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مقدمة
 .8اتفقت جلنة الربانمج واملزيانية ("اللجنة") يف دوراها العرشين عىل أأن تلمتس من ا ألمانة اإعداد ورقة اإعلمية ودراسة
مع َّمقة عىل النحو التايل:
"المتست اللجنة أأيضا أأن تعد ا ألمانة الواثئق التالية بشأأن مسأأةل املاكتب اخلارجية ،مع التشديد عىل طبيعة هذا املسار اذلي
توّجه ا ألعضاء:
ورقة إاعلمية ،مبا فهيا واثئق عن خلفية املوضوع ،تعممها قبل ادلورة املقبةل للجنة ،ردا عىل التساؤلت اليت طرحهتا الوفود
والطلبات اليت قدمهتا يف ادلورة احالية ،من أأجل مزيد من املعلومات؛
ودراسة مع َّمقة تتناول بطريقة شامةل مجيع املسائل املتعلقة ةهذا املوضوع ،مبا يف ذكل ت ك اليت طرحهتا الوفود يف هذه
ادلورة".
(انظر الوثيقة WO/PBC/20/7؛ ملصص القرارات والتوصيات اذلي اعمتدته اللجنة)
 .1ويتضمن مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  1085-1084اقرتاحا ابإنشاء مخسة ماكتب خارجية جديدة يف الصني
والاحتاد الرويس والولايت املتددة ا ألمريكية واثنني يف أأفريقيا .ووفقا للتفاق املشار اإليه أأعله ،تضع هذه الوثيقة
اسرتاتيجية املاكتب اخلارجية وتعرض معلومات اإضافية طلبهتا اللجنة ،وتشلك ورقة مجمعة ولامةل تتضمن الك من الورقة
الإعلمية وادلراسة املعمقة .وتتضمن هذه الوثيقة املعلومات الواردة يف ورقة بيضاء مت تعمميها أأثناء ادلورة ا ألخرية للجنة،
وتضع يف الاعتبار ُنج تناول املسأأةل اليت اقرتحهتا اللجنة.
 .3ويشري مصطلح "املكتب اخلاريج" اإىل مكتب للويبو يقع خارج جنيف .وقد لان مصطلح "املكتب ا إلقلميي"
مس تخدما يف الواثئق يف الس نوات السابقة ل إلشارة اإىل ماكتب الويبو الواقعة يف بعض ا ألقالمي ،كت ك املشار اإلهيا يف
 ،WO/CC/62/4مث متت الاس تعاضة عنه ابملصطلح اجلديد "مكتب الويبو اخلاريج" .ويتسم هذا املصطلح اجلديد
بدرجة أأكرب من الاتساع واحياد ،دون الإخلل بوليته ووظائفه .كام أأنه يعمتد عىل فهم أأن لك مكتب خاريج للويبو دليه
مزجي خمتلف للوظائف يليب ا ألولوايت واملتطلبات اخلاصة احمللية ،و أأن لك مكتب يركز أأساسا عىل ا ألنشطة اليت تفيد
أأحصاب املصاحل واملس تخدمني يف البدل املضيف و أأيضا ،عند الاقتضاء ،يف البدلان اجملاورة هل مكنطقة يس هتدفها املكتب.
ومعظم املاكتب اخلارجية ليس لها منطقة حمددة مس بقا لتغطهيا ،وإان لانت بعض املاكتب قد اكتسبت و أأسست منطقة نفوذ
عرب س نوات نشاطها ومن خلل صلاها ابلبدلان املس هتدفة .ومن اجلدير ابمللحظة أأن الويبو دلهيا مكتب اتصال يف
نيويورك ،وليته يه الوصل بني الويبو ومقر ا أل م املتددة؛ وهكذا فاإن مكتب اتصال الويبو يف نيويورك ل يعترب مكتبا
خارجيا للويبو لغرض هذه الورقة.

املاكتب اخلارجية القامئة واملاكتب اخلارجية السابقة
 .4املاكتب اخلارجية يف الوقت احارض يه مكتب الويبو يف س نغافورة ،ومكتب الويبو يف الياابن يف طوكيو ،ومكتب
الويبو يف الربازيل يف ريو دي جانريو (حسب الرتتيب الزمين لإنشاهئا).
 .5وقبل ت ك املاكتب ،لان مثة مكتبان خارجيان مفتوحني يف بروكسل يف بلجياك ويف واش نطن العامصة يف الولايت
املتددة ا ألمريكية .وقد لان مقرتحني يف مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  ،1003-1001بغية "حتسني فهم دور الويبو
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ومسائل امللكية الفكرية عن طريق ماكتب املنظمة يف نيويورك وواش نطن وبروكسل" يف الربانمج الفرعي  –1.09وسائل
الإعلم والشسون العامة .ويف سبمترب  ،1008وافقت مجعيات الويبو عىل اإنشاهئام (انظر املرفق ا ألول).
 .6وقد أأدت التحضريات لإنشاء مكتب تنس يق الويبو يف بروكسل ببلجياك اإىل اتفاق مقرتح بني البدل املضيف بلجياك
والويبو مت عرضه عىل جلنة التنس يق يف دوراها الثانية وامخلسني عام  1004ومتت املوافقة عليه (انظر املرفق الثاين) .ولان
املكتب يقع يف مبىن برانمج ا أل م املتددة الإمنايئ .ومت اإغلق املكتب عام  ،1001كنتيجة لتقيمي مت اإجراؤه ويف اإطار معلية
لرتش يد املاكتب اخلارجية.
 .2متت املوافقة عىل مكتب تنس يق الويبو يف واش نطن العامصة أأثناء اجامتعات امجلعيات عام  1001من خلل اعامتد
الربانمج واملزيانية للثنائية ( 1003-1001انظر املرفق ا ألول) .ومع ذكل ،فنظرا اإىل أأن الولايت املتددة ا ألمريكية مل تشرتط
موافقة املقر ،فاإنه مل ي م تقد م أأية واثئق اإىل جلنة التنس يق .وكام هو احال مع مكتب بروكسل ،مت اإغلق املكتب عام .1001

كيف ومىت مت اإنشاء لك مكتب خاريج؟
مكتب الويبو يف س نغافورة
 .1صادقت ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل اإنشاء مكتب الويبو يف س نغافورة أأثناء السلسةل ا ألربعني لجامتعات امجلعيات
يف سبمترب ( 1004انظر املرفق الثالث) .مث وقعت حكومة س نغافورة والويبو اتفاقا لإنشاء املكتب يف فرباير  1005ومت
عرض التفاق عىل جلنة التنس يق يف دوراها الثالثة وامخلسني يف  1005لتوافق عليه .ووافقت جلنة التنس يق عىل التفاق بني
الويبو وحكومة س نغافورة (انظر املرفق الرابع).
مكتب الويبو يف الياابن
 .9تقدم وفد الياابن بعرض رمسي اإىل امجلعية العامة يف سبمترب  1005لس تضافة مكتب للويبو يف طوكيو مكركز ألحباث
امللكية الفكرية ابلتعاون مع جامعة ا أل م املتددة يف طوكيو برشط " أأل تتحمل الويبو أأي عبء مايل اإضايف" .ورحب املدير
العام أنذاك ابلعرض و أأحاط علام بعدم وجود عبء مايل اإضايف (انظر املرفق اخلامس).
 .80نظرا اإىل فوات أأوان اإدراج مكتب الويبو يف الياابن مضن الربانمج واملزيانية للثنائية  ،1002-1006لان مرشوع
الربانمج واملزيانية للثنائية  1009-1001هو اذلي تضمن مكتب الويبو يف الياابن اإىل جانب ماكتب تنس يق أأرر  .وقد
حددت وثيقة الربانمج واملزيانية الاسرتاتيجية اليت مبقتضاها "يواصل برانمج العلقات اخلارجية يف مقر الويبو ،ابلتعاون مع
ماكتب تنس يق الويبو (بروكسل ونيويورك وس نغافورة وطوكيو وواش نطن) ،تطوير وإادارة ش باكت العلقات مع اجملمتع
اخلاريج" (انظر املرفق السادس).
 .88أأكدت الويبو والياابن توس يع نطاق اتفاقية  8942املعنية ابلمتيازات واحصاانت اليت تمتتع ةها الولالت املتصصصة
لتشمل مكتب الويبو يف الياابن يف يوليو  .1006ومع ذكل ،فنظرا اإىل أأن الياابن مل تشرتط موافقة املقر ،فاإنه مل ي م تقد م أأية
واثئق اإىل جلنة التنس يق.
مكتب الويبو يف الربازيل
 .81يف ديسمرب  ،1001انقشت جلنة الربانمج واملزيانية يف دوراها الثالثة عرشة وثيقة الربانمج واملزيانية املعدةل للثنائية
 1009-1001ووافقت علهيا .وقد تضمنت ،يف الربانمج  ،10املاكتب والعلقات اخلارجية ،اقرتاحا لإنشاء مكتب جديد
للويبو يف الربازيل عىل النحو التايل" :ابتد أأت معلية ترش يد ماكتب الويبو اخلارجية ومن املقرتح حاليا يف س ياق اإعادة تركزي
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معل ت ك املاكتب وبناء عىل دعوة اس تلمت من حكومة الربازيل يف أأكتوبر ( 1001مصحوبة بعرض ملنح ماكتب ودمع اإداري
بل تلكفة عىل الويبو) أأن يفتح مكتب جديد يف الربازيل يف س نة ( "1009انظر املرفق العارش) .وقد اعمتدت امجلعيات هذه
الوثيقة املعدةل للربانمج واملزيانية للثنائية ( 1009-1001انظر املرفق السابع).
 .83عقب املوافقة عىل الربانمج واملزيانية ،أأعدت الويبو وحكومة الربازيل اتفاقا هيدف اإىل حتديد الوضع القانوين ملكتب
الويبو يف الربازيل ،ومت عرضه عىل جلنة التنس يق يف  1009لتوافق عليه.
 .84ووافقت جلنة التنس يق عىل اتفاق التعاون بني الويبو والربازيل ،كام هو موحض يف مرفق الوثيقة ،WO/CC/62/3
بعد تعديهل حبذف الفقرة الثالثة من ادليباجة اليت تنص عىل ما ييل" :مع الاعرتاف بأأنه جيب أأن يكون هناك مكتب خمصص
خيدم منطقة أأمرياك اللتينية والاكرييب ويعمل أأيضا كرمز مريئ للزتام الويبو القوي حنو املنطقة ،ويسكد عىل أأمهية أأي مرشوع
أأو مبادرة تعلهنا الويبو" (انظر املرفق الثامن واملرفق التاسع).

ولية لك مكتب خاريج وأأهدافه ووظائفه وتفاصيل موقعه وأأنشطته
مقدمة عامة
 .85خلل الس نوات العديدة ا ألخرية ،لانت ولية املاكتب اخلارجية القامئة ووظائفها ختضع للتدديث وت م املوافقة علهيا يف
لك مرة ي م فهيا مناقشة الربانمج واملزيانية واملوافقة عليه .وقد بد أأت معلية ترش يد املاكتب اخلارجية القامئة يف ُناية
عام  .1001ولانت ولية املاكتب اخلارجية و أأهدافها قبل معلية الرتش يد يه أأن "تواصل املاكتب اخلارجية تعاملها مع سائر
منظامت ا أل م املتددة يف جمال امللكية الفكرية والقضااي املشرتكة للمنظومة فضل عن تنس يق معل الويبو مع اجملمتع املدين
وجتمعات قطاع ا ألعامل" من أأجل حتقيق هدف "الالزتام ا ألوثق والأكرث فعالية للويبو مع ّجات خارجية" (انظر
املرفق العارش).
 .86و أأثناء معلية ترش يد املاكتب اخلارجية ،رضعت هذه املاكتب و أأهدافها أأيضا لربانمج التقو م الاسرتاتيجي .واندجمت
ولية املاكتب اخلارجية و أأهدافها بدرجة أأكرب داخل ا ألهداف الاسرتاتيجية التسعة للويبو واليت مت وضعها عام .1009
وتغريت ا ألهداف من جمرد التنس يق اخلاريج وحتسني فهم دور الويبو ومسائل امللكية الفكرية اإىل أأهداف أأكرث تقدما ومعقا
تلبية للداجة اإىل حتسني رؤية ادلول ا ألعضاء دلور الويبو ومسائل امللكية الفكرية وتعزيز تقديرمه لها .وتشارك املاكتب
اخلارجية القامئة الن يف دمع عديد من ا ألهداف الاسرتاتيجية للمنظمة .وقد اش متلت وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية -1081
 ،1083واليت متت املوافقة علهيا يف سبمترب  ،1088عىل املاكتب اخلارجية يف الربانمج  10و أأوحضت اسرتاتيجية املاكتب
اخلارجية عىل النحو التايل" :س يقدم لك مكتب من ماكتب الويبو اخلارجية ،داخل بدله املضيف ويف الإقلمي احمليط املنمتي
اإىل املنطقة الزمنية ذااها ،خدمات تدمع ما تتيده الويبو من خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية (الهدف الاسرتاتيجي
الثاين) فضل عن خدمات تكوين الكفاءات ابلتنس يق مع املاكتب ا إلقلميية (الهدف الاسرتاتيجي الثالث)".
 .82وتربز وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية املقبةل دور برانمج التقو م الاسرتاتيجي يف ترش يد املاكتب اخلارجية القامئة
وتبقي بصورة أأساس ية عىل ادلور اذلي تقوم به املاكتب اخلارجية دلمع مقر الويبو ،وابلإضافة اإىل ذكل تتوسع يف دور
املاكتب اخلارجية ليشمل "املسامهة يف حتقيق لك ا ألهداف الاسرتاتيجية ( أأضافت ا ألمانة عنرص التأأكيد ألغراض هذه
الوثيقة) ابلتنس يق مع مقر الويبو" (انظر الربانمج  ،10اسرتاتيجيات التنفيذ) .فهيي تريم اإىل اإدماج املاكتب اخلارجية دجما
لامل يف ا ألهداف الاسرتاتيجية للويبو .ومن شأأن الهدف املقرتح للماكتب اخلارجية يف الثنائية املقبةل أأن يسهم يف حتقيق
أأهداف الويبو الاسرتاتيجية داخل البدلان املضيفة وا ألقالمي احمليطة ويف دمع حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية للمنظمة .وإاىل
جانب الاسرتاتيجية املشرتكة وا ألهداف العامة السالف ذكرها ،ميكن للك مكتب خاريج أأن يكون هل أأهداف ونتاجئ متوقعة
أأكرث حتديدا تركز عىل الاحتياجات احمللية يف البدل املضيف والإقلمي احمليط.
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 .81وتمتثل ولية املاكتب اخلارجية يف حتمل مسسولية الاضطلع اب ألنشطة وفقا لإطار النتاجئ املقرتح يف وثيقة الربانمج
واملزيانية للثنائية التالية .وسيس متر العمل بنظام احومكة يف الويبو ،كصطوط رفع التقارير لتسهيل التنس يق بني املقر ولك
مكتب خاريج ،وإاعداد رطط العمل لتنفيذ ا ألنشطة ،والتقيمي ابس تخدام مسرشات ا ألداء كام هو مقرتح يف الربانمج .10
وس يتناول القسم التايل لك مكتب خاريج قامئ مبزيد من التفصيل.
مكتب الويبو يف س نغافورة
 .89تقع مرافق مكتب الويبو يف س نغافورة داخل مجمع جامعة س نغافورة الوطنية ،اإىل جوار معظم املنظامت احكومية
ادلولية ا ألرر اليت تقع مقارها يف س نغافورة :رابطة التعاون الاقتصادي لس يا واحمليط الهادئ ،ومسسسة أس يا – أأورواب،
واملركز العاملي للتفوق يف اخلدمة العامة التابع لربانمج ا أل م املتددة الإمنايئ .ويتيح موقع املكتب فرصا للتعاون .ويقع مركز
الويبو للتحكمي والوساطة يف س نغافورة يف ماكسويل تشامربز اإىل جوار مسسسات التحكمي ا ألرر مكركز س نغافورة للتحكمي
ادلويل ،واحملمكة ادلولية للتحكمي التابعة لغرفة التجارة ادلولية والرابطة ا ألمريكية للتحكمي.
 .10وتوفر حكومة س نغافورة املباين لالك املكتبني وتدفع تاكليف الإجيار ،ابلإضافة اإىل بعض تاكليف املرافق وتاكليف
الصيانة .كام قدمت تاكليف أأساس ية للتجهزي تتصل ابإنشاء مكتب الويبو يف س نغافورة ،مهنا ا ألاثث واملعدات اللزمة لهتيئة
املكتب وتشغيهل (الفقربان  3و 4من التفاق املربم بني الويبو وس نغافورة عام  .)1005ويوجد دل مكتب الويبو يف
س نغافورة قاعة معل تتسع حوايل  40مندواب ،ابلإضافة اإىل قاعة رمسية جمللس الإدارة تكفي لعقد اجامتعات حبضور ما يصل
اإىل  81مشارلا .كام حيتوي مكتب الويبو يف س نغافورة عىل مجموعة كبرية من منشورات الويبو وكتيبااها اليت يراجعها
الزائرون ابنتظام.
 .18ويسمح مكتب الويبو يف س نغافورة لولالت ا أل م املتددة ا ألرر أأو ماكتب امللكية الفكرية دل ادلول ا ألعضاء
ابس تخدام قاعات اجامتعاته لتعقد اجامتعااها أأو لتجري املقابلت الشصصية مع املرحشني للوظائف املقميني يف س نغافورة أأو يف
الإقلمي .كام أأُنا تعري مبانهيا ملسسسات عديدة لإقامة الفعاليات املتصةل ابمللكية الفكرية ،فعىل سبيل املثال ،اس تخدمت جامعة
سوربون (س نغافورة) مسررا مباين مكتب الويبو يف س نغافورة لإقامة حفل اس تقبال املندوبني القادمني حضور برانمج
تنفيذي عنوانه "اجلوانب القانونية ل أأعامل الفاررة" ،وهو ما أأباح ملكتب الويبو يف س نغافورة فرصة تقد م عرض عن دور
الويبو والرتوجي خلدمات الويبو العاملية.
 .11ومن خلل سلسةل من التفاقات ومذكرة تفامه وتبادل املذكرات املوقعة يف  1006و 1009و ،1080اتسع نطاق
التعاون بني الويبو وحكومة س نغافورة ليوفر أأنشطة مشرتكة لإذلاء الوعي ابمللكية الفكرية وبناء القدرات يف جمال امللكية
الفكرية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف الإقلمي ،ولإنشاء مركز الويبو للتحكمي والوساطة يف س نغافورة ،ولتدديد
الامتيازات واحصاانت اليت يمتتع ةها الك املكتبني وموظفوهام .ومن خلل تبادل للمذكرات يف ديسمرب  ،1080مت متديد مدة
اتفاق مكتب الويبو اإىل ست س نوات ،أأي حىت  8فرباير  .1082ويف لك عام يتفق مكتب س نغافورة للملكية الفكرية
ومكتب الويبو يف س نغافورة عىل برانمج مشرتك جديد ل أأنشطة املصممة ملساعدة ادلول ا ألعضاء يف الإقلمي ،مع الرتكزي
بشلك خاص عىل دول رابطة أأ م جنوب رشيق أس يا.
 .13وتمتثل أأهداف مكتب الويبو يف س نغافورة فامي ييل:
" "8تعزيز ماكنة معاهدات الويبو وخدمااها العاملية كنظام الرباءات ادلويل ونظام مدريد ونظام لهاي؛
" "1ودمع مركز الويبو للتحكمي والوساطة يف س نغافورة وتعزيز ماكنته (انظر املرفق الثالث للطلع عىل ملصص
خدمات املركز)؛
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" "3ومساعدة ادلول ا ألعضاء يف رابطة أأ م جنوب رشيق أس يا عىل تنفيذ رطة معل حقوق امللكية الفكرية اليت
أأقراها الرابطة للفرتة  ،1085-1088ول س امي جمالت التعاون مع الويبو اليت طلهبا الفريق العامل التابع للرابطة
واملعين ابلتعاون يف جمال امللكية الفكرية؛
" "4والعمل مع أأحصاب املصاحل لإنشاء وتعزيز منظامت ل إلدارة امجلاعية يف الإقلمي؛
" "5وإاجراء تقياميت ميدانية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت دل ماكتب امللكية الفكرية يف الإقلمي ،مبا يف ذكل
حتليل :اإجراءات ا ألعامل والإجراءات الترشيعية ،ومكيات بياانت امللكية الفكرية ،والعمل املرتامك حاليا ،وموارد
املكتب ،والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت ،ووضع ا ألمتتة؛
" "6وإادارة وتنفيذ مذكرة التفامه املوقعة بني الويبو وحكومة س نغافورة واليت تتأألف من أأنشطة مشرتكة؛
" "2ودمع اخلدمة اليت تقدهما الويبو عىل مدار الساعة أأثناء الإطار الزمين اخملصص.
 .14ووفقا للمرفق أألف ابتفاق  1005بني الويبو وس نغافورة ،تتحمل حكومة س نغافورة تاكليف اإجيار ماكن املكتب
و أأيضا تاكليف صيانة املناطق العامة واملرافق ،واخلدمات املياكنيكية والكهرابئية ،واملنافع ،واليت تصل اإىل  50 000دولر
س نغافوري ( 8دولر س نغافوري =  0724فرنك سويرسي) .ويف لك عام يقدم مكتب الويبو يف س نغافورة اإىل وزارة
القانون مطالبات ابلتعويض بقمية  80 000دولر س نغافوري بناء عىل أأن مبلغ  50 000دولر س نغافوري اذلي خيصص
لك عام للصيانة واخلدمات املياكنيكية والكهرابئية واملنافع مبوجب التفاق بني الويبو وس نغافورة ،يتضمن حوايل 40 000
دولر س نغافوري تدفعها وزارة القانون اإىل رشكة يوانيتد برمياس لميتد لصيانة املناطق العامة واملرافق.
 .15وسوف ي م تزويد مكتب الويبو يف س نغافورة قريبا ةهواتف بروتوكول الإنرتنت بغية ختفيض نفقات اتصالته ،ول س امي
اليت جيرهيا مع مقر الويبو .وابلإضافة اإىل ذكل ،جيري حاليا الاضطلع بدراسات مع املقر بغية اإضفاء مزيد من املرونة عىل
س ياسة الويبو املتعلقة ابلسفر ،حبيث يمتكن مكتب الويبو يف س نغافورة ومركز التحكمي والوساطة من رشاء تذاكر السفر من
الوالكء العاملني يف س نغافورة مبارشة بدل من أأولئك العاملني يف جنيف .وهذا من شأأنه أأن يتيح اإماكنية احجز يف
الرحلت اجلوية عرب الإنرتنت دل رشلات سفر منصفضة التلكفة يف الإقلمي .ويعترب وجود قاعيت اجامتعات دل مكتب
الويبو يف س نغافورة عامل حافزا قواي يسثر يف اختاذ القرارات بشأأن تنظمي الاجامتعات يف س نغافورة .ويف املتوسط ،تبلغ
التلكفة الإدارية ألي اجامتع ينظمه مكتب الويبو يف س نغافورة يف مبانيه حوايل  1 000فرنك سويرسي للجامتع اذلي
يس تغرق يومني .وهو سعر أأفضل كثريا من ا ألسعار التجارية للفنادق وغريها من ا ألماكن .ومن اجلدير ابمللحظة أأنه ل ي م
عادة حتمل أأية تاكليف للرتمجة التحريرية أأو الفورية يف الاجامتعات اليت ينظمها مكتب الويبو يف س نغافورة .وابلإضافة اإىل
ذكل ،فاإن قاعات املسمترات جمهزة حبيث تتيح مشاركة املتددثني عن بعد من مقر الويبو أأو من أأماكن أأرر حول العامل ممن
يس تطيعون املشاركة يف الاجامتعات املنعقدة يف مكتب الويبو يف س نغافورة عرب الإنرتنت.
 .16ويشلك مكتب الويبو يف س نغافورة عنرصا همام يف ش بكة اخلدمات اليت تقدهما الويبو يف اإطار اخلدمة اليت تقدهما
عىل مدار الساعة .وعندما يكون مكتب جنيف مغلقا ،فاإن التصالت الواردة اإىل الويبو ي م اإعادة توجهيها اإىل س نغافورة
أأثناء بعض النوافذ.
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اجلدول  :8املاكملات ورسائل الربيد الإلكرتوين اليت يتلقاها مكتب الويبو يف س نغافورة
مركز التحكيم
والوساطة

مكتب الويبو في سنغافورة
البريد اإللكتروني

المكالمات

المكالمات

على مدار الساعة

خدمات عامة

المتدربون

خدمات عامة

خدمات عامة

يناير-ديسمبر 2012

18

60

25

37

60

يناير-يونيو 2013

24

30

5

26

30

 .12وفامي يتعلق ابلتصالت و أأنشطة خماطبة امجلهور ،يوحض الرمس البياين وجود نزعة حنو زايدة اس تخدام املوقع
الإلكرتوين ملكتب الويبو يف س نغافورة (.)www.wipo.int/singapore
الشلك  :8عدد مرات تصفح املوقع الإلكرتوين ملكتب الويبو يف س نغافورة

