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 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 واخلمسون الرابعةسلسلة االجتماعات 
ىل  11من جنيف،   1024سبمترب  00اإ

 
 

 املكاتب اخلارجية 

عدادمن  مانة اإ  الأ

اذلي ورد سابقا يف " )توجهيية بشأأن ماكتب الويابو اخلارجيةال اباد  مرشوع ال حتتوي هذه الوثيقة عىل " .2
قامئة الابدلان اليت أأعربت عن اس تعدادها لس تضافة ماكتب الويابو اخلارجية" )اليت وردت و  (WO/PBC/22/25 الوثيقة

ىل جلنة وق   (،WO/PBC/22/LIST OF COUNTRIES سابقا يف الوثيقة الزيانية يف الربانمج و دم الرشوع والقامئة اإ
ىل  2دورهتا الثانية والعرشين )من   تكل القامئة.( بعد حتديث 1024 سبمترب 5اإ

ىل أأن و  .1 يف  تقّرروالاحتادات اليت تديرها الويابو، لك يف ما يعنيه، مجعيات ادلول الأعضاء يف الويابو جتدر الإشارة اإ
رشاد من رئيسة امجلعية العامة، بشأأن الاباد  التوجهيية "سلسةل الاجامتعات الثانية وامخلسني  مواصةل الشاورات الفتوحة، ابإ

نشاء ماكتب خارجية للويابوA/52/5الوثيقة مرفق القرتحة التعلقة مباكتب الويابو اخلارجية، كام وردت يف  مع  ، وبشأأن اإ
ىل سلسةل واثئق مبا فهيا، عىل سب ما يتعلق بذكل من مجيع الاقرتاحات و  مراعاة يل اذلكر ل احلرص، الواثئق القدمة اإ

طار تلجمعيال الاجامتعات احلادية وامخلسني  ىل سلسةل الاجامتعات الثانية وامخلسني  24الابند  يف اإ من جدول الأعامل واإ
طار الابند  زاء السار، من جدول الأعامل، والواقف والانشغالت اليت أأبدهتا ادلول الأعضاء، مبا يف ذكل اإ  5للجمعيات يف اإ

يك تنظر جلنة الربانمج والزيانية يف ذكل وتصدر توصية وتتخذ امجلعية العامة  خالل اجامتعي جلنة الربانمج والزيانية وامجلعيات
 (.A/52/6 من الوثيقة 221)انظر الفقرة  "1024سبمترب  دورهتا القبةل يف قرارا يف هذا اخلصوص يف

فيتشن من أألانيا تيسري الشاورات حول مسأأةل ماكتب الويابو اخلارجية. لسفري والمتست رئيسة امجلعية العامة من ا .0
ىل يوليو مثانية اجامتعات عقد وبعد  طار الشاورات الفتوحة يف الفرتة من مايو اإ  1024 يوليو 22، قدم اليرس يف 1024يف اإ

ىل رئيسة امجلعية."  توجهيية بشأأن ماكتب الويابو اخلارجيةال اباد  مرشوع ال العنونة "الوثيقة   اإ
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يف دورهتا اللجنة قرارات اليت اختذهتا اليف قامئة  "الاكتب اخلارجية"بشأأن لجنة الربانمج والزيانية ل وسرتد أأية قرارات  .4
ىل  2الثانية والعرشين )  (.A/54/5( )الوثيقة 1024سبمترب  5اإ

[انالرفق]ييل ذكل 
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الأولالرفق   

 21:25، الساعة 1024ليو يو  22     اليرّس 

 مباد  توجهيية بشأأن ماكتب الويابو اخلارجية

نشاء ش ابكة  .2 ه الاباد  التالية دور أأمانة الويابو واختاذ القرار من قبل ادلول الأعضاء بشأأن اإ ]مس تدامة وذات جحم توّجِّ
طار القامئ عىل النتاجئ تضيف قمية وكفاءة وفعالية واحضة يف  من ماكتب الويابو اخلارجيةمناسب وحمدود[ تنفيذ الربامج وفقا لالإ

من خالل العمليات يف  تنفيذهانسقة ومتاكمةل مع مقر الويابو الرئييس وبنحو قد ل ميكن خبالفه بطريقة م للربانمج والزيانية، و 
 مقر الويابو الرئييس.

