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 الأصل: ابلإنلكزيية
 2017مايو  15التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون السادسةالدورة 
ىل  10جنيف، من   2017يوليو  14اإ

 
 

 2018/19فتح مكاتب خارجية جديدة للويبو خالل الثنائية 

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

طاراختذت امجلعية العامة للويبو يف دور .1 سلسةل  هتا السابعة والأربعني )ادلورة العادية الثانية والعرشون( املعقودة يف اإ
قرارًا يف مسأأةل املاكتب اخلارجية اجلديدة للويبو ييل بيانه  الاجامتعات اخلامسة وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو

 دته امجلعيات((:)التقرير العام اذلي اعمت A/55/13من الوثيقة  258)انظر الفقرة 

ن امجلعية العامة للويبو قررت:   "اإ

 أأن تعمتد املبادئ التوجهيية املرفقة هبذا القرار؛ .1"

واعرتافا مهنا بقدرة املنظمة احملدودة عىل فتح ماكتب خارجية جديدة ورغبة مهنا يف اتباع هنج تدرجيي وحمرتس  .2"
نشاء ماكتب خارجية جديدة، أأن ل تفتح أأكرث من  2016/17ماكتب خارجية يف الثنائية خالل الثنائيتني  3 دلى اإ

 ، رهن موافقة امجلعية العامة للويبو؛2018/19و

ول خيل هذا القرار بأأي قرار تتخذه جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة بشأأن فتح ماكتب خارجية جديدة  .3"
 ؛2021وفقا للمبادئ التوجهيية بعد تقيمي خالل عام 

، ينبغي أأن تعطى الأولوية لأفريقيا. ولهذا الغرض، تُشّجع ادلول الأعضاء 2فامي خيص الفرتة املذكورة يف الفقرة و  .4"
 "عىل تقدمي اقرتاحاهتا لالس تضافة يك يُنظر فهيا مضن املبادئ التوجهيية.
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نشاءن أأجل "وتوحض "املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية" تفاصيل املسار الواجب اتباعه م .2 ش بكة  اإ
طار  مس تدامة وذات جحم مناسب من ماكتب الويبو اخلارجية تضيف قمية وكفاءة وفعالية واحضة يف تنفيذ الربامج وفقا لالإ

القامئ عىل النتاجئ للربانمج واملزيانية، وبطريقة منسقة ومتاكمةل مع مقر الويبو الرئييس وبنحو قد ل ميكن خبالفه تنفيذها من 
رسال ادلول الأعضاء  ."يات يف مقر الويبو الرئييسخالل العمل  وميكن الاطالع عىل تفاصيل هذا املسار اذلي يشمل اإ

خطارًا برغبهتا يف اس تضافة مكتب خاريج واقرتاحًا عن هذا املكتب يف الوثيقة  . وتنص املبادئ التوجهيية عىل A/55/13اإ
ىل  تقدم الأمانةأأن " ىل  يستند  نفصال،م   اللجنة كذكل تقريرا تقنيا  اإ اجلديد املقرتح ومدى   اخلاريج  املكتب  عن  حقائق،  اإ

". ويرد يف مرفق هذه الوثيقة التقرير التقين املنفصل للماكتب اخلارجية اجلديدة املقرتح فتحها التوجهيية  هذه املبادئ  متاش يه مع
ىل منوذج اس مت2018/19خالل الثنائية  واس ُتخدم لعرض التقرير التقين  د من املبادئ التوجهيية. ويستند هذا التقرير اإ

اّبن السلسةل السادسة 2016/17والوقائعي املنفصل بشأأن املاكتب اخلارجية اجلديدة املقرتح فتحها خالل الثنائية  ، اإ
رتاحات ادلول . أأما النص فهو منقول حرفيًا من اق(2016عات مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو )أأكتوبر وامخلسني لجامت

 .ابخلط املائل(و) قوسني مربعني ]...[الأعضاء. وترد توضيحات الأمانة بني 

 وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو السادسةسلسةل الاجامتعات مس تجدات منذ 

طار والعرشون( املعق سادسةوالأربعني )ادلورة العادية ال  الثامنةاختذت امجلعية العامة للويبو يف دورهتا  .3 ودة يف اإ
وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو قرارًا يف مسأأةل املاكتب اخلارجية اجلديدة للويبو  سادسةسلسةل الاجامتعات ال 

 )التقرير العام اذلي اعمتدته امجلعيات((: A/56/17من الوثيقة  126ييل بيانه )انظر الفقرة 

ربانمج واملزيانية "فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو"، وبعد حبث من جدول أأعامل جلنة ال 13وفامي يتعلق ابلبند "
ن امجلعية العامة قّررت:A/55/13)الوثيقة  2015ومعال بقرار امجلعية العامة لعام  A/56/15الوثيقة   (، فاإ

 فتح مكتبني خارجيني للويبو يف اجلزائر ونيجرياي؛ .1

ل الثنائية احلالية وثالثة ماكتب خارجية يف ومواصةل املشاورات حول فتح مكتب خاريج واحد خال .2
ىل ادلعوة اليت وّّجهتا الأمانة للتقدم ابقرتاحات هبدف اختاذ قرار حول املسأأةل  2019-2018الثنائية  ابلستناد اإ

 عىل أأساس املبادئ التوجهيية." 2017أأعاله خالل امجلعية العامة لعام 

 ابلإانبة ملبادئ التوجهيية ومتابعًة لنتاجئ املشاورات مع رئيس امجلعية العامةبناء عىل قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن او  .4
ىل ضامن تنفيذ قرار ادلول الأعضاء. وبعد حتليل املبادئ التوجهيية، وّجت الأمانة اينيس اكرلكينسالسفري  ، سعت الأمانة اإ

ىل وزراء اخلارجية 2016نومفرب  9( بتارخي 3726مذكرة )املذكرة املعممة  ونظراً متاش يًا مع املسار املبنين يف املبادئ التوجهيية.  اإ
ىل أأن خطارات ادلول الأعضاء واقرتاحاهتا مبا همةل زمنية، ُحددت 2018/19يف الثنائية  اً معلي اً لهذا املسار تأأثري  اإ يتفق  لتسمل اإ

 مع املبادئ التوجهيية.

ىل املتطلبات العمليالزمنية لتسمل الإخطارات  املهةلوحددت الأمانة يف مذكرهتا  .5 ة لإعداد التقرير والاقرتاحات استنادًا اإ
والعرشين املزمع عقدها يف  السادسةوالقامئ عىل احلقائق يك تنظر فيه جلنة الربانمج واملزيانية خالل دورهتا  التقين املنفصل

ىل  10الفرتة من  واملزيانية متاحة ابللغات الرمسية . وطلبت ادلول الأعضاء أأن تكون واثئق جلنة الربانمج 2017يوليو  14اإ
ىل لك اللغات الرمسية بشهرين عىل الأقل ادلورة عقد لكها قبل . ومن مث، سيتعني ترمجة التقرير ولك الاقرتاحات احملمتةل اإ

عداد واثئق اجامتعات الويبو وعىل جحم الرت 2017مايو  15 يوم حبلول مجة . واعمتدت الأمانة عىل املامرسات السابقة يف جمال اإ
تسمل الاقرتاحات اخلاصة بفتح مكتب خاريج جديد للويبو ل  موعداً  2017فرباير  28اترخي  املتوقع يف هذه احلاةل لتحدد

 وفقًا للمبادئ التوجهيية. 2018/19خالل الثنائية 
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رسال لك ادلول الأعضاء ل، أأعربت بعض الوفود عن شواغلها 2017فرباير  28وبعد حلول يوم  .6 قرتاحاهتا ا اخملِطرةعدم اإ
، مشاورات مع اينيس اكرلكينس، السفري ابلإانبة . ومن مث، أأجرى رئيس امجلعية العامة للويبو2018/19اخلاصة ابلثنائية 

ىل التفاق عىل متديد أأجل املنسقني الإقلمييني يف جنيف  فتح مكتب خاريج خالل الثنائية  الإخطار ابلرغبة يفأأفضت اإ
 .2017مارس  28حىت  2018/19مي اقرتاحات فتح مكتب خاريج خالل الثنائية وتقد 2017مارس  10 حىت 2018/19

الأجل اجلديد حىت  2018/19وأأخطرت ادلول الأعضاء التالية برغبهتا يف فتح مكتب خاريج للويبو خالل الثنائية  .7
 :2017مارس  10 يوماحملدد ب 

 أأذربيجان .1
 الهند .2
يران  .3  (الإسالمية – مجهورية)اإ
 امنعُ  .4
 مجهورية كوراي .5
 نياروما .6
 اململكة العربية السعودية .7
 تركيا .8
 الإمارات العربية املتحدة .9

دة تحبلول املهةل املم  2018/19وقدمت ادلول الأعضاء التالية اقرتاحاهتا لفتح مكتب خاريج للويبو خالل الثنائية  .8
 :2017مارس  28حىت 

 أأذربيجان .1
 الهند .2
يران  .3  (الإسالمية – مجهورية)اإ
 امنعُ  .4
 مجهورية كوراي .5
 رومانيا .6
 العربية السعودية اململكة .7
 تركيا .8
 الإمارات العربية املتحدة .9

نوبناء عىل ذكل،  .9 القامئة الهنائية لقرتاحات فتح مكتب خاريج للويبو يه  دول أأعضاء 9القامئة السابقة املؤلفة من  فاإ
صصة لودورة . وميكن الاطالع عىل لك هذه الاقرتاحات عن طريق الصفحة الإلكرتونية التالية اخمل2018/19خالل الثنائية 

والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية:  السادسة
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42294. 

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة: .10

ن جلنة الربانمج واملزيانية م .11 ىل:اإ  دعوة اإ

النظر يف وثيقة "فتح ماكتب  "1"
خارجية جديدة للويبو خالل 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42294
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42294
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" 2018/19 الثنائية
 (؛WO/PBC/26/7 )الوثيقة

وتقدمي ما يتالءم من التوصيات  "2"
ىل امجلعية العامة بعد النظر يف  اإ

وما تتضمنه  WO/PBC/26/7 الوثيقة
 ودول الأعضاء.اقرتاحات ل من

 ]ييل ذكل املرفق[
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1شأأن فتح مكتب خاريجاقرتاح ب 
 

 امس البود الراغب يف فتح مكتب خاريج:

 أأذربيجان

قلميية ☒ بصفة وطنية  ☐ نيابة عن مجموعة بودان أأو مجموعة اإ

قلميية: قلميية، فريىج ذكر لك البودان املعنية أأو امس اجملموعة الإ ذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بودان أأو مجموعة اإ  اإ

 [ل ينطبق]

 أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتابًة؟ هل

 ☐ ل ☒ نعم

ينبغي للك دوةل عضو ترغب يف  من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: " 2)تنص الفقرة 
ذا ميية، اإ ما اتفق أأعضاؤها عىل ذكل، أأن  اس تضافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية، أأو نيابة عن مجموعة بودان أأو مجموعة اإقل

 ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا."(

2مسوغات فتح مكتب خاريج
: 

ىل املاكنة الرائدة مجلهورية أأذربيجان يف املنطقة وموقعها اجلغرايف املمتزي وتنفيذها ملرشوعات وبرامج واسعة  .1 نظرًا اإ
ىل فكرية يف الابتاكر والاقتصاد الإبداعي والتمنية املس تدامة للصناعات القامئة عىل املعرفة، ادلور املزتايد للملكية ال النطاق، واإ

ىل اقتصاد أأذربيجان الرسيع المنو،  ىل أأمهية امللكية الفكرية ابلنس بة اإ متس مجهورية أأذربيجان[واإ نشاء مكتب خاريج للويبو  ]تل اإ
 يف مجهورية أأذربيجان.

الولية املقرتحة للمكتب اخلاريج
2

: 

الغرض
2

: 

زاكء الوعي دلى اجملمتع املدين  .2 س تكون ولية املكتب اخلاريج للويبو يف مجهورية أأذربيجان متثيل املنظمة يف البالد واإ
 .بشأأن أأنشطة الويبو والنظام ادلويل للملكية الفكرية بوجه عام

زاكء الوعي والهدف الرئييس من املكتب اخلاريج يف أأذربيجان هو حتسني فهم مسائل امللكية الفك .3 رية واحرتاهما، واإ
عداد موظفني قادرين عىل تناول مسائل امللكية  ابمللكية الفكرية، وحتسني أأنظمة امللكية الفكرية، وتبس يط املسارات، واإ

براز صورة الويبو، وتوطيد تعاون الويبو مع املكتبني الوطنيني للملكية الفكر  ية الفكرية يف املاكتب الوطنية للملكية الفكرية، واإ
 وهام جلنة ادلوةل للمواصفات واملقاييس والرباءات، وواكةل حق املؤلف. –يف مجهورية أأذربيجان 

                                                
1

لهيا..A/55/13 Provترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية )بصيغهتا املبينة يف الوثيقة    ( يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإ
2

املغزى من املكتب اخلاريج ويقرتح وليته مع  ]...[ينبغي أأن حيّدد الاقرتاح بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: " من املبادئ التوجهيية 6تنص الفقرة  
ن وجدت؛ وبيان القمية املضافة اإىل الأ بيان: أأية احتياجات و  نشطة، مبا فهيا الأنشطة الإقلميية اإ يالء  ، معبرامج املنظمة أأنشطة تنفيذغراض والنطاق املقرتح لأأ اإ

مترارية املزيانية] عناية خاصة لالعتبارات احملّددة يف القسمني دال  ."[قعااجلوانب اجلغرافية/املو ]وهاء  [الاس تدامة املالية واس 
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نطاق الأنشطة املقرتح
2

ن وجدت  ميية اإ  :(3)مبا يف ذكل الأنشطة الإقل

يبو ستشمل أأنشطة املكتب اخلاريج ما ييل: تعزيز أأنشطة البحث والتطوير والتوعية يف جمال امللكية الفكرية بني الو  .4
واحلكومة والصناعات والقطاع اخلاص وامجلهور يف مجهورية أأذربيجان؛ وتقدمي املساعدات القانونية والتقنية يف جمال امللكية 

ىل املس تخدمني؛ والتواصل مع مقر الويبو بشأأن املسائل اليت  الفكرية؛ وتعزيز اس تخدام خدمات الويبو وتقدمي املساعدة اإ
ىل تعزيز الابتاكر والإبداع يف املنطقة من خالل الهنوض ابلس تخدام الفعال  تؤثر يف معل املنظمة. وسيسعى املكتب أأيضًا اإ

للخدمات العاملية للملكية الفكرية مثل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ونظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات، 
 ونظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية.

ي املكتب عدة همام حمددة مهنا توفري املعلومات واملساعدة ملس تخديم امللكية الفكرية. وميكن للمكتب أأن وس يؤد .5
 يؤدي معاًل حموراًي يف دمع الأنظمة العاملية اليت تديرها الويبو بفضل توقيته احمليل واس تخدامه اللغات احمللية.

ىل أأن الويبو تتلقى وفضاًل عن ذكل، س يوفر املكتب ادلمع لش بكة الويبو العام .6 ة لالس تجابة لطلبات الزابئن. ونظرًا اإ
أ لف املاكملات لك أأس بوع بشأأن مسائل امللكية الفكرية، فال يسعها الرد عىل العديد مهنا بعد أأوقات العمل الرمسية يف مقر 

قامة هذا املكتب يف املنطقة س يكون مفيداً لل غاية لتعزيز خدمات الويبو جبنيف بسبب اختالف التوقيت؛ وعليه فاإن اإ
 العامة. الويبو

دارة املواقع الش بكية املنسوخة لأنظمة الويبو املعلوماتية ومنصاهتا وقواعد بياانهتا  .7 ىل ذكل، سيتوىل املكتب اإ ضافة اإ واإ
 بغية الإسهام يف أأمن املعلومات واس مترارية الأعامل والتعايف من الكوارث وتقامس عبء العمل.

م املكتب دعامً تق  .8 ىل خمتلف برامج املساعدة التقنية اليت يديرها قطاع البنية التحتية العاملية يف الويبو مثل وس يقّدِ نيًا اإ
نشاء مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر بغية تزويد ماكتب امللكية الفكرية  تنفيذ نظام الأمتتة يف ماكتب امللكية الفكرية، واإ

عن الرباءات وغريها من املسائل املتعلقة للملكية الفكرية، وتنفيذ نظام  ومؤسسات التعلمي العايل والبحث العلمي مبعلومات
دارة حق املؤلف. وسيسهم ذكل أأيضًا يف تعزيز نقل التكنولوجيا.  معلومايت لإنشاء مجعيات تدمع اإ

ية وأأخريًا وليس أ خرًا، سينفذ املكتب أأنشطة بناء قدرات تتخذ أأشاكًل عدة مهنا مؤمترات وندوات ودورات تدريب  .9
ودورة تدريبية تقنية )لفائدة فاحيص الرباءات أأو العالمات التجارية أأو املوارد التقنية املتعلقة بقواعد البياانت التقنية(، 

 واملشاركة يف دورات وبرامج أأاكدميية، وتنظمي رحالت دراس ية وتدريبية يف ماكتب امللكية الفكرية ابخلارج.

سهام املكتب اخلاريج يف تنفيذ برانمج الويبو اإ
2

: 

يمتتع املكتب اخلاريج يف أأذربيجان مبزااي كربى من حيث تعزيز مشاركة البود يف الأنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت  .10

تديرها الويبو بغية معاجلة قضااي امللكية الفكرية معاجلة أأرسع بفضل الاس تخدام الفعال لهذه الأنظمة، ومتكني الويبو من خدمة 
نصافًا وفعالية، واملساعدة عىل بناء القدرات لس تخدام امللكية مصاحل هذا البود  الكبري ومنطقته خدمًة أأكرث اس تدامة واإ

ىل اس تخدام قاعدة املوارد الغنية أأساسًا لإضفاء قمية  الفكرية يف منطقة هتدف فهيا غالبية الاسرتاتيجيات الاقتصادية الوطنية اإ
 عىل الصناعات القامئة عىل املعرفة.

                                                
3

ون مماثةل للنطاق جيوز أأن ينفّذ املكتب اخلاريج أأنشطة تك)اثنيا( من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: "10و 10تنص الفقراتن  
قلميية ويدمعها، يف حال موافقة البودان اليت سيشملها املكتب اخل7الأسايس احملّدد يف الفقرة  اريج ، مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بودان أأو مجموعة اإ

علق بأأنشطة برامج الويبو العادية، ل س امي عىل الصعيد الوطين، مبا يشمل عىل ذكل. ول متّس تكل الأنشطة حبقوق أأي بود أ خر يف املنطقة الإقلميية ذاهتا فامي يت
ىل تكل البودان مبارشة من مقر الويبو الرئييس  ."تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإ
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ة املقرتحة للبود املضيف يف تشغيل املكتب اخلاريجاملسامه
 :(الأمنأأو املرافق  تغطية تاكليف وأأ )مثل توفري املاكتب  4

 [املسامهة املقرتحة حتدد]مل 

 

                                                
4

اخلارجية، من غري المتويل اذلي يوفره البود ل يفرض متويل املاكتب )اثنيا( من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: "11تنص الفقرة  
ضايف عىل ادلول الأعضاء غري ما هو خمّصص يف املزيانية العادية   ."املعمتدةاملضيف أأو بود أ خر يوّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب، أأي عبء مايل اإ
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5اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج
 

 امس البود الراغب يف فتح مكتب خاريج:

 الهند

قلميي ☒ بصفة وطنية  ☐ ةنيابة عن مجموعة بودان أأو مجموعة اإ

قلميية: قلميية، فريىج ذكر لك البودان املعنية أأو امس اجملموعة الإ ذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بودان أأو مجموعة اإ  اإ

 ]ل ينطبق[

 هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتابًة؟

 ☐ ل ☒ نعم

ينبغي للك دوةل عضو ترغب يف  لويبو اخلارجية عىل ما ييل: "من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب ا 2)تنص الفقرة 
ذا ما اتفق أأعضاؤها عىل ذكل، أأن  ميية، اإ اس تضافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية، أأو نيابة عن مجموعة بودان أأو مجموعة اإقل

 ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا."(

6مسوغات فتح مكتب خاريج
: 

هنُد طريقًا حنو تطوير الاقتصاد القامئ عىل املعرفة مع الرتكزي الكبري عىل الابتاكر والارتقاء ابلتكنولوجيا. لقد شقّت ال  .1
 وس توحض املؤرشاُت التالية الأساَس املنطقي لإنشاء مكتب خاريج جديد يف الهند.

عار "هند الإبداع، هند حتت ش 2016مايو  12وقد اعُتمدت س ياسة وطنية شامةل بشأأن حقوق امللكية الفكرية يف  .2
الابتاكر" من شأأهنا أأن حتفز الابتاكر والإبداع يف خمتلف القطاعات فضاًل عن توفري رؤية واحضة خلارطة الطريق املس تقبلية. 

 (.http://dipp.nic.in) ( DIPPالس ياسات الصناعية والرتوجي يف الهند ) والس ياسة متاحة عىل املوقع الإلكرتوين لإدارة

وتُعترب الهند اثين بودان العامل من حيث عدد الساكن، وقد ظهرت أأيضًا بوصفها أأحد أأرسع الاقتصادات منوًا يف العامل  .3
عىل الهند مكثال للبودان احملققة لالبتاكر يف وسط  2015. فقد وقع اختيار تقرير مؤرش الابتاكر العاملي لعام 2015يف عام 

م التقريُر الهنَد بوصفها ممثاًل للبودان "احملققة لالبتاكر" وجنوب  أ س يا يف فئة الرشحية ادلنيا من البودان املتوسطة ادلخل. ويُقّدِ
عن طريق تقدمي رسد للكيفية اليت صاغ هبا البوُد س ياسة الابتاكر اخلاصة به عىل مر الس نني وتقدمي رؤية بشأأن ما جنحت 

 الهند يف حتقيقه.

                                                
5

لهيا..A/55/13 Prov ترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية )بصيغهتا املبينة يف الوثيقة   ( يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإ
6

املغزى من املكتب اخلاريج ويقرتح وليته مع  ]...[ينبغي أأن حيّدد الاقرتاح من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: " 6تنص الفقرة  
نشطةالأ بيان: أأية احتياجات و  ن وجدت؛ وبيان القمية املضافة اإىل غراض والنطاق املقرتح لأأ يالء  ، معبرامج املنظمة أأنشطة تنفيذ، مبا فهيا الأنشطة الإقلميية اإ اإ

مترارية املزيانية] عناية خاصة لالعتبارات احملّددة يف القسمني دال  ."[قعااجلوانب اجلغرافية/املو ]وهاء  [الاس تدامة املالية واس 

http://dipp.nic.in/
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ىل مجع الأوجه املتعددة الأبعاد لالبتاكر. ويف تقرير مؤرش الابتاكر العاملي وهيدف مؤرش .4  2016 الابتاكر العاملي اإ
ىل املرتبة  15، ارتفع ترتيب الهند 2016أأغسطس  15اذلي أأصدرته الويبو يف  . وشدد تقرير مؤرش 66ماكنة لتصل اإ

اسات يف حتسني بيئة الابتاكر". والهند أأول البودان اقتصاداًي عىل أأن "الهند مثال جيد ملسامهة الس ي 2016الابتاكر العاملي 
ىل ارتفاع مرتبة اجلامعات حيث ابتت الهند حتتل املرتبة  يف منطقة أ س يا الوسطى واجلنوبية. ويعزى ذكل الإجناز العظمي اإ

اداًي يف وسط وجنوب أ س يا الثانية من بني البودان املتوسطة ادلخل واملرتبة العرشين من الرتتيب. والهند أأول بود اقتص
س امي بفضل قوة قطاع التعلمي العايل والبحث والتطوير مبا يف ذكل الرشاكت العاملية املكرسة للبحث والتطوير وجودة  ول

املنشورات اجلامعية والعلمية وتقدم السوق وتصديرها للخدمات املعلوماتية حيث حتتل املرتبة الأوىل عىل العامل يف 
جنازات عظمية وابت حيتل املرتبة الثالثة من بني البودان املتوسطة ادلخل اجملال. وف ذكل امي خيص أأرس الرباءات، حقق البود اإ

ل الهند ابتاكرًا عاليًا مقارنة بناجتها احمليل الإجاميل. و  37واملرتبة  برانمج حكومة الهند املُسّمى  قد أأعطىمن الرتتيب. وتسّجِ
ىل تعزيز هذا يف الهند. وهيدف  ناعة التحويليةللص  قويةً  يف الهند" دفعةً  عناص " ، وسوف بتاكر يف الهندالا بيئةالربانمج اإ

 التكنولوجيا.ويف حتقيق الرايدة العاملية يف اقتصاد املعرفة  عىليساعد الهند 

ىل وقد أأطلقت محةل "الهند الناش ئة" طاقات رايدة الأعامل دلى الرشاكت الناش ئة، فالعقول الشابة والنبهية توّ  .5 اقة اإ
الانطالق والتقدم. ومن أأجل حث الرشاكت الناش ئة عىل حامية حقوق امللكية الفكرية، طرحت حكومة الهند خطًة ليك 

تُسهِّل عىل الرشاكت الناش ئة حامية حقوق امللكية الفكرية اخلاصة برباءات الاخرتاع والعالمات التجارية والتصاممي بدءًا من 
يداع طلبات حقوق امللك   ية الفكرية حىت انهتاء الطلبات )مبا يف ذكل املنح أأو التسجيل(.مرحةل اإ

وتُوفر مبادرة "الهند الرمقية" منصًة لأفراد الشعب يك يعرضوا علهيا مواههبم ويطرحوا أأفاكرمه بشأأن طائفة متنوعة من  .6
ىل الابتاكرات، ومن املتوقع حدوث املزيد وامل زيد من الابتاكرات يف الهند يف املوضوعات. وقد وصلت الثورة الرمقية أأيضًا اإ

يداعات  قطاعات مثل التعلمي والزراعة والرعاية الصحية والبيئة يف املس تقبل القريب. ونتيجًة ذلكل، من املرحج أأن يزداد عدد اإ
 امللكية الفكرية زايدًة مطردًة.

ن، مما حُيِدث تغيريات وسوف يكون لالبتاكر التكنولويج تأأثري هدام عىل الامنذج التقليدية اليت عفاها الزم .7
نة تناسب العرص. وحيدث الابتاكر حاليًا يف قطاعات عديدة يف الهند بدءًا من املس تحرضات الصيدلنية  ُمس تحس َ

ىل الإعالم واحلومكة والتعلمي. وحتتل الهند موقع الصدارة فامي خيص تكنولوجيا  والس يارات والطاقة والرعاية الصحية وصوًل اإ
ت اليت تقوم عىل تكنولوجيا املعلومات. وقد تلقت الهند ثناًء كبريًا عىل الابتاكر اخلديم يف الس نوات القليةل املعلومات واخلدما

ىل تسخري قوة الابتاكر يف املنتجات للمسامهة بشلك كبري يف زايدة الطلب عىل خدمات  املاضية، وتطمح يف الوقت نفسه اإ
 امللكية الفكرية العاملية.

س تفادة من العائد ادلميغرايف وسد الفجوة الابتاكرية املوجودة بني البودان النامية والعامل املتقدم. وتعمل الهند عىل الا .8
 وسوف يتحقق المنو والتمنية الاقتصادية املس تدامة احلقيقية يف الهند ابلبتاكرات والتكنولوجيات واملنتجات واخلدمات احمللية.

يداعات امللكية الفكرية، ل س امي .9 جاميل اإ الإيداعات احمللية، يف الهند يف ازدايد دامئ. عىل سبيل املثال، زادت  واإ
يداعات ا ىل  2005/2006يف الثنائية  18%لرباءات من ِقبل املُقميني من اإ . وميكن للمكتب 2016-2015يف الثنائية  28%اإ

يداع املزيد وا ملزيد من الطلبات ادلولية من خالل اخلاريج أأن حُيفِّز ُموِدعي الرباءات احملليني يف الهند ويشجعهم عىل اإ
ىل املوارد. وسوف  ماكنية النفاذ اإ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عن طريق تقدمي ادلمع التفاعيل وما يلزم من توجيه، وتوفري اإ

ىل تعزيز موارد الويبو املالية.  يُؤدي هذا أأيضًا اإ
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يداعاهتا العالمات التجارية أأما  .10  ،2014-2013 عاميف  200 000جتاوز عددها قد عىل مر الس نني، و فزتداد اإ
 ت الإيداعات احملليةواكنمقارنة ابلعام السابق.  35%أأي بزايدة حادة نسبهتا  2016-2015طلبًا يف عام  283 060 وأأودع

 ،دو ناله هؤلء املُوِدعني عدد كبري من حتفزي ميكن و يداعات عىل مدى الس نوات القليةل املاضية. الإ من مجموع  95% متثل حنو
نظام مدريد يف التجارية عىل الصعيد ادلويل من خالل أ لية الويبو  محامية عالماهت ، عىلاية احملليةابمحل مكتفنياذلين ل يزالون 

ذا شجِّ نتاجئ مُ  ت أأظهر يتال وقلصت  الهند. املقرتح يف مكتب الويبو اخلاريج منتوفرت املرافق واملوارد املبارشة عة يف الهند، اإ
ىل شهر واحد قبل التارخي احملدد يف مارس  13العالمات التجارية من مدة معاجلة  عىل الزتام الهند  دليالً  2017شهرًا اإ

 بقضااي امللكية الفكرية.