ملحظة :مت تقدير رمق  1083استنادا اإىل بياانت منتصف العام

 .11ومنذ أأن مت تسجيل البياانت ألول مرة عام  1080ابس تخدام اإحصائيات غوغل ،شهد املوقع الإلكرتوين زايدة
بنس بة  50ابملائة استنادا اإىل مس توايت التصفح عام  .1083وتدل هذه النتيجة عىل زايدة أأمهية منطقة رابطة أأ م جنوب
رشيق أس يا يف عامل امللكية الفكرية ومعل مكتب الويبو يف س نغافورة.
 .19وابلإضافة اإىل ذكل ،فقد اكمتل يف وقت مبكر يف  1083معل أأد اإىل حتسني بنية وحمتو املوقع الإلكرتوين ملكتب
الويبو يف س نغافورة .كام أأنه متت اإضافة أأدوات جديدة لتحسني النفاذ اإىل احملتو ذي القمية يف موقع الويبو الإلكرتوين
مكواصفات البدلان (املعروضة الن عىل الصفدة الرئيس ية ملوقع مكتب الويبو يف س نغافورة) ونظام  Quickfindللملكية
الفكرية املس تخدم يف رابطة أأ م جنوب رشيق أس يا اذلي يتيح للزابئن النفاذ اإىل نظام امللكية الفكرية جبوانبه اخملتلفة يف لك
دوةل من ادلول ا ألعضاء عرب بوابة واحدة مركزية .وينشط مكتب الويبو يف س نغافورة يف البحث عن الفرص للرتوجي
خلدمات الويبو العاملية من خلل املشاركة يف الفعاليات والعمل بشلك استبايق عىل بناء العلقات مع امجلعيات ومجموعات
أأحصاب املصاحل .وبرصف النظر عن حلقات العمل واملهامت اليت يوفرها موظفو مكتب الويبو يف س نغافورة ،فقد شارك هذا
املكتب ومركز التحكمي والوساطة يف  90حداث واجامتعا وفعالية تروجيية خلل الفرتة من يونيو  1081اإىل يوليو .1083
وابلإضافة اإىل ذكل ،فاإن مكتب الويبو يف س نغافورة حيدد فرص التوس مي من أأجل زايدة الوعي بتوس مي الويبو و أأيضا ضامن
اس تخدام شعار الويبو مبا يتفق وس ياسة الشعارات ومبادهئا التوجهيية.
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 .30وحىت مارس  ،1083عندما مت افتتاح مركز التفوق يف جمال اخلدمة العامة التابع لربانمج ا أل م املتددة الإمنايئ يف
س نغافورة ،لانت الويبو يه املنظمة الوحيدة التابعة ل أأ م املتددة املمثةل يف س نغافورة .ويتصصص مركز التفوق يف جمال
اخلدمة العامة التابع لربانمج ا أل م املتددة الإمنايئ يف أأحباث الس ياسات والتبادل العاملي للمعارف واملعلومات حول س ياسات
اخلدمة العامة واسرتاتيجيااها ومسسسااها .وحيافظ مكتب الويبو يف س نغافورة عىل التصال الوثيق ابملركز ،رمغ عدم وجود
جمال مشرتك للعمل يف امللكية الفكرية .وقد وجه مكتب الويبو يف س نغافورة دعوة اإىل نرش تقرير برانمج ا أل م املتددة الإمنايئ
عن التمنية البرشية يف س نغافورة يف أأبريل  1083وعرض أأنشطته عىل انئب ا ألمني العام ل أأ م املتددة ،الس يد اين اإلياسون،
اذلي زار مركز برانمج ا أل م املتددة الإمنايئ يف مايو .1083
 .38ويف سبيل اإنشاء رطوط اتصالت أأفضل وعلقات أأقو مع مقديم املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية الررين
يف الإقلمي حبيث يكون مكتب الويبو يف س نغافورة أأكرث اطلعا عىل العمل اجلاري و أأكرث قدرة عىل أأن يعرض عىل املقر
صورة أأمكل ألنشطة امللكية الفكرية يف الإقلمي ،بد أأ مكتب الويبو يف س نغافورة يف مارس  1083اجامتع مائدة مس تديرة
غري رمسي مع القامئني بأأعامل امللكية الفكرية يف السفارات وت ك املنظامت اليت توفر املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية
يف اإقلمي رابطة أأ م جنوب رشيق أس يا (القامئني بأأعامل امللكية الفكرية من الولايت املتددة ا ألمريكية وفرنسا واململكة املتددة
اذلين يتخذون من س نغافورة مقرا هلم ،وممثيل هيئة امللكية الفكرية بأأسرتاليا ،و أأمانة املنطقة التجارية احرة ا ألسرتالية
النيوزيلندية/رابطة أأ م جنوب رشيق أس يا ،والاحتاد ا ألورويب ،ومرشوع رابطة جنوب رشيق أس يا محلاية حقوق امللكية
الفكرية ( ECAPاذلي ينفذه مكتب التنس يق يف السوق ادلاخلية) ،والياابن ،ومجهورية كوراي اذلين يتخذون من الإقلمي
مقرا هلم).
 .31وقام مكتب الويبو يف س نغافورة بتسهيل مجموعة من الفعاليات والزايرات ادلراس ية اليت لان لها تركزي إاقلميي ودون
إاقلميي ،واليت تغطي النطاق الواسع ملوضوع امللكية الفكرية .وتوحض بعض ا ألرقام املعروضة أأدانه نتاجئ وإاجنازات 1081
و:1083
" "8عدد الفعاليات اليت قام بتسهيلها مكتب الويبو يف س نغافورة أأو مكتب مركز التحكمي والوساطة يف س نغافورة
خلل الشهور الامثنية عرش السابقة = ( ،81حيث اجتذبت ما يزيد مجموعه عىل  166مندواب من ش ىت
بقاع الإقلمي)؛
" "1وعدد الفعاليات الوطنية أأو دون ا إلقلميية اليت شارك فهيا مكتب الويبو يف س نغافورة أأو مركز التحكمي
والوساطة خلل الشهور الثين عرش السابقة = 51؛
" "3وبرامج الزايرات ادلراس ية اليت مت تنظميها/اس تقبالها = اثنني؛
" "4و أأشاكل املشاركة والاجامتعات والفعاليات الرتوجيية ا ألرر اليت حرضها مكتب الويبو يف س نغافورة أأو
مركز التحكمي والوساطة = .91
مكتب الويبو يف الياابن
 .33لان نقل مكتب الويبو يف الياابن من مبىن جامعة ا أل م املتددة اإىل لاسوميغاس ييك يف يناير  1081اإجراء اسرتاتيجيا
يف سبيل تعزيز وظائف املكتب ليخدم املنتفعني خبدمات الويبو و أأيضا تعزيز التعاون مع هيئات احكومة يف البدل املضيف
والصناعة الياابنية .ويقع مكتب الويبو يف الياابن يف مبىن مسجر اإجيارا جتاراي ومسمن تأأمينا قواي .وتبلغ مساحة املكتب الإداري
حوايل  800مرت مربع .ويبلغ الإجيار الس نوي  810 000فرنك سويرسي ،وامتثال للعرض اذلي تقدم به البدل املضيف
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يف  ،1005فامي يتعلق بعدم حتمل الويبو ألي عبء مايل اإضايف ،لان اإجيار ماكن املكتب ميول من قبل حكومة الياابن منذ
ذكل احني.
 .34ويركز مكتب الويبو يف الياابن الن عىل دمع خدمات امللكية الفكرية العاملية ،ول س امي فامي يتعلق بنظام الرباءات
ادلويل ونظام مدريد وحفص الياابن لنظام لهاي؛ واملشاركة يف الش بكة العامة للس تجابة لطلبات الزابئن؛ و أأنشطة تكوين
الكفاءات ،اليت تعمتد يف متويلها بدرجة كبرية عىل املساهامت السصية من حكومة الياابن .وي م حتقيق نتاجئ ممتازة من خلل
املشاركة بقوة مع الرشلات الياابنية .وقد زادت طلبات نظام الرباءات ادلويل من الياابن يف  1081بنس بة تزيد عىل  80ابملائة
مبا يفوق كثريا املتوسط العاملي (بمكية تشلك أأكرث من  10ابملائة من اإيداعات نظام الرباءات ادلويل عىل مس تو العامل) كام
زادت طلبات مدريد بنس بة تزيد عىل  30ابملائة يف خلل نفس الفرتة.
 .35ويوجد دل مكتب الويبو يف الياابن حاليا ا ألهداف وا ألولوايت احملددة التالية:
" "8تعزيز ماكنة خدمات الويبو العاملية مثل نظام الرباءات ادلويل ونظام مدريد ،والتنس يق مع احكومة املضيفة
للتحضري لنضامم الياابن اإىل اتفاق لهاي خلل الس نوات القادمة؛
" "1وتقد م خدمات تتسم ابلكفاءة يف الوقت املناسب للمس تخدمني ومودعي الطلبات يف نظام الرباءات ادلويل
ونظام مدريد وقواعد البياانت العاملية مثل ركن الرباءات  ،PETENTSCOPEابلإضافة اإىل خدمات مركز
الويبو للتحكمي والوساطة؛
" "3والتعاون مع الصناعة الياابنية لتطوير وتعزيز مرشوعات الرشاكة العاملية للويبو مثل مرشوع الويبو املتعلق
ابلتكنولوجيا اخلرضاء  WIPO GREENومرشوع الويبو املتعلق ابلبحث RE:SEARCH؛
" "4والتنس يق مع البدل املضيف والبدل املاحن للصناديق الاستامئنية يف الياابن بشأأن امللكية الصناعية وحق املسلف،
ومساعدة املقر يف تنفيذ ا ألنشطة اليت متولها صناديق الياابن الاستامئنية ،مبا يف ذكل اإعداد قاعدة بياانت
معارف الويبو  IP Advantageعىل موقع http://www.wipo.int/ipadvantage/en/؛
" "5والتعاون مع ولالت ا أل م املتددة املوجودة يف الياابن لتنظمي أأنشطة برانمج خملاطبة امجلهور كجزء من التعاون
بني الولالت؛
" "6ومساعدة املقر يف التنس يق مع خرباء امللكية الفكرية وصناع الس ياسات من الياابن من أأجل الاس تفادة من
خربة الياابن يف اس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية من أأجل الابتاكر من خلل مشاركة هسلء اخلرباء
يف الاجامتعات؛
" "2ودمع اخلدمة اليت تقدهما الويبو عىل مدار الساعة أأثناء الإطار الزمين اخملصص.
 .36وقد اضطلع مكتب الويبو يف الياابن اب ألنشطة التالية يف :1081
" "8نظم املكتب تسعة اجامتعات (يف اإطار صندوق الياابن الاستامئين ،ابلتعاون مع املكتب الياابين للرباءات ومقر
الويبو وهيئة وطنية حملية (بايلند)) ،وثلث حلقات معل يف طوكيو (س ياسة امللكية الفكرية ،ومدريد،
وتكنولوجيا املعلومات) ،وحلقة معل يف ابنكوك ،يف بايلند (نظام الرباءات ادلويل) ،ومخس دورات تدريبية
يف طوكيو.
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" "1وشارك املكتب يف  94اجامتعا (حلقات معل وندوات وغريها) لمتثيل الويبو (مهنا  30اجامتعا حرضها موظفون
من لك من مقر الويبو ومكتب الويبو يف الياابن ،و 60اجامتعا تقريبا حرضها موظفون من مكتب الويبو يف
الياابن فقط)؛
" "3ونظم املكتب ما مجموعه  44اجامتعا لتعزيز ماكنة نظام الرباءات ادلويل ونظام مدريد ،وقد نظم مكتب الويبو
يف الياابن هذه الاجامتعات وشارك فهيا مجيعا؛
" "4وشارك املكتب مع ماكتب خارجية أأرر يف اإطلق اخلدمات اليت تقدم عىل مدار الساعة؛
" "5وقام مكتب الويبو يف الياابن بتدديث وإاضافة  34حاةل اإىل قاعدة بياانت  IP Advantageاليت يوجد ةها
الن أأكرث من  820حاةل ،وتعترب موردا همام لدلراسات الإفرادية املتعلقة ابلنتفاع ابمللكية الفكرية يف تعزيز
القدرة التنافس ية للرشلات يف البدلان النامية؛
" "6ومت حتديث املوقع الإلكرتوين ملكتب الويبو يف الياابن (وهو ابللغتني الإنلكزيية والياابنية) بغية خماطبة املنتفعني
خبدمات الويبو يف الياابن (وعنوانه .)http://www.wipo.int/about-wipo/ja/offices/japan/
 .32والإحصاءات اخلاصة ابملاكملات ورسائل الربيد الإلكرتوين اليت تلقاها مكتب الويبو يف الياابن يه لالتايل؛
الشلك  :1املاكملات ورسائل الربيد الإلكرتوين اليت تلقاها مكتب الويبو يف الياابن عام 1081
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 .31يعمل مكتب الويبو يف الياابن مكقدم حميل خلدمة دمع أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية ،ومكقدم لدلمع لش بكة
الويبو العامة للس تجابة لطلبات الزابئن ،وكدامع لتكوين الكفاءات .وبدءا من  ،1081يشارك مكتب الويبو يف الياابن بقوة
يف تقد م اخلدمات اإىل أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية .ويف العام ا ألول ملبادرته اجلديدة هذه ،ركز املكتب بشلك مزتايد
عىل نظام الرباءات ادلويل ونظام مدريد ومعل بشلك مكثف عىل تعزيز ماكنة خدمات الويبو .حيث نشط مكتب الويبو يف
الياابن يف القيام بأأنشطة تروجيية مت تنفيذها يف  44ماكان خمتلفا يف الياابن .وتنوعت فئات املشاركني من حمايم الرباءات اإىل
الرشلات اخلاصة والألادمييات وبلغ عدد املشاركني حوايل  .6 100ومن بني الفعاليات ا ألربع وا ألربعني ،انفرد مكتب الويبو
يف الياابن بتغطية  34فعالية ،وهو ما سامه بقوة يف ختفيض التلكفة اليت يتحملها املقر وزايدة الكفاءة.
 .39وتعمل املعلومات املتاحة ابللغة احمللية (الياابنية) عىل تسهيل فهم أأحصاب املصاحل الياابنيني ألنظمة و أأنشطة الويبو
املتعلقة ابمللكية الفكرية .وكام ذكر أنفا ،فاإن مكتب الويبو يف الياابن يدير موقعه الإلكرتوين ثنايئ اللغة ويوفر املعلومات ابللغة
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الياابنية .ويف  ،1081نرش مكتب الويبو يف الياابن أأكرث من  60مقال عىل موقعه الإلكرتوين للقراء الياابنيني .وابلإضافة اإىل
ذكل ،أأنتج مكتب الويبو يف الياابن ترجامت ايابنية دلليل مس تخدم قاعدة بياانت ركن الرباءات  .PATENTSCOPEوقد
سامهت هذه ا ألنشطة يف حتسني التصال بأأحصاب املصاحل يف الياابن وإاضافة قمية للمنظمة كلك.
 .40وفامي يتعلق بتكوين الكفاءات ،لعب مكتب الويبو يف الياابن أأيضا دورا كبريا يف التعاون مع املكتب الياابين للرباءات
واملقر من خلل حلقات معل ودورات تدريبية فعاةل وانحجة .ولان املشاركون يف حلقات العمل وادلورات التدريبية من بقاع
ش ىت يف العامل كس يا وإاقلمي احمليط الهادئ و أأفريقيا و أأمرياك اللتينية .ولانت اللقاءات تغطي مجموعة واسعة النطاق من جداول
ا ألعامل ،تشمل ممارسات حفص الرباءات والإنفاذ وإادارة امللكية الفكرية والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات.
 .48وقام مكتب الويبو يف الياابن بمتثيل الويبو يف فعاليات خارج الياابن يف بدلان مثل بايلند والهند ،حيث سامه مكتب
الويبو يف الياابن مكتددث وكوس يط يف مسائل تتعلق ابمللكية الفكرية كربوتوكول مدريد و أأدوات تكنولوجيا املعلومات
والتصالت دل الويبو ونظام الرباءات ادلويل.
 .41ومثة ُنج اعمتده مكتب الويبو يف الياابن يف الرتوجي لنظام الرباءات ادلويل ونظام مدريد وثبت أأنه الهنج الأكرث فعالية،
أأل وهو التعاون مع املكتب الياابين للرباءات .حيث لانت أأنشطة التصطيط والتنفيذ والتقيمي ت م جبهود مشرتكة .ولانت
الزايرات الفردية اإىل عدد من املس تخدمني احاليني واحملمتلني لنظام الرباءات ادلويل ونظام مدريد ي م التصطيط لها اسرتاتيجيا
وي م تنظميها جبهود مشرتكة بني مكتب الويبو يف الياابن واملكتب الياابين للرباءات ابلتنس يق مع مقر الويبو .كام لان مكتب
الويبو يف الياابن يتعامل بفعالية مع اس تفسارات املتابعة من املشاركني ابلتعاون مع املكتب الياابين للرباءات .وقد أأدت هذه
اجلهود املشرتكة مع محةل تروجيية مت التصطيط لها ختطيطا اسرتاتيجيا اإىل زايدة كبرية يف طلبات نظام الرباءات ادلويل ونظام
مدريد يف .1081
 .43وفامي يتعلق ابلتنس يق مع احكومة املضيفة ،فاإن مكتب الويبو يف الياابن دليه اتصالت ممتازة ويتعاون بشلك ممتاز يف
تنظمي الاجامتعات املشرتكة للمس تخدمني وغريمه من أأحصاب املصاحل يف الياابن .مفثل ،تربز الصناعة واجلامعة وحمامو
الرباءات كثلثة ّجات تعترب من أأمه أأحصاب املصاحل يف جمال امللكية الفكرية ،وقد أأد ذكل اإىل مبادرة WIPO
 ،GREENاليت أأطلقهتا امجلعية الياابنية للملكية الفكرية (ويه مجموعة تضم أألفي رشكة ايابنية اه م مبسائل امللكية الفكرية)
يف  1088و.1081
 .44وفامي يتعلق ابلتعاون مع ولالت ا أل م املتددة الاكئنة يف طوكيو ،تمتثل خربة مكتب الويبو يف الياابن يف أأن التعاون مع
ولالت ا أل م املتددة ا ألرر ظل عند مس تو اإذلاء الوعي العام ابمللكية الفكرية بني دوائر ا أل م املتددة يف طوكيو ومل يسهم
اإسهاما قامي يف أأهداف الويبو الاسرتاتيجية ،ويرجع ذكل بصورة رئيس ية اإىل أأن امللكية الفكرية تعترب جمال متصصصا جتهل
ولالت ا أل م املتددة ا ألرر اإىل حد كبري كيف ميكن الاخنراط يف تعاون بني الولالت بشأأنه .وقد بذل مكتب الويبو يف
الياابن ّجودا لتوعية موظفي ولالت ا أل م املتددة يف طوكيو كصطوة أأولية .وفامي ييل اثنان من أأمثةل أأشاكل التعاون:
" "8يوم ا أل م املتددة (وهو يوم س نوي يكون عادة يف أأكتوبر :تعقد منظامت ا أل م املتددة فعاليات يف إاطار موضوع
معني .ويف  ،1081لان املوضوع هو "ما بعد ’ريو  :ʿ10 +حتقيق املس تقبل اذلي نريده" ،ومشلت مواد
مكتب الويبو يف الياابن ت ك املتصةل ابلبيئة .وابلإضافة اإىل ذكل ،طبع مكتب الويبو يف الياابن نرشة اإعلنية
عن احدث تسلط الضوء عىل ادلراسات الإفرادية للبتاكر املس تدام املأأروذة من ).IP Advantage؛
" "1والعيد العاملي  Global Festaأ(أكتوبر)؛ قد ل يكون هذا مثال جيدا ،ولكن هذا احدث ،اذلي اشرتك يف
رعايته ولالت حكومية ايابنية من بيهنا وزارة الشسون اخلارجية ،شهد مشاركة الكثري من املنظامت ادلولية،
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اليت لان من بيهنا ولالت بابعة ل أأ م املتددة .وقد شارك مكتب الويبو يف الياابن عام  ،1081حيث قام
بعرض وتوزيع مواد عن أأنشطة الويبو لإذلاء الوعي ابمللكية الفكرية.
 .45وولالت ا أل م املتددة املمثةل يف طوكيو يه الولاةل ادلولية للطاقة اذلرية ومنظمة العمل ادلولية ومعهد ا أل م املتددة ملنع
اجلرمية ومعامةل اجملرمني يف أس يا والرشق ا ألقىص وبرانمج ا أل م املتددة الإمنايئ وصندوق ا أل م املتددة للساكن ومفوضية ا أل م
املتددة لشسون اللجئني ومركز ا أل م املتددة ل إلعلم ومنظمة ا أل م املتددة للطفوةل ومنظمة ا أل م املتددة للتمنية الصناعية
وجامعة ا أل م املتددة وبرانمج ا أل م املتددة للمتطوعني وبرانمج ا ألغذية العاملي والويبو.
 .46ويف  ،1081اس تجاب مكتب الويبو يف الياابن للامتسات تقدمت ةها دول أأعضاء أأرر لإطلع أأحصاب املصاحل يف
ت ك البدلان عىل املعارف املتاحة يف الياابن عن امللكية الفكرية .وقدم مكتب الويبو يف الياابن عرضا أأثناء اجامتعات عقدت
يف بايلند والهند يف  .1081ولان العرض يغطي أأدوات تكنولوجيا املعلومات والتصالت دل الويبو ،وتعزيز ماكنة نظام
مدريد يف الياابن ،والاس تخدام الاسرتاتيجي للرباءات من قبل الصناعة الياابنية .ونظرا اإىل أأن هذه البدلان الس يوية أأقرب
كثريا اإىل الياابن مهنا اإىل جنيف ،فقد سامهت يف تنفيذ ا ألنشطة بكفاءة أأكرب.
مكتب الويبو يف الربازيل
 .42انتقل مكتب الويبو يف الربازيل اإىل منطقة أمنة وجتارية يزتايد جذةها ل أأعامل والرشلات واملنظامت من قبيل املكتب
ا إلقلميي للبنك ادلويل .وتمتزي املنطقة أأيضا بسهوةل الوصول اإىل وسائل النقل العام ومرافق الفنادق .ويس تخدم املكتب مبىن
مسجر اإجيارا جتاراي ويبلغ الإجيار الس نوي (مبا فيه الكهرابء ووصةل الإنرتنت والهاتف والصيانة) حوايل  840 000فرنك
سويرسي ،تتحملها مزيانية الويبو.
 .41وقد تفاوض مكتب الويبو يف الربازيل مع حكومة الربازيل بشأأن اإنشاء صندوقني استامئنيني؛ يركز ا ألول عىل تعزيز
اس تخدام نظام امللكية الفكرية وتطوير صلحيات حامية امللكية الفكرية والانتفاع ةها عىل الصعيد التجاري ،ويتصصص الثاين
يف تعزيز أأنشطة التعاون القامئة عىل التعاون بني بدلان اجلنوب .وقد جاء الك التفاقني نتيجة لقدرة مكتب الويبو يف الربازيل
عىل تعزيز ادلمع املايل الإضايف ألنشطة الويبو ،وت م اإدارة الصندوقني من قبل مكتب الويبو يف الربازيل.
 .49وتوجد دل مكتب الويبو يف الربازيل ا ألهداف وا ألولوايت وا ألنشطة احملددة التالية:
" "8مساعدة املقر يف املهام وا ألنشطة اجلارية يف الربازيل؛
" "1ومساعدة املقر يف املهام وا ألنشطة اجلارية يف اإقلمي أأمرياك اللتينية والاكرييب ،ويف أأقالمي أأرر ؛
" "3والتصطيط للعمل املقرر الاضطلع به يف اإطار صندويق الربازيل الاستامئنيني وتنفيذه وإادارته ،كام هو حمدد
وفقا ل أأهداف احملددة من قبل احكومة الربازيلية و أأهداف الويبو الاسرتاتيجية؛
" "4والعمل عىل اس تدداث مصادر جديدة لإيرادات املنظمة .ومثة مثالن حمددان ذلكل ،هام:
( أأ) التوقيع عىل صندويق الربازيل الاستامئنيني اجلديدين؛
(ب) وتوقيع الويبو وحكومة الربازيل عىل مذكرة التفامه املتعلقة ابإنشاء مركز ادلفاع عن امللكية الفكرية
(مركز وساطة) ،اذلي مت افتتاحه يف مارس 1083؛
" "5واملشاركة يف اخلدمة اليت تقدهما الويبو عىل مدار الساعة؛
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" "6وتعزيز ماكنة معاهدات الويبو وخدمااها العاملية ،مثل نظام الرباءات ادلويل ونظام مدريد ونظام لهاي؛
" "2ومساعدة املقر يف تعزيز ماكنة مرشوعات الويبو وتنفيذها ،مثل  ،WIPO Greenوادلراسات الاقتصادية
املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية ،ومرشوع نظام أأمتتة اإجراءات امللكية الصناعية ،وغريها؛
" "1وإادارة خدمات الوساطة والتحكمي ابلتعاون مع مركز التحكمي والوساطة.
 .50ويركز مكتب الويبو يف الربازيل الن عىل دمع ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية ،ول س امي فامي يتعلق بفحص الربازيل
لنظام مدريد ونظام لهاي؛ واملشاركة يف الش بكة العامة للس تجابة لطلبات الزابئن؛ ودمع املرشوعات الكثرية املتعلقة
بتكنولوجيا املعلومات والبنية التحتية مع ماكتب امللكية الفكرية يف اإقلمي أأمرياك اللتينية؛ والتعاون بني بدلان اجلنوب .وقد
ظهرت نتيجة العمل عىل الرتوجي لس تخدام نظام امللكية الفكرية مثل يف زايدة اإيداعات نظام الرباءات ادلويل من املقميني
الربازيليني بنس بة  82ابملائة من  1080اإىل .1088
 .58ويف  ،1081مت التوقيع عىل مذكريت تفامه جديدتني مع احكومة الربازيلية ،بمتويل من الربازيل .ووفقا لإحد
املذكرتني ،يتعاون مركز الويبو للتحكمي والوساطة مع املكتب الربازييل للملكية الفكرية دلمع بناء مركز ادلفاع عن امللكية
الصناعية التابع للمكتب الربازييل للملكية الفكرية ،ولإدارة الوساطات والتحكمي يف اعرتاضات ومنازعات العلمات التجارية
والرباءات .ومبوجب مذكرة التفامه الثانية ،كام ذكر من قبل ،متول الربازيل مجموعة من ا ألنشطة واملرشوعات بني بدلان اجلنوب.
 .51وفامي ييل الإحصاءات املتعلقة ابلس تفسارات الهاتفية واخلدمات اليت تقدم عىل مدار الساعة:
اجلدول  :1التصالت اليت تلقاها مكتب الويبو يف الربازيل عام 1081
الربيد الإلكرتوين
املاكملات
الوس يةل
عىل مدار الساعة خدمات عامة عىل مدار الساعة خدمات عامة
الفرتة/اخلدمات
غري متاح
غري متاح 83
من سبمترب اإىل ديسمرب 108 1081
120
غري متاح
8 100
من يناير اإىل ديسمرب  1081غري متاح
 .53وعىل الصعيد الوطين ،حرض مكتب الويبو يف الربازيل حوايل  830اجامتعا عام  1081مع رشلاء من أأمثال معهد
فيوكروز  ،FIOCRUZوالاحتاد الوطين للصناعات ،واحتاد صناعات ولية ريو دي جانريو ،واحتاد صناعات ولية ساو
ابولو ،والولاةل الربازيلية للبتاكر ،وبنك التمنية الوطين ،ومعهد الربازيل الوطين للملكية الصناعية ،ووزارة العلقات
اخلارجية ،ووزارة الثقافة ،ووزارة التمنية والصناعة والتجارة ،ووزارة العلوم والتكنولوجيا والابتاكر ،وولاةل الابتاكر التابعة
للجامعة الاكثوليكية يف ريو دي جانريو ،واملنتد الوطين ملديري التكنولوجيا ،وش بكة التكنولوجيا يف ريو دي جانريو،
وامجلعية الوطنية ل أأحباث وتطوير الرشلات الابتاكرية ،وولاةل التعاون الربازيلية التابعة لوزارة العلقات اخلارجية.
 .54وابلإضافة اإىل ذكل ،قام مكتب الويبو يف الربازيل بتسهيل مجموعة كبرية من الفعالية والزايرات ادلراس ية عىل الصعيد
الوطين وا إلقلميي وبني ا ألقالمي ،اليت لانت تغطي مجموعة واسعة من مسائل امللكية الفكرية .ويف فرباير  ،1081ونتيجة
للرشاكة املنشأأة مع امجلعية الوطنية ل أأحباث وتطوير الرشلات الابتاكرية ومعهد الربازيل الوطين للملكية الصناعية ،نظم
مكتب الويبو يف الربازيل زايرة دراس ية اإىل مقر الويبو مداها أأس بوع واحد مخلسة عرش ممثل للصناعة واحكومة .ولانت هذه
املبادرة مس تلهمة من أأربع جتارب انحجة سابقة مت تنظميها ألعضاء الربملان وقضاة احملمكة العليا واحملامني الفدراليني.
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 .55وتشمل قامئة ا ألنشطة الرئيس ية اليت اضطلع ةها مكتب الويبو يف الربازيل عام  1081ما ييل (وليس ذكل عىل سبيل
احرص):
" "8تنظمي مسمترات واجامتعات دولية و أأقالميية مثل (أأ) الاجامتع ا ألقالميي ملناقشة حومكة امللكية الفكرية؛ واملوارد
الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور؛ وحق املسلف واحقوق اجملاورة (برازيليا ،الربازيل)( ،ب) واملسمتر
ادلويل حول الاس تخدام الاسرتاتيجي للملكية الفكرية يف جمال الرايضة (ريو دي جانريو ،الربازيل)( ،ج)
والاجامتع ا ألقالميي حول أأمتتة مكتب امللكية الفكرية (ريو دي جانريو ،الربازيل)( ،د) والندوة ادلولية حول
البياانت اجلغرافية (فوربالزيا ،س يارا)؛
" "1وتنظمي اجامتعات إاقلميية مثل املائدة املس تديرة ا إلقلميية حول امللكية الفكرية واملنافسة (ريو دي
جانريو ،الربازيل)؛
" "3ودمع تنظمي اجامتعات إاقلميية مثل الاجامتعات الثلثة للجان التقنية والتوجهيية التابعة للنظام التعاوين ا إلقلميي
بروسور ( PROSURريو دي جانريو ،الربازيل؛ ولامي ،بريو؛ وسانتياغو ،ش ييل)؛
" "4وتنظمي برامج تدريبية من قبيل ما ييل ( :أأ) دوربان من سلسةل "امللكية الفكرية واملوضوعات الناش ئة"( ،ب)
ونسصتان من "برامج التدريب عىل الوساطة يف امللكية الفكرية – املس تواين ا ألسايس واملتوسط"( ،ج)
وحمارضات يف دراسة ماجس تري امللكية الفكرية والابتاكر والتمنية اليت يقدهما معهد الربازيل الوطين للملكية
الصناعية – الربازيل؛
" "5واملشاركة يف جلان واجامتعات تقنية مثل كون املكتب ( أأ) عضوا يف الفريق العامل املعين ابإنشاء نظام ادلول
الناطقة ابلربتغالية للعلمات التجارية( ،ب) وعضوا يف جلنة توجيه ش بكة امللكية الفكرية يف ريو دي جانريو،
(ج) وضيفا مدعوا يف جلنة امللكية الفكرية التابعة للجمعية الوطنية ل أأحباث وتطوير الرشلات الابتاكرية
يف الربازيل.
" "6واملشاركة يف اجامتعات عديدة نظمها الاحتاد الوطين للصناعات واحتاد صناعات الولية للرتوجي لس تخدام
نظام امللكية الفكرية ،مع الرتكزي بشلك خاص عىل الانضامم اإىل نظام مدريد وعىل التددايت والفرص املاثةل
أأمام قطاع التصدير.
 .56وتوحض ا ألمثةل العديدة التالية بعض ا ألنشطة اليت مت تنفيذها يف  ،1081وقد لان معظمها ممول من صندويق الربازيل
الاستامئنيني  8و .1وابلإضافة اإىل أأن صندويق الربازيل الاستامئنيني  8و 1قاما بمتويل ت ك ا ألنشطة ،مت حتقيق وفر كبري يف
التاكليف من قبل الويبو ،حيث مت تنفيذ كثري من ا ألنشطة يف املوقع .وتوحض القامئة غري الشامةل التالية قدر الوفر يف
التاكليف اذلي حققه مكتب الويبو يف الربازيل نتيجة لمتثيل مقر الويبو يف املوقع.
 .52وقد قام مكتب الويبو يف الربازيل أأيضا بزايرة ممثيل املسمتر الوطين من أأجل تأأكيد أأمهية انضامم البدل يف املس تقبل اإىل
بروتوكول مدريد .وبلغت نفقات مكتب الويبو يف الربازيل 1 538 :فرناك سويرساي ،ووفر بذكل  1 000فرنك سويرسي للك
هممة لان من املمكن أأن يقوم ةها أأحد موظفي الويبو العاملني يف جنيف .وقد مت عقد العديد من الاجامتعات واملسمترات عرب
الفيديو بني مكتب الويبو يف الربازيل ومركز الويبو للتحكمي والوساطة ومعهد الربازيل الوطين للملكية الصناعية بني أأبريل
ويونيو  ،1081وجرت فهيا مناقشة مسائل تتعلق مبسار تنفيذ اإنشاء مركز التحكمي والوساطة التابع ملعهد الربازيل الوطين
للملكية الصناعية .وقد مكنت هذه الاجامتعات الويبو من توفري  4بعثات عىل ا ألقل ملوظفي الويبو العاملني يف جنيف ،تبلغ
تلكفهتا تقريبا  31 000فرنك سويرسي.
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 .51ويف  1مايو  ،1081اجمتع مكتب الويبو يف الربازيل ومعهد الربازيل الوطين للملكية الصناعية وولاةل التعاون الربازيلية
يف ريو دي جانريو ملناقشة الرشوط ا ألساس ية للتفاق اذلي قدمته حكومة الربازيل اإىل الويبو يف وقت لحق .ولان الهدف
ا ألسايس لتفاق التعاون املذكور هو الهنوض بأأنشطة التعاون بني بدلان اجلنوب .وقد مت التوقيع عىل هذا الصندوق
الاستامئين اجلديد أأثناء اجامتع الويبو ا ألقالميي ا ألول حول التعاون بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية اذلي عقد يف
برازيليا يف الفرتة من  1اإىل  80أأغسطس  .1081وقد وفرت هذه املبادرة عىل الويبو ابتعاث أأحد موظفهيا العاملني يف
جنيف ،وهو توفري بلغ قدره  80 000فرنك سويرسي تقريبا.
 .59وقد عقد الاجامتع الوطين السادس ملنتد مديري الابتاكر والتكنولوجيا يف بيلمي ،عامصة ولية ابرا الواقعة يف اإقلمي
ا ألمازون ،يف الفرتة من  82اإىل  89مايو  ،1081وحرضه  133مشارلا من مراكز الابتاكر التكنولويج (ويه متاثل ماكتب
نقل التكنولوجيا –  )NITsالتابعة للجامعات ،ومراكز ا ألحباث ،وممثيل حكومات الولايت واحكومة الفدرالية ،ومن
الرشلات .وقد قام صندوق الربازيل الاستامئين بمتويل بعثة ربري دويل من إارسائيل بلغت تلكفهتا  4 859فرناك سويرساي.
وقام مكتب الويبو يف الربازيل بمتويل بعثة موظفني واحدة بلغت تلكفهتا  8 461فرناك سويرساي .وقد أأد هذا النشاط اإىل
توفري بعثة أأحد موظفي الويبو العاملني يف جنيف تبلغ تلكفهتا تقريبا  1 000فرنك سويرسي.
 .60وخلل الاجامتعات اليت عقدت مع حكومة سلطنة عامن ،اتفق املشاركون عىل التوصية ابلضطلع اب ألنشطة التالية
يف مرشوع مقبل للتعاون بني بدلان اجلنوب )8( :قيام وفد عامين بزايرة دراس ية اإىل الربازيل للمسسسات اليت تس تخدم نظام
الابتاكر الربازييل؛ ( )1وبرامج تدريبية حول حامية امللكية الفكرية والانتفاع ةها جتاراي؛ ( )3وتنظمي سلسةل من الندوات
لتعزيز ماكنة امللكية الفكرية والابتاكر بني صناع الس ياسات واملس تخدمني احملمتلني .وقد قام مكتب الويبو يف الربازيل بمتويل
بعثة موظفني واحدة بلغت تلكفهتا  84 326فرناك سويرساي.
 .68وخلل الفرتة من  4اإىل  6يونيو  ،1081اجمتع ألول مرة يف الربازيل ،دل معهد الربازيل الوطين للملكية الصناعية،
حمرتفون يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت من  85بدلا من أأمرياك اللتينية و أأفريقيا (وحرض مشارك واحد من مكتب
امللكية الفكرية يف البدلان التالية :أأنغول ،وش ييل ،والر أأس ا ألررض ،وكوس تارياك ،وكواب ،وإاكوادور ،والسلفادور،
وهندوراس ،وامجلهورية ادلومينيكية ،واملكس يك ،وموزامبيق ،وابراغواي ،و أأوروغواي) وذكل ملناقشة احلول وا ألنظمة
القامئة لإدارة امللكية الفكرية ،مع الرتكزي بشلك خاص عىل مرشوع نظام أأمتتة اإجراءات امللكية الصناعية .و أأثناء الاجامتع،
انقش املشاركون املوضوعات التالية :حتدايت أأمتتة مكتب امللكية الفكرية ،والانتقال من اإجراءات العمل اليت تعمتد عىل
الورق اإىل اإجراءات مسمتتة ابلاكمل ،وحومكة البياانت ،وتوس يع نطاق النفاذ اإىل ما يوفره نظام امللكية الفكرية من خدمات
عرب الإنرتنت من قبل مودعي الطلبات وامجلهور العام و ألغراض التعاون ا إلقلميي .وقد حرض حمرتفان من املقر لإسداء
املشورة بشأأن احلول املمكنة لإنشاء بنية حتتية أأفضل و أأنسب للملكية الفكرية يف اإقلمي أأمرياك اللتينية والاكرييب والبدلان
الناطقة ابلربتغالية .وقد قام صندوق الربازيل الاستامئين بمتويل هذا النشاط مببلغ  31 919فرناك سويرساي.
 .61وعقد يف سانتياغو ،يف ش ييل ،اجامتع للجنة التوجهيية التابعة ملرشوع بروسور (مرشوع نظام التعاون التشغييل يف
امللكية الفكرية يف أأمرياك اجلنوبية) .وقد حرض رؤساء ماكتب امللكية الفكرية التالية هذا الاجامتع اذلي موهل صندوق
الربازيل الاستامئين ونظمه مكتب الويبو يف الربازيل :ا ألرجنتني ،والربازيل ،وش ييل ،وكولومبيا ،وإاكوادور ،وابراغواي ،وبريو،
وسورينام ،و أأوروغواي .و أأثناء الاجامتع ،وقع رؤساء ماكتب امللكية الفكرية املذكورة عىل التفاق اذلي أأس بغ الصفة الرمسية
عىل الطابع املسسيس ملرشوع بروسور .وابلإضافة اإىل ذكل ،وافقت اللجان التقنية والتوجهيية التابعة ملرشوع بروسور أأثناء
الاجامتع يف ش ييل عىل اس تخدام املنصة التعاونية للفحص الإلكرتوين  .e-PECوتريم هذه املنصة اإىل ختفيض جحم الرباءات
املرتامكة بغية الوصول اإىل مس تو جودة أأفضل وحتقيق درجة أأكرب من الكفاءة يف حفص الرباءات .وقد قام صندوق الربازيل
الاستامئين بمتويل مشاركة  86مشارلا يف هذا الاجامتع اذلي عقد يف سانتياغو ،يف ش ييل.
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 .63وقد مت اإنشاء برانمج للتعاون بني بدلان اجلنوب يف س ياق جدول أأعامل التمنية .ويف هذا الصدد ،وافقت ادلول
ا ألعضاء عىل تنظمي اجامتع أأقالميي ملناقشة حومكة امللكية الفكرية؛ واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور؛ وحق
املسلف واحقوق اجملاورة ،ومت عقد هذا الاجامتع يف برازيليا من  1اإىل  80أأغسطس  .1081وانقش ممثلو س تة وعرشين بدلا
انميا من أأمرياك اللتينية و أأفريقيا والرشق ا ألوسط وأس يا الإجراءات اليت ميكن أأن تعزز اس تخدام امللكية الفكرية أكداة
للتقدم الاقتصادي والاجامتعي .وقد ركز الاجامتع املذكور عىل :تعزيز تبادل اخلربات الوطنية يف املسائل املتعلقة حبومكة
امللكية الفكرية؛ واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور؛ وحق املسلف واحقوق اجملاورة بني البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا .وقام صندوق الربازيل الاستامئين بمتويل أأربعة متددثني دوليني مببلغ  31 841فرناك سويرساي .وقام مكتب الويبو
يف الربازيل بمتويل بعثة موظفني واحدة مببلغ  8 421فرناك سويرساي .و أأدت هذه املبادرة اإىل توفري حوايل  1 000فرنك
سويرسي يه تلكفة ابتعاث أأحد موظفي الويبو العاملني يف جنيف.
 .64ويف  81و 83سبمترب  ،1081عقد يف ريو دي جانريو املسمتر ادلويل حول الاس تخدام الاسرتاتيجي للملكية الفكرية
يف جمال الرايضة .وانقش هذا املسمتر الكبري حامية امللكية الفكرية مع الرتكزي بشلك خاص عىل اس تخدام الرباءات والعلمات
التجارية والإذاعة أكدوات لتشجيع الابتاكر يف جمال الرايضة الوطنية .ومن العوامل اليت زادت من الاهامتم ابملناقشة أأن
الربازيل ستس تضيف أأحدااث رايضية كبرية مثل أكس العامل لكرة القدم عام  1084وا أللعاب ا ألوملبية عام  .1086و أأوحض
املتددثون الفرص اليت ميكن للبدلان أأن تصنعها عند اس تقبالها ل أأحداث الرايضية والعنارص اليت جيب وضعها يف الاعتبار
بغية حتقيق ماكسب اقتصادية واجامتعية من ا ألنشطة الرايضية .وحرض املسمتر أأكرث من  100مشارك .ومثة ندوات أأرر
مزمع تنظميها يف املدن اليت ستس تضيف مبارايت أكس العامل لكرة القدم عام  .1084وعقب مرامس الافتتاح ،مت التوقيع عىل
مذكرة تفامه بني الويبو ومعهد الربازيل الوطين للملكية الصناعية لزتويد ا ألطراف يف القضااي املرفوعة دل معهد الربازيل
الوطين للملكية الصناعية خبدمات بديةل لتسوية املنازعات .وابلإضافة اإىل ذكل ،قام املدير العام أأيضا بتوقيع التفاق التنفيذي
بني الويبو وحكومة الربازيل لتعزيز التعاون بني بدلان اجلنوب من أأجل الوصول اإىل اس تخدام أأفضل لنظام امللكية الفكرية
من قبل البدلان النامية .وقام صندوق الربازيل الاستامئين بمتويل أأربعة مشاركني من ا ألرجنتني وش ييل وكولومبيا و أأوروغواي
ومخسة متددثني من أأسرتاليا واململكة املتددة وسويرسا والربتغال وإاس بانيا ،مببلغ  45 256فرناك سويرساي .وقام مكتب
الويبو يف الربازيل بمتويل قاعة املسمترات مببلغ  81 313فرناك سويرساي.
 .65ولان التعاون ا ألفقي (بني بدلان اجلنوب) يف أأنشطة التدريب اليت ينظمها مكتب الويبو يف الربازيل أأو مبساعدة
مكتب الويبو يف الربازيل يضم موظفني من العديد من بدلان أأمرياك اللتينية و أأفريقيا والرشق ا ألوسط وأس يا.
 .66والصناديق الاستامئنية املعنية "بتعممي ثقافة امللكية الفكرية واعامتد أأفضل املامرسات" (الصندوق الاستامئين  :)8القمية
اللكية للمرشوع (حوايل  3 138 000فرنك سويرسي)
" "8املبالغ اليت تسلمهتا الويبو:
يف  10ديس مبر  359 493 :1088فرناك سويرساي
يف  2نومفرب  320 543 :1081فرناك سويرساي
يف  1فرباير  191 906 :1083فرناكت سويرسية
" "1نفقات الصندوق الاستامئين  8يف  112 456 :1081فرناك سويرساي
نفقات الصندوق الاستامئين  8حىت مارس  403 104 :1083فرناكت سويرسية
ا ألموال املتاحة 686 394 :فرناك سويرساي
" "3صندوق الربازيل الاستامئين لتعزيز التعاون بني بدلان اجلنوب (الصندوق الاستامئين  :)1القمية اللكية
للمرشوع (حوايل  8 050 000فرنك سويرسي)
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" "4املبالغ اليت تسلمهتا الويبو:
يف  89فرباير  96 880 :1083فرناكت سويرسية
يف  80يوليو  15 495 :1083فرناك سويرساي
ا ألموال املتاحة يف يوليو  818 605 :1083فرناكت سويرسية
 .62ويف ريو دي جانريو ،وإاىل جانب مكتب الويبو يف الربازيل ،يوجد الكثري من ماكتب ممثيل ا أل م املتددة ،مثل برانمج
ا أل م املتددة للمس توطنات البرشية ،ومسسسة المتويل ادلولية – ومركز ماكحفة امحلى القلعية يف البدلان ا ألمريكية ،ومكتب
تنس يق الشسون الإنسانية ،والاسرتاتيجية ادلولية ل أأ م املتددة للدد من الكوارث ،ومنظمة ا أل م املتددة للطفوةل ،ومركز
ا أل م املتددة ل إلعلم ،ومنظمة ا أل م املتددة للرتبية والعمل والثقافة (اليونسكو) ،وولاةل ا أل م املتددة لإغاثة وتشغيل اللجئني
الفلسطينيني يف الرشق ا ألدىن (ا ألونروا) ،وإادارة شسون السلمة وا ألمن .ويتعاون مكتب الويبو يف الربازيل مع هذه
الولالت يف مسائل ا ألمن ويف العملية اليت أأعيد اإطلقها مسررا لإنشاء مقر ل أأ م املتددة يف ريو دي جانريو.
 .61وابرتصار ،فاإن أأنشطة مكتب الويبو يف الربازيل خلل  1081ميكن التعبري عهنا ابلعدد الإجاميل للمشاركني يف أأكرث
من  830اجامتعا قام مكتب الويبو يف الربازيل بتنظميها أأو دمعها أأو حضورها .حيث شارك يف الفعاليات اليت نظمها املكتب
أأو ساعد يف تنظميها ،مبا فهيا أأنشطة التدريب ،حوايل  5 000مشارلا .ومت توفري حوايل  300 000فرنك سويرسي يف
عام  1081وحده نظرا لقيام مكتب الويبو يف الربازيل بتنظمي هذه الفعاليات أأو املساعدة يف تنظميها ،حيث شارك فهيا موظفو
الويبو العاملون يف ريو دي جانريو ،ابلإضافة اإىل املبلغ اذلي مت اإنفاقه (بمتويل من الصندوق الاستامئين  8والصندوق
الاستامئين  )1يف تنفيذ ا ألنشطة املذكورة أنفا .وتقدر هذه الوفورات ،مضافة اإىل املبلغ اذلي استمثره الصندوق الاستامئين 8
والصندوق الاستامئين  ،1مببلغ  250 000فرنك سويرسي تقريبا.

حتسن املاكتب اخلارجية القامئة منذ اإنشاهئا
 .69كام يتضح من ا ألنشطة اليت اضطلعت ةها املاكتب اخلارجية القامئة ،لان هناك حتسن كبري يف اخلدمات اليت تقدهما
املاكتب اخلارجية القامئة وادلور اذلي تقوم به .وقد نتجت هذه التحس نات عن اجلهود املبذوةل يف جمالت عديدة خمتلفة.
التحس نات
 .20لان أأول جمال للرتكزي هو توضيح دور لك مكتب خاريج ووظائفه ،مع مراعاة ا ألهداف الاسرتاتيجية للويبو وإاطار
نتاجئ الربانمج واملزيانية فامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية بصفة عامة .وقد أأد ذكل اإىل ظهور النتاجئ التالية:
" "8بد أأ مكتب الويبو يف الربازيل ومكتب الويبو يف س نغافورة يسهامن يف دمع أأنظمة امللكية الفكرية العاملية،
واملساعدة التقنية لتنفيذ مرشوعات البنية التحتية ،وتكوين الكفاءات ،والتعاون بني بدلان اجلنوب ،و أأيضا،
يف حاةل مكتب الربازيل ،اإدارة ا ألنشطة يف اإطار صندوق الربازيل الاستامئين؛
" "1وبد أأ مكتب الويبو يف الياابن ابإيقاف وظائفه املتعلقة اب ألحباث ابلتعاون مع جامعة ا أل م املتددة مث بد أأ الرتكزي
عىل دمع أأنظمة امللكية الفكرية العاملية وتكوين الكفاءات وإادارة ا ألنشطة يف اإطار صندوق الياابن الاستامئين.
 .28ولان جمال الرتكزي الثاين يمتثل يف نقل املاكتب القامئة اإىل مواقع أأكرث ملءمة للمهام اليت أأعيد حتديدها للماكتب.
ول يسثر هذا عىل مكتب الويبو يف س نغافورة ،الاكئن يف موقع مثايل جماور جملمع جامعة س نغافورة الوطنية .أأما يف حاةل
مكتب الويبو يف الربازيل ،فبعدما طر أأ عىل معهد الربازيل الوطين للملكية الصناعية من حتول شامل ،مت تأأجري مباين جديدة
يف منطقة تتوفر فهيا متطلبات البنية التحتية .ويف يناير  ،1081انتقل مكتب الويبو يف الياابن اإىل مباين جديدة قريبة من
املكتب الياابين للرباءات ومركز ا ألنشطة التجارية فامي يتعلق ابمللكية الفكرية.
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 .21ولان اثلث جمال للرتكزي هو حتديد جمالت تكوين الكفاءات اليت ينبغي نقلها اإىل املاكتب اخلارجية حتديدا أأفضل.
أ
وما زال العمل جار يف هذا الصدد ،ولكن مثة بعض الإجنازات اليت حتققت كام يرد فامي ييل .أأما أرر جمال للرتكزي فاكن التأكد
من أأن مواصفات همارات املوظفني يف املاكتب اخلارجية القامئة تلمئ دور هذه املاكتب ووظائفها .وما زال العمل جار يف هذا
اجملال أأيضا ،حمكوما بقيود املوارد القامئة و أأيضا يف س ياق املبادرة املعنية ابلتصممي التنظميي يف اإطار برانمج التقو م
الاسرتاتيجي.
 .23ويتصل اجملال الرابع اذلي عززت فيه ا ألمانة املاكتب اخلارجية ابخلدمات اليت تقدهما املاكتب اخلارجية القامئة
واس تخداهما يف أأداء اخلدمات اليت ل ميكن أأن يقدهما املقر .وقد بد أأ العمل بنظام لتقد م اخلدمات عىل مدار الساعة أأو خدمة
اس تقبال املاكملات الهاتفية يف الويبو عىل مدار  14ساعة .فبعد الساعة السادسة مساء بتوقيت جنيف ،ي م حتويل املاكملات
الواردة اإىل رمق هاتف الويبو تلقائيا اإىل مكتب اتصال الويبو يف نيويورك أأو مكتب الويبو يف الربازيل (بناء عىل ما اإذا لانت
لغة التصال يه الإنلكزيية أأو الإس بانية أأو الربتغالية) .وبعد انهتاء العمل يف ا ألمريكتني ،ي م حتويل املاكملات الواردة اإىل رمق
الويبو تلقائيا اإىل مكتيب الياابن وس نغافورة (بناء عىل ما اإذا لانت لغة التصال يه الصينية أأو الإنلكزيية أأو الياابنية) .وبعد
انهتاء العمل يف أس يا ،تعود املاكملات اإىل املقر.
 .24وقد مت اإطلق اخلدمة عىل مدار الساعة يف سبمترب  ،1081وطبقا ل إلحصاءات الواردة يف لك قسم من ا ألقسام اليت
تصف لك مكتب خاريج أأعله ،فاإن عدد املاكملات ظل يزيد ابس مترار منذ بدء اخلدمة .واستنادا اإىل اإحصاءات ،1081
تلقى املقر حوايل  1 100ماكملة هاتفية يف لك شهر .ومن اجلدير ابمللحظة أأن الغرض من اخلدمة لان الرد عىل
الاس تفسارات العامة من امجلهور ،ولهذا الغرض مت حتديد أأرقام هاتف معينة يف موقع اإلكرتوين خمصص "للتصال" .وقد
لانت هناك ماكملات هاتفية أأرر  ،عىل سبيل املثال من مس تخديم أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية مثل نظام الرباءات
ادلويل ونظام مدريد ،اذلين يطلبون عادة أأرقاما مبارشة معينة تصلهم ابملوظفني املسسولني (اخلطوط الإعلمية املس تخدمة يف
حاةل نظام الرباءات ادلويل ونظام مدريد (اخلطوط املبارشة للرد عىل الاس تفسارات)).
 .25أأصبح امجلهور يأألف الإنرتنت أأكرث و أأصبحت الاس تفسارات تأأيت أأيضا عرب الربيد الإلكرتوين .حيث لان املقر يتلقى
حوايل  8 800رساةل ابلربيد الإلكرتوين لك شهر عىل العناوين اخملصصة "للتصال" عرب الربيد الإلكرتوين .وظل عدد رسائل
الربيد الإلكرتوين اليت تتلقاها املاكتب اخلارجية يزداد ابس مترار ،كام هو موحض يف القسم اخلاص بأأنشطة املاكتب
اخلارجية القامئة.
 .26وقد أأنشأأ لك من مكتب الويبو يف الياابن ومكتب الويبو يف س نغافورة موقعه الإلكرتوين اخلاص اذلي مياثل جزئيا
املوقع الإلكرتوين ملقر الويبو ولكن ابحملتو احمليل .وقد اجتذب املوقع الإلكرتوين ملوقع الويبو يف س نغافورة عددا مزتايدا من
الزائرين ،وهو ما يوحضه الرمس البياين الوارد يف القسم اخملصص ملكتب الويبو يف س نغافورة .أأما املوقع الإلكرتوين ملكتب
الويبو يف الياابن فهو ابللغتني الإنلكزيية والياابنية ،ويوجد اإقبال أأكرب عىل النسخة الياابنية من قبل املس تخدمني يف الياابن.

اجلدول  :3املواقع الإلكرتونية للماكتب اخلارجية (عدد الزايرات الفريدة) يف عام 1081
املوقع
مكتب الويبو يف الربازيل
مكتب الويبو يف الياابن
مكتب س نغافورة
مقر الويبو

الإنلكزيية
ل يوجد موقع اإلكرتوين
4 580
1 031
لك لغات ا أل م املتددة

الياابنية
ل ينطبق
41 890
ل ينطبق
ل ينطبق

الإجاميل
ل ينطبق
51 200
1 031
38 430 169
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 .22يتعلق اجملال اخلامس ببنية الويبو التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت من أأجل تقد م اخلدمات يف ا ألنظمة
طورت الويبو بنيهتا التحتية
العاملية للملكية الفكرية ،ويف جمالت أأرر  ،عىل حنو مزتايد ،مثل أأنشطة التوعية .وقد َّ
وعززت الربط الش بيك من أأجل حتسني تقد م اخلدمات (مثل النظام الإلكرتوين ملعاهدة
لتكنولوجيا املعلومات والتصالت َّ
التعاون بشأأن الرباءات ) )(ePCTومساعدة البدلان النامية يف حتديث ا ألعامل التجارية (نظام أأمتتة امللكية الصناعية
) ،(IPASوبرانمج ويبوكوس ) ،(WIPOCOSأأو نظام تكنولوجيا املعلومات اذلي توفره الويبو ل إلدارة امجلاعية
ل أأعامل الإبداعية).
 .21ويعطي التقد م الرمقي للخدمات والتصالت اليت جتر مع أأحصاب املصلدة دللت اسرتاتيجية ليك تنظر فهيا
املاكتب اخلارجية .أأو ال ،تكنولوجيا املعلومات والتصالت و أأدوات الويبو عىل الإنرتنت ميكن أأن ت ِّعزز اخلدمات املقدَّمة من
املقر الرئييس اإىل العامل ،ولكهنا توجِّ د أأيض اا حتدايت وخماطر .ومن غري احملمتل أأن تغين أأنظمة الويبو لتكنولوجيا املعلومات
والتصالت عن وجود ماكتب خارجية جديدة ،ولكن ينبغي أأن تسدي اإىل اإجياد التأزر والقمية املضافة اليت ميكن أأن تنتج عن
التعاون بني املقر الرئييس واملاكتب اخلارجية.
 .29وبطء اس تجابة (زمن الانتقال) مواقع الويبو الإلكرتونية مثل ركن الرباءات الإلكرتوين PATENTSCOPE
للمس تخدمني يف أس يا ل متكن معاجلته عن طريق مقر الويبو وحده ،كام نوقش لحق اا مبزيد من التفصيل ،حيث اإن روادم
ركن الرباءات توجد يف جنيف فقط .وميكن أأن تقدم املاكتب اخلارجية ح ال ممكن اا لهذه املشلكة عن طريق توفري وظائف بديةل
للخدمات اليت لانت ل تقدهما فامي س بق سو اخلوادم املوجودة يف مقر الويبو.
 .10ونظر اا لتغري الوسائل اليت تس تخدهما الويبو لتقد م اخلدمات من وسائل التصالت التقليدية مثل املاكملات الهاتفية
ورسائل الربيد الإلكرتوين واملواقع الإلكرتونية اإىل تبادل البياانت من حاسوب اإىل أرر ابس تخدام أأحدث ما وصلت اإليه
تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية وغريها من اجملالت ،ظهرت احتياجات لتعزيز أأنظمة
تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف املاكتب اخلارجية مع وجود حاجة اإىل دمج ا ألنظمة لتوفري ش بكة ماكتب عاملية خاصة
ابلويبو .والرتابط العاملي للمقر الرئييس واملاكتب اخلارجية يسدي حامتا اإىل مشالك يف أأمن أأنظمة تكنولوجيا املعلومات
والتصالت وتصاممي ش باكت املاكتب اخلارجية مع املقر الرئييس الرضورية للتصالت الفعاةل والتنس يق لتقد م اخلدمات عىل
املس تو العاملي .وقد ُأحرز تقد ٌم يف تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت للماكتب اخلارجية من أأجل
التقد م الرمقي العاملي للخدمات ،ابتباع أأفضل املامرسات يف هذا اجملال.
 .18وختتلف أأهداف املاكتب اخلارجية ،ولكن توجد بعض ا ألهداف املشرتكة .وترتبط أأهداف لك مكتب خاريج
قرتح ملرشوع الربانمج
و أأولوايته ونتاجئه املرتقبة بأأهداف الويبو الاسرتاتيجية ،وهذه العلقة موصوفة يف اإطار النتاجئ امل َ
واملزيانية  .1085/1084وي ِّبني اجلدول التايل العلقة .وملزيد من التفاصيل ،انظر اإطار النتاجئ اخلاص ابلربانمج .10

اجلدول  :4الروابط القامئة بني أأهداف املاكتب احالية وأأهداف الويبو الاسرتاتيجية
ا ألهداف الاسرتاتيجية
الثاين :تقد م خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز ا ألول
الثالث :تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية
الرابع :تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها
السابع :امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية
الثامن :ألية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول الأعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل

مكتب س نغافورة
x
x
x
x
x

مكتب الياابن
x
x
x
x
x

مكتب الربازيل
x
x
x
x
x

WO/PBC/21/INF.1
21

كرر العمل املن َجز يف املقر الرئييس ،بل ينبغي أأن تقوم ابلعمل
 .11ومن املتَّفق عليه معوم اا أأن املاكتب اخلارجية ينبغي أأل ت ِّ
اذلي ل ميكن القيام به يف املقر الرئييس أأو اذلي ميكن القيام ةها يف املكتب اخلاريج عىل حنو أأكرث كفاءة أأو فعالية من املقر
الرئييس .وكام تشري ا ألنشطة اليت قامت ةها املاكتب اخلارجية احالية والإجنازات اليت حققهتا يف تقرير النشاط اخلاص بلك
مهنا يف ا ألقسام املذكورة أنف اا ،ميكن تلصيص القمية املضافة للماكتب اخلارجية احالية عىل النحو التايل:
" "8ل ميكن اإنشاء ألية تواصل قوية مع أأحصاب املصلدة احملليني واحكومة املضيفة عن طريق البعثات والزايرات
العرضية ،وقد سامهت املاكتب اخلارجية يف التعاون مع ادلول ا ألعضاء لتلبية مطالب مس تخديم
خدمات الويبو؛
" "1وقد مت الاس تغناء عن بعثات عديدة بسبب مشاركة املاكتب اخلارجية يف اجامتعات البدل املضيف والبدلان
اجملاورة هل ،واليت أأضيفت اإىل أأنشطة مقر الويبو الرئييس؛
" "3ولانت املاكتب اخلارجية قادرة عىل زايدة عدد ا ألنشطة ،مثل احلقات ادلراس ية وحلقات العمل ،يف البدل
املضيف اليت رمبا لولها لاكنت الوفود امل َ
رسةل من مقر الويبو الرئييس غري قادرة عىل املشاركة فهيا ،بسبب قةل
املوارد البرشية واملالية ،مما َّعزز تكوين الكفاءات وتوفري املساعدة التقنية؛
" "4و أأصبحت تغطية الويبو اجلغرافية عاملية (ش بكة معلء عاملية أأو خدمة عىل مدار الساعة) يف تقد م خدمات
الويبو اليت ل يس تطيع مقر الويبو الرئييس وحده اإجنازها؛
" "5وتشلك املاكتب اخلارجية جزء اا ل يتجز أأ من ش بكة ماكتب عاملية بابعة للويبو بوصفها وس يةل لتقد م خدمات
اإىل أأحصاب املصلدة يف لك أأحناء العامل بفعالية ويف الوقت املناسب.
املوارد وفعالية التلكفة
 .13لانت املسامهة املالية أأو العينية اليت قدَّهما البدل املضيف للماكتب القامئة اإحد الفوائد .وتوفري املباين اليت ميكن أأن
تس تخدهما املاكتب اخلارجية القامئة يزيل عن عاتق الويبو املسسولية الطويةل ا ألمد فامي يتعلق ابملباين.