 ويابوخارجية جديدة للبل ادلول الأعضاء لإنشاء ماكتب شفافية الإجراءات واختاذ القرار من ق  :أألف

وطنية، أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة ينبغي للك دوةل عضو ترغب يف اس تضافة مكتب خاريج بصفهتا ال .1
ذا ما اتفق  قلميية، اإ رئيس امجلعية العامة ابلغ عىل ذكل، أأن ختطر رئيس امجلعية العامة والدير العام بذكل كتابيا. وي أأعضاؤها اإ

ت فعال، بصفهتا ادلول الأعضاء، دون تأأخري، ابس تالمه ذكل الإخطار. ول تنطابق هذه الفقرة عىل ادلول الأعضاء اليت قام
قلميية  بتقدمي الإخطارات الكتوبة.، الوطنية أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة اإ

 مجموعة أأو بدلان مجموعة عن نيابة أأو الوطنية بصفهتا خاريج مكتب اس تضافة يف ترغب اليت العضو لدلوةل وينبغي .0
قلميية ذا ما اتفق  ،اإ )اللجنة(.  والزيانية الربانمج جلنة فيه تنظر يك العام الدير خالل من اقرتاحا تقّدم أأن ،عىل ذكلأأعضاؤها اإ

عداد ذكل الاقرتاح. وتقدم ا ىل لأمانةوجيوز لدلوةل العضو الامتس مساعدة الأمانة يف اإ  من الواردين والاقرتاح الإخطار اللجنة اإ
 .العضو ادلوةل

ىل لأمانةتقدم او  )اثنيا(.0 ىل يستند منفصال، ]تقنيا[ تقريرا كذكل  اللجنة اإ  اخلاريج كتبال  [جدوى] عن حقائق، اإ
. وينبغي أأن تش متل الوثيقة أأيضا عىل العلومات الوجهية ابلنس ابة التوجهيية الاباد هذه  معومدى متاش يه  القرتحاجلديد 

ىل توصية ةأأي تقدمي بغرض والوثيقة الاقرتاح يف اللجنة تنظرس و . 21)اثنيا( و20لالعتابارات الواردة يف الفقرتني   امجلعية اإ
 .العامة

نشاء الكتب توصياهتا، مبا يف ذكل اللجنة تقريرمجلعية العامة يف وستنظر ا .4 ، من أأجل اختاذ قرار هنايئ خبصوص اإ
 اخلاريج اجلديد.

ن جلنة التنس يق ستنظر يف الوافقة عىل اتفاق مقرتح  .5 نشاء مكتب خاريج، فاإ ويف حال وافقت امجلعية العامة عىل اإ
 من اتفاقية الويابو. 21 ني الدير العام ابلنيابة عن الويابو والابدل الضيف، مبا يامتىش وأأحاكم الادةب

 الغزى من الاكتب اخلارجية :ابء

ليه يف الفقرة  .6 الغزى من الكتب اخلاريج ويقرتح وليته مع بيان: أأية احتياجات  0ينبغي أأن حيّدد الاقرتاح الشار اإ
ىل الأ و  ن وجدت  وبيان القمية الضافة اإ قلميية اإ برامج  أأنشطة تنفيذغراض والنطاق القرتح لأأنشطة، مبا فهيا الأنشطة الإ

يالء عناية خاصة لالعتابارات احملّددة يف القسمني دال وهاء.النظمة  ، مع اإ

قرارا بأأن ولية لك مكتب خاريج قد تكون خمتلفة حسب ما تقّرره ادلول الأعضا .1 ء يف الويابو، جيوز أأن يشمل واإ
 يف أأي مكتب خاريج ما ييل:الأسايس نطاق الأنشطة 
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  قدما هبا واليض أأنشطة تنفيذ برامج النظمة دمع عىل الفكرية للملكية الوطين الكتب مع التعاون "2"

 الفكرية  اللكية خلدمات الفعال ابلس تخدام الهنوض طريق عن ذكل يف مبا والإبداع الابتاكر وتعزيز "1"

ذاكءو  "0" ذاكء فهمها وتعميق الفكرية ابللكية الوعي اإ   احرتاهما واإ

 والتفاقيات العاهدات ذكل يف مبا العالية، الفكرية اللكية خدمات مس تخديم لفائدة الزبون خدمات وتقدمي "4"
  الويابو تديرها اليت