ىل  5ويُعزتم تقليص مدة معاجلة الرباءات البالغة حاليًا  .11 ىل  7اإ شهرًا من عبء العمل حبلول مارس  18س نوات لتصل اإ
فاحص براءات جديدًا ومؤهاًل تقنيًا يف جمالت تكنولوجية متنوعة عىل أأساس منتظم لتعزيز  459. وحتقيقًا ذلكل، عنّيِ 2018

لت أأيضًا القواعد  اخلرباء املئة والثالثني احلاليني. وس تؤدي تكل الزايدة الكبرية يف تقليص مدة املعاجلة تقليصًا جذراًي. وعّدِ
س تخدامًا. ومُسح ابسرتداد رسوم الفحص بعد حسب الطلب. الناظمة للرباءات من أأجل تبس يط املسار ليصبح أأيرس ا

لكرتونيًا بني فروع  وفُرضت جداول زمنية لضامن املعاجلة الرسيعة وُوضع حد لعدد التأأجيالت املقبول. وميكن حتويل الطلبات اإ
 مكتب الرباءات.

ت الهند ابلفعل حامية حقوق امللكية الفكرية يف قطاع املؤسسات الصغرية .12 واملتوسطة واملتناهية الصغر  وقد يرسن
والرشاكت الناش ئة اذلي يُسهم بشلك كبري يف التقدم الصناعي يف الهند عن طريق تقدمي منتجات وخدمات مبتكرة، واكن 

يداعات حقوق امللكية الفكرية اليت تدفعها هذه املؤسسات. وبدأأ كثري من  هذا التيسري من خالل التخفيض الكبري لرسوم اإ
دارات حكومة  الهند تنفيذ برامج حمددة لزايدة تروجي حقوق امللكية الفكرية دلى املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملتناهية اإ

ذا ُأنشئ مكتب خاريج  الصغر، وهو الأمر اذلي من شأأنه أأن يمُكّل متامًا الهدف اذلي وضعته الويبو لهذه املؤسسات، اإ
 الهند. يف

دارة قانون حق املؤلف لس نة وتعزيزًا للتأ زر بني ماكتب امللكية الفكر  .13 وقانون تصممي ختطيط ادلوائر  1957ية، ُعهد ابإ
ىل املنظمة ذاهتا اليت ترشف عىل الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي  2000املتاكمةل من أأش باه املوصالت لس نة  اإ

 لفكرية والقوانني.واملؤرشات اجلغرافية. وس يؤدي ذكل حتقيق التاكمل والتأ زر بني خمتلف ماكتب امللكية ا

نشاء مكتب خاريج جديد يف الهند من شأأنه أأن يكون مكس بًا للّكٍّ من الهند والويبو عىل املديني  .14 ن اإ ومن مثن فاإ
 القريب والبعيد.

 احتياجات املنتفعني ابمللكية الفكرية يف الهند

15.  ُ ىل  2004يف عام  17 466عة يف الهند من ودَ طلبات الرباءات: زاد عدد طلبات الرباءات امل يف عام  46 904اإ
ىل املرتبة السابعة ترتيب الهند  أأيضاً  حتسنوقد  .168% ةأأي قفز بنس ب، 2016 خالل فانتقلت من املرتبة احلادية عرش اإ

يداع املاضية من حيث عرش الس نوات ال  . الطلبات هذا الاجتاه التصاعدي مع زايدة معاجلةبات. ومن املرحج أأن يس متر ل الط اإ
 .فضاًل عن ازدايد عدد الإيداعات احمللية أأجانبيُوِدعها ُموِدعون من الطلبات  70%من  كر أأيضًا أأن أأكرثومن اجلدير ابذل

ن الفرص اليت تتيحها العوملة والثورة الرمقية تعين أأن  .16 كثريًا من الرشاكت عضوية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: اإ
ىلالهندية الأخرى   لتعاون بشأأن الرباءات وس يةلً ل الويبو  معاهدةُ وتقدم لها سواق العاملية. موطئ قدم يف الأ أأن جتد لها  تتطلع اإ

 .بوداً  151يف حنو  تكنولوجياهتا احلديثةاية محلمن حيث التلكفة وُمجدية  فعاةلً 
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 خمرتعون هنود يف تكل الس نة، أأودعو. 1998يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام  عضواً ت الهند أأصبحوقد  .17
ىلمرة  100عدد التضاعف هذا  2014حبلول عام ، و معاهدة التعاون بشأأن الرباءات فقط بناًء عىل لياً دو  طلباً  14  فوصل اإ

معاهدة التعاون بشأأن يف من عضوية الهند  اكمةلً اس تفادًة للتأأكد من أأن الرشاكت الهندية تس تفيد و . طلبًا دولياً  1 428
عاهدة التعاون بشأأن الرباءات املتعلقة مبخلدمات الانتفاع اب بينت بنشاط عىل  يرباءات الهندالمكتب  يعمل الرباءات،

ىل مجموعة نفاذ لتوس يع نطاق ال الرتوجي لها و  ل معلية حامية تبسط وتسهِّ اليت فعاةل من حيث التلكفة الدمات اخلمن أأكرب اإ
 .رباءات دولياً ال

دارة .18 دارةً  2013رباءات الهندي يف أأكتوبر ال: أأصبح مكتب ادلويل البحث اإ دارًة للبحث ادلويل و ل  اإ لفحص المتهيدي اإ
طار ادلويل ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  يف اإ ن هذا ادلور. تأأدية يف بودًا أ خر  16فانضمت الهند بذكل اإ وذلكل فاإ

ماكنية النفاذ الأسهل ال ن  متتكلالرشاكت الهندية  ىل خدمات اإ ىل تكل ابلإضافة اإ امللكية الفكرية احمللية الفائقة اجلودة اإ
دارات البحث ادلويل الأخرىمن  ابلفعلاملتوفرة اخلدمات  ماكنية  ملكتباخلاصة ابالرباءات  قاعدة بياانتوب. اإ ىل اإ ابلإضافة اإ

ىلالنفاذ  أأعىل جودة يوفر املكتب تقارير البحث يف الرباءات والتقارير المتهيدية بمجيع أأحناء العامل،  يفقواعد بياانت أأخرى  اإ
للفحص المتهيدي ادلويل حىت  طلباً  35لتقارير البحث ادلويل و طلباً  1365 تلقى املكتبللغاية. وقد  بأأسعار تنافس يةو 

ىل 2016مارس  31  .2017يناير  31طلبًا لتقارير البحث ادلويل حبلول  2126. ولكن تكل الطلبات قد ازدادت اإ

دريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات يف يوليو تفاق مابالربوتوكول املتعلق هذا ىل اإ نضامم الهند اب: مدريدبروتوكول  .19
ماكنية النفاذ  أأيضاً متتكل الرشاكت الهندية  أأصبحت، 2013 ىل اإ  سهةل الاس تعاملفعاةل من حيث التلكفة و و  ةبس يطوس يةل اإ

ىلدلخول ُمودعي الطلبات الهنود  أأصبح نظام مدريد بوابةً وقد اية عالماهتا التجارية يف الأسواق العاملية. محل الأسواق  اإ
نشاء مؤسسات جتارية الباب أأمام الرشاكت الأجنبية اليت تسعى ، كام أأنه يفتح العاملية ىل اإ حىت و يف السوق الهندية. اإ

ىل ، ورد 2016مارس  31  17.6%أأي بزايدة نسبهتا   الهند،عنّيِ يُ  اً دولي طلباً  23 632جسل العالمات التجارية يف الهند اإ
 .يف الس نوات املقبةليتضاعف هذا العدد أأن  ومن املرحج عىل مدى عام واحد،

الولية املقرتحة للمكتب اخلاريج
2

: 

الغرض
2

: 

ىل حتقيقه ابس تضافة مكتب خاريج هو تطوير نظام ملكية فكرية دويل متوازن  .20 والهدف العام اذلي تسعى الهند اإ
رى. كام أأن فتح الويبو ملكتب خاريج يف الهند وفعال يُمكِّن من الابتاكر والإبداع لصاحل الهند والويبو واجلهات املعنية الأخ

ز أأيضًا دور الويبو الفريد مكنظمة خدمات عاملية. ن نوعية اخلدمات اليت تقدهما الويبو وأأن يُعّزِ  من شأأنه أأن حُيّسِ

ز قدرة الويبو عىل أأداء هماهما الأساس ية ابلطرائق التالية .21  :ووجود مكتب خاريج يف الهند من شأأنه أأيضًا أأن يُعّزِ

 الرتوجي لأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية ودمعها، "1"

 والتنفيذ الفعال لأنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، "2"

 والرتوجي ملعاهدات الويبو، "3"

 وتنفيذ اسرتاتيجيات فعاةل للتواصل والتوعية. "4"
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نطاق الأنشطة املقرتح
2

ن وج  ميية اإ  :(7دت)مبا يف ذكل الأنشطة الإقل

 :همام املكتب اخلاريج املقرتحة يف الهند

 ، بناًء عىل التقيمي الأويل، أأن يضطلع املكتب اخلاريج يف الهند ابملهام ال تية:]تتوىخ الهند[ .22

حدى همام الويبو الرئيس ية يف تقدمي خدمات امللكية الفكرية العاملية. وتدر هذه اخلدمات نس بة هائةل  "1" تمتثل اإ

جاميل موارد  الويبو املالية. ومن همام الويبو الأساس ية الأخرى تقدمي املساعدة التقنية للبودان النامية من اإ
طار  96%والبودان الأقل منوًا. وحتصل الويبو عىل  يراداهتا من رسوم اخلدمات اليت تقدهما يف اإ تقريبًا من اإ

ت، ونظام مدريد للعالمات، ونظام أأنظمهتا العاملية للملكية الفكرية، أأل ويه معاهدة التعاون بشأأن الرباءا
خل. ويسهم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  لهاي للتصاممي، ومركز الويبو للتحكمي والوساطة، اإ

يرادات الويبو 16%و 77%مدريد بنحو  ونظام جاميل اإ ولأن الهند عضو يف لّكٍّ من نظام معاهدة  .من اإ
ن مكتب الويبو يف الهند سوف يوفر بيئة مواتية خللق مزيد من  التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد، فاإ

يداعات امللكية الفكرية فتنتج عن ذكل زايدة يف  ىل مزيد من اإ الاهامتم هبذين النظامني، مما يؤدي اإ
يرادات  الويبو. اإ

هما الويبو فامي خيص أأنظمهتا العاملية للملكية الفكرية  "2" يف توفري خدمات ويمتثّل جزء أأسايس من اخلدمات اليت تُقّدِ
مجموع الاس تفسارات اليت تلقهتا  2015الإعالم واملساعدة ملس تخديم الأنظمة. عىل سبيل املثال، بلغ يف عام 

اس تفساراً  11 192ادلائرة الإعالمية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات داخل شعبة الويبو القانونية للمعاهدة 
 45اس تفسارًا يف الشهر أأو  932ة، وفاكسات(، أأْي مبعدل )رسائل ابلربيد الإلكرتوين، وماكملات هاتفي

عن طريق الهاتف، أأْي ما يقرب من  2015من تكل الاس تفسارات يف عام  47%اس تفسارًا يف اليوم. واكن 
. فبلغ 2015من املاكملات الهاتفية يف عام  91.7%ماكملة هاتفية يف الشهر. واكن ابلإماكن حتديد مصدر  438

 456ماكملة، مهنا  5 458حتديد مصدرها  ]اس تطاعت الهند[اليت  2015املس تلمة يف عام عدد املاكملات 
( من البودان ال س يوية. وميكن للمكتب اخلاريج يف الهند أأن يؤدي خدمًة حيويًة دلمع أأنظمة %8.35ماكملة )

 رة للغاية.امللكية الفكرية العاملية اخلاصة ابملنظمة يف املناطق الزمنية ال س يوية بتلكفة ميسو 

ىل ش بكة الويبو العامة لالس تجابة لطلبات الزابئن. ففي  "3" ضافًة قميًة اإ وسوف يضيف مكتب الويبو اخلاريج اإ
حاةل اتصال خشص برمق الويبو العام قبل ساعات العمل يف جنيف، ميكن تلقي املاكملة تلقائيًا والرد علهيا 

 الهند. يف

قادرًا عىل تقدمي ادلمع التقين فامي يتعلق بش ىت برامج املساعدة التقنية  وسوف يكون املكتب اخلاريج يف الهند "4"
نشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اليت جتعل  اليت تُدار يف قطاع الويبو للبنية التحتية العاملية مثل اإ

كية الفكرية واجلامعات املعلومات املتعلقة ابلرباءات وغريها من املعلومات العلمية والتقنية متاحًة ملاكتب املل 
واملؤسسات البحثية يف مجيع أأحناء الهند وغريها من البودان النامية. وقد يكون تقدمي ادلمع التقين املكثف من 

رسال خرباء  خالل مكتب خاريج يف الهند عىل يد خرباء اتبعني للمكتب اخلاريج املُقرتح، وليس من خالل اإ
 ث التلكفة.من املقر الرئييس، أأكرث فاعليًة من حي

                                                
7

جيوز أأن ينفّذ املكتب اخلاريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق بادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: ")اثنيا( من امل 10و 10تنص الفقراتن  
قلميية ويدمعها، يف حال موافقة البودان اليت سيشملها املك 7الأسايس احملّدد يف الفقرة  تب اخلاريج ، مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بودان أأو مجموعة اإ

الصعيد الوطين، مبا يشمل  عىل ذكل. ول متّس تكل الأنشطة حبقوق أأي بود أ خر يف املنطقة الإقلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو العادية، ل س امي عىل
ىل تكل البودان مبارشة من مقر الويبو الرئييس  ."تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإ
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وميكن للمكتب اخلاريج املقرتح أأن يوفر للويبو تلكفًة كبريًة لتنفيذ ش ىت أأنشطة تكوين الكفاءات مثل تنظمي  "5"
املؤمترات، واحللقات ادلراس ية التدريبية، ومدارس الويبو الصيفية، والتدريب التقين لفاحيص الرباءات 

دريب يف ماكتب الرباءات الهندية. وهذا أأمر ل بد منه العالمات التجارية، والزايرات ادلراس ية، والت أأو
 لتقليل نفقات مزيانية الويبو، ل س امي نقات السفر والرتتيبات اللوجستية الأخرى.

 أأهداف املكتب اخلاريج املقرتح يف الهند

 فامي ييل أأهداف املكتب اخلاريج املقرتح يف الهند: .23

ىل التنس يق مع الرتوجي خلدمات الويبو العاملية مثل نظا "1" ضافًة اإ م معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد، اإ
ىل أأنظمة أأخرى يف الس نوات القادمة،  احلكومة لالنضامم اإ

وتقدمي خدمات تتسم ابلكفاءة يف الوقت املناسب للمس تخدمني وُموِدعي الطلبات يف نظام معاهدة التعاون  "2"
وقاعدة  (PATENTSCOPEانت العاملية مثل ركن الرباءات )بشأأن الرباءات ونظام مدريد، وقواعد البيا

ىل خدمات مركز الويبو للتحكمي البياانت العاملية لأدوات التوس مي وقاعدة البياانت العاملية للتصاممي ، ابلإضافة اإ
 والوساطة،

دارة الس ياسة الصناعية والرتوجي ) "3" ا يف ذكل مكتب (، وماكتب امللكية الفكرية الهندية مبDIPPوالتعاون مع اإ
ىل مسجل حق املؤلف،  ضافًة اإ املراقب العام للرباءات والتصاممي والعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية، اإ
والصناعات الهندية، واملؤسسات التجارية، ورابطات الصناعات، والغرف التجارية من أأجل تطوير وتعزيز 

ع الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء مرشوعات الرشاكة العاملية اخلاصة ابلويبو مثل مرشو
WIPO GREEN  ومرشوع الويبو املتعلق ابلبحثWIPO RE:SEARCH، 

دارة الس ياسة الصناعية والرتوجي ) "4" (، وماكتب امللكية الفكرية الهندية مبا يف ذكل مكتب DIPPوالتنس يق مع اإ
ىل مسجل حق املؤلف، املراقب العام للرباءات والتصاممي والعالمات التجارية والبياان ضافًة اإ ت اجلغرافية، اإ

 "،IP Advantageومساعدة مقر الويبو الرئييس عىل القيام بأأنشطة لتطوير قاعدة بياانت معارف الويبو "

( لرتوجي أأنشطة أأاكدميية الويبو RGNIIPMوالتعاون مع معهد راجيف غاندي الوطين لإدارة امللكية الفكرية ) "5"
ة الفكرية يف املنطقة بأأمكلها مبا يف ذكل أ س يا الوسطى يف جمايَل تمنية املوارد البرشية لفائدة ماكتب امللكي

 وتكوين الكفاءات.

طار التعاون فامي  "6" والتعاون مع واكلت الأمم املتحدة املوجودة يف الهند لتنظمي أأنشطة برامج التوعية يف اإ
 الواكلت، بني

مع خرباء يف امللكية الفكرية وواضعي س ياسات من الهند من أأجل ومساعدة املقر الرئييس عىل التنس يق  "7"
الاس تفادة من خربة الهند يف اس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية من أأجل الابتاكر من خالل مشاركة هؤلء 

 اخلرباء يف الاجامتعات،

ص. "8"  ودمع اخلدمة اليت تقدهما الويبو عىل مدار الساعة خالل الإطار الزمين املُخصن
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 :ارتباط أأهداف الويبو الاسرتاتيجية بأأهداف املكتب اخلاريج املقرتح يف الهند

أأهداف املكتب اخلاريج  أأهداف الويبو الاسرتاتيجية
 املقرتح يف الهند

 نعم تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز الأول اثنيًا.

 نعم ل التمنيةتسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبي اثلثًا.

 نعم امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية سابعًا.

 نعم أ لية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول الأعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل اثمنًا.

 نعم تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها رابعًا.

سهام املكتب اخلاريج يف تنفيذ برانم ج الويبواإ
2

: 

وفتح مكتب خاريج للويبو يف الهند من شأأنه أأن يضيف قميًة وكفاءًة وفعاليًة لتنفيذ الربامج بطريقة منسقة. واملكتب  .24
اخلاريج املُقرَتح من شأأنه أأن يمُكِّل العمل اذلي يُضطلع به يف مقر الويبو يف جنيف. وسوف حيدث ذكل مع مراعاة عدم 

س تغالل الأمثل ملوارد الويبو. وسوف يكون هذا املكتب فعاًل من حيث التلكفة وسوف ازدواجية العمل، ومع مراعاة الا
يليب احلاجة املزتايدة خلدمات امللكية الفكرية يف الهند، ومن مثن سوف يؤدي دورًا همامً يف التمنية الاقتصادية الشامةل يف البود 

ز اقتصاد الهند القامئ عىل املعرفة. وسوف يك دارة القامئة عىل وسوف يُعّزِ طار الويبو لالإ ون املكتب املُقرَتح جزءًا ل يتجزأأ من اإ
طارها التنظميي.  النتاجئ واإ

نشاء مكتب خاريج جديد يف الهند من شأأنه أأن يضيف قميًة هائةًل لوضع الويبو احلايل، عن طريق  .25 وتعتقد الهند أأن اإ
 املزااي ال تية:

نشاء هذه ال لية من خالل سوف يُنشئ أ لية تواصل قوية مع أأحصاب ا "1" ملصاحل احملليني يف الهند، ول ميكن اإ
ح أأن يسهم املكتب اخلاريج يف حتقيق تعاون مكثف بني الويبو  الزايرات والبعثات غري املنتظمة. ومن املُرجن

 وحكومة الهند لتلبية مطالب املنتفعني خبدمات الويبو،

ت السفر، لأنه سوف يقلل عدد البعثات اليت يلزم أأن تقوم وسوف يساعد عىل حتقيق وفورات كبرية يف نفقا "2"
 هبا أأفرقة مقر الويبو الرئييس لالضطالع بش ىت الأنشطة يف الهند،

وسوف يساعد وجود مكتب خاريج يف الهند عىل عقد مزيد من الأنشطة مثل احللقات ادلراس ية وحلقات  "3"
 ،ووسط أ س يا دة التقنية يف الهندالعمل، مما يعزز تكوين الكفاءات وتوفري أأنشطة املساع

وسوف تصبح تغطية الويبو اجلغرافية أأكرث مشوًل وعامليًة مع تعزيز ش بكة زابئهنا العاملية عن طريق تقدمي   "4"
 خدمات الويبو اليت ل يس تطيع مقر الويبو الرئييس تقدميها وحده،

ماكتب الويبو العاملية كوس يةل لتقدمي  وسوف يكون املكتب اخلاريج يف الهند جزءًا ل يتجزأأ من ش بكة "5"
 خدمات تتسم ابلكفاءة يف الوقت املناسب لأحصاب املصاحل داخل الهند وخارّجا.
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جناز العمل، مما يعزز صورة الويبو  .26 وسوف يزداد بوجه عام رضا املس تفيدين من خدمات الويبو، وسوف يزداد اإ
 ة الفكرية.ومسعهتا بوصفها املُقدم العاملي الأول خلدمات امللكي

يبلغ فارق التوقيت الزمين بني الهند ومقر الويبو يف جنيف أأربع ساعات ونصف الساعة يف الش تاء وثالث ساعات  .27
ونصف الساعة يف الصيف. ونتيجًة ذلكل، ل ميكن أأن يزتامن من ساعات العمل الاعتيادية بني هذين املوقعني حاليًا سوى 

 للتواصل الفعال يف الوقت املناسب بني مقر الويبو واملؤسسات الهندية. ووجود ساعات قليةل. ويتسبب ذكل يف تقييد كبري
 مكتب خاريج للويبو يف الهند من شأأنه أأن يزيل هذا العائق الكبري اذلي يعوق تواصل الويبو مع الهند.

س نغافورة. ول يوجد يف الوقت احلارض سوى مكتب خاريج واحد يف منطقة أ س يا واحمليط الهادئ، أأل وهو مكتب  .28
ول يعود عىل الهند أأي فائدة مبارشة من وجود هذا املكتب اخلاريج يف س نغافورة، لأنه عىل خري تقدير خيدم منطقة رابطة 

ن املكتب اخلاريج  أأمم جنوب رشق أ س يا فقط. ولأن الطلب عىل خدمات امللكية الفكرية يف الهند يزداد أأضعافًا مضاعفة، فاإ
موقع جيد لتلبية الطلب املزتايد عىل نظام امللكية الفكرية يف الهند، وس يكون أأيضًا مفيدًا يف  املقرتح يف الهند س يكون يف
 حتقيق أأهداف الويبو العامة.

املسامهة املقرتحة للبود املضيف يف تشغيل املكتب اخلاريج
 :(مثل توفري املاكتب أأو تغطية تاكليف املرافق أأو الأمن) 8

 وازنةالاس تدامة املالية/ حيادية امل

عرضت حكومة الهند توفري مبىن مناسب دون مقابل للمكتب املقرتح. وقد نقلت ذكل ابلفعل وزيرة التجارة  .29
ىل املدير العام للويبو )مرفق طيه نسخة من اخلطاب(. وسوف توفر أأيضًا الأاثث واملعدات الأساس ية،  والصناعة يف الهند اإ

ىل الرتتيبات الأمنية املناس بة لتشغي ل املكتب. وسوف يُنظر أأيضًا يف منح امتيازات وحصاانت مماثةل لتكل ابلإضافة اإ
مم املتحدة فور اختاذ قرار  الامتيازات واحلصاانت والتسهيالت الأخرى املمنوحة للواكلت املتخصصة الأخرى التابعة لأأ

نشاء مكتب خاريج يف الهند  .ابإ

ن املساهامت املالية والعينية .30 حدى الفوائد الكربى  املوارد وفعالية التاكليف: اإ املقدمة من احلكومة الهندية س تكون اإ
لإنشاء مكتب خاريج يف الهند. والتقدمي اجملاين للمبىن سوف يزحي عن عاتق الويبو الالزتام الطويل الأجل املتعلق ابملبىن. 

وق امللكية الفكرية يف وحينئذ سوف تُيرس الهند أأيضًا التعاون مع الويبو لتشغيل املكتب واس تخدامه يف تعزيز قضية حق
 الهند ويف املنطقة بأأرسها.

 

                                                
8

ل يفرض متويل املاكتب اخلارجية، من غري المتويل اذلي يوفره البود )اثنيا( من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: "11تنص الفقرة  
ضايف عىل ادلول الأعضاء غري ما هو خمّصص يف املزيانية العاد  ."ية املعمتدةاملضيف أأو بود أ خر يوّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب، أأي عبء مايل اإ
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1اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج
 

 امس البود الراغب يف فتح مكتب خاريج:

يران   (الإسالمية – مجهورية)اإ

قلميية ☒ بصفة وطنية  ☐ نيابة عن مجموعة بودان أأو مجموعة اإ

قلمي  ذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بودان أأو مجموعة اإ قلميية:اإ  ية، فريىج ذكر لك البودان املعنية أأو امس اجملموعة الإ

 ]ل ينطبق[

 هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتابًة؟

 ☐ ل ☒ نعم

ينبغي للك دوةل عضو ترغب يف  من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: " 2)تنص الفقرة 
ذا ما اتفق أأعضاؤها عىل ذكل، أأن اس تضافة م  ميية، اإ كتب خاريج بصفهتا الوطنية، أأو نيابة عن مجموعة بودان أأو مجموعة اإقل

 ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا."(

2مسوغات فتح مكتب خاريج
: 

ىل القدرات الفريدة اليت تمتتع هبا  .1 يران الإٍّسالميةنظرًا اإ ىل الإجنازات الهائةل اليت  نتاجالإ يف جمال  مجهورية اإ الفكري، واإ
حققهتا يف جمال امللكية الفكرية عىل الصعيدين الإقلميي وادلويل واليت مكنهتا من احتالل املرتبة الأوىل يف املنطقة خالل 

ىل الرتكزي الوطين عىل حامية تطور العمل والتكنولوجيا وا نتاج الفكري يف الس نوات املاضية. وتعزى هذه الإجنازات أأساسًا اإ لإ
طار وثيقة أ فاق التمنية عىل مدى  (، وخارطة الطريق العلمية الشامةل للبود، وقواعد الس نة الثالثة 2020عامًا )أ فاق عام  20اإ

ىل منو مكي ونوعي للطالب والباحثني واجلامعات.  والرابعة واخلامسة من خطط التمنية الاقتصادية امخلس ية اليت أأدت اإ

ىل حتقيق .2 ىل الرتكزي الوارد يف الواثئق املذكورة عىل تمنية وتعزيز امللكية الفكرية  وسعيًا اإ هذه الأهداف ونظرًا اإ
يران الإٍّسالمية، قامت منظمة ادلوةل لتسجيل جحج امللكية واملمتلاكت يف [ةالإسالميمجهورية  –يران اإ  ] يف  مجهورية اإ

يران تلاكت الصناعية وّجة التصال الوطنية التابعة مجل امللكية الفكرية( بوصفها الإدارة اخملتصة بتسجيل املم  )مركز هورية اإ
 .املاضية عرشة مع الويبو برتوجي أأمهية امللكية الفكرية يف القطاعني العام واخلاص، ول س امي خالل الس نوات امخلس الإٍّسالمية

ىل تنظمي برامج وفعاليات مشرتكة مع الويبو، نظمت املنظمة املذكورة أأكرث من .3 ضافة اإ حلقة معل وندوة  300 واإ
قلميية واجلامعات والهيئات والواكلت  يف خمتلف أأحناء البالد ابلتعاون مع حدائق العلوم والتكنولوجيا، وغرف التجارة الإ

 املعنية. الأخرى

                                                
1

لهيا..A/55/13 Provترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية )بصيغهتا املبينة يف الوثيقة    ( يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإ
2

ملغزى من املكتب اخلاريج ويقرتح وليته مع ا ]...[ينبغي أأن حيّدد الاقرتاح من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: " 6تنص الفقرة  
ن وجدت؛ وبيان القمية املضافة اإىل الأ بيان: أأية احتياجات و  نشطة، مبا فهيا الأنشطة الإقلميية اإ يالء  ، معبرامج املنظمة أأنشطة تنفيذغراض والنطاق املقرتح لأأ اإ

مترارية املزيانيةالاس تدامة املالية ] عناية خاصة لالعتبارات احملّددة يف القسمني دال  ."[قعااجلوانب اجلغرافية/املو ]وهاء  [واس 
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نتاج الفكري، شهدت .4 ىل الاس تفادة من الإ ىل أأنه حرصًا عىل المنو العلمي والتمنية يف البود وسعيًا اإ  وجتدر الإشارة اإ
حدائق العلوم والتكنولوجيا، اليت تؤدي دورًا هامًا يف تسويق الأفاكر، منوًا مطردًا حبيث أأصبحت هناك حديقة للعلوم 

يران الإٍّسالميةوالتكنولوجيا يف مجيع احملافظات تقريبًا. ووفرت منظمة ادلوةل لتسجيل جحج امللكية واملمتلاكت يف  ، مجهورية اإ
زاكء الوعي ابمل  لكية الفكرية يف القطاعني العام واخلاص، تدريبًا وطنيًا عىل امللكية الفكرية وتدريبًا دوليًا عىل املسؤوةل عن اإ

مة لفائدة فاحيص مكتب امللكية الصناعية يف أأفغانس تان؛ وتلقت مؤخرًا طلبًا من  امللكية الفكرية، منه حلقة العمل املنظن
 تب امللكية الفكرية يف هذا البود.فاحيص مك لتدريب مكتب امللكية الفكرية يف طاجيكس تان 

يرانمجهورية وتمتتع  .5 الإسالمية بتعاون ممتاز مع منظمة التعاون الاقتصادي، واس تضافت ادلورة الثالثة للجنة  اإ
التنس يق ملنظمة التعاون الاقتصادي املعنية ابمللكية الفكرية يف طهران خالل هذا العام. واقرتحت، يف هذه ادلورة، تنظمي 

بشأأن امللكية الفكرية ابللغتني الفارس ية والإنلكزيية للمشاركني من مجيع ادلول الأعضاء يف منظمة التعاون  حلقة معل
قلميي التابع ملنظمة التعاون الاقتصادي  .الاقتصادي، واعُتمد هذا الاقرتاح يف دورة جملس التخطيط الإ