اجلدول  :5مساهامت احكومة املضيفة
املسامهة
الامتيازات واحصاانت املمنوحة للمكتب
توفري املباين
املشاركة يف تنظمي الاجامتعات
الصندوق الاستامئين

مكتب س نغافورة
x
x
x

مكتب الياابن
x
x
x
x

مكتب الربازيل
x
x
x

صصصة للماكتب اخلارجية القامئة مب َّينة يف اجلدول التايل اذلي ي ِّ
وحض توزيع املوارد عىل املاكتب اخلارجية
 .14واملوارد امل َّ
صصصة ملكتب نيويورك التنس يقي من أأجل املقارنة):
القامئة يف اإطار مزيانية الربانمج ( 10ويبني أأيض اا املوارد امل َّ
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اجلدول  :6املزيانيات املعمتَدة أأو املقرتحة للماكتب اخلارجية

(بألف الفرناكت السويرسية)

نيويورك

املوظفون
خلف املوظفني

الإجاميل
الربازيل

املوظفون
خلف املوظفني

الإجاميل
طوكيو

املزيانية
املعدةل

املزيانية
املع متدة

املزيانية
املع متدة

املزيانية
املقرتحة

1009/1001

1088/1080

1083/1081

1085/1084

8 448
906

8 114
114

8 058
110

1 342
ل ينطبق
ل ينطبق

ل ينطبق

املوظفون
خلف املوظفني

632
11

س نغافورة
املوظفون
خلف املوظفني

الإجاميل

الإجاميل

الإجاميل ،املاكتب احالية

659

1 861
593
15

621
334
18

355

8 938
8 845
580

8 655
408
100

608

195
291

8 612
8 241
589

1 168
134
104

8 031

325
854

8 534
826

8 141
541

8 218
493

3 535

4 988

6 513

2 160

519

8 280

1 396

1 124

 .15وبلغت نفقات ماكتب س نغافورة والياابن والربازيل يف عام  1081ما يقرب من  185أألف فرنك سويرسي ،و91
أألف فرنك سويرسي و 112أألف فرنك سويرسي عىل التوايل (مجيع نفقات غري املوظفني) ،خبلف نفقات
الصناديق الاستامئنية.
 .16والكفاءة احملققة يف الويبو من حيث التاكليف يف الفرتة ُ 1083/1081أ ِّخذت متام اا بعني الاعتبار يف أأسس املقارنة
املس تخدَ مة يف مرشوع الربانمج واملزيانية للفرتة  .1085/1084وبفضل ّجود ا ألمانة املتواصةل لتحقيق مزيد من الكفاءة،
بناء
أأصبح من املمكن استيعاب ارتفاع الضغط عىل تاكليف مبادرات مددَّدة ،مبا يف ذكل اإنشاء املاكتب اخلارجية اجلديدة .و ا
عىل ذكل ،ل يتوقَّع اس تخدام أأموال اإضافية لهذا الغرض خلف ما ورد بوضوح لتنظر فيه ادلول ا ألعضاء وتوافق عليه كجزء
من مرشوع الربانمج واملزيانية لفرتة الس نتني املقبةل .1085/1084
 .12وفامي يتعلق ابملوارد البرشية ،جعلت الويبو ،منذ عام  ،1001اإجاميل عدد العاملني يف املنظمة اثبت اا كام هو دون تغيري،
ويف نطاق هذه القيود اس تطاعت الويبو اإمداد املاكتب اخلارجية القامئة ابملوظفني .وهذا يعين أأنه ل توجد ،حىت الن ،أأي
مسسولية اإضافية طويةل ا ألمد للموارد البرشية عن املاكتب القامئة .وعلوة عىل ذكل ،كام َّتبني مسرر اا يف اإحد اخلدمات
الإدارية املقدَّمة ،تكون اخلدمات احمللية أأقل تلكفة يف الربازيل ( أأقل من النصف مقا نر اة مبعدل جنيف) ،أأو ت ِّقدم خدمات
ذات جودة أأعىل من موظفني جييدون لغتني (الإنلكزيية والياابنية) يف طوكيو وموظفني جييدون ثلث لغات (الإنلكزيية
والإس بانية والربتغالية) يف الربازيل ،مقا نر اة خبدمات مماثةل متوفرة يف جنيف ابملعدل نفسه.
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 .11واملوارد البرشية ملكتب الويبو يف س نغافورة يه :موظف من الرتبة مد ،وموظف من الرتبة ف ،5-وموظف من
الرتبة ف ،4-وموظف مسقت .وقد َّ
وظ َفت شعبة حلول ا ألعامل ملكتب امللكية الفكرية (الربانمج  )85ربري اا ملدة حمددة (عقد
غري املوظفني) يف مكتب س نغافورة من أأجل املسامهة يف تقد م املساعدة التقنية يف املنطقة .ويس تعني مركز الويبو للتحكمي
والوساطة أأيض اا مبوظفني مسقتني يف مكتب املركز يف س نغافورة اذلي يقع يف مبىن أرر يف املدينة.
 .19واملوارد البرشية ملكتب الويبو يف الياابن يه :موظف من الرتبة ف 5-وموظف من الرتبة ف 4-ي َّمولن من مزيانية
الويبو ،وموظفان مسقتان ميولن من صندوق الياابن الاستامئين .وموظف لدلمع الإداري بنصف دوام تقدمه رشكة عامةل
وي َّمول من مزيانية الويبو.
 .90واملوارد البرشية ملكتب الويبو يف الربازيل يه :موظف من الرتبة مد ،1-وموظف من الرتبة ف ،5-وموظفان مسقتان
ي َّمولن من مزيانية الويبو.

طلب ماكتب خارجية جديدة
الالامتسات أأو الطلبات
 .98اس متر تزايد طلبات اإنشاء ماكتب خارجية جديدة خلل معلية املشاورات (انظر أأدانه) ،واعتبار اا من يوليو 1083
تلقى املدير العام عدد اا من الالامتسات الرمسية املقدمة للمنظمة لإنشاء ماكتب خارجية جديدة يف اإقلمي لك مهنا .واعتبار اا من
يوليو عام  ،1083بلغ اإجاميل عدد البدلان امل ِّقدمة لت ك الطلبات  13بدل اا عىل النحو التايل .وق ِّدمت بعض الطلبات مكتوب اة،
بيامن ق ِّدمت طلبات أأرر شفو ااي من مسسولني رفيعي املس تو يف البدلان.
اجلزائر ،وبنغلديش ،والاكمريون ،وش ييل ،والصني ،ومرص ،وإاثيوبيا ،والهند ،وا ألردن ،واملكس يك ،واملغرب،
ونيجرياي ،وبامن ،وبريو ،وتونس ،وتركيا ،والس نغال ،وجنوب أأفريقيا ،ومجهورية كوراي ،ورومانيا ،والاحتاد الرويس،
والولايت املتددة ا ألمريكية ،وزمبابوي (ابلرتتيب ا ألجبدي ابلإنلكزيية).

عقد مشاورات غري رمسية
 .91تلقى املدير العام الالامتسات الرمسية السابق ذكرها ،واب ألرص بعد صدور قرار من امجلعية العامة للويبو يف
سبمترب ( 1080انظر املرفق احادي عرش واملرفق الثاين عرش) .ووافقت امجلعية العامة عىل بدء معلية مشاورات غري رمسية
بني ادلول ا ألعضاء لوضع س ياسة بشأأن اإنشاء ماكتب خارجية جديدة.
 .93وعقدت أأول مشاورة غري رمسية مفتوحة يف  83ديسمرب  .1080وو ِّّجت ادلعوة اإىل املمثلني ادلامئني مجليع البعثات
ادلامئة يف جنيف .وعقدت مشاور ٌة اثني ٌة مثلها يف  86يونيو  .1088وو ِّّجت ادلعوة أأيض اا اإىل مجيع البعثات ادلامئة .وقدَّم
املدير العام مذكر اة اإعلمي اة غري رمسية (انظر املرفق الثالث عرش) للمشاورة ا ألوىل ومذكرة اإعلمية اثنية (انظر املرفق الرابع
عرش) للمشاورة غري الرمسية الثانية .و ُأتيحت املذكربان ابللغات الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية ،ونرشبا عىل موقع اإلكرتوين
خاص ميكن للبعثات ادلامئة النفاذ اإليه.
 .94واتفق معوم اا خلل املشاورتني غري الرمسيتني عىل ما ييل:
" "8ينبغي أأن تكون للماكتب اخلارجية قمية مضافة و أأن تبارش ا ألنشطة اليت ميكن القيام ةها عىل حنو أأكرث كفاءة
أأو فعالية من املقر الرئييس؛
" "1و أأن املاكتب اخلارجية ميكن أأن تسدي مزجي اا من الوظائف اخملتلفة تلبية ل أأولوايت واخلصائص ا إلقلميية؛
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" "3وينبغي أأل يقام مكتب خاريج جديد اإل اإذا لانت املنظمة قادرة عىل القيام بذكل من الناحية املالية؛
تدرج وحذر من أأجل حتديد همام املاكتب اخلارجية ورصد ما يقابل ذكل من موارد.
" "4وينبغي اتباع ُنج م ِّ
 .95ويف ادلورة التاسعة عرش للجنة الربانمج واملزيانية اليت عقدت يف سبمترب  ،1081اس تعرضت ا ألمانة ،اس تجاب اة
ملداخليت وفدين ،مسائل تتعلق ابإنشاء ماكتب خارجية جديدة ،و أأ َّقرت بوجود حاجة اإىل اإجراء مشاورات شامةل .ومنذ
فرص للتشاور بشلك فردي مع ادلول ا ألعضاء املهمتة أأو للتشاور يف اجامتعات غري رمسية
ذكل احنيُ ،أتيحت للمدير العام ٌ
مع بعض ادلول ا ألعضاء.
 .96ومل تس ِّفر املشاورات اليت ُأجريت يف النصف ا ألول من عام  1083عن مقرتحات ملموسة من ادلول ا ألعضاء املهمتة
فامي يتعلق بس ياسة ارتيار بدلان املنطقة اليت تقع فهيا البدلان املهمتة أأو مبعايري هذا الارتيار .ومل يوجد أأي اعرتاض عىل
املبادئ اليت تضمنهتا املذكربان الإعلميتان اللتان و ِّزعتا يف املشاورتني غري الرمسيتني يف عايم  1080و .1088و أأشار املدير
العام يف عدد من املناس بات اإىل أأن املشاورات ينبغي أأن ِّ
توّجها ادلول ا ألعضاء و أأن هذه املشاورات ينبغي أأن تكون معلية
مس مترة ،ل أأحدا ااث مس تقةل .ويف حني أأن بعض البدلان لانت تشارك يف معلية التشاور املس مترة ،اليت لانت جتر يف املقام
ا ألول فامي بني بدلان مناطق معينة ،أأعربت بدلان أأرر مس تعدة لس تضافة ماكتب خارجية جديدة عن رغبهتا يف ترسيع
بناء عىل
معلية التشاور ،وحث َّت املدير العام عىل اإدراج اقرتاح ملموس لإجراء مناقشات رمسية يف جلنة الربانمج واملزيانية .و ا
ما أأدلت به البدلان املهمتة وبعد التفكري يف املبادئ املقرتحة عىل ادلول ا ألعضاء ،ر أأ املدير العام أأن اإدراج مقرتح يف
مرشوع الربانمج واملزيانية ينبغي أأن يسهِّل معلية التشاور للنتقال اإىل مرحةل بالية.
 .92وقدَّمت ا ألمانة تقرير اا عن املناقشات اليت دارت يف دورة جلنة الربانمج واملزيانية اليت عقدت يف يوليو  1083للنظر
يف اقرتاح املاكتب اخلارجية اجلديدة امخلسة (انظر املرفق اخلامس عرش) .ولان القصد من التقرير تسهيل معلية ِّ
توّجها ادلول
ا ألعضاء .وجييب التقرير عن العديد من ا ألس ئةل املهمة اليت أأثريت خلل املشاورات التحضريية اليت جرت قبل ادلورة.

دور املاكتب اخلارجية يف الويبو
الاحتياجات والتربير
 .91أأحد مقاييس احاجة اإىل اإنشاء ماكتب خارجية جديدة هو طلب أأكرث من  10بدل اا اإنشاء ماكتب خارجية يف اإقلمي لك
مهنا .وا ألمر يرجع اإىل ادلول ا ألعضاء لتقرر كيفية الاس تجابة بشلك مناسب لهذا الطلب الكبري من بدلان كثرية جد اا.
 .99وتر ا ألمانة وجود احاجات التالية فامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية:
" "8حاج ٌة اإىل الاس تجابة اإىل تغيري جغرايف ملاكن اإنتاج التكنولوجيا و أأنشطة امللكية الفكرية تسكده
مسرشات كثرية؛
" "1وحاج ٌة اإىل الاس تجابة اإىل ازدايد أأمهية الابتاكر والإبداع وادلور اذلي جيب أأن تسديه امللكية الفكرية يف
اقتصاد قامئ عىل املعرفة يف عدد مزتايد من البدلان النامية والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية اليت يكون وجود
الويبو فهيا ضعيف اا أأو معدوم اا ،مقا نر اة بش باكت املاكتب اخلارجية أأو املراكز ا إلقلميية لولالت ا أل م
املتددة املامثةل؛
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" "3وحاج ٌة اإىل أأن تعكس املاكتب اخلارجية القامئة تقيميها عىل التصطيط دلورة الربانمج واملزيانية ،وإاىل توس يع
نطاق املاكتب اخلارجية ليشمل مناطق جغرافية أأرر ل وجود للويبو فهيا ،من أأجل زايدة قرب الويبو من
مناطق أأكرث؛
" "4وحاج ٌة اإىل تعديل المنوذج احايل لتقد م اخلدمات ليصبح منوذج اا حديث اا وديناميكي اا يناسب القرن احايل يف
اإنشاء ش باكت البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت من أأجل تشغيل أأنظمة الويبو العاملية محلاية
امللكية الفكرية؛
درة
" "5وحاج ٌة اإىل التأأكد من أأن اعامتد املنظمة عىل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت لإدارة خدمااها امل َّ
مسمن متام اا من اخملاطر.
لدلخل ٌ
 .800وتتطلب احاجة املذكور أنف اا يف الفقرة  "5"99قدر اا من الإيضاح الإضايف .ونقطة البداية يف هذا الإيضاح يه أأن 95
ابملائة من اإيرادات املنظمة تأأيت من اخلدمات املقدَّمة يف ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت تديرها الويبو ،أأل ويه ،حبسب
ترتيب مقدار ادلخل :نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ونظام مدريد ،ونظام لهاي ،ومركز الويبو للتحكمي والوساطة.
والوس يةل السائدة (وتاكد تكون الوحيدة) لس تخدام هذه ا ألنظمة ولتقد م اخلدمات يف اإطارها يه تكنولوجيا املعلومات
والتصالت ،وعىل وجه التدديد يه تطبيقات تكنولوجيا املعلومات والتصالت القامئة عىل ش بكة الإنرتنت.
 .808وتنشأأ أأربعة حتدايت أأو خماطر فامي يتعلق بأأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت:
" "8التأأمني من التسلل والهجوم وفقدان البياانت الرسية؛
" "1وضامن اس مترار العمل أأو القدرة عىل مواصةل العمليات يف حاةل حدوث خلل ،واذلي قد ينجم عن جهوم
ضار ،أأو تعطل النظام بسبب اهديد أرر مثل وابء حميل أأو إاقلميي؛
" "3وضامن القدرة عىل العمل بعد ا ألعطاب ،وضامن عدم تدمري ا ألنظمة احرجة أأو ضياع البياانت القيِّمة؛
" "4وضامن تساوي جودة اخلدمة املقدَّمة للمس تخدمني ،بغض النظر عن موقعهم يف العامل (ختتلف أأوقات
الاس تجابة من خدمة ألرر ألس باب عدة ،أأبرزها قنوات توجيه حركة البياانت عىل ش بكة الإنرتنت).
وهذه التددايت أأو اخملاطر ا ألربعة جممتع اة يشار اإلهيا يف الفقرات التالية بعبارة "قدرة ادلمع الاحتياطي".
 .801وا ألمانة – مثل أأي مسسسة أأو منشأأة مسسوةل أأرر دلهيا أأنظمة أأو أأصول أأساس ية لتكنولوجيا املعلومات
والتصالت – وضعت (ول تزال تضع) اسرتاتيجي اة للتعامل مع التددايت واخملاطر السالفة اذلكر مبساعدة استشاريني
خارجيني .ومتثل الاسرتاتيجية مجموع اة من التعلاميت ألي خشص س ئي النية لقتدام أأنظمة الويبو وإاحاق الرضر ةها أأو تعطيلها
أأو تدمريها .وذلكل ل ميكن ،بطبيعة احال ،نرش تفاصيل الاسرتاتيجية عىل حنو يرض ابلسرتاتيجية و أأنظمة و أأصول
تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف املنظمة ،ومن َّمث يرض ابإيرادااها ومسعهتا .واملبد أأ الطبيعي فامي خيص مثل هذه ا ألمور هو
أأل ي م الكشف عن املعلومات اإل ألولئك اذلين يثبت احتياّجم اإىل معرفهتا .ومع وضع هذا يف الاعتبار ،توحض الفقرات
التالية ما يلزم من تفاصيل ألغراض نظر ادلول ا ألعضاء يف مسأأةل املاكتب اخلارجية.
فرق شاسع بني ا ألنظمة غري احرجة والبياانت العامة من ّجة ،وا ألنظمة احرجة والبياانت الرسية من
 .803ويوجد ٌ
ّجة أأرر .
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 .804والتطبيق القامئ عىل ش بكة الإنرتنت لطلب معلومات أأو للتسجيل يف مسمتر هو أأحد أأمثةل ا ألنظمة غري احرجة .كام
أأن ركن الرباءات ) (PATENTSCOPEاذلي يتأألف من طلبات براءات الاخرتاع املنشورة هو أأحد أأمثةل
البياانت العامة.
 .805ومن أأمثةل ا ألنظمة احرجة نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو امللفات الإلكرتونية لنظام مدريد .ومن أأمثةل
البياانت الرسية طلبات براءات الاخرتاع ادلولية غري املنشورة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .806ويف حاةل ا ألنظمة غري احرجة والبياانت العامة ،تعمل ا ألمانة عىل تمنية قدرة ادلمع الاحتياطي بطرائق متنوعة مهنا
اخلدمات املعمتدة عىل احوس بة السدابية وترتيبات الاس تضافة يف ماكتب براءات ادلول ا ألعضاء (نظرا لعدم وجود
تضارب مصاحل).
 .802ويف حاةل ا ألنظمة احرجة والبياانت الرسية ،تتضمن الاسرتاتيجية تمنية القدرة عىل مواصةل العمليات التجارية ،يف
حال توقف العمليات أأو اس تداةل مواصةل العمليات يف جنيف ،يف مكتبني خارجيني ،هام مكتب الصني ومكتب الولايت
املتددة ا ألمريكية .وسوف يوفر ا ألول القدرة اللزمة لنظام مدريد ونظام لهاي ،وسوف يوفر الثاين القدرة اللزمة لنظام
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ويف الك احالتني ،سوف تبىن قدرة فريق معاجلة يف املاكتب اخلارجية املناظرة.
 .801و ُأدرجت اعتبارات املزيانية لبناء القدرات التقنية يف وثيقة الربانمج واملزيانية (الربانمج  )15اليت تتناول تكنولوجيا
املعلومات والتصالت .و ُأدرجت اعتبارات املزيانية لبناء قدرات فريق املعاجلة يف الربامج  5و 6و 38اليت تتناول نظام
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي .ومع بناء قدرات فريق املعاجلة يزداد الوضوح املناسب يف
ختصيص املوارد لهذه ا ألغراض يف اإطار الربامج ذات الصةل.
 .809وتر ا ألمانة أأن مجيع الاحتياجات السالفة اذلكر متكن تلبيهتا من خلل اإنشاء عدد حمدود من املاكتب اخلارجية
الإضافية وفق اا للسرتاتيجية املبيَّنة أأدانه .ومما يذ َكر أأيض اا يف هذا الصدد ما ييل:
" "8تسهم املاكتب اخلارجية الثلثة القامئة يف تلبية الاحتياجات السالفة اذلكر ،اإل أأُنا ليست لافية لتلبية املطالب
وحتسني أأنشطة برامج الويبو اإىل أأقىص حد ممكن لو وجبت تلبية مجيع الاحتياجات؛
" "1ومت خلل فرتات الس نتني الثلث املاضية اإنشاء ماكتب خارجية وترش يدها ،و أأنشأأت الويبو حبزم بنية حومكة
وإادارة قوية للماكتب اخلارجية بأأقل قدر من اخملاطر من حيث الس يطرة؛
ُنج
" "3والهنج املقرتح بعدم زايدة عدد العاملني واس تلم عرض متوقع للمباين من جانب احكومة املضيفة هو ٌ
ل يسثر عىل اللكفة أأو قليل اللكفة يف معظم احالت ،وفيه من احمكة ما يكفي للحفاظ عىل سلمة الربانمج
واملزيانية وتقليل مسسولية الويبو الطويةل ا ألمد عىل حنو مقبول.

الاسرتاتيجية
 .880ينبغي ،توري اا للوضوح ،أأن يذكَر أأن ماكتب الويبو اخلارجية ،سواء القامئة أأو اجلديدة ،ليس القصد مهنا أأن تكون
وس يةل لإلغاء الطابع احمليل أأو النقل اإىل اخلارج.
 .888اإن طلب اإنشاء ماكتب خارجية جديدة يأأيت من ادلول ا ألعضاء .وتتعلق املسأأةل ابإجياد لفظ مناسب للتعبري عن ذكل
الطلب ميكن أأن حيظى مبوافقة مجيع ادلول ا ألعضاء كفهم مشرتك ملاكن املاكتب اخلارجية .ويقرتح ،يف هذا الصدد ،أأن يكون
الفهم املشرتك هو أأن تكون للمنظمة ش بكة صغرية ،وحمدودة ،وذات موقع اسرتاتيجي ،وم ِّمثةل جغرافي اا من املاكتب اخلارجية
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اليت ميكن أأن تضيف قمية بتقد م ادلمع الس يايس واللوجس يت من أأجل حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية للمنظمة عىل حنو
ل ميكن حتقيقه من خلل العمليات اليت حتدث يف مقر الويبو الرئييس وحده .وسوف يسهب القسم التايل يف رشح معىن
اللكامت املس تخدمة يف هذه الاسرتاتيجية حسب املوضوع.
صغرية
 .881سوف تظل املاكتب اخلارجية وش بكة املاكتب اخلارجية صغرية احجم من حيث املوارد البرشية واملالية (وسوف
تكون قدربا ادلمع الاحتياطي اس تثناءين بس يطني لهذه القاعدة ،لكهنام سوف تظلن صغريتني) .وكام ذكر أنف اا ،ل يقصد من
ش بكة املاكتب اخلارجية أأن تكون وس يةل لإلغاء الطابع احمليل ل أأنشطة ،بل وس يةل لإكامل معليات املقر الرئييس من خلل
التحقيق احمليل ألهداف الربانمج.
حمدودة
 .883ل ميكن حتديد العدد الإجاميل للماكتب اخلارجية سلف اا ،حيث اإن ادلول ا ألعضاء يه من توجه هذه العملية .ومع ذكل
تر ا ألمانة أأن عدد املاكتب اخلارجية الإضافية ينبغي أأن يقترص عىل اإجياد توازن حكمي وملمئ بني املقر الرئييس
واملاكتب اخلارجية.
ذات موقع اسرتاتيجي
 .884ركَّزت اسرتاتيجية الويبو للماكتب اخلارجية يف البداية عىل التنس يق اخلاريج من أأجل فهم أأفضل لقضااي الويبو
وامللكية الفكرية ،مثلام ذ ِّكر يف قسم يناقش اعامتد وثيقة الربانمج واملزيانية السابقة .وتتجىل اس تجابة الويبو للتغريات ا ألخرية
يف برانمج التقو م الاسرتاتيجي ،وإاحد القمي ا ألساس ية يه التوجه حنو تقد م اخلدمات لزايدة جتاوب الويبو مع أأحصاب
املصاحل عىل الصعيد العاملي وضامن رضا معلء الويبو عن أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية وخدمااها .ويستند هذا اإىل
حقيقة أأن  95ابملائة تقريب اا من اإيرادات الويبو يأأيت من الرسوم املفروضة عىل اخلدمات املق َّدمة يف اإطار أأنظمة الويبو العاملية
للملكية الفكرية .أأما ابلنس بة للماكتب اخلارجية القامئة يف عام  ،1081فاإن ادلمع احمليل يشمل تنظمي حلقات دراس ية وحلقات
معل ألغراض التدريب وتوفري خدمات ادلمع احمليل ألنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية.
 .885ويأأيت الطلب عىل أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية من لك ربوع العامل .ويف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
اذلي يدر  25ابملائة من اإيرادات املنظمة ،يأأيت من ا ألمريكتني  30ابملائة تقريب اا من الطلب ،ويأأيت من أس يا أأكرث من 39
ابملائة .وبعبارة أأرر يأأيت أأكرث من ثليث الطلب من مقديم الطلبات العاملني يف مناطق زمنية تكون ساعات العمل فهيا غالب اا
خارج مواقيت العمل بتوقيت جنيف.
 .886ويمتثل جزء أأسايس من اخلدمات اليت ت ِّقدهما الويبو فامي خيص أأنظمهتا العاملية للملكية الفكرية يف توفري خدمات
الإعلم واملساعدة ملس تخديم ا ألنظمة .وفامي خيص نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،يأأيت من ا ألمريكتني حنو  3174ابملائة
من املاكملات الهاتفية اليت تطلب مشورة بشأأن نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ويأأيت من أس يا  12ابملائة تقريب اا من
هذه املاكملات الهاتفية .وميكن للماكتب اخلارجية أأن تقوم بدور أأسايس يف دمع أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية يف
املناطق الزمنية املعنية وابللغة املس تخدمة حملي اا.
 .882وقد يكون من املفيد اس تخدام موقع الويبو الإلكرتوين مكثال لرشح التأأثري الاسرتاتيجي الناجت عن تقد م اخلدمات عرب
ش بكة الإنرتنت .ومتت ك الويبو عدد اا من املواقع الإلكرتونية الشائعة اليت بلغ اإجاميل عدد زايرااها الفريدة يف عام  1081أأكرث
من  830مليون زايرة .وفامي ييل عدد مس تخديم خدمات الويبو الإلكرتونية أأو املعلومات املنشورة عىل املواقع وتوزيعهم،
لفهم الاثر الاسرتاتيجية عىل الويبو فهاما أأفضل.
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اجلدول  :2عدد زايرات أأكرب  80مواقع اإلكرتونية للويبو يف عام 1081
ركن الرباءات ()PATENTSCOPE
نظام مدريد احملوسب ()ROMARIN
بوابة الويبو
مدريد
قاعدة بياانت الويبو القانونية ()WIPO Lex
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
مركز التحكمي والوساطة
قاعدة البياانت العاملية ألدوات التوس مي
املعاهدات
براءات الاخرتاع

91 211 090
84 155 586
3 932 513
4 123 650
1 110 905
1 613 088
8 939 020
8 909 126
8 201 101
8 462 416

 .881وجيذب ركن الرباءات ( )PATENTSCOPEمس تخدمني حمددين يبحثون عن معلومات تكنولوجية واردة يف
الرباءات (معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومجموعات الرباءات الوطنية) .وينفذ املس تخدمون ابنتظام اإىل املوقع الإلكرتوين
لركن الرباءات يف جنيف من املناطق املذكورة أأدانه .ويوحض هذا أأن ما يقرب من نصف املس تخدمني يأأتون من اجلانب
الرر من الكرة ا ألرضية املقابل جلنيف .ورسعة النفاذ اإىل ركن الرباءات من ت ك املناطق بطيئة مقا نر اة ابلرسعة املتاحة
للمس تخدمني يف أأورواب (مشلكة زمن الانتقال) .وتواجه الويبو أأيض اا مشالك تقنية يف ركن الرباءات حتدث خلل وقت ذروة
الاس تخدام من أس يا أأو الساحل الغريب ألمرياك ،خارج ساعات معل املقر الرئييس.

الشلك  :3نفاذ املس تخدمني أأو الزائرين اإىل ركن الرباءات )(PATENTSCOPE

 .889ويظهِّر مس تخدمو مواقع الويبو الإلكرتونية ا ألرر توزيع اا جغرافي اا مماث ال عىل النحو امل َّبني أأدانه (لكام ازدادت كثافة
اللون يف اخلريطة ،زاد عدد زائري مواقع الويبو الإلكرتونية).
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الشلك  :4زوار موقع الويبو الإلكرتوين

اجلدول  :1زوار موقع الويبو الإلكرتوين حسب البدل
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 .810اإن التوزيع اجلغرايف ملس تخديم خدمات الويبو الإلكرتونية يدل بوضوح عىل احاجة اإىل اإنشاء منوذج ش بيك عاملي
للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت من أأجل التقد م الفعال خلدمات الويبو ومعلومااها .و أأكدت دراسات اخلرباء
ادلاخليني واخلارجيني اخلاصة اب ألمانة عىل وجود حاجة ملدة اإىل تعديل الهيلك احايل لتكنولوجيا املعلومات والتصالت يف
الويبو ليصبح منوذج اا حديث اا يناسب هذا القرن ،وهذا المنوذج ينبغي أأن حي ِّسن كفاءة التلكفة ويزيد القمية املضافة يف اس تخدام
أأنظمة التقد م الش بيك الرمقي من انحية ،وخي ِّفف من انحية أأرر أأي خماطر تنشأأ عن مواطن ضعف المنوذج اذلي يركز
عىل ماكن واحد.
 .818وحيتوي ركن الرباءات ) (PATENTSCOPEوغريه من مواقع الويبو الإلكرتونية عىل معلومات منشورة وغري
رسية .اإل أأ َّن بعض اخلدمات الإلكرتونية اليت رشعت الويبو يف تقدميها مسرر اا عرب ش بكة الإنرتنت ،مثل النظام الإلكرتوين
ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،حتتوي عىل معلومات غري منشورة وشديدة الرسية عن طلبات براءات الاخرتاع .مفن
ا ألمهية مباكن أأن تضمن املنظمة أأمن منصااها و أأنظمهتا املعلوماتية ،والقدرة عىل ضامن اس مترارية معلها ،والقدرة عىل العمل بعد
الكوارث ،والقدرة عىل مواءمة املدة الزمنية اللزمة للس تجابة للمس تخدمني يف مجيع أأحناء العامل .وسوف تتحسن هذه
الوظائف حتس ن اا كبري اا ابلإنشاء الاسرتاتيجي لعدد حمدود من املواقع البديةل اليت متكن اإداراها أأو ا إلرشاف علهيا من خلل
املاكتب اخلارجية.
م ِّمثةل جغرافي اا
 .811ل بد أأن تكون مواقع املاكتب اخلارجية م ِّمث اةل جغرافي اا .وهذا ل يعين أأن املاكتب اخلارجية ينبغي أأن تكون ماكتب اا
ت ِّمثل منطقة معينة ،كام هو م َّ
وحض أنف اا.
 .813وكام هو م َّ
وحض يف القسم اخلاص ابملاكتب اخلارجية القامئة ،ثبت أأن ا ألنشطة املضطلع ةها ملساعدة املقر الرئييس يف
تعزيز أأنشطة برامج الويبو من أأجل تقد م املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف عدد من البدلان اليت تشملها ت ك املاكتب
اخلارجية لانت فعا ٌةل من حيث التلكفة ،وس ِّلمت يف الوقت املناسب ،ولانت مص َّمم اة ِّ
رصيص اا لحتياجات حملية مددَّدة،
ولانت قيِّم اة ،وم ِّمك اةل ألنشطة مقر الويبو الرئييس.
 .814اإل أأن تغطية املاكتب اخلارجية القامئة حمدود ٌة ،وهناك العديد من ادلول ا ألعضاء ا ألرر اليت ميكن أأن تس تفيد من
التعاون بني مقر الويبو الرئييس واملاكتب اخلارجية ابإنشاء ماكتب خارجية جديدة يف املناطق اليت توجد فهيا حاج ٌة ماس ٌة اإىل
املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات .وتليب وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة هذه الاحتياجات ابقرتاح اإنشاء مكتبني خارجيني
يف أأفريقيا حيث مل تنشأأ بعد أأي ماكتب خارجية .وبعد اتباع ُنج شامل يف مسأأةل وضع معايري واسرتاتيجية للماكتب
اخلارجية ،يكتيس التوزيع اجلغرايف أأمهي اة خاص اة يف تقد م خدمات الويبو للمساعدة التقنية وبناء القدرات.
قرتح يف وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة ( 1085/1084الربانمج  ،85حلول ألعامل ماكتب امللكية الفكرية)،
 .815وكام هو م َ
تشمل التددايت اليت تواجه ا ألمانة حتو ال مما تقوم به من نرش أأويل حزم الربجميات و أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت
لتشغيل ماكتب امللكية الفكرية اإىل منوذج أأكرث اس تدام اة تتوىل فيه ماكتب امللكية الفكرية أأمر ادلمع والتشغيل وتكتسب
املعرفة من أأجل زايدة تكييف النظام .ويتطلب تدخل ا ألمانة ا ألويل لنرش النظام عدد اا من البعثات ( ُأرسلت ،عىل سبيل
املثال ،أأكرث من  800بعثة اإىل  54بدل اا يف عام  1081لتقد م املساعدة التقنية يف نرش نظام أأمتتة امللكية الصناعية وغريه من
تطبيقات احلول التجارية ودمعها ،بتلكفة اإجاملية قدرها  635أألف فرنك سويرسي) .وسوف خت َّصص موارد أأكرث يف منوذج
م ِّقدم اخلدمات لتقد م دمع الربجميات ابس تخدام فريق التطوير املوجود يف جنيف ،وسوف يقوم املوظفون املوجودون يف
ا ألقالمي ابلتسلمي ،قدر الإماكن ،اإىل ماكتب امللكية الفكرية .وسوف يظل التوجيه والتنس يق العامان من همام موظفي املقر يف
جنيف .وسوف يوجد تركزي عىل نقل املعرفة وتعزيز الاس تقلل اذلايت يف تشغيل ا ألنظمة ودمعها داخل ماكتب امللكية
الفكرية وفامي بيهنا.
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 .816ول مغالة يف التشديد عىل أأمهية الوجود احمليل ،حس امب اكتشفت رشلات عديدة .فأأي ربري إاقلميي ،يوجد يف مكتب
خاريج (مكتب الويبو يف س نغافورة) ،يكون أأقرب اإىل ماكتب امللكية الفكرية اليت حتتاج اإىل دمع ،يف املنطقة الزمنية
نفسها ،وغالب اا ما يتددث اللغة نفسها ويمتتع ابلثقافة نفسها .ولهذه العوامل فوائد غري ملموسة جتعل ادلمع احمليل أأكرث فعالية
بكثري من ادلمع البعيد املقدَّم من جنيف.
 .812وسوف تس متر ا ألمانة يف التدخل املوقعي لكام لزم ا ألمر ،ألن هناك دامئ اا حالت ل جيدي فهيا التدخل من بعد،
ل س امي يف جمال نقل املعرفة .ومن املتوقع أأن تس تخدَ م املاكتب اخلارجية اجلديدة كنقاط تركز يتجمع ويعس ِّكر عندها اخلرباء
التقنيون من أأجل التقد م الرسيع للخدمات والتدخلت املوقعية .ووجود خرباء حمليني من شأأنه أأن يسهم أأيض اا يف النقل
الفعال للمعرفة ،ويف تعزيز ادلمع املتبادل من خلل اإنشاء ش باكت إاقلميية.
 .811وقد ثبت جناج جتربة وجود خرباء تقنيني بعقود غري املوظفني ،و أأثبتت التجربة اإماكنية توفري موارد كثرية .ففي
عام  ،1081عىل سبيل املثال ،لان دل الويبو س تة خرباء حمليني يف اجملال ( أأفريقيا ،أأمرياك اللتينية ،أس يا) ،وقد أأضافوا اإىل
املساعدة التقنية اليت يقدهما املقر الرئييس عىل حنو فعال من حيث التلكفة .وعىل سبيل املقارنة ،تبلغ تلكفة اإرسال بعثة من
ربري حميل ملدة أأس بوع اإىل بدل يف املنطقة نفسها حنو  1 500فرنك سويرسي ،يف حني أأن تلكفة البعثة املامثةل اليت يقوم ةها
موظف مقمي يف جنيف تبلغ  2 000فرنك سويرسي .وهذه ا ألرقام مشاةهة ابلنس بة ألفريقيا وأس يا و أأمرياك اللتينية،
ووفورات التاكليف أأقل ابلنس بة للمنطقة العربية ومنطقة أأورواب الرشقية .وهذا يعين أأن وفورات كبرية يف التاكليف تتحقق
بوجود خرباء مقميني يف هذه املناطق ،رمغ أأن حاصل التوفري يف التاكليف يعمتد عىل مد اإماكنية الاس تعاضة عن املوظفني
املقميني يف جنيف خبرباء حمليني .ففي عام  ،1081مل يكن يوجد يف أأحد املاكتب اخلارجية (مكتب س نغافورة) سو ربري
واحد من اخلرباء احملليني .وتوفر املاكتب اخلارجية بنية حتتية مكتبية مثل التصال الش بيك المن والرسيع بني مقر الويبو
الرئييس واملاكتب اخلارجية ،وادلمع الإداري ،وا إلرشاف الإداري ،وحت ِّسن التصالت والتنس يق مع ادلول ا ألعضاء يف
املنطقة املعنية من خلل نقاط تركز.
 .819وقد أأثبتت كثري من ماكتب امللكية الفكرية يف ادلول ا ألعضاء أأيض اا كفاءاها يف جمال امللكية الفكرية ،فاإقامة رشالات
مع ماكتب امللكية الفكرية يف ت ك البدلان أأ ٌمر حك ٌمي من الناحية الاسرتاتيجية .فالوجود امل ِّمثل جغرافي اا للماكتب اخلارجية
اجلديدة سوف يليب الاحتياجات املس تقبلية الناش ئة من البدلان اليت اس تخدمت امللكية الفكرية بشلك استبايق من أأجل
التمنية .وإاذا لانت اإحصائيات امللكية الفكرية ل تفيد كثري اا يف قياس الإماكنيات املس تقبلية ،فقد يكون من املفيد النظر يف
قامئة البدلان اليت رشعت يف اإعداد بنية حتتية تقنية للملكية الفكرية من خلل نرش نظام أأمتتة امللكية الصناعية .والقامئة التالية
ابلبدلان اليت تس تخدم نظام أأمتتة امللكية الصناعية قد تكون مسرش اا جيد اا للتناقش بشأأن ا ألماكن اليت ميكن أأن تقام فهيا نقاط
تركز للمساعدة التقنية عىل حنو فعال وبشأأن البدلان اليت ميكن أأن تكون مبثابة رشلاء أأفضل يف تقد م املساعدة التقنية.
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اجلدول  :9اس تخدام حزم برجميات ماكتب امللكية الفكرية اخلاصة ابلويبو؛ مصنفة حسب البدل وحسب املنطقة ()1081
النظام العريب
لإدارة امللكية
الصناعية
)(AIPMS

أأف يرقيا (ا ألعداد ا إلجاملية)

نظام اإدارة ماكتب امللكية
الفكرية ()IPAS
التصاممي الصناعية

ا ألريبو
بوتسواان
اإثيوبيا
غامبيا
غاان
كينيا
مدغشقر
ملوي
موريش يوس
موزامبيق
انميبيا
جنوب أأفريقيا
أأوغندا
مجهورية تزنانيا املتددة
زامبيا
زجنبار (تزنانيا)
زمبابوي

املنطقة العربية (ا ألعداد
الإجاملية)

اجلزائر
البحرين
مرص
ا ألردن
الكويت
لبنان
املغرب
عامن
قطر
السودان
سوراي
تونس
الإمارات العربية املتددة

أس يا واحمليط الهادئ
(ا ألعداد الإجاملية)

بوبان
مكبوداي
اإندونيس يا
مجهورية لو ادلميقراطية

WIPOScan
الرباءات العلمات التجارية

1

85

8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8

80

2
8
8

8

8
1

8
8
8

8
8
8
8
8

8

8

3

3

8
8
8
8
8
8

8

8
8

8

8
8
8
8
8

3
8

8
8

8

2

9

1

8

8
8
8
8

8

8
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النظام العريب
لإدارة امللكية
الصناعية
)(AIPMS
الشعبية
نيبال
ابكس تان
اببوا غينيا اجلديدة
الفلبني
رسي لناك

نظام اإدارة ماكتب امللكية
الفكرية ()IPAS
التصاممي الصناعية

8
8

بعض البدلان يف أأورواب
وأس يا (ا ألعداد الإجاملية)

8

أألبانيا
أأذربيجان
بيلروس
كوسوفو
مقدونيا
سان مارينو
رصبيا

الرباءات العلمات التجارية
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8

4

6

8

8

8

8
8
8
8
8

1

81

8

8
8

8
8
8

أأمرياك اللتينية والاكرييب
(ا ألعداد الإجاملية)

ا ألرجنتني
جزر الهباما
برابدوس
بلزي
الربازيل
ش ييل
كوس تارياك
كواب
امجلهورية ادلومينيكية
جاماياك
بامن
سانت لوس يا
ترينيداد وتوابغو
أأوروغواي

اجملاميع اللكية

WIPOScan

3
8

8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8

80

4

8
8
8

8
8
8

11

45

ملحظة :AIPMS :النظام العريب لإدارة امللكية الصناعية
 :IPAS IDنظام اإدارة ماكتب امللكية الفكرية للتصاممي الصناعية
 :IPAS Pنظام اإدارة ماكتب امللكية الفكرية لرباءات الاخرتاع
 :IPAS TMنظام اإدارة ماكتب امللكية الفكرية للعلمات التجارية

86
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ال متثيل اجلغرايف لولالت متصصصة مشاةهة أأرر بابعة ل أأ م املتددة وملسسسات مشاةهة للملكية الفكرية
 .830اإن المتثيل اجلغرايف ملاكتب ولالت متصصصة مشاةهة أأرر بابعة ل أأ م املتددة يعكس ا ألهداف الاسرتاتيجية
والتنظميية للك ولاةل عىل حدة .فعىل سبيل املقارنة ،ترد فامي ييل قامئة ابملاكتب الرئيس ية أأو ا إلقلميية ،أأو غريها ،للحتاد
ادلويل للتصالت ،ومنظمة العمل ادلولية ،ومنظمة الصدة العاملية ،واملنظمة العاملية ل أأرصاد اجلوية مع بياانت موجزة عن
الوظيفة الاسرتاتيجية اليت تسدهيا هذه املاكتب داخل هيلك لك ولاةل .ومجيع املعلومات مأأروذة من املواقع
الإلكرتونية للولالت.