 التكنولوجيا  ونقل ابلتمنية للهنوض كأداة الفكرية اللكية اس تخدام عىل والساعدة "5"

 اس تخدام زايدة أأجل من الوطنية الفكرية اللكية لاكتب والتقين الس يايس اجملالني يف ادلمع وتوفري "6"
  الفكرية اللكية

ماكنية اس تكشاف للويابو جيوز اللجنة، موافقة حال ويف "1"  بفائدة تعود أأخرى نشطةأأ  خاريج مكتبينفّذ  أأن اإ
 .الويابو يف الأعضاء ادلول عىل

مبعاجلة تتعلق أأنشطة أأية اخلارجية الويابو ماكتب تنفّذ لنو  .1
1

 بشأأن التعاون معاهدة عىل بناء الودعة ادلولية الطلابات 
 تتصل بذكل. ماليةت معامال أأية أأو، لهاي ونظام مدريد ونظام الرباءات

 الوطنية الإدارات مسؤولية من أأساسا تكون اليت الهام حتّمل دون ولكن الأنشطة اس تكامل اخلارجية للماكتب كنومي .9
 .الفكرية ابللكية العنية

قلميي :جمي  نشاط اإ

مع برامج الويابو  يامتىش مبا ،1 الفقرة يف احملّدد الأسايس للنطاقتكون مماثةل  أأنشطة اريجاخل كتبال  ذفّ ين أأن جيوز .20
قلميية ويدمعها  حال موافقة الابدلان اليت سيشملها الكتب اخلاريج عىل ذكل. يف ،العمتدة يف مجموعة بدلان أأو مجموعة اإ

 العادية، الويابو برامج بأأنشطة يتعلق فامي ذاهتا الإقلميية النطقة يف أ خر بدل أأي حبقوق الأنشطة تكل متّس  لو )اثنيا(20
ىل تكل الوطين الصعيد عىل س امي ل  الابدلان مبارشة من مقر الويابو الرئييس.، مبا يشمل تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإ

 الزيانية واس مترارية الالية الاس تدامة :دال

قرار  .22 ىل واحلاجة الأعضاء، ادلول بني فامي التمنية مس توايت بتفاوت ااإ  مساس دون الإقلميية للماكتب ابلوارد الاحتفاظ اإ
 ابلستناد)اثنيا(، 0التقرير النصوص عليه يف الفقرة  ّددحي مبارشة، الرئييس الويابو مقر مع التعامل ختتار اليت الأعضاء ابدلول

ىل  :ييل مبا يتعلق فامي القرتح، اخلاريج للمكتب التقنية اجلدوىع، وقائ اإ

نشاء انعاكسات "2"  وتاكليفه الزيانية واس مترارية الالية الاس تدامة ذكل يف مبا الزيانية، عىل اخلاريج الكتب اإ
  ادلورية

 .اخلاريج للمكتب القرتح طالنشا من حتققهيا المكن الفعالية وفورات "1"

                                                
1

 .التخزين أأو التجديد أأو الرتاخيص يف احلقوق نقل عند التنازل أأو النرش أأو التناول أأو الفحص أأو الابحث أأو الراجعة أأو الإحاةل أأو الاس تالم مثال، 
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 عرض أأي بشأأن الأعضاء ادلول تتخذه قد اذلي الهنايئ الس يايس ابلقرار)اثنيا( 0التقرير النصوص عليه يف الفقرة  ّس مي لو
 .للويابو خاريج مكتب ابس تضافة

المتويل اذلي يوفره الابدل الضيف أأو بدل أ خر يوّد الإسهام يف  ول يفرض متويل الاكتب اخلارجية، من غري )اثنيا(.22
ضايف عىل ادلول الأعضاء غري ما هو خمّصص يف الزيانية العادية العمتدة.  تشغيل ذكل الكتب، أأي عبء مايل اإ

سهامه يف عىل اخلارجية الويابو ماكتب لش ابكة الزيانية واس مترارية الالية الاس تدامة ضامن عىل القدرة دمتس تع و  .21  مدى اإ
مانة وينبغية، للمنظم السائدة الالية احلاةلحتقيق نتاجئ الربامج، وفعالية معهل من حيث التلكفة، و   الأعضاء ادلول تطلع أأن لأأ

 .الالمئ النحو عىل الاعتابارات هبذه

 قعاالو /اجلغرافية اجلوانب :هاء

يالء الاعتابار الواجب لابدأأ الش ابكة  .20 اجلغرافية الس تدمية والعادةل والفعاةل فامي يتعلق مبوقع الاكتب اخلارجية ينبغي اإ
 احملمتةل. وينبغي أأن يكون للك مكتب خاريج موقع جغرايف حمّدد بوضوح للعمل فيه.