ىل الأنشطة املذكورة أ نفًا وخربة  .6 عامًا يف جمال تسجيل وحامية  90اليت تتجاوز  الإسالمية( –يران )مجهورية اإ ونظرًا اإ
ىل املاكنة املرموقة للبود يف املنطقة، أأصبحت بودان املنطقة تقرتب مهنا لالس تفادة من خرباهئا وخرباهتا.  امللكية الفكرية واإ

يران الإٍّسالميةومع ذكل، أأدت هذه القدرات وتعزيز وتمنية امللكية الفكرية يف  .7 حتياجات وطلبات وزايدة ا مجهورية اإ
تسجيل وحامية املمتلاكت الصناعية عىل الصعيدين الوطين وادلويل خالل الس نوات الأخرية، كام يتبني من الإحصاءات اليت 

ىل زايدة طلبات الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية زايدة ملحوظة يف عايم  نرشهتا . 2014و 2013الويبو، اإ
ي مكتبًا يف ادلول الأعضاء يف الويبو. وأأدى تزايد معدل  20ران للرباءات والتصاممي الصناعية من أأبرز ومن مث، أأصبح مكتب اإ

ىل أأن حتتل  يران الإٍّسالميةالطلبات اإ  .2014املرتبة الأوىل من حيث جحم الطلبات يف املنطقة يف عام  مجهورية اإ

زاكء ال .8 رساء وترس يخ ثقافة احرتام ومن اجلدير ابذلكر أأن الزايدة يف الطلبات اكنت نتيجة اإ وعي العام ابمللكية الفكرية واإ
، وكذكل توفري البىن التحتية القانونية احملمكة، ومهنا القواعد واللواحئ احملدثة [الإسالمية-يران مجهوريةاإ ]امللكية الفكرية يف 

ىل اتفاقيات امللكية الفكرية خالل  الس نوات العرش املاضية، مبا يف ذكل والشامةل يف جمال امللكية الصناعية، والانضامم اإ
أأنظمة التسجيل ادلولية، ويه اتفاق مدريد وبروتوكوهل بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )نظام مدريد(، ونظام لش بونة بشأأن 

ىل معاهدة  .التعاون بشأأن الرباءات )نظام الرباءات ادلويل( التسجيل ادلويل لتسميات املنشأأ )نظام لش بونة( ومؤخرًا، اإ

نشاء مكتب خاريج و  .9 ىل زايدة الطلبات والاحتياجات لس تغالل وتسويق هذه املمتلاكت، فال شك يف أأن اإ نظرًا اإ
يران الإٍّسالميةللويبو يف  سهامًا جلياًل يف تعزيز امللكية الفكرية ويف حتقيق أأهداف املن مجهورية اإ ظمة العاملية للملكية سيسهم اإ

يران الإٍّسالمية الفكرية  ىل أأنشطهتنيف مجهورية اإ ننة أ نفًا. اظرًا اإ  املبي

يران الإٍّسالميةوتعدُّ  .10 حدى ادلول الأعضاء املؤسسة لأأمم املتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي، وحركة  مجهورية اإ اإ
عدم الاحنياز، ومنظمة التعاون الإساليم، ومنظمة الأوبك. وييل بيان ماكتب املنظامت ادلولية القامئة يف طهران: 

دة، ومكتب الأمم املتحدة املعين ابخملدرات واجلرمية، وصندوق الأمم املتحدة للساكن، واملعهد الثقايف ملنظمة التعاون املتح الأمم
الاقتصادي، وأأمانة منظمة التعاون الاقتصادي، والفاو، والاحتاد الربملاين لأمانة ادلول الأعضاء يف منظمة التعاون الإساليم، 

مركز التعاون فامي بني بودان اجلنوب التابع لليونيدو، ومركز الأمم املتحدة و لإيسيسكو، واليونيدو، واملنظمة ادلولية للهجرة، وا
عالم، وبرانمج الأمم املتحدة الإمنايئ، واليونيسف، وبرانمج الأمم املتحدة للمس توطنات البرشية، واليونسكو، وبعثة الأمم  لالإ

ىل أأفغانس تان، وبعثة  ىل العراق، وبرانمج الأغذية العاملي، ومنظمة املتحدة لتقدمي املساعدة اإ الأمم املتحدة لتقدمي املساعدة اإ
الصحة العاملية، ومفوضية الأمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومكتب الأمم املتحدة لتنس يق املساعدة الإنسانية املقدمة 

ىل أأفغانس تان، وأأمانة امجلعية الربملانية ال س يوية، واللجنة ادلولية  للصليب الأمحر. اإ
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ىل املاكنة العلمية املمتزية مجل  .11 يران الإٍّسالميةونظرًا اإ يرانية عدة ماجس تري يف حقوق امللكية  هورية اإ ذ توفر جامعات اإ اإ
نشاء مكتب خاريج للويبو يف طهران س يؤدي دورًا رئيس يًا يف تعزيز أأهداف املنظمة العاملية للملكية الفكرية  ن اإ الفكرية، فاإ

ييف   .ران الإٍّسالميةمجهورية اإ

الولية املقرتحة للمكتب اخلاريج
2

: 

الغرض
2

: 

 ]انظر اجلزء املعنون "نطاق الأنشطة املقرتح"[

نطاق الأنشطة املقرتح
2

ن وجدت  ميية اإ  :(3)مبا يف ذكل الأنشطة الإقل

يران الإٍّسالميةنطاق الأنشطة املزمع ملكتب الويبو يف  .12  :مجهورية اإ

نظمة تقدمي .13 العاملية للملكية الفكرية اليت تديرها الويبو. وس تكون أأحد الأنشطة الرئيس ية لهذا  خدمات دمع حملية لأأ
نشائه يف  التعاون الوثيق مع املكتب الوطين )مركز امللكية الفكرية( عىل الإسهام  الإسالمية( –يران مجهورية اإ )املكتب بعد اإ

نفاذ أأنظمة الويبو وتعزيز فعاليهتا، مبا يف ذكل نظام مدر  يد ونظام لش بونة ونظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف حتسني اإ
لهيا  يران الإٍّسالميةاليت انضمت اإ ، وكذكل توفري خدمات التسجيل ملقديم الطلبات بناء عىل الأنظمة املذكورة أ نفًا مجهورية اإ

 ابلتعاون مع املكتب ادلويل للويبو؛

 قنية اليت يديرها قطاع البنية التحتية العاملية التابع للويبو؛توفري ادلمع التقين فامي يتعلق مبختلف برامج املساعدة الت  .14

منائية أأخرى؛ .15  بناء القدرات العامة وتنفيذ أأنشطة تعاونية اإ

تقدمي املساعدة التقنية واملشورة لأحصاب حقوق امللكية الفكرية من أأجل اس تخدام امللكية الفكرية لتطوير البالد،  .16
ىل أأن وكذكل نقل التكنولوجيا. وجيب الإشار  دلهيا بعض املشاريع املشرتكة مع الويبو، مبا يف  الإسالمية( –يران مجهورية اإ )ة اإ

 ذكل مرشوع السجاد، وبدأأ تنفيذ مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر؛

نتاجات الفكرية؛ .17  املساعدة يف تسويق امللكية الفكرية وتيسري التصال بني الصناعة والإدارات املعنية ابلإ

لأأمهية املزتايدة اليومية لالبتاكر والإبداع وادلور اذلي جيب أأن تؤديه امللكية الفكرية يف الاقتصاد القامئ  الاس تجابة .18
 .الإسالمية( –يران مجهورية اإ )عىل املعرفة يف 

سهام املكتب اخلاريج يف تنفيذ برانمج الويبو اإ
2

: 

 ]انظر اجلزء املعنون "نطاق الأنشطة املقرتح"[

                                                
3

جيوز أأن ينفّذ املكتب اخلاريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق )اثنيا( من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: "10و 10تنص الفقراتن  
قلميية ويدمعها، يف حال موافقة البودان اليت سيشملها املكتب اخلاريج  ، مبا يامتىش مع برامج الويبو7الأسايس احملّدد يف الفقرة  املعمتدة يف مجموعة بودان أأو مجموعة اإ

الصعيد الوطين، مبا يشمل  عىل ذكل. ول متّس تكل الأنشطة حبقوق أأي بود أ خر يف املنطقة الإقلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو العادية، ل س امي عىل
ىل تكل البودان مبارشة من مقر الويبو الرئييستقد  ."مي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإ
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بود املضيف يف تشغيل املكتب اخلاريجاملسامهة املقرتحة لل 
 :(مثل توفري املاكتب أأو تغطية تاكليف املرافق أأو الأمن) 4

يران الإٍّسالميةالتسهيالت املتاحة لإنشاء املكتب اخلاريج للويبو يف  .19  :مجهورية اإ

يران الإٍّسالميةتقوم منظمة ادلوةل لتسجيل جحج امللكية واملمتلاكت يف  )أأ(  52، وفقًا للامدة ، اليت تعدُّ مجهورية اإ
من قانون تسجيل الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية، الإدارة اخملتصة ابمللكية الصناعية وّجة 

يران الإٍّسالميةالتصال الوطنية يف  مع الويبو واحتادات التفاقيات املعنية، بضامن توفري لك  مجهورية اإ
يران الإٍّسالميةيج للويبو يف التسهيالت الالزمة لإنشاء املكتب اخلار . وس ُيخصص مبىن مناسب مجهورية اإ

يقع ابلقرب من مقر مركز امللكية الفكرية يف طهران لهذا الغرض وميكن  مربع مرت 500ومنفصل مساحته 
 .توس يعه عند الاقتضاء يف مرحةل لحقة

ون تسجيل الرباءات والعالمات التجارية من قان 63وفامي يتعلق ابلنفقات الإدارية لهذا املكتب، فوفقًا للامدة  )ب(
ابملئة من عائدات النقد الأجنيب النامجة عن التسجيالت ادلولية  50والتصاممي الصناعية، ميكن اس تخدام 

لنظم امللكية الصناعية لتعزيز املكتب وتزويده ابملعدات. وتغطي منظمة ادلوةل لتسجيل جحج امللكية 
يران الإٍّ واملمتلاكت يف  مجيع نفقات واحتياجات املكتب اخلاريج للويبو فهيا، وفقًا لسلطهتا  سالميةمجهورية اإ

يرادات وغريها.  القانونية، من خالل اس تخدام املصادر الأساس ية لالإ

 

                                                
4

ل يفرض متويل املاكتب اخلارجية، من غري المتويل اذلي يوفره البود )اثنيا( من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: "11تنص الفقرة  
ضايف عىل ادلول الأعضاء غري ما هو خمّصص يف املزيانية العادية املعمتدة املضيف أأو بود أ خر يوّد الإسهام  ."يف تشغيل ذكل املكتب، أأي عبء مايل اإ
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1اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج
 

 امس البود الراغب يف فتح مكتب خاريج:

 امنعُ 

قلمي  ☒ بصفة وطنية  ☐ يةنيابة عن مجموعة بودان أأو مجموعة اإ

قلميية: قلميية، فريىج ذكر لك البودان املعنية أأو امس اجملموعة الإ ذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بودان أأو مجموعة اإ  اإ

 [ل ينطبق]

 هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتابًة؟

 ☐ ل ☒ نعم

ينبغي للك دوةل عضو ترغب يف  الويبو اخلارجية عىل ما ييل: "من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب  2)تنص الفقرة 
ذا ما اتفق أأعضاؤها عىل ذكل، أأن  ميية، اإ اس تضافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية، أأو نيابة عن مجموعة بودان أأو مجموعة اإقل

 ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا."(

2مسوغات فتح مكتب خاريج
: 

سلطنة عامن يف اس تضافة فتح مكتب خاريج هبدف تأأسيس قاعدة دامعة للجهود املؤسساتية املتعاونة  تنطلق رغبة .1
 عىل بناء اقتصاد مبين عىل املعرفة.

 لالبتاكرالوطنية  الاسرتاتيجية

 20واليت تتلخص رؤيهتا يف وضع السلطنة مضن أأعىل  لالبتاكرالوطنية  الاسرتاتيجيةاعمتدت حكومة سلطنة عامن  .2
عىل  الاسرتاتيجية، وذكل من خالل نظام ابتاكر وطين فعال لتمنية مس تدامة، وركزت 2040حبلول عام  الابتاكر يف دوةل

ربط وتنامغ الس ياسات الوطنية ذات العالقة ابلتنويع الاقتصادي، والتعلمي، والبحث والتطوير، ونقل التقانة، والبنية 
 الأساس ية، ورايدة الأعامل.

                                                
1

لهيا..A/55/13 Provترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية )بصيغهتا املبينة يف الوثيقة    ( يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإ
2

املغزى من املكتب اخلاريج ويقرتح وليته مع  ]...[ينبغي أأن حيّدد الاقرتاح من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: " 6تنص الفقرة  
ن وجدت؛ وبيان القمية املضافة اإىل الأ بيان: أأية احتياجات و  نشطة، مبا فهيا الأنشطة الإقلميية اإ يالء  ، معبرامج املنظمة يذأأنشطة تنف غراض والنطاق املقرتح لأأ اإ

مترارية املزيانية] عناية خاصة لالعتبارات احملّددة يف القسمني دال  ."[قعااجلوانب اجلغرافية/املو ]وهاء  [الاس تدامة املالية واس 
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 امللكية الفكرية

حدى أأمه الراكئز الأساس ية  .3 يه ركزية امللكية الفكرية وتسويق املعرفة، وتعمل من  لالبتاكرالوطنية  لالسرتاتيجيةاإ
خالل تواصل وتعاون مؤسسايت بني خمتلف اجلهات ذات العالقة ابمللكية الفكرية يف السلطنة ويه وزارة التجارة والصناعة، 

يل، ووزارة الرتبية والتعلمي، ووزارة الزراعة والرثوة السمكية، ووزارة القوى العامةل، وجملس البحث العلمي، ووزارة التعلمي العا
ووزارة الس ياحة، ووزارة الرتاث والثقافة، وجامعة السلطان قابوس، والهيئة العامة لتمنية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

ارة العامة للجامرك، والهيئة العامة لتقنية املعلومات، ابلإضافة والهيئة العامة للصناعات احلرفية، واملعهد العايل للقضاء، والإد
ىل مؤسسات القطاع اخلاص واملمتثةل يف املاكتب القانونية والاستشارية اخلاصة ابلبتاكر وامللكية الفكرية، وصندوق تمنية  اإ

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

ل شامةل تضمنت رؤية تسعى من خاللها لتأأسيس جممتع لقد وضعت ركزية امللكية الفكرية وتسويق املعرفة خطة مع .4
 معريف معزز بنظام فعال محلاية حقوق امللكية الفكرية عىل املس توى الفردي واملؤسيس والوطين.

 معززة بربامج تشغيلية لتفعيل ومتكني الابتاكر ويه: اتيجيةاسرت ترتمج رؤية الركزية أأهداف  .5

  اخلدمات املتعلقة ابمللكية الفكرية، وتطوير س ياسة امللكية الفكرية يف بناء قدرات مؤسساتية لتقدمي التوجيه و
 سلطنة عامن.

  زايدة أأعداد الرايدات واملؤسسات الصغرية واملتوسطة القامئة عىل مناذج أأعامل ذات قمية مضافة وأأصول
 ملموسة وغري ملموسة.

 مل مع مواضيع امللكية الفكرية.هيئات ومؤسسات قانونية معززة ابملعرفة والإماكنيات والقدرات للتعا 

 .ىل الأسواق التجارية دارة نقل املعرفة من املؤسسات البحثية اإ  حتقيق عائد اقتصادي أأكرب من البحوث عرب اإ

  سهامات الابتاكرات  املبنية عىل امللكية الفكرية يف اجملمتع العامين. والإبداعاتحتقيق فهم ووعي أأكرب ابإ

شامةل وانفذة من الناحية القانونية يف جمال امللكية الفكرية ويه عضو يف اتفاقية برن، متتاز السلطنة بس ياسة ترشيعية  .6
واتفاقية ابريس، واتفاقية بروكسل، ومعاهدة قانون الرباءات، ومعاهدة قانون العالمات، ومعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف، 

عاهدة بودابست، واتفاق لهاي، وبروتوكول مدريد، ومعاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت، ومعاهدة نريويب، وم
ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، عالوة عىل عضويهتا يف معاهدات متعددة الأطراف متعلقة ابمللكية الفكرية ومن مضهنا 

واتفاقية بشأأن حامية التفاقية ادلولية محلاية الأصناف النباتية اجلديدة، واتفاقية حامية وتعزيز تنوع أأشاكل التعبري الثقايف، 
الرتاث الثقايف غري املادي، واملعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية لأأغذية والزراعة، والتفاقية ادلولية لوقاية 

الثقايف النبااتت، والتفاق املنشئ ملنظمة التجارة العاملية مبا فهيا اتفاق الرتيبس، والتفاقية املتعلقة حبامية الرتاث العاملي 
قلمييةوالطبيعي وغريها من املعاهدات املتعددة الأطراف   والثنائية ذات الصةل ابمللكية الفكرية. والإ
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لهيا فلقد أأصدرت القوانني واللواحئ التنفيذية ادلامعة واملساندة  .7 يف ضوء الزتام سلطنة عامن جبميع املعاهدات املنضمة اإ
 ية حقوق امللكية الفكرية ويه:لتطوير نظام فعال لالبتاكر والاستامثر وحام

 49/2009 املرسوم السلطاين رمق؛ 99/2011النظام الأسايس لودوةل املعدل ابملرسوم السلطاين رمق : القوانني •
صدار قانون حامية حق مس تودلي الأصناف النباتية اجلدي ص 67/2008 املرسوم السلطاين رمق؛ دةابإ دار ابإ

صدار ق 65/2008وم السلطاين رمق املرس؛ قانون حقوق امللكية الصناعية انون حق املؤلف واحلقوق ابإ
صدار قانون حامية املس هتكل 81/2002املرسوم السلطاين رمق ؛ اجملاورة  29/2002 املرسوم السلطاين رمق؛ ابإ

صدار قانون الإجراءات صدار قانون حامية الرتاث ابإ  6/1980املرسوم السلطاين رمق ؛ املدنية والتجارية ابإ
 .7/1974انون اجلزاء العامين رمق ق؛ القويم

صدار الالحئة التنفيذية لقانون حامية  103/2015قرار وزاري رمق : اللواحئ التنفيذية • مس تنبط الأصناف ابإ
صدار الالحئة التنفيذية لقا 103/2008قرار وزارة التجارة والصناعة رمق ؛ النباتية اجلديدة نون حق املؤلف ابإ

صدار الالحئة التنفيذي 105/2008اري رمق قرار وز؛ واحلقوق اجملاورة  .ة لقانون حقوق امللكية الصناعيةابإ

 زيز خدمات دائرة امللكية الفكريةتع

تعترب دائرة امللكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة اجلهة املسؤوةل يف السلطنة عن تقدمي مجيع اخلدمات املتعلقة  .8
والامنذج الصناعية والعالمات التجارية وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة. لقد قامت  ابمللكية الفكرية مبا فهيا براءات الاخرتاع

وزارة التجارة والصناعة بتعزيز وتطوير خدمات دائرة امللكية الفكرية من خالل تمنية املوارد البرشية لس امي يف جمال حفص 
مات التجارية، وتتعاون السلطنة مع الويبو وماكتب الرباءات والامنذج الصناعية، واس تقبال طلبات الرباءات ادلولية، والعال

دخال البياانت البيبليوغرافية لطلبات براءات  الرباءات عىل تدريب الفاحصني الفنيني يف هذا الس ياق، ولقد بدأأت يف اإ
 ابلتعاون مع الويبو. IPASنظام  ابس تخدامالاخرتاع 

 ادلامعة لالبتاكر يف سلطنة عامن املؤسسات

 لعلميجملس البحث ا

نشاء اجمللس مبوجب املرسوم السلطاين  .9 نقةل نوعية هامة يف اترخي التمنية العامنية املبنية عىل املعرفة،  54/2005ميثل اإ
بداعية  ويقوم اجمللس عىل تنظمي شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودمعه مبختلف الوسائل الفنية واملادية، وتأأسيس منظومة اإ

ىل الابتاكر والمتزي العلمي.تس تجيب للمتطلبات احمللية والت  وّجات العاملية وتعزز الانسجام الاجامتعي وتقود اإ

نشاء: .10  وقام جملس البحث العلمي ابإ

بناء عىل التوجهيات السامية حلرضة صاحب اجلالةل  2012عام مركز عامن للموارد الوراثية واحليوانية والنباتية  •
يف السلطنة يف حامية املوارد الوراثية العاملية، وتمكن الفرص املتاحة  لس تعراضالسلطان قابوس بن سعيد 

هممة اجمللس يف التشجيع عىل الاس تغالل املس تدام والتنوع اجليين يف احليواانت والنبااتت والاكئنات ادلقيقة 
ىل تطوير مركز تعاوين جبميع أأنشطة املوارد الوراثية احليوانية  يف عامن مكورد للرتاث الطبيعي، كام هيدف اإ

ىل مشاركة معهل مع عامل العلوم وبناء القدرات احمللية املعرتف هبا يف جمال املوارد الوراثية، و  النباتية، ابلإضافة اإ
 والرتوجي لأأحباث العاملية والابتاكرات العملية والعلمية.
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ع عىل ، ويعد من أأبرز مبادرات جملس البحث العلمي لتطوير البحوث العلمية والتشجيمجمع الابتاكر مسقط •
الابتاكر هبدف تفعيل الربط بني القطاع الااكدميي واخلاص وبني خمتلف رشاحئ اجملمتع احمليل والعاملي، ويوفر 

اجملمع بيئة حاضنة وحمفزة للباحثني واملبتكرين ورواد الأعامل من خالل تقدمي ادلمع املناسب وتوفري اكفة 
دافعيهتم حنو البحث العلمي، فضاًل عن رفع مشاركهتم  الاحتياجات اليت تسهم يف تمنية القوى البرشية وتزيد

ىل انجت حميل قامئ عىل  اس تغالليف  املعارف وتطوير الأفاكر واملنتجات القامئة عىل البحوث العلمية وحتويلها اإ
ىل تعزيز ّجود احلكومة يف تنويع  الاقتصاد. البحث العلمي والابتاكر مما س يؤدي اإ

 مركز الابتاكر الصناعي

جياد وسائل مس تدامة لنرش ثقافة الابتاكر يف القطاع الصناعي يف 2010املركز عام  تاحافت مت  .11 ىل اإ م، وهيدف اإ
هبا، ومساعدة القطاع الصناعي لتطوير منتجاته وزايدة قدرته الاستيعابية  والارتقاءالسلطنة بغرض تطوير الصناعات العامنية 

براز منافع  دلخول أأسواق جديدة حملية وعاملية، كام هيدف املركز ىل دمع املشاريع الصناعية وربطها مبراكز البحوث اخملتلفة واإ اإ
 التعاون مع اجملمتع البحيث املمتثل يف اجلامعات واخملتربات واملعاهد واملراكز العلمية.

 الهيئة العامة لتمنية املؤسسات الصغرية واملتوسطة )رايدة(

وتتوىل هممة الهنوض بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة  36/2013انشئت الهيئة مبوجب املرسوم السلطاين رمق  .12
وتعزيز دورها يف تمنية الاقتصاد الوطين، وذكل من خالل تقدمي مجموعة متاكمةل من اخلدمات الفنية والتدريبية والاستشارية 

رة التنافس ية للمؤسسات والعمل احلر دلى الناش ئة والش باب، وتعزيز القد الأعاملاخملتلفة، وتعمل عىل غرس ثقافة رايدة 
القامئة، وزايدة قدرة املؤسسات عىل حتقيق قمية مضافة لالقتصاد الوطين واملسامهة يف التنويع الاقتصادي ودمع الابتاكر 

 واس تخدام التقنيات احلديثة.

 الوطنية الأعاملة ملشاريع رايدة الصناديق ادلامع

 صندوق الرفد

ويس هتدف الش باب الباحث عن معل واملهنيون واحلرفيون يف جمال ، 6/2013انشئ مبوجب املرسوم السلطاين  .13
عداد وتنفيذ برامج متويلية للمشاريع الواعدة واملوفرة لفرص العمل، ومتكني رواد  الصناعات احلرفية واملرأأة الريفية، ويتوىل اإ

، وتعزيز القدرات التنافس ية من ملؤسساهتم والإداريالأعامل من تطوير أأعامهلم التجارية وضامن حتقيق الاس تقالل املايل 
قلميية.  خالل تطوير منتجات وخدمات قادرة عىل املنافسة يف الأسواق احمللية والإ

منية املؤسسات الصغري   ة واملتوسطة من قبل القطاع اخلاصصندوق ت

ىل  .14 حدى مبادرات التمنية من أأجل الرشاكة برأأسامل يصل اإ ملؤسسات مليون رايل عامين، ويسامه يف منو ا 250هو اإ
ىل  جياد رواد أأعامل ومؤسسات جدد، ويسعى الصندوق اإ رأأس املال والقروض املالية لتنفيذ  استامثرالصغرية واملتوسطة واإ

 احملاور الأربعة: اسرتاتيجية

  رايدة الأعامل يف احلرم اجلامعي: ويس هتدف لكيات يمت اختيارها ابلتنس يق مع وزارة التعلمي العايل من أأجل
نشاء أأنشطة جت دارة أأندية رايدة الأعامل من اإ ارية صغرية يف احلرم اجلامعي، هبدف نرش ثقافة رايدة الأعامل واإ

 خالل أأنشطة تدريبية ورايدية.
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  50متويل املشاريع بصورة رسيعة ومرنة، وبفائدة مدعومة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة املؤهةل تبدأأ برأأسامل 
ىل أألف رايل عامين مع فرت  300أألف رايل وحىت   س نوات. 5ة سداد متتد اإ

  الرعاية، من خالل املراقبة والتوجيه وادلمع احملاس يب وتوفري الربجميات القليةل التلكفة، وتعزيز املنافسة
 السوق. يف

  توفري البيئة املواتية من خالل الرشاكة والفرص الاستامثرية، والعمل مع املؤسسات الكبرية يف املشاريع
 لنفط والغاز.الضخمة لس امي يف جمال ا

 الصندوق العامين للتكنولوجيا

مليون دولر  200م الصندوق العامين للتكنولوجيا برأأسامل قدرة 2016دشن الصندوق العامين لالستامثر يف أأكتوبر  .15
ن، أأمرييك، ويركز عىل الاستامثر يف املؤسسات الناش ئة والأفاكر الإبداعية املبتكرة يف قطاع تقنية املعلومات يف سلطنة عام
ىل أأن يكون مركزا  وهيدف الصندوق من خالل ثالثة صناديق استامثرية )املرحةل املبكرة، مرحةل الترسيع، مرحةل المنو( اإ

 التقين يف املنطقة وجعل عامن الوّجة املفضةل لرواد الأعامل احملليني وادلوليني. لالبتاكر

 الابتاكر القابضة ش م ع م لتطوير امنيةالرشكة العُ 

م من قبل مجموعة من الرشاكء مه الصندوق الاحتياطي العام لودوةل، ورشكة النفط العامنية، 2016م تأأسست يف عا .16
وجملس البحث العلمي، والرشكة العامنية لالتصالت، وتستمثر العامنية لتطوير الابتاكر يف رشاكت التقنية املتطورة وتعزيز 

يعية املتوفرة يف السلطنة، الأمر اذلي يسامه يف توطني التقنية نقل التكنولوجيا، والاس تفادة من املوارد البرشية والطب 
 املتطورة يف السلطنة ومنو الاقتصاد املبين عىل املعرفة.

الولية املقرتحة للمكتب اخلاريج
2

: 

الغرض
2

: 

ىل تطوير نظام شامل وفعال للملكية الفكرية .17 يدمع  هتدف سلطنة عامن، من خالل اس تضافهتا للمكتب اخلاريج، اإ
 فيذ وحتقيق رؤية وأأهداف الاسرتاتيجية الوطنية لالبتاكر.تن 

ن .18 عداد  اإ وجود مكتب خاريج يف سلطنة عامن سوف يسامه يف دمع مساعي الركزية املؤسساتية للملكية الفكرية يف اإ
 وطنية للملكية الفكرية. اسرتاتيجية

ادلامعة لالبتاكر يف السلطنة هبدف  سوف يتعاون املكتب اخلاريج من خالل وزارة التجارة والصناعة مع املؤسسات .19
الرتوجي خلدمات الويبو، والتنفيذ الفعال لأنشطة املساعدة التقنية وبناء القدرات، وحتسني فهم مسائل امللكية الفكرية 

 واحرتاهما وحتسني أأنظمة امللكية الفكرية.
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نطاق الأنشطة املقرتح
2

ن وجدت  ميية اإ  :(3)مبا يف ذكل الأنشطة الإقل

طار سوف تمتح .20 ور أأنشطة املكتب اخلاريج يف دمع تنفيذ الربامج التشغيلية خلطة معل ركزية امللكية الفكرية يف اإ
 الاسرتاتيجية الوطنية لالبتاكر.

عداد وتطوير املوارد البرشية الوطنية من خالل برانمج وطين للتدريب والتعلمي يف جمال امللكية الفكرية يشمل  .21 اإ
 والثانوية، واملؤسسات الأاكدميية والبحثية، واملؤسسات القانونية والقضائية. والإعداديةاملدارس الابتدائية 

 برانمج تدرييب وتأأهييل للفاحصني يف الرباءات والعالمات التجارية واملوارد التقنية املتعلقة بقواعد البياانت التقنية. .22

نشاءادلمع يف  .23  التكنولوجيا والابتاكر هبدف تزويد مراكز دلمع اءنشاإ و وتنفيذ نظام يف ماكتب امللكية الفكرية  اإ
مؤسسات التعلمي العايل والبحث العلمي مبعلومات عن الرباءات وغريها من املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية وتنفيذ نظام 

 ش بكة معلومات تسهم يف تعزيز نقل التكنولوجيا.