منظمة العمل ادلولية
" .838اإن ما تقوم به املنظمة من معل يف هذا اجملال ي ِّوفق بني أأنشطة املزيانية العادية وا ألنشطة اخلارجة عن املزيانية،
ابلتشاور الاكمل مع الهيئات الثلثية عىل ا ألصعدة ا إلقلميية ودون ا إلقلميية والقطرية ،لتقد م خدمات يف جمالت املعايري
واملبادئ واحقوق ا ألساس ية يف العمل والتوظيف وامحلاية الاجامتعية واحوار الاجامتعي .وتدمع ش بكة املاكتب امليدانية
يتجز أأ من س ياسات التمنية
والارتصاصيني التقنيني مع َل املنظمة يف تعزيز برانمج توفري العمل اللئق بوصفه جزء اا ل َّ
الوطنية".





اإثيوبيا :مكتب املنظمة ا إلقلميي ألفريقيا  -أأديس أأاباب
لبنان :مكتب املنظمة ا إلقلميي لدلول العربية  -بريوت
بريو :مكتب املنظمة ا إلقلميي ألمرياك اللتينية ومنطقة البحر الاكرييب  -لامي
بايلند :مكتب املنظمة ا إلقلميي لس يا واحمليط الهادئ – ابنكوك

الاحتاد ادلويل للتصالت
" .831تريم س ياسة الاحتاد بشأأن احضور ا إلقلميي اإىل متكني الاحتاد من العمل عىل أأوثق حنو ممكن مع أأعضائه وتطويع
أأنشطته لتلبية الاحتياجات املطردة الزتايد واملتنوعة للبدلان النامية و أأقل البدلان منو اا يف العامل .ويدير الاحتاد حالي اا ش بكة
مسلفة من ثلثة عرش مكتب اا إاقلميي اا ".وهذه املاكتب يه:














برابدوس :مكتب الاحتاد يف منطقة بريدجتاون
الربازيل :املكتب ا إلقلميي للحتاد يف برازيليا
الاكمريون :مكتب الاحتاد يف منطقة ايوندي
ش ييل :مكتب الاحتاد يف منطقة سانتياغو
مرص :املكتب العريب ا إلقلميي
اإثيوبيا :املكتب ا إلقلميي  -أأديس أأاباب
هندوراس :مكتب منطقة تيغوس يغالبا
اإندونيس يا :مكتب الاحتاد يف منطقة جاكربا
الاحتاد الرويس :مكتب منطقة موسكو
الس نغال :مكتب منطقة دالار
بايلند :املكتب ا إلقلميي لس يا واحمليط الهادئ  -ابنكوك
الولايت املتددة ا ألمريكية؛ مكتب اتصال يف ا أل م املتددة  -نيويورك
زمبابوي؛ مكتب الاحتاد يف منطقة هراري
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 .833وتوفر املاكتب امليدانية للحتاد ادل َمع اللزم مجليع أأنشطة الاحتاد ،حيث تساعد يف تنفيذ غاايته الاسرتاتيجية
والس ياساتية من خلل التصال املبارش واملس متر مع السلطات الوطنية واملنظامت ا إلقلميية للتصالت والهيئات املعنية
ا ألرر  .وتساعد املاكتب امليدانية أأيض اا البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو اا عىل حتقيق أأهدافها الإمنائية .وإاضافة اإىل توفري ادلمع
التقين واللوجس يت ل أأنشطة الإمنائية ،تضطلع املاكتب امليدانية ابلوظائف ا ألساس ية لقطاع التمنية ابعتباره ولاةل متصصصة
وتنفيذية وّجة حاشدة للموارد ومركز معلومات.
 .834ويساعد احضور ا إلقلميي للحتاد أأيض اا ا ألمانة العامة للحتاد ومكتب التصالت الراديوية ومكتب تقييس التصالت
يف أأداء هماهما عن طريق:
" "8الرتوجي ألعاملها ومتثيلها يف ا ألحداث ا إلقلميية والوطنية
" "1ومساعداها يف تنظمي املناس بات ذات الطابع ا إلقلميي يف جمالت ا ألنشطة اخلاصة بلك مهنا أأو يف ا ألنشطة
املشرتكة مع مكتب تمنية التصالت
" "3ومتثيل موظفي الاحتاد املنتصبني يف ا ألحداث ا إلقلميية
" "4الإعراب عن رؤ البدلان واحتياجااها يف خمتلف جمالت ا ألنشطة واقرتاح اإجراءات لتلبية هذه الاحتياجات.

منظمة الصدة العاملية
ميي خيدهما ويتوىل مسسولية تقد م ادلمع لدلول ا ألعضاء يف توفري املعلومات الصحية
" .835للك منطقة يف العامل ٌ
مكتب إاقل ٌ
املناس بة واس تخداهما دلمع اختاذ القرار ،وتقد م الرعاية الصحية ،وإادارة اخلدمات الصحية ،عىل الصعيدين الوطين
ودون الوطين".












الكونغو :املكتب ا إلقلميي ألفريقيا – برازافيل
ادلامنرك :املكتب ا إلقلميي ألورواب – كوبهناغن
مرص :املكتب ا إلقلميي لرشق املتوسط – القاهرة
الهند :املكتب ا إلقلميي جلنوب رشق أس يا – نيودلهيي
الفلبني :املكتب ا إلقلميي لغرب احمليط الهادئ – مانيل
الولايت املتددة ا ألمريكية :املكتب ا إلقلميي ل أأمريكتني – واش نطن
بلجياك :مكتب منظمة الصدة العاملية يف الاحتاد ا ألورويب – بروكسل
فرنسا :الولاةل ادلولية لبحوث الرسطان ) – (IARCليون
الياابن :مركز منظمة الصدة العاملية للتمنية الصحية – كويب
تونس :مركز منظمة الصدة العاملية املتوسطي للدد من اخملاطر الصحية – تونس العامصة
الولايت املتددة ا ألمريكية :مكتب منظمة الصدة العاملية يف ا أل م املتددة – نيويورك ،ومكتب املنظمة يف البنك
ادلويل وصندوق النقد ادلويل (واش نطن)

املنظمة العاملية ل أأرصاد اجلوية
" .836يمتثل الهدف العام للربانمج ا إلقلميي يف تأأمني السري الفعال والفعيل للحتادات ا إلقلميية الس تة يف املنظمة يف تنس يق
أأنشطة أأعضاهئا يف جمال ا ألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا وا ألنشطة املنارية وما يتصل بذكل من أأنشطة .ويوفر الربانمج
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ا إلقلميي اإطار اا للتعاون ا إلقلميي يف تنفيذ اسرتاتيجيات املنظمة العاملية ل أأرصاد اجلوية وس ياسااها وبراجمها ،مع مراعاة
الاحتياجات والقدرات وا ألولوايت ا إلقلميية".
"وهممة املاكتب ا إلقلميية يه:
" "8مساعدة ا ألعضاء يف منطقة لك مهنم لتطوير مرافقهم الوطنية ل أأرصاد اجلوية أأو الرطوبة اجلوية والهيدرولوجيا
) (NMHSsلمتكيهنم من أأداء دورمه الاكمل يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية لبدلاُنم وكذكل يف أأي جمال
من اجملالت ذات ا ألولوية القصو املنظمة؛
" "1واملسامهة يف وضع الربانمج ا إلقلميي للمنظمة وتنفيذه ،ومساعدة الإدارات املعنية يف أأمانة املنظمة عىل أأداء
مسسوليااها املتعلقة اب ألنشطة ا إلقلميية؛
" "3وتشجيع ا ألعضاء وتقد م املشورة هلم بشأأن أأي أأنشطة جديدة ذات أأولوية قصو من أأنشطة املنظمة مثل
ت ك ا ألنشطة اليت تنتج عن متابعة مسمتر ا أل م املتددة املعين ابلبيئة والتمنية وغريه من املسمترات العاملية
وا إلقلميية ذات الصةل؛
" "4والتنس يق مع الهيئات والولالت التابعة ملنظومة ا أل م املتددة اليت تقع داخل املناطق املعنية ومع الهيئات
احكومية ادلولية ا إلقلميية".
 .832واملاكتب القامئة يه:











البحرين :مكتب املنظمة لغرب أس يا – املنامة
كوس تارياك :مكتب املنظمة ألمرياك الشاملية و أأمرياك الوسطى ومنطقة البحر الاكرييب – سان روس يه
كينيا :مكتب املنظمة لرشق أأفريقيا واجلنوب ا ألفريقي – نريويب
نيجرياي :مكتب املنظمة لشامل ووسط وغرب أأفريقيا – أأبوجا
ابراغواي :املكتب ا إلقلميي ل أأمريكتني ) – (RAMأأسونس يون
ابراغواي :مكتب املنظمة ألمرياك اجلنوبية – أأسونس يون
ساموا :مكتب املنظمة جلنوب غرب احمليط الهادئ – أبيا
سويرسا؛ املكتب ا إلقلميي ألفريقيا ) – (RAFاملنظمة العاملية ل أأرصاد اجلوية ،جنيف
سويرسا :املكتب ا إلقلميي لس يا وجنوب غرب احمليط الهادئ ) – (RAPاملنظمة العاملية ل أأرصاد اجلوية ،جنيف
سويرسا :املكتب ا إلقلميي ألورواب ) – (ROEاملنظمة العاملية ل أأرصاد اجلوية ،جنيف

مسسسات امللكية الفكرية
 .831ملسسسات امللكية الفكرية ،مثل املاكتب الوطنية للملكية الفكرية واملنظامت ا إلقلميية للملكية الفكرية ،متثي ٌل جغرا ٌيف
يف مناطق معينة من أأجل تنفيذ مشاريع ابلتعاون مع البدل املضيف ،وتأأييد أأفضل ممارسات اإدارة حقوق امللكية الفكرية يف
املنطقة ،والوصول اإىل مس تخديم خدمات تسجيل امللكية الفكرية اليت تقدهما مسسسات امللكية الفكرية وتعزيز العلقات مع
هسلء املس تخدمني .مفكتب الاحتاد ا ألورويب لتسجيل العلمات التجارية والرسوم والامنذج ) ،(OHIMعىل سبيل املثال،
دليه متثيل يف الصني واملكس يك وبايلند .و أأقام مكتب الولايت املتددة للرباءات والعلمات التجارية برانمج ملحق حقوق
امللكية الفكرية اخلاريج ،وللمكتب متثي ٌل جغرا ٌيف يف الربازيل والصني ومرص والهند واملكس يك والاحتاد الرويس وسويرسا
وبايلند .ويوجد كذكل متثي ٌل ملكتب اململكة املتددة للملكية الفكرية يف منطقة رابطة أأ م جنوب رشق أس يا ،والربازيل،
والصني ،والهند .ويوجد يف منطقة رابطة أأ م جنوب رشق أس يا العديد من ملحقي امللكية الفكرية التابعني ملسسسات امللكية
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الفكرية (انظر الفقرة  38أأعله) .وتعتقد هذه املسسسات عىل ما يبدو أأن من املفيد ألي مسسسة للملكية الفكرية أأن يكون
لها متثيل يف هذه املناطق و أأن حتافظ عليه.

عوامل ال متثيل اجلغرايف ا ألرر
 .839قد يكون اجلدول التايل مفيد اا يف اإظهار بعد املواقع عن جنيف .وتس تخدم ادلرجة الاقتصادية يف الرحلت اجلوية
ا ألقل من  9ساعات ،وفق اا لس ياسة الويبو احالية ،ويتضح هذا يف التقدير التايل لتاكليف السفر.
اجلدول  :80املسافة وتاكليف السفر اإىل مواقع خمتلفة
البدلان
اجلزائر
أأفريقيا
الاكمريون
مرص
اإثيوبيا
املغرب
نيجرياي
الس نغال
جنوب أأفريقيا
تونس
زميبابوي
بنغلديش
أس يا واحمليط الهادئ
الصني
الهند
ا ألردن
مجهورية كوراي
تركيا
البدلان اليت متر مبرحةل رومانيا
انتقالية
الاحتاد الرويس
أأمرياك اللتينية ومنطقة ش ييل
البحر الاكرييب
املكس يك
بامن
بريو
الولايت املتددة ا ألمريكية
أأمرياك
(الساحل الغريب)

مدة السفر ابلساعات
1.00
9.50
4.00
9.40
1.55
1.50
2.35
81.85
8.55
83.05
83.85
80.30
9.10
5.50
81.00
3.00
4.00
3.30
89.05
83.55
84.45
85.40
84.35

تلكفة السفر ابلفرنك السويرسي
245
4.090
633
3.806
533
8.833
8.310
4.118
410
3.955
3.491
3.429
3.042
940
3.438
239
624
526
5.086
3.940
4.151
3.991
5.815

 .840وليك تكون املاكتب اخلارجية مبثابة نقطة تركز لتقد م خدمات اإىل البدل املضيف ومنطقة النفوذ ،من الرضوري أأن يقع
املكتب اخلاريج يف بدل به مطار حموري جيد ذي ربط جوي ف َّعال.
 .848ورتام اا لهذا القسم نقول اإنه يف حاةل تأأييد دول أأعضاء لقرتاح خاص بش بكة الويبو العاملية الصغرية ذات املوقع
الاسرتاتيجي واملمثةل جغرافي اا للماكتب اخلارجية ،فاإن ذكل سوف يسهِّل مواصةل النظر يف معايري املاكتب اخلارجية .وقبل
مناقشة املعايري ،قد يكون من املفيد أأن ي َّبني أأنه سوف يس متر تطبيق أأهداف الويبو الاسرتاتيجية عىل املاكتب اخلارجية
اجلديدة مضن اإطار النتاجئ وإادارة الربانمج واملزيانية.
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رصد ا ألهداف الاسرتاتيجية
يتجز أأ من اإطار الويبو ل إلدارة القامئة عىل النتاجئ .وخيضع معل املاكتب اخلارجية القامئة،
 .841املاكتب اخلارجية القامئة جز ٌء ل َّ
مثل أأي وحدة تنظميية أأرر يف الويبو ،لإطار نتاجئ شامل يش متل عىل نتاجئ مرتقبة ،ومسرشات ،و أأسس مقارنة ،و أأهداف
(انظر الصفدات 844و 845و 846يف مرشوع الربانمج واملزيانية للفرتة ( 1085/1084النسخة الإنلكزيية)) .وا ألهداف
الاسرتاتيجية والنتاجئ املرتقبة اليت يسامه فهيا مكتب خاريج م َّعني سوف تعمتد عىل همامه املددَّدة.
 .843وتشلك أأطر النتاجئ لفرتة الس نتني أأساس اا خلطط العمل الس نوية للك مكتب خاريج قامئ اليت ترا َجع من أأجل ضامن
الاتساق والرتابط التنظمييني ويقرها املدير العام.
 .844وتشلك أأطر النتاجئ أأيض اا أأساس اا لرصد ا ألداء التنظميي وتقيميه ،سواء داخلي اا عىل حنو مس متر داخل ا ألمانة أأو من
خلل اإجراء حوار حول ا ألداء مع ادلول ا ألعضاء بشأأن تقارير أأداء الربانمج اليت ت َعد لك س نة ولك س نتني .و أأداء املاكتب
بناء عىل معايري ا ألداء ي ِّدمع اختاذ قرار خبصوص جتديد ولية املاكتب اخلارجية ،والتدابري
اخلارجية املريض أأو غري املريض ا
التصحيحية الهنائية ،والإغلق ،يف احاةل القصو .
 .845وسوف يتوقف أأداء املاكتب اخلارجية اجلديدة عىل وضع اإطار نتاجئ شامل مماثل لت ك ا ألطر اخلاصة ابملاكتب
اخلارجية القامئة يف مرشوع الربانمج واملزيانية املقرتح لفرتة الس نتني  .1085/1084وسوف توضَ ع هذه ا ألطر حاملا توافق
مجعيات الويبو عىل املاكتب اخلارجية اجلديدة ،وسوف يق َّدم تقرير عهنا يف تقارير أأداء الربانمج اللحقة.

املعايري
 .846اإن حتليل الاحتياجات ،وا ألهداف الاسرتاتيجية ،واملتطلبات اللزمة لتنفيذ اسرتاتيجية مقرتحة يسدي اإىل عنارص
قد ت َ
عترب مسرشات ملعايري ارتيار ماكتب خارجية جديدة .وفامي ييل بعض البياانت ،مع وضع اسرتاتيجية مقرتحة يف الاعتبار،
أأي اس تخدام املاكتب اخلارجية للمسامهة يف حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية من خلل ش بكة صغرية ،وحمدودة ،وذات موقع
اسرتاتيجي ،وممثةل جغرافي اا من املاكتب اخلارجية ةهدف اإضافة قمية عن طريق تقد م ادلمع الس يايس واللوجس يت من أأجل
حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية للمنظمة عىل حنو ل ميكن حتقيقه من خلل العمليات اليت حتدث يف املقر الرئييس وحده.
 .842وفض ال عن املعلومات العامة عن البدل املضيف ،مثل جحم البدل وعدد الساكن ،يبدو أأن ولالت ا أل م املتددة ا ألرر
(ولالت املساعدة الإنسانية غالب اا) وضعت يف اعتبارها عنارص مثل الهيلك املايل (اذلي يقاس مبس توايت املرتبات) ،والبنية
التحتية (اإماكنية اتصال تكنولوجيا املعلومات والتصالت) ،وهمارات ا ألشخاص وقدراهم (مسرش التمنية البرشية) ،والبيئة
(الاس تقرار الس يايس ،وتوافر الرحلت اجلوية ،اخل) .وإاضافة اإىل هذه العوامل العامة اخلاصة اب أل م املتددة ،من املفيد
دراسة عوامل أأرر تتعلق عىل ا ألرص برساةل الويبو .ويتوقَّع من البدل املضيف أأن يشرتك يف هذا الهدف املشرتك نظر اا
ألن الويبو تشجع عىل الابتاكر والإبداع وت ِّعززهام من خلل نظام امللكية الفكرية .وقد تكون درجة الابتاكر والإبداع اليت
قاسها مسرش الابتاكر العاملي  1083مرجع اا جيد اا يف هذا الصدد.
 .841ويف احاةل اليت يكون فهيا الهدف الاسرتاتيجي الثاين – تقد م خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز
ا ألول – وثيق الصةل ابلبدل املضيف املعين ،تكون كثافة أأنشطة امللكية الفكرية وتركزي مس تخديم خدمات الويبو العاملية يف
جمال امللكية الفكرية من العنارص ذات الصةل ،وقد يكون املسرش ا ألقو جحي اة والأكرث متثي ال هو عدد طلبات معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات.
 .849ويف احاةل اليت يكون فهيا الهدف الاسرتاتيجي الثالث – تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية – وثيق
الصةل ابلبدل املضيف املعين ،يكون من املهم مراعاة بعض العنارص املتعلقة بتقد م املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات .ومما قد
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يفيد ،يف هذا الصدد ،احد ا ألدىن للبنية التحتية التقنية (مثل التصال بش بكة الإنرتنت واس تقرار الإمداد الكهرابيئ) اللزم
لتقد م هذه املساعدة ،حس امب يقيسه مسرش البنية التحتية امل َدرج يف مسرش الابتاكر العاملي .وقد تكون قامئة مس تخديم نظام
اإدارة ماكتب امللكية الفكرية الواردة أأعله وثيق َة الصةل أأيض اا.
 .850وسوف تواصل الويبو العمل مع ولالت ا أل م املتددة املتصصصة ا ألرر  ،عىل النحو امل َّ
وحض يف وثيقة الربانمج
واملزيانية املقرتحة (انظر الربانمج  .)10فوجود منظامت أأرر بابعة ل أأ م املتددة ،ل س امي ت ك اليت َّعززت الويبو التعاون
معها ،قد ي ِّيرس اس مترار الرشالات أأيض اا من خلل املاكتب اخلارجية .ويف هذا الصدد ،ميكن ملوقع ولالت ا أل م املتددة
ا ألرر  ،مثل الاحتاد ادلويل للتصالت ومنظمة الصدة العاملية ،عىل النحو الوارد يف القسم السابق ،أأن يكون وثيق
الصةل .ولكن استناد اا اإىل اخلربة اليت اكتسبهتا مسرر اا املاكتب اخلارجية القامئة ،مل يسفر التعاون مع املاكتب اخلارجية ا ألرر
التابعة ل أأ م املتددة يف هذا اجملال عن نتاجئ جديرة ابذلكر ،ويرجع ذكل يف املقام ا ألول اإىل أأن اخلربة املطلوبة للمساعدة التقنية
وتكوين الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية ل توجد اإل يف الويبو نفسها.
 .858وخلصة القول إان املسرشات التالية قد تكون مفيد اة ملناقشة املعايري:
" "8مسرش الابتاكر العاملي؛
" "1وطلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛
" "3ومسرش البنية التحتية؛
" "4والربط اجلوي (ممث َّ ال يف ترتيب املطارات احملورية)؛
" "5والاعتبارات املسسس ية.
 .851وي ِّبني اجلدول التايل قمية مسرشات لك موقع حسب الرتبة العاملية ،وذكل مع عدم الإخلل ابعامتد هذه
املسرشات مكعايري.
اجلدول  :88املواقع وترتيهبا يف التصنيف العاملي اخلاص بلك مهنا
البدلان
أأفريقيا

أس يا واحمليط
الهادي

اجلزائر
الاكمريون
مرص
اإثيوبيا
املغرب
نيجرياي
الس نغال
جنوب أأفريقيا
تونس
زمبابوي
بنغلديش
الصني
الهند

أألف

ابء

جمي

دال

هاء

واو

زاي

حاء

طاء

80
58
19
11
54
30
15
14
98
60
94
1
2

34
54
86
83
39
2
20
15
29
28
1
8
1

831
815
801
819
91
810
96
51
20
831
830
35
66

840
880
884
882
802
24
61
61
33
93
838
96
65

90
98
58
51
23
809
12
14
95
4
89

819
801
815
832
95
839
16
61
18
810
834
806
813

24
1
34

93
850
881
823
830
853
854
818
94
821
846
808
836

93
816
66
883
12
833
804
13
61
831
809
44
19
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البدلان

البدلان اليت متر
مبرحةل انتقالية
أأمرياك اللتينية
ومنطقة البحر
الاكرييب
أأمرياك
املاكتب اخلارجية
القامئة
املقر الرئييس

ا ألردن
مجهورية كوراي
تركيا
رومانيا
الاحتاد الرويس
ش ييل
املكس يك
بامن
بريو
الولايت املتددة
الربازيل
الياابن
س نغافورة
سويرسا

أألف

ابء

جمي

دال

هاء

واو

زاي

حاء

طاء

880
805
36
10
8
32
84
886
89
3
5
68
814
838

805
16
81
55
9
59
88
819
40
3
5
80
885
95

68
81
61
41
61
46
63
16
69
5
64
11
1
8

59
54
69
10
808
96
41
45
48
89
21
63
40
1

808
5
15
59
18
39
33
64
23
8
14
1
11
1

98
56
882
63
883
48
805
26
804
44
28
18
80
6

33
30
54
53
11
96
5
81
-

800
81
90
56
55
40
68
59
22
3
15
80
81
9

90
4
23
35
49
40
52
61
64
82
58
9
6
1

أألف :التصنيف العاملي حسب مساحة السطح (بياانت البنك ادلويل)
ابء :التصنيف العاملي حسب عدد الساكن (بياانت البنك ادلويل)
جمي :التصنيف العاملي حسب مسرش الابتاكر (مسرش الابتاكر العاملي )1083
دال :التصنيف العاملي حسب اخملرجات الإبداعية (مسرش الابتاكر العاملي )1083
هاء :التصنيف العاملي حسب طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام ( 1081قاعدة بياانت الويبو للبدلان ،الويبو)
واو :مسرش الاس تقرار الس يايس (مسرش الابتاكر العاملي )1083
زاي :التصنيف العاملي للمطارات من قبل اجمللس ادلويل للمطارات (املطار املوجود يف العامصة)
حاء :مسرش التمنية البرشية (برانمج ا أل م املتددة الإمنايئ )1083
طاء :مسرش البنية التحتية (مسرش الابتاكر العاملي )1083

حتليل املاكتب اخلارجية امخلسة املقرتحة
 .853س تكون للماكتب اخلارجية امخلسة املقرتحة أأهداف اسرتاتيجية عامة و أأولوايت مددَّدة لتلبية الاحتياجات احمللية.
ومن شأأن ا ألهداف العامة أأن تسامه يف حتقيق مجيع ا ألهداف الاسرتاتيجية للمنظمة .وقد تتطابق ا ألهداف الاسرتاتيجية
للماكتب امخلسة املقرتحة مع أأهداف الويبو الاسرتاتيجية التالية ،وذكل دون الإخلل بنتيجة التشاور.
قرتحة و أأهداف الويبو الاسرتاتيجية
اجلدول  :81الروابط القامئة بني أأهداف املاكتب اخلارجية امل َ
ا ألهداف الاسرتاتيجية
الثاين :تقد م خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز ا ألول
الثالث :تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية
الرابع :تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها
السابع :امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية
الثامن :ألية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول الأعضاء ومجيع أأحصاب
املصاحل

أأفريقيا
x
x
x
x

x
x
x
x
x

الصني

الاحتاد الرويس الولايت املتددة
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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كرر العمل املن َجز يف املقر الرئييس يف
 .854وكام ذ ِّكر اإجام ال يف الفقرة  ،11أأضافت املاكتب اخلارجية القامئة قمي اة ،ومل ت ِّ
قرتحة نتاجئ مماث اةل بأأداء الوظائف امخلس التالية اليت تنفَّذ بعضها
مخسة جمالت .ومن املتوقع أأن حت ِّقق املاكتب اخلارجية امل َ
أأو لكها بناء عىل ا ألولوايت احمللية للك مكتب خاريج و أأهدافه .فعىل سبيل املثال ،تقوم املاكتب القامئة ،برصف النظر عن
الوظيفة الثالثة ويه اقرتاح جديد ،بأأداء مجيع الوظائف ا ألربع ا ألرر  .وفامي يتعلق ابلوظيفة الثالثة (اإدارة املواقع البديةل
ألنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف املنظمة وتقد م اخلدمات يف حاةل انقطاع اخلدمات يف مقر الويبو الرئييس يف
جنيف) ،من املتوقع أأن يوجد مكتبان خارجيان قادران عىل القيام مبهام ا ألنظمة الاحتياطية وتقد م قدرات ادلمع الاحتياطي
الإضافية اليت ينبغي أأن ت ِّ
شلك ش بك اة ديناميكي اة وم نر اة من املسسسات يف العامل .وخلصة القول إان الوظائف امخلس املذكورة
أأدانه ترامكي ٌة وت ِّمكل وظائف مقر الويبو الرئييس.
" "8خدمات ادلمع احمليل ألنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية؛
" "1وتقد م ادلمع اإىل ش بكة الويبو العامة للس تجابة لطلبات الزابئن؛
" "3وإادارة قدرات ادلمع الاحتياطي الرضورية أأو املواقع البديةل ألنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت
واملنصات وقواعد البياانت يف املنظمة أأو اإدارة هذه القدرات واملواقع البدلية مع اا ألغراض ا ألمن املعلومايت،
واس مترارية العمل ،واس تعادة القدرة عىل العمل بعد الكوارث ،وتقامس ا ألعباء؛
" "4وتوفري ادلمع التقين فامي خيص خمتلف برامج املساعدة التقنية اليت يديرها قطاع البنية التحتية العاملية
التابع للمنظمة؛
" "5وتكوين الكفاءات العامة وغري ذكل من أأنشطة التعاون الإمنايئ.
الصني
 .855يبلغ عدد ساكن الصني  873مليار نسمة ،ولغهتا الوطنية يه املندرينية ،ويه اإحد لغات الويبو وا أل م املتددة
الرمسية ،وفهيا أأكرب مكتب للعلمات التجارية يف العامل ،و أأكرب مكتب لرباءات الاخرتاع ،و أأكرب مكتب للتصاممي ،وقطاع من
أأكرب و أأنشط القطاعات الإبداعية.
 .856ويشهد نشاط امللكية الفكرية يف الصني تطور اا هائ ال .فعىل مد الس نوات امخلس عرشة املاضية ،ارتفع عدد طلبات
الرباءات املودعة يف الصني من  81 699طلب اا اإىل  516 481طلب اا ،وارتفع عدد طلبات العلمات التجارية من 821 846
طلب اا اإىل  8 052 410طلب اا؛ وارتفع عدد طلبات الرسوم والامنذج الصناعية من  82 611طلب اا اإىل  518 461طلب اا:
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الشلك  :5طلبات الرباءات والعلمات التجارية والتصاممي الصناعية يف الصني

 .852ويمنو بوترية رسيعة جد اا عدد طلبات امللكية الفكرية احمللية يف الصني اليت ي م تدويلها عن طريق الإيداعات بناء عىل
أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية .وتودع الصني ما يفوق بقليل  80ابملائة من طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
ويتوقَّع أأن تتجاوز أأملانيا يف س نة  1083لتصبح اثلث أأكرب مودع لطلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بعد الولايت
املتددة ا ألمريكية والياابن .والصني يه اثمن أأكرب مودع لطلبات مدريد (حيث تودع أأكرث من  5ابملائة من مجموع طلبات
نظام مدريد) ،ويه أأشهر البدلان يف نظام مدريد ( أأي أأكرث بدل خيتاره املودعون يف مجيع أأحناء العامل للحصول عىل حامية
لعلمااهم التجارية) .وتدرس الصني جبدية الانضامم اإىل نظام لهاي.
 .851وتعد الصني من أأكرب مس تخديم أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية يف العامل .وعند النظر اإىل مس تو الطلبات
احمللية ،تتبني الإماكانت الهائةل لتحقيق مزيد من المنو يف اس تخدام أأنظمة الويبو .اإل أأنه من أأجل حتقيق ذكل ل بد من
مشاركة مكثفة لقطاع ا ألعامل يف الصني ابللغة الصينية .واندر ٌة يه املنظامت اليت تعمتد عىل الصني لتحقيق جزء كبري من
اإيرادااها ول يكون لها تواجد هناك خلدمة السوق الصينية .وقد يكون من املتوقع أأيض اا أأن تضطلع الصني يف املس تقبل بدور
مزتايد ا ألمهية يف أأنشطة تكوين الكفاءات.
الاحتاد الرويس
 .859حيتل الاحتاد الرويس املركز التاسع يف العامل من حيث عدد الساكن ،اإذ يبلغ عدد ساكنه أأكرث من  840مليون نسمة.
واللغة الروس ية يه اإحد اللغات الرمسية يف لك من ا أل م املتددة والويبو ،ويتددث ةها أأيض اا عد ٌد كبريٌ من الساكن يف مجيع
أأحناء أس يا الوسطى و أأورواب الرشقية.
 .860وما انفكت قيادة الاحتاد الرويس ت ِّ
شدد عىل أأمهية امللكية الفكرية والابتاكر يف حتقيق التمنية الاقتصادية املس تدامة
إنتاج
يف البدل .ويزرر بارخي الاحتاد الرويس يف جمال العلوم ابلإجنازات ،كام أأن اإنتاجه ا إلبداعي يف ا ألدب والسيامن واملوس يقى ا ٌ
غزير .واس تخدام امللكية الفكرية يف تزايد مطرد .وقد ارتفع عدد طلبات الرباءات املودَعة يف الاحتاد الرويس عىل مد
الس نوات امخلس عرشة املاضية من  14 444طلب اا اإىل  48 484طلب اا ،وزاد عدد طلبات العلمات التجارية من 18 403
طلبات اإىل  56 156طلب اا ،وزاد عدد طلبات الرسوم والامنذج الصناعية من  8 320طلب اا اإىل  3 992طلب اا:
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الشلك  :6طلبات الرباءات والعلمات التجارية والتصاممي الصناعية يف الاحتاد الرويس

 .868ويزتايد أأيض اا اس تخدام الاحتاد الرويس ألنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية .وزاد عدد ما أأودعه املودعون من
طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الاحتاد الرويس زايد اة كبرية عىل مد الس نوات امخلس املاضية .وازداد عدد
طلبات مدريد بنس بة  8972ابملائة يف س نة ( 1081بعد أأن ارتفعت بنس بة  3576ابملائة يف الس نة اليت س بقهتا) ،مما جيعل
الاحتاد الرويس باسع أأكرب مو ِّدع يف نظام مدريد .وهو أأيض اا اثلث أأشهر بدل يف نظام مدريد .وينظر الاحتاد الرويس جبدية يف
الانضامم اإىل نظام لهاي.
 .861وإانشاء مكتب خاريج يف الاحتاد الرويس من شأأنه أأن يوفر مزااي كثرية من حيث تعزيز مشاركة البدل يف أأنظمة
الويبو العاملية للملكية الفكرية ،مما ي ِّ
مكن املنظمة من تقد م اخلدمات بفعالية أأكرب لإقلمي شاسع وللمناطق احمليطة به ،ويساعد
يف تكوين الكفاءات لس تخدام امللكية الفكرية يف اإقلمي اهدف فيه معظم الاسرتاتيجيات الاقتصادية الوطنية اإىل اس تخدام
قاعدة موارد غنية أكساس للقمية املضافة يف صناعات أأكرث اعامتد اا عىل املعارف.
الولايت املتددة ا ألمريكية
 .863اقتصاد الولايت املتددة ا ألمريكية هو أأكرب اقتصاد يف العامل ،وحتتل الولايت املتددة املركز الثالث من حيث عدد
الساكن .ويه أأكرب مو ِّدع لطلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،حيث تودع حوايل  12ابملائة من مجموع الطلبات .ويه
اثين أأكرب مو ِّدع لطلبات مدريد ،اإذ تودع  8173ابملائة من مجموع الطلبات ،وتعد اثلث أأشهر بدل يف نظام مدريد .ومن املتوقع
أأن تنضم اإىل نظام لهاي يف املس تقبل القريب .ودلهيا أأيض اا أأكرب جتمع للصناعات الإبداعية يف العامل .فهيي ابرتصار أأكرب من ِّتج
للمنتجات الابتاكرية والإبداعية يف العامل.
 .864وولية لاليفورنيا يه موطن وادي الس يليكون اذلي حيظى ابإجعاب كبري ،وحيتذي به الكثريون ،ويضطلع بدور رائد
يف نظام الابتاكر الإيكولويج الناحج .ويوجد مودع أأو خمرتع واحد عىل ا ألقل عنوانه يف لاليفورنيا فامي يقارب نصف طلبات
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املودعة من الولايت املتددة ا ألمريكية ويف أأكرث من  80ابملائة من مجموع اإيداعات هذه
املعاهدة .ويفوق عدد طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت تودعها جامعة لاليفورنيا عدد الطلبات اليت تودعها بناء
عىل ت ك املعاهدة أأية جامعة أأرر يف العامل .ووفق اا ألرقام مكتب الولايت املتددة للرباءات والعلمات التجارية
) ،(USPTOظلت الرباءات ا ألمريكية املمنوحة للمودعني من لاليفورنيا يف زايدة مطردة عىل مد الس نوات املاضية،
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حيث بلغت  1574ابملائة من مجمل الرباءات املمنوحة للمقميني يف الولايت املتددة يف س نة  .1080ولاليفورنيا يه أأيض اا
موطن هوليوود اليت تعترب مركز أأكرب صناعة سيامنئية يف العامل.
 .865وتوجد فرص ٌة ساحن ٌة لزايدة اس تخدام أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية عن طريق احضور يف وادي الس يليكون.
وهذا احضور من شأأنه أأيض اا أأن ي ِّوفر طريق اة أأكرث فعالية خلدمة أأكرب قاعدة زابئن لت ك ا ألنظمة يف العامل.
أأفريقيا
 .866تضم أأفريقيا  54بدل اا ،وت ِّ
شلك اإقلاميا واسع اا ،ويه غري ممثةل يف املاكتب اخلارجية القامئة .وقد تناىم الاهامتم ابلويبو
وامللكية الفكرية ابطراد يف هذه املنطقة ،ول س امي يف الوقت احايل اذلي اس تقرت فيه معدلت المنو وصارت فيه أأفريقيا،
معوم اا ،الإقلمي ا ألرسع منو اا يف الاقتصاد العاملي .ومثة حاجة كبرية اإىل أأنشطة تكوين الكفاءات من أأجل زايدة اس تخدام الإقلمي
لنظام امللكية الفكرية واملشاركة فيه.
 .862وسريكز املكتبان اخلارجيان املقرتح اإنشاؤهام يف أأفريقيا عىل تكوين الكفاءات يف املقام ا ألول ،كام هو م َّ
وحض يف
وظائف املاكتب اخلارجية املذكورة أنف اا .ومل حيدَّد بعد مقر املكتبني املقرتحني يف أأفريقيا ،حيث اإن ذكل موضوع نقاش
متواصل مع اجملموعة ا ألفريقية وفامي بني أأعضاهئا.

