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 ةسكاتب الويبو اخلارجي

مانة عداد الأ عالمية من اإ  وثيقة اإ

 مقدمة أأوًل.

النطاق  ةواسع ة  شق نام  2015يف يوليو  تقدع   يتال لجنة الويبو للربانمج واملزيانيةل يف ادلورة الثالثة والعرشين جرت  .1
طارموضوع ماكتب الويبو اخلارجية  بشأأن . "2016/17مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية " من 20الربانمج  يف اإ
د  دلول الأعضاء أأهنامداخالت يف ردها عىل  ذكرت الأمانةو  ل فهيا  وثيقةً  ا سو  ت عد د عالميًة ت فص  العمل اذلي تضطلع به اإ

الأمانة لتعزيز تاكمل هذه أأطلقهتا تفاصيل املبادرات الأخرية اليت  سو  تتضمن أأيضاً ، وأأن الوثيقة ماكتب الويبو اخلارجية
  .هاترابط و  املاكتب اخلارجية

 واملبادئ املهامماكتب الويبو اخلارجية:  اثنيًا.

، يف 2014و 2005نشئت بني عايم أ   اخلارجية. وتقع هذه املاكتب، اليتمن املاكتب  حمدودةً  ش بكةً متتكل الويبو  .2
تغطية تقترص (. و 2014والاحتاد الرويس ) ،(2014(، والصني )2010(، والربازيل )2006(، والياابن )2005س نغافورة )

 .منطقة رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا يغطيي س نغافورة اذلمكتب ابس تثناء تقع فهيا، ماكتب الويبو عىل البدلان اليت 

، وتنفيذ أأنشطة الرتوجي لأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية ودمعها :املهام الأساس ية ملاكتب الويبو اخلارجيةمن و  .3
وذكل لكه ب غية  ؛والتوعيةلتواصل فعاةل ل اسرتاتيجيات وتنفيذ  ،عاهدات الويبوالرتوجي مل، و اءاتتكوين الكفاملساعدة التقنية و 

ح اجملال لالبتاكر والإبداع لفائدة امجليع" ". الاضطالع بدور رايدي يف وضع نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية ي فسد
 تركزي لك مكتب خيتلف تبعاً فاإن هبا املاكتب اخلارجية، ضطلع الأعامل الأساس ية اليت تيه هذه الأنشطة ومع أأن 

دة اخلاصة ابالحتياجات ل  .تقع فهيا املاكتباملنطقة اليت أأو لبدلان واملتطلبات امل حدَّ
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نشاء ماكتب الويبو اخلارجية: وفامي ييل ا .4  مضافةً  املاكتب اخلارجية قميةً  حتقق" ينبغي أأن 1"ملبادئ الأساس ية اليت حتمك اإ
لتفادي ازدواج و  الرئييسالويبو معل يف مقر ما ي ضطلع به من  لس تكامليف تنفيذ الربامج بطريقة منسقة  وفعاليةً  وكفاءةً 
عىل الصعيد احمليل تلبيًة واخلصوصيات والاحتياجات امللموسة ولوايت الأ  تليبأأن للماكتب اخلارجية ينبغي " و 2؛ "اجلهود
طار  جزءاً  كونتينبغي أأن " و 4من حيث التلكفة؛ " فعاةلً  تب اخلارجيةاملاك " وينبغي أأن تكون3؛ "يةً واكف  فعاةلً  ل يتجزأأ من اإ

دارة القامئة عىل النتاجئ وأأساسها التنظميي. ن الهد  الم ومتش ياً  الويبو لالإ ن شئت اإ و – دارة الويبولإ  رئييسع هذه املبادئ، فاإ
املنظمة ومعلها  والاكمل لش بكة ماكتب الويبو اخلارجية يف ولية الوايف الإدماجضامن هو  –أأماهماقل التحدي الرئييس 
طار نتاجئها  .ومنفعهتا هذه املاكتب ترابطضامن من مثَّ ، و وأأنشطهتا واإ

 ماكتب الويبو اخلارجية: ادلور والولية والأنشطة اثلثًا.