 تعزيز أأنشطة البحث والتطوير يف جمال امللكية الفكرية. .24

عد .25 عالمية وتوعوية مس تدامة عن الفوائد الاجامتعية والاقتصادية لأأعامل التجارية املبنية ادلمع يف اإ اد برامج ومحالت اإ
 عىل امللكية الفكرية والأخطار النامجة عن الأنشطة املتعلقة ابلزتييف والقرصنة والتعدي عىل حقوق امللكية الفكرية.

ىل أأفضل املامرسات يف ماكتب امللكية الفكرية.ادلمع عىل تطوير نظام فعال لدارة خدمات امللكية ا .26  لفكرية استنادا اإ

سهام املكتب اخلاريج يف تنفيذ برانمج الويبو اإ
2

: 

طار  .27 سوف يسهم املكتب اخلاريج يف حتقيق أأهداف الويبو الاسرتاتيجية نظرًا للزتام السلطنة بتكل الأهداف يف اإ
 الاسرتاتيجية الوطنية لالبتاكر.

ىل تطوير وحتديث أأدوات ومناذج تنفيذ املكتب اخلا .28 ريج لربامج ادلمع الفنية يف بيئة مؤسساتية متعاونة، س يؤدي اإ
 جديدة يف جمال امللكية الفكرية.

املسامهة املقرتحة للبود املضيف يف تشغيل املكتب اخلاريج
 :(الأمنأأو املرافق  تغطية تاكليف وأأ )مثل توفري املاكتب  4

لمكتب املقرتح مع توفري الأاثث واملعدات الأساس ية والرتتيبات الأمنية املناس بة، س تقوم السلطنة بتوفري املاكن ل  .29
وسوف تيرس السلطنة كذكل التعاون مع الويبو لتشغيل املكتب واس تخدامه يف تعزيز وتطوير نظام امللكية الفكرية يف 

 سلطنة عامن واملنطقة.

 

                                                
3

كتب اخلاريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق جيوز أأن ينفّذ امل )اثنيا( من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: "10و 10تنص الفقراتن  
قلميية ويدمعها، يف حال موافقة البودان اليت سيشملها املكتب اخل7الأسايس احملّدد يف الفقرة  اريج ، مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بودان أأو مجموعة اإ

قلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو العادية، ل س امي عىل الصعيد الوطين، مبا يشمل عىل ذكل. ول متّس تكل الأنشطة حبقوق أأي بود أ خر يف املنطقة الإ 

ىل تكل البودان مبارشة من مقر الويبو الرئييس  ."تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإ
4

يفرض متويل املاكتب اخلارجية، من غري المتويل اذلي يوفره البود  ل)اثنيا( من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: "11تنص الفقرة  
ضايف عىل ادلول الأعضاء غري ما هو خمّصص يف املزيانية العادية   ."املعمتدةاملضيف أأو بود أ خر يوّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب، أأي عبء مايل اإ
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1اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج
 

 مكتب خاريج: امس البود الراغب يف فتح

 مجهورية كوراي

قلميية ☒ بصفة وطنية  ☐ نيابة عن مجموعة بودان أأو مجموعة اإ

قلميية: قلميية، فريىج ذكر لك البودان املعنية أأو امس اجملموعة الإ ذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بودان أأو مجموعة اإ  اإ

 ]ل ينطبق[

 ام للويبو كتابًة؟هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير الع

 ☐ ل ☒ نعم

ينبغي للك دوةل عضو ترغب يف  من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: " 2)تنص الفقرة 
ذا ما اتفق أأعضاؤها عىل ذكل، أأن  ميية، اإ اس تضافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية، أأو نيابة عن مجموعة بودان أأو مجموعة اإقل

 امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا."( ختطر رئيس

2مسوغات فتح مكتب خاريج
: 

مجهورية كوراي )كوراي( يه أأفضل ماكن لتنفيذ أأنشطة تس تجيب للمطالب احلالية ملس تخديم خدمات الويبو العاملية  .1
لتحقيق المنو الاقتصادي.  الأساس ية للملكية الفكرية والاس تفادة من جتارب كوراي الفريدة يف اس تخدام امللكية الفكرية

ىل فوائد عظمية لأداء عامل امللكية الفكرية وس يعزز نظام امللكية الفكرية بتعزيز أأسس  نشاء مكتب للويبو يف كوراي اإ وس يفيض اإ
 امللكية الفكرية وبنية الأعامل العاملية.

ن  .2 من تنفيذ براجمها بأأكرث الطرائق  لك ادلول الأعضاء يف الويبو مسؤوةل عن ضامن متكني الويبو ماكتهبا اخلارجيةواإ
ن أأهداف الويبو الرئيس ية يه تطوير نظام عاملي للملكية الفكرية حيفز و  فعالية واحلصول عىل نواجت ممتازة. من انفةل القول اإ

كفاءاهتا يف الابتاكر والإبداع وميّكِن البودان النامية من الاس تفادة من تكل الأنظمة العاملية للملكية الفكرية عن طريق تكوين 
قامة دورة ابتاكر فهيا.  ىل ولية الويبو، ينبغي أأن تقع ماكتهبا اخلارجية حيامث دارت جعةل جمال امللكية الفكرية ومن مث اإ ونظرًا اإ

ن ذكل املوقع جيب أأن يكون زاخرًا مبس تخديم خدمات امللكية الفكرية وابدلراية العملية واخلربة  الابتاكر. ومن انفةل القول اإ
 وسيتوىل مكتب الويبو اخلاريج يف كوراي تنس يق خدمات التواصل العاملية لتحسني تكل ادلورة. ية يف اجلوانب الإمنائية.الاكف 

                                                
1

لهيا..A/55/13 Provا املبينة يف الوثيقة ترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية )بصيغهت   ( يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإ
2

املغزى من املكتب اخلاريج ويقرتح وليته مع  ]...[ينبغي أأن حيّدد الاقرتاح من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: " 6تنص الفقرة  
ن وجدت؛ وبيان القمية املضافة اإىل غراض وال الأ بيان: أأية احتياجات و  نشطة، مبا فهيا الأنشطة الإقلميية اإ يالء  ، معبرامج املنظمة أأنشطة تنفيذنطاق املقرتح لأأ اإ

مترارية املزيانية] عناية خاصة لالعتبارات احملّددة يف القسمني دال  ."[قعااجلوانب اجلغرافية/املو ]وهاء  [الاس تدامة املالية واس 
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 كوراي مركز قوة للملكية الفكرية

كوراي رائدة عاملية يف الابتاكر والإبداع من حيث اس تغالل نظام امللكية الفكرية. وتمتزي كوراي حاليًا عن غالبية البودان  .3
بأأهنا تضم عددًا كبريًا من مس تخديم اخلدمات املتعلقة ابمللكية الفكرية، مبا يف ذكل خدمات الويبو العاملية الأساس ية للملكية 

منا الطلب احلايل الفعيل اذلي يتعني عىل  الفكرية. ول نقصد بذكل الطلب احملمتل نتيجة تعداد الساكن أأو التمنية الوطنية واإ
 الفكرية الاس تجابة هل. الويبو وأأوساط امللكية

وهو خامس أأكرب  2015طلبًا يف عام  14 626وبلغ عدد الطلبات بناء عىل معاهدة الرباءات اليت أأودعها كوريون  .4
ىل حد الاس تقرار من حيث طلبات معاهدة الرباءات،  عدد يف العامل. ويف حني أأن غالبية البودان املتقدمة بدأأت تصل اإ

مقارنة ابلعام السابق يف حني بلغت  11.5%جسلت كوراي زايدة نسبهتا  2015تدرجييًا. ففي عام  تزال كوراي تشهد ازدايداً  ل
وفضاًل عن ذكل، تعّد اللغة الكورية، ويه لغة نرش بناء عىل معاهدة  .1.7%الزايدة الإجاملية يف طلبات معاهدة الرباءات 

 اءات.الرباءات، خامس أأكرث اللغات اس تخدامًا يف طلبات معاهدة الرب 

طلبًا يف  238 015وحتتفظ طلبات الرباءات الكورية ابملرتبة الرابعة يف العامل من حيث عدد الطلبات اذلي بلغ  .5
مليار دولر من الناجت احمليل الإجاميل  100. ويف العام ذاته احتلت طلبات الرباءات للمقميني عن لك 2015 عام

 ملرتبة الأوىل يف العامل.طلبات( ا 3305طلبات( وعن لك مليون نسمة ) 9610)

وفامي خيص التصاممي الصناعية، حتتل طلبات التصاممي الكورية املرتبة الثانية يف العامل. وحتتل املرتبة الأوىل من حيث  .6
وحتتل كوراي املرتبة الثالثة يف  مليار دولر من الناجت احمليل الإجاميل وعن لك مليون نسمة. 100عدد طلبات املقميني عن لك 

طلبًا، واملرتبة الرابعة يف العامل من حيث عدد  548عامل من حيث عدد الطلبات ادلولية بناء عىل نظام لهاي مبجموع ال
 .2015تصماميً يف عام  1282التصاممي يف طلبات لهاي ادلولية مبجموع 

نفاق يف كوراي عىل .7  البحث والتطوير أأما من حيث البحث والتطوير لتوليد امللكية الفكرية، فقد بلغت نس بة الإ
 ويه أأعىل نس بة يف العامل. 2014من الناجت احمليل الإجاميل يف عام  %4.3

 مسامهة كوراي يف عامل امللكية الفكرية

ىل أأكرث بودان العامل تقدمًا.  .8 خالل فرتة قصرية، متكنت كوراي من اس تخدام امللكية الفكرية لالنتقال من أأقل البودان منوًا اإ
ع ادلويل ملا متكنت كوراي من ذكل وال ن حان الأوان لأداء ادلين بتقدمي مساعدات مماثةل لأي بود يود ولول مساعدة اجملمت

 حتقيق التمنية املس تدامة. ونعمل عىل ذكل بفعالية عن طريق نقل جتربة كوراي يف اس تخدام امللكية الفكرية عرب قناة واحدة.

مليار دولر وهو مبلغ شهد ارتفاعًا رسيعًا  1.9الإمنائية الرمسية ، بلغت املزيانية الس نوية للمساعدة 2015ويف عام  .9
. وفضاًل عن ذكل، احتلت كوراي املرتبة الأوىل يف العامل من حيث معدل المنو املتوسط 2000ومس مترًا منذ أأوائل عام 

 الس نوي ملزيانية املساعدة الإمنائية الرمسية عىل مدى الس نوات امخلس املاضية.

 الاستامئين ابلويبوصندوق كوراي 

مليون دولر يف صندوق كوراي الاستامئين ابلويبو واس ُتخدم ذكل  12.6، بنحو 2004سامهت كوراي، منذ عام  .10
الصندوق لمتويل مرشوعات مشرتكة بني الويبو وكوراي من أأجل تعزيز نظام امللكية الفكرية العاملي من خالل تعزيز التمنية 

( س نواًي KIPOفية. وبفضل الصندوق الاستامئين، عقد مكتب امللكية الفكرية الكوري )الاقتصادية والاجامتعية والثقا
، ووفر دورات تعلميية يف جمال امللكية الفكرية مثل حلقات 2011مسابقات التكنولوجيا املالمئة يف عرشة بودان منذ عام 
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ن قانون العالمات التجارية والفحص فضاًل العمل بشأأن قانون الرباءات والعالمات التجارية والفحص، وحلقات العمل بشأأ 
 عن أأمتتة أأنظمة امللكية الفكرية.

 مرشوعات املكتب الكوري العاملية لتبادل امللكية الفكرية

 من حيث املساعدات الثنائية الإمنائية الرمسية، نفنذت كوراي مجموعة متنوعة من املشاريع العاملية لتبادل امللكية الفكرية. .11
كتب الكوري التكنولوجيات املالمئة واس تحدث عالمات لبعض املنتجات احمللية يف البودان النامية لالرتقاء أأوًل، نرش امل 

 احلياة. بنوعية

واثنيًا ومنذ تطوير نظام أأمتتة امللكية الفكرية يف كوراي، كيبونت، اخنفضت مدة املعاجلة من أأجل تيسري الاس تخدام.  .12
نظمة املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية وتوفر استشارات معلوماتية لعرشة بودان خمتلفة وبناء عىل تكل التجربة، تنرش كوراي أأ 

دارهتا للملكية الفكرية.  من أأجل مساعدة البودان النامية عىل حتديث اإ

فت خملتلف دروب احلياة. وقد  .13 شهدت واثلثًا، أأصدرت كوراي حمتوايت تعلميية عاملية متنوعة يف جمال امللكية الفكرية كّيِ
تكل املواد جناحًا كبريًا حىت أأصبحت "ابنوراما امللكية الفكرية" متاحة حاليًا بأأربعة وعرشين لغة ومس تخدمة يف ش ىت أأحناء 

 مشاهدة.مليون  23العامل وجسل فيديو "كن مبدعًا مع بورورو" 

م كوراي س نواًي دورات تدريبية متنوعة يف جمال امللكية الفكرية. ويُز  .14 دورة تدريبية لفائدة حنو  13مع تنظمي ورابعًا، تقّدِ
. وفضاًل عن ذكل، س تعقد كوراي ابلشرتاك مع الويبو مؤمتر رؤساء ماكتب امللكية الفكرية من 2017خشصًا خالل عام  230

ىل  12 ىل تعزيز قدرات ورايدة رؤساء ماكتب امللكية الفكرية يف أ س يا يف جمال امللكية 2017أأبريل  14اإ . وهيدف املؤمتر اإ
 الفكرية بزتويدمه مبنصة تعمل وتبادل املعلومات واخلربات فضاًل عن تشجيع التعاون والتعاضد فامي بني بودان اجلنوب.

الولية املقرتحة للمكتب اخلاريج
2

: 

الغرض
2

: 

 ["]انظر اجلزء املعنون "نطاق الأنشطة املقرتح

نطاق الأنشطة املقرتح
2

ن وجدت  ميية اإ  :(3)مبا يف ذكل الأنشطة الإقل

 مكتب الويبو يف كوراي مزود عاملي خلدمات امللكية الفكرية الأساس ية

نشاء مكتب للويبو يف كوراي س يتيح توفري خدمات خمصصة للك مس تخديم اخلدمات العاملية الأساس ية للملكية  .15 ن اإ اإ
مدار الساعة مبختلف الفكرية يف كوراي فزتداد طلبات معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي. ولعل تقدمي خدمات مبارشة وعىل 

زاةل  8اللغات س يذلل العوائق الزمنية بسبب اختالف التوقيت بني كوراي ومقر الويبو يف جنيف البالغ  ساعات فضاًل عن اإ
 العوائق اللغوية.

                                                
3

جيوز أأن ينفّذ املكتب اخلاريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق )اثنيا( من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: "10و 10تنص الفقراتن  
قلميية ويدمعها، يف حال موافقة البود7الأسايس احملّدد يف الفقرة  ان اليت سيشملها املكتب اخلاريج ، مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بودان أأو مجموعة اإ

الصعيد الوطين، مبا يشمل  عىل ذكل. ول متّس تكل الأنشطة حبقوق أأي بود أ خر يف املنطقة الإقلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو العادية، ل س امي عىل
ىل تكل البودان مبارشة من مقر الويبو الرئ   ."ييستقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإ
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ويوجد احامتل عالٍّ للغاية لزايدة طلبات معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي يف كوراي. فعىل سبيل املثال، ل توَدع  .16
نشاء مكتب للويبو  6.3%سوى  ن اإ من طلبات الرباءات ادلاخلية الكورية يف اخلارج عرب نظام معاهدة الرباءات. وعليه فاإ

ىل حنو  يف ويه نس بة مقاربة لبودان أأخرى مثل الولايت  10%كوراي سيسامه يف زايدة تكل النس بة من طلبات الرباءات اإ
ىل زايدة يرادات الويبو بنحو  املتحدة الأمريكية والياابن؛ فيؤدي ذكل اإ  مليون دولر أأمرييك. 14اإ

منائية  مكتب الويبو يف كوراي مركز للمشاريع الإ

منائية  .17 ىل البودان النامية عن طريق تنفيذ مشاريع اإ م اإ نشاء مكتب خاريج للويبو يف كوراي س يحسن ادلمع املقدن ن اإ اإ
منائية أأكرب أأكرب وبطريقة أأكرث فعالية. وميكننا أأن ندير صندوق كوراي الاستامئ دارًة أأكرث فعالية والرشوع يف مشاريع اإ ين ابلويبو اإ

قلميية لإطالق  واسرتاتيجيات أأطول أأجاًل. وعىل املدى البعيد، س يصبح مكتب الويبو اخلاريج يف كوراي منصة اإ
 التمنية. مشاريع

 مكتب الويبو يف كوراي مركز عاملي لتعلمي امللكية الفكرية

نشاء مكتب خاريج للوي  .18 ن اإ بو يف كوراي س يتيح توفري دورات تعلميية خمصصة وش بكية وغري ش بكية بناء عىل اإ
دماج هماراهتا  ذ تمتتع كوراي خباصة ابخلربة يف اإ أأساليب تعلميية ومدّرِبني مؤهلني بفضل خربة كوراي املس تفيضة ودرايهتا العملية. اإ

ادلراية العملية بفضل الربامج التدريبية السابقة. وتعزتم كوراي املعلوماتية املتقدمة يف تعلمي امللكية الفكرية واكتسبت خربة يف 
اس تخدام مكتب الويبو اخلاريج بوابة لتحفزي تعلمي امللكية الفكرية وضامن تثقيف امجلهور يف ذكل اجملال بغية تعزيز التقدم يف 

تعزيز النظام العاملي للملكية الفكرية يف املس تقبل النظام العاملي للملكية الفكرية. ومن الأفاكر املمكنة اليت تأأمل كوراي تنفيذها ل 
 مجع حصيةل جتارب امللكية الفكرية يف العديد من البودان ودجمها يف ندوة وافية واحدة.

سهام املكتب اخلاريج يف تنفيذ برانمج الويبو اإ
2

: 

 املعنون "نطاق الأنشطة املقرتح[ ]انظر اجلزء

يل املكتب اخلاريجاملسامهة املقرتحة للبود املضيف يف تشغ 
 :(مثل توفري املاكتب أأو تغطية تاكليف املرافق أأو الأمن) 4

يتطلب جناح ماكتب الويبو اخلارجية دمع حكومات البودان املس تضيفة. ويعين ذكل توفري املاكتب واملعدات  .19
ة الكورية الاس تدامة املالية ملكتب والإنرتنت والأمن ولكن أأيضًا املوارد العملية مثل املوارد البرشية واملالية. وس تدمع احلكوم

الويبو اخلاريج يف كوراي عن طريق صندوق كوراي الاستامئين ابلويبو لضامن أأفضل أأداء للمكتب. وفضاًل عن ذكل، س يقع 
نش يون ادلويل املشهور يف العامل.  املكتب يف بنية كبرية ذات مظهر خاريج مجيل ابلقرب من مطار اإ

الإيرادات نتيجة زايدة اس تخدام اخلدمات العاملية الأساس ية للملكية الفكرية مبا يتجاوز  ومن املزااي الإضافية زايدة .20
 نفقات تشغيل مكتب الويبو اخلاريج يف كوراي.

 

                                                
4

ل يفرض متويل املاكتب اخلارجية، من غري المتويل اذلي يوفره البود )اثنيا( من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: "11تنص الفقرة  
ضايف عىل ادلول الأعضاء غري ما هو خمّص   ."ص يف املزيانية العادية املعمتدةاملضيف أأو بود أ خر يوّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب، أأي عبء مايل اإ
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1اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج
 

 امس البود الراغب يف فتح مكتب خاريج:

 رومانيا

قلميية ☐ بصفة وطنية  ☒ نيابة عن مجموعة بودان أأو مجموعة اإ

قلميية: قلميية، فريىج ذكر لك البودان املعنية أأو امس اجملموعة الإ ذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بودان أأو مجموعة اإ  اإ

بودان من املنطقة  7من تتأألف قرتاح حكومة رومانيا من مجموعة مؤيدة ل ، وردت خطاابتتقدمي الاقرتاحاترخي  يف
 واجلبل الأسود، ،مجهورية مودلوفا، و مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةو رجيا، جو و والبوس نة والهرسك،  )أألبانيا،

 ومجهورية رصبيا(.

 هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتابًة؟

 ☐ ل ☒ نعم

ةل عضو ترغب يف ينبغي للك دو من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: " 2)تنص الفقرة 
ذا ما اتفق أأعضاؤها عىل ذكل، أأن  ميية، اإ اس تضافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية، أأو نيابة عن مجموعة بودان أأو مجموعة اإقل

 ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا."(

2مسوغات فتح مكتب خاريج
: 

قلميي يف منطقة أأ خاريج دون مكتب وجود رومانيا أأن ترى  .1 من  للّكٍّ  دول البلطيق س يكون مفيداً الوسطى و  ورواباإ
 اعالقاهتأأي دوةل عضو أأخرى يف املنطقة أأو بأأي شلك من الأشاكل حقوق لن ميس الويبو وادلول الأعضاء يف اجملموعة، و 

مبا يف ذكل تقدمي  عىل املس توى الوطين،ل س امي ، عتادفامي يتعلق بنشاط برامج الويبو امل بود أأو حقوق أأي الرئييس قر الويبو مب
 .مبارشةً الرئييس  نية لتكل البودان من مقر الويبوتق أأي مساعدة قانونية أأو 

الناجت احمليل الإجاميل عىل مدى مطردًا يف  اً منو حققت ، كام أأهنا جيد أأداء اقتصاديب الفرعية املنطقة تمتتع بودانو  .2
ل أأن هذه النتاجئ الاقتصادية الإجي فيلزم بذل . امللكية الفكرية باتل عدد ط عىل  متاماً  تنعكسابية ل الس نوات امخلس املاضية. اإ

 .امللكية الفكرية باتل جيابية فامي يتعلق بط الإ بياانت ولتعزيز ال من اجلهود لعكس أأي اجتاه تنازيل مزيد 

ماكانت كبري  املنطقة الفرعية متتكل بودانو  .3  ظهر ميالً تُ . و امللكية الفكرية مبيدانمن اجملالت ذات الصةل  كثرييف  ةً اإ
ىل البيئة الرمقية والإنرتنت.  ملحوظاً  ىل أأن Brainbench) حصاءات برينبنتشاإ  وتشرياإ  10أأعىل  مضنبودان املنطقة ( اإ

للش باكت،  ينتقوادلمع ال  ،املساعدة التقنيةو ، للحاسوبهارات يف جمال ادلمع التقين مل يف مجيع أأحناء العامل فامي يتعلق اببودان 
تصممي الش باكت، و ، الش باكت احمللية/ والش باكت احمللية الالسلكية ، والتصالت، واتصالتاسوبلكرتونيات احلاإ و 

                                                
1

لهيا..A/55/13 Provترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية )بصيغهتا املبينة يف الوثيقة    ( يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإ
2

املغزى من املكتب اخلاريج ويقرتح وليته مع  ]...[ّدد الاقرتاح ينبغي أأن حيمن املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: " 6تنص الفقرة  
ن وجدت؛ وبيان القمية املضافة اإىل الأ بيان: أأية احتياجات و  نشطة، مبا فهيا الأنشطة الإقلميية اإ يالء  ، معبرامج املنظمة أأنشطة تنفيذغراض والنطاق املقرتح لأأ اإ

مترارية املزيانية] عناية خاصة لالعتبارات احملّددة يف القسمني دال  ."[قعااجلوانب اجلغرافية/املو ]وهاء  [الاس تدامة املالية واس 
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نشاء مواقع الإنرتنت،مفاهمي و ، PHPو، HTMLو، ASP.NETو يف أأورواب  مواقع رايديةحتتل كام أأهنا وغريها الكثري.  اإ
 .دلى الكبار ت والتصالتيف العامل من حيث معدل حمو أأمية تكنولوجيا املعلومامراكز رفيعة و 

 حيتل العديد من بودان منطقة أأورواب الوسطى والبلطيق مراكز متقدمة عىل مس توىرسعة الإنرتنت، ب وفامي يتعلق  .4
ملزيد من و ؛ 2014نومفرب لشهر  NetIndexبناءً عىل بياانت ، 3انظر اجلدول رمق عية الإنرتنت )يف الرتتيبات الرمسية مجل العامل 

internet-http://www.internetsociety.org/map/global- :ظراناملعلومات 
fixed-speed-report/?gclid=COaytPj2_8oCFWLnwgodtpUNQA#download ) 

ثبااًت قاطعًا تشييدالابتاكر و فامي يتعلق ابلبحثلمنطقة ل كبرية ال ماكانت والإ  .5 مراكز حبوث البنية الضوئية  يثبهتا اإ
قامهتا ، اليت جيري 3(ELI-NPالطاقة النووية )-القصوى عىل ثالث راكئز، مبا يف  ماغورييل ابلقرب من بوخارست بودة يفاإ

 من طاقة الشمس عىل س نتميرت مربع. 10% ودّلِ يُ العامل، أأقوى ّجاز لزير يف ذكل 

 الفزيايء النووية منشأأة –البنية الضوئية القصوى 

س منشأأاتن  .6 براغ /  من قربابل، برزايندلراسة املصادر الثانوية يف املنطقة، يف دولين  نايأأخرتُكرن
 .هنغارايتواثنية يف س يجد/ وللنبضات الأ ، يةالتش يك  هوريةامجل 

ن  ذلكلو .7  يف تتربااخمل  أأمه وف يُنشئ يف املنطقة أأحدس 2017الطاقة النووية -ضوئية القصوىالبنية ال مرشوعفاإ
لفزيايء الأساس ية، ل ديدةاجل اجملالتمن بدءًا ، يةالت العلم اجملمن  واسعة جداً  يف طائفةابس مترار  للبحثالعامل، 

ىلوصوًل الفلكية،  والفزيايءلفزيايء النووية واملوضوعات اجلديدة ل دارة املواد النووية. اهتتطبيقا اإ  يف عمل املواد وعلوم احلياة واإ

 عىل مدى الس نوات املاضية ابتاكريمعل الفرعية من املنطقة  يفمتخصصني ون عن ممثلما قام به  فضاًل عن أأن .8
 عىل عدد كبري من الاخرتاعاتوحصل معارض جتارية مرموقة ومسابقات دولية يف مجيع أأحناء العامل. حظي ابلعرتاف يف 

 أأعىل اجلوائز والأومسة يف املعارض ادلولية لالخرتاعات.عىل ميداليات ذهبية و 

بداعية دوراً وتؤدي  .9 الأداء الاقتصادي للصناعات القامئة عىل املعنون "انظر اجلدول ]يف املنطقة  امً هم الصناعات الإ
 ." والوارد يف الاقرتاح[حق املؤلف يف بودان من املنطقة 

بداع  وبناءً  .10 ماكانت كبرية  وجود ومع م،وهماراهت هتموموهبفراد الأ عىل اإ الازدهار من خالل قيق لق فرص معل وحت خلاإ
نتاج امللكية الفكرية الإعالن، والعامرة، والفن، واحلرف اليدوية، والتصممي، والأزايء،  :، تشمل هذه الصناعاتهتادار اإ و  اإ

والراديو، والنرش، والربجميات، وأألعاب  والتلفزيون ،نون البرصيةوالف  ،املوس يقىو ، الفيديو، والتصوير الفوتوغرايفو والأفالم، 
ماكنية  تؤكد الاجمليف اليت ُأجريت معظم ادلراسات و . الفيديو، والنرش الإلكرتوين أأكرث الصناعات الإبداعية ترسيع منو عىل اإ

املنتدى الاقتصادي ها مؤخرًا نرش دلراسة طبقًا  –سوف يكون الإبداع الاقتصاد. وعالوة عىل ذكل،  يفمن قطاعات أأخرى 
 .فقط املركز العارش 2015يف عام احتل  يف حني أأنه، 2020همارات حبلول عام  10أأفضل  مضناملركز الثالث يف  – 4العاملي
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 np.ro/-http://www.eliانظر:  
4

 revolution-industrial-fourth-the-in-thrive-to-need-you-skills-10-http://www.weforum.org/agenda/2016/01/theانظر:  

http://www.internetsociety.org/map/global-internet-report/?gclid=COaytPj2_8oCFWLnwgodtpUNQA#download-speed-fixed
http://www.internetsociety.org/map/global-internet-report/?gclid=COaytPj2_8oCFWLnwgodtpUNQA#download-speed-fixed
http://www.internetsociety.org/map/global-internet-report/?gclid=COaytPj2_8oCFWLnwgodtpUNQA#download-speed-fixed
http://www.eli-np.ro/
http://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution
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 متثل دفعةً و  ،املنطقة الفرعية بودانالقطاع اخلاص يف يف  ذا أأمهية عظمى متثل الرشاكت الصغرية واملتوسطة عنرصاً  .11
احلفاظ عىل حريصًة عىل خالل العقد الأول من التحول ورمغ أأن الرشاكت الصغرية واملتوسطة اكنت  و الاقتصادي.للمن حممتةلً 

هنا رحب، من حرصها عىل حتقق قمية أأصولها أأكرث  ستمثر يف المنو فأأصبحت ت تصبح أأكرث ديناميكية،  بعد بدأأت فاميفاإ

ن جاميل وارتفاع تاكليف العامةل، الناجت احمليل الإ  زايدة نصيب الفرد منمع و والتحديث.  عىل املنطقة الفرعية البودان يف قدرة فاإ
الصغرية املرشوعات قطاع  يفتشجيع الابتاكر وذلكل من الأمهية مباكن . قل حامتً سوف تجذب الاستامثر الأجنيب املبارش 

 واملتوسطة من أأجل تعويض خسارة املزااي احلالية.