يالء الاعتابار الواجب للجوانب الإمن .24 قالمي اليت ل يوجد وينبغي اإ وجد كتب خاريج أأو لأأماكن اليت يا م فهيائية أأو لأأ
 ا مس تخدمو خدمات الويابو العالية الأساس ية للملكية الفكرية.فهي

قلمي أأو يف بدل جماور ل ينبغي أأن يشلك يف حد ذاته سببا  .25 ن وجود مكتب خاريج يف اإ  مقدم منطلب لرفض مث اإ
 قرارا بشأأنه.تتخذ و امجلعية العامة يك تنظر فيه دوةل عضو يف ذكل الإقلمي ذاته 

ن  .26 ىل الساس بنطاق مكتب خاريج قامئ لتنفيذ أأنشطة برامج الويابو العمتدة يف ول يؤدي اإ شاء مكتب خاريج جديد اإ
قلميية، حسب ما تتفق عليه ادلول الأعضاء العنية.  بدله الضيف، أأو مع مجموعة من الابدلان أأو مجموعة اإ

ىل الساس .21 نشاء مكتب خاريج يف دوةل عضو معّينة اإ اجلغرايف  يف الإقلميالأخرى حبقوق ادلول الأعضاء  ول يؤدي اإ
زاء مقر الويابو الرئييس.  ذاته ول مبامرسة عالقاهتا اإ

 مساءةل الاكتب اخلارجية/تقاريرها :واو

دارة القامئة عىل النتاجئ وأأساسها التنظميي. وعندما ينشأأ الكتب  .21 طار الويابو لالإ لك الاكتب اخلارجية جزء ل يتجزأأ من اإ
ىل اللجنة اليت حتيل وي قمّي اريج ويابدأأ معهل، ي رصد اخل أأداؤه وأأنشطته عىل أأساس مؤرشات ونتاجئ الأداء، ويابلّغ ذكل اإ

ىل امجلعية العامة، حسب الاقتضاء.  بدورها توصياهتا اإ

جراءاهتا العادية.وس تقتين الويابو مبارشة الأهجزة والعدات العلوماتية الالزمة مجليع ماكتب الويابو اخلارجية ابتاّبا .29  ع اإ

 التنفيذ والاس تعراض :زاي

 تطاّبق هذه الاباد  التوجهيية تطابيقا شامال عىل مجيع الاكتب اخلارجية القامئة واحملمتةل. .10

ابا لتطور الظروف يف حميط معل الويابو، يتعني اس تعراض هذه الاباد  التوجهيية والوافقة علهيا مبوجب قرار  .12 وحتس ّ
 عامة.من امجلعية ال
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 تقيمي / تقدير معل ش ابكة الاكتب اخلارجية .11]

بأأمكلها. وس تبّت اللجنة يف توقيت ذكل الاس تعراض  : "ستس تعرض اللجنة ش ابكة الاكتب اخلارجيةاجملموعة الأفريقية
 ومواصفاته، رهن توافر الوارد والزيانية اخملّصصة."

قرارا بقدرة النظمة احملدودة ع2: ""اجملموعة ابء نشاء ماكتب " اإ ىل فتح ماكتب خارجية، وتقيّدا بهنج تدرجيي وحذر عند اإ
 1021-1026و 1025-1024 خارجية، لن ي فتح أأكرث من مكتابني خارجيني اثنني يف لك ثنائية عىل مدى الثنائيات

 .1029-1021 و

رجية يف " ولتمتكّن الويابو من استيعاب الاكتب اخلارجية اجلديدة وتشغيلها، لن ت فتح ماكتب خا1"
بعد ذكل حىت تنهتيي اللجنة وامجلعية العامة من النظر يف النتاجئ والتوصيات النبثقة  ول 1012-1010 الثنائية

 عن تقيمي خاريج مس تقل لش ابكة الاكتب اخلارجية القامئة ويصدر مهنام قرار أ خر بشأأن جحم الش ابكة.