قرتحة واملطلوبة)
رريطة املاكتب اخلارجية (القامئة وامل َ
 .861ت ِّ
وحض اخلريطة التالية مواقع املاكتب اخلارجية القامئة ومجيع مواقع عوامص أأو مدن البدلان اليت قدَّمت الامتسات قبل
شهر يوليو  1083اإىل املدير العام لس تضافة ماكتب خارجية جديدة.
الشلك  :2مواقع املاكتب اخلارجية (مبا فهيا ت ك املاكتب اليت طلبهتا بعض ادلول ا ألعضاء)
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قرتحة
التلكفة ،والتفاصيل املالية ،واملزيانية امل َ
 .869تستند املوارد املقرتحة لتصصيص ماكتب خارجية جديدة اإىل منوذج قيايس ملكتب خاريج جديد يش به املاكتب القامئة
وسوف ي َّعني فيه تدرجيي اا املوظفون التايل ذكرمه:
" "8مدير للمكتب؛
" "1وموظف أأو موظفان من الرتبة الفنية لإدارة أأنشطة الربانمج وتنفيذها؛
" "3وموظف خدمات عامة (ي َّعني حملي اا يف أأغلب ا ألحوال بوصفه موظف اا قصري ا ألجل يف مرحةل أأولية).
 .820ويعمتد أأيض اا تقدير تلكفة املوارد البرشية للك مكتب خاريج عىل أأسواق العمل احمللية .ولإعطاء فكرة عن التلكفة
املقدَّرة يف البدلان اليت طلبت اإنشاء ماكتب خارجية بابعة للويبو ،ودون الإخلل ابرتيار املاكتب اخلارجية اجلديدة ،ي ِّبني
اجلدول التايل تسوية مقر العمل للموظفني الفنيني يف مواقع الطلبات احالية البالغ عددها  13طلب اا ،اإىل جانب املاكتب
اخلارجية القامئة ومقر الويبو الرئييس بغرض املقارنة .وجتدر الإشارة اإىل أأن اخنفاض تسوية مقر العمل يف بعض مراكز العمل
املذكورة قد يعادهل جزئي اا أأو لكي اا ارتفاع تاكليف مندة الانتداب وغريها من الاس تحقاقات املتعلقة مبراكز العمل امليدانية.
وتعمتد املبالغ أأيض اا عىل حاةل تنقل شاغل الوظيفة وعىل تصنيف مركز العمل من حيث املشقة.
اجلدول  :83الرمق القيايس لتسوية مقر العمل يف مواقع خمتلفة
البدلان
اجلزائر
أأفريقيا
الاكمريون
مرص
اإثيوبيا
املغرب
نيجرياي
الس نغال
جنوب أأفريقيا
تونس
زمبابوي
أس يا واحمليط الهادي بنغلديش
الصني
الهند
ا ألردن
مجهورية كوراي
تركيا
رومانيا
البدلان اليت متر
مبرحةل انتقالية
الاحتاد الرويس
ش ييل
أأمرياك اللتينية

الرمق القيايس ملسرش تسوية املقر
(بياانت جلنة اخلدمة املدنية
ادلولية اعتبار اا من  85يوليو
)1083
843.1
850.6
834.3
848.9
836.3
824.8
856.4
811.4
815.8
858.5
843.9
820.8
836.8
842.4
866.2
844.6
811.1
810.4
831.2
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البدلان
ومنطقة البحر
الاكرييب
أأمرياك
املاكتب القامئة
املقر الرئييس

املكس يك
بامن
بريو
الولايت املتددة
الربازيل
الياابن
س نغافورة
سويرسا

الرمق القيايس ملسرش تسوية املقر
(بياانت جلنة اخلدمة املدنية
ادلولية اعتبار اا من  85يوليو
)1083
858.6
836.2
842.9
859.8
828.6
891.3
893.1
895.9

 .828و أأخري اا ،من املتوقع أأ َّن املباين عاد اة ما سوف تقدهما احكومة املضيفة .وسوف جيب أأن تسخذ يف احس بان أأيض اا أأي
مسامهة اإضافية أأو دمع عيين مثل موارد املوظفني.
قرتحة امخلسة سوف ت َمد تدرجيي اا ابملوظفني
 .821وقد ُأ ِّع َّد مرشوع الربانمج واملزيانية عىل افرتاض أأن املاكتب اخلارجية امل َ
ابس تخدام الوظائف احالية دون زايدة عدد موظفي املنظمة .ول تشري اسرتاتيجية الويبو للموارد البرشية بوجه خاص اإىل
املاكتب اخلارجية ولكن تذكر بوجه عام أأن ا ألنشطة اجلديدة جيب أأن ت َّمول عن طريق اإعادة توزيع املوارد القامئة .وقد َوضَ ع
التنفيذ املرحيل للماكتب اخلارجية يف احس بان تقدير موارد املوظفني اللزمة للماكتب اخلارجية .و أأدخلت ا ألمانة يف نظام
املوظفني ولحئته املنقَّ َدني فئة املوظفني الفنيني الوطنيني اذلين يع َّينون حملي اا يف مركز معل خارج جنيف .وتوضع جداول
مرتبات فئة املوظفني الفنيني الوطنيني عىل أأساس حميل من خلل املقارنة بأأفضل رشوط العمل السائدة يف مركز العمل.
وحيق للموظفني الفنيني الوطنيني أأيض اا احصول عىل البدلت والاس تحقاقات نفسها اليت حيصل علهيا موظفو اخلدمات العامة
ابس تثناء التعويض عن العمل الإضايف .وجتدر الإشارة أأيض اا اإىل أأن تسوية مقر العمل ل تنطبق اإل عىل املوظفني املعيَّنني
دولي اا و أأن املوظفني الفنيني الوطنيني ل حيصلون عىل تسوية مقر العمل .وسوف ي َنظر يف مد توفر رشلات حملية تقدم
ادلمع الإداري.
 .823وترد يف اجلدول التايل التاكليف املقدَّرة يف فرتة الس نتني  1085/1084للماكتب اخلارجية القامئة واملاكتب اخلارجية
املقرتحة امخلسة ،مع وضع مجيع العوامل املذكورة أنف اا يف الاعتبار.
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قرتحة يف الثنائية 85/1084
اجلدول  :84املوارد املقدَّرة للماكتب اخلارجية امخلسة امل َ

(بألف الفرناكت السويرسية)

الموظفون

ميزانية  15/2014المقترحة
خالف الموظفين

المجموع

موارد الموظفين المرصودة
في ميزانية 15/2014

المكاتب الخارجية القائمة:
(مكتب التنسيق في نيويورك)

895

792

1'687

مدير واحد وموظف واحد من الخدمات العامة

مكتب البرازيل

1'742

519

2'261

مدير واحد وموظفان من الفئة الفنية وموظف مؤقت

مكتب اليابان

834

204

1'038

موظفان من الفئة الفنية

مكتب سنغافورة

1'781

493

2'274

مدير واحد وموظفان من الفئة الفنية وموظف مؤقت

المكاتب الخارجية المقترحة*:
مكتب الواليات المتحدة

485

موظف من الفئة الفنية

مكتب أفريقيا 1

485

موظف من الفئة الفنية

مكتب أفريقيا 2

485

مكتب الصين

485

موظف من الفئة الفنية

مكتب االتحاد الروسي

485

موظف من الفئة الفنية

1'500

3'925

موظف من الفئة الفنية

* س ُتوزع موارد موظفي المكاتب الخارجية المقترحة باستخدام الموارد الحالية (لن تخلق وظائف جديدة) .ومن المخطط تعيين موظف من الفئة الفنية في الثنائية
 .15/2014والتكلفة الواردة أعاله هي متوسط التكلفة وتستند إلى التكلفة المعيارية لموظف من الفئة الفنية  .5وترد في الفقرة  169معلومات عن التوظيف في
المكاتب الخارجية على المدى الطويل .

 .824ويرد يف رطة الويبو لس مترارية ترصيف ا ألعامل واس تعادة القدرة عىل العمل بعد الكوارث – ويه اخلطة اليت سوف
تشمل بعض املاكتب اخلارجية – أأن الربانجمني الررين َذوي الصةل – أأحدهام لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
والرر لعلمية مدريد/لهاي – س يوفران ما يلزم املوقعني البديلني من موارد لإجياد قدرة ادلمع الاحتياطي املطلوبة ،وذكل
من أأجل تمنية قدرات فريق املعاجلة تدرجيي اا.

املسائل والإجراءات القانونية لإنشاء ماكتب خارجية جديدة
بناء عىل مشورة جلنة
 .825يعود اختاذ قرار اإنشاء مكتب خاريج جديد اإىل امجلعيات عند اعامتد الربانمج واملزيانية و ا
الربانمج واملزيانية وتوصيهتا .وهناك مسأأةل منفصةل عن قرار اإنشاء مكتب خاريج يه الرشوط وا ألحاكم اليت سوف يعمل
مبوجهبا املكتب اخلاريج يف البدل املضيف .وحتدَّد هذه الرشوط وا ألحاكم ،مبا يف ذكل تطبيق الامتيازات واحصاانت ،يف
اتفاق يقدَّم اإىل جلنة التنس يق للموافقة عليه .وهذا التفاق ل يشلك اتفاق اا لإنشاء مكتب خاريج ،بل اتفاق اا بشأأن الرشوط
وا ألحاكم اليت س يعمل مبوجهبا املكتب اخلاريج .و ُأدرجت املاكتب اخلارجية القامئة ،كام هو موحض أنف اا ،يف الربانمج واملزيانية
للموافقة علهيا يف اجامتعات امجلعيات.
 .826وفامي يتعلق بسسال طرحه بعض الوفود يف دورة يوليو للجنة الربانمج واملزيانية بشأأن املسائل القانونية والإجراءات
اخلاصة ابتفاقني م َربمني مع الاحتاد الرويس والصني ،أأوحض املستشار القانوين هذه املسأأةل .فقد وقَّعت ا ألمانة التفاقني،
ووضعت أأحاكم اا رصحي اة يف الك التفاقني تنص عىل أأُنام مرهوانن بتأأكيد جلنة التنس يق .وهذا هو الإجراء املتَّبع يف لك مرة
اتفاق اإىل جلنة التنس يق للموافقة عليه .وميكن تغيري هذا الإجراء ،اإذا رغبت ادلول ا ألعضاء يف ذكل ،حبيث ل توقَّع
يقدَّم فهيا ٌ
التفاقات ،يف املس تقبل ،اإل بعد أأن توافق علهيا جلنة التنس يق .ويتضمن التفاقان النص اللزم :فاملادة  )3(1من التفاق
امل َربم مع مجهورية الصني الشعبية واملادة  )3(2من التفاق امل َربم مع الاحتاد الرويس تنصان لكتاهام عىل أأن التفاق "يدخل
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حزي النفاذ اعتبار اا من بارخي أرر اإرطار يرسهل أأي من الطرفني لإرطار الطرف الرر كتاب اة ابنهتاء الإجراءات ادلاخلية ذات
الصةل اللزمة ليك يدخل حزي النفاذ" .وتصدر املوافقة عن جلنة التنس يق دون غريها مبوجب اإجراءات الويبو ادلاخلية.

قرتحة
أأكرث من امخلسة امل َ
 .822يعترب اإنشاء املاكتب اخلارجية معلي اة متوالي اة وليس حد ااث منفرد اا .وإانشاء مخسة ماكتب جديدة يف غضون فرتة س نتني
ميثل ما ي َ
عترب العدد ا ألمثل من أأجل ضامن نرش سلس لمنوذج ممثل جغرافي اا وهمم من الناحية الاسرتاتيجية .ومع ذكل توجد
طلبات كثرية إلنشاء ماكتب اإضافية .ودعت مجموعة بدلان أأمرياك اللتينية والاكرييب اإىل اإنشاء مكتب اثن يف املنطقة ،ل س امي
يف اإحد البدلان الناطقة ابلإس بانية .ور أأت بدلان أأمرياك اللتينية والاكرييب أأن الاقرتاح الوارد يف مرشوع الربانمج واملزيانية
ينبغي أأن يزداد ليكون س تة ماكتب خارجية ،مبا فهيا مكتب اثن يف أأمرياك اللتينية وهو املكتب السادس .و أأما الهند اليت
حتتل املركز الثاين يف العامل من حيث عدد الساكن واملركز العارش يف ترتيب اقتصادات العامل ،فقد طلبت اس تضافة مكتب
خاريج .ومن املعلوم أأن الصرب اذلي تتدىل به الهند حىت فرتة الس نتني املقبةل ل يقلل من شدة اقتناعها برضورة اإنشاء
مكتب خاريج يف الهند .وميكن أأن تزداد القامئة أأكرث من ذكل .وسوف حتتاج هذه املطالب ا ألرر اإىل أأن تناقَش
ويبَ َّت فهيا.
 .821ومن امل َّقرر ،كام اتفق يف جلنة الربانمج واملزيانية يف شهر يوليو  ،1083أأن جير مزيد من املشاورات غري الرمسية
عىل أأساس هذه الوثيقة ،ومن خلل مسار يقوده ا ألعضاء ،سوف حتدَّد الإجراءات اليت ينبغي وضعها لتدديد هل ينبغي
اإنشاء ماكتب خارجية يف فرتة الس نتني القادمة وما بعدها أأم ل ،وما يه ت ك املاكتب.
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قامئة الواثئق املرفقة
بناء عىل طلب
 .829حتتوي هذه الوثيقة يف مرفقااها عىل الواثئق ذات الصةل اليت س بق نرشها عىل النحو التايل ،وذكل ا
وفود عديدة:
املرفق ا ألول

الفقرة  844من الوثيقة WO/PBC/4/2

املرفق الثاين

املرفق الرابع من الوثيقة WO/CC/52/1

املرفق الثالث

الفقربان  62و 841من الوثيقة A/40/7

املرفق الرابع

املرفق ا ألول من الوثيقة WO/CC/53/2

املرفق اخلامس

الفقربان  31و 848من الوثيقة A/41/17

املرفق السادس

الوثيقة ( WO/PBC/12/3الربانمج  01التنس يق اخلاريج)

املرفق السابع

الفقرة  39من الوثيقة A/46/12

املرفق الثامن

الوثيقة WO/CC/62/3

املرفق التاسع

الوثيقة WO/CC/62/4

املرفق العارش

الصفدة  811من الوثيقة WO/PBC/13/4

املرفق احادي عرش

الوثيقة A/48/12

املرفق الثاين عرش

الفقرة  161من الوثيقة A/48/26

املرفق الثالث عرش

املذكرة الإعلمية املوزعة يف جلسة املشاورات غري الرمسية ا ألوىل يف س نة 1080

املرفق الرابع عرش

املذكرة الإعلمية املوزعة يف جلسة املشاورات غري الرمسية الثانية يف 1088

املرفق اخلامس عرش

الورقة املوزعة أأثناء دورة جلنة الربانمج واملزيانية يف يوليو
[تيل ذكل املرفقات]
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املرفق ا ألول

املرفقات

املرفق ا ألول

الفقرة  844من الوثيقة 2///CB/4/1

 .844ومتكن مكتب الويبو للتنس يق يف نيويورك خلل فرتة الس نتني من زايدة تعزيز اتصالته وتشبيكه مع جممتع امللكية
الفكرية ،مبا يف ذكل قادة قطاعات وحكومات من بدلان انمية ليس لها متثيل يف جنيف وا أل م املتددة .وس يواصل هذا
املكتب التشبيك مع ا أل م املتددة ،خاصة بشأأن ا ألمور املسثرة يف معل الويبو ،وتوس يع نطاق ّجوده الرامية اإىل حتقيق
الانتشار يف قطاعي ا ألعامل والإعلم ،وكذكل مع املنظامت وجامعات الاهامتم اليت متثل اجملمتع املدين .وعلو اة عىل ذكل،
س توسع املنظمة روابطها ابدلوائر احكومية ادلولية واحكومية والتجارية واملهنية ودوائر اجملمتع املدين وحتس هنا من خلل تأأسيس
مكتبني يف بروكسل وواش نطن العامصة .وس يكون لهذين املكتبني أأيض اا دور أأسايس يف اإقامة علقات معل جيدة مع الإعلم
الاقتصادي وامجلاهريي.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين
املرفق الثاين

املرفق الرابع من الوثيقة 2//BB/51/8
اتفاق بني
حكومة مملكة بلجياك
و
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)

اإن مملكة بلجياك ،املشار اإلهيا فامي ييل ابمس "بلجياك"،
واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ،املشار اإلهيا فامي ييل ابمس "الويبو"،
اإذ تضعان يف اعتبارهام رغبة الويبو يف تأأسيس مكتب تنس يق يف بروكسل (املشار اإليه فامي ييل ابمس "املكتب")،
وإاذ تضعان يف اعتبارهام التفاقية املتعلقة ابمتيازات الولالت املتصصصة وحصااناها املسرخة يف  18نومفرب( 8942املشار اإلهيا
فامي ييل ابمس "التفاقية")،
وإاذ تضعان يف اعتبارهام أأمهية النص عىل أأحاكم حمددة تتعلق ابلمتيازات واحصاانت املمنوحة للمكتب يف
ا ألرايض البلجيكية،
وإاذ ترغبان من أأجل ت ك الغاية يف اإبرام اتفاق اإضايف عىل التفاقية،
قد اتفقتا عىل ما ييل:

املادة 8
 .8مينح مدير املكتب الامتيازات املمنوحة للموظفني ادلبلوماس يني يف البعثات ادلبلوماس ية .وتمتتع زوجته ومن يعول من
أأولده القرص الساكنني معه حتت نفس السقف ابملزااي املعطاة لزوجات موظفي البعثات ادلبلوماس ية ومن يعولون من
أأولدمه القرص ،وينطبق ذكل عىل الزوج اإن لانت املديرة امر أأة.
.1

دون اإخلل ابملادة السادسة ،القسم  89من التفاقية ،ل تنطبق أأحاكم الفقرة ا ألوىل عىل املواطنني البلجيكيني.

املادة 1
.8

يمتتع مجيع موظفي الويبو ابلإعفاء من لك الرضائب عىل الرواتب واخملصصات والبدلت اليت يتسلموُنا من الويبو.

 .1ل تطبق أأحاكم الفقرة  8من هذه املادة عىل من ل يشغل وظيفة اثبتة يف الويبو حبمك رساةل هذه املنظمة
و أأنظمهتا القانونية.
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 .3ل تطبق الإعفاءات الرضيبية املشار اإلهيا يف الفقرة  8من هذه املادة عىل املعاشات التقاعدية واملبالغ الس نوية اليت
تدفعها الويبو يف بلجياك ملوظفهيا السابقني أأو ورثهتم.

املادة 3
 .8دون اإخلل ابللزتامات املرتتبة عىل بلجياك حبمك املعاهدات املتعلقة ابلحتاد ا ألورويب وبتطبيق القوانني واللواحئ
التنفيذية ،يمتتع موظفو الويبو ابحق ،خلل فرتة الثين عرش شهر اا التالية لبدء مبارشة وظائفهم يف بلجياك ،يف اس ترياد
أأو رشاء أأاثث وس يارة لس تخدامااهم الشصصية دون فرض رضائب القمية املضافة عىل يشء من ذكل.
.1

حيدد وزير مالية حكومة بلجياك احدود والرشوط اليت تطبق يف اإطارها هذه املادة.

.3

ل تلزم بلجياك مبنح مواطنهيا أأو املقميني فهيا اإقامة دامئة املزااي املشار اإلهيا يف الفقرة  8من هذه املادة.

املادة 4
ميتثل املكتب وموظفوه للقوانني وا ألنظمة البلجيكية ،خاصة ما تعلق مهنا بتأأمني املسسولية املدنية املتعلقة ابس تخدام املركبات.
ويوفر املكتب بشلك متواصل تغطية تأأمينية للمسسولية املدنية للمركبات املس تخدمة يف بلجياك.

املادة 5
تيرس احكومة البلجيكية ،مضن اإطار الترشيعات البلجيكية وادلولية املطبقة ،درول مدعوي املكتب ألغراض رمسية اإىل
ا ألرايض البلجيكية ووجودمه فهيا ومغادراهم لها.

املادة 6
 .8تسكد بلجياك والويبو اجامتع نيهتام عىل ضامن مس تو ا عال من امحلاية الاجامتعية مجليع ا ألشخاص الواقعني
حتت كفالهتام.
 .1خيري موظفو الويبو اذلين ل ميارسون يف بلجياك أأي أأنشطة مدرة لدلخل خلف ت ك اليت تقتضهيا وظائفهم بني المتتع
بتغطية أأنظمة الضامن الاجامتعي املطبقة عىل موظفي املقر الرئييس للويبو مبوجب القواعد املنصوص علهيا لت ك ا ألنظمة
أأو نظام الضامن الاجامتعي البلجييك للعاملني برواتب.
 .3تكفل الويبو ملوظفهيا العاملني يف بلجياك ،ممن تشملهم أأنظمة الويبو للضامن الاجامتعي ،مزااي ماكفئة لت ك اليت مينحها
نظام الضامن الاجامتعي البلجييك ،مع مراعاة الضامانت املكفوةل يف بلجياك فامي يتعلق حبرية ارتيار ممارس طيب واحرية
العلجية ملقديم الرعاية الصحية وحامية الرسية الطبية.
 .4يغطي نظام الضامن الاجامتعي البلجييك ا ألشخاص اذلين يس تعملهم املكتب ممن ل يشغلون وظائف اثبتة يف الويبو
حبمك رساةل هذه املنظمة و أأنظمهتا القانونية.
 .5جيوز لبلجياك أأن تسرتد من املكتب ما تتكبد من تاكليف مقابل أأي معونة ذات طابع اجامتعي قد تضطر اإىل تقدميها
ملوظفي الويبو ممن تشملهم أأنظمة الويبو للضامن الاجامتعي.
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املادة 2
يبلغ ٌ
لك من الطرفني الطرف الرر ابس تكامل الإجراءات اللزمة دلرول هذا التفاق حزي النفاذ.
وإاثبا ابا ملا تقدم ،وقًّع مفوضا الطرفني عىل هذا التفاق.
حرر يف بروكسل بتارخي [التارخي] يف ثلث نسخ أأصلية ابللغات الفرنس ية والهولندية والإنلكزيية .ويف حاةل التعارض ،تكون
الغلبة للنص الفرنيس.

عن

عن

املنظمة العاملية للملكية الفكرية

مملكة بلجياك

[ييل ذكل املرفق الثالث]
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املرفق الثالث
املرفق الثالث

الفقربان  62و 841من الوثيقة A/40/7

 .62وهنأأ وفد س نغافورة الرئيس و أأثىن عىل املدير العام بيانه الافتتايح وقيادته املمتكنة للويبو .و أأعرب عن رضاه بوثيقة
اس تعراض تنفيذ الربانمج وشكر ا ألمانة عىل معلها .و أأشاد ابلراحل ادلكتور أأرابد بوكش ،صديق س نغافورة اليت س تفتقده
جدا .و أأشار الوفد اإىل أأن الويبو وس نغافورة تعاونتا بنجاح خلل الس نة املاضية عىل تطوير ثقافة قامئة عىل امللكية الفكرية
وتعزيز الوعي ابمللكية الفكرية يف س نغافورة .ورصح قائ ال اإن بدله ل يزال ملزتم اا بتطوير اإطار متني حقوق امللكية الفكرية
والانتفاع ابمللكية الفكرية أكداة تكفل مزية اسرتاتيجية يف التمنية الاقتصادية الوطنية .و أأشار اإىل عدد من التعديلت اليت
ُأدخلت عىل قوانني امللكية الفكرية ةهدف حتديهثا ومواكبة الاجتاهات التكنولوجية اجلديدة واحتياجات قطاع ا ألعامل يف
س نغافورة وإاقلمي أس يا واحمليط الهادئ عامة .و أأعرب الوفد عن رسوره ألن الويبو قد اضطلعت بدور فعال يف اإقلمي أس يا
واحمليط الهادئ .ودعا اإىل تكثيف معل الويبو يف املنطقة ألُنا تنصرط يف ثقافة امللكية الفكرية وتعزز انتفاعها ةها أكداة قادرة
عىل الإسهام يف التمنية الاقتصادية .و أأضاف قائ ال اإن حكومة س نغافورة ترغب يف طرح عرض رمسي لس تضافة مكتب
للويبو ةهدف تعزيز معلها يف هذا الس ياق .واقرتح أأيض اا أأن يسهر ذكل املكتب عىل تلبية احتياجات املتعاملني مع الويبو يف
الإقلمي ومتكني املنظمة من الاس تفادة من معلها يف املنطقة وإاعطاء زمخ لإقامة ثقافة امللكية الفكرية فهيا .ورصح قائ ال اإن
س نغافورة تترشف ابس تضافة ذكل املكتب وإان احكومة تعزتم تقد م ماكتب جديدة ل إلجيار اجملاين عىل املد الطويل
وتتحمل تاكليف التجهزي والصيانة .واقرتح الوفد أأيض اا أأل يسدي اإنشاء املكتب اجلديد اإىل أأي عواقب مالية اإضافية يف مزيانية
الويبو ور أأ أأن ذكل الاقرتاح من شأأنه أأن يكون مرحب اا للويبو وإاقلمي أس يا واحمليط الهادئ مع اا.
 .841وشكر املدير العام املندوبني الكرام عىل دمعهم العمل املس تمكل خلل فرتة الس نتني املاضية وبرانمج العمل املرتقب
للمس تقبل .وقال اإنه سينقل اإىل املوظفني تقدير املندوبني لعمل ا ألمانة .و أأضاف قائل اإنه تفاءل ابخلري عندما اس متع اإىل الوفود
اليت تفهمت حاجة الويبو اإىل املوارد يك تس تطيع اإجناز برانمج معلها ابلاكمل و أأبدت اس تعدادها للعمل معا من أأجل اإجياد
حل مناسب يف ضوء الوضع املايل الراهن .وشدد املدير العام عىل أأن من الرضوري اإجياد احل .و أأحاط علاما مبصتلف جوانب
معل املنظمة اليت حظيت بأأمهية خاصة و أأولوية يف منظور ادلول ا ألعضاء ،ول س امي أأنشطة وضع القواعد واملعايري وإادراج
البعد الإمنايئ يف برانمج معل املنظمة واس مترار احاجة اإىل التدريب وإانشاء املسسسات والرتكزي عىل تعزيز البعد الاقتصادي
يف العمل اجلاري يف البدلان النامية واب ألرص الاس مترار يف تبس يط أأنظمة امحلاية ادلولية اليت تديرها الويبو وترش يدها .وقال
اإن الإنصات اإىل بياانت وفود البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو اا قد بني هل الشوط املقطوع منذ س نة  .8991ومىض يقول اإن
ثقافة امللكية الفكرية قد انترشت حبيث أأصبح من املمكن اليوم القول بأأن امجليع دون اس تثناء يوافقون عىل أأن امللكية الفكرية
رضورية يف اسرتاتيجيات التمنية الوطنية .واعترب ذكل منعطف اا رئيس ي اا يف مسار مفهوم امللكية الفكرية .وفامي يتعلق ابلعمل
الإمنايئ املنجز يف البدلان النامية ول س امي البدلان ا ألقل منو اا ،رصح املدير العام قائ ال اإن ذكل العمل سيس متر يف البدلان
نفسها وبناء عىل طلهبا .و أأضاف قائ ال اإن نتاجئ ذكل العمل س تكون ملاكا للبدلان ذااها وس ترتمج يف ا ألسواق احمللية وس تأأيت
دامعة جلهود املبدعني واخملرتعني والرشلات الصغرية واملتوسطة .واس تطرد قائ ال اإن الويبو ستس متر يف تيسري احوار املفتوح
وحبث جوانب الس ياسات العامة املرتبطة بتسخري امللكية الفكرية ألغراض التمنية ول س امي فامي خيص الصدة والنفاذ اإىل
املعلومات واملعرفة ونقل التكنولوجيا .و أأشار اإىل أأن ا ألمانة قد أأباحت للبدلان النامية عدة أأدوات معلية أأو تسهر حالي اا عىل
اإباحهتا ،ومهنا أأربعة أأدةل بشأأن خمتلف جوانب الرتريص و أأداة ملراجعة احساابت املرتبطة ابمللكية الفكرية ومناجه احملاس بة
لتقيمي أأصول امللكية الفكرية ومبادئ الإدارة الناحجة ألصول امللكية الفكرية عىل املس تو الوطين وعىل مس تو املسسسات.
وذكر أأن من املعزتم تعزيز الانتفاع اب ألدوات التنظريية والإحصائية واملهنجية لقياس الوقع الاقتصادي للملكية الفكرية مبصتلف
فروعها عىل الاقتصادايت الوطنية .و أأعلن أأن الويبو تعزتم تكثيف معلها يف تزويد اجلامعات ومسسسات البحث والتطوير
ابلوسائل الكفيةل بتقد م اخلدمات اليت من شأأُنا أأن تدمع الاخرتاعات والابتاكرات وتتوىل اإداراها .و أأحاط علاما أأيض اا ابملطالبة
مبزيد من املوارد املالية للعمل عىل دمع البدلان النامية ويف مقدمهتا البدلان ا ألقل منو اا .وفامي خيص مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل
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احصول عىل اإحصائيات بشأأن وقع أأنشطة امللكية الفكرية عىل الناجت الإجاميل القويم ،أأشار املدير العام اإىل أأن الويبو قد
أأعدت دراسات وطنية بشأأن اإسهام القطاع الثقايف أأو القامئ عىل حق املسلف يف البدلان ا ألربع ا ألعضاء يف السوق املشرتكة
لبدلان أأمريكيا اجلنوبية ( ،)MERCOSURويه بصدد اإعداد دراسات بشأأن مخسة بدلان عربية وبدل أس يوي ،ومن
املعزتم اإعداد دراسات مشاةهة يف بدلان أأرر  ،مهنا ب َ َدلان انضام مسرر اا اإىل امجلاعة ا ألوروبية .و أأشار أأيض اا اإىل مرشوع رائد
جيري تنفيذه لقياس الوقع العام للملكية الفكرية عىل الاقتصاد الوطين يف مخسة بدلان أأفريقية ،ومن املعزتم تغطية عرشة
بدلان أأفريقية أأرر يف ادلراسة الاس تقصائية خلل النصف ا ألول من س نة  .1005ورحب املدير العام ابلعرض السصي
اذلي تقدمت به حكومة مجهورية كوراي دلمع معل الويبو ملصلدة البدلان النامية ،ور أأ أأن تنظمي مسمتر لوزراء من البدلان
ا ألقل منوا س يتيح فرصة فريدة من نوعها لتبادل اخلربات بني خمتلف ا ألقالمي والاس تفادة من جتربة مجهورية كوراي الناحجة يف
الانتفاع بنظام امللكية الفكرية أكداة تسهم يف التمنية ومشاطراها مع بدلان من أأقالمي أأرر يف اإطار منوذج ممتزي لنقل
التكنولوجيا .ومىض يقول اإن وفد الولايت املتددة ا ألمريكية قد رصح قائ ال اإن الويبو قد زادت اإنفاقها عىل التعاون ألغراض
التمنية بنس بة  8000ابملائة خلل العقد املايض .وذكر أأنه أأمكن توضيح مصدر البياانت املستند اإلهيا يف ذكل الترصحي بعد
اإجراء اتصالت مع ذكل الوفد ،وتبني أأن البياانت تستند اإىل قراءة خاطئة لربانمج الويبو ومزيانيهتا ،اإذ أأن ا ألرقام املبينة لفرتة
الس نتني  8994و 8995وفرتة الس نتني  8996و 8992لانت متدنية بشلك مصطنع ألُنا مل تكن تشمل تاكليف املوظفني
و أأن ا ألرقام املبينة لفرتة الس نتني  1001و 1003وفرتة الس نتني  1004و 1005مرتفعة بشلك مصطنع ألُنا تشمل برامج
َ
خلف برامج التعاون ألغراض التمنية فقط ،مثل برامج الرشلات الصغرية واملتوسطة وخماطبة امجلاهري واملنشورات واملواد
الإعلمية .واس تخلص قائ ال اإن املعايري ارتلفت ابرتلف فرتات الس نتني .ومىض يقول اإن ا ألرقام اليت اعمتد علهيا وفد
الولايت املتددة ا ألمريكية مشلت الألادميية ابلإضافة اإىل التعاون مع بعض بدلان أأورواب الرشقية والوسطى وفض ال عن
التعاون ألغراض التمنية .واس تخلص قائل اإن الزايدة مل تكن اإذ اا بعرش مرات بل لانت أأقرب اإىل ثلث مرات ،وإان حصة
التعاون ألغراض التمنية من اإجاميل مزيانية الويبو مل تتغري كثري اا خلل العقد .و أأكد املدير العام أأن املوارد اليت أأتيحت للتعاون
ألغراض التمنية اإمنا مت ختصيصها وفق اا لقرارات ادلول ا ألعضاء يف الويبو اليت وافقت يف فرتة الس نتني  8996و 8992عىل
زايدة املوارد لمتكني املنظمة من تنفيذ وليهتا اجلديدة املنصوص علهيا يف اتفاق التعاون بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية
لس نة  8996بتقد م املساعدة التقنية اإىل البدلان لمتكيهنا من الوفاء ابلزتامااها املرتتبة عىل اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية
املتصةل ابلتجارة (اتفاق تريبس) يف املواعيد احملددة ذلكل .و أأشار اإىل أأن نظام امللكية الفكرية العاملي قد شهد اتساعا ملموسا
خلل الفرتة من س نة  8994اإىل س نة  ،1004اإذ زاد عدد أأعضاء نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بنس بة  800ابملائة
و أأعضاء نظام مدريد بنس بة  90ابملائة و أأعضاء اتفاقييت ابريس وبرن بنس بة  40ابملائة و 53ابملائة عىل التوايل .وقال اإن مجمل
ا ألعضاء اجلدد لانوا من البدلان النامية أأو البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احر وإان جزءا من املوارد اليت لانت تعترب من
املوارد اخملصصة للتعاون ألغراض التمنية قد مت اس تخداهما يف الواقع للرتوجي للنضامم اإىل املعاهدات و أأنشطة ادلمع اللحقة
للنضامم .وفامي يتعلق اب ألرقام اليت ذكرها وفد الولايت املتددة ا ألمريكية خبصوص رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،أأفاد
املدير العام بأأن ت ك ا ألرقام تقتيض بعض التدقيق ويرس الويبو أأن توحضها مع الوفد .والتفت املدير العام اإىل نقطة أأخرية
مسكد اا أأن عدة ماكتب وطنية وإاقلميية قد زادت رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات للس تجابة اإىل الظاهرة ذااها اليت
تواّجها الويبو و أأن التخلف عن تسوية الرسوم يف املنظمة من شأأنه أأن يشل معلها ويسفر عن عواقب رطرية .ور أأ أأن
برانمج العمل اخملصص للبدلان النامية من شأأنه أأن يعود ابلفائدة عىل البدلان املتقدمة والبدلان النامية عىل حد سواء ألن
هدف التمنية مشرتك بني امجليع .و أأعلن أأن ا ألمانة ستسعى اإىل اإقامة حوار مفتوح ورشاكة بني ادلول ا ألعضاء لافة من غري
متيزي عىل أأساس مس تو التمنية .وقال اإن ت ك الرشاكة س تقام يف خمتلف حمافل الويبو ول س امي اللجنة ادلامئة املعنية ابلتعاون
ألغراض التمنية املرتبطة ابمللكية الفكرية .وشدد أأيض اا عىل أأمهية العمل اجلاري يف جلان الويبو ادلامئة واللجنة احكومية ادلولية.
و أأكد املدير العام مجليع ادلول ا ألعضاء أأنه وا ألمانة س يقدمان لك ادلمع الرضوري لتحقيق توافق يف الراء وإاحراز التقدم.
وتوجه املدير العام ابلشكر اإىل وفد س نغافورة عىل عرضه السصي ابس تضافة مكتب للويبو يف س نغافورة و أأحاط علاما ابإجامع
ادلول الس يوية ا ألعضاء عىل دمع ذكل الاقرتاح وقال اإن ا ألمانة قد أأجرت اتصالت مع ممثيل س نغافورة ور أأت أأن ضامن
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حضور متواضع جد اا للويبو يف ت ك املنطقة من العامل لن يسفر عن أأي أاثر مالية اإضافية .وقال املدير العام اإنه فهم من
الاقرتاح اذلي طرحه الوفد أأن اإنشاء مكتب من ذكل القبيل سيسامه يف دمع معل الويبو ويعزز فاعليته يف خدمة البدلان
الس يوية وإان ا ألمانة ستبحث تفاصيل ذكل العرض وتضعه يف صيغة ُنائية مع حكومة س نغافورة.
[ييل ذكل املرفق الرابع]
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املرفق الرابع
املرفق الرابع

املرفق ا ألول للوثيقة 2//BB/53/1
اتفاق بني
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
و
حكومة س نغافورة
لتدديد الوضع القانوين للويبو يف س نغافورة

اإن املنظمة العاملية للملكية الفكرية ("الويبو") وحكومة س نغافورة ("احكومة") (المشار اإىل لك مهنام فامي ييل عىل حدة ابمس
"الطرف" وإالهيام مع اا ابمس "الطرفان")؛
اإدرالا مهنام للمزااي اليت ميكن حتقيقها من خلل توطيد التعاون الوثيق بني الطرفني يف تعزيز التمنية يف جمال امللكية الفكرية،
و إاذ ترغبان يف تعزيز التعاون بني بدلان منطقة أس يا واحمليط الهادئ يف سبيل الهنوض اب ألهداف املشرتكة املتعلقة ابلتمنية يف
جمال امللكية الفكرية،
و إاذ تقران بأأن من شأأن اإنشاء مكتب خمصص خلدمة منطقة أس يا واحمليط الهادئ أأن يعكس بشلك جيل الزتام الويبو القوي
جتاه املنطقة عىل حنو يضفي وزان أأكرب عىل ما تعمتده الويبو من مشاريع أأو مبادرات،
و إاذ تضعان يف اعتبارهام القوانني وا ألنظمة ادلاخلية يف مجهورية س نغافورة اليت متنح الامتيازات واحصاانت للمنظامت ادلولية؛
قد اتفقتا عىل ما ييل:
أأحاكم عامة
 .8تسسس الويبو مكتب اا يف س نغافورة ("مكتب الويبو") يشغل وظائفه مسسولون تعيهنم الويبو .كام يس تعمل موظفون
بتعاقدات حملية وفق اا لنظام موظفي الويبو ولحئته وس ياسات الويبو السائدة.
 .1تبلغ الويبو وزارة الشسون اخلارجية يف س نغافورة بوصول مجيع مسسويل الويبو املعينني ملكتب الويبو فور مبارشاهم
لوظائفهم ومبغادراهم دل انهتاء فرتة تعييهنم.
 .3 ماملينصعىلخالفهيفهذااالتفاق،ل تطبق الامتيازات واحصاانت املنصوص علهيا يف هذا التفاق عىل مواطين
س نغافورة ول عىل املقميني يف س نغافورة اإقامة دامئة.
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مكتب الويبو
 .4 يمتتعمكتبالويبومباتعارفعىلمنحهمنامتيازات وحصاانت للمنظامت ادلولية يف س نغافورة.
 .5 حترتماحلكومةحرمةمقرمكتبالويبو،مبايفذكلاحملفوظاتواملمتلاكتوا ألصول،وفق ًاللقانونادلويلعىلحن ٍو
مماثلللحرمةاملكفوةلملقارالبعثاتادلبلوماس ية.
.6

تنص احكوم اة ،اإضاف اة اإىل ما س بق ،عىل ما ييل:

( أأ) تكفل للويبو حرية التصال يف س نغافورة .ول جيوز اإرضاع خماطبات مكتب الويبو الرمسية للرقابة ،وحيق
ملكتب الويبو اس تخدام شفرات وإارسال املاكتبات وتلقهيا عن طريق حاميل احقائب أأو يف حقائب خمتومة ،وتكون لت ك
بناء عىل طلب مكتب
الس بل نفس احرمة املقررة حاميل احقائب ادلبلوماس ية واحقائب ادلبلوماس ية .وتوفر احكومة ،ا
الويبو ودون فرض رسوم ،ما يلزم من أأذون وتراريص وغري ذكل من التصارحي لمتكني مكتب الويبو من التوصيل بش بكة
اتصالت الويبو اخلاصة واس تخداهما بشلك لامل؛
(ب) جيوز للويبو يف حدود ما يلزم ألداء أأعاملها املنصوص علهيا يف هذا التفاق ،ودون أأن ختضع ألي رقابة مالية أأو
تنظمي مايل أأو أأي قرار بوقف تنفيذ الالزتامات املالية ،حيازة أأموال أأو ذهب أأو معلت من أأي نوع وإادارة حساابت بأأي
معةل ،كام جيوز لها حتويل ما دلهيا من أأموال أأو ذهب أأو معلت حبرية من س نغافورة أأو اإلهيا أأو داخل س نغافورة وحتويل
أأي معةل يف حيازة الويبو اإىل أأي معةل أأرر  .وجيوز للويبو علو اة عىل ذكل الرشاء من معةل س نغافورة الوطنية مقابل أأي
معةل قابةل للتحويل ابلقدر اذلي حتتاج اإليه الويبو من حني اإىل أرر للوفاء بنفقااها يف س نغافورة بسعر الرصف الرمسي ،عىل
أأل يقل متزي اا بأأي قدر عن سعر الرصف املتاح لغريها من املنظامت ادلولية أأو البعثات ادلبلوماس ية يف س نغافورة.
مسسولو الويبو
 .2يمتتع املسسولون العاملون دل مكتب الويبو مبا يمنح ملوظفي اجلهات الرمسية ادلولية من امتيازات وحصاانت وفق اا
للقوانني وا ألنظمة ادلاخلية يف س نغافورة.
 .1 مينحمديرمكتبالويبو أأو أأيمسؤولأخرعىلدرجةماكفئة أأو أأعىلتعينهالويبومبوافقةاحلكومةالامتيازات
واحلصاانتاملمنوحةللموظفنيادلبلوماس ينييفالبعثاتادلبلوماس ية .وتمتتعزوجتهومنيعولمن أأوالدهالقرصالساكنني
معهحتتنفسالسقفابملزااياملعطاة لزوجات موظفي البعثات ادلبلوماس ية وملن يعولون من أأولدمه القرص ،وينطبق ذكل
عىل الزوج اإن لانت املديرة امر أأة.
 .9 تقرالويبوبوجوبتعاونمسؤولهياالعاملنييف مكتب الويبو يف مجيع ا ألوقات مع احكومة يف سبيل تيسري اإقامة
العدل عىل النحو السلمي ،وتأأمني احرتام أأنظمة الرشطة والقوانني يف س نغافورة ،ومنع وقوع أأي سوء اس تخدام متعلق
ابلمتيازات واحصاانت والإعفاءات املمنوحة حبمك هذا التفاق والقانون ادلويل .وإاذا اعتربت احكومة أأن أأي سوء اس تخدام
من هذا القبيل قد وقع ،تعني عىل مدير مكتب الويبو أأو ممثل مناسب أرر للويبو التشاور مع السلطات امللمئة يف احكومة
يف الوقت املناسب لتبني وقوع سوء الاس تخدام هذا من عدمه ،والتكفل اإن لان وقع ابلفعل بعدم تكراره البتة.
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 .80تفي احكومة مبا ييل:
( أأ) السامح ملسسويل الويبو العاملني يف مكتب الويبو و أأزواّجم ومعالهيم بدرول س نغافورة دون اإلزاهمم ابحصول
عىل تأأشريات درول وتطبيق نفس الامتيازات املتعلقة بتسهيلت الرصف املتاحة ألعضاء الهيئات ادلبلوماس ية العاملني يف
س نغافورة علهيم؛
(ب) وإاعطاء مسسويل الويبو العاملني يف مكتب الويبو و أأزواّجم ومعالهيم نفس تسهيلت الإعادة اإىل الوطن يف
أأوقات ا ألزمات ادلولية املتاحة ألعضاء الهيئات ادلبلوماس ية العاملني يف س نغافورة؛
(ج) والنظر بشلك اإجيايب يف الطلبات املقدمة من أأزواج مسسويل الويبو العاملني يف مكتب الويبو ومعالهيم من
غري مواطين س نغافورة ومن غري املقميني يف س نغافورة اإقامة دامئة للتوظف يف س نغافورة مع اخلضوع للقواعد وا ألنظمة
السائدة فامي يتعلق ابلعامةل ا ألجنبية؛
(د) وتزويد مسسويل الويبو املعينني ملكتب الويبو ببطاقات هوية تفيد اس تحقاقهم الامتيازات واحصاانت
والإعفاءات املنصوص علهيا يف هذا التفاق.
الامتيازات الرضيبية
 .88تعفياحلكومةمكتبالويبوواملسؤولنياملعيننيملكتبالويبومنفئاتالرضائبواجلباايتالتالية:
 