الاجتاهات العاملية يف املعنونني " الشلكنيانظر ] 5قلقة يف املنطقةمعدلت مُ  نسجالي والقرصنة ول يزال التقليد  .12
لتجارة ل  ةً كبري  اتيشلك هتديد ذكلن "بأأ املنطقة  وتقر بودان. يف الاقرتاح[ " والواردينغري مرخصة برجمياتاس تخدام 

اجلرمية املنظمة والفساد )...(  زايدةيف  وهو سبب رئييس ة،سالمال و  نيحصة املس هتلكو والمنو الاقتصادي الوطين،  ،العاملية
ُ أأن ماكحفة الإجتار يف و  ُ قودن السلع امل قلميي ةالوطنياملس توايت نة عىل قرصَ ة وامل  أأولوية قصوى".ة ينبغي أأن تكون والعاملي ةوالإ

ىل اقتصادات أأكرث تنافس يةً  لـّما اكنو  .13 نقل   عنفضالً من خالل البحث والتمنية والابتاكر، حتقيقه ميكن  التطلع اإ
ىل املنطقة الفرعية يف بودان فال غرابة يف أأن تسعى ال التكنولوجيا،  وحتتاج . هئا بوجه عام يف جمال امللكية الفكريةحتسني أأدااإ

ىل  ذاكء الا لأن زايدةمواصةل ماكحفة التقليد والقرصنة، البودان أأيضًا اإ ىل مزيد من  الملكية الفكرية من شأأهنل حرتام اإ أأن تؤدي اإ
 قتصادي.المنو الا

ىل أأنظمة الويبو، ل س امي  تانضمقد املنطقة الفرعية بودان الغالبية العظمى من ورمغ أأن  .14 معاهدة التعاون بشأأن نظام اإ
ماكانت أأنظمة امللكية الفكرية ، ونظام مدريد ونظام لش بونة الرباءات ن اكفة اإ  .مل تتحقق ابلاكمل بعدُ  يف املنطقةفاإ

 ما ييل:ص فامي خيان املنطقة الفرعية احلصول عىل دمع ت بودلويبو، طلبابوفامي يتعلق  .15

  وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وخططها الوطنية املكينفة والطويةل الأمد واملوّجة حنو حتقيق النتاجئ، مبا
 ،يامتىش مع الأهداف الوطنية الاقتصادية والثقافية

  الصغرية  املؤسسات، مع الرتكزي بشلك خاص عىل تطوير البحث والابتاكر وجين مثار نظام امللكية الفكريةو
 ،واملتوسطة

  مواصةل تطوير الصناعات الإبداعيةو، 

  ومكة،يف الشفافية واملساءةل واحلمنظامت الإدارة امجلاعية للحقوق تعزيز متزي و 

  حتسني ماكحفة التقليد والقرصنةو، 

  مجهور أأوسع يف البودان دلىزايدة الوعي خبدمات الويبو وأأنشطهتا و، 

  البودان يف اجلهات املعنية ابمللكية الفكريةتعزيز التفاعل بني الويبو ومجيع و، 

  نشاء و اخلربات يف جمال امللكية ش ىت عىل نطاق واسع لتبادل ة وجديرة ابلثقة وتُس تخَدم مشرتكمنصة اإ
 .ابمللكية الفكريةاجلهات املعنية ش ىت حتسني املعرفة والوعي والتنس يق بني  سريي الفكرية، وت 

                                                
5

ميي ؤمترامل .t/archives/Regional/Files/Bucharest%20Declaration.pdfhttp://www.ccapcongress.neانظر:   ورواب الرشقية وأ س يا لأ  الإقل
عالن بوخارست" بتارخي  –الوسطى بشأأن ماكحفة التقليد والقرصنة   2006يوليو  12"اإ
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الولية املقرتحة للمكتب اخلاريج
2

: 

الغرض
2

: 

ىل املنطقة الفرعيةالويبو لتقدمي خدمات رومانيا مبثابة مركز ببوخارست مدينة يف  كتب اخلاريجامل  سوف يكون .16 ، اإ
 .القامئة سة الأخرىامخل  ةاخلارجيالويبو عىل غرار ماكتب 

ىل ادلول الأعضاء وأأحصو  .17 حل يف املنطقة الفرعية، من أأجل حتفزي ااب املصس يكون هدفه العام هو تقريب املنظمة اإ
 دويل ، من خالل نظام ملكية فكريةيف البودان لبتاكر والإبداع لتحقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافيةالهنوض اب

 متوازن وفعال.

حتقيق يف و رتقبةتاجئ املحتقيق الن يف ل يتجزأأ من املنظمة،  جزءاً ، بوصفه كتب اخلاريجامل  ومن املفرتض أأن يسهم .18
 .الرئييس لعمل مع معظم برامج املقروذكل اب، 6الاسرتاتيجيةالويبو أأهداف 

املتعلقة هبا، وذكل ة بق رت والنتاجئ امل تيةالأهداف الاسرتاتيجية ال  يف حتقيق ، بشلك أأكرث حتديداً سوف يسهم، و  .19
 :الرئييس ابلتنس يق مع املقر

 وازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية: تطور متالهدف الاسرتاتيجي الأول

 (2.1ھ) أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 

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

 ءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع طلبات الرباءات ادلوليةاس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الربا 
 (1.2ھ)

 اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البودان النامية والبودان الأقل منوا 
 (4.2ھ)

 مية والبودان الأقل منوااس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البودان النا 
 (6.2ھ)

  تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا وتسويهتا عرب الوساطة والتحكمي وغريها من
 (8.2ھ) أأساليب الويبو البديةل لتسوية املنازعات

 ان النامية والبودان الأقل منوااس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البود 
 (10.2ھ)
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 تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية الهدف الاسرتاتيجي الثالث:

 (1.3ھ) اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف الإمنائية الوطنية 

 زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية  كفاءات معزن
ىل اقتصاد السوق احلر  (2.3ھ) لأغراض التمنية يف البودان النامية والبودان الأقل منوا والبودان املنتقةل اإ

 ىل البودو  أ ليات وبرامج تعاونية معّززة ومكيّفة حسب احتياجات البودان النامية والبودان الأقل منوا ان املنتقةل اإ
 (4.3ھ) اقتصاد السوق احلر

 قدرات معّززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة من أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية لأغراض دمع الابتاكر 
 (6.3ھ)

 تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها الهدف الاسرتاتيجي الرابع:

 ىل املعلومات املت علقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور نفاذ حمّسن اإ
 (2.4ھ) لتشجيع الابتاكر والإبداع

  ىل خدمات بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإ
صلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة أأفضل )بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( لأحصاب امل

 (4.4ھ) امللكية الفكرية

 املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية الهدف الاسرتاتيجي اخلامس:

 (1.5ھ) اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل 

  (2.5ھ) ليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل يف صياغة الس ياسات العامةاس تخدام حت 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية الهدف الاسرتاتيجي السادس:  التعاون ادلويل عىل اإ

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

 (1.8فعالية أأكرب مع مجهور واسع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو )ھالتواصل ب 

 (2.8توّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أأفضل لالس تفسارات )ھ 

 (3.8الزتام فعال مع ادلول الأعضاء )ھ 

 (4.8تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أأحصاب املصلحة غري احلكوميني )ھ 

ىل اس تغالل الإماكانت الاكمةل لنظام امللكية أأْي عاجلة خصوصية املنطقة، مبأأيضًا وس يقوم املكتب اخلاريج  .20 احلاجة اإ
قامة نفاذ حقوق امللكية الفكرية، و اإ ابمللكية الفكرية، و  الفكرية، والأولوايت احمللية )انتفاع الرشاكت الصغرية واملتوسطة اإ

يف املنطقة من أأجل دمع التمنية  اتاملوضوعامئ عىل والتعاون القحل املتعددين، اأأحصاب املصمع رشااكت جديدة ومبتكرة 
خل2030 لعاماملس تدامة وتنفيذ جدول أأعامل التمنية   (.، اإ
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مكتب مواءمة و  ،واملكتب الأورويب للرباءات ،املنظامت الإقلميية )الاحتاد الأورويب يتعاون أأيضًا مع ش ىتوسوف  .21
واملنظامت غري احلكومية، وكذكل مع بعض املنظامت ادلولية  ،والأوساط الأاكدميية ،السوق ادلاخلية(، والقطاع اخلاص

 منظمة امجلارك العاملية(.و الإنرتبول، مثل الأخرى )

نطاق الأنشطة املقرتح
2

ن وجدت  ميية اإ  :(7)مبا يف ذكل الأنشطة الإقل

ُ المن أأجل حتقيق  الأنشطة التايل من نوعال يف  ،عام ، بوجهكتب اخلاريجامل  سوف ينخرط .22 مة قولية امل قدمي أأعاله: تدن
الانتفاع ابمللكية الفكرية  سريي من أأجل ت تكوين الكفاءات تقدمي أأنشطة ، و العاملية للملكية الفكرية الويبو خدمات ادلمع لأنظمة

توفري اتصالت أأكرث فعالية مجلهور واسع من و  أأحدث املعاهدات املعمتدة، اتعزيز معاهدات الويبو مبا فهيو  ،لأغراض التمنية
نشاء منتدايت لتبادل اخلربات وادلروس املس تفادة وأأفضل و  ،حلاتوعية مس هتدفة وعالقات أأوثق مع أأحصاب املص خالل دمع اإ

 املنطقة الفرعية. بوداناملامرسات بني 

ز مع احتياجات البودان اخملتلفة. تكوين الكفاءات قامئًة عىل الطلب وُمكيّفًة سوف تكون برامج و  .23 وسوف تُعزن
ُ من خالل برامج الويبو وتنظميها والانتفاع هبا س ية الالزمة لإدارة امللكية الفكرية املؤس  الكفاءات  صة.خصن امل

تنفيذ  سريي ت من أأجل عىل طلبات حمددة من ماكتب امللكية الفكرية الوطنية، بناًء هذا التعاون  سوف حيدثو  .24
ىل ذكل(.الأهداف الوطنية يف جمال امللكية الفكرية )وضع اسرتاتيجيات امللكية الف  كرية، تصممي محالت التوعية العامة، وما اإ

ن أأ  .25 تسمح ملُودعي الطلبات الويبو، اليت أأنشأأهتا وامحلاية ادلولية حلقوق امللكية الصناعية،  ادلويل الإيداع ةنظمواإ
 ،توسطةالصغرية وامل رشاكت حل )ال اكتب اخلاريج لأحصاب املصامل  وسوف يقدم. لس تفادة من امحلاية املمتدة جغرافياً اب

خلوالباحثني يف اجلامعات،  لهاي نظام مدريد و نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و نظام اس تخدام  ًا عىل( تدريباإ
 لمنازعات.ل لتسوية البديةل الويبو ل  لش بونة وخدمات نظامو 

ولأن دارة حق املؤلف. ُمرِبح لإ مناخ  توفريرضورة املؤلف ب مس توى وعي أأحصاب حقزايدة وعالوة عىل ذكل، ميكن  .26
ه  ىلكثري من الأحيان  يفهناك انتقادات تُوجن ن املكتب اخلاريج س يكون قادرًا عىل منظامت الإدارة امجلاعية،  اإ ة مساعدفاإ

سهم يف حتسني أأداء السوق يُ ي ميكن أأن ، اذل(TAG)تنفيذ مرشوع الشفافية واملساءةل واحلومكة هذه املنظامت عىل 
 وتوفري فوائد للك من أأحصاب احلقوق واملس تخدمني.ة القانوني ةالإبداعي

ذاكء احرتاهماسوف تركز أأنشطة  .27 ذاكء الوعي ابمللكية الفكرية وتعميق فهمها واإ  عىل ما ييل: اإ

  نرتنت، وقنوات التواصل الاجامتعي، من التعلمي العام، ابس تخدام مجموعة كبرية وسائل التصال مثل الإ
عالانو تلفزيونية، ال لقطات وال خل ، املنشورات ادلعائيةتوزيع و ت الراديو، اإ ىل جانب)اإ  قائوسائل وطر  اإ

 ،أأخرى(

  مع ش باكت غرف التجارة والصناعة، شرتاك والقرصنة، والا قليدالتعاون مع منظامت عامة وخاصة ملاكحفة الت و
ة، عىل والقضاة )وميكن أأن تشمل هذه الأنشط ،امجلارك، واحملامنيماكتب مع و مع قوات الرشطة وادلرك، و 

ُ ل  العلينلتدمري اسبيل املثال،  ُ قرصَ لمنتجات امل  ،ة(قودن نة وامل

                                                
7

جيوز أأن ينفّذ املكتب اخلاريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق )اثنيا( من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: "10و 10تنص الفقراتن  
قلميية ويدمعها، يف حال موافقة البودان اليت سيشملها املكتب اخل7احملّدد يف الفقرة الأسايس  اريج ، مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بودان أأو مجموعة اإ

لعادية، ل س امي عىل الصعيد الوطين، مبا يشمل عىل ذكل. ول متّس تكل الأنشطة حبقوق أأي بود أ خر يف املنطقة الإقلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو ا
ىل تكل البودان مبارشة من مقر الويبو الرئييس  ."تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإ
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  و ُ ىل مة قدن املساعدة امل مة لإعدادماكتب امللكية الفكرية الوطنية، مثل اإ حديثة وجذابة  مطبوعات املساعدة املُقدن
 .اتعرس الثانوية واجلامااملدمن أأجل دورات امللكية الفكرية يف مناجه مة صمن مُ  ركّبةومُ 

  قلميية مجليع أأحصاب املصو  ،حل املعنينياالتنس يق لتنفيذ برامج تدريبية وطنية واإ

  نفاذ بني السلطات الوطنية. و ، حلقة وصل ملكتب مبثابةأأن يكون اميكن و تبادل املعلومات بشأأن قضااي الإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف املنطقة، و حبيث ي نشاء ش بكة لس ياسة اإ ني من املنظامت مع بني ممثلجيدمع اإ

 ،العامة واخلاصة

  لك عام.من أأبريل  26تنظمي فعاليات خاصة لالحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية يف و 

 نضاممالاو واتفاقياهتامعاهدات الويبو عىل تصديق بودان املنطقة عىل ال ع شجِّ أأن يُ  كتب اخلاريجامل طلب من يُ وسوف  .28
لهيا،  معاهدة أأل ويه معاهدات الويبو يف جمال حق املؤلف وامللكية الصناعية )أأحدث ذكل ، مبا يف أأن يساعدها عىل ذكلو اإ

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو و  ،السمعي البرصيبشأأن الأداء ني يجب  معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات،  ف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ وثيقة جنيفضاًل عن معايق البرص أأو ذوي اإ

ن عىل أأحدث الواثئق القانونية ادلولية،  ق بعدُ صدِّ املنطقة مل تُ  بودان ولأن معظمواملؤرشات اجلغرافية(.  زايدة الوعي والفهم فاإ
ُ  اً مفيدأأمرًا كون تاحلقوق املمنوحة والالزتامات ذات الصةل سوف  بشأأنواملعرفة   .اتالقرار تنِخذي مل

ىل سد أأي ثغرات ب كتب اخلاريجامل  ضطلعسوف ي .29 ورفع مس توى الفهم واملعرفة فامي  ،املعلوماتيف أأنشطة هتدف اإ
سمح سوف ي املس تخدمني من قرب الن أأ دمات الويبو عىل وجه اخلصوص. عالوة عىل خبعام، و  وجهب يتعلق ابمللكية الفكرية

جاابت اكمةل تقدمي فوائد مبارشة عن طريق ب  مع الواقع الإقلميي.متامًا تتالءم  هتمس تفسارال رسيعةواإ

 يف س ياق ظروفعىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية اس تخدامًا فعاًل اخلاريج بودان املنطقة  كتُب سوف يساعد امل  .30
جلدول أأعامل التمنية  وفقاً اخلاصة هبذه البودان عمل الوطنية العن تعزيز خطط  الاقتصادية اخلاصة، فضالً  البودان

 :سوف يكون مبقدور املكتب اخلاريج أأنأأكرث،  وبعبارات واقعية. 2030 عامل

  لتحدايت اليت تواجه بودان املنطقة، ل ، من منظور امللكية الفكرية، عىل أأن تتصدىساعد السلطات الوطنية ي
 ،مثل تغري املناخ والأمن الغذايئ والصحة العامة وحامية التنوع البيولويج

  دمع البحث والابتاكرتتصممي س ياسات  عىلارات البحوث( )مثل وز املعنيةساعد السلطات وي، 

  نح ادلمع للرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات البحثية واجلامعات من أأجل احلصول عىل حقوق امللكية ومي
عالمية ، مبا يف ذكل عن طريق الانتفاع هبا جتارايً تقيمي امللكية الفكرية وبشأأن ، و هتاوحامي الفكرية نتاج مواد اإ اإ

 ُمفّصةل وتوزيعها،

  نشاء مراكز جديدة دلمع  التكنولوجيا والابتاكر يف املنطقة.ويعرض خدماته الاستشارية عند اإ

ىل ، بسبب التطور الرسيع للتكنولوجيات اجلديدة ومناذج الأعامل التجارية، دامئة التغريبيئة أأي يف  وجدقد ت .31 حاجٌة اإ
 عىلأأفضل املامرسات من أأجل مساعدة البودان أأن يطرح كتب اخلاريج ميكن للم و التطورات.  أ ِخر ملواكبةس ياسات جديدة 

 وضع س ياسات جديدة.

 عىلماكتب امللكية الفكرية الوطنية وغريها من املؤسسات )الوزارات املعنية( أأن يساعد  ميكن للمكتب اخلاريجو  .32
 صياغة الس ياسات. عند يالاقتصادوقواعد بياانهتا وحتليلها الإحصائية  الويبو علوماتالانتفاع مبزايدة 
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يف املنطقة املوجودة أأاكدميية الويبو وغريها من املنظامت واملؤسسات أأن يتعاون مع ميكن للمكتب اخلاريج و  .33
خل، الاحتاد الأورويب للملكية الفكريةمكتب و املكتب الأورويب للرباءات، و الأورويب،  )الاحتاد التدريب  قدمي( من أأجل تاإ

 الفكرية. للعاملني يف جمال امللكية

حل يف جمال امللكية الفكرية، ا، مبا يف ذكل مجيع أأحصاب املصجبهات التصالحمفظته اخلاصة  يُنشئ ميكن للمكتب أأنو  .34
قامة ع شجِّ بأأن يُ و   التعاون يف جمال حامية امللكية الفكرية احلّث عىلرشااكت بني القطاعني العام واخلاص، من أأجل عىل اإ

 .اواحرتاهم والهنوض هبا

 حلقات دراس ية،و  ،مجموعة متنوعة من الأحداث: مؤمتراتعن طريق لأنشطة املذكورة أأعاله الاضطالع اب ميكنو  .35
توفر منصات بناءة للحوار وتبادل املعلومات ذات الصةل؛ وأأحداث الإقلميي، ودون الوطين  عىل املس توينيمس تديرة  وموائد

صدار الكتب، و ة؛ يادلراس  والزايرات املعارض؛ و  الفكرية؛امللكية  مسابقاتو الت العامة؛ وامحل؛ يةتدريب واجللسات ال  نرش واإ
ُ والتدمري العلين ل املواد الرتوجيية؛  ُ قوّد لمنتجات امل  .خلاإ قرصنة، ة وامل

، ذات الشهرة الواسعة والتأأثري الكبريوسائل التصال احلديثة، بهذه الأنشطة وميكن أأن يس تعني كثري من  .36
 الإنرتنت. مثل

ىل فادلعاية الوافية ل .37 أأغراضها النبيةل ب رفع مس توى الوعي دلى مجيع الأطراف املعنية واجملمتع املدينلويبو سوف تؤدي اإ
 .جليةل وخدمات ةأأنشطما تقدمه يف املنطقة من و 

سهام املكتب اخلاريج يف تنفيذ برانمج الويبو اإ
2

: 

 وأأ منظامت  أأو )حكومة ةملساعدا يمتلقين/ من املس تفيد هالقمية املضافة ملكتب الويبو اخلاريج يف قربسوف تمكن  .38
بتلبية سمح ي يف صياغة الس ياسات ومن شأأنه أأن  ةشاركمه عىل امل زفِّ حيُ من شأأنه أأن وهو الأمر اذلي رشاكت أأو أأفراد(، 

 .عىل حنو أأفضل احتياجاهتم اخلاصة

 نطقة الفرعية.امل بودان لك من املنظمة و ل مضافةً  يف بوخارست س يجلب قميةً  كتب اخلاريجامل تُيقن رومانيا أأن  .39

منظمة دولية متخصصة يف جمال امللكية الفكرية، بوصفها  عىل حنو أأفضل لرتوجي للويبويف ا كتبامل وسوف يسهم  .40
زوخدماهتا.  هاقمي الرتوجي ل عن  فضالً  ىل يقد مما املنظمة لالحتياجات احملددة للمنطقة، تلبية  أأيضاً  وسوف يُعّزِ الثقة زايدة فيض اإ

 كرية.يف نظام امللكية الف

ىل ابلنس بة و .41 ن القمية املضافة  وجهبودان املنطقة، باإ قلميللمكتب اخلاريج دون اعام، فاإ يف القرب من سوف تمكن  يلإ
مه عىل زفِّ حيُ من شأأنه أأن وهو الأمر اذلي أأو الأفراد(،  ،الرشاكت وأأ  ،املنظامت وأأ  ،)احلكومة ةملساعدا ي/ متلقينس تفيدامل 
 .بتحقيق نتاجئ أأفضل يف جمال امللكية الفكريةسمح ي ن شأأنه أأن يف صياغة الس ياسات وم ةشاركامل 

رسال : فامي ييلبوخارست/ رومانيا مبدينة  ملكتب الويبوالفوائد املتوقعة سوف تمتثل ، وبعبارات واقعية .42 رساةل اإ
اخلاص  ة الفكريةواصةل تطوير نظام امللكيجملموعة أأورواب الوسطى والبلطيق مبالزتام ادلول الأعضاء  بشأأنس ياس ية واحضة 

يداعات امللكية الفكرية وحتقيق وتعزيز التنس يق يف ماكحفة التقليد والقرصنة  ،عائد أأفضل يف هذا اجملال هبا، زايدة ديناميكية اإ
جيايب عىل البياانت الاقتصادية والاجامتعية والثقافية( مما) تقيمي أأدق لتأأثري س ياسات امللكية الفكرية و  ،س يكون هل تأأثري اإ

 املنطقة الفرعية. فامي بني بودانتعاون ال تعزيز ، وزايدة نظام امللكية الفكرية يف املنطقة الفرعية وتطور
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فسوف تُنفنذ أأنشطة املنطقة الفرعية،  بودانلويبو و للّكٍّ من افعالية التاكليف  املكتب اخلاريج أأيضاً  وف يضمنوس .43
 .قام املقر الرئييس بتنفيذ الأنشطة بنفس املس توى والانتشارمما لو  اكليف أأقلتب ديناميكية يف املنطقة امللكية الفكرية الأكرث 

ش ىت الأحداث اليت سينظمها وفورات يف تاكليف السفر للمشاركني من املنطقة يف وف توجد وعالوة عىل ذكل، س .44
ىل جنيفبودان املنطقة فكثري من بوخارست )مكتب  وسوف  ،ليس دلهيا حىت ال ن رحالت جوية مبارشة من العوامص اإ

 (.ةغرافييكون مقر املكتب أأقرب لهذه البودان من الناحية اجل

املسامهة املقرتحة للبود املضيف يف تشغيل املكتب اخلاريج
 :(مثل توفري املاكتب أأو تغطية تاكليف املرافق أأو الأمن) 8

نشاء مكتب الويبو اخلاريج رى ت .45 ضافية عىل ادلول فرض أأي أأعباء مالية يملنطقة الفرعية لن يف ارومانيا أأن اإ اإ
 خمصصات املزيانية املعمتدة.خبالف الأعضاء، 

وتوفر حكومة  الويبو اخلارجية.ماكتب ، لن تعيق الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية لش بكة ]للتقديرات[ وفقاً و  .46
 رومانيا املاكن الالزم للمكتب اخلاريج بدون تاكليف الإجيار.

لالخرتاعات والعالمات احلكويم كتب امل من املُقدم اكمل ال معادل شطته منتنفيذ أأن  عندكتب امل وسوف يس تفيد  .47
 لالخرتاعات والعالمات التجاريةاحلكويم كتب سوف يكون امل  . ويف هذا الصدد،املكتب الروماين حلق املؤلفالتجارية و 

قلميي مركزاً  17 املكونة من تهعينية، ش بك ال سامهة من ابب امل  مس تعدًا لأن يُتيح، ة نظر اخلريطا]يف مجيع أأحناء البود  عةً وزن مُ ، اً اإ
 .الواردة يف الاقرتاح[

 ة حملية،يغرف جتار  8وجامعات،  5يف  قع حالياً يه تو ،1999منذ عام ُمقامٌة الإقلميية امللكية الفكرية ش بكة مراكز و  .48
هذه ل والغرض الرئييس  .عنيومجعية واحدة من مجعيات اخملرت  ،لصغرية واملتوسطةومجعيتني من مجعيات ماليك الرشاكت ا

 حل.ااملراكز هو تعزيز قمي امللكية الصناعية بني أأحصاب املص

مساعدة لوجستية متخصصة حملايم  ، عند الطلب،مقدِّ أأن يُ  لالخرتاعات والعالمات التجاريةاحلكويم مكتب لل ميكن و  .49
 عيات اخملرتعني.مجل امللكية الفكرية و 

، التجارية واجملمتعات احمللية، والبيئة الأاكدميية، وبيئة الأعاملاملكتب احلكويم  روابط وس يطة بني راكز مبثابةوهذه امل .50
 واملؤسسات احمللية. ،واخملرتعني ،واملدارس الثانوية

ىل ذكل، ضافةً اإ و  .51 مجلع مزيد من ، عىل املس توى الوطين، ّجوداً املؤسسات الرومانية  سوف يبذل رشاكء املكتب من اإ
تقدمي  . وميكن أأيضاً اجلهات املعنيةالهيئات غري احلكومية أأو غريها من  وأأ من القطاع اخلاص طة الأموال من أأجل ش ىت الأنش

ىل ا  لحصول عىل دمع مايل.ل ملفوضية الأوروبيةطلبات اإ

ىل بوخارست،  يتاكليف نقل موظفوميكن حتمل  .52 جيار و الويبو اإ املوظفني، وتاكليف املعيشة يف مساكن رسوم اإ
لهيا من جنيفتذاكر السفر و  ،العامصة لهيا)ومن العوامص الأخرى يف املنطقة  واإ  (.واإ

                                                
8

اذلي يوفره البود ل يفرض متويل املاكتب اخلارجية، من غري المتويل )اثنيا( من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: "11تنص الفقرة  
ضايف عىل ادلول الأعضاء غري ما هو خمّصص يف املزيانية العادية   ."املعمتدةاملضيف أأو بود أ خر يوّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب، أأي عبء مايل اإ
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 املقر والامتيازات

س يكون موقع املكتب اخلاريج يف وسط بوخارست، يف مبىن مكتبة رومانيا الوطنية، وسيس تفيد من مساحة واسعة  .53
د بأأحدث املرافق. وترد صور املبىن واملساحة املتاحة لس تضافته يف 240)  (.1هذه الوثيقة )انظر املرفق  مرتا مربعا( ويُزون

ويتيح موقع املكتب فرصا للتعاون. فهو موجود داخل املنطقة الإدارية الاسرتاتيجية )احلكومة والربملان(، وقرب يّح  .54
الأعامل )غرفة رومانيا للتجارة والصناعة، وحممكة التحكمي التجاري ادلويل، واملؤسسات املرصفية( وميكن بلوغه من مطار 

 دقيقة تقريبًا. 45ادلويل يف غضون العامصة 

الامتيازات واحلصاانت املنصوص علهيا يف اتفاقية امتيازات الأمم مجيع مبانيه، خيص ، فامي يُمنَح مكتب الويبو اخلاريج .55
، واتفاقية امتيازات الواكلت املتخصصة وحصاانهتا 1946فرباير  13 بتارخييف نيويورك  تمد اعتُ يتاملتحدة وحصاانهتا، ال

 )املرفق اخلامس عرش(. 1947نومفرب  21 بتارخييف نيويورك اليت اعُتمدت 
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1اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج
 

 امس البود الراغب يف فتح مكتب خاريج:

 السعوديةاململكة العربية 

قلميية ☒ بصفة وطنية  ☐ نيابة عن مجموعة بودان أأو مجموعة اإ

ذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة ب قلميية:اإ قلميية، فريىج ذكر لك البودان املعنية أأو امس اجملموعة الإ  ودان أأو مجموعة اإ

ميي يف تونس". ومل حتدد البودان املشموةل ابلقرتاح ول البودان املؤيدة هل[. ىل "مكتب اإقل  ]يشري الاقرتاح اإ

 هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتابًة؟

 ☐ ل ☒ نعم

ينبغي للك دوةل عضو ترغب يف  من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: " 2)تنص الفقرة 
ذا ما اتفق أأعضاؤها عىل ذكل، أأن  ميية، اإ اس تضافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية، أأو نيابة عن مجموعة بودان أأو مجموعة اإقل

  كتابيا."(ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل

2مسوغات فتح مكتب خاريج
: 

ترغب اململكة العربية السعودية بصفهتا الوطنية يف اس تضافة مكتب خاريج للمنظمة العاملية للملكية الفكرية  .1
(WIPO ،يف أأراضهيا، وذكل ملا تمتتع به اململكة من موقع جغرايف اسرتاتيجي، ولتنوع الرثوات الطبيعية عىل أأراضهيا )

و دعامً لطموحات اململكة يف توفري أأعىل نس بة حامية  ململكة من هنضة اقتصادية صناعية وحركة جتارية كبرية،تعيشه ا وملا
حلقوق امللكية الفكرية وخللق بيئة جتارية أأكرث أأمااًن واس تقطااًب للرشاكت التجارية العاملية مبا حيقق أأهداف رؤية اململكة 

ىل الاقتصاد املعريفوى ادلول اقتصادًا يف اجملالت غري النفطي( يف أأن تصبح من أأق2030املس تقبلية )رؤية   .ة والتحول اإ

من أأمه الأهداف الاسرتاتيجية اليت تقوم حكومة اململكة العربية السعودية عىل  :2020برانمج التحول الوطين  .2
طار )برانمج التحول الوطين  ىل اجملمتع 2020تعزيزها وتطويرها مضن اإ املعريف، ومهنا سّن وحتديث ( يه القفزة النوعية اإ

قامة الصناعات  القوانني والأنظمة اخلاصة حبامية حقوق امللكية الفكرية للجهات والأفراد وتوفري املناخ املالمئ لالستامثر، وحتفزي اإ
ىل اململكة وضامن حفظ حقوق امللكية الفكرية هلم  .القامئة عىل الابتاكر، للعمل عىل تسهيل نقل التقنية اإ

نشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية مضن )برانمج التحول الوطين تعمل املو  .3 (، واليت هتدف 2020ملكة حاليًا عىل اإ
ىل تعزيز دور اململكة يف حامية حقوق امللكية الفكرية وتطوير الترشيعات اخلاصة هبا، كام متكن املس تفيدين من تسجيل  اإ

اتحة حق التقايض يف حال انهتاك ح ىل قياهما بدور التوعية والتحفزي يف الابتاكر والإبداع حقوقهم وحفظها واإ ضافًة اإ قوقهم، اإ
قامة املعارض واملنتدايت يف ش ىت جمالت امللكية الفكرية، والعمل عىل  حداث الربامج النوعية يف جمالت امللكية الفكرية واإ ابإ

كـالهيئة العامة للمنشأ ت الصغرية واملتوسطة التعاون مع اجلهات ذات العالقة واملس تفيدة من حامية حقوق امللكية الفكرية 
                                                

1
لهيا.( يف مرفق ه.A/55/13 Provترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية )بصيغهتا املبينة يف الوثيقة    ذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإ
2

املغزى من املكتب اخلاريج ويقرتح وليته مع  ]...[ينبغي أأن حيّدد الاقرتاح من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: " 6تنص الفقرة  
نشطة، مبا فهيا الأنشطة الإقلمي الأ بيان: أأية احتياجات و  ن وجدت؛ وبيان القمية املضافة اإىل غراض والنطاق املقرتح لأأ يالء  ، معبرامج املنظمة أأنشطة تنفيذية اإ اإ

مترارية املزيانية] عناية خاصة لالعتبارات احملّددة يف القسمني دال  ."[قعااجلوانب اجلغرافية/املو ]وهاء  [الاس تدامة املالية واس 
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ومدينة املكل عبدالعزيز للعلوم والتقنية و بنك التمنية الاجامتعية والهيئة العامة لالستامثر واجلامعات يف مسائل البحث العلمي 
نتاّجم الفكري.  ومجيع أأطياف اجملمتع املس تفيدين من حامية اإ

قامة عالقات جتارية مع وعيل الصعيد اخلاريج وادلور البارز وامل  .4 تنايم لقتصاد اململكة عامليا وما ترتب عليه من اإ
ادلول الأخرى عىل مس توى احلكومات من ّجة وقيام رشااكت جتارية بني الرشاكت السعودية ونظرياهتا يف ادلول الأخرى من 

قوق ال خرين( بتعزيز دورها يف ّجة أأخرى، فقد حرصت اململكة العربية السعودية محلاية حقوقها )مع الالزتام حبفظ ح
التفاقيات ادلولية اليت تنظم هذه النشاطات اليت من أأبرزها اتفاقية منظمة التجارة العاملية اخملتصة بتنظمي العالقات التجارية 

 بشلك عام، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت تركز عىل حامية امللكية الفكرية بأأشاكلها اخملتلفة.