جراؤه يف أأواخر الثنائية 0" ، كيفية ومدى حتقيق الش ابكة بأأمكلها 1012-1010" وس يقّدر التقيمي، الزمع اإ
ضافة قمية وكفاءة وفعالية واحضة يف حتقيق الأهداف الاسرتاتيجية للمنظمة بطريقة  لأهدافها الرئيس ية المتثةّل يف اإ

وبنحو قد ل ميكن خبالفه حتقيقها من خالل العمليات يف مقر الويابو  منسقة ومتاكمةل مع مقر الويابو الرئييس
 "يس.الرئي

: ستس تعرض اللجنة جحم وأأداء ش ابكة الاكتب اخلارجية بأأمكلها بعد اعامتد هذه الاباد  التوجهيية يف ش ييل/الكس يك/بامن
وقت تقّرره لحقا وستتخذ، حسب نتاجئ ذكل الاس تعراض، القرارات الالزمة لضامن معل الش ابكة بكفاءة وحتقيقها 

 لأهدافها.[

[ييل ذكل الرفق الثاين]



A/54/12 
ANNEX II 

الثاينالرفق   

 1قامئة الابدلان اليت أأعربت عن اس تعدادها لس تضافة ماكتب الويابو اخلارجية

 1024 سبمترب 4أأمانة الويابو يف  ثهتادّ وحهتا قامئة أأعدّ 

 مقدمة كتابة )ابلرتتيب الأجبدي لأسامء الابدلان(:رمسية طلابات  أألف

 من الابعثة ادلامئة( 1020يناير  10اجلزائر )رساةل بتارخي  .2

تتضمن اقرتاحا،  1024أأغسطس  11ورساةل أأخرى بتارخي ، 1024 فرباير 22)رساةل بتارخي  أأذربيجان .1
 من الابعثة ادلامئة(والكهام 

بتارخي  ذاكرئيس ش ييل أ ن حتمل توقيعةل السفري وتتضمن رسا من 1020 مايو 21)رساةل بتارخي  ش ييل .0
 (1020 أأبريل

 من الابعثة ادلامئة( 1022يناير  1)رساةل بتارخي  مرص .4

ثيوبيا .5  من الابعثة ادلامئة( 1020 مارس 15)رساةل بتارخي  اإ

 (وزير التجارة والصناعة من 1020 أأغسطس 1)رساةل بتارخي  الهند .6

يران )مجهورية  .1  من الابعثة ادلامئة( 1020 سبمترب 6)رساةل بتارخي  (الإسالمية -اإ

 من الابعثة ادلامئة( 1020يناير  25)رساةل بتارخي  الكس يك .1

 (التصالوزير من  1022 نومفرب 11)رساةل بتارخي  الغرب .9

 (ق الؤلفحللمفّوضية النيجريية لالدير العام من  1009 سبمترب 15)رساةل بتارخي  نيجرياي .20

 (وزير العالقات اخلارجيةمن  1001 سبمترب 24)رساةل بتارخي  بامن .22

 (مفوض الكتب الكوري للملكية الفكريةمن  1022 فرباير 25)رساةل بتارخي  مجهورية كوراي .21

 (1020لتأأكيد طلابات شفهية مقدمة يف رئيس الوزراء من  1020 ديسمرب 6)رساةل بتارخي  رومانيا .20

 من الابعثة ادلامئة( 1024 يوليو 24)رساةل بتارخي  تونس .24

 من الابعثة ادلامئة( 1020 نومفرب 11)رساةل بتارخي  تركيا .25

 )ابلرتتيب الأجبدي لأسامء الابدلان(: من الابدل كابارمن قبل مسؤولني  شفهيا ةقدممرمسية طلابات  ابء

 بنغالديش .2

 الاكمريون .1

                                                
1

 هذه القامئة الطلابات العلقة فقط.تتضمن  
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 الأردن .0

 بريو .4

 الس نغال .5

 أأفريقياجنوب  .6

 التحدة الأمريكيةالولايت  .1

 زمبابوي .1

 ]هناية الرفق الثاين والوثيقة[