( أأ) رضيبة ادلخل عىل الرواتب واخملصصات والبدلت املدفوعة من الويبو ملسسويل الويبو من غري مواطين
س نغافورة ومن غري املقميني يف س نغافورة اإقامة دامئة .ول يطبق هذا الإعفاء عىل املعاشات التقاعدية واملبالغ الس نوية
املدفوعة يف س نغافورة ملسسويل الويبو السابقني أأو لورثهتم؛
(ب) ومجيع رضائب املركبات ،مما يتضمن رضائب السلع واخلدمات مبا يف ذكل اشرتاط رسوم شهادات تسجيل
امللكية ورسوم التسجيل الإضافية ابلنس بة اإىل مركبة متخذة بغرض الاس تخدام الشصيص ،رشيطة عدم انتفاع أأي من
مسسويل الويبو العاملني يف مكتب الويبو من الإعفاء املنصوص عليه يف هذه الفقرة الفرعية اإل ابلنس بة اإىل مركبة واحدة يف
لك فرتة من أأربع س نوات؛
(ج) ورسوم ترريص الراديو والتلفزيون؛
(د) والرسوم امجلركية عىل مجيع السلع اخلاضعة لها ،مبا يف ذكل التبغ واملرشوابت الروحية؛
(هـ) ورضيبة السلع واخلدمات عىل مجيع الواردات اخملصصة لس تخداهمم الشصيص؛
(و) ورضيبة السلع واخلدمات ابلنس بة اإىل ما يس هتلكه مكتب الويبو من السلع واخلدمات حملي اا؛
(ز) والرضائب احكومية عىل فواتري املرافق ورسوم الهاتف اليت يتكبدها مكتب الويبو؛
(ح) والرضائب العقارية ورسوم المتغة ابلنس بة اإىل اتفاقات الاستئجار احملمتل اإبراهما عىل مقر مكتب الويبو ومقر
اإقامة مدير مكتب الويبو؛
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(ط) ورسوم اخلادم ا ألجنيب عىل خادم أأجنيب واحد يس تعمهل مدير مكتب الويبو (كام يسقط أأي اشرتاط بتوفري
صك ضامن يف توظيف هذا اخلادم ا ألجنيب اإذا لان اخلادم مقاميا أأص ال أأو مالزي ااي).
ل تطبق الإعفاءات املذكورة يف الفقرات الفرعية من (ب) اإىل (هـ) اإل ابلنس بة اإىل املسسولني املعينني ،وفق اا
للفقرة  ،1من غري مواطين س نغافورة ومن غري املقميني يف س نغافورة اإقامة دامئة.
 .81يس تحق سائر موظفي مكتب الويبو من غري مواطين س نغافورة ومن غري املقميني يف س نغافورة اإقامة دامئة ،ملدة س تة
أأشهر من بارخي بدء مبارشة وظائفهم يف س نغافورة ،اإعفاءات من رسوم الواردات ومن رضيبة السلع واخلدمات ل أأصناف
الشصصية واملزنلية (لكن ل يشمل هذا التبغ واملرشوابت الروحية واملركبات).
أأحاكم رتامية
 .83ل جيوز تعديل هذا التفاق اإل مبوافقة متبادةل من احكومة والويبو .ول خيل أأي تعديل من هذا القبيل بأأي حق أأو
الزتام مس تحق أأو واقع قبل بارخي رساين التعديل.
 .84تسو أأي منازعة تتعلق ةهذا التفاق ود ااي عن طريق التفاوض بني الطرفني.
 .85يدخل هذا التفاق حزي النفاذ اعتبار اا من _____ [يوم] _____ [شهر]  1005وخيضع ،يف حاةل الويبو،
ملوافقة جلنة الويبو للتنس يق ،ويبقى انفذ اا ملدة ست [ ]6س نوات .وجيوز اإُناء هذا التفاق مبوافقة الطرفني .وتراجع احكومة
والويبو التفاق قبل انقضاء مدته بس تة [ ]6أأشهر .وحيق للويبو متديد هذا التفاق مدة ست [ ]6س نوات أأرر .
عن حكومة س نغافورة

عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية

س .جاايكومار

كامل اإدريس

انئب رئيس الوزراء
ووزير الشسون القانونية ،س نغافورة

املدير العام

التارخي

التارخي
[ييل ذكل املرفق اخلامس

]
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املرفق اخلامس

املرفق اخلامس

الفقربان  31و 848من الوثيقة ()7/48/82

 .31وهنأأ وفد الياابن املدير العام وموظفي الويبو عىل الإجنازات املمتزية .وقال اإن حتقيق منو مس تدام يف اقتصاد العامل
يتطلب أأن يتناول اجملمتع ادلويل مسائل التمنية املهمة اليت قد ل حتل عن طريق نظم امللكية الفكرية لوحدها عىل الرمغ من أأن
ت ك النظم يه أأدوات ل يس هتان ةها لتحقيق المنو الاقتصادي .ور أأ ابلتايل أأن من ا ألمهية مباكن حبث دور نظام امللكية
الفكرية ودور الويبو كولاةل متصصصة من ولالت ا أل م املتددة .وفامي يتعلق جبدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية ،لفت الانتباه اإىل
اس هتلل مناقشة بناءة وقال اإن بدله س يواصل مشاركته الفعاةل يف ت ك املناقشة ويقدم اإسهامات خمتلفة من أأجل التمنية من
منظور امللكية الفكرية .وذكر أأن بدله اضطلع بأأنشطة خمتلفة يف جمال التعاون ألغراض التمنية مثل تمنية املوارد البرشية وبرامج
تعزيز الوعي بشأأن امللكية الفكرية ةهدف توفري املساعدة للبدلان النامية يف سعهيا اإىل حتقيق المنو الاقتصادي عرب نظم امللكية
الفكرية بفضل املسامهة اليت قدهما الصندوق الاستامئين الياابين اإىل الويبو .و أأعرب عن عزم بدله عىل مواصةل ت ك ا ألنشطة
مع مراعاة احتياجات البدلان النامية واملشاركة يف املناقشات بشأأن نظام امللكية الفكرية .واس تطرد قائل اإن بدله هو يف عداد
البدلان اليت حققت التمنية الاقتصادية ابلنتفاع الفعال بنظام امللكية الفكرية وإان لنظام امللكية الفكرية دورا همام يف توس يع
نطاق التمنية التكنولوجية وتدعميها يف البدل .ومىض يقول اإن حكومة بدله تعترب امللكية الفكرية أأداة أأساس ية للمنو الاقتصادي
وتركز ابلتدديد عىل ثلث مراحل ملا يطلق عليه امس دورة تكوين ثروات امللكية الفكرية أأي تكوين ت ك الرثوات وحاميهتا
واس تغللها .و أأضاف قائل اإن قطاعات الصناعة والولالت احكومية املعنية نسقت ابلتايل ّجودها للرتقاء ابسرتاتيجية امللكية
الفكرية الوطنية ودورة تكوين ثروات امللكية الفكرية وجعل الياابن بدل اا يعمتد عىل امللكية الفكرية .وابلتدديد ،أأشار اإىل
صياغة برانمج امللكية الفكرية الاسرتاتيجي اذلي يتضمن س ياسات ملموسة لتنفيذ اسرتاتيجية بدله بشأأن امللكية الفكرية
س نو ااي منذ س نة  1003بناء عىل التقدم احملرز خلل الس نوات املاضية .ور أأ أأن من ا ألمهية مباكن حبث س ياسات امللكية
الفكرية واسرتاتيجيااها يف صفوف واضعي الس ياسات رفيعي املس تو يف العامل مبن فهيم أأشخاص ينمتون اإىل البدلان النامية.
وعليه ،أأفاد بأأن بدله والويبو يعزتمان عىل عقد حمفل رفيع املس تو بشأأن س ياسات امللكية الفكرية واسرتاتيجيااها يف
يناير/لانون الثاين  1006يف طوكيو ابس تخدام الصندوق الاستامئين الياابين ةهدف اإباحة فرصة لدلول ا ألعضاء للتفامه بشأأن
س ياسات امللكية الفكرية واسرتاتيجيااها وكيفية اضطلع امللكية الفكرية بدور أأسايس يف التمنية الاقتصادية .واسرتسل قائل
اإن املركز الوطين ل إلعلم والتدريب يف جمال امللكية الصناعية سيس تضيف ندوة دولية معنية ابلرتريص بشأأن الرباءات يف
طوكيو قبل انعقاد احملفل .وعلوة عىل ذكل ،قال اإن بدله يعزتم اس تضافة مكتب حبث جديد بابع للويبو عقب مناقشات
ادلول ا ألعضاء خلل خمتلف اجامتعات الويبو بشأأن رضورة حبث مسأأةل امللكية الفكرية والتمنية من منظور أأوسع بد ال من
اعتبار امللكية الفكرية من منظور املساعدة التكنولوجية فقط .و أأعرب عن اعتقاد بدله أأن حبث مسأأةل امللكية الفكرية والتمنية
أأمر أأسايس جلعل املناقشات بناءة وعن اس تعداده لس تضافة مكتب جديد للويبو يعمل معل مركز حبث للويبو يف جمال
امللكية الفكرية وينسق أأنشطة البحث املشرتكة واملتصةل ابمللكية الفكرية اليت تتوىل الويبو وجامعة ا أل م املتددة اإداراها ويقع
مقره يف الياابن .و أأوحض قائل اإن بدله عقد العزم عىل اس تضافة مكتب الويبو رشيطة احصول عىل موافقة السلطات املالية
الياابنية واعامتد اجمللس الترشيعي ملزيانية الس نة املالية الياابنية القادمة .و أأضاف قائل اإن بدله س يتيح املوارد واملرافق ملكتب
الويبو اجلديد وإان الويبو لن تتحمل ابلتايل أأي أأعباء مالية اإضافية .و أأحاط احضور علاما بأأن جامعة ا أل م املتددة جتري حبو ااث
بشأأن مسائل التمنية من وّجات نظر عديدة ترتبط ارتباط اا وثيق اا ابمللكية الفكرية ولفت النظر اإىل توقيع الويبو واجلامعة عىل
مذكرة تفامه خلل س نة  1004حىت يتس ىن للمنظمتني التعاون الوثيق لتعزيز البحث يف ميدان امللكية الفكرية .وارتأأ أأن
مثل ذكل التعاون سيساعد مساعدة شديدة عىل تناول مسأأةل امللكية الفكرية والتمنية اجلديدة عىل حنو فعال .و أأعرب عن
ثقته يف أأن اقرتاح حكومة بدله ادلاعي اإىل عدم حتميل الويبو أأي أأعباء مالية اإضافية س يوطد التعاون بني الويبو واجلامعة
املذكورة .و أأشار عىل وجه اخلصوص اإىل أأنشطة حبث امللكية الفكرية املشرتكة املتعلقة مبوضوعات مثل وقع نظام امللكية
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الفكرية الاقتصادي والعلقة بني نظام امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا اليت يتوقع أأن تنبثق عهنا معلومات وقدرة عىل التبرص
تعود بفوائد كبرية عىل املناقشات بشأأن امللكية الفكرية والتمنية وتزود مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو من بدلان متقدمة وانمية
عىل السواء مبعارف قمية وتذيك الوعي بشأأن أأمهية امللكية الفكرية بصفة عامة .و أأضاف قائل اإن جامعة ا أل م املتددة ستس هتل
ا ألعامل التحضريية بشأأن مرشوع حبث يف جمال املعارف التقليدية واملوارد الوراثية وإان من احملمتل توس يع نطاق ت ك ادلراسة
الرائدة يف حال دمع مكتب الويبو يف الياابن ل أأعامل يف املس تقبل .وفامي يرتبط بفعالية أأنشطة الويبو ،أأعرب عن تقديره جلهود
الويبو املبذوةل للدد من النفقات وعن أأمهل أأن يعمتد ميثاق التدقيق ادلاخيل ويوافق عىل جلنة الويبو املعنية ابلتدقيق يف أأقرب
وقت ممكن لضامن فعالية العمليات الإدارية وشفافيهتا يف الويبو وبناء الثقة يف املنظمة نتيجة ذلكل مما يكتيس أأمهية فائقة يف
نظره .ور أأ أأيضا أأن من الرضوري أأن تضمن الويبو اطراد الإيرادات حىت يصبح وضعها املايل سلامي وانجعا بتعزيز قدرة
نظايم مدريد ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات واخلدمات ا ألرر عىل اس تقطاب املنتفعني مما ميكن حتقيقه بأأمتتة خدمات
الويبو وزايدة فرص اإباحهتا هلم .و أأعرب عن تقديره لس ياسة املزيانية املتوازنة املعمتدة يف املزيانية والربانمج للفرتة 1002-1006
وعن أأمهل أأن تواصل الويبو ّجودها لتعزيز فعالية العمليات الإدارية وزايدة قدرة خدمااها عىل اس تقطاب املنتفعني مما يكفل
اإدارة املزيانية اإدارة سلمية وحس نة التوازن .وفامي يتصل ابلزتوير والقرصنة ،لحظ أأن هذين ا ألمرين ل يزالان ميثلن
مشلكتني رطريتني تعاين مهنام البدلان املتقدمة والنامية عىل السواء و أأن من الرضوري أأن يتعاون ابلتايل مجيع البدلان يف
العامل من أأجل التصدي هلام .وعليه ،أأرطر احضور بأأن بدله سيشارك مشاركة فعاةل يف املناقشات مضن اللجنة الاستشارية
املعنية ابلإنفاذ ويواصل توس يع نطاق املساعدة التقنية لتشجيع البدلان النامية عىل تعزيز قدراها عىل اإنفاذ حقوق امللكية
الفكرية .وابلإضافة اإىل ذكل ،لفت الانتباه اإىل أأن احاجة اإىل تنس يق أأنظمة الرباءات الراهنة أأصبحت ملدة و أأن بدله
والولايت املتددة ا ألمريكية اقرتحا خلل ادلورة العارشة للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات املعقودة يف سبمترب /أأيلول 1004
ُنج اا معد ال يقرص معل اللجنة عىل مجموعة أأولية من البنود ذات ا ألولوية .و أأطلع احضور عىل التفاق اذلي مت التوصل اإليه
أأثناء مشاورات اللجنة غري الرمسية يف ادلار البيضاء يف فرباير/ش باط  1005بشأأن رضورة تناول ست مسائل تشمل حاةل
التقنية الصناعية السابقة وفرتة الإهمال واجلدة والنشاط الابتاكري وحالت الكشف الاكيف واملوارد الوراثية يف اإطار معليات
موازية وعاجةل ببحث املسائل ا ألربع ا ألوىل مضن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العلمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية
والبياانت اجلغرافية واملسأألتني املتبقيتني مضن اللجنة احكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية والفوللكور .ومىض يقول اإن تنس يق أأنظمة الرباءات يساعد عىل احد من ا ألعباء اليت تقع عىل عاتق ماكتب امللكية
الفكرية ومودعي الطلبات و أأعرب ابلتايل عن أأمهل أأن تسكد امجلعيات التفاق اذلي مت التوصل اإليه خلل املشاورات غري
الرمسية املذكورة أنف اا وتعجل مناقشة تنس يق أأنظمة الرباءات .كام أأعرب عن أأمهل أأن تبحث امجلعيات مسأأةل علقة الرتابط بني
احصول عىل املوارد الوراثية ومتطلبات الكشف مضن الطلبات املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية اليت يه مسأأةل دعت اتفاقية
التنوع البيولويج الويبو اإىل تناولها و أأن تواصل الويبو اإجراء مناقشات بشأأن ت ك املسأأةل من منظور تقين تشارك فهيا الياابن
مشاركة فعاةل .وسلط ا ألضواء عىل املناقشات بشأأن امللكية الفكرية والتمنية اجلارية يف احملافل ادلولية املنظمة خارج الويبو
و أأعرب عن أأمهل أأن تس تفيد الويبو اس تفادة بامة من خرباها وتواجه مسأأةل التمنية ابلتعاون مع منظامت دولية أأرر  .وفامي
يتصل مبعاهدة الويبو بشأأن حق املسلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ،أأحاط امجلعيات علاما بأأن من
املس تحب أأن يزداد عدد البدلان ا ألطراف يف هاتني املعاهدتني يف أأرسع وقت ممكن لضامن حامية لافية حق املسلف .كام
أأشار اإىل معاهديت الويبو املعنيتني حبامية حقوق هيئات الإذاعة وا ألداء السمعي البرصي و أأعرب عن أأسفه لعدم التوصل اإىل
اتفاق بشأأن املعاهدة املعنية حبامية هيئات الإذاعة خلل اجامتعات امجلعيات الس نة املاضية .و أأعرب عن أأمل بدله أأن تمتكن
امجلعيات احالية من اإحراز التقدم .ولفت النظر اإىل مناقشة املعاهدة ا ألرر يف الويبو منذ انعقاد املسمتر ادلبلومايس س نة
 1000وقال اإن من املس تحسن اعامتد املعاهدتني مبكرا ةهدف ضامن توازُنام مع معاهدة الويبو بشأأن حق املسلف ومعاهدة
الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت وإان بدله سيشارك مشاركة فعاةل يف املناقشات .وارت م بيانه متطلع اا اإىل مراجعة
معاهدة قانون العلمات خلل املسمتر ادلبلومايس املزمع عقده يف مارس/أذار .1006
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 .848وشكر املدير العام ادلول ا ألعضاء واملنظامت احكومية ادلولية واملنظامت غري احكومية عىل بيااناها ومداخلاها وقال
اإنه يقدر تقدير اا معيق اا تعابري ادلمع العديدة ولكامت الشكر َّ
املوّجة اإليه خشصي اا واليت يود أأن ينقلها اإىل زملئه يف أأمانة الويبو
اذلين أأجنزوا مع ال شاق اا من أأجل اإجناح امجلعيات .و أأعرب املدير العام عن رسوره اإذ عمل ابلتطورات الإجيابية العديدة اليت
ورص ابذلكر اتساع
حدثت يف أأنظمة امللكية الفكرية املطبَّقة يف ادلول ا ألعضاء عىل مد ا ألشهر الثين عرش املاضية َّ
الانتفاع ابمللكية الفكرية يف عدد من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو اا .وقال اإن الكبري املسجل يف طلبات الرباءات
والعلمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية املودعة يف ت ك البدلان اإمنا يدل عىل حصة نظام امللكية الفكرية ويربهن أأن
حسن الانتفاع ابمللكية الفكرية عىل أأساس س ياسات واسرتاتيجيات شامةل قادر عىل أأن حيدث فرق اا ملموس اا يف انجت البدلان
الاقتصادي ومنوها .مث أأكد املدير العام لدلول ا ألعضاء قاطبة ،ول س امي البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو اا ،أأن املنظمة ملزتمة
اليوم أأكرث من ذي قبل بدمعها فامي تبذهل من ّجود من أأجل تعزيز أأنظمهتا الوطنية وا إلقلميية بشأأن امللكية الفكرية وصياغة
س ياسات وطنية محمكة ورطط معل لتنفيذ ت ك الس ياسات يف جمال امللكية الفكرية .وقال املدير العام اإنه عىل يقني بام
بتطلعات البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو اا اإىل اإباحة مساحة للس ياسة العامة يف س ياق الانتفاع ابمللكية الفكرية ول س امي ما
يتعلق مهنا ابلصدة والرتبية وا ألغذية وا ألمن وحتسني رشوط املعيشة وزايدة فرص العمل والقضاء عىل الفقر ،وشدد عىل أأن
الويبو ستس متر يف الرتكزي عىل ت ك املشاغل يف براجمها اخلاصة ابلتعاون الإمنايئ وس تعزز دمعها للبدلان ا ألقل منوا لمتكيهنا من
زايدة فعالية الانتفاع مبلكيهتا الفكرية للتقدم حنو أأهدافها الإمنائية والاجامتعية .و أأحاط املدير العام علاما بعرض حكومة الياابن
لس تضافة مكتب مشرتك للويبو والياابن يسهر عىل اإجراء البحوث ابلتعاون مع جامعة ا أل م املتددة يف الياابن ،ور َّحب
بذكل العرض قائ ال اإن مكتب اا من ذكل القبيل ل بد أأن يعود بفائدة كبرية عىل مجيع أأعضاء املنظمة ور َّحب أأيض اا بأأن العرض ل
ينطوي عىل أأية عواقب مالية تقع عىل عاتق املنظمة .و أأعلن أأنه س يجري مناقشات مع حكومة الياابن للتفاق عىل الرتتيبات
املناس بة .ور م املدير العام لكمته بتوجيه الشكر اإىل الرئيس ومجيع الوفود للمناقشات البنَّاءة جد اا َّ
وعرب عن ثقته يف أأن تس متر
ابلروح ذااها لرتتام مجيع البنود قيد النظر بنجاح.
[ييل ذكل املرفق السادس]
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املرفق السادس

املرفق السادس

الوثيقة ( 2///CB/81/3الربانمج  1التنس يق اخلاريج)

الاسرتاتيجيات
س يواصل برانمج العلقات اخلارجية يف مقر الويبو الرئييس ومع ماكتب الويبو للتنس يق (يف بروكسل ونيويورك وس نغافورة
وطوكيو وواش نطن) معهل من أأجل تطوير ش بكة العلقات مع اجلهات اخلارجية وإادارة شسوُنا .ويشمل ذكل العمل رصوصا
رصد حميط الويبو اخلاريج والتعامل معه ابس مترار .وبفضل ذكل س تظل الويبو عىل اطلع لامل ابلتطورات اليت اهمها يف
جمال امللكية الفكرية وسيتحقق دل أأحصاب املصاحل اخلارجيني فه ٌم أأحسن لقضااي امللكية الفكرية ونقاش أأكرث استنارة .وذلكل
الغرض ،س يعمل الربانمج أأيضا عىل اإقامة ش باكت من أأحصاب املصاحل وتعزيزها من خلل ماكتب التنس يق وس بل أأرر .
[ييل ذكل املرفق السابع]
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املرفق السابع

املرفق السابع

الفقرة  39من الوثيقة 7/46/81

 .39واعمتدت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات ،لك يف ما يعنيه ،وثيقة الربانمج واملزيانية املعدةل للفرتة
 1009-1001كام يه مقرتحة يف الوثيقة  ،WO/PBC/13/4مع التعديلت التالية:
( أأ ) تغيري صياغة الربانمج  82من الهدف الاسرتاتيجي السادس؛
(ب) حذف لكمة "املس تدمية" من عنوان الهدف الاسرتاتيجي الثالث؛
(ج) الربانمج  :8تعديل مسرشات ا ألداء؛
(د) الربانمج  :82الإشارة اإىل الربانمج  4حتت "الصةل بربامج أأرر "؛
(ه) حذف الإشارة اإىل التوصية  10يف جدول أأعامل التمنية من "الصةل جبدول أأعامل التمنية" يف الربانمج 4؛
(و) اإضافة الإشارة اإىل قرار امجلعية العامة بشأأن التوصيات امخلس من جدول أأعامل التمنية يف الفقرة  41من الوثيقة
WO/PBC/13/4؛
(ز) س يصصص مبلغ قدره  4.6مليون فرنك سويرسي َّ
(يبني يف املرفق الثاين من الوثيقة )WO/PBC/13/4
لتنفيذ التوصيات امخلس من جدول أأعامل التمنية ( 1و 5و 1و 9و )80مبا يكفل توفري  1مليني فرنك سويرسي
للغرض نفسه؛
خيصص مبلغ قدره مليون فرنك سويرسي ل أأنشطة املس مترة يف أألادميية الويبو من نظام معاهدة التعاون بشأأن
(ح) َّ
الرباءات.
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املرفق الثامن
املرفق الثامن

الوثيقة 2//BB/61/3

املوافقة عىل اتفاق مربم
مذكرة من املدير العام

أأو ال .مقدمة
 .1وفقا للامدة  )4(81من اتفاقية اإنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،جيب أأن حيظى لك اتفاق أأبرم بغرض حتديد
الوضع القانوين للويبو داخل اإقلمي دوةل عضو مبوافقة جلنة التنس يق.

اثني اا .اتفاق بني الويبو ومجهورية الربازيل الاحتادية
 .2أأعد املدير العام للويبو وحكومة مجهورية الربازيل الاحتادية اتفاق اا يريم اإىل حتديد الوضع القانوين ملكتب للويبو يف
الربازيل .ويرد نص التفاق املربم بني الويبو وحكومة مجهورية الربازيل الاحتادية يف مرفق هذه الوثيقة.

 .3اإن جلنة التنس يق مدعوة اإىل املوافقة عىل التفاق املربم
بني الويبو وحكومة مجهورية الربازيل الاحتادية عىل النحو الوارد
يف املرفق ا ألول ةهذه الوثيقة.
[ييل ذكل مرفق الوثيقة]
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اتفاق بني
مجهورية الربازيل الاحتادية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية
بشأأن تأأسيس مكتب تنس يق لهذه املنظمة يف الربازيل

اإن مجهورية الربازيل الاحتادية
و
املنظمة العاملية للملكية الفكرية ("الويبو")
(املشار اإلهيام فامي ييل ابمس "الطرفان")،
اإدرالا مهنام للمزااي اليت ميكن حتقيقها من خلل توطيد التعاون الوثيق بني الطرفني يف تعزيز التمنية يف جمال
امللكية الفكرية؛
وإاذ ترغبان يف تعزيز التعاون بني بدلان أأمرياك اللتينية والاكرييب يف سبيل الهنوض اب ألهداف املشرتكة
املتعلقة ابلتمنية يف جمال امللكية الفكرية،
وإاذ تقران بأأن من شأأن اإنشاء مكتب خمصص خلدمة منطقة أأمرياك اللتينية والاكرييب أأن يعكس بشلك
جيل الزتام الويبو القوي جتاه املنطقة عىل حنو يضفي وزان أأكرب عىل ما تعمتده الويبو من مشاريع أأو مبادرات؛
وإاذ تضعان يف اعتبارهام القوانني وا ألنظمة ادلاخلية يف مجهورية الربازيل اليت متنح الامتيازات واحصاانت
للمنظامت ادلولية؛
قد اتفقتا عىل ما ييل:
املادة ا ألوىل
أأحاكم عامة
 .8تسسس الويبو مكتب اا يف الربازيل ("مكتب الويبو") يشغل وظائفه مسسولون تعيهنم الويبو .كام يس تعمل
موظفون بتعاقدات حملية وفق اا ألنظمة العامةل الربازيلية وس ياسات الويبو القامئة.
 .1تبلغ الويبو وزارة العلقات اخلارجية يف الربازيل بوصول مجيع مسسويل الويبو املعينني ملكتب الويبو فور
مبارشاهم لوظائفهم ومبغادراهم دل انهتاء فرتة تعييهنم.
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 .3 مامل ينص عىل خلفه يف هذا التفاق ،ل تطبق الامتيازات واحصاانت املنصوص علهيا يف هذا التفاق
عىل مواطين الربازيل ول عىل املقميني يف الربازيل اإقامة دامئة.
املادة الثانية
مكتب الويبو
.8

يمتتع مكتب الويبو ابمتيازات وحصاانت مطابقة لت ك املمنوحة للولالت املتصصصة التابعة ل أأ م املتددة.

 .1حترتم احكومة الربازيلية حرمة مقر مكتب الويبو ،مبا يف ذكل احملفوظات واملمتلاكت وا ألصول ،وفق اا للقانون
ادلويل عىل حنو مماثل للحرمة املكفوةل ملاكتب املنظامت ادلولية.
 .3 تنصاحلكوم ًةالربازيلية،اضاف ًةاىلماس بق،عىلماييل:
( أأ) تكفل للويبو حرية التصال يف الربازيل .ول جيوز اإرضاع خماطبات مكتب الويبو الرمسية للرقابة،
وحيق ملكتب الويبو اس تخدام شفرات وإارسال املاكتبات وتلقهيا عن طريق حاميل احقائب أأو يف حقائب
خمتومة ،وتكون لت ك الس بل نفس احرمة املقررة حاميل احقائب ادلبلوماس ية واحقائب ادلبلوماس ية .وتوفر
بناء عىل طلب مكتب الويبو ودون فرض رسوم ،ما يلزم من أأذون وتراريص وغري
احكومة الربازيلية ،ا
ذكل من التصارحي لمتكني مكتب الويبو من التوصيل بش بكة اتصالت الويبو اخلاصة واس تخداهما بشلك
لامل؛
(ب) جيوز للويبو يف حدود ما يلزم ألداء أأعاملها املنصوص علهيا يف هذا التفاق ،ودون أأن ختضع ألي
رقابة مالية أأو تنظمي مايل أأو أأي قرار بوقف تنفيذ الالزتامات املالية ،حيازة أأموال أأو ذهب أأو معلت من
أأي نوع وإادارة حساابت بأأي معةل ،كام جيوز لها حتويل ما دلهيا من أأموال أأو ذهب أأو معلت حبرية من
الربازيل أأو اإلهيا أأو داخل الربازيل وحتويل أأي معةل يف حيازة الويبو اإىل أأي معةل أأرر  .وجيوز للويبو علو اة
عىل ذكل الرشاء من معةل الربازيل الوطنية مقابل أأي معةل قابةل للتحويل ابلقدر اذلي حتتاج اإليه الويبو من
حني اإىل أرر للوفاء بنفقااها يف الربازيل بسعر الرصف الرمسي ،عىل أأل يقل متزي اا بأأي قدر عن سعر الرصف
املتاح لغريها من املنظامت ادلولية أأو البعثات ادلبلوماس ية يف الربازيل.
املادة الثالثة
مسسولو الويبو
 .8يمتتع املسسولون العاملون دل مكتب الويبو مبا يمنح ملوظفي اجلهات الرمسية ادلولية من امتيازات
وحصاانت وفق اا للقوانني وا ألنظمة ادلاخلية يف الربازيل.
 .1مينح مدير مكتب الويبو أأو أأي مسسول أرر عىل درجة ماكفئة أأو أأعىل تعينه الويبو مبوافقة احكومة
الربازيلية الامتيازات واحصاانت املمنوحة ملمثيل ماكتب املنظامت ادلولية .وتمتتع زوجته ومن يعول من أأولده
القرص الساكنني معه حتت نفس السقف ابملزااي املعطاة لزوجات موظفي املنظامت ادلولية وملن يعولون من أأولدمه
القرص ،وينطبق ذكل عىل الزوج اإن لانت املديرة امر أأة.
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 .3 تقرالويبوبوجوبتعاونمسؤولهياالعاملنييفمكتبالويبويفمجيعا ألوقاتمعاحلكومةالربازيليةيف
سبيلتيسرياقامة العدل عىل النحو السلمي ،وتأأمني احرتام أأنظمة الرشطة والقوانني يف الربازيل ،ومنع وقوع أأي
سوء اس تخدام فامي يتعلق ابلمتيازات واحصاانت والإعفاءات املمنوحة حبمك هذا التفاق والقانون ادلويل.
املادة الرابعة
الامتيازات الرضيبية
.8

تعفي الربازيل مكتب الويبو واملسسولني املعينني ملكتب الويبو من فئات الرضائب واجلباايت التالية:
( أأ) رضيبة ادلخل عىل الرواتب واخملصصات والبدلت املدفوعة من الويبو ملسسويل الويبو من غري
مواطين الربازيل ومن غري املقميني يف الربازيل اإقامة دامئة .ول يطبق هذا الإعفاء عىل املعاشات التقاعدية
واملبالغ الس نوية املدفوعة يف الربازيل ملسسويل الويبو السابقني أأو لورثهتم؛
(ب) والرضيبة عىل رشاء مركبة مس توردة ملكتب الويبو ،مع حظر بيعها ملدة ثلث ( )3س نوات،
والرضيبة عىل رشاء مركبة مصنوعة يف الربازيل ،مع حظر بيعها ملدة س نة واحدة ( .)8وملدير مكتب الويبو
الرشاء حتت نفس رشوط حظر البيع املفروضة عىل مكتب الويبو .أأما سائر املوظفني ادلوليني العاملني يف
مكتب الويبو فيعفون من الرضائب يف فرتة الس تة ا ألشهر ا ألوىل بدء اا من بداية بعثهتم ،وهلم رشاء مركبة
واحدة ( )8فقط مع حظر بيعها ملدة ثلث ( )3س نوات اإن لانت املركبة مس توردة أأو س نة واحدة ( )8اإن
لانت املركبة مصنوعة يف الربازيل؛
(ج) ورسوم ترريص الراديو والتلفزيون؛
(د) والرضائب عىل السلع وا ألمتعة؛
(هـ) رضيبة السلع واخلدمات ابلنس بة اإىل ما يس هتلكه مكتب الويبو ومسسولوه من السلع واخلدمات حملي اا
واملفروضة عىل الكهرابء والتصالت والغاز؛
(و) والرضائب العقارية والعمرانية ورضائب النقل العقاري عىل املقار اململوكة للويبو؛
(ز) ول متنح اإعفاءات من الرضائب واجلباايت املفروضة عىل خدمات حمددة.

 .1يس تحق سائر موظفي مكتب الويبو من غري مواطين الربازيل ومن غري املقميني يف الربازيل اإقامة دامئة ،ملدة
س تة أأشهر من بارخي بدء مبارشة وظائفهم يف الربازيل ،اإعفاءات من رسوم الواردات عىل السلع اخملصصة
للس تخدام الشصيص واخلدمات وا ألصناف املزنلية.
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املادة اخلامسة
أأحاكم رتامية
 .8جيوز تعديل هذا التفاق مبوافقة متبادةل بني احكومة الربازيلية والويبو .ول خيل أأي تعديل من هذا القبيل
بأأي حق أأو الزتام مس تحق أأو واقع قبل بارخي رساين التعديل.
.1

تسو أأي منازعة تتعلق ةهذا التفاق ود ااي عن طريق التفاوض بني الطرفني.

.3

يدخل هذا التفاق حزي النفاذ ،ملدة ست ( )6س نوات ،بعد ثلثني ( )30يوم اا من:
( أأ) اإرطار احكومة الربازيلية الويبو ابس تكامل اإجراءااها ادلاخلية اللزمة للموافقة عليه؛
(ب) وإارطار الويبو الربازيل مبوافقة جلنة الويبو للتنس يق عىل هذا التفاق.

ح ِّرر يف  ،..............بتارخي  ،1009 .....................يف نسصتني أأصليتني ابللغتني الربتغالية والإنلكزيية،
وللنصني احجية نفسها.
عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية

عن مجهورية الربازيل الاحتادية

________________________ ______________________
_________________
_______________
فرانسس غري

روبرتو لارفالهو أأزيفييدو
[ييل ذكل املرفق التاسع]
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املرفق التاسع
املرفق التاسع

الوثيقة 2//BB/61/4
تقرير
مع متد من جلنة التنس يق

 .8عنيت جلنة التنس يق ابلبنود التالية يف جدول ا ألعامل املوحد (الوثيقة  7/42/8(: 8و 1و 3و 4و 5و80
و 88و 81و 83و 84و 85و 86و 82و 81و 89و 11و 39و.40
.1

ويرد التقرير بشأأن البنود املذكورة ،ابس تثناء البندين  88و ،11يف التقرير العام (الوثيقة .)7/42/86

 .3ويردالتقريربشأأنالبندين 88و 11يف هذه الوثيقة.
 .4وانتصب الس يد ماريو ماتوس (ش ييل) رئيس اا للجنة التنس يق؛ وانتصب الس يد دينيس فرانسيس (ترينيداد
وتوابغو) والس يدة ليو يل لن (س نغافورة) انئيب رئيس.

البند  88من جدول ا ألعامل املوحد واملفصل
املوافقة عىل اتفاقات
.5

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .2//BB/61/3

 .6ووحض املستشار القانوين يف معرض تقدميه للموضوع أأن الوثيقة  2//BB/61/3تعلقت ابملوافقة عىل
اتفاق بني الويبو ومجهورية الربازيل الاحتادية بشأأن الوضع القانوين ملكتب بابع للويبو يف الربازيل .وقال اإن اقرتاح اا
طرح اإثر مشاورات غري رمسية ابإجراء تعديل طفيف عىل التفاق ،وليس يف هذا التعديل اإل حذف الفقرة
ادليباجية الثالثة ونصها لالتايل" :وإاذ تقران بأأن من شأأن اإنشاء مكتب خمصص خلدمة منطقة أأمرياك اللتينية ....
الويبو من مشاريع أأو مبادرات" .و َّبني أأنه من املقرتح اعامتد هذا التفاق عىل أأساس خلوه من الفقرة ادليباجية
املذكورة .وعىل ذكل دعا جلنة التنس يق اإىل املوافقة عىل التفاق بني الربازيل والويبو عىل أأن حتذف الفقرة ادليباجية
الثالثة قبل توقيع الطرفني عليه.
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 .2و أأفاد وفد اإكوادور أأن وفده ومجموعته تستشعر رشف اا بتقدل الرئيس رئاسة جلنة التنس يق لكونه عضو اا هماما يف
اجملموعة .و أأعلن وفد اإكوادور بصفته منسق مجموعة بدلان أأمرياك اللتينية والاكرييب أأن أأعضاء اجملموعة عقدوا اجامتع اا
بشأأن وثيقة العمل والقضااي املتعلقة ابلتفاق اخلاضع للتفاوض بني الويبو ومجهورية الربازيل الاحتادية .واقرتح الوفد
اإقامة ألية للتشاور بني ادلول ا ألعضاء للتفاق عىل اإجراءات تأأسيس ماكتب إاقلميية للويبو يف خمتلف أأحناء العامل.
 .1ورحب وفد ش ييل ابلتعديل املقرتح اإجراؤه عىل الوثيقة وذكر أأن الصيغة ا ألصلية للوثيقة أأاثرت شيئ اا من
اللبس ألُنا أأوحت بأأن الويبو بصدد اإنشاء مكتب ملنطقة أأمرياك اللتينية والاكرييب ،بيامن وحضت الربازيل يف اجامتع
مجموعة بدلان أأمرياك اللتينية والاكرييب ،كام ذكر املنسق ،أأن هذا يف احقيقة مكتب للويبو يف الربازيل ل هممة هل
اإل تنس يق برامج الويبو يف الربازيل ،وليس مكتب اا إاقلميي اا ملنطقة أأمرياك اللتينية والاكرييب .واس تخلص الوفد من
ذكل أأن املنشود أأقرب اإىل اعامتد رمسي للمكتب اذلي أأنشئ يف الربازيل العام املايض .وكرر ترحيبه ابلتعديل و أأفاد
أأن لدلول ا ألعضاء الن أأن توافق عىل التفاق املتعلق ابلوضع القانوين ملكتب الويبو يف الربازيل .و أأيد الوفد البيان
اذلي أأدىل به وفد اإكوادور واقرتح تكوين فريق عامل هممته توضيح أأهداف املاكتب وتبعااها املالية وتبعااها
املسسس ية العامة عىل البدلان واملناطق وعىل املنظمة فامي يتعلق ابإنشاء هذه املاكتب ا إلقلميية .وقال الوفد اإن فكرة
املاكتب ا إلقلميية فكرة جيدة ،وإانه ذلكل يرغب يف تنبيه ا ألمانة اإىل رغبة ش ييل يف اعتبارها مرحشة لإنشاء مكتب
إاقلميي يف ش ييل اإن قررت ا ألمانة اإنشاء ماكتب إاقلميية .و أأعرب عن اإميان ش ييل الراخس ابلتعاون ا إلقلميي واعتقادها
أأيض اا أأنه يلزم أأعضاء مجموعة بدلان أأمرياك اللتينية والاكرييب تعزيز التنس يق والتعاون يف جمال امللكية الفكرية ،مما
يتسق مع اس هتداف املدير العام اس تخدام املساعدة التقنية أكداة اسرتاتيجية أأساس ية .ورتام اا ،كرر الوفد القول بأأنه
ينبغي اإباحة الواثئق يف وقت يتيح جما ال لافي اا للنظر فهيا مقدم اا .وقال اإن هذا ا ألمر يزداد أأمهية ابلنس بة اإىل بدلان
منطقته ،حيث تتطلب الواثئق املكتوبة ابللغتني الفرنس ية والإنلكزيية وقت اا لرتمجهتا حىت ميكن الاطلع علهيا يف
العوامص اخملتلفة.
 .9و أأعرب وفد اإس بانيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإكوادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك اللتينية والاكرييب
وكذكل للبيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل بشأأن تكوين فريق عامل يعىن مبعايري اإنشاء املاكتب ا إلقلميية .وقال الوفد
اإن ر أأيه لان دوم اا وما زال أأن مثة حاجة اإىل تنظمي هذه العملية جتنب اا للمنازعات واللبس يف املس تقبل.
 .80و أأفاد وفد جنوب أأفريقيا أأن املبد أأ اذلي عرضته منطقة مجموعة بدلان أأمرياك اللتينية والاكرييب يبدو قومي اا،
و أأن الويبو اإذا أأرادت عىل سبيل املثال تأأسيس مكتب إاقلميي يف بدلان امجلاعة الإمنائية للجنوب ا ألفريقي فينبغي
عقد مشاورات بني ادلول ا ألعضاء عىل مس تو ا إاقلميي.
 .88و أأعرب وفد غواتاميل عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به لك من وفد اإكوادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك اللتينية
والاكرييب ووفد ش ييل ،خاص اة ما تعلق بتأأسيس مكتب إاقلميي ألمرياك اللتينية والاكرييب .وذكر الوفد أأن من شأأن
وجود مكتب إاقلميي أأن يتيح لبدلان املنطقة اإقامة صةل أأقرب ابلويبو ،مما يسمح ابحتاكك دامئ ابحتياجات البدلان
املعنية يف اجملموعة واهامتمااها .وقال اإن من شأأن هذا أأن يركز عىل احتياجات البدلان النامية يف جمال امللكية
الفكرية .ووحض الوفد أأنه نظر اا ألمهية وجود مكتب إاقلميي يف منطقته فاإنه من الرضوري أأن تعمتد املنظمة عوامل
ومبادئ توجهيية لإدارة معلية اإنشاء هذه املاكتب ،ألن من شأأن ذكل أأن يكفل فاعليهتا يف العمل.