ىل أأن ماكتب الويبو اخلارجية ابدئ ذي بدء .5 دَمجة دجمًا اتمًا سة اخل ، جتدر الإشارة اإ طار نتاجئ امل  يفم  ومن مثَّ . نظمةاإ
قلميية و التخطيط الس نوي لعمل املاكتب يكون ابل فاإن  الرئييس يف املقر  املوجودةالقطاعات الأخرى تنس يق مع املاكتب الإ

يف عام و .ميداينوجود لها اليت الاكمةل من مزااي املنظمة دون ازدواج اجلهود وابلس تفادة  ةتنفيذ الربامج املس هتدفلضامن 
وثيقة نسق لامل عداد الإ بشلك مكثف مع املاكتب اخلارجية لتحسني وضامن املزيانية و داء الربانمج أأ ، معلت شعبة 2015

 .2016/17 للثنائية الربانمج واملزيانية

 )مكتب س نغافورة( مكتب الويبو يف س نغافورة )أأ(

قدت نيجلنة الويبو للتنس يق يف دورهتا الثالثة واخلساختذته لقرار طبقًا  2005عام  يف أ نشئ مكتب س نغافورة .6  اليت ع 
نب العديد من املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى. ايقع املكتب يف حرم جامعة س نغافورة الوطنية اإىل جو ذكل العام.  يف
العديد من مؤسسات التحكمي  أأيضاً  يو يأأ منفصل مبىن  يف( AMC)لتحكمي والوساطة مركز الويبو ل  أ قمياإىل ذكل،  ضافةً اإ و 

داري. ويعمل يف  ،موظفان من الفئة الفنية، و مدير  مكتب س نغافورة الأخرى. ويعمل يف  مركز الويبو للتحكمي وموظف دمع اإ
 .موظف واحد من الفئة الفنيةوالوساطة 

يقدم هو ف ، ابأأمكله منطقةينصب تركزيه عىل املكتب الوحيد من ماكتب الويبو اخلارجية اذلي  هو ومكتب س نغافورة .7
ىل بدلان  نه وذلكل . رابطة أأمم جنوب رشق أ س ياخدماته اإ تنفيذ خطط معل بدلان الرابطة عىل  ساعدةب  خاصاً  اهامتماً هيمت فاإ

 تعاون مكتب س نغافورة أأيضاً ي و الوطنية. امللكية الفكرية اسرتاتيجيات القطرية و  للخطط وفقاً  اخلاصة ابمللكية الفكريةالرابطة 
أأنشطة التعاون ، من بني أأمور أأخرى، دد د فق علهيا حت  تَّ م   ة تفامهالويبو مذكر أأبرمت معها مع حكومة س نغافورة اليت  اً وثيق تعاوانً 

ىل   يف املنطقة. امللكية الفكرية يف البدلان النامية وأأقل البدلان منواً تكوين كفاءات و  ابمللكية الفكريةالوعي  زايدةالرامية اإ

يف النصف الأول من عام مكتب س نغافورة  اليت قام هبا بعض الأنشطة الرئيس يةيرد فامي ييل ويف هذا الس ياق،  .8
2015: 

وأأن العاملية للملكية الفكرية، ل س امي الويبو نظمة مكتب س نغافورة يعمل بنشاط عىل الرتوجي لأ  ،ول يزال ،اكن -
عىل فاملذكورة. خطط معلها  نمضالأنظمة  أأمم جنوب رشق أ س يا قد انضمت، أأو ختطط لالنضامم، اإىل ش ىت

حلقات مخس  ،أأو شارك يف تنظميمكتب س نغافورة، م ، نظَّ 2015سبيل املثال، يف النصف الأول من عام 
 .حلامن أأحصاب املص 200نظايم مدريد ولهاي حرضها  دراس ية بشأأن

عانة عىل ل مساعدة تقنيةمكتب س نغافورة م قدَّ  - دارة فعاةل يف ماكتب ا ةنظمأأ تنفيذ الإ مللكية الفكرية ومنظامت اإ
حلول الأعامل التجارية ملاكتب امللكية الفكرية  خبري يف وجودوقد أأدى يف املنطقة. املوجودة الإدارة امجلاعية 

ىل تعزيز كفاءة املكتب)من غري املوظفني(   يف هذا الصدد.ته تعزيزًا كبريًا وفعالي  يف مكتب س نغافورة اإ
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من خمتلف أأحناء املنطقة  يف جمال امللكية الفكرية وهمنيني وأأاكدميينيسؤولني اس تعان مكتب س نغافورة ب  -
يف و. االويبو وخدماهتبأأنشطة و  ابمللكية الفكريةالوعي  لإذاكءوكذكل من املؤسسات الرئيس ية يف س نغافورة 