عامليًا والرتتيب الثاين عىل مس توى ادلول العربية وحققت الرتتيب  49م، حصلت اململكة عىل الرتتيب 2016م يف العا .5
الرابع عىل مس توى العامل الإساليم بعد مالزياي والإمارات وتركيا، وتقدمت يف الرتتيب عىل دول متقدمة مثل الربازيل والهند، 

يف  38حىت حققت الرتتيب  2013و 2012وحتسن تدرجييًا يف الأعوام  2011م يف العا 54حيث اكنت اململكة متثل الرتتيب 
يف العام املايض، كام حققت اململكة الرتتيب اخلامس عىل مس توى دول الرشق الأوسط  43وتراجعت للرتتيب  2014العام 

 وشامل أأفريقيا.

فقد حصلت اململكة عىل الرتتيب الأوىل عىل وفامي خيص مؤرش جذور الابتاكر يف جمال حامية حقوق امللكية الفكرية  .6
ذ يعمتد املؤرش عىل س تة راكئز: براءات  21، وعىل ترتيب 2017مس توى العامل العريب يف عام  عىل املس توى العاملي، اإ

ىل الأسواق، التصديق عىل  الاخرتاع، العالمات التجارية، حقوق التأأليف والنرش، الأرسار التجارية، الوصول اإ
 ادلولية. املعاهدات

 وفامي ييل مواطن قوة حمددة للمملكة العربية السعودية: .7

 ،يداع الرباءات عرب الإنرتنت  بيئة براءات حممكة تتيح اإ

  طار أ لية يداع الرباءات اخلاصة ابملس تحرضات الصيدلنية عن طريق نظام الرابط يف اإ  ،2013واإ

 مة جتاريةوجيوز للجامرك مصادرة السلع املقودة املشتبه يف انهتاكها لعال. 

، والإبداعتعمل اململكة العربية السعودية يف جمال حقوق امللكية الفكرية عىل توعية اجملمتع وحتفزيه عىل الابتاكر و  .8
قامة أأنشطة وبرامج عدة نذكرها فامي ييل:  وذكل ابإ

  عقد ندوات ولقاءات واجامتعات وورش معل خمتلفة، لتعزيز الوعي بشأأن حقوق امللكية الفكرية
 احرتاهما. ةوأأمهي

 :متابعة مؤرش الابتاكر العاملي لرفع مس توى الابتاكر ابململكة من خالل ما ييل 

  تشكيل فريق معل وطين ملتابعة مؤرش الابتاكر العاملي لرفع مس توى الابتاكر ابململكة لتحقيق
 .2030واملرتبطة برؤية اململكة  2020مبادرات التحول الوطين 

  ات اخلاصة ابململكة.يبو يف املؤرشالتنس يق مع الو 
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  ابململكة مبا  والإبداعالعمل عىل تعديل وتطوير الأنظمة والس ياسات والترشيعات دلمع مشاريع الابتاكر
 يتناسب مع التطورات احلديثة يف جمال امللكية الفكرية.

 نشاء هيئة متخصصة خلدمة بيئة تمنية الابتاكر يه الهيئة العامة للمنشأ ت الصغرية واملتوسط  ة.مت اإ

  نشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية لضم مجيع جمالت امللكية الفكرية ابململكة حتت جاري العمل حاليًا عىل اإ
 مظةل واحدة.

  ىل الإسهام يف تطوير طالق جائزة خادم احلرمني الرشيفني لتكرمي اخملرتعني واملوهوبني واليت هتدف اإ مت اإ
ىل جممتع املعرفة وتشجيع جمالت العلوم والتقنية والابتاكر يف امل ملكة، واملنتجات القامئة علهيا دعامً للتحول اإ

ىل تمنية روح  نتاج الفكري، ابلإضافة اإ وتكرمي اخملرتعني واملوهوبني املمتزيين يف اجملالت العلمية والتقنية والإ
 الإبداع والابتاكر والاخرتاع وحتفزي املواهب والقدرات.

 طالق " برانمج ابدر حلاضن ىل 2007ات التقنية " يف اململكة عام مت اإ م، وهو برانمج وطين شامل يسعى اإ
 تفعيل وتطوير حاضنات الأعامل التقنية لترسيع ومنو الأعامل التقنية الناش ئة يف اململكة.

  طالق برانمج " دمع الأفاكر الابتاكرية العلمية والتقنية " وهو أأحد برامج منح البحوث ابململكة العربية مت اإ
نتاج والتطوير السعو  دية، موجه دلمع الأفاكر الإبداعية اليت ميكن بلورهتا وتطبيقها حلل مشالكت التمنية والإ

ىل اخرتاعات.  ويقدم دمع مايل للمساعدة يف تطوير الأفاكر الإبداعية وحتويلها اإ

 م دلمع الش باب مت اطالق برانمج " مسارات " وهو أأحد برامج ادلمع املايل يف اململكة العربية السعودية، مص
الراغبني مبامرسة العمل احلر، حيث يتضمن الربانمج مشاريع عدة من مضهنا " مرشوع مسار الاخرتاع " وهو 

ىل مشاريع صغرية  مرشوع لإقراض الش باب مببلغ مايل دلمعهم يف تطبيق ابتاكراهتم وحتويل اخرتاعاهتم اإ
صالت " اذلي يقدم كذكل قرضًا ماليًا وانش ئة، وأأيضًا يتضمن الربانمج " مرشوع مسار توطني الت

يس هتدف دمع املشاريع متناهية الصغر يف جتارة قطاع أأّجزة التصالت وملحقاهتا وكذكل صيانهتا، ابلإضافة 
 .لأربعة مسارات أأخرى دلمع مشاريع الأفراد واملنش ئات الصغرية

 (:WIPO) التفاقيات والأعامل اليت متت مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية

ىل املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف عام  .9 م، وأأصبحت عضو 1982وقّعت اململكة العربية السعودية اتفاقية الانضامم اإ
ىل متثيل اجلهات  مسامه يف فعاليات املنظمة ويشارك يف اجامتعات امجلعية العامة س نواًي ممثلني عىل أأعىل مس توى، ابلإضافة اإ

الزتمت اململكة العربية السعودية لكوهنا عضوًا يف املنظمة العاملية و  يع امللكية الفكرية يف املنظمة.احلكومية عىل مجيع مواض 
للملكية الفكرية يف عدد من التفاقيات املنبثقة من املنظمة العاملية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العاملية، عىل النحو ال يت: 

م؛ معاهدة التعاون 2013م؛ معاهدة قانون الرباءات 2004اية املصنفات الأدبية والفنية م؛ اتفاقية برن محل2004اتفاقية ابريس 
م. كام أأن اململكة العربية السعودية عضوًا يف منظمة التجارة العاملية من عام  2005؛ اتفاقية تريبس 2013بشأأن الرباءات 

العاملية للملكية الفكرية، أأصدرت اململكة عدد من الأنظمة م. وتطبيقًا للزتام اململكة يف التفاقيات ادلولية للمنظمة 2005
 احمللية اليت ختدم وحتفظ حقوق املس تفيد احمليل والأجنيب، وهن عىل النحو ال يت:

  :نظام براءات الاخرتاع والتصماميت التخطيطية لودارات املتاكمةل 1الأنظمة الأساس ية للملكية الفكرية .
. نظام العالمات التجارية؛ 3. نظام حامية حقوق املؤلف؛ 2لصناعية؛ والأصناف النباتية والامنذج ا

 . نظام املؤرشات اجلغرافية )حتت ادلراسة(.5الأسامء التجارية؛  نظام .4
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  :نظام  .3. نظام جملس الوزراء؛ 2. النظام الأسايس للحمك؛ 1الأنظمة اجلانبية اليّت ختدم حقوق امللكية الفكرية
. نظام عقوابت نرش الواثئق واملعلومات الرسية 6. نظام التحكمي؛ 5الرشاكت؛  . نظام4جملس الشورى؛ 

فشاهئا؛  . نظام ماكحفة جرامئ 10. نظام القضاء؛ 9. نظام ديوان املظامل؛ 8. نظام ماكحفة الغش التجاري؛ 7واإ
ق والتدابري التعويضية . القانون املوحد ملاكحفة الإغرا12. نظام حامية التعامالت الإلكرتونية؛ 11املعلوماتية؛ 

نظام ماكحفة  .15. نظام املنافسة؛ 14. نظام البيع ابلتقس يط؛ 13والوقائية دلول جملس التعاون اخلليج العربية؛ 
نظام الإجتار  .18. نظام البياانت التجارية؛ 17. نظام املنشأ ت واملس تحرضات الصيدلنية؛ 16التسرت؛ 

. نظام 21. نظام املؤسسات الصحفية؛ 20م الإجراءات اجلزائية؛ . نظا19ابلأمسدة واخملصبات الزراعية؛ 
. 25السجل التجاري؛  قانون .24. نظام املرافعات الرشعية؛ 23. نظام املطبوعات والنرش؛ 22التصالت؛ 

. قواعد املرافعات والإجراءات أأمام 28. نظام مكتبة املكل فهد الوطنية؛ 27. نظام املناطق؛ 26نظام الإيداع؛ 
. نظام الواكلت 31احملامك التجارية؛  قانون .30. نظام العمل للمملكة العربية السعودية؛ 29يوان املظامل؛ د

 التجارية.

نفاذ  حقوق امللكية الفكرية اإ

ذلكل اللجنة ادلامئة  أأنشأأتقطعت اململكة العربية السعودية شوطًا كبريًا يف احلفاظ عىل حقوق امللكية الفكرية حيث  .10
رشاف وزارة التجارة والاستامثر ابململكة، كام حلقوق املل  كية الفكرية واليت تتشلك من عدة ّجات حكومية أأعضاء حتت اإ

أأنشأأت اململكة عدد من الإدارات والوحدات لتطبيق الأنظمة وللمراقبة والتفتيش والضبط يف مجيع مواضيع امللكية الفكرية، 
 ت والفصل فهيا.وّجزت الكوادر القضائية املناس بة يف شأأن الزناعا

 وزارة التجارة والاستامثر

ذ ترشف عىل اللجنة ادلامئة حلقوق امللكية الفكرية  .11 تعترب الوزارة من أأمه الروافد يف حامية حقوق امللكية الفكرية اإ
تسجل  وحتتوي كذكل عىل الإدارة العامة للعالمات التجارية املس ند لها نظام العالمات التجارية واخملتصة يف اس تقبال طلبات

 العالمات والأسامء التجارية ودراس هتا ابلنظر يف مدى توافقها وتطابقها مع الرشوط املوضوعية والشلكية مث تسجيلها.

 وفضاًل عن ذكل: .12

 .لكرتونيًا يف جمال التسجيل والتجديد  تقدم الإدارة خدماهتا اإ

 مضن اختصاصها. تقدم الإدارة عدد من ورش العمل ومحالت توعية يف جمالت امحلاية اليت تقع 

 ( 12( من محةل الباكلوريوس، و )8( مهنم من محةل املاجس تري، و )1( موظف، )21عدد موظفني الإدارة )
 من محةل ادلبلوم مفا دون.

لكرتونيًا؛ بدء العمل بقانون 2016أأبرز أأعامل ومبادرات الإدارة خالل  .13 طالق خدمة جتديد العالمة التجارية اإ م: اإ
 ليجي؛ زايدة الكوادر الإدارية.العالمات التجارية اخل 

ضافة 2017مبادرات الإدارة خالل عام  .14 لكرتونيًا؛ العمل عىل اإ م: العمل عىل مرشوع أأمتته مجيع خدمات الإدارة اإ
لكرتونية للمس تفيدين ويه تسجيل الوكيل يف جسل الوالكء وتقدمي خدمة التظمل والطعن.  خدمات اإ



WO/PBC/26/7 
Annex 

41 
 

 وزارة الثقافة والإعالم

ذ حتتوي عىل الإدارة العامة حلقوق املؤلف واملس ند لها متثل الوزارة جان .15 ب حقويق همم من جمالت امللكية الفكرية اإ
دارة العامة حلقوق املؤلف عدد من الإدارات املتخصصة،  تطبيق نظام حقوق املؤلف، ولضامن سري العمل فقد ُأحدثت لالإ

دارة حامية املصنفات الأدبية؛ 1عىل النحو ال يت:  دارة 2. اإ دارة حامية مصنفات احلاسب؛ 3حامية املصنفات الفنية؛ . اإ . 4. اإ
دارة الرقابة والتفتيش؛  دارة املنظامت ادلولية والعالقات العامة والتدريب.5اإ  . اإ

ىل منظمة التجارة العاملية عىل تنفيذ الالزتامات الواردة يف نظام حامية حقوق  .16 وحرصت الإدارة منذ انضامم اململكة اإ
ا ورد يف لك من اتفاقييت برن وتربس، من خالل التأأكيد عىل اجلهات احلكومية لس تخدام املصنفات املؤلف، وكذكل م

 الفكرية الأصلية يف اكفة اس تخداماهتا، وبشلك خاص برامج احلاسب ال يل.

للتأأكد قامت الإدارة حبمالت تفتيش ية عىل اكفة الرشاكت التجارية اليت تعمتد عىل برامج احلاسب ال يل يف أأنشطهتا،  .17
لزاهمم بتصحيح أأوضاعها يف اس تخدام الربامج الأصلية. ىل جانب اإ  من اس تخداهما للربامج الأصلية، ومتت خمالفة غري امللزتمني اإ

ىل مالحقة اخملالفني، ومت ضبط عدد كبري من الأواكر يف خمتلف مدن  .18 تشارك الإدارة يف امحلالت الأمنية، اليت هتدف اإ
شاكلها، سواء اكنت برامج حاسب أ يل، وأأفالم، ومواد أأ فة وتزوير املصنفات الفكرية باك نسخاململكة اليت اكنت تس تخدم ل 

 مسعية، وكرس تشفري القنوات الفضائية وغريها من الانهتااكت احلقوقية.

رية حترص الإدارة عىل التواجد ادلامئ يف الأسواق من خالل انتشار املراقبني امليدانيني، ملتابعة أأنشطة احملالت التجا .19
 والإعالمية، وضبط اخملالفات.

 أأبرز أأعامل الإدارة العامة حلقوق املؤلف: .20

  نشاء جلنتني يف الرايض وجدة، حبيث ل تزيد مدة جراءات النظر يف اخملالفات، واإ ىل ترسيع اإ معدت الإدارة اإ
 النظر يف اخملالفات اليت تعرض علهيا عن شهرين من اترخي ضبطها.

 ني برفع قمية العقوابت بشلك تصاعدي س نواي لفرتاض ان الوعي جتاه مراعاة قامت الإدارة بتوجيه اللجنت
 حقوق ال خرين قد أأصبح من أأساس يات املامرسات التجارية.

  ىل ديوان املظامل للعقوابت اليت تزيد قميهتا عن  100بدأأت الإدارة يف تفعيل العقوابت الرادعة من خالل الرفع اإ
 التأأييد من ادليوان. أألف رايل أأو عقوبة احلبس وتس تلزم

  تعمل الإدارة حاليًا لتنظمي أأوضاع حمالت بيع وتسويق أأّجزة اس تقبال بث القنوات الفضائية، وتسويق بطاقات
قفال اكفة احملالت اليت متارس نشاطها بال ترخيص من وزارة  القنوات املشفرة، وسيمت خالل الشهور القادمة اإ

  خمالف للنظام.الثقافة والإعالم، أأو متارس نشاطها بشلك

  تعمل الإدارة عىل النرش والإعالن من خالل وسائل الإعالم عن اخملالفات اليت يمت ضبطها أأوًل بأأول، ومن مث
عالن العقوابت اليت تصدر حبق اخملالفني، ونرش التحقيقات املصورة لعمليات الإتالف للمصنفات  اإ

 واملزورة. املنسوخة
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 :2017 – 2016ؤلف خالل العامني مبادرات الإدارة العامة حلقوق امل .21

  ،دراج الشاكوى اليت يتقدم هبا أأحصاب احلقوق دارة ابملوقع الإلكرتوين للوزارة، وفيه يمت اإ نشاء موقع خاص لالإ اإ
ماكهنم تتبع سري الإجراء املتخذة عىل شكوامه، وما يصدر حيق املعتدين من عقوابت، وجيري العمل حاليا  وابإ

 يفي بأأغراض الإدارة، ويضمن التفاعل مع أأحصاب احلقوق. عىل حتديثه وتطويره حبيث

  دارية، ملضاعفة نشاطها من القيام جبولت وزايرات ميدانية عىل املنشأ ت قامت الإدارة بزايدة الكوادر الإ
 التجارية واخلدمية اليت تس تخدم املصنفات الفكرية يف أأنشطهتا، بناء عىل شاكوى مقدمه من أأحصاب احلقوق.

  دارة بتقدمي عدد من أأوراق العمل يف جمال اختصاصها يف ندوات وورش معل حملية.شاركت الإ 

 مدينة املكل عبدالعزيز للعلوم والتقنية

 تعترب املدينة من أأمه دعامئ الابتاكر يف اململكة حيث تش متل عىل مكتب الرباءات السعودي القامئ عىل الأعامل ال تية: .22

 لتصماميت التخطيطية لودارات املتاكمةل والأصناف النباتية يس ند للمكتب نظام براءات الاخرتاع وا
 الصناعية. والامنذج

  يعترب املكتب هو اجلهة احلكومية املس ئوةل عن اس تقبال طلبات تسجيل وحفص ومنح براءات الاخرتاع
 والرباءات النباتية وشهادات الامنذج الصناعية والتصاممي التخطيطية لودوائر املتاكمةل يف اململكة.

 جراء  لكرتونيًا.اإ ات املكتب مت حتويلها مجيع اإ

  يقدم املكتب العديد من ادلورات وورش العمل العامة واملتخصصة يف جمالت امحلاية اليت تقع
 اختصاصاته. مضن

  نشاء حلقات وصل بني اجلامعات ومراكز دمع الابتاكر واملراكز البحثية لتكوين رشااكت يشارك املكتب يف اإ
 بتاكر ونقل التقنية.لتعزيز مفهوم الا

 ( من محةل شهادة ادلكتوراه و 1( نساء، مهنم )14( رجال و )122( موظفًا، )136عدد موظفي املكتب )
( 37( من محةل الباكلوريوس، و )68( ماجس تري يف امللكية الفكرية، و )3( من محةل املاجس تري و )27)

 دبلوم وما دون.

  157م( 2016-2015يبو خالل عايم )تعلمي عن بعد يف أأاكدميية الو بلغ عدد املشاراكت من املكتب يف برامج ال 
 برانجمًا. 11مشاركة يف 

 ( بلغ عدد املشاركني من املكتب يف برامج املدرسة الصيفيةSummer School.مثانية مشاركني ) 

دارة طلبات امحل2؛ Kacst_SPO@ . تويرت1أأبرز أأعامل ومبادرات املكتب:  .23 لكرتوين لإيداع واإ . 3اية؛ . نظام اإ
عداد دليل لفحص طلبات براءات الاخرتاع والامنذج الصناعية؛ 4تطبيق لأأّجزة اذلكية؛  . 6. ترمجة تصنيف لواكرنو؛ 5. اإ

دارية؛  جراءات اإ عداد أأدةل اإ طالق هوية متاكمةل للمكتب )شعار وموقع خاص(؛ 7اإ . احلصول عىل شهادات نظم 8. دراسة اإ
دارة اجلودة الأيزو   .2008:  9001اإ
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 املبادرات احلالية: .24

  عداد ترخيص وكيل براءات ابلتعاون مع وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامني )متطلب وفق النظام اإ
 ولحئته التنفيذية(.

 .دارة امللكية الفكرية" للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  وضع برامج تدريبية يف "اإ

 .عداد س ياسات امللكية الفكرية للمؤسسات البحثية  اإ

 ىل معلومات براءات الاخرتاع واس تخداهما لتعزيز الابتاكر حتسني  .والإبداع النفاذ اإ

 .عداد برامج لتأأهيل مدربني يف جمال امللكية الفكرية  اإ

 .عداد منصة لتبادل تقارير الفحص مع ماكتب الرباءات  اإ

 .عداد أأدةل متطورة يف جمال الفحص لرباءات الاخرتاع والامنذج الصناعية  اإ

  عداد حمرك تر نلكزيي-مجة )عريباإ  ( يف جمال براءات الاخرتاع.اإ

. برامج 1م(: 2018م/2017أأبرز الأعامل املس هتدفة بني املكتب واملنظمة العاملية للملكية الفكرية خالل الثنائية ) .25
اكدمييات . مرشوع الأ 2احلصول عىل املاجس تري ابلشرتاك بني أأاكدميية الويبو واجلامعات واملاكتب الوطنية للملكية الفكرية؛ 

عداد مناجه لتعلمي امللكية الفكرية؛ 3الناش ئة؛  عداد ترخيص وكيل براءات؛ 4. اإ . الربانمج املشرتك بني الويبو واملنتدى 5. اإ
. قاعدة بياانت الويبو لأأحباث 7؛ WIPO GREEN. قاعدة بياانت الويبو البيئية 6الاقتصادي العاملي ملساعدة اخملرتعني؛ 

WIPO Research. 

" مذكرة تفامه للتعاون يف جمال براءات الاخرتاع 1قية التعاون بني مكتب الرباءات السعودي واملاكتب الأخرى: "اتفا .26
( ويه يف املرحةل EPOبني مكتب الرباءات السعودي )مدينة املكل عبدالعزيز للعلوم والتقنية( ومكتب الرباءات الأوريب )

ملكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية ومكتب الرباءات السعودي )مدينة " برانمج تعاون بني ا2الهنائية من توقعهيا؛ "
( SIPO" مذكرة تفامه ما بني مكتب امللكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبية )3املكل عبدالعزيز للعلوم والتقنية(؛ "

 لعربية السعودية.ومكتب الرباءات السعودي )مدينة املكل عبدالعزيز للعلوم والتقنية( يف اململكة ا

 وزارة املالية

تعترب مصلحة امجلارك اجلهة املمثةل لوزارة املالية ويه الركزية الأساس ية يف احلفاظ عىل حقوق امللكية الفكرية اكلغش  .27
ىل أأرايض اململكة العربية السعودية، ولأجل ضامن سري العمل فقد قامت مصلحة امجلارك  التجاري أأو التقليد من النفاذ اإ

حدا دارة حقوق امللكية الفكرية بعدد )ابإ ( موظفني يف لك منفذ من منافذ اململكة العربية 3( موظفًا مجركيًا مبعدل )30ث اإ
 السعودية ومت تدريهبم وتطويرمه يف جمال الغش التجاري والتقليد وحامية حقوق امللكية الفكرية.
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 أأعامل ومبادرات مصلحة امجلارك: .28

  ظفني واملوظفات يف دورات وورش العمل العامة واملتخصصة يف قامت مصلحة امجلارك بتدريب املو
 ( موظف.468اختصاص املصلحة يف جمال امللكية الفكرية، حيث بلغ عدد املس تفيدين )

 .تعقد مصلحة امجلارك لك عامني مؤمتر خاص حبقوق امللكية الفكرية ويمت فيه دعوة املهمتني هبذا اجملال 

  تدى عريب عىل مس توى رفيع حلقوق امللكية الفكرية ويمت دعوة اخملتصني تعقد مصلحة امجلارك لك عامني من
 هبذا اجملال عىل مس توى ادلول العربية.

  حصلت مصلحة امجلارك السعودية عىل جائزة المتزي من قبل منظمة امجلارك العاملية يف جمال حامية حقوق
 امللكية الفكرية.

 ديوان املظامل

ية املس ند لها النظر يف تظلامت الأفراد عىل القرارات الإدارية والفصل يف منازعات ديوان املظامل يه اجلهة القضائ  .29
ىل القضاء العام وتولت  2016امللكية الفكرية من انحيتيه التجارية واجلزائية أأيضًا، لكن مع حلول عام  مت سلخ القضاء اجلزايئ اإ

قضاء التجاري فال يزال ديوان املظامل خمتص ابلنظر والفصل هبا ادلوائر اجلزائية معلها والوظائف املس ند لها، أأما فامي خيص ال
نشاء دوائر جتارية يف القضاء العام. ىل أأن يمت اإ وعىل ذكل فقد احدث ادليوان مدونة قضائية حتمل مجيع القضااي اليت مت  اإ

اكنت ادلعوى مقامة عىل ّجة الفصل فهيا يف جمال حقوق امللكية الفكرية بشقية التجاري واجلزايئ وأأيضًا الإداري يف حال 
ومرفق رابط املدونة  حكومية لرفضها تسجيل معل ملكية فكرية أأو شطهبا حلق من جسالهتا وغريها من ادلعوى الإدارية.

 http://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Pages/default.aspxالقضائية: 

جمال تطبيق أأحاكم أأنظمة حقوق امللكية الفكرية اخملتلفة، توافقًا مع توجه ويعزتم ادليوان تطوير الكوادر القضائية يف  .30
نشاء الهيئة العامة للملكية الفكرية.2020اململكة يف "برانمج التحول الوطين   " ابإ

جراءات دمج موضوعات امللكية الفكرية الرئيس ية يف ّجاز اإ  .31 ن اململكة العربية السعودية قطعت خطوات متقدمة يف اإ
داراًي وس يتبعها وضع اسرتاتيجية مو موحد يمت   يبو.حدة ابلتعاون التام مع منظمة الو تع ابلس تقالل التام ماليًا واإ

تمتتع اململكة العربية السعودية بثقل اقتصادي وس يايس عامليًا، حيث تعد من أأبرز الأعضاء يف معظم املنظامت ادلولية  .32

 وأأمهها ومهنا ما ييل:

 .مجموعة العرشون 

 حدة.الأمم املت 

 .جامعة ادلول العربية 

  جملس التعاون دلول اخلليج العربية )ويه دوةل املقر(، ويضم هذا اجمللس مكتب لرباءات الاخرتاع، وهو
قلميي خيدم دول جملس التعاون الست.  مكتب اإ

 .حركة عدم الاحنياز 
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 .)رابطة العامل الإساليم )ويه دوةل املقر 

 ر(.منظمة التعاون الإساليم )ويه دوةل املق 

 .صندوق النقد ادلويل 

 .املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

 .منظمة التجارة العاملية 

 .)منظمة ادلول املصدرة للنفط )أأوبك 

  املتحدة للرتبية والعمل والثقافة. الأمممنظمة 

 .منظمة امجلارك العاملية 

 .املنظمة البحرية ادلولية 

 .منظمة الس ياحة العاملية 

 اذلرية. الواكةل ادلولية للطاقة 

 .منظمة الصحة العاملية 

ن اململكة العربية السعودية من مضن ادلول اليت ل ختضع لأية قوامئ أأو قيود سلبية دولية يف جمال التقيد ابحرتام واإ  .33
( 301حقوق امللكية الفكرية فعىل سبيل املثال اململكة ليست مضن ادلول اليت ختضع للمراقبة وفقًا للقامئة السلبية الأمريكية )

نفاذ عىل احلدود يف ضبط السلع املزيفة واملغشوشة  كام أأهنا احتلت املركز الثاين للعامني الأخريين عىل التوايل يف معليات الإ
 وفقًا ملنظمة امجلارك العاملية.