1.CNI/C2WCBP/OW
Annex IX
3

 .81واعتذر املدير العام ،رد اا عىل بعض امللحظات اليت أأبداها الوفود ،عن تأأرر اإعداد التفاق وتوزيعه اإىل
هذا احد .ووحض أأن الغرض من التفاق مل يكن تأأسيس مكتب ،بل معاجلة مسأأةل اإبرام اتفاق مقر بني املنظمة وبدل
س بق تأأسيس مكتب فيه .وقال اإنه ميكن لدلول ا ألعضاء ابلنظر يف التفاق ذاته أأن تتبني معاجلته ألمور مثل وضع
املوظفني ومسائل احصانة والامتيازات واخلضوع الرضييب ومجيع املسائل ذات الصةل اليت تنشأأ مع وجود منظمة
ذات خشصية اعتبارية دولية عىل أأرايض اإحد ادلول ا ألعضاء فهيا .و أأضاف أأن معلية اإنشاء مكتب الويبو يف
الربازيل جرت العام املايض خلل املوافقة عىل الوثيقة املعدةل للربانمج واملزيانية للويبو لس نة  .1009ووحض أأن
التأأرر يف توزيع الوثيقة لان من أأس باب ما حدث من التباس بشأأن الوثيقة ،أأيه بغرض تأأسيس مكتب أأم بيان
املسائل القانونية اليت ساقها تو اا .و أأقر املدير العام بأأن صياغة بعض نصوص ادليباجة رمبا تكون مهبمة اإىل حد ما،
لكنه َّبني أأن ذكل قد ص ِّوب .وقال اإن الناظر يف مضمون املواد ير بوضوح ابلغ أأن التفاق يتناول املسائل
الطبيعية اليت يعاجلها أأي اتفاق مقر .ووحض املدير العام أأن التأأرر يف تقد م الوثيقة نتج عن معلية التفاوض بني
الويبو ووزارة الشسون اخلارجية يف الربازيل .و أأضاف أأنه لان من شأأن تفويت فرصة املوافقة علهيا يف هذه ادلورة
للجمعيات أأن يضطر املنظمة اإىل الانتظار  81شهر اا أأرر  ،وما يس تتبعه ذكل من وجود مكتب عامل عىل أأرايض
دوةل عضو دون املوافقة عىل اتفاق مقر.
 .83وساق املدير العام ،رد اا عىل امللحظات املتعلقة ابملاكتب ا إلقلميية ،بعض الاعتبارات ذات الصةل ،حيث
أأفاد أأن للمنظمة يف الوقت الراهن ،كام تعمل ادلول ا ألعضاء ،مكتب اا يف لك من نيويورك وس نغافورة والربازيل
وطوكيو ،كام لان لها مكتب يف بروكسل لكنه أأغلق يف ُناية العام املايض .ووحض أأن مكتب نيويورك يتعامل أأساس اا
مع مسائل التصال مع ا أل م املتددة يف نيويورك .ووحض املدير العام أأيض اا أأنه منذ اختذ القرار بفتح مكتب يف
الربازيل ،تقدمت ادلول ا ألعضاء بعدد كبري من الطلبات الرمسية بفتح ماكتب يف مجيع أأحناء العامل .وقال اإن املنظمة
تعزتم اإعداد وثيقة تنظر فهيا ادلول ا ألعضاء تريم اإىل التوصل اإىل صياغة س ياسة للمنظمة بشلك أأو أرر فامي يتعلق
ابملاكتب اخلارجية .وذكر أأن هذا ا ألمر يطرح عدد اا من املسائل جيب أأن تتخذ ادلول ا ألعضاء قرارات بشأأُنا،
و أأمهها يتعلق بدور هذه املاكتب :ما املراد مهنا؟ و َّبني يف هذا الصدد أأن املنظمة المتست من خلل مكتب الويبو
يف س نغافورة ويف الربازيل كذكل اتباع منوذج جيعل هذين املكتبني مركزي خدمة ،مبعىن تزويدهام ابلقدرة عىل
توفري مجيع اخلدمات اليت تقدهما املنظمة من مقرها الرئييس لكن عىل مس تو حميل ،مبا يف ذكل خدمات تكوين
الكفاءات ،من موقع قريب من ادلول ا ألعضاء وبقدر حمدد من الفعالية من حيث التلكفة .وقال اإن من العنارص
ا ألرر املهم حتليلها اجلوانب الاقتصادية ألي مكتب خاريج ،مفا قدر التوفري يف نفقات السفر مث ال؟ و َّبني أأن
العنرص الثالث هو ا ألماكن اليت تنشئ املنظمة فهيا هذه املاكتب .وكرر أأنه تلقى عدد اا معترب اا من الطلبات الرمسية،
وعدد اا معترب اا من رطاابت اإبداء الاهامتم كذكل ،بتأأسيس ماكتب خارجية ،وهذه لكها أأمور تعزتم املنظمة طرهحا
عىل ادلول ا ألعضاء عىل هيئة مرشوع وثيقة س ياسات من شأأُنا أأن تثري مسائل تنظر ادلول ا ألعضاء فهيا وتسوق
كذكل جتارب لبعض املنظامت ادلولية ا ألرر يف هذا الشأأن .كام أأفاد املدير العام أأن من شأأن ميض املنظمة عىل
درب تأأسيس املزيد من املاكتب اخلارجية أأن يثري مسأأةل هممة للغاية عن اخملتص ابختاذ قرار بشأأن مواقع ت ك
املاكتب اخلارجية .وذكر أأن مثة خربات معتربة دل بعض املنظامت ادلولية ا ألرر يف هذا الصدد .وقال املدير العام
إانه خشصي اا يرحب ابلقرتاح اذلي طرحته مجموعة بدلان أأمرياك اللتينية والاكرييب ابإجياد هيئة تنظر يف هذه املسأأةل.
و أأعرب عن ر أأيه أأن هناك أأعامل مبدئية يلزم اإجنازها لت ك الهيئة فامي يتعلق ابس تعراض بعض ا ألحباث ا ألساس ية
وبعض اخلربات السابقة تيسري اا ملناقشات ت ك الهيئة.
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 .84وتوجه وفد السلفادور ابلشكر اإىل املدير العام عىل ما قدم من توضيح ،و أأعرب عن ارتياحه ملا قال .كام عرب
عن رغبته يف التأأكيد جمدد اا عىل ما قاهل وفد اإكوادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك اللتينية والاكرييب وما أأدىل به أأعضاء
كثريون أررون يف مجموعته .وقال الوفد رتام اا اإنه يرغب يف اغتنام هذه الفرصة لهتنئة مجهورية الربازيل الاحتادية
عىل فتح هذا املكتب املهم.
ووافقت جلنة التنس يق عىل اتفاق التعاون بني الويبو ومجهورية الربازيل الاحتادية عىل النحو
.85
الوارد يف مرفق الوثيقة  ،2//BB/61/3مع اإجراء التعديل اذلي تله املستشار القانوين وورد يف
الفقرة  6من هذا التقرير.
[ييل ذكل املرفق العارش]
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الصفدة  811من الوثيقة WO/PBC/13/4

الهدف الاسرتاتيجي الثامن :ألية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول ا ألعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل
ملصص الهدف الاسرتاتيجي الثامن


الربانمج  :89التواصل



الربانمج  :10املاكتب والعلقات اخلارجية

يمن الهدف الاسرتاتيجي الثامن عن ا ألولوية العليا اليت تولهيا اإدارة الويبو اجلديدة للهنوض بتواصل فعال عىل مجيع
املس توايت وتطوير ثقافة عىل أأساس خدمة الزبون .ول يقترص زابئن الويبو عىل املنتفعني خبدمااها اليت تدر لها
الرحب ،ولكن هناك أأول وقبل لك يشء ادلول ا ألعضاء وسائر اجلهات املعنية اليت تقدم لها املنظمة تشكيةل متنوعة
من اخلدمات ،مبا يف ذكل ادلمع للجان املعنية بوضع القواعد واملعايري وخدمات تكوين الكفاءات واخلدمات الإعلمية
والتقنية .والتواصل املوثوق فامي بني خمتلف أأحصاب املصاحل رشط ل بد منه يف سري معل املنظمة بفعالية .ويندرج
حتت هذا الهدف الاسرتاتيجي مبارشة برانجمان اثنان .وسيشرتك موظفو لك برانمج يف املنظمة ،بدءا ابملدير العام
(الربانمج  ،)18يف مسسولية حتقيق أأهداف التواصل املتجاوب وخدمة الزبون .ولان قطاع التصالت يف اإطار
الربانمج  89نقطة انطلق مسار التقو م الاسرتاتيجي بغية الرشوع يف اإرساء التغيريات الهيلكية والس ياس ية الرامية
اإىل حتسني التصالت اخلارجية وخدمة الزبون .ويكتيس الربانمج أأيضا أأمهية مركزية يف معل الويبو للهنوض بثقافة
امللكية الفكرية وحتسني ادلمع املقدم اإىل ادلول ا ألعضاء ول س امي البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،من خلل
ا ألدوات وا ألنشطة واملواد املسصرة لتوعية امجلهور .ويعمل الربانمج ( 10املاكتب والعلقات اخلارجية) عن كثب مع
الربانمج اجلديد ( 81امللكية الفكرية والتددايت العاملية) وس يواصل تعامهل مع سائر منظامت ا أل م املتددة يف جمال
امللكية الفكرية والقضااي املشرتكة للمنظومة فضل عن تنس يق معل الويبو مع اجملمتع املدين وجتمعات قطاع ا ألعامل.
وقد ابتد أأت معلية ترش يد ماكتب الويبو اخلارجية ومن املقرتح حاليا يف س ياق اإعادة تركزي معل ت ك املاكتب وبناء
عىل دعوة اس تلمت من حكومة الربازيل يف أأكتوبر/ترشين ا ألول ( 1001مصحوبة بعرض ملنح ماكتب ودمع اإداري
بل تلكفة عىل الويبو) أأن يفتح مكتب جديد يف الربازيل يف س نة  .1009ويتوىل الربانمج  10أأيضا مسسولية
حشد املوارد من خارج املزيانية وإاقامة رشالات للمساعدة التقنية وتكوين الكفاءات وس يكون هل ابلتايل دور أأسايس
يف تنفيذ أأهداف جدول أأعامل التمنية.
[ييل ذكل املرفق احادي عرش]
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الوثيقة A/48/12

س ياسة بشأأن املاكتب اخلارجية

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .8للويبو حاليا أأربعة ماكتب خارجية تقع (حسب بارخي اإنشاهئا) يف نيويورك (الولايت املتددة ا ألمريكية)
وس نغافورة وطوكيو وريو دي جانريو (الربازيل) .ويعمل مكتب نيويورك أأساسا مكتب اتصال ل أأ م املتددة وهو
موجود منذ أأن أأصبحت الويبو ولاةل متصصصة بابعة ل أأ م املتددة .أأما املاكتب ا ألرر فهيي حديثة العهد و أأنشئت
اس تجابة لعروض وردت من البدلان اليت تس تضيفها.
 .1وقد توّجت دول أأعضاء عدة اإىل املدير العام يف العامني ا ألخريين لتعرب عن اهامتهما ابس تضافة مكتب
خاريج للمنظمة أأو تقدمت ابقرتاحات ملموسة لهذا الغرض .وهذا الاهامتم الكبري اإشارة محمودة ابلخنراط يف الويبو
ودمعها ،عىل أأُنا تدل عىل انتفاء س ياسة واحضة دل املنظمة بشأأن اإنشاء ماكتب جديدة .اإذن يقرتح املدير العام
اس هتلل مسار تشاوري مع ادلول ا ألعضاء يف ا ألشهر الإثين عرش املقبةل من أأجل المتكن من التوصية بس ياسة
تنظر فهيا ادلول ا ألعضاء يف اجامتعات مجعيات الويبو يف سب أ
مترب/أكتوبر  .1088وليست الغاية من هذا املسار أأن
يعاد النظر يف التفاقات السابقة املربمة مع ادلول ا ألعضاء بشأأن املاكتب اخلارجية احالية.
.3

والغرض املنشود أأن تغطي املشاورات املسائل التالية عىل ا ألقل:
" "8ما يه الاحتياجات وا ألغراض اليت ميكن للماكتب اخلارجية أأن تلبهيا؟
" "1ما يه الوظائف اليت ينبغي أأن تضطلع ةها املاكتب اخلارجية؟
" "3

ما يه التاكليف/املنافع املس تخلصة من أأداء ت ك الوظائف عرب ماكتب خارجية بدل من أأداء
ت ك الوظائف يف املقر؟

" "4كيف تكون العلقة بني املقر واملاكتب اخلارجية؟
" "5كيف يقرر موقع املاكتب اخلارجية؟

 .4اإن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو
مدعوة اإىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف
هذه الوثيقة والتعليق علهيا.
[ييل ذكل املرفق الثاين عرش]
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املرفق الثاين عرش
املرفق الثاين عرش

الفقرة  161من الوثيقة A/48/26

 .161و أأحاطت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو علاما ابلوثيقة  .A/48/12 Revو أأعربت عن تأأييدها لقرتاح بدء
معلية التشاور بني ادلول ا ألعضاء يف الثين عرش شهر اا املقبةل وذكل ةهدف التفاق عىل س ياسة لإنشاء ماكتب
الويبو اخلارجية.
[ييل ذكل املرفق الثالث عرش]
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املرفق الثالث عرش
املذكرة الإعلمية املوزعة يف جلسة املشاورات غري الرمسية ا ألوىل يف

املرفق الثالث عرش
س نة 1080

مذكرة إعالمية

السياسة العامة بشأن مكاتب الويبو اخلارجية

لقاء تشاوري مع ادلول ا ألعضاء
القاعة  ،Aاملبىن AB
 83ديسمرب 1080
الصفدة

احملتوايت
أألف

مقدمة

ابء

اس تعراض املامرسات املتبعة يف ولالت ا أل م املتددة :خلصات عامة

6-1

جمي

ماكتب الويبو اخلارجية :جدول

1-2

دال

قضااي للنظر

1

9
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أألف مقدمة
املدير العام خلل العامني املاضيني معربني عن
فاحت عدد همم من ادلول ا ألعضاء َ
اهامتهمم ابس تضافة مكتب خاريج من ماكتب املنظمة أأو متقدمني ابقرتاحات ملموسة.
واس تجاب اة لعدد الطلبات املزتايد ،طرحت ا ألمانة املسأأةل أأمام امجلعيات العامة للويبو يف
دورة  1080وقدمت الوثيقة . A/48/12 Rev.
وخلل املناقشات يف امجلعيات ،أأعربت عدة دول أأعضاء عن تأأييدها لإطلق مسار
تشاوري حول املسأأةل .والمتست أأيضا من ا ألمانة أأن تس تجمع مزيدا من املعلومات
حول املامرسات اليت تتبعها سائر ولالت ا أل م املتددة و أأن تقدم معلومات عن ماكتب
الويبو اخلارجية احالية.
و أأحاطت امجلعية العامة علام ابلوثيقة املذكورة و أأعربت عن تأأييدها لقرتاح بدء مسار
التشاور فامي بني ادلول ا ألعضاء خلل الثين عرش شهرا املقبةل ةهدف التفاق عىل
س ياسة عامة لإنشاء ماكتب خارجية للويبو (الفقرة  161من الوثيقة .)A/48/26
ابء

اس تعراض املامرسات املتبعة يف ولالت ا أل م املتددة :خلصات عامة

نزول عند طلب ادلول ا ألعضاء لتدليل املامرسات املتبعة حاليا يف منظومة ا أل م
املتددة ،أأجرت ا ألمانة اتصالت غري رمسية مع ولالت ا أل م املتددة يف جنيف حول
بنيهتا امليدانية ،وتشاورت مع:






منظمة الصدة العاملية
ومنظمة العمل ادلولية
واملفوضية السامية ل أأ م املتددة حقوق الإنسان
واملنظمة العاملية ل أأرصاد اجلوية
والاحتاد ادلويل للتصالت

وانطلقات من ت ك املشاورات ،أأعدت ا ألمانة اجلدول التايل لزتويد ادلول ا ألعضاء
بفكرة عامة عن البنية امليدانية لولالت ا أل م املتددة املذكورة:
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خلصات عامة
البينة امليدانية:





بىن حتتية متغرية وغري اثبتة.
ويطبق معوما منوذج "ذو مس تويني" كام هو مبني أأدانه:
املقر الرئييس  مكتب إاقلميي  منطقة/بدل/مكتب ميداين
ووضعت العديد من الولالت أأنواعا أأرر خمتلفة لتأأمني حضورها امليداين
والاس تجابة لحتياجات خاصة وحمددة.

املوارد البرشية:






ل يوجد أأي منط موحد بشأأن عدد املوظفني – يعمتد عىل
املهمة/الاحتياجات اخلاصة بلك ولاةل.
ويسدي فتح ماكتب خارجية جديدة اإىل اإجراء تسوايت يف املقر الرئييس
(اإس ناد أأدوار وحتديد مسسوليات جديدة و أأطر املساءةل و أأساليب العمل
وبرامج اإضافية لتدريب املوظفني).
وولالت دلهيا س ياسات رمسية لتنظمي التنقل الوظيفي و أأرر ليست لها
س ياسات رمسية.

موقع املاكتب اخلارجية:






ل تطبق أأية مبادئ حمددة.
وختتلف املواقع حسب طبيعة هممة لك ولاةل ومتطلبااها.
ويستند اإنشاء ماكتب خارجية اإىل اعتبارات خمتلفة ( أأمنية واقتصادية
وس ياس ية وحسب توافر املوارد البرشية واملالية).
وتفضل يف بعض احالت املواقع املتاحة يف اإطار احضور ا ألممي.

العلقة بني املقر الرئييس واملاكتب اخلارجية




تسعى الولالت اإىل احد من ازدواجية اجلهود.
وتقر ابحاجة اإىل اإرساء قنوات واحضة لتسلسل املسسولية.
وتقوم الولالت يف معظم احالت عىل بينة مركزية .وتتخذ معظم القرارات
يف املقر الرئييس مث تتوىل املاكتب اخلارجية تنفيذها.
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وتتنوع قنوات تسلسل املسسولية .وتعمل املاكتب اخلارجية حتت إارشاف
املدير التنفيذي أأو الإدارة/الشعبة اخلاصة ةها يف املقر الرئييس.

الرتتيبات مع البدل املضيف
 ل تعمتد أأية ممارسات قانونية موحدة بشأأن اإنشاء ماكتب خارجية.
واس تخدم يف بعض احالت اتفاق منوذيج .ويف حالت أأرر  ،يوضع
التفاق حسب لك حاةل عىل حدة.
 وتتاح العديد من الإسهامات املتنوعة من البدل املضيف مما يساعد عىل
رفض تلكفة املاكتب اخلارجية (املاكتب وتاكليف التشغيل واملوظفني
احملليني) .وتسعى الولالت معوما اإىل احصول عىل اإسهامات من البدل
املضيف.
يس تخلص مما س بق ما ييل:
 ل تعمتد ولالت ا أل م املتددة منوذجا واحدا بشأأن املاكتب اخلارجية.
 ول تطبق س ياسة موحدة بشأأن فتح ماكتب خارجية وتنظمي التنقل
الوظيفي.
 وتصمم البىن امليدانية وفقا للمهمة واملتطلبات اخلاصة بلك ولاةل.
 وتعمتد طبيعة املاكتب اخلارجية عىل الاحتياجات اخلاصة بلك منطقة/بدل.
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معلومات عن المكاتب الخارجية في وكاالت مختارة من وكاالت األمم المتحدة
أمانة
الوكالة

البنية
الميدانية

منظمة
الصحة
العالمية

بنية ذات
مستويين

منظمة
العمل
الدولية

بنية ذات
مستويين

المنظمة
العالمية
لألرصاد
الجوية

بنية ذات
مستويين

3

نوع المكتب

1

عدد الموظفين
في المكاتب
2
الميدانية

 مكاتبإقليمية
 أفرقة دعممشتركة بين
البلدان أو
مكاتب دون
إقليمية
 -مكاتب قطرية

 8465في 13
أكتوبر 0232

 مكاتبإقليمية
 أفرقة الدعمالتقني المعنية
5
بالعمل الالئق

الموظفون في
الفئة المهنية ()P
)%15( :635

 مكاتبقطرية/مكاتب
أخرى

 مكاتبإقليمية
 مكاتب دونإقليمية

عدد المكاتب
 المكاتباإلقليمية4 :
  383مكتبا فيالبلدان واألقاليم
والمناطق

المسؤولون
المحليون171 :
()%322
الموظفون في
فئة الخدمات
العامة (506 :)G
()%43
 06من زهاء 082
موظفا في
اإلجمال

المكاتب
اإلقليمية8 :
أفرقة الدعم
التقني المعنية
بالعمل الالئق:
31
المكاتب
القطرية/المكاتب
األخرى18:

مستوى عال من
الالمركزية يشمل
ترشيح المديرين
اإلقليمين من قبل
اللجان اإلقليمية،
شرط مراعاة التعيين
النهائي من قبل
المجلس التنفيذي

المكاتب اإلقليمية
 رسم السياساتعلى الصعيد اإلقليمي
 تنفيذ البرامج التعاون التقني حشد المواردالمكاتب القطرية
 التمثيل التعاون التقني -الترويج

المركزي .منفصل
عن المقر الرئيسي.
وتتمركز بعض
المسؤوليات في
األقاليم،
ومسؤوليات أخرى
في مختلف
المكاتب

المكاتب اإلقليمية:
 األنشطة السياسية التنسيق/اإلدارة الترويجالمكاتب القطرية
 التنسيق/اإلدارة التمثيل حشد المواردأفرقة الدعم التقني
المعنية بالعمل الالئق
 الدعم التقنيوتكوين الكفاءات
المكاتب اإلقليمية
ودون اإلقليمية:
 حشد الموارد الترويج وبناءالشراكات
 التعاون التقني التنسيق وضع المشاريع -جمع المعلومات

المواقع65 :
المكاتب
اإلقليمية6 :
المكاتب دون
اإلقليمية4 :
المناطق4 :

1
2
3
4
5

مركزي /المركزي

المهام

مركزي.

تسلسل المسؤولية
 المكاتب اإلقليميةمسؤولة أمام المقر
4
الرئيسي كجزء من
تطوير المسؤولية في
المنظمة كلها
 آلية تنسيق علىمستوى رفيع في
األمانة
 رئيس المكتبالقطري مسؤول أمام
رئيس المكتب اإلقليمي
المكاتب اإلقليمية
مسؤولة أمام المدير
التنفيذي (المدير العام)

المكاتب اإلقليمية
مسؤولة أمام إدارة في
المقر الرئيسي

الترتيبات مع
البلد المضيف
 اتفاق مع البلدالمضيف بشأن
المكاتب اإلقليمية
 "اتفاقحد
أساسي" مو ّ
بشأن المكاتب
القطرية

متنوعة

متنوعة

ال يشمل الجهات الموجودة في الميدان ألسباب نثرية (المنسقون الوطنيون لمنظمة العمل الدولية ،ومكاتب المشاريع المحدودة زمنيا التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،وما إلى ذلك).
يشمل الموظفين في الفئة المهنية ( )Pوفئة الخدمات العامة (.)G
يقصد بها مستويين تحت المقر الرئيسي
يشار إليه باإلنكليزية بمختصر .HQ
يشار إليها باإلنكليزية بمختصر .DWTs

التنقل
الوظيفي

الجهة صاحبة
القرار

نعم ،هي
سياسة عامة

 المكتباإلقليمي :يتخذ
مجلس اإلدارة
القرارات بتفويض
من الجمعية
 المكتبالقطري ودون
اإلقليمي :يتخذ
المدير اإلقليمي
القرارات

نعم ،هي
سياسة عامة

وافق مجلس
إدارة منظمة
العمل الدولية
مؤخرا على
اقتراح بإعادة
الهيكلة ()0222
قدمه الرئيس
التنفيذي

ال ،لكن يدعى
الموظفون
الميدانيون إلى
المقر الرئيسي
إلجراء
مشاورات.

الرئيس
التنفيذي يقدم
اقتراحات
للمؤتمر الذي
يعقد كل أربع
سنوات ليوافق
عليها
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أمانة
الوكالة

البنية
الميدانية

مفوضية
األمم
المتحدة
لحقوق
اإلنسان

بنية ذات
مستويين

االتحاد
الدولي
لالتصاالت

بنية ذات
مستويين

نوع المكتب

1

 مكاتبإقليمية
 مكاتب قطريةومكاتب فردية
 مستشاروحقوق اإلنسان
في أفرقة األمم
المتحدة
6
القطرية
 عناصر حقوقاإلنسان في
بعثات السالم
(إدارة عمليات
حفظ السالم
(/)DPKOإدارة
الشؤون
السياسية
())DPA
 مكاتبإقليمية
 مكاتبالمناطق

عدد الموظفين
في المكاتب
2
الميدانية
 %67( 640من
إجمالي
الموظفين)

عدد المكاتب
 المكاتباإلقليمية30 :
 المكاتبالقطرية/المكاتب
الفردية30 :
 مستشاروحقوق اإلنسان:
35
 عناصر حقوقاإلنسان38 :

7

مركزي.

المكاتب اإلقليمية
والوطنية
 الترويج الحماية تقييم االحتياجات -التعاون التقني

الجهات الموجودة في
الميدان مسؤولة أمام
المفوض السامي في
المقر الرئيسي من
الشعب الجغرافية
خالل
ُّ
(الترتيبات التعاونية،
ولدى مستشاري
حقوق اإلنسان وعناصر
حقوق اإلنسان خطين
للمساءلة أمام
المنسقين المقيمين
والممثلين الخاصين
لألمين العام لألمم
7
المتحدة على التوالي

المكاتب اإلقليمية
ومكاتب المناطق
 المساعدة والتعاونالتقنيان
 وضع المشاريع تكوين الكفاءاتالتقنية
 التمثيل واالتصال التنسيق حشد الموارد تقديم المعلومات -الترويج

مكاتب المناطق
مسؤولة أمام المكاتب
اإلقليمية وهي
مسؤولة أمام المقر
الرئيسي (نائب مدير
مكتب تطوير االتصاالت)
يجوز للمكاتب اإلقليمية
كذلك أن تنسق
مباشرة مع القطاعات
األخرى في االتحاد
الدولي لالتصاالت ومع
مكتب األمين العام
بشأن قضايا محددة

المواقع( 06 :ال
تشمل
مستشاري
حقوق اإلنسان
وعناصر حقوق
اإلنسان)
 %8( 80من
إجمالي
الموظفين)

المكاتب
اإلقليمية8 :
مكاتب المناطق:
5
المواقع31 :

6

مركزي /المركزي

المهام

مركزي ولكن مع
درجة من المرونة
العملية

تسلسل المسؤولية

يشار إليها باإلنكليزية بمختصر .UNCTs
يشار إلى المنسقين المقيمين باإلنكليزية بمختصر  RCsوإلى الممثلين الخاصين لألمين العام لألمم المتحدة بمختصر .SRSGs

الترتيبات مع
البلد المضيف
اتفاق معياري

على أساس كل
حالة على حدة

التنقل
الوظيفي
ال توجد سياسة
عامة رسمية

تعيد المنظمة
النظر في
سياسة عامة
لديها .وإلى اآلن
يستند التنقل
الوظيفي إلى
االحتياجات
المحلية ودوافع
الموظفين
الطوعية.

الجهة صاحبة
القرار
المفوض
السامي

الهيئات اإلدارية
تصدر الموافقة
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جمي -ماكتب الويبو اخلارجية :جدول
للويبو ثلثة ماكتب خارجية تقع يف الربازيل والياابن وس نغافورة .وللويبو أأيضا مكتب للتنس يق يف نيويورك .وتعرض اجلداول التالية معلومات عن وظائف هذه
املاكتب ومواردها البرشية وتسلسل املسسولية فهيا ومزيانيهتا وادلمع املقدم اإلهيا من البدلان املضيفة.
مكتب الويبو في اليابان

مكتب الويبو في سنغافورة

مكتب الويبو في البرازيل

متى تأسس

يونيو 0228

سبتمبر 0224

أكتوبر 0222

الموقع في البلد

هينغ موي كينغ تيراس :في الموقع نفسه حيث بعض المنظمات الحكومية
الدولية ،بما في ذلك أمانة رابطة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ.

مبنى مقر جامعة األمم المتحدة ،طوكيو

مبنى المكتب الوطني للملكية الفكرية في ريو دي
جانيرو

المهام

 التمثيل التعاون بما في ذلك مع الحكومات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التوعية تقديم خدمات الدعم فيما يتعلق بمعاهدة التعاون بشأن البراءات ونظاميمدريد والهاي
 -اإلدارة الجماعية والتحكيم والوساطة وأنشطة التنمية

 التمثيل أنشطة البحث المشتركة بين الويبو وجامعة األممالمتحدة
 -أنشطة التنمية ومخاطبة الجمهور وتكوين الكفاءات

 التمثيل التعاون بين البرازيل والويبو تقديم خدمات الدعم فيما يتعلق بمعاهدة التعاونبشأن البراءات ونظامي مدريد والهاي
 اإلدارة الجماعية والتحكيم والوساطة وأنشطةالتنمية

الموارد البشرية

 1( 4موظفين دوليين و 1موظفين محليين)

( 0موظف دولي  +موظف محلي)

( 1موظفان دوليان  +موظف محلي)

تسلسل المسؤولية

وينسق مع
 مسؤول أمام نائب المدير العام المسؤول عن قطاع التنمية،ّ
مكتب بلدان آسيا والمحيط الهادي وغيره من القطاعات األساسية عند
اللزوم.

 مسؤول أمام نائب المدير العام المسؤول عن قطاعوينسق مع مكتب بلدان آسيا والمحيط
التنمية،
ّ
الهادي وغيره من القطاعات األساسية عند اللزوم.

 مسؤول أمام نائب المدير العام المسؤول عن قطاعوينسق مع مكتب بلدان أمريكا الالتينية
التنمية،
ّ
والكاريبي وغيره من القطاعات األساسية عند اللزوم.
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 موظفو مركز التحكيم والوساطة مسؤولون أمام مركز التحكيم والوساطةفي المقر
الميزانية العادية المرصودة

عام  ،0232بلغت الميزانية العادية المرصودة  3 347 222فرنك سويسري.

عام  ،0232بلغت الميزانية العادية  001 222فرنك
سويسري.

عام  ،0232بلغت الميزانية العادية  421 222فرنك
سويسري.

الدعم من البلد المضيف

قدمت حكومة سنغافورة مباني المكتب ،بما في ذلك تكاليف اإلنشاء.
وغطت حكومة سنغافورة أيضا تكاليف صيانة األماكن والمرافق والتجهيزات
المشتركة إلى حدود مبلغ متفق عليه .عالوة على ذلك ،بعض أنشطة
مكتب الويبو في سنغافورة تشترك في تمويلها حكومة سنغافورة بموجب
مذكرة تفاهم قائمة.

تغطي حكومة اليابان النفقات اإلدارية لتشغيل
المكتب ،بما في ذلك استئجار مبنى المكتب
وأنشطة التشغيل بواسطة صندوق الياباني
االستئماني .ويبلغ متوسط التكاليف  142 222فرنك
سويسري/السنة مصدرها صندوق اليابان
االستئماني.

ما من أمور محددة في االتفاق ،رغم أن المكتب
الوطني للملكية الفكرية في البرازيل قد عرض
استضافة المكتب في مبنى مقره وتزويده ببعض
األثاث والتجهيزات وبسكرتير .وعام  ،0232نفذ المكتب
أنشطة في إطار صندوق البرازيل االستئماني بلغت
تكلفتها نحو  670 222فرنك سويسري بالتعاون مع
المقر.
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مركز التحكيم والوساطة
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مكتب الويبو للتنسيق في نيويورك

متى تأسس

تأسس مكتب الويبو للتنسيق في نيويورك عقب االعتراف بالويبو على أنها وكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة في ديسمبر  .3276وقد وافقت الجمعية العامة باإلجماع على االتفاق
بين األمم المتحدة والويبو (اتفاق العالقة) .ووقع كل من المدير العام للويبو واألمين العام لألمم المتحدة في يناير  3278بروتوكوال يدخل بموجبه اتفاق العالقة حيز النفاذ .وشرع المكتب
في العمل عام .3278

الموقع في البلد

نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية
تمثيل الويبو في منظومة األمم المتحدة والتعريف ب دور الملكية الفكرية وأنشطة الويبو لدى الدول األعضاء في األمم المتحدة ولدى األمين العام لألمم المتحدة ولدى المجتمع المدني
االرتقاء بصورة الويبو والتزاماتها في منظومة األمم المتحدة.
رفع التقارير إلى مقر جنيف عن االجتماعات المهمة والوجيهة في منظومة األمم المتحدة.
متابعة الحوار بين األمم المتحدة ومؤسسات برتون وودز
تنظيم دورات تدريبية لفائدة دبلوماسيي األمم المتحدة بشأن القضايا المرتبطة بالملكية الفكرية

المهام

-

الموارد البشرية

( 1موظف من فئة مهني ومساعد إداري وسكرتير مؤقت)

تسلسل المسؤولية

مدير مكتب نيويورك مسؤول أمام المدير التنفيذي إلدارة العالقات الخارجية ،ومسؤول من خالل إدارة العالقات العامة أمام نائب المدير العام المسؤول عن قطاع القضايا العالمية.

الميزانية العادية
المرصودة 0232

نحو  3 252 222فرنك سويسري

الدعم من البلد المضيف

ال يقدم البلد المضيف أي دعم.
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دال املسار التشاوري :قضااي للنظر

يتضح من خلل املعلومات الواردة يف هذه املذكرة عدم وجود أأي منوج موحد أأو
س ياسة موحدة فامي بني ولالت ا أل م املتددة بشأأن اإنشاء ماكتب خارجية .والويبو أأيضا
ليست لها أأية س ياسة عامة يف هذا الشأأن .وبناء عىل ما تقدم ،يلمتس من ادلول
ا ألعضاء التقدم ابلتوجيه يف هذا املوضوع من خلل املسار التشاوري.

ويسمل أأن يساعد هذا املسار التشاوري ا ألمانة عىل اخلروج بس ياسة عامة بشأأن
املاكتب اخلارجية .ومن املمكن أأن يشمل هذا املسار جمالت رئيس ية من بيهنا ما ييل:
ما يه الاحتياجات وا ألهداف اليت ميكن أأن ختدهما املاكتب اخلارجية؟
أأول
وما يه املهام اليت ينبغي أأن تسدهيا املاكتب اخلارجية؟
اثنيا
وما يه املزية احملققة من حيث التلكفة والفوائد اإذا ِّنفذت ت ك املهام من
اثلثا
خلل املاكتب اخلارجية وليس يف املقر الرئييس؟
رابعا وكيف تكون العلقة بني املقر الرئييس واملاكتب اخلارجية؟
خامسا وكيف البت يف مواقع املاكتب اخلارجية؟
[ييل ذكل املرفق الرابع عرش]
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املرفق الرابع عرش
املرفق الرابع عرش املذكرة الإعلمية املوزعة يف جلسة املشاورات غري الرمسية الثانية يف 1088
 .8اإن املنظمة العاملية للملكية الفكرية دلهيا حال ايا أأربعة ماكتب خارجية ،ويه تقع (حسب الرتتيب الزمين لإنشاهئا) يف
الولايت املتددة ا ألمريكية (مكتب الويبو يف نيويورك) وس نغافورة (مكتب الويبو يف س نغافورة) وطوكيو (مكتب الويبو يف
الياابن) وريو دي جانريو (مكتب الويبو يف الربازيل).
 .1وقد تلقى املدير العام طلبات رمسية من عدد كبري من ادلول ا ألعضاء ليك تنشئ املنظمة ماكتب خارجية جديدة يف
مناطقها .ومع ال بقرار امجلعية العامة للويبو يف سبمترب ( 1080انظر الوثيقة  .A/48/12 Revو ،A/48/26الفقرة ،)161
تقام مشاورات غري رمسية بني ادلول ا ألعضاء لوضع س ياسة بشأأن اإنشاء ماكتب خارجية جديدة .وقد عقدت اجلوةل ا ألوىل
للمشاورات غري الرمسية يف  83ديسمرب  .1080وس تعقد اجلوةل الثانية من هذه املشاورات يف  86يونيو .1088
 .3والهدف من هذه املذكرة هو توفري مادة تعزز املشاورات غري الرمسية .ويه ممكةل للمذكرة الإعلمية املوزعة يف جلسة
املشاورات غري الرمسية ا ألوىل يف  83ديسمرب  ،1080واليت توفر معلومات أأساس ية حول س ياسات الولالت والربامج
التابعة ل أأ م املتددة ا ألرر وممارسااها فامي خيص املاكتب اخلارجية .91كام تقدم املذكرة حتديثاا بشأأن املناقشات اجلارية بني
املدير العام وادلول املضيفة ملاكتب الويبو اخلارجية ا ألربعة لتحسني اخلدمات وتعزيز دور هذه املاكتب.
املبادئ العامة
.4

يف رتام جلسة املشاورات غري الرمسية ا ألوىل ،اقرتحت أأربعة مبادئ أكساس لس ياسة املاكتب اجلديدة:
" "8ينبغي أأن تكون للماكتب اخلارجية قمية مضافة .وينبغي أأل تقوم املاكتب اخلارجية ،لتليف ازدواجية ا ألنشطة،
بعمل يضطلع به يف املقر الرئييس ،ولكن ينبغي لها القيام بعمل ل ميكن اإجنازه يف املقر الرئييس أأو معل ميكن
لها اإجنازه بكفاءة وفعالية أأكرب مما ميكن ضامنه يف املقر الرئييس.
نظرا لتباين ظروف ادلول ا ألعضاء واحتياجااها ،ينبغي أأن تسدي املاكتب اخلارجية مزجياا من الوظائف ،بد ال
"  "1ا
من تكرار نفس الوظائف .عىل سبيل املثال ،اإذا لان املكتب اخلاريج يقع يف بدل انم يعد من كبار مس تخديم
أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية فقد ينصب معهل عىل دمع ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية ،بيامن اإذا لان
املكتب اخلاريج يقع يف بدل انم ليس من كبار مس تخديم هذه ا ألنظمة فقد ينصب معهل عىل
تكوين الكفاءات.
" "3ل ينبغي اإحداث مكتب خاريج جديد اإل اإذا لانت املنظمة قادرة عىل القيام بذكل من الناحية املالية.
" "4ينبغي انهتاج مقاربة متدرجة وجتريبية ،استناداا اإىل النتاجئ اليت حققهتا املاكتب احالية.