قلميي اً طنيحداًث و  24يف مكتب س نغافورة  شاركهذا الصدد،  َّ  ًا،أأو اإ  نيرسامملب أأربع زايرات دراس ية ورت
ىل مقر مكتب س نغافورةمعظمها طالب و   .2015 النصف الأول من عام يفوذكل ، اإ

املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية، يم قد د من م   فريق كويندور أأسايس يف ت ملكتب س نغافورةاكن  -
كثري يمتركز  ناذلي الفكريةيف جمال امللكية يم املساعدة التقنية قد د املنتظم مع م   تفاعهلب و  هوقعبمس تفيدًا يف ذكل 
تنس يق أأنشطة املساعدة التقنية وجتنب حتسني  ساعد عىل ضامني نتظام و اب ا الفريقمتع هذي و  مهنم يف املنطقة،

 .اجلهود ازدواج

أ لية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول الأعضاء فهيا  اس مترار وجود عىل ساعدةامل  أأيضاً  مكتب س نغافورة وواصل .9
 عىل مدار الساعة.الويبو زابئن  خدمةمن أأجل  ص هل،خصَّ من خالل تقدمي ادلمع، خالل الإطار الزمين امل   وأأحصاب املصاحل

 مكتب الويبو يف الياابن )مكتب الياابن()ب( 

يقع املكتب يف و . ايعيات العام املامجل قدمته حكومة الياابن يف  عرض  عقب  2006يف عام أ نشئ مكتب الياابن  .10
املكتب ة الياابنية ذات الصةل. ويعمل يف يوزارات احلكوم المن و رباءات الياابين للكتب امل قريب من مبىن طوكيو يف مدينة 
لقد زاد عدد العاملني يف املكتب بعد انضامم موظف من الفئة الفنية )ابحث( . و من الفئة الفنية موظف  و  مدير   موَّ  من م 

 الياابن.و الويبو الصندوق الاستامئين املشرتك بني 

ابنتظام املكتب يتعاون وذلكل العاملية للملكية الفكرية،  الويبو لأنظمةالرتوجي عىل ابلأخص مكتب الياابن  ركزيو  .11
والأوساط الأاكدميية لتحقيق ذكل. وقد  ،حلاالصناعة، ومجموعات أأحصاب املصقطاع وبشلك مكثف مع املؤسسات الياابنية، و 

طار تنفيذ اً وثيقتعاون مكتب الياابن أأيضًا تعاواًن  الويبو وتطوير الصندوق الاستامئين املشرتك بني  مع حكومة الياابن يف اإ
 الاستامئنية.الويبو أأكرب صناديق من وهو الياابن، و 

 :2015يف النصف الأول من عام الياابن يرد فامي ييل بعض الأنشطة الرئيس ية اليت قام هبا مكتب و  .12

م مكتب الياابن و . 2015مايو  13يف الياابن يوم  مسياً فذ ر اوثيقة جنيف لتفاق لهاي حزي الندخلت  - قدَّ
من الكثري جاب عن وأأ  ،للنظام التطبيقي شغيلالت بشأأن ، ابللغة الياابنية، تنيالفوري املشورة املساعدة و 

مكتب  وضعقد و يف الفرتة املقبةل. تكل الاس تفسارات املكتب. ومن املتوقع أأن تزداد تلقاها الاس تفسارات اليت 
لأشهر ل يةنشطة الرتوي الأ من  شامةلً  سلسةلً  الرئييس، يف املقراملوجود لهاي  مع جسل، ابلتعاون الياابن
ىل من أأجل االقادمة   احملمتلني.النظام من مس تخديم  الأكربعدد اللوصول اإ

من لالس تفادة مجموعات املس تخدمني و القطاع الصناعي الياابين مع الياابن، ول يزال،  مكتب   تواصلو  -
رتَّب عىل سبيل املثال، فالعاملية للملكية الفكرية. الويبو لأنظمة يف الرتوجي اليت تقميها هذه اجملموعات الأحداث 

بني املدير  2015(، اجامتعات يف فرباير JIPAللملكية الفكرية ) يةعية الياابن امجل ، بساعدة من مكتب الياابن
 الفرصةَ واس تغل مكتب الياابن أأيضًا أأنظمة الويبو العاملية.  من مس تخديم مس تخدم 1500حنو العام للويبو و 