الولية املقرتحة للمكتب اخلاريج
2

: 

الغرض
2

: 

 املعنون "نطاق الأنشطة املقرتح"[]انظر اجلزء 
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حنطاق الأنشطة املقرت 
2

ن وجدت  ميية اإ  :(3)مبا يف ذكل الأنشطة الإقل

ىل الاقتصاد املعريف كرافد من روافد التمنية حيث  تعمل اململكة حاليًا عىل .34 عدد من الاسرتاتيجيات لتعزيز الوصول اإ
نشاء عدد من املدن الاقتصادية وا نشاء عدد من اجلامعات يف الأعوام القليةل املاضية يف اكفة الأقالمي ومت اإ لصناعية مت اإ

ىل تشجيع اجلامعات والرشاكت الكربى كرشكة أأرامكو  وحاضنات التقنية حيث أأدى هذا احلراك الاقتصادي واملعريف اإ
نشاء وحدات متخصصة ابمللكية الفكرية تشجع عىل الابتاكر والاخرتاع وحاميهتا، وس يعزز ذكل من  ىل اإ ورشكة سابك اإ

 ع الرشاكة والتنس يق املبارش مع املنظمة من خالل املكتب املقرتح .التنس يق والرشاكة بيهنام ليكون منوذجًا لتشجي

( واليت تعد نقطة حتول للمملكة حيث هتدف يف جعل 2030اململكة رؤية اسرتاتيجية تمنوية )رؤية  وضعتكام  .35
يف حتقيق هذه الرؤية يبو طية، وسيسامه املكتب اخلاريج للو اململكة من أأكرب ادلول الاقتصادية عامليًا يف اجملالت الغري نف 

 عرب النقاط التالية:

  واملتوسطةتعزيز قدرات الرشاكت الصغرية. 

 .بداع والابتاكر  تعزيز حتسني البيئة التعلميية احملفزة لالإ

 .املساعدة يف تأأسيس رشاكت تقنية انش ئة ذات قمية مضافة 

 .تشجيع الاستامثر الأجنيب 

  مهنا.تعزيز أأمهية امللكية الفكرية وأ لية الاس تفادة 

سهام املكتب اخلاريج يف تنفيذ برانمج الويبو اإ
2

: 

ن اململكة مقر لعدد من املنظامت اخلليجية والإسالمية الهامة اكلأمانة العامة دلول جملس التعاون دلول اخلليج  .36 اإ
نشاء هذا الإساليم، البنك الإساليمالعربية، منظمة التعاون  املكتب اخلاريج  للتمنية، املكتب اخلليجي لرباءات الاخرتاع واإ

 سوف يعزز رشااكت متبادةل معها ويسهل التواصل مع هذه املنظامت الهامة.

ن اململكة من مضن مجموعة ادلول العرشين ) .37 يز ّجود اململكة ابلتعاون مع (، وذكل سوف يسهم املكتب يف تعز G20واإ
عات املتعلقة ابمللكية الفكرية أأو التحول يبو من خالل التنس يق املبارش مع املكتب يف طرح أأية موضوعات مضن املوضو الو 

طارها الإقلميي. ىل الاقتصاد املعريف ونقاًل للتقنية والتنافس ية دلى هذه اجملموعة وكذكل اجملموعة العربية يف اإ  اإ

املسامهة املقرتحة للبود املضيف يف تشغيل املكتب اخلاريج
 :)مثل توفري املاكتب أأو تغطية تاكليف املرافق أأو الأمن( 4

 [املسامهة املقرتحة حتدد]مل 

 

                                                
3

جيوز أأن ينفّذ املكتب اخلاريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق الويبو اخلارجية عىل ما ييل: " )اثنيا( من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب10و 10تنص الفقراتن  
قلميية ويدمعها، يف حال موافقة البودان اليت سيشملها املكتب اخل7الأسايس احملّدد يف الفقرة  اريج ، مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بودان أأو مجموعة اإ

، مبا يشمل ّس تكل الأنشطة حبقوق أأي بود أ خر يف املنطقة الإقلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو العادية، ل س امي عىل الصعيد الوطينعىل ذكل. ول مت
ىل تكل البودان مبارشة من مقر الويبو الرئييس  ."تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإ

4
ل يفرض متويل املاكتب اخلارجية، من غري المتويل اذلي يوفره البود هيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: ")اثنيا( من املبادئ التوج 11تنص الفقرة  

ضايف عىل ادلول الأعضاء غري ما هو خمّصص يف املزيانية العادية   ."املعمتدةاملضيف أأو بود أ خر يوّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب، أأي عبء مايل اإ
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1اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج
 

 امس البود الراغب يف فتح مكتب خاريج:

 تركيا

قلميية ☒ بصفة وطنية  ☐ نيابة عن مجموعة بودان أأو مجموعة اإ

قلميية، فريىج ذكر لك البودان املعنية أأو ا ذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بودان أأو مجموعة اإ قلميية:اإ  مس اجملموعة الإ

ىل أأن[  قلمييٌ ]يشري الاقرتاح اإ  .املكتب اخلاريج املُنتَظر يف تركيا س يكون هل بعٌد اإ

 البودان املؤيدة هل[. د البودان املشموةل ابلقرتاح ول]مل حتد

 هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتابًة؟

 ☐ ل ☒ نعم

ينبغي للك دوةل عضو ترغب يف  بادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: "من امل  2)تنص الفقرة 
ذا ما اتفق أأعضاؤها عىل ذكل، أأن  ميية، اإ اس تضافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية، أأو نيابة عن مجموعة بودان أأو مجموعة اإقل

 ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا."(

فتح مكتب خاريجمسوغات 
2

: 

الاهامتمات الرئيس ية  جعلت حامية حقوق امللكية الفكرية أأحدخطة معل عن  2008أأعلنت احلكومة الرتكية يف عام  .1
يذااًن ببدء هذا الإعالن  واكنلتمنية الاقتصادية يف تركيا. تحقيق ال   نظام حقوق امللكية الفكرية.ل تطور جديد اإ

منوية امخلس ية السابعة والثامنة والتاسعةو املتخصصةاللجان تقارير الوطنية مثل  اتل واثئق الس ياسمتتش  و  .2  اخلطة الت
جياد برامج لتعلمي امللكية الفكرية و احلاجة خبصوص بياانت عىل  1995منذ عام  ىل اإ القانون لكيات  يفعلهيا  التدريباإ

 والعلوم الاجامتعية.والفنون،  ،هندسةوال  ،والإدارة ،الاقتصادأأقسام الأخرى ذات الصةل مثل  اجلامعية، بل ويف الأقسام

ىل مزيد من ات هذه يف املقام الأول عىل س ياسال واثئق وتؤكد  .3 جمال امللكية الأاكدمييني واملهنيني العاملني يف احلاجة اإ
 .ذهالختا قرتح تدابري مناس بةتو  ،امللكية الفكرية بأأمورملس توى الوعي العام وتوكد أأيضًا عىل الاخنفاض النس يب الفكرية، 

 تدريسمع حقوق امللكية الفكرية ومع بطريقة أأو بأأخرى لحكومة تتعامل ية ورقابية اتبعة لعدة هيئات تنس يق وتوجد  .4
 امللكية الفكرية.

                                                
1

لهيا..A/55/13 Provدئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية )بصيغهتا املبينة يف الوثيقة ترد املبا   ( يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإ
2

يقرتح وليته مع املغزى من املكتب اخلاريج و  ]...[ينبغي أأن حيّدد الاقرتاح من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: " 6تنص الفقرة  
ن وجدت؛ وبيان القمية املضافة اإىل الأ بيان: أأية احتياجات و  نشطة، مبا فهيا الأنشطة الإقلميية اإ يالء  ، معبرامج املنظمة أأنشطة تنفيذغراض والنطاق املقرتح لأأ اإ

مترارية املالية الاس تدامة] عناية خاصة لالعتبارات احملّددة يف القسمني دال  ."[قعااملو /اجلغرافية اجلوانب]ء وها [املزيانية واس 
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املناخ املناسب للمستمثرين احملليني معِنّيًة طوال الوقت بتوفري لتحسني بيئة الاستامثر  يةالتنس يق  ول تزال الهيئة .5
قوق امللكية الفكرية، وكذكل يف املتعلقة حب قضاايالمع ه الهيئة التنس يقية بشلك مبارش هذ تتعامل. و عىل حد سواء وادلوليني

ت . تقنية التابعة هلجلنة امللكية الفكرية ال  جراءاتوقد ُأِعدن زمنية ومؤرشات الأداء وخطط معل الداول تتعلق ابجلدة حدن مُ  اإ
يف  اع اخلاص واملنظامت غري احلكومية ورجال الأعامل والتجار الأكرث نفوذاً القط مبشاركة، وذكل الهيئات احلكومية املسؤوةل

  عنمن منظامت غري حكومية وممثلني اللجنة التوجهيية، اليت تتأألف أأيضاً وخضعت خطط العمل هذه للتقيمي من ِقبل تركيا. 
ىل جملس الوزراء. رسالها اإ  القطاع اخلاص، قبل اإ

حدى  .6 نية خطة تق لك جلنة ولستامثر. الالتحسني بيئة  يةالتنس يق للهيئة نية التابعة تق للجان ال اوجلنة امللكية الفكرية يه اإ
طار بياانت الهيئة وأأهدافها العامةمعل خاصة هبا  جراء 2010عام لخطة معل جلنة امللكية الفكرية وقد نصت . يف اإ  عىل اإ

ىل تدريس هيدف  لزاميًة  دورات ت أأن تكونواقرتح ،امللكية الفكرية يف اجلامعاتاإ  .قسام املعنيةيف الأ امللكية الفكرية اإ

نشاء  وزارايً  قراراً  2009جملس الوزراء يف عام  اختذو  .7  عنمرشوع ورقة  دن عِ أُ ممي. و التصالرتيك ل لس اجملابإ
 يف املس تقبل القريب.وف تُصاغ الورقة يف شلكها الهنايئ وس ،مجلسلل وبدأأت مناقش ته يف اجامتعٍّ  ،سرتاتيجيةالا

يف عدة أأمور مهنا  اهدفهويمتثل تعممي من رئيس الوزراء. ب الفكرية والصناعية  تنس يق حقوق امللكية يئةت ه تأأسسو  .8
نفاذ حقوق امللكية الفكريةبني تنس يق ال   .وتطبيقها الهيئات احلكومية ذات الصةل من أأجل زايدة فعالية اإ

ممثيل أألف جملس الهيئة من يتل . والهيئة جملَس  وزارة الثقافة والس ياحةو وزارة الصناعة والتجارة ويرتأأس وكيال  .9
وبورصات السلع القطاع اخلاص، مبا يف ذكل الاحتاد الرتيك للغرف  ممثيل أأيضاً بل يضم ، حفسب احلكومية الكياانت

 ، وهو أأعىل هيئة متثل القطاع اخلاص.الأساس ية

ية ذات أأولوية و أأربعة جمالت تمنتوقع ت شامةل للملكية الفكرية  وخطة معل ورقة اسرتاتيجيةاعُتمدت ، 2015عام  يفو .10
هذه الأهداف وتتحقق . يوالتطور الترشيع ،والوعي ،لملكية الفكريةالاس تغالل التجاري ل وكفاءة، بزايدة الفامي يتعلق 

جراءً  51 مبقتىض  بياانتل وخطة معل ل بشأأن اسرتاتيجية  ورقة أأكرث حتديداً  2015ت يف عام مد، اعتُ نفسه يف الوقتو. اإ
 تعزيز الترشيعي.ال بشلك فعال من خالل زايدة القدرات و يعمل تطوير نظام تسجيل وتوقعت فية، اجلغرا

متوسط املعدل الس نوي لمنو الناجت احمليل وبلغ . عىل مدى العقد املايضمل يتوقف عن المنو  اً تركيا اقتصادومتتكل  .11
 .العامل يف قام اليت حتققتذكل أأحد أأفضل الأر  واكن. 2013و 2002 بني عايم 4.9% الإجاميل احلقيقي

ل ختلو مدينُة من جامعة  ةجامع 160كرث من ودلهيا أأ . عريقة تركيا مؤسسات وهيئات حكومية وجامعاتومتتكل  .12
. وقد مت تعزيز العالقة ةرتكيالدن ش ىت امل اصة يفاخلكومية و احلبحثية ال ؤسسات يعمل كثرٌي من امل. و واحدة مهنا عىل الأقل

 اعة من خالل أأدوات خمتلفة.بني اجلامعات والصن

ىل الارةحة لولأن تركيا من البودان امل .13 ن الإجراءات اليت اختذهتا ليك تصبح حتاد الأورويبالنضامم اإ  اكمل عضواً ، فاإ
املتعلقة الترشيعات ، مبا يف ذكل تكل وتطبيقهاحتديث وحتسني ترشيعاهتا، عىل  اً مس متر  اكنت ول تزال متثل حافزاً  احلقوق

 الفكرية.ابمللكية 
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في فابمللكية الصناعية. ضطالع ابلعمل املتعلق يف الا امً هم اً لرباءات دورل املعهد الرتيكيؤدي هذا الإطار العام،  ويف .14
باهتا تأأثري كبري ل قوق امللكية الصناعية وط اكن حلجحم التبادل التجاري، الرسيع المنو اذلي يزداد فيه يومًا بعد يوم هذا الاقتصاد 

نرش  تطبيقًا حصيحًا، يكتيسقوق امللكية الصناعية حبلقوانني ذات الصةل اتطبيق فبعد لتنافس ية والابتاكر. عىل القدرة ا
مكنة لتعزيز الس بل امل لك بلرباءات قصارى ّجده ل املعهد الرتيكبذل هذا الصدد،  يفو. ابلغةً  أأمهيةً  املعنيةاملعرفة بني ادلوائر 

ىل أأقىص حد ممكن ل س امي  ودولياً  امللكية الفكرية حملياً  معارف  أ س يا الوسطى والرشق الأوسط والبلقان.بودان  يفاإ

ليس من حيث جحم  ،وخارّجا امنطقهت أأحد أأنشط البودان داخلبني الغرب والرشق. ويه يربط  اً تركيا جرس وتُعترب  .15
مللكية الفكرية من ول تُس تثىن ا ،من حيث التفاعالت الثقافية والاجامتعية مع جرياهنا منا أأيضاً اإ ، و ي حفسبالتجار التبادل 

من خالل منظمة التعاون الاقتصادي  ىأ س يا الوسطبودان الاحتاد الأورويب حفسب، بل أأيضًا مع بودان ذكل، ليس مع 
(ECO و ،) أأعضاء( منظمة املؤمتر الإساليمOIC ،)ىل بودان ضافًة اإ الأسود من خالل منظمة التعاون البحر البلقان و  اإ

منظمة التعاون ويف لّكٍّ من عالقات وثيقة. ( اليت تربطها برتكيا صالت و BSEC)ة البحر الأسود الاقتصادي يف منطق
قدمت ، و عىل جدول الأعامل بنودًا تتعلق ابمللكية الفكرية تركيا للمرة الأوىلطرحت الاقتصادي ومنظمة املؤمتر الإساليم، 

ادلول الأعضاء يف و لتعاون بني منظمة التعاون الاقتصادي الحفاظ عىل أأوارص ابمللكية الفكرية لمرشوعات مقرتحة تتعلق 
يف تركيا وغريها من مرة ول تُعقد لأ ، ش ىّت مؤمترات  قدت يف تركياذلكل عُ و. وتعزيز هذا التعاون منظمة املؤمتر الإساليم

ن ، تركيا اجلغرايف ملوقع نظراً و البودان.  من  أأيضاً الأوسط الرشق و  والبلقان،أ س يا الوسطى، بودان مع اتصالت وثيقة لها فاإ
 ،منظمة التعاون الاقتصادي يف منطقة البحر الأسودو خالل عضويهتا يف منظامت دولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي، 

 املنطقة.  منبوداانً تضم أأيضًا  ومنظمة املؤمتر الإساليم اليت

الولية املقرتحة للمكتب اخلاريج
2

: 

الغرض
2

: 

 الأنشطة املقرتح"[ املعنون "نطاق]انظر اجلزء 

نطاق الأنشطة املقرتح
2

ن وجدت  ميية اإ  :(3)مبا يف ذكل الأنشطة الإقل

نشاءشدة تقد ب يعُ  .16 طار وليته، يفلب منافع كثرية تركيا من شأأنه أأن جي يفمكتب خاريج  أأن اإ  وأأن يمُتِّم أأيضًا ما تبذهل اإ
ذاكء الارية، وزايدة الوعي، و رف امللكية الفكانرش معّجود ل  لرباءات منل واملعهد الرتيكالويبو   ،لملكية الفكريةل حرتام اإ

 دمات امللكية الفكرية.خبالفعال الانتفاع ومواصةل تعزيز الابتاكر والإبداع عن طريق تشجيع 

الأوىل  فس تكون املهمة. أأيضاً لرباءات ل املعهد الرتيك نشطةُممكِّاًل لأ يف تركيا  وسوف يكون املكتب اخلاريج املُنتَظر .17
املعهد برامج ابلتعاون مع نفيذ امللكية الفكرية بلك جوانهبا وت  زايدة املعرفة بأأمورضامن  يه لكنف هبا املكتب اخلاريجاليت يُ 

ىل برامج وينفذ املعهد الرتيك للرباءات يف الوقت احلايل . الرتيك للرباءات نرش املعرفة مثل التدريب هتدف يف املقام الأول اإ
املكتب اخلاريج مساهامت وسوف تضيف نقل التكنولوجيا. ، ومنصة امعةاجلمرشوع وادي و مرشوع هزارفن، و املنتظم، 

ىل مجيع ادلويل قميةً  هومنظورخبربته  ىل الربامج اجلديدة الربامج اإ  .اليت تُنفنذ حاليًا واإ

                                                
3

جيوز أأن ينفّذ املكتب اخلاريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق )اثنيا( من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: "10و 10تنص الفقراتن  
قلميية ويدمعها، يف حال موافقة البودان اليت سيشملها املكتب اخلاريج  ، مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بودان7الأسايس احملّدد يف الفقرة  أأو مجموعة اإ

الصعيد الوطين، مبا يشمل  عىل ذكل. ول متّس تكل الأنشطة حبقوق أأي بود أ خر يف املنطقة الإقلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو العادية، ل س امي عىل
ىل تكل البودان مبارشة من مقر الويبو الرئييستقدمي أأية مساعدة قانونية أأو   ."تقنية اإ
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ومن املتوقع أأن  ،م معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالهاي ونظنظام مدريد و أأحد أأكرث املس تخدمني لنظام تركيا وتعترب  .18
اذلي قد ينهتج فيه املكتب ادلويل يف بعض الأحيان هنجًا ُمعّدًا خصيصًا  – العامليةالأنظمة  عىل هذهاملنتظم التدريب يؤدي 
ىل  –احتياجات جممتع الأعامل لتلبية   اس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية العاملية يف تركيا. دةزاياإ

ىل دمع أأنظمة  ضافةً اإ و  .19 تكوين الكفاءات تقدمي أأنشطة املساعدة التقنية و و  الرتوجي لهالملكية الفكرية و ية ل الويبو العامل اإ
ن مللكية الفكرية. املتعلقة ابأأنشطة التعلميية أأن يويل املكتب اخلاريج يف تركيا أأمهيًة أأكرب ل املُتوىّخ وأأنشطة التوعية، من  فاإ

ن اكن قد ارتفع كية الفكرية يف تركيااملل  اتعو س توى الأنشطة واملساعي التعلميية املتعلقة مبوضم  نه الس نوات الأخرية،  يف، واإ فاإ
ىل ادلرجة املطلوبة ن تكثيف التعاون. و أأيضاً  بودان املنطقةوالأمر نفسه ينطبق عىل  .مل يصل اإ مع أأاكدميية مثاًل، ، من مثن فاإ

 يف تركيا. املكتب اخلاريج الأوىل لإنشاء رحةلامليف فائدته  تتضحللغاية، وسوف  حيوايً أأمرًا الويبو يف هذا الصدد س يكون 

اذلي تقوم عىل تنفيذه لربانمج ملا يضطلع به املكتب اخلاريج من معل يف تركيا سوف يكون ُممكِّاًل لالرئييس واجلانب  .20
عن بعد لتعمل ل مثل دورات الويبو ابلفعل من برامج أأو خدمات  بُِدئَ ما ر كرِّ ، ولن يُ أأاكدميية الويبو يف كثري من النوايح

سوف يكون املكتب وقبل لك يشء،  أأولً و طالق برانمج ماجس تري يف قانون امللكية الفكرية يف جامعة خمتارة يف تركيا. واإ 
وتعريف عىل حتديد قدر لأنه سوف يكون أأ ، أأاكدميية الويبو واملس تفيديناخلاريج مبثابة حلقة تصل يف الأساس بني 

، ومن مثن سوف الفعلية اذلي تظهر فيه الاحتياجاتيف امليدان  الوجودزية يمتتع مبنظراً لأنه سوف تطلبات امل حتياجات و الا
م اخلدمات للمس تفيدين عىل حنو  نظرًا لأن املكتب . و الويبو ذات الصةلربامج تكرار لأأكرث كفاءة وفعالية من دون أأي تُقدن

ات وماكتب نقل التكنولوجيا واملؤسسات التعلميية جلهات الفاعةل احمللية مثل اجلامعاخلاريج سوف يكون عىل اتصال دامئ اب
ضمن أأن ي. وهذا من شأأنه مواحتياجاهت أأحصاب املصاحل أأولوايتبأأمعق  تكل معرفةً مي سوف ف الأخرى ذات الصةل يف تركيا، 

أأحصاب مع  تعامهلو  يدانيف امل ل بد أأن وجوده دون أأي ازدواج. و أأكرث فعاليةً أأمشل و  عىل حنوٍّ حتياجات تلبية الاعىل قدرته 
الأهداف احملددة يف الربامج مع أأن بلوغ ل شك و. كثريةمن حيث التلكفة لأس باب  أأكرث فعاليةً س يكون  مبارشةً املصاحل 

يف حاةل حتديد من حيث التلكفة  فعاليةً كفاءًة و لويبو س يكون أأكرث وثيقة الربانمج واملزيانية اخلاصة ابمؤرشات أأداهئا يف 
 .املكتب اخلاريج بلمن قِ  حملياً الأولوايت والاحتياجات 

سهام املكتب اخلاريج يف تنفيذ برانمج الويبو اإ
2

: 

مع موظفي  التواصلأأي صعوبة يف  توجد ملو. اتبرامج ومساعدمما تقدمه الويبو من  تس تفيدتركيا اكنت ول تزال  .21
ُ أأسفرت الويبو. وقد   لجما دامئاً لكن يوجد لنجاح والرضا. و اعن ربامج الذت ابلتعاون مع الويبو من خالل فِّ الأنشطة اليت ن

 ،املعنية يف الويبو مثل املكتب العريبالُشَعب بل ن قِ مم الربامج صمن تُ فغالبًا ما . اليت تصممها وتنفذها الويبوربامج اللتحسني 
م ال س يوية. بودان وبعض البودان الأوروبية وال  حدات الو العمل و  قاتحلمثل التنفيذ مبا يف ذكل أأدوات  ،الربامجوحيامن تُصمن

لأن بودااًن كثريًة تكون  نظراً ابلتناول أأو التقدير الاكمل لبودان ل  يةوهر اجلحتياجات قد ل حتظى الاوتقدمي املساعدة،  يةب ي التدر 
لك بود اخلاصة ب حتياجاتالاو ولوايتالأ هنج مركزي لحتواء لك سوف يكون من الصعب اتباع س تفيدين احملمتلني و من امل 

هذا حل ميكن ل بعض البودان، املاكتب اخلارجية يف سوى عدد حمدود من فيه ل يوجد اذلي  يف الوضع احلايلو. عىل حدة
ل  ىل امليدان/ البود  ةاملعنيشعبة الويبو يف ال ابلتواصل املكثف مع موظفي التحدي عىل حنو فعال اإ املتوقع تنفيذ والسفر اإ

نشاء مكتب خاريج من خالل عىل حنو فعال وبتلكفة ميسورة ت . وميكن التغلب عىل هذه التحدايالربامج فيه يف البود اإ
م وتُنفنذ فيه ال اذلي  ربامج.سوف تُقدن
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 :(مثل توفري املاكتب أأو تغطية تاكليف املرافق أأو الأمن) 4املسامهة املقرتحة للبود املضيف يف تشغيل املكتب اخلاريج

ن تتخذ ادلول الأعضاء  .22 ىللنظر ابيف تركيا املكتب اخلاريج ن ولية بشأأ قرارًا والويبو ما اإ فسوف  قدهما،ياملزااي اليت  اإ
د ابلشرتاك مع دوائر الويبو ما يلزم املكتب اخلاريج من  جغرايف وموقع  ،وبنية حتتية مادية ،وموارد مالية ،موارد برشيةحُيدن

ما  سطنبولأأنقرة أأو يف )اإ  .ه من أأداء وليته عىل أأفضل وجهنمكِّ ( يُ اإ

ىل  ،موقع تركيا اكنو  .23 لتكل املؤسسات  حافزاً  ،ملاكتب منظامت دولية مقرها يف تركيا دمعها اللوجس يت واملايلابلإضافة اإ
قلميية. ومن انفةل القول اماكتهب مقارها أأوقامة ل تركيا لإ يتفض عىل  مكتب الويبو اخلاريج سوف  أأن الشأأن،يف هذا ، الإ

ذا تقرر  يس تفيد أأيضًا من هذا ادلمع نشاؤ اإ  .ه يف تركيااإ

                                                
4

ل يفرض متويل املاكتب اخلارجية، من غري المتويل اذلي يوفره البود )اثنيا( من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: "11تنص الفقرة  
ضايف عىل ادلول الأعضاء غري ما هو خمّصص يف املزيانية العادية املعمتدةاملضيف أأو بود أ خر يوّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب، أأي   ."عبء مايل اإ
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1اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج
 

 امس البود الراغب يف فتح مكتب خاريج:

 الإمارات العربية املتحدة

قلميية ☒ بصفة وطنية  ☐ نيابة عن مجموعة بودان أأو مجموعة اإ

قلميية، فريىج ذكر لك البودان املعنية أأو  ذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بودان أأو مجموعة اإ قلميية:اإ  امس اجملموعة الإ

 [ل ينطبق]

 هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتابًة؟

 ☐ ل ☒ نعم

ينبغي للك دوةل عضو ترغب يف  من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: " 2)تنص الفقرة 
ذا ما اتفق أأعضاؤها عىل ذكل، أأن اس تضافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية، أأو نيابة ع ميية، اإ ن مجموعة بودان أأو مجموعة اإقل

 ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا."(

2مسوغات فتح مكتب خاريج
: 

حتتل دوةل الإمارات العربية املتحدة موقعًا اسرتاتيجيًا عند نقطة التقاء أ س يا وأأفريقيا وأأورواب، وتطل عىل اخلليج  .1
مليون نسمة، ويه معروفة يف مجيع أأحناء العامل ابلبتاكر والإبداع  9.3ريب وخليج عامن. ويبلغ عدد ساكن دوةل الإمارات الع

، 2017بودًا يف تقرير ممارسة أأنشطة الأعامل لعام  190من بني  26والاقتصاد املفتوح. واكنت دوةل الإمارات يف املرتبة رمق 
يف مؤرش الابتاكر  41، ويف املرتبة رمق 2017-2016بودًا يف مؤرش التنافس ية العاملي لعايم  138من بني  16ويف املرتبة رمق 

 .2016العاملي لعام 

ن موقع دوةل الإمارات املركزي بني الرشق والغرب، بني أ س يا وأأورواب، وبني بودان رابطة ادلول املس تقةل وأأفريقيا  .2 واإ
ىل أأسواق أأكرث من ملياري خشص يف غضون أأربع ساعات ابلطائرة، عىل حمور الشامل واجلنوب، مينحها سبياًل للوص ول اإ

ىل اقتصادات البودان الناش ئة يف منطقة الرشق الأوسط وأأفريقيا وأ س يا. وتوفر أأبوظيب رحالت  ويوفر بوابة مثالية لودخول اإ
ىل  وظيب مسافة ساعة واحدة بودًا حول العامل. ويوجد يف ديب، اليت تبعد عن أأب 55مطارات يف  104طريان دون توقف اإ

رشكة طريان. وتُسرّي رشكة طريان الإمارات وحدها من مركزها يف  100ابلس يارة، أأنشط مطار دويل يف العامل به أأكرث من 
 بودًا عرب قارات العامل الست. 70وّجة يف  140رحةل طريان أأس بوعيًا عرب ش بكهتا املكونة من  3000ديب 

                                                
1

لهيا..A/55/13 Provترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية )بصيغهتا املبينة يف الوثيقة    ( يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإ
2

املغزى من املكتب اخلاريج ويقرتح وليته مع  ]...[ينبغي أأن حيّدد الاقرتاح ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: " من املبادئ التوجهيية بشأأن 6تنص الفقرة  
ن وجدت؛ وبيان القمية املضافة اإىل الأ بيان: أأية احتياجات و  نشطة، مبا فهيا الأنشطة الإقلميية اإ يال ، معبرامج املنظمة أأنشطة تنفيذغراض والنطاق املقرتح لأأ ء اإ

مترارية املزيانية] عناية خاصة لالعتبارات احملّددة يف القسمني دال  ."[قعااجلوانب اجلغرافية/املو ]وهاء  [الاس تدامة املالية واس 
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رئييس لواكةل الأمم املتحدة ادلولية للطاقة املتجددة، وماكتب العديد من املنظامت وتس تضيف دوةل الإمارات املقر ال .3
(، ومنظمة الأغذية والزراعة )الفاو(، وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة UNDPادلولية الأخرى، مهنا برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ )

(UNEPومؤسسة ا ،)(، ومنظمة الأمم املتحدة للطفوةل )اليونيسف( لمتويل ادلوليةIFC والبنك ادلويل. وعالوة عىل ،)
ذكل، تُقام يف دوةل الإمارات فعاليات دولية كربى، مثل مؤمتر القمة العاملي لالبتاكر، والقمة العاملية للحكومات، ومؤمتر القمة 

العاملية لطاقة املس تقبل،  العاملي للرشاكت الصغرية واملتوسطة، ومؤمتر القمة املعين بوسائل التواصل الاجامتعي، والقمة
 وامللتقى الس نوي لالستامثر.

