاممي الصناعية من طلبا فامي ازداد عدد ط   طلبا: 1 992طلبا ا 

 

 : طلبات الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية يف الاتاد الرويس3الشلك 

يت أأودعها املودعون ويزتايد أأيضا اس تخدام الاتاد الرويس لأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية. وارتفعت الطلبات ال .33
ىل حد كبري عىل مدى الس نوات امخلس املاضية. وازداد عدد طلبات مدريد بنس بة % يف س نة 3972 يف الاتاد الرويس ا 

% يف الس نة اليت س بقهتا(، مما جيعل الاتاد الرويس اتسع أأكرب مودع بناء عىل نظام 1576)بعد أأن ارتفعت بنس بة  3133
ىل نظام لهاي.مدريد. وهو أأيضا البدل الثا  ل( الأكرث تعيينا يف نظام مدريد. وينظر الاتاد الرويس جبدية الانضامم ا 

نشاء مكتب خاريج يف الاتاد الرويس من شأأنه توفري مزااي كثرية من حي( تعزيز مشاركة البدل يف أأنظمة الويبو  .33 وا 
ة أأكرب ل قلمي شاسع وللمناطق احمليطة به ويساعد عىل العاملية للملكية الفكرية، مما يتيح للمنظمة فرصة تقدمي اخلدمات بفعالي

ىل اس تخدام  قلمي هيدف فيه معظم الاسرتاتيجيات الاقتصادية الوطنية ا  تكوين الكفاءات لس تخدام امللكية الفكرية يف ا 
 قاعدة موارد غنية كأساس للقمية املضافة يف صناعات تقوم أأكرث عىل املعارف.

 الولايت املتحدة
لايت املتحدة الأمريكية هو أأكرب اقتصاد يف العامل وتتل الولايت املتحدة املركز الثال( من حي( عدد اقتصاد الو .31

% من مجموع الطلبات. ويه اثين 32الساكن. ويه أأكرب مودع لطلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، حي( تودع حوايل 
ذ تودع  ، وتعد البدل الثال( الأكرث تعيينا يف نظام مدريد. ومن % من مجموع الطلبات3371أأكرب مودع لطلبات مدريد، ا 

ىل نظام لهاي يف املس تقبل القريب. ودلهيا كذكل أأكرب الصناعات ال بداعية يف العامل. فالبدل، ابختصار، هو  املتوقع أأن تنضم ا 
 أأكرب منتج للمنتجات الابتاكرية وال بداعية يف العامل.

جعاب كبري وحيتذي به الكثريون ويضطلع بدور رائد يف وولية اكليفورنيا يه موطن وادي ال  .34 س يليكون اذلي حيظى اب 
نظام الابتاكر الناحج. ويكون مودع أأو خمرتع واحد عىل الأقل من اكليفورنيا يف ما يقارب نصف طلبات معاهدة التعاون 

ي31بشأأن الرباءات املودعة من الولايت املتحدة الأمريكية ويف أأكرث من  داعات هذه املعاهدة. ويفوق عدد % من مجموع ا 
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طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت تودعها جامعة اكليفورنيا عدد الطلبات اليت تودعها بناء عىل تكل املعاهدة أأية 
( ظلت الرباءات الأمريكية USPTO) جامعة أأخرى يف العامل. ووفقا لأرقام مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات

% من مجمل الرباءات 3574وحة للمودعني من اكليفورنيا يف زايدة مطردة عىل مدى الس نوات املاضية، حي( بلغت املمن
. واكليفورنيا يه أأيضا موطن هوليوود اليت تعترب مركز أأكرب صناعة 3131املمنوحة للمقميني يف الولايت املتحدة يف س نة 

 سيامنئية يف العامل.

خدام أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية عن طريق التواجد يف وادي السليكون. وهذا ومثة فرصة ساحنة لزايدة اس ت .35
 التواجد من شأأنه أأيضا توفري وس يةل أأكرث فعالية خلدمة أأكرب قاعدة زابئن لتكل الأنظمة يف العامل.

 أأفريقيا
قلامي واسعا ويه غري ممثةل يف املاكتب اخلارجية ا 54تضم أأفريقيا  .36 ملوجودة. وقد تناىم ابطراد الاهامتم بدلا وتشلك ا 

س امي يف الوقت احلايل اذلي اس تقرت فيه معدلت المنو وصارت فيه أأفريقيا، معوما،  ابلويبو وامللكية الفكرية يف ال قلمي ول
ىل أأنشطة تكوين الكفاءات من أأجل زايدة اس تخدام ال   قلمي لنظام ال قلمي الأرسع منوا يف الاقتصاد العاملي. ومثة حاجة كبرية ا 

 امللكية الفكرية واملشاركة فيه.

نشاؤهام يف أأفريقيا عىل تكوين الكفاءات، كام هو موحض يف وظائف  .32 وسريكز أأساسا املاكتبان اخلارجيان املقرتح ا 
 املاكتب اخلارجية املذكورة أأعاله. ومل حُيدد بعد مقر املكتبني املقرتحني يف أأفريقيا ويشلك ذكل موضوع نقاش متواصل مع

 اجملموعة الأفريقية وفامي بني أأعضاهئا.

نشاء ماكتب خارجية أأخرى؟  ما يه خط  ا 
نشاء مخسة ماكتب جديدة يف غضون الثنائية هو العدد  .31 نشاء املاكتب اخلارجية هو معلية وليس حداث منفردا. وا  ن ا  ا 

ومع ذكل، هناك طلبات قوية الأقىص اذلي ميكن استيعابه مضن تكل الفرتة الزمنية من أأجل ضامن تنفيذ ذكل بسالسة. 
نشاء مكتب اثن يف ال قلمي،  ىل ا  ضافية. فعىل سبيل املثال، دعت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ا  ل نشاء ماكتب ا 

وابخلصوص يف بدل انطق ابل س بانية، وأأما الهند اليت تتل املركز الثاين يف العامل من حي( عدد الساكن واملركز العارش يف 
يب اقتصادات العامل، فقد طلبت اس تضافة مكتب خاريج. وميكن توس يع هذه القامئة. وس تحتاج هذه الطلبات الأخرى ترت 

ىل مناقش هتا واختاذ قرار بشأأُنا وفقا ملدى الاس تجابة لالقرتاح احلايل.  ا 

 كيف توافق جلنة التنس يق عىل التفاقات؟
ىل امجلعي .39 نشاء مكتب خاريج جديد ا  ات عند اعامتد الربانمج واملزيانية وبناء عىل مشورة جلنة يعود اختاذ قرار ا 

نشاء مكتب خاريج وتتعلق ابلرشوط والأحاكم اليت س يعمل  الربانمج واملزيانية وتوصيهتا. وهناك مسأأةل منفصةل عن قرار ا 
انت، يف اتفاق مبوجهبا مكتب خاريج يف بدل مضيف. وُتدد تكل الرشوط والأحاكم، مبا فهيا تطبيق الامتيازات واحلصا

ىل جلنة التنس يق للموافقة عليه. ول يشلك ذكل التفاق اتفقا ل نشاء مكتب ما، ولكنه اتفاق بشأأن الرشوط والأحاكم  يقدم ا 
 اليت س يعمل مبوجهبا مكتب خاريج.

 ]ُناية املرفق اخلامس عرش والوثيقة[