امجلعية الياابنية لوالكء ا هتعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت نظماحللقات ادلراس ية اخلاصة بأأاتحهتا  اليت
ىل أأكرث من لوصل ل 2015مايو يف ( JPAA)الرباءات  واحملمتلني مس تخدم من املس تخدمني احلاليني  200اإ

قلميي اً وطنيحداًث  15يف شارك مكتب الياابن ، وبوجه عامظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. نل  خالل  اً أأو اإ
 .2015النصف الأول من عام 
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ر بمثن يف توفري قدَّ تقدمي دمع ل ي  يواصل مكتب الياابن و ، يف التوعية الفعاةل يف الياابن امً هم اً اللغة عنرص تعترب  -
رتَجم ابنية. املعلومات ابللغة اليا ىل فاملوقع الإلكرتوين ملكتب الياابن م  ، ويقوم املكتب أأيضًا برتمجة الياابنيةاللغة اإ

 393 ،خالل النصف الأول من العام، ى مكتب الياابنتلقو . ةس متر بصورة م الواثئق واملعلومات الأساس ية 
 .وأأجاب عهنا ايابنيني حلاأأحصاب مصو من مس تخدمني  اس تفساراً 

مكتب الياابن  ، مما مكَّنيف طوكيويقمي نظام مدريد يف استشاري  خبريتاكليف قطاع العالمات والتصاممي  دفع -
م قد د ، وأأن ي  نظام مدريدمن كبار مس تخديم اليت ت عد  العديد من الرشاكت أأن يزور بشلك منتظم ومس متر من 

 أ خر التطورات.حتديثات بشأأن 

للصندوق الاستامئين املشرتك بني الويبو  تخطيطل ل حكومة الياابن مع تعاواًن وثيقًا مكتب الياابن  يتعاون -
املزيانية للرتكزي عىل  ة عنوارد خارجأأمدَّ هذا الصندوق  الاستامئين مكتَب الياابن ب. وقد هواس تخدام والياابن

وتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف الأعامل التجارية يف البدلان تكوين الكفاءات  اإىليت هتد  تنفيذ الأنشطة ال
 الباحث اذلي يعمل يف مكتب الياابن ويتحمل الصندوق  الاستامئين تاكليفهفعىل سبيل املثال، يقوم النامية. 

ة يوكيف حقيقة عن كيفية معل امللكية الفكرية أأمثةل اليت حتتوي عىل  IP Advantageتحديث قاعدة بياانت ب 
دور فعال، عىل سبيل املثال، يف تنظمي واكل ملكتب الياابن أأيضًا يف التمنية. ًا لالإسهام انحجاس تغالًل  هااس تغالل 

وهذا املؤمتر اذلي يف جنوب أ س يا وجنوب رشق أ س يا،  الواقعة بدلانال  يفمؤمتر رؤساء ماكتب امللكية الفكرية 
ل  من ال  2015يونيو شهر قد يف طوكيو يف ع   موَّ  .صندوق الاستامئينم 

 الويبو وادلول الأعضاء فهيابني اس مترار وجود أ لية تواصل متجاوب  عىلملساعدة اأأيضًا مكتب الياابن واصل و  .13
 مدار الساعة.من أأجل خدمة زابئن الويبو عىل ص هل، خصَّ طار الزمين امل  الإ حل من خالل تقدمي ادلمع، خالل اوأأحصاب املص

 (مكتب الربازيل) الربازيليف كتب الويبو م  )ج(

دراج املكتب يف عقب  2010عام يف أ نشئ مكتب الربازيل  .14  2008/2009للثنائية الربانمج واملزيانية املعدةل وثيقة اإ
ريو دي  بدينةمكتب. ويقع املكتب يف منطقة جتارية نشئ لل م   اتفاقا الثانية والس تني عىل وموافقة جلنة التنس يق يف دورهت

قلميية بنك ادلويلال ماكتب  أأيضاً  ، اليت تقع فهياجانريو وظف، و مدير  مكتب الربازيل . ويعمل يف الإ أأحدهام )الفئة املهنية من ن ام 
داري. ،موظف فين وطين(  وموظف دمع اإ

( INPIمع املعهد الوطين للملكية الصناعية )وثيقًا  ويتعاون تعاوانً  ،ريو دي جانريومدينة يف  مكتب الربازيل يقعو  .15
 املكتب عىل تيسري الانتفاع ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية من خالل تعزيز زيركنصب ت. وي نفسها يف املدينة اذلي يقع أأيضاً 