حدى ادلول الأعضاء الست يف جملس التعاون اخلليجي اذلي  .4 ودوةل الإمارات عضو يف جامعة ادلول العربية، ويه اإ
 يضم البحرين والكويت وعامن وقطر واململكة العربية السعودية. وقد طّبقت بودان جملس التعاون اخلليجي عددًا من

صالحات الس ياسات دلمع تمنية اقتصادات أأكرث ابتاكرًا وتنوعًا. وتُصننف ال ن أأربع دول من ادلول الست الأعضاء يف جملس  اإ
 دوةل يف مؤرش التنافس ية العاملي. 40التعاون اخلليجي مضن أأفضل 

جنازاهتا العديدة يف جمال الابتاكر وامللكية الفكرية .5 ىل اإ ن دوةل الإمارات، استنادًا اإ ، متحمسٌة ال ن أأشد امحلاس اإ
جنازات دوةل الإمارات يف جمال الابتاكر وحقوق امللكية الفكرية فميكن و  لتدشني مكتب للويبو يكون هل تأأثري تمنوي كبري. أأما اإ

 .لعمليات، والنتاجئتلخيصها يف أأربعة أأراكن: الاسرتاتيجية، والس ياسة واملؤسسات، وا

 الاسرتاتيجية

ىل أأن تكون من مضن ادلول الأكرث ابتاكرًا يف العامل حيث "تشلك 2021لرؤيهتا لعام هتدف الإمارات، وفقًا  .6 ، اإ
نتاجية، يدفع جعلته رواد  الابتاكرات والبحوث والعلوم والتكنولوجيا الراكئز الأساس ية لقتصاد معريف تنافيس عايل الإ

 حلكويم واخلاص".الأعامل، يف بيئة أأعامل حمفزة، تشجع الرشااكت الفاعةل بني القطاعني ا

 وتتكون اسرتاتيجية الإمارات لالبتاكر من ثالث راكئز رئيس ية: .7

 بيئة دامعة لالبتاكر 

 رواد الابتاكر 

 قطاعات تقود الابتاكر 

ىل أأساس ترشيعي ومؤسيس متني دلمع حقوق امللكية الفكرية )ل س امي الركزية اليت  .8 وتستند لك ركزية من هذه الراكئز اإ
 بتاكر(.تهنض ببيئة دامعة لال

ىل املنظمة عىل مثانية من املعاهدات اليت تديرها الويبو:و  .9  صدقت دوةل الإمارات منذ انضامهما اإ

  ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات  اإ

  يل الصويتمعاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسج 

 اتفاقية روما بشأأن حامية فناين الأداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات الإذاعة 

 اتفاقية برن محلاية املصنفات الأدبية والفنية 
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 معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف 

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

 اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية 

 نشاء املنظمة العاملي  ة للملكية الفكريةاتفاقية اإ

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص  .10 ق عىل معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ واكنت الإمارات اثلث بود يُصّدِ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات )املعروفة اختصارًا مبعاهدة مراكش ملعايق البرص( يف  املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ

ىل ذكل، انضمت دوةل الإمارات يف ال ونة الأخرية 2016سبمترب  30حزي النفاذ يف  ، اليت دخلت2014أأكتوبر  15 ضافة اإ . واإ
ىل تعزيز احلقوق املالية ملمثيل الأفالم السيامنئية وغريمه من  ىل معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي اليت هتدف اإ اإ

نتاجات السمعية البرصية. فناين الأداء، فضاًل عن متكني فناين الأداء من مشاركة املنت جني يف الإيرادات املتأأتية دوليًا من الإ
وسوف تسامه هذه املعاهدة أأيضًا يف حامية حقوق فناين الأداء من اس تعامل أأوجه أأداهئم دون ترصحي يف وسائل الإعالم 

 السمعية البرصية، مثل التليفزيون والسيامن والفيديو.

ضافية متعددة الأطراف تتعلق ابمللكية  وعالوة عىل ذكل، انضمت دوةل الإمارات .11 ىل ثالث وعرشين معاهدة اإ اإ
. كام أأن القوانني 1996أأبريل  10الفكرية، مهنا اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية )اتفاق تريبس(، يف 

ني دول جملس التعاون اخلليجي اذلي اعمتدته املتعلقة ابمللكية الفكرية مشموةل أأيضًا يف التفاق الاقتصادي الإقلميي املربم ب
 .2003يناير  1دوةل الإمارات يف 

 الس ياسات واملؤسسات

طّبقت دوةل الإمارات عددًا من التدابري اجلديدة دلمع حقوق امللكية الفكرية، وذكل ابتباع أأفضل املامرسات املأأخوذة  .12
ىل ص  2016عن الويبو وأأعضاهئا. عىل سبيل املثال، ُأنشئ يف عام  ندوق براءات من أأجل املساعدة عىل معاجلة ما يصل اإ

م من رشاكت مبتكرة وصناعية انش ئة، ومسابقات جتارية، ومرشوعات حبثية أأاكدميية قابةل  200 طلب تسجيل براءة ُمقدن
 للحصول عىل براءات.

نشاء واكةل ملعاجلة الرباءات من أأجل تقليل وقت معاجل .13 ة الرباءات، وتقليل ترامُك الأعامل كام تقوم دوةل الإمارات حاليًا ابإ
 غري املُنَجزة، وخفض التلكفة، وزايدة الطلب عىل الرباءات.

ىل ترسيع معلية معاجلة الطلبات، مسحت وزارة الاقتصاد أأيضًا مبنح مودعي الطلبات فرتة  .14 طار اجلهود الرامية اإ ويف اإ
همال قدرها  ب العدل. وجتري حاليًا صياغة قانون ملكية فكرية جديد، مع يومًا لتقدمي الواثئق املرتمجة وموافقات الاكت 90اإ

مة من مجموعة خمتارة من اجلامعات والرشاكت واملؤسسات ذات الصةل.  مراعاة التعقيبات واملالحظات املُقدن

دارة العالمات التجارية عند نرش نظام  .15 وتتعاون وزارة الاقتصاد عن كثب مع الويبو بشأأن مرشوع الأمتتة، وظهرت اإ
دارة العالمات التجارية يف دوةل الإمارات 2012( يف فرباير IPASالويبو لأمتتة امللكية الصناعية ) . ومنذ ذكل احلني تقوم اإ

ابس تخدام هذا النظام يف الإدارة الإلكرتونية لطلبات العالمات التجارية يف دوةل الإمارات. ويُعترب نرش هذا النظام يف دوةل 
لناحجة يف منطقتنا كام يتضح من التعقيبات اليت اس تقيناها من املس تخدمني ومودعي الطلبات الإمارات أأحد املرشوعات ا

 س امي بشأأن دقة اخلدمة ورسعهتا وجودهتا بعد نرش النظام. ل
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 العمليات

نة، عىل تصممي وتنفيذ معليات  .16 يعكف واضعو الس ياسات يف دوةل الإمارات، املسلحون مبؤسسات وس ياسات ُمحس ن
جراءات الرباءات جلعل التأأخري يف تسجيل الرباءات ل يتجاوز أأفضل بشأأن   180الابتاكر وامللكية الفكرية، مثل تبس يط اإ

دخال اخلدمات  يومًا، وتنفيذ نظام ذي مسارين لتسجيل الرباءات من أأجل زايدة ترسيع منح الرباءات للمنتجات الصناعية واإ
ذكل، تقوم دوةل الإمارات حاليًا ابلستامثر يف بنية حتتية تكنولوجية متطورة اذلكية املتعلقة ابلعالمات التجارية. وعالوة عىل 

، ومجموعة من التدابري دلمع متويل 2016خدمة ذكية تتعلق ابلعالمات التجارية يف عام  13ويف الأمتتة. وأأدخلت احلكومة 
ىل املعلوما ماكنية النفاذ اإ ت من خالل توفري قامئة شامةل مبحايّم امللكية الفكرية الرباءات والعالمات التجارية. كام أأهنا تعزز من اإ

 وفرص امِلنح أأو المتويل.

 النتاجئ

أأسفرت هذه اجلهود املتعلقة ابلسرتاتيجية والس ياسة واملؤسسات والعمليات عن زايدة تسجيل الرباءات والعالمات  .17
ىل أأكرث من  ذكل، اكنت دوةل الإمارات، كام ذكران أ نفًا، يف  . وعالوة عىل2015يف عام  20000التجارية والتصاممي الصناعية اإ

. وقد اس تغلت دوةل الإمارات منشورات مثل مؤرش 2016بودًا يف مؤرش الابتاكر العاملي لعام  128من بني  41املرتبة رمق 
 ت.الابتاكر العاملي لوضع خطط معل من أأجل التحسني يف عدد من اجملالت املتعلقة ابلس ياسة واملؤسسات والعمليا

الولية املقرتحة للمكتب اخلاريج
2

: 

الغرض
2

: 

م خدمات الويبو وخرباهتا، مبا يف ذكل الفرص الفريدة لتكوين كفاءات  .18 نشاء مكتب للويبو يُقّدِ تقرتح دوةل الإمارات اإ
ىل دول جملس التعاون اخلليجي ات والبودان النامية يف الرشق الأوسط وأ س يا. وموقع دوةل الإمار  امللكية الفكرية، اإ

الاسرتاتيجي، يف قلب القارتني ال س يوية والأفريقية، سوف جيعلها وّجة مثالية لرشاكء الويبو يف هذه املناطق. ويف هناية 
ذاكء الوعي حبقوق امللكية الفكرية وخدمات الويبو، وتعزيز البيئة  ىل اإ املطاف، سوف يؤدي مكتب الويبو يف دوةل الإمارات اإ

الفكرية، وتكوين كفاءات أأكرب لإدارة حقوق امللكية الفكرية يف القطاع العام والقطاع اخلاص  الترشيعية واملؤسس ية للملكية
 واجملمتع املدين.

 ويوجد عدد من املزااي لفتتاح مكتب للويبو يف دوةل الإمارات. فسوف يقوم مكتب الويبو مبا ييل: .19

 ىل أأعضاء الويبو يف تعزيز أأثر الويبو التمنوي من خالل تقدمي خدمة فريدة لتكوين كفاءا ت امللكية الفكرية اإ
 الرشق الأوسط وأ س يا.

  الاس تفادة من املوقع اجلغرايف الاسرتاتيجي دلوةل الإمارات، اليت تقع يف ملتقى الطرق بني أ س يا وأأفريقيا
 وأأورواب، ومطاراهتا ادلولية املرتبطة ابلكثري من الوّجات.

  الفكرية وخدمات الويبو.زايدة مس توى الوعي والفهم بشأأن حقوق امللكية 

  مساعدة البودان املس هتدفة عىل تعميق تطبيقها ملعاهدات الويبو اليت اعمتدهتا ابلفعل وتوس يع نطاق اعامتدها
 ملزيد من معاهدات الويبو.
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  دمع وتطوير املبادرات القامئة، مثل املكتب اجلديد لفحص امللكية الفكرية يف الإمارات اذلي ُأعِلن عنه يف
 .2016نومفرب 

 .حصاءاهتا ومنشوراهتا ىل حبوث الويبو واإ  تعزيز النفاذ اإ

نشاء مكتب جديد للويبو، ويه عىل اس تعداد لتخصيص املزيانية و  .20 ن دوةل الإمارات حريصة أأشد احلرص عىل اإ اإ
 بشأأن عرض دوةل الإمارات(. 5الالزمة لإنشاء مكتب حيظى بظهور كبري عىل الساحة ويعمل باكمل طاقته )انظر القسم 

وسوف تمتثل النتيجة الهنائية يف زايدة عدد تسجيالت الرباءات والعالمات التجارية يف البودان املس هتدفة، فضاًل عن تعزيز 
صورة الويبو بوصفها املؤسسة ادلولية "الأوىل" يف تقدم خدمات دامعة محلاية امللكية الفكرية، وتسوية املنازعات، ووضع 

ىل تعزيز التعاون س ياسة دولية للملكية الفكرية، و  ىل البياانت واملعارف، ابلإضافة اإ تدريب واضعي الس ياسات، والنفاذ اإ
 ادلويل والتمنية.

نطاق الأنشطة املقرتح
2

ن وجدت  ميية اإ  :(3)مبا يف ذكل الأنشطة الإقل

ت، أأراكن أأساس ية، أأل ويه: التقارب الاسرتاتيجي، وتعزيز الس ياسات والعمليا 3سوف تقوم أأهداف املكتب عىل  .21
 وحتسني الوعي والكفاءة، وذكل مبا يامتىش مع رساةل الويبو.

 التقارب الاسرتاتيجي

منوي للويبو ودوةل الإمارات عىل البودان الأعضاء يف الويبو يف الرشق الأوسط وأ س يا1 ثر الت  ( زايدة الأ

ةل الإمارات بتوس يع نطاق من أأجل زايدة الأثر التمنوي من خالل الابتاكر والإبداع، سوف يقوم مكتب الويبو يف دو .22
خدماته ل ليشمل جريان الإمارات من دول جملس التعاون اخلليجي حفسب، بل ليشمل أأيضًا البودان النامية الأخرى 

ىل ما يقدمه مكتب الويبو يف الإمارات  ماكنية النفاذ الاكمل اإ املوجودة يف الرشق الأوسط وأ س يا. وسوف تمتتع هذه البودان ابإ
 ية الفكرية وخدمات تكوين الكفاءات.من خربات امللك 

( دمع اسرتاتيجية الابتاكر الوطنية يف دوةل الإمارات من أأجل الهنوض ببيئة دامعة لالبتاكر، أأْي من خالل تعزيز الإطار 2
ميي واملؤسيس  التنظ

ن ترشيعات امللكية الفكرية يف دوةل الإمارات تشمل حاليًا الأراكن الأساس ية محلاية حقوق امللكي .23 ة الفكرية، لكن ل اإ
تزال توجد فهيا جمالت للتحسني، وقد ُألقي الضوء عىل بعض هذه اجملالت من خالل معليات تبادل ال راء مع أأحصاب 

املصلحة املعنيني يف اجلامعات والهيئات القضائية والرشاكت وغريها من املؤسسات. وسوف يسامه مكتب الويبو يف دوةل 
ضافية يف  حتديث ترشيعات امللكية الفكرية يف دوةل الإمارات، وسوف يساعد عىل ضامن أأن هذه الإمارات خبربات اإ

الترشيعات تعكس الاهامتمات الأساس ية لأحصاب املصلحة الرئيس يني وحتقق يف الوقت نفسه التوازن مع الأهداف 
 الاسرتاتيجية دلوةل الإمارات وأأفضل ممارسات الويبو يف هذا اجملال.

عداد تصممي ملركز جديد للرباءات وتنفيذه، وسوف يس تفيد هذا وعالوة عىل ذكل، تع .24 كف دوةل الإمارات حاليًا عىل اإ
 املركز اس تفادة عظمية من أأوجه التأ زر واخلربات اليت سوف يقدهما مكتب الويبو يف أأبوظيب.

                                                
3

اثةل للنطاق جيوز أأن ينفّذ املكتب اخلاريج أأنشطة تكون مم)اثنيا( من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: "10و 10تنص الفقراتن  
قلميية ويدمعها، يف حال موافقة البودان اليت سيشملها املكتب اخل7الأسايس احملّدد يف الفقرة  اريج ، مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بودان أأو مجموعة اإ

أأنشطة برامج الويبو العادية، ل س امي عىل الصعيد الوطين، مبا يشمل عىل ذكل. ول متّس تكل الأنشطة حبقوق أأي بود أ خر يف املنطقة الإقلميية ذاهتا فامي يتعلق ب
ىل تكل البودان مبارشة من مقر الويبو الرئييس  ."تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإ
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متدة ابلفعل وتوس يع نطاق تطبيقها3  ( تعميق تطبيق معاهدات الويبو املع

ن دوةل الإمارات وغري  .25 ماكانت كبرية لزايدة اإ ها من البودان املس هتدفة املشموةل بنطاق مكتب الويبو املقرتح دلهيا اإ
الاس تفادة من معاهدات الويبو املعمتدة ابلفعل. عىل سبيل املثال، من خالل تعميق تطبيق معاهدات الويبو الامثنية املُصدق 

هات الإماراتية املعنية عىل رفع مس توى الوعي خبيارات علهيا ابلفعل والتوسع يف تطبيق هذه املعاهدات، سوف تعمل اجل 
تسجيل الرباءات وحتقيق نتاجئ أأقوى بشأأن تسجيل الرباءات. وسوف حُيقنق هذا الهدف من خالل زايدة فعالية تقدمي 

 اخلدمات املنصوص علهيا يف معاهدات الويبو احلالية والتدريب املالمئ عىل كيفية احلصول عىل هذه اخلدمات عىل
 وجه. أأفضل

متدها بعد دوةل الإمارات 4 ىل معاهدات الويبو اليت مل تع  ( ترسيع الانضامم اإ

ىل  .26 ىل ذكل، ل تزال دوةل الإمارات وغريها من البودان اليت سوف يس هتدفها مكتب الويبو غري ُمنضمة اإ ابلإضافة اإ
والإبداع يف هذه البودان. ومن أأمثةل هذه  عدد من معاهدات الويبو اليت ميكن أأن تكون ذات صةل وثيقة بتعزيز الابتاكر

املعاهدات اليت مل تعمتدها دوةل الإمارات حىت ال ن: نظام مدريد، ونظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي، ونظام بودابست 
يداع ادلويل للاكئنات ادلقيقة. وسوف يساعد مكتب الويبو يف دوةل الإمارات عىل حتسني فهم البودان املس هتدف ة ملربرات لالإ

م التوجيه الالزم للحصول عىل أأقىص اس تفادة من خدمات الويبو ذات  اعامتد هذه املعاهدات وكيفية اعامتدها، وسوف يُقّدِ
 الصةل.

 تعزيز الس ياسات والعمليات

جراءات الرباءات والعالمات التجارية5  ( تبس يط اإ

ارات من مشورة اخلرباء بشأأن س بل تبس يط سوف تس تفيد البودان الواقعة يف نطاق مكتب الويبو يف دوةل الإم .27
جراءات الرباءات والعالمات التجارية يف هذه البودان، مع اس تلهام الأفاكر من مواطن قوة الامنذج القامئة اليت اعمتدها أأعضاء  اإ

ىل الويبو ومواطن ضعف هذ الامنذج وقدرهتا عىل التكيف. وقد قامت دوةل الإمارات ابلفعل بعدد من املبادرات الر  امية اإ
م  ترسيع الإجراءات املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية، عىل النحو املوحضن يف اسرتاتيجية الابتاكر الوطنية. ومن خالل ادلمع املُقدن
جراءات امللكية الفكرية،  من خرباء مكتب حميل للويبو، سوف جُيرى مزيد من التحسينات يف تسجيل الرباءات وغريها من اإ

جراءات تسجيل الرباءات عىل أأعىل مع مراعاة ادلرو س املس تفادة من أأعضاء الويبو ال خرين. ويمتثل الهدف الهنايئ يف جعل اإ
 قدر من الكفاءة والفعالية مبا يامتىش مع املعايري ادلولية الرائدة.

 ( تيسري تسوية املنازعات6

م مكتب الويبو أأيضًا املعلومات واملشورة وادلمع ملساعدة البود .28 ان الرشيكة عىل حل منازعات حقوق امللكية سوف يُقّدِ
الفكرية عىل الصعيدين الوطين وادلويل، وذكل من خالل الوساطة والتحكمي وقرارات اخلرباء. وسوف يقوم، عند الاقتضاء 

والإماكن، بتشجيع أأحصاب املصلحة وتوجهيهم من أأجل حتقيق الاس تفادة الاكمةل من خدمات مركز الويبو للتحكمي والوساطة 
م "حلوًل بديةًل أأرسع وأأوفر لتسوية املنازعات".  اذلي يُقّدِ
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 ( تشجيع احلوار بني القطاعني العام واخلاص بشأأن الأمور املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية لتحسني الس ياسة7

ر سوف يقوم مكتب الويبو بتعزيز وتنس يق مزيد من املشاورات املنتظمة بني القطاعني العام واخلاص بشأأن الأمو  .29
ىل  املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية، وذكل بناًء عىل ما تقوم به دوةل الإمارات واحلكومات الرشيكة من مبادرات قامئة تريم اإ

التشاور مع القطاع اخلاص واجلامعات بشأأن س بل حتسني حامية حقوق امللكية الفكرية، مبا يف ذكل ترشيعات حقوق امللكية 
نف م فعالية س نوية لتقيمي التقدم احملرز بشأأن ترشيعات حقوق امللكية الفكرية الفكرية ومعلية التسجيل والإ اذ. وسوف تُنظن

نفاذها وحتديد التدابري الالزمة ملواصةل التحسني.  واإ

 حتسني الوعي والكفاءة

ذاكء الوعي حبقوق امللكية الفكرية وبدور الويبو وتعميق فهمهام واإذاكء احرتاهمام8  ( اإ

نشاء مكتب للويب .30 ن اإ و يف موقع مرموق يف مدينة أأبوظيب سوف يُمكِّن دوةل الإمارات من توجيه رساةل قوية عن اإ
نفاذها. وعالوة عىل ذكل، سوف  أأمهية حقوق امللكية الفكرية، وأأمهية الويبو والزتاهما الشامل بتعزيز حقوق امللكية الفكرية واإ

عالمي ة بشأأن امللكية الفكرية، مع الاس تفادة من لك الأشاكل يكون مكتب الويبو يف الإمارات مسؤوًل عن تنظمي محالت اإ
اخملتلفة للمنصات الإعالمية، مبا يف ذكل وسائل التواصل الاجامتعي. وسوف يقوم املكتب أأيضًا بتنظمي سلسةل من الأنشطة 

جنازات امللكية ابلشرتاك مع "أأس بوع الإمارات لالبتاكر" اذلي يُعقد خالل شهر نومفرب من لك عام، لتسليط الضوء عىل  اإ
 الفكرية وعرض الطائفة املتنوعة من اخلدمات املتاحة للحكومة والرشاكت واجلامعات وغريها من املؤسسات ذات الصةل.

 ( تكوين الكفاءات يف جمال حقوق امللكية الفكرية ابلتعاون مع معهد الويبو9

ن احللقات ادلراس ية املقرتحة بشأأن تكوين الكفاءات، اليت تس هتدف ا .31 ملسؤولني احلكوميني يف دول الإمارات اإ
والبودان الرشيكة، سوف تغطي جمالت مثل قانون امللكية الفكرية ومؤسساهتا، ومعليات حقوق امللكية الفكرية، وأأفضل 

دارة املعارف يف جمال حقوق امللكية الفكرية، واحلوار بني القطاعني العام واخلاص، وحتقيق أأقىص  املامرسات املتبعة يف اإ
م دورات تكوين الكفاءات لك ثالثة أأشهر، وسوف ختضع اس   تفادة من معاهدات الويبو وغريها من اخلدمات. وسوف تُنظن

 للتقيمي املنتظم من جانب املشاركني من أأجل الاس مترار يف حتسني توقيهتا وُمالءمهتا ملقتىض احلال.

 الفكرية( تيسري التواصل وتبادل أأفضل املامرسات يف جمال حقوق امللكية 10

تؤدي دوةل الإمارات ابلفعل دورًا نشطًا يف تعزيز تبادل املعرفة بشأأن الابتاكر وحقوق امللكية الفكرية، وذكل عىل  .32
وجه التحديد يف حمافل مثل "أأس بوع الإمارات لالبتاكر" اذلي يُعقد يف شهر نومفرب من لك عام. وبناء عىل هذه التجربة 

التواصل وتبادل املعرفة بني دوةل الإمارات والبودان الرشيكة عن طريق ختصيص جلسة  الإماراتية، سوف يزداد اتساع نطاق
لتبادل أأفضل املامرسات بني البودان الرشيكة خالل "أأس بوع الإمارات لالبتاكر"، وعن طريق نرش أأروع املامرسات املثىل 

 املُتّبعة يف جمال حقوق امللكية الفكرية عىل املوقع الإلكرتوين للمكتب.

سهام املكتب اخلاريج يف تنفيذ برانمج الويبو اإ
2

: 

 "نطاق الأنشطة املقرتح"[ني "الغرض" واملعنون أأين]انظر اجلز 
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املسامهة املقرتحة للبود املضيف يف تشغيل املكتب اخلاريج
 :(الأمنأأو املرافق  تغطية تاكليف وأأ )مثل توفري املاكتب  4

يف برج تقع وزارة الاقتصاد . وهو موقع راقٍّ ومالمئوزارة الاقتصاد، تقرتح دوةل الإمارات اس تضافة مكتب الويبو يف  .33
 وسوف يكون ذابة.ات اجلملنطقة السفار  ، ويه جماورةدقيقة ابلس يارة 15مسافة  ن املطاروتبعد ع، ، منطقة املعارضليوا

أأقىص قدر  احلث عىل حتقيق من أأجلكل املُنشأأ حديثًا، وذ مللكية الفكريةاركز مللإدارة امللكية الفكرية و  اً مكتب الويبو جماور
 من التأ زر.

ص مل وس .34 م 250ماكن تبلغ مساحته الإجاملية كتب الويبو وف خُيصن
2

، اكمالً  زة جتهزياً جهّ معل مُ  ساحة، مبا يف ذكل 
ىل   ، وطابعات، وهواتف وغريها من املعدات ذات الصةل اليت ل توفرها الويبو.يبتأأاثث مك ابلإضافة اإ

ىل  .35 من أأجل ، ديداجل لويبوابني وزارة الاقتصاد ومكتب  انتدابذكل، تقرتح دوةل الإمارات بدء برانمج وابلإضافة اإ
وزارة الاقتصاد اثنني من املوظفني عىل أأساس س نوي تناويب دلمع فسوف تنتدب . والظهور عىل الساحةثر زايدة تعزيز الأ 

 املنتدبون من نواملوظفوسوف يعزز الرشيكة املهمتة. ن بوداأأخرى من ال انتداب  معليات قبولأأيضًا جيوز و فريق الويبو. 
 اليويم مع خرباء الويبو.هم من خالل تفاعل  معارفهم وخرباهتم يف جمال امللكية الفكرية

جاميل املوازنة الس نوية وسوف يبلغ  .36  1 314 000ملكتب الويبو اجلديد  وزارة الاقتصاداليت سوف خُتصصها  املقدرةاإ
مارايت درمه  .دولر أأمرييك 355 000أأو  اإ

 الإماراتمزيانية مكتب الويبو يف دوةل توزيع 

مارايت  توزيع املزيانية درمه اإ

 شهرايً 

مارايت  دولر أأمرييك شهرايً  درمه اإ

 س نوايً 

 دولر أأمرييك س نوايً 

من  اكمالً  جمهزة جتهزياً معل مكتبية  ساحةاستئجار 

م 250موظفني ) 6أأجل 
2

*) 

000 30 100 8 000 360 200 97 

 3 240 12 000 270 1 000 كهرابءال 

 12 960 48 000 1 080 4 000 الهاتف والإنرتنت

 6 480 24 000 540 2 000 خل(اإ مس هتلاكت )ورق، حرب، 

 8 100 30 000 675 2 500 متنوعات

 97 200 360 000 8 100 30 000 مزيانية التدريب

 225 180 834 000 18 765 69 500 املكتبملزيانية اجملموع الفرعي 

 129 600 480 000 10 800 40 000 وزارة الاقتصادموظفي انتداب اثنني من 

 354 780 1 314 000 29 565 109 500 املزيانية الإجاملية

 وغريها من املعدات ذات الصةل اليت ل توفرها الويبو. ،والهواتف ،كرايسالو  ،* مبا يف ذكل الطاولت

 0.27مارايت: الإ رمه ادلسعر رصف 

 6.9ما يقرب من  ،عىل مدى مخس س نوات، كتب الويبومل بل دوةل الإمارات اخملصصة من قِ  املقدرةاملزيانية وتبلغ  .37
مارايت أأو  الاس تدامة املالية لهذا وميكن لأعضاء الويبو أأن يكونوا عىل ثقة من . أأمرييك دولرون ملي 1.86مليون درمه اإ

 .نيالاكمل ااهماذلي حيظى بدمع حكومة الإمارات والزت العرض، 

                                                
4

جية، من غري المتويل اذلي يوفره البود ل يفرض متويل املاكتب اخلار )اثنيا( من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية عىل ما ييل: "11تنص الفقرة  
ضايف عىل ادلول الأعضاء غري ما هو خمّصص يف املزيانية العادية   ."املعمتدةاملضيف أأو بود أ خر يوّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب، أأي عبء مايل اإ
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 الويبو عىل مدى مخس س نواتمكتب توزيع مزيانية 

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