اإضافة قمية من خلل الاضطلع خبدمات جديدة أأو غري مزدوجة يف املاكتب اخلارجية
 .5مثة ثلثة جمالت ميكن من خللها اإضافة قمية يف صورة خدمات تسد يف املاكتب اخلارجية ،حبيث ل ميكن اإضافة
نفس القمية اإذا ُأجنزت اخلدمات يف املقر الرئييس:
 1متاحة من خللwww.wipo.int/meetings/pdocs/en/memberstates/external_offices/ :
امس املس تخدمmemberstates :
لكمة املرورconsultations :
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" "8خدمات ادلمع احمليل ألنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية (نظام اتفاقية التعاون بشأأن الرباءات ،ونظام مدريد
للعلمات ،ونظام لهاي للرسوم والامنذج الصناعية ،ومركز الويبو للتحكمي والوساطة).
" "1تقد م املساعدة التقنية للبدلان النامية فامي يتعلق بربامج املنظمة للبنية التحتية العاملية.
" "3تنفيذ أأنشطة تكوين الكفاءات.
ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية
 .6تس متد الويبو حنو  91ابملائة من اإيرادااها من الرسوم املفروضة عىل اخلدمات املقدمة مضن أأنظمهتا العاملية للملكية
احتاكراي؛ فمثة بديل للخدمات اليت تقدهما الويبو يف اإطار لك نظام مهنا .وميكن
الفكرية .ول يعد أأي من هذه ا ألنظمة نظا اما
ا
ملودعي الطلبات أأن يودعوا طلبااهم يف البدلان ا ألجنبية عن طريق الاس تعانة ابلإجراءات الوطنية والاس تفادة من مزية
حقوق ا ألولوية املمنوحة مبوجب اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية ،بد ال من اللجوء اإىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
أأو نظام مدريد أأو نظام لهاي .ويف حاةل مركز الويبو للتحكمي والوساطة ،ميكن للمتنازعني أأن يس تعينوا خبدمات مقديم
خدمات تسوية منازعات أررين كبديل عن املركز أأو أأن خيتاروا التقايض يف احملامك الوطنية .وسواء ارتار املودعون
أأو املس تخدمون أأن يس تعينوا خبدمات أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية أأو أأن يس تعينوا ابلإجراءات أأو اخلدمات البديةل
فذكل يتوقف متا اما عىل مد فعالية خدمات الويبو من حيث التلكفة فض ال عن جوداها وجاذبيهتا.
 .2ومعو اما ،تنقسم اخلدمات اليت تقدهما الويبو من خلل أأنظمهتا العاملية اإىل  3فئات رئيس ية "8" :معاجلة الطلبات
أأو اإدارة اإجراءات تسوية املنازعات؛ " "1وتقد م اخلدمات الاستشارية للمودعني بشأأن طبيعة الإجراءات أأو فامي يتعلق
مبشالك حمددة قد تنشأأ أأثناء الإيداع أأو أأثناء متابعة الطلب أأو اإدارة اإجراءات تسوية املنازعات؛ " "3وتقد م املنتجات
جزءا من أأنظمة مركزية وقامئة عىل
املعلوماتية و أأنشطة التدريب وإاذلاء الوعي .وتعد اخلدمات املقدمة يف اإطار الفئة ا ألوىل ا
الفرق ،تستند بشلك كبري ،اإن مل يكن لك ايا ،اإىل تكنولوجيا املعلومات املتطورة وإاجراءات مركزية ملراقبة اجلودة وإاداراها.
 .1ويأأيت الطلب عىل أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية من لك ربوع العامل .ويف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
اذلي ميثل حنو  25ابملائة من اإيرادات املنظمة ،يأأيت  30ابملائة من الطلب من ا ألمريكتني (حنو  1275ابملائة من الولايت
املتددة ا ألمريكية و 876ابملائة من كندا والبايق من بقية القارة) ويأأيت أأكرث من  34ابملائة منه من اسرتالاس يا (حنو 8976
ابملائة من الياابن و 275ابملائة من الصني و 579ابملائة من مجهورية كوراي و 878ابملائة من أأسرتاليا) .وبعبارة أأرر يأأيت أأكرث
ساسا ،خلل فرتة الليل
من  65ابملائة من الطلب من مقديم الطلبات العاملني يف مناطق زمنية تكون ساعات العمل فهيا ،أأ ا
يف جنيف أأو بعد مواقيت العمل بتوقيت جنيف.
 .9وتليب اخلدمات الاستشارية واملعلوماتية اليت تقدهما املنظمة د امعا ألنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية ،اب ألساس،
مركزا خلدمة الزابئن ،فض ال وحدات خلدمة الزابئن يف خمتلف
اس تفسارات املودعني وطلبااهم .وقد شلكت املنظمة ا
القطاعات .و ألن وحدات خدمة الزابئن تعد جديدة يف بعض قطاعات املنظمة ،ل تتوفر بعد اإحصاءات لامةل بشأأن طلبات
املساعدة .غري أأنه يف حاةل اخلطوط الإعلمية لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ،تتلقى املنظمة حنو 1 150
ماكملة يف الشهر وحنو  8 000رساةل اإلكرتونية يوم ايا .وفامي خيص نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،يأأيت حنو  3174ابملائة
من املاكملات من ا ألمريكتني ويأأيت  12ابملائة مهنا من أس يا.
 .80ويعتقد أأن وجود موظفني مسهلني ،ذوي خربة همنية ومدربني عىل أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية ،يف املاكتب
اخلارجية الواقعة يف ا ألسواق اليت يأأيت مهنا أأعظم الطلب عىل هذه ا ألنظمة أأو ابلقرب من هذه ا ألسواق ميكن أأن:
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 يسدي اإىل حتسني جودة اخلدمات املقدمة اإىل مس تخديم أأنظمة الويبو ،خاصة من خلل توفري اخلدمات يفالوقت احقيقي داخل املناطق الزمنية اليت يقع فهيا املس تخدمون ومن خلل الإملام بلغة ا ألسواق وثقافهتا وعادااها؛
 ويسدي اإىل زايدة اس تخدام هذه ا ألنظمة؛ وتقد م ردود أأفعال أأفضل من املس تخدمني حول اجملالت اليت ميكن حتسني اخلدمات ةها؛ ومن مث ،الإسهام يف قاعدة مالية مس تدامة للمنظمة و ألنشطهتا. .88وابلإضافة اإىل هذه التحسينات احملمتةل يف خدمات ادلمع ،ميكن الاس تعانة ابملاكتب اخلارجية يف تقليل تلكفة تنفيذ
برامج التدريب وإاذلاء الوعي فامي يتعلق بأأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية (الفقرة  ،"3"2أأعله) .ومن خلل الاس تعانة
مبوظفني همرة يف املاكتب اخلارجية ،ميكن أأداء الكثري من هذه ا ألنشطة عرب موارد حملية ،ومن مث يقل وقت السفر وتاكليفه.
البنية التحتية العاملية
 .81يدير قطاع البنية التحتية العاملية التابع للويبو عدداا من الربامج اليت تتضمن تنفيذ مشاريع تكنولوجيا املعلومات و أأدوااها
ومنصااها حمل ايا .ويه تشمل:
" "8برانمج احلول التجارية ملاكتب امللكية الفكرية ،واذلي تنفذ املنظمة يف اإطاره مشاريع يف  60دوةل لتدديث
املاكتب وتعممي أأنظمة ا ألمتتة (نظام أأمتتة امللكية الفكرية) .وقد طلب  10ابدلا اإضاف ايا مثل هذه املساعدة.
" "1اإنشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر لتحسني النفاذ اإىل التكنولوجيا اليت مت الكشف عهنا من خلل نظام
الرباءات وغريها من املعلومات العلمية والتكنولوجية .وجبانب اإنشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،توفر
الويبو ،ابلتعاون الوثيق مع النارشين وموردي قواعد البياانت التجارية ،نفا اذا تفضيل ايا اإىل قاعدة بياانت تتضمن
النرشات ادلورية العلمية والتقنية والطبية (النفاذ اإىل ا ألحباث من أأجل التمنية والابتاكر) ونفا اذا تفضيل ايا اإىل
قواعد بياانت التكنولوجيا واملعلومات املتعلقة ابلرباءات (النفاذ اإىل املعلومات املتصصصة بشأأن الرباءات) .وقد
أأنشئت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف  88ابدلا 2ومثة طلبات معلقة لإنشاء مرافق مشاةهة يف  42ابدلا.
" "3اإنشاء منصة لتبادل نتاجئ ا ألحباث والفحص بني املاكتب يف أأمرياك اللتينية (مجموعة بروسور (.))PROSUR
وستس تعني هذه املنصة بنفس الهيلكة املس تخدمة يف منصة أأرر حتت الإنشاء لنفس الغرض مع ماكتب
أأسرتاليا وكندا واململكة املتددة (النفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص).
 .83ويتطلب تنفيذ املشاريع املذكورة يف الفقرة السابقة ،يف معظم احالت ،تعاون ميداين مكثف يف صورة مساعدة تقنية
يف جمال تكنولوجيا املعلومات .وتشري التقديرات اإىل أأنه يف س نة  ،1080اس تغرق ثلث برانمج العمل ميدان ايا يف اإرساء نظام
أأمتتة امللكية الفكرية .ومن شأأن ختصيص مورد تقين يف املكتب اخلاريج عندما يكون هذا املكتب واق اعا يف العامل النايم أأن
يرشد التلكفة ،ألن املهام اليت لانت ستنجز يف املقر الرئييس لول ذكل ستنجز يف املكتب اخلاريج .وستس متر اإدارة برامج
البنية التحتية العاملية العديدة وتنس يقها من املقر الرئييس.

 2اجلزائر ومجهورية الكونغو ادلميقراطية وامجلهورية ادلومينيكية وإاكوادور وهندوراس وقريغزيس تان واملغرب وموزمبيق والفلبني والس نغال وتونس.
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أأنشطة تكوين الكفاءات
كبريا من معل املنظمة .فيعد تكوين الكفاءات اسرتاتيجية رئيس ية لتحقيق الهدف
جزءا ا
 .84متثل أأنشطة تكوين الكفاءات ا
جزءا ل يتجز أأ (عىل سبيل املثال
الاسرتاتيجي الثالث (تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية) كام يشلك ا
ل احرص) من الربانمج ( 9البدلان ا ألفريقية والعربية وبدلان أس يا واحمليط الهادئ و أأمرياك اللتينية والاكرييب والبدلان ا ألقل
منوا) والربانمج ( 80التعاون مع بعض البدلان يف أأورواب وأس يا) والربانمج  ( 88أألادميية الويبو) .وتغطي أأنشطة تكوين
الكفاءات نطاقا واسعا ،مبا يف ذكل املسمترات والندوات التدريبية والتدريبات ذات الطابع التقين اليت تقدم يف ماكن العمل
(لفائدة فاحيص الرباءات أأو العلمات التجارية أأو لفائدة املوارد البرشية التقنية فامي خيص قواعد البياانت التقنية عىل سبيل
املثال) ،واملشاركة يف برامج ودورات أألادميية ،وزايرات دراس ية ودورات تدريبية يف ماكتب أأجنبية للرباءات .وللمسمترات
والندوات التدريبية النصيب الأكرب من هذه ا ألنشطة املتنوعة .ففي س نة  ،1080نظمت الويبو  168اجامتعاا إاقلمي ايا ووطن ايا
وبرانجماا تدريبياا يف البدلان النامية والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احر.
 .85ومن الواحض أأن تنفيذ جزء من أأنشطة املنظمة يف جمال تكوين الكفاءات عرب املاكتب اخلارجية من ا ألمور اليت ميكهنا
أأن تفيض اإىل حتقيق وفورات من خلل رفض أأسفار املوظفني العاملني يف املقر الرئييس .وتعد املسمترات والندوات التدريبية
أأكرث اجملالت اليت ينطبق علهيا ذكل .ولكن سيتعني القيام ابملزيد من العمل ،عىل حنو عقلين وفعال ،لتدديد أأي املسمترات
والندوات سينظم يف املاكتب اخلارجية (سواء لك ايا أأو جزئ ايا ،وإاذا لان جزئ ايا ،أأي جزء) و أأهيا سيس متر تنظميه يف املقر
الرئييس .فبدون تعيني حدود فاصةل بني ما ينجز حمل ايا وما ينجز يف املقر الرئييس ،مثة خماطرة أأن يكون العمل املنجز يف
املاكتب اخلارجية مزدو اجا مع العمل املنجز يف املقر الرئييس.
املوارد اللزمة
 .86يصعب حتديد املوارد اللزمة للماكتب اخلارجية بدقة ،ألن طبيعة املوارد اللزمة ختتلف تب اعا جملموعة الوظائف اليت
يسدهيا املكتب (الفقرة  ،"1"4أأعله) وحسب أأنشطة تكوين الكفاءات اليت س تددد عىل أأُنا ختص املاكتب اخلارجية وليس
املقر الرئييس .ولكن بوجه عام ،س تكون املوارد التية لزمة ملكتب متوسط:
" "8
" "1
" "3
" "4
" "5

مدير عام للمكتب
موظف لإدارة ا ألنشطة املتعلقة اب ألنظمة العاملية للملكية الفكرية وتنفيذها (اإذا لانت هذه ا ألنشطة ستنجز من
املكتب املعين)
موظف لتقد م املساعدة التقنية يف تنفيذ مشاريع قطاع البنية التحتية العاملية (اإذا لانت هذه املشاريع تنفذ يف
جمال يغطيه املكتب املعين)
موظف ألنشطة تكوين الكفاءات (مرة أأرر  ،اإذا لانت هذه ا ألنشطة تنفذ يف جمال يغطيه املكتب املعين)
موظف خدمة عامة ( أأو موظفان ،حسب مجموعة الوظائف احملددة يف الفقرات الفرعية السابقة).

اإذا لان طامق معل املكتب يتكون من مدير واثنني من املوظفني وموظف خدمة عامة ،فاإن تاكليف املكتب ستبلغ حنو 145
أألف فرنك سويرسي يف البدل املتقدم و 690أألف فرنك سويرسي يف البدل النايم (ل ميكن حتديد ا ألرقام بدقة سو
فامي يتعلق بأأماكن حمددة ،ألن التلكفة ختتلف تب اعا لعدد املوظفني يف لك منصب) .ولكن هذا املبلغ ل ينبغي أأن ميثل اإضافة
حبتة اإىل مزيانية املنظمة .فمبقتىض الفقرة  ،"8"4أأعله ،ل ينبغي أأن تكون أأنشطة املكتب اخلاريج مزدوجة مع ا ألنشطة
املنجزة يف املقر الرئييس).
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 .82وابلإضافة اإىل تاكليف املوظفني ،ينبغي أأن تسخذ تاكليف املباين وا ألدوات يف الاعتبار .ومرة أأرر  ،يصعب حتديد
ا ألرقام بدقة ،ألن ممارسات البدلان املضيفة ختتلف فامي يتعلق بتوفري الإقامة بدون اإجيار .وبوجه عام ،تبلغ تاكليف املباين
والتشغيل تقري ابا  114أألف فرنك سويرسي يف البدلان املتقدمة و 813أألف فرنك سويرسي يف البدلان النامية (بطبيعة
كبريا حسب أأسواق الإجيار املعنية).
احال ،ميكن أأن يكون الفارق بني تقديرات التاكليف ابلنس بة للبدلان ا
 .81كام ينبغي توفري مزيانية للمكتب إلجراء أأنشطة براجمه .ومرة أأرر  ،مبقتىض الفقرة  ،"8"4أأعله ،ينبغي أأن تكون
مزيانية املكتب حمايدة بوجه عام يف املزيانية اللكية للمنظمة.
تعزيز املاكتب احالية
شهرا املاضية ،لانت ا ألمانة منصرطة يف حوار مع البدلان املضيفة ملاكتب الويبو اخلارجية احالية
 .89طوال الثىن عرش ا
لتحسني اخلدمات وتعزيز دور هذه املاكتب .وقد تضمن ذكل اإجراء مناقشات واختاذ اإجراءات بشأأن  5مواضيع.
 .10وقد لان الرتكزي أأو ال عىل توضيح دور لك مكتب ووظائفه ،مع مراعاة الاعتبارات املبينة أأعله فامي يتعلق ابملاكتب
شهرا القادمة
اخلارجية بوجه عام .وقد أأفرز ذكل النتاجئ التالية (بطبيعة احال ،ستس متر هذه العملية عىل مدار الثىن عرش ا
وسيتعني ختصيص الكفاءات املطلوبة يف املاكتب اخملتلفة (انظر الفقرة أأدانه)):
" "8س يلعب مكتبا الربازيل وس نغافورة دورا فامي يتعلق بدمع ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية ،وتقد م املساعدة
التقنية يف تنفيذ مشاريع البنية التحتية ،وتكوين الكفاءات ،والتعاون فامي بني بدلان اجلنوب ،ويف حاةل مكتب
الربازيل اإدارة أأنشطة صندوق الربازيل الاستامئين؛
" "1وس يوقف مكتب الياابن وظائفه املتعلقة ابإجراء ا ألحباث ابلتعاون مع جامعة ا أل م املتددة وسريكز عىل دمع
ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية ،و أأنشطة تكوين الكفاءات ،وإادارة أأنشطة صندوق الياابن الاستامئين؛
" "3وسيتوقف مكتب الولايت املتددة يف نيويورك عن الرتكزي عىل العلقات مع ا أل م املتددة وسريكز عىل دمع
خدمات ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية .وسيتوىل املقر الرئييس اإدارة تعزيز العلقات مع ا أل م املتددة .فهذه
العلقات ختص يف املقام ا ألول جملس الرؤساء التنفيذيني واللجنة الرفيعة املس تو املعنية ابلربامج واللجنة
الإدارية الرفيعة املس تو  ،ويه مجيعا تدار من املقر الرئييس .أأما العلقات الرئيس ية للمنظمة مبنظومة ا أل م
املتددة بعيدا عن هذه احالت الثلث فهيي العلقات مع الولالت والربامج املتصصصة ،خاصة (ابلرتتيب
ا ألجبدي) ،منظمة ا ألغذية والزراعة والاحتاد ادلويل للتصالت و أأمانة اتفاقية التنوع البيولويج ومنظمة ا أل م
املتددة للرتبية والعمل والثقافة (اليونسكو) وبرانمج ا أل م املتددة للبيئة ومنظمة الصدة العاملية ومنظمة التجارة
العاملية ،ويه مجيعا تقع يف أأورواب أأو خارج الولايت املتددة ا ألمريكية.
 .18ولان جمال العمل الثاين يتعلق بتحسني اخلدمات اليت تقدهما املاكتب واس تخدام هذه املاكتب يف أأداء اخلدمات اليت
ل ميكن أأن تقدم يف املقر الرئييس .ويف هذا الصدد حتديدا ،جيري اإعداد نظام خلدمة مقسم هواتف الويبو عىل مدار 14
ساعة .فبعد الساعة  6مساء بتوقيت جنيف ،س تحول املاكملات الواردة عىل رمق الويبو أل ايا اإىل مكتب الولايت املتددة
أأو الربازيل (استناداا اإىل لغة التخاطب ،هل يه الإنلكزيية أأو ا إلس بانية أأو الربتغالية) .وبعد انهتاء ساعات العمل يف
ا ألمريكتني ،س تحول املاكملات الواردة عىل رمق الويبو أل ايا اإىل مكتيب الياابن وس نغافورة ( استناداا اإىل لغة التخاطب ،هل يه
الصينية أأو الإنلكزيية أأو الياابنية) .وبعد انهتاء ساعات العمل يف أس يا ،س تعود املاكملات اإىل املقر الرئييس .فض ال عن ذكل،
ست م الاس تعانة بربانمج احاسوب املس تخدم يف املقر الرئييس لدلرول والتسجيل وتوجيه املاكملات والرسائل الإلكرتونية يف
املاكتب اخلارجية احالية لتوفري الإحصاءات عند الطلب ،وذكل للحفاظ عىل دقة تقد م اخلدمات.
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 .11ولان جمال الرتكزي الثالث يتعلق بتغيري أأماكن املاكتب احالية اإىل أأماكن أأكرث ملءمة لوظائف املاكتب املعدةل .وهذا
ل يشمل مكتب س نغافورة اذلي يمتزي مبوقع مثايل قري ابا من حرم جامعة س نغافورة الوطنية .أأما يف حاةل مكتب الربازيل،
فبعد النقل اللكي للمعهد الوطين الربازييل للملكية الفكرية ،اس تسجر مبىن جديد يف منطقة تليب مجيع متطلبات البنية التحتية.
وجاري نقل مكتب الياابن اإىل مبىن جديد قريب من مكتب براءات الياابن ومركز ا ألنشطة التجارية املتعلقة ابمللكية
الفكرية .وابلنس بة ملكتب الولايت املتددة ،ت م دراسة نقهل من نيويورك اإىل س يليكون فايل يف لاليفورنيا .ويكون مودع أأو
خمرتع واحد عىل ا ألقل من لاليفورنيا يف ما يقارب نصف طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املودعة من الولايت املتددة
ا ألمريكية ويف أأكرث من  80ابملائة من مجموع اإيداعات هذه املعاهدة .ووفقا ألرقام مكتب الولايت املتددة للرباءات
والعلمات ( )USPTOظلت الرباءات ا ألمريكية املمنوحة للمودعني من لاليفورنيا يف زايدة مطردة عىل مد الس نوات
املاضية ،حيث بلغت  1574ابملائة من مجمل الرباءات املمنوحة للمقميني يف الولايت املتددة يف س نة .1080
 .13وتعلق جمال الرتكزي الرابع ابلعمل بشلك أأكرث اتساقا عىل حتديد أأي اجملالت يف اإطار تكوين الكفاءات ينبغي أأن حيول
اإىل املاكتب اخلارجية (الربازيل والياابن وس نغافورة) .ول يزال العمل جاري يف هذا الشأأن.
 .14ولان جمال الرتكزي ا ألخري يتعلق بضامن ملءمة كفاءات املوظفني يف املاكتب اخلارجية لدلور والوظائف املس ندة اإىل
هذه املاكتب ومرة أأرر  ،ل يزال العمل جاري يف هذا الشأأن ،يف ظل القيود احالية عىل املوارد و أأيضا ا يف اإطار مبادرة
برانمج التقو م الاسرتاتيجي للتصممي املسسيس.
[ييل ذكل املرفق اخلامس عرش]
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املرفق الرابع عرش
املرفق اخلامس عرش

الورقة املوزعة أأثناء دورة جلنة الربانمج واملزيانية يف يوليو

جلنة الربانمج واملزيانية
ادلورة العرشون
جنيف ،من  1اإىل  81يوليو 1083
ماكتب الويبو اخلارجية
 .8للويبو حاليا ماكتب خارجية يف املواقع التالية :يف الربازيل (ريو دي جانريو) والياابن (طوكيو) وس نغافورة (س نغافورة)
(املشار اإلهيا فامي بعد بعبارة "ماكتب الويبو اخلارجية")( .وللويبو أأيضا مكتب تنس يقي دل ا أل م املتددة بنيويورك ،وهو ل
يعترب من ماكتهبا اخلارجية).
 .1ومن املقرتح ،يف مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  ،1085/1084اإنشاء مخسة ماكتب خارجية جديدة -مكتبان يف
أأفريقيا ومكتب واحد يف لك من الصني والاحتاد الرويس والولايت املتددة ا ألمريكية.
أأس ئةل بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية اجلديدة وإاجاابت من أأمانة الويبو

ما يه الوظائف اليت تضطلع ةها املاكتب اخلارجية9؟
 .3من املتفق عليه معوما أأن ل تقوم املاكتب اخلارجية ،لتليف ازدواجية ا ألنشطة ،بعمل يضطلع به يف املقر الرئييس،
ولكن ينبغي لها القيام بعمل ل ميكن اإجنازه يف املقر الرئييس أأو معل ميكن لها اإجنازه بكفاءة وفعالية أأكرب مما ميكن ضامنه يف املقر
الرئييس.
 .4وهناك مخسة وظائف تليب معيار القمية املضافة وعدم ازدواجية العمل املضطلع به يف املقر الرئييس.
 .5وتمتثل الوظيفة ا ألوىل يف خدمات ادلمع احمليل ألنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية (نظام اتفاقية التعاون بشأأن
الرباءات ،ونظام مدريد للعلمات ،ونظام لهاي للتصاممي الصناعية ،ومركز الويبو للتحكمي والوساطة) .وتس متد الويبو حنو
 %95من اإيرادااها من الرسوم املفروضة عىل اخلدمات املقدمة مضن أأنظمهتا العاملية للملكية الفكرية.
 .6ويأأيت الطلب عىل أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية من لك ربوع العامل .ويف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
اذلي ميثل حنو  %25من اإيرادات املنظمة ،يأأيت  %30من الطلب من ا ألمريكتني ويأأيت أأكرث من  %39منه من أس يا.
وبعبارة أأرر يأأيت أأكرث من ثليث الطلب من مقديم الطلبات العاملني يف مناطق زمنية تكون ساعات العمل فهيا ،أأساسا،
خلل فرتة الليل يف جنيف أأو بعد مواقيت العمل بتوقيت جنيف.

 9اتفق معوما يف اجامتعني تشاوريني مفتوحني وغري رمسيني عقدا يف  83ديسمرب  1080و 86يونيو  1088عىل ما ييل:
( )8ينبغي أأن جتلب املاكتب اخلارجية قمية مضافة و أأن تضطلع اب ألنشطة اليت ميكهنا أأن تسدهيا بكفاءة وفعالية أأكرب مما ميكن ضامنه يف املقر الرئييس؛
( )1وميكن أأن متزج املاكتب اخلارجية بني وظائف خمتلفة مبا يس تجيب ل أأولوايت واخلصوصيات ا إلقلميية؛
( )3ول ينبغي اإنشاء مكتب خاريج جديد اإل اإذا لانت املنظمة قادرة من الناحية املالية عىل اإنشائه؛
( )4وينبغي اتباع ُنج تدرجيي وحذر إازاء اإنشاء وظائف املاكتب اخلارجية وختصيص املوارد لها.
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 .2ويمتثل جزء أأسايس من اخلدمات اليت تقدهما الويبو فامي خيص ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية يف توفري خدمات
الإعلم واملساعدة ملس تخديم ت ك ا ألنظمة .ففامي يتعلق ،مثل ،ابخلطوط الإعلمية لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ونظام مدريد (رطوط مبارشة للرد عىل الاس تفسارات) ،تتلقى املنظمة حنو  5000ماكملة يف الشهر وحنو  8000رساةل
اإلكرتونية يوميا .وفامي خيص نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،يأأيت حنو  %3174من املاكملات من ا ألمريكتني ويأأيت %12
مهنا من أس يا .وميكن للماكتب اخلارجية القيام بدور أأسايس يف دمع أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية يف املناطق الزمنية
املعنية وابللغة املس تخدمة حمليا.
 .1والوظيفة الثانية يه تقد م ادلمع اإىل ش بكة الويبو العامة للس تجابة لطلبات الزابئن .فاملنظمة تتلقى لك أأس بوع ألف
املاكملات املتعلقة ابمللكية الفكرية وبرانمج العمل العام من ماكتب امللكية الفكرية وسائر ولالت ادلول ا ألعضاء ومن امجلهور
معوما .ويف يونيو  ،1081وضعت ش بكة عاملية للس تجابة لت ك املاكملات ابس تخدام املاكتب اخلارجية املوجودة يف ريو دي
جانريو وس نغافورة وطوكيو ،وكذكل املكتب التنس يقي الاكئن بنيويورك .فاإذا اتصل خشص برمق الويبو العام بعد سعات العمل
املطبقة يف جنيف فاإن املاكملة حتال ،بشلك أيل وحسب توقيهتا ،اإىل أأحد املاكتب اخلارجية القامئة اذلي يتوىل الرد علهيا .وقد
أأثبتت هذه اخلدمة ،خلل الفرتة القصرية اليت مرت منذ البدء بتوفريها ،أأُنا جتلب قمية مضافة عالية للخدمات اليت تقدهما
املنظمة.
 .9وتمتثل الوظيفة الثالثة (املقرتحة) يف اإدارة املواقع املنسوخة فامي خيص أأنظمة تكنولوجيا املعلومات ،واملنصات وقواعد
البياانت ألغراض ا ألمن املعلومايت ،واس مترارية العمل ،واس تدراك العطل ،وتقامس ا ألعباء .وتعمتد لك اخلدمات اليت توفرها
الويبو اعامتدا شديدا عىل ا ألنظمة املعلوماتية .وي م تلقي معظم الطلبات مضن ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية ومعاجلهتا
ابس تخدام أأنظمة ش بكية .ويف الوقت اذلي تزايد فيه اعامتد املنظمة عىل املنصات وا ألنظمة املعلوماتية الش بكية تعاظمت
صورة امللكية الفكرية دل امجلهور ،مما زاد من تعرض أأنظمة املنظمة املعلوماتية للهجامت الإلكرتونية .ففي العام املايض ،مثل،
قامت مجموعة " أأنونميوس" بعدة من جهامت جحب اخلدمة املوزع عىل مواقع اإلكرتونية لولالت بابعة لدلول ا ألعضاء وذكل
احتجاجا عىل س ياسات أأو مبادرات خمتلفة انهتجت يف جمال امللكية الفكرية.
 .80وابلعمل ،اسرتاتيجيا ،عىل اإنشاء عدد حمدود من املواقع املنسوخة اليت ميكن اإداراها أأو ا إلرشاف علهيا من خلل
املاكتب اخلارجية س يتس ىن تعزيز أأمن منصات املنظمة و أأنظمهتا املعلوماتية ،وزايدة القدرة عىل ضامن اس مترارية معلها ،وتعزيز
القدرة عىل اس تدراك العطل وعىل مواءمة املدة الزمنية اللزمة للس تجابة للمس تخدمني من ش ىت ربوع العامل.
 .88والوظيفة الرابعة يه توفري ادلمع التقين فامي خيص خمتلف برامج املساعدة التقنية اليت يديرها قطاع البنية التحتية
العاملية التابع للمنظمة .وتشمل ت ك الربامج تنفيذ أأنظمة ا ألمتتة لفائدة ماكتب امللكية الفكرية ،حيث جيري اإجناز مرشوعات
يف أأكرث من  10بدلا؛ وإانشاء مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر تتيح معلومات عن الرباءات وغريها من املعلومات العلمية
والتقنية ملاكتب امللكية الفكرية واجلامعات واملسسسات البحثية يف ش ىت ربوع العامل النايم؛ وتنفيذ ا ألنظمة املعلوماتية لفائدة
مجعيات حتصيل الإباوات دعام لإدارة حق املسلف .وتقتيض ت ك الربامج وغريها من الربامج الشبهية ،اليت بلغ الطلب علهيا
مس توايت هائةل ،دعام تقنيا مكثفا ميكن توفريه بأأعىل مس تو ممكن من املردودية عن طريق خرباء يعملون دل املاكتب
اخلارجية ،بدل من توفريه ابإرسال خرباء من املقر الرئييس.
 .81أأما الوظيفة ا ألخرية فتتعلق بتكوين الكفاءات العامة وغري ذكل من أأنشطة التعاون الإمنايئ اليت تضاف اإىل ت ك
املذكورة يف الفقرة السابقة .وتغطي أأنشطة تكوين الكفاءات نطاقا واسعا ،مبا يف ذكل املسمترات والندوات التدريبية والتدريبات
ذات الطابع التقين اليت تقدم يف ماكن العمل (لفائدة فاحيص الرباءات أأو العلمات التجارية أأو لفائدة املوارد البرشية التقنية
فامي خيص قواعد البياانت التقنية عىل سبيل املثال) ،واملشاركة يف برامج ودورات أألادميية ،وزايرات دراس ية ودورات
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تدريبية يف ماكتب أأجنبية للرباءات .ومن الواحض أأن تنفيذ جزء من أأنشطة املنظمة يف جمال تكوين الكفاءات عرب املاكتب
اخلارجية من ا ألمور اليت ميكهنا أأن تفيض اإىل حتقيق وفورات من خلل رفض أأسفار املوظفني العاملني يف املقر الرئييس.

كيف تسدي املاكتب اخلارجية القامئة هماهما؟
 .83نفذت رطة عىل مد العام املايض من أأجل حتسني خدمات املاكتب اخلارجية القامئة وتعزيز دورها .وحدد حمور
تركزي للك مكتب ،واخلطة بصدد حتقيق نتاجئ جيدة:
" "8يركز مركز الربازيل عىل دمع ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية ،ل س امي ما خيص أأنشطة حفص نظايم مدريد ولهاي من
قبل الربازيل؛ واملشاركة يف الش بكة العاملية للس تجابة لطلبات الزابئن؛ وتقد م ادلمع اللزم اإىل املرشوعات العديدة
اجلاري تنفيذها يف جمايل املعلوماتية والبنية التحتية عىل مس تو ماكتب امللكية الفكرية يف منطقة أأمرياك اللتينية؛
والتعاون فامي بني بدلان اجلنوب .ومت التوقيع عىل مذكريت تفامه جديدتني مع حكومة الربازيل قدمت الربازيل يف
اإطارهام دعام ماليا خسيا .ومبوجب اإحد املذكرتني يتعاون مركز الويبو للتحكمي والوساطة مع املكتب الربازييل للملكية
الفكرية عىل اإدارة معليات الوساطة فامي خيص الاعرتاضات واملنازعات املتعلقة ابلعلمات التجارية .ومبوجب املذكرة
الثانية تقوم الربازيل بمتويل سلسةل من ا ألنشطة واملرشوعات املندرجة يف اإطار التعاون فامي بني بدلان اجلنوب.
" "1ويركز مركز الياابن عىل دمع ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية ،ل س امي ما خيص نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ونظام مدريد و أأنشطة حفص نظام لهاي من قبل الياابن؛ واملشاركة يف الش بكة العاملية للس تجابة لطلبات الزابئن؛
و أأنشطة تكوين الكفاءات ،املموةل اإىل حد كبري من املساهامت السصية حكومة الياابن .وجيري حتقيق نتاجئ ممتازة من
خلل التعاون الوثيق بني مكتب الويبو والرشلات الياابنية .وشهدت الطلبات املقدمة من الياابن بناء عىل معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ،يف عام  ،1081زايدة بنس بة تفوق  ( %80أأضيفت اإىل جحم ميثل أأكرث من  %10من اجملموع
العاملي ل إليداعات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات) (مما يتجاوز املعدل العاملي مبراحل) وشهدت الطلبات
املقدمة بناء عىل نظام مدريد زايدة بأأكرث من  %30يف الفرتة نفسها.
" "3ويركز مكتب س نغافورة عىل دمع ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية ،ل س امي ما خيص الانضامم املقرتح لدلول ا ألعضاء
يف رابطة أأ م جنوب رشق أس يا (مجموعة الس يان) اإىل نظايم مدريد ولهاي حبلول عام 1085؛ واملشاركة يف
الش بكة العاملية للس تجابة لطلبات الزابئن؛ وتقد م ادلمع اللزم اإىل املرشوعات العديدة اجلاري تنفيذها يف جمايل
املعلوماتية والبنية التحتية ابلتعاون عىل مس تو ماكتب امللكية الفكرية يف منطقة جنوب رشق أس يا؛ ودمع تنفيذ
رطة العمل الطموحة اليت اعمتداها مجموعة الس يان يف جمال امللكية الفكرية للفرتة .1085-1088

ملاذا هناك حاجة اإىل املاكتب اخلارجية؟
 .84اإن الطلب عىل اإنشاء ماكتب خارجية جديدة ليس صادرا عن ا ألمانة ،بل عن ادلول ا ألعضاء اليت قدمت أأكرث من
 10دوةل مهنا طلبات اإىل املدير العام مناشدة اإايه اإنشاء ماكتب من هذا القبيل يف أأراضهيا .غري أأنه يعتقد أأن من شأأن
ش بكة حمدودة من املاكتب اخلارجية الاسرتاتيجية املوقع حتسني نوعية اخلدمات ومصداقية الويبو بوصفها منظمة تقدم
خدمات عاملية.
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ملاذا تقرر اقرتاح املواقع اليت حددت يف الربانمج واملزيانية؟
 .85تسوي الصني  873مليار نسمة .ولغهتا الوطنية يه املندرينية ،اليت تعد اإحد لغات الويبو وا أل م املتددة الرمسية.
ومت ك الصني أأكرب مكتب للعلمات التجارية يف العامل و أأكرب مكتب للرباءات و أأكرب مكتب للتصاممي و أأحد أأكرب و أأنشط
القطاعات الإبداعية.
 .86ويشهد نشاط امللكية الفكرية يف الصني تطورا هائل .وعىل مد الس نوات امخلس عرشة املاضية ،ارتفع عدد طلبات
الرباءات املودعة يف الصني من  81 699طلبا اإىل  516 481طلبا ،وانتقل عدد طلبات العلمات التجارية من 821 846
طلبا اإىل  8 052 410طلبا فامي تطور عدد طلبات التصاممي الصناعية من  82 611طلبا اإىل  518 461طلبا:
التصاميم الصناعية
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الشلك  :8طلبات الرباءات والعلمات التجارية والتصاممي الصناعية يف الصني
 .82ويمنو بوترية رسيعة جدا عدد طلبات امللكية الفكرية احمللية يف الصني اليت ي م تدويلها عن طريق الإيداعات بناء عىل
أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية .وتودع الصني ما يفوق بقليل  %80من طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ويتوقع
أأن تتجاوز أأملانيا يف س نة  1083لتصبح اثلث أأكرب مودع لطلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بعد الولايت املتددة
ا ألمريكية والياابن .والصني يه اثمن أأكرب مودع لطلبات مدريد (تودع أأكرث من  %5من مجموع طلبات مدريد) ويه أأكرث
البدلان تعيينا يف نظام مدريد ( أأي البدل اذلي يعينه يف غالبا ا ألحيان املودعون يف مجيع أأحناء العامل محلاية علمااهم التجارية).
ويدرس البدل جبدية انضاممه اإىل نظام لهاي.
 .81وتعد الصني من أأكرب مس تخديم أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية يف العامل .وعند النظر اإىل مس تو الطلبات
احمللية ،تتبني الإماكانت الهائةل لتحقيق مزيد من المنو يف اس تخدام أأنظمة الويبو .ومع ذكل ومن أأجل حتقيق ذكل ل بد من
مشاركة مكثفة لقطاع ا ألعامل يف الصني ابللغة الصينية .واندرة املنظامت اليت تعمتد عىل الصني لتحقيق جزء كبري من اإيرادااها
ول يكون لها تواجد هناك خلدمة السوق الصينية .ومن املتوقع أأيضا أأن تضطلع الصني يف املس تقبل بدور يزتايد أأمهية يف
أأنشطة بناء القدرات.
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الاحتاد الرويس
 .89حيتل الاحتاد الرويس املركز التاسع يف العامل من حيث عدد الساكن ،اإذ يبلغ عدد ساكنه أأكرث من  840مليون نسمة.
واللغة الروس ية يه اإحد اللغات الرمسية يف لك من ا أل م املتددة والويبو ويتددث ةها أأيضا رشحية عريضة من الساكن يف
مجيع أأحناء أس يا الوسطى و أأورواب الرشقية.
 .10وما انفكت قيادة الاحتاد الرويس عىل أأمهية امللكية الفكرية والابتاكر يف حتقيق التمنية الاقتصادية املس تدامة يف
البدل .وبارخيه يف جمال العلوم بارخي زارر ابلإجنازات وإانتاجه الابداعي يف ا ألدب والسيامن واملوس يقى انتاج غين .واس تخدام
امللكية الفكرية يف تزايد مطرد .وعىل مد الس نوات امخلس عرشة املاضية ،ارتفع عدد طلبات الرباءات املودعة يف الاحتاد
الرويس من  14 444طلبا اإىل  48 484طلبا وانتقل عدد طلبات العلمات التجارية من  18 403طلبات اإىل 56 156
طلبا فامي ازداد عدد طلبات التصاممي الصناعية من  8 320طلبا اإىل  3 992طلبا:
التصاميم الصناعية
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الشلك  :1طلبات الرباءات والعلمات التجارية والتصاممي الصناعية يف الاحتاد الرويس
 .18ويزتايد أأيضا اس تخدام الاحتاد الرويس ألنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية .وارتفعت الطلبات اليت أأودعها املودعون
يف الاحتاد الرويس اإىل حد كبري عىل مد الس نوات امخلس املاضية .وازداد عدد طلبات مدريد بنس بة  %8972يف س نة
( 1081بعد أأن ارتفعت بنس بة  %3576يف الس نة اليت س بقهتا) ،مما جيعل الاحتاد الرويس باسع أأكرب مودع بناء عىل نظام
مدريد .وهو أأيضا البدل الثالث الأكرث تعيينا يف نظام مدريد .وينظر الاحتاد الرويس جبدية الانضامم اإىل نظام لهاي.
 .11وإانشاء مكتب خاريج يف الاحتاد الرويس من شأأنه توفري مزااي كثرية من حيث تعزيز مشاركة البدل يف أأنظمة الويبو
العاملية للملكية الفكرية ،مما يتيح للمنظمة فرصة تقد م اخلدمات بفعالية أأكرب لإقلمي شاسع وللمناطق احمليطة به ويساعد عىل
تكوين الكفاءات لس تخدام امللكية الفكرية يف اإقلمي هيدف فيه معظم الاسرتاتيجيات الاقتصادية الوطنية اإىل اس تخدام
قاعدة موارد غنية أكساس للقمية املضافة يف صناعات تقوم أأكرث عىل املعارف.
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الولايت املتددة
 .13اقتصاد الولايت املتددة ا ألمريكية هو أأكرب اقتصاد يف العامل وحتتل الولايت املتددة املركز الثالث من حيث عدد
الساكن .ويه أأكرب مودع لطلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،حيث تودع حوايل  %12من مجموع الطلبات .ويه اثين
أأكرب مودع لطلبات مدريد ،اإذ تودع  %8173من مجموع الطلبات ،وتعد البدل الثالث الأكرث تعيينا يف نظام مدريد .ومن
املتوقع أأن تنضم اإىل نظام لهاي يف املس تقبل القريب .ودلهيا كذكل أأكرب الصناعات الإبداعية يف العامل .فالبدل ،ابرتصار ،هو
أأكرب منتج للمنتجات الابتاكرية والإبداعية يف العامل.
 .14وولية لاليفورنيا يه موطن وادي الس يليكون اذلي حيظى ابإجعاب كبري وحيتذي به الكثريون ويضطلع بدور رائد يف
نظام الابتاكر الناحج .ويكون مودع أأو خمرتع واحد عىل ا ألقل من لاليفورنيا يف ما يقارب نصف طلبات معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات املودعة من الولايت املتددة ا ألمريكية ويف أأكرث من  %80من مجموع اإيداعات هذه املعاهدة .ويفوق عدد
طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت تودعها جامعة لاليفورنيا عدد الطلبات اليت تودعها بناء عىل ت ك املعاهدة أأية
جامعة أأرر يف العامل .ووفقا ألرقام مكتب الولايت املتددة للرباءات والعلمات ( )USPTOظلت الرباءات ا ألمريكية
املمنوحة للمودعني من لاليفورنيا يف زايدة مطردة عىل مد الس نوات املاضية ،حيث بلغت  %1574من مجمل الرباءات
املمنوحة للمقميني يف الولايت املتددة يف س نة  .1080ولاليفورنيا يه أأيضا موطن هوليوود اليت تعترب مركز أأكرب صناعة
سيامنئية يف العامل.
 .15ومثة فرصة ساحنة لزايدة اس تخدام أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية عن طريق التواجد يف وادي السليكون .وهذا
التواجد من شأأنه أأيضا توفري وس يةل أأكرث فعالية خلدمة أأكرب قاعدة زابئن لت ك ا ألنظمة يف العامل.

أأفريقيا
 .16تضم أأفريقيا  54بدلا وتشلك اإقلامي واسعا ويه غري ممثةل يف املاكتب اخلارجية املوجودة .وقد تناىم ابطراد الاهامتم
ابلويبو وامللكية الفكرية يف الإقلمي ول س امي يف الوقت احايل اذلي اس تقرت فيه معدلت المنو وصارت فيه أأفريقيا ،معوما،
الإقلمي ا ألرسع منوا يف الاقتصاد العاملي .ومثة حاجة كبرية اإىل أأنشطة تكوين الكفاءات من أأجل زايدة اس تخدام الإقلمي لنظام
امللكية الفكرية واملشاركة فيه.
 .12وسريكز أأساسا املاكتبان اخلارجيان املقرتح اإنشاؤهام يف أأفريقيا عىل تكوين الكفاءات ،كام هو موحض يف وظائف
املاكتب اخلارجية املذكورة أأعله .ومل حيدد بعد مقر املكتبني املقرتحني يف أأفريقيا ويشلك ذكل موضوع نقاش متواصل مع
اجملموعة ا ألفريقية وفامي بني أأعضاهئا.

ما يه رطط اإنشاء ماكتب خارجية أأرر ؟
 .11اإن اإنشاء املاكتب اخلارجية هو معلية وليس حداث منفردا .وإانشاء مخسة ماكتب جديدة يف غضون الثنائية هو العدد
ا ألقىص اذلي ميكن استيعابه مضن ت ك الفرتة الزمنية من أأجل ضامن تنفيذ ذكل بسلسة .ومع ذكل ،هناك طلبات قوية
لإنشاء ماكتب اإضافية .فعىل سبيل املثال ،دعت مجموعة بدلان أأمرياك اللتينية والاكرييب اإىل اإنشاء مكتب اثن يف الإقلمي،
وابخلصوص يف بدل انطق ابلإس بانية ،و أأما الهند اليت حتتل املركز الثاين يف العامل من حيث عدد الساكن واملركز العارش يف
ترتيب اقتصادات العامل ،فقد طلبت اس تضافة مكتب خاريج .وميكن توس يع هذه القامئة .وس تحتاج هذه الطلبات ا ألرر
اإىل مناقش هتا واختاذ قرار بشأأُنا وفقا ملد الاس تجابة للقرتاح احايل.
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كيف توافق جلنة التنس يق عىل التفاقات؟
 .19يعود اختاذ قرار اإنشاء مكتب خاريج جديد اإىل امجلعيات عند اعامتد الربانمج واملزيانية وبناء عىل مشورة جلنة
الربانمج واملزيانية وتوصيهتا .وهناك مسأأةل منفصةل عن قرار اإنشاء مكتب خاريج وتتعلق ابلرشوط وا ألحاكم اليت س يعمل
مبوجهبا مكتب خاريج يف بدل مضيف .وحتدد ت ك الرشوط وا ألحاكم ،مبا فهيا تطبيق الامتيازات واحصاانت ،يف اتفاق
يقدم اإىل جلنة التنس يق للموافقة عليه .ول يشلك ذكل التفاق اتفقا لإنشاء مكتب ما ،ولكنه اتفاق بشأأن الرشوط وا ألحاكم
اليت س يعمل مبوجهبا مكتب خاريج.
[ُناية املرفق اخلامس عرش والوثيقة]