الربازيل  مكتب  دير ي  مع الربازيل. و  يةبرامج تعاون اليت لها غريها من البدلان النامية يف املوارد البرشية يف الربازيل و كفاءات
قدَّ  نياستامئنيأأيضًا صندوقني  ىل  اندفهيو حكومة الربازيل مني من م  الهنوض بثقافة امللكية الفكرية يف املؤسسات الوطنية اإ

يف و وادلولية ويف أأوساط املس تخدمني من خالل التعاون فامي بني بدلان اجلنوب النامية داخل منطقة أأمرياك الالتينية وخارهجا.
 :2015يف النصف الأول من عام ربازيل هبا مكتب اليرد فامي ييل بعض الأنشطة الرئيس ية اليت قام هذا الس ياق، 

تنظمي أأنشطة هتد  اإىل يف ساعدة امل  للملكية الصناعية عىل املعهد الوطينمكتب الربازيل تعاونه الوثيق مع واصل  -
ا هتماليت قدَّ تكوين الكفاءات يف برامج  أأيضاً مكتب الربازيل  يف جمال حفص الرباءات. وشاركتكوين الكفاءات 

 احلكومية.و  الاحتاديةواجلامعات  للملكية الصناعية مثل أأاكدميية املعهد الوطين ،ت برازيليةمؤسسا

ذاكء الوعي ابمع مؤسسات حملية ب  تعاون مكتب الربازيل  - العاملية للملكية الفكرية. وقد  ةنظملأ ابأأنشطهتا وبلويبو و غية اإ
للرشاكت املبتكرة الوطنية  البحث والتطوير أأنشأأهتام مجعيةجلنتني اإىل الانضامم اإىل عضوية املكتب  يعد د  
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(ANPEI .) قدت العالقة بني امللكية  صاملشورة واملساعدة فامي خيمكتب الربازيل م وقدَّ  ة،اجامتعات شهريوع 
ائرة ادلو  ،(FINEPالبتاكر )لالواكةل الربازيلية تعاون مكتب الربازيل أأيضًا، ول يزال، مع الفكرية والابتاكر. و 

والتدريب لرتوجي املشرتكة ل مبادراتل ل تخطيط ال من أأجل ( SEBRAEاملتوسطة )و للرشاكت الصغرية  ةالربازيلي
 حبلول هناية العام.املقرر اكامتلها تكوين الكفاءات و 

مع الرابطة  وثيقةً  أأقام عالقةً فقد  الويبو.الرتوجي ملنصات يعمل بنشاط عىل  مكتب الربازيل ، ول يزال،واكن -
هذه العالقة عن أأول  تسفرمن امل توقَّع أأن و  ،(FORTECالتكنولوجيا )نقل بتاكر و ديري الانية ملالربازيلية الوط 

 .2015يف عام غرين  يف قاعدة بياانت ويبو للتكنولوجيات حتميل

 الويبو وادلول الأعضاء فهياأأيضًا املساعدة عىل اس مترار وجود أ لية تواصل متجاوب بني  الربازيلوواصل مكتب  .16
ص هل، من أأجل خدمة زابئن الويبو عىل مدار الساعة.  وأأحصاب املصاحل من خالل تقدمي ادلمع، خالل الإطار الزمين امل خصَّ

 مكتب الويبو يف الصني )مكتب الصني()د( 

ادلورة والس تني ) السابعةجلنة التنس يق يف دورهتا ي اختذته اذلقرار عقب ال 2014يف عام أ نشئ مكتب الصني  .17
قدت( الرابعة والأربعني العادية قدت امجلعيات يف القرار اذلي اختذته و  ،2013يف سبمترب  اليت ع  دورهتا الرابعة والأربعني اليت ع 

من املاكتب احلكومية. ويعمل  عىل مقربةيجني يف وسط ب  حديث التجهزي . ويقع املكتب يف مبىن مس تقل2013يف ديسمرب 
داري )موظف املهنية، و موظف من الفئة ، و مدير   مكتب الصني يف العاملني يف يزداد عدد و (. حالياً  شاغروهذا املنصب دمع اإ

 .يف امللكية الفكريةربة خب يمتتعانغري املوظفني( من ) نيخشص ابنضامم املكتب

ب، ول كتامل  قد ركز. و العام املاييف  أأن بدأأ تشغيهلبعد  الصني يعمل فيه مكتباكمل عام أأول  2015عام ي عد  و  .18
بكتب الويبو لويبو و اب، مع تعزيز الوعي ومعاهداهتالملكية الفكرية ل  العامليةالويبو لأنظمة الرتوجي عىل تركزيًا خاصًا ، ي رك دز يزال

 .منيةكية الفكرية يف الابتاكر والت دور املل يف الصني وب

 :2015م يف النصف الأول من عاصني يرد فامي ييل بعض الأنشطة الرئيس ية اليت قام هبا مكتب الو  .19

املس توايت، ومعل بشلك وثيق مع لك السلطات احلكومية الصينية املعنية عىل  تعاون مكتب الصني تعاواًن وثيقًا مع -
والمتهيد لهذا  ونظام لهاي ومعاهدة س نغافورة عاهدة مراش ملمع انضامم الصني املتوقع دلاملسؤولني احلكوميني 

غل س تا(، 2014ني بشأأن الأداء السمعي البرصي )يف عام يجب  يف س ياق تصديق الصني عىل معاهدةو. الانضامم
بداع وجوائز ،يوم العاملي للملكية الفكريةال مثل  أأحدااثً مكتب الصني أأيضًا   هرجان السيئام ي ادلويلامل و  ،الويبو لالإ

يف س ياق صناعة  نتفاع هباوالااجملاورة حق املؤلف واحلقوق لرتوجي محلاية ل 2015يف ش نغهاي يف يونيو ثامن عرش ال 
 .الأفالم السيئامئية

لتواصل مع املس تخدمني ل مع الاحتادات الصناعية عالقة اتصال وتعاون وثيقني ومنتظمني أأقام مكتب الصني و  -
م  كتبامل حل. ومن اجلدير ابذلكر أأن اوأأحصاب املص معاهدة نظام ب تتعلق معل حلقات دراس ية وحلقات تسع نظَّ

يف النصف الأول من  منازعاتلل البديةل التسوية وخدمات  ،لهاينظام مدريد و  ، ونظامالتعاون بشأأن الرباءات
ىل العام  تلقى و . عن بيجنيبعيدة  مقاطعاتيف ن و ْن فهيم املوجودمَ بد  ،حلااملس تخدمني وأأحصاب املصملد يد العون اإ
، حب مصلحةاوصمس تخدم  300أأنظمة الويبو من أأكرث من عن يف النصف الأول من العام اس تفسارات كتب امل 

 .وأأجاب املكتب عن هذه الاس تفسارات

ؤسسات امليف يعملون من حصفيني فأأنشأأ فريق اتصال . اصة بهربامج التوعية اخلب خاصاً  هامتماً همت مكتب الصني اوا -
يف الويبو. اليت تس تجد التطورات  عنعالن لالإ يس تعني هبذا الفريق بصفة دورية و  الرئيس ية، وطنيةالعالمية الإ 
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. من اثين عرش بدلاً  مشاراكً  60أأكرث من  شارك فهيااكدميية الويبو يف ش نغهاي صيفية لأ  مدرسةأأيضًا  م املكتب  ونظَّ 
م وتلقى لفت املكتب الأنظار بدرجة كبرية، و قصرية، زمنية يف فرتة و ن ومسؤولمهنم زوار دوليني )زايرة من  57نظَّ

 .عىل حد سواء نين أأجانب( وحمليودبلوماس ي

م مكتب الصنيالنصف الأول من العام،  خالل - ًا، وقام خشص 1 220 احرضه حداثً  12 ،أأو شارك يف تنظمي ،نظَّ
اجتذب أ ل  املشاركني من احلكومة والقطاع اخلاص واملؤسسات اجامتعًا وحداًث  24املكتب ابحلضور واملشاركة يف 

 الأاكدميية.الأوساط البحثية و 

 (وس يامكتب ر روس يا )يف كتب الويبو م  )ه(

عقب القرار اذلي اختذته جلنة التنس يق يف دورهتا السابعة والس تني )ادلورة  2014عام  يفأ نشئ مكتب روس يا  .20
قدت يف سبمترب  قدت 2013العادية الرابعة والأربعني( اليت ع  ، والقرار اذلي اختذته امجلعيات يف دورهتا الرابعة والأربعني اليت ع 

ىل  2015يف النصف الثاين من عام ل ي نقَ وسو   ،مؤقت ماكنيف  روس يامكتب قع ي. و 2013يف ديسمرب  يف مقر جديد اإ
من الفئة الفنية حيمل لقب  موظف  يعمل يف مكتب روس يا ابلقرب من موسكو. و  نشأأ حديثاً امل  مركز سكولكوفو لالبتاكر 

 انئب املدير.

وقد ركز املكتب، ول  شغيهل يف العام املاي.أأول عام اكمل يعمل فيه مكتب روس يا بعد أأن بدأأ ت  2015ي عد  عام و  .21
الابتاكر يف التكنولوجيا وطوير ش بكة مراكز دمع وتقدمي ادلمع لتيزال، عىل الرتوجي لأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية، 

تخدمني املس  مجموعات و  يصناعقطاع ال املؤسسات والو وثيق مع حكومة الاحتاد الرويس لتعاون الوا ،الاحتاد الرويس
 .هاوتكثيف  حل والأوساط الأاكدميية لتوس يع نطاق أأنشطة الويبواوأأحصاب املص

 :2015يف النصف الأول من عام روس يا ويرد فامي ييل بعض الأنشطة الرئيس ية اليت قام هبا مكتب  .22

يف املكتب وشارك أأخرى من الاحتاد الرويس مناطق من موسكو و  ومؤمترات يف لك    أأحدااثً مكتب روس يا  منظَّ  -
 الويبو لأنظمةالرتوجي من أأجل حل اأأحصاب املصغريمه من املس تخدمني و  للوصول اإىلهذه الأحداث واملؤمترات 
يف املنتدى مشارك  2000أأكرث من ن املكتب من التواصل مع متكَّ عىل سبيل املثال، فالعاملية للملكية الفكرية. 

مه مكتب روس ياأأبريل شهر وسكو يف يف ماذلي أ قمي مللكية الفكرية اب املعينادلويل  وغرفة التجارة الروس ية  ونظَّ
 ة.يحكوم مؤسسات و 

ساعد و مع رشاكء حمليني.  هتعاونمس تعينًا يف ذكل ب أأنشطة الويبو يف الاحتاد الرويس، نطاق روس يا  مكتب  وسع  -
 ،أأبريلشهر الابتاكر يف عىل تشجيع لل  فالديفوس توكجوةل  ما ييل واملشاركة فيه: تنظميمكتب روس يا عىل 

-خانيتتيومني و و عاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف مايو ويونيو يف نوفوس يبريسك م بشأأنحلقات دراس ية و 
يف مللكية الفكرية يف س ياق اجلامعات واملؤسسات البحثية يف داغس تان الانتفاع ابعىل املكتب  ع وشَّ  .مانس ييسك

شامل يف لويبو لأأول حدث من نوعه مل يكن يف داغس تان اذلي أ قمي احلدث . ومن اجلدير ابذلكر أأن هذا 2015مايو 
 لأول مرة. معهمواصل تتاس تطاعت الويبو أأن املناطق اجملاورة  منمثلني جذب م  بل ، حفسب القوقاز

( ROSPATENTادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية )، تعاواًن وثيقًا مع يتعاون تعاون مكتب  روس يا، ول يزال -
يف  مركزًا من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر 120أأكرث من تتأألف من دمع ش بكة رسيعة المنو ومعل معها عىل 

 .لالحتاد الرويساملقاطعات الاحتادية التسعة 
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أأكرث الأحداث ، وحرض هذه 2015يف النصف الأول من عام  حداثً  14 ،أأو شارك يف تنظميمكتب روس يا، م نظَّ  -
، 2015ال ن يف عام  ة اجامتعات حىتأأربعمكتب روس يا أأيضًا يف حب مصلحة. وشارك اصمس تخدم و  4 500من 
 مشارك. 9000أأكرث من هذه الاجامتعات جذبت قد و 

ىل  قميةً تضيف ويتضح مما س بق أأن ماكتب الويبو اخلارجية  .23 فقرهبا الشديد من أأحصاب . بطرائق متعددةاملنظمة  أأعاملاإ
 دمع"يسري وجود ت يف هل فائدة كبرية لك ذكل للغة احمللية،  اواس تخداهم همواملكثف مع  تواصلاملصاحل واملس تخدمني وتفاعلها امل 

ز لأنظمة الويبو العاملية ركَّ وامل  املس هتد   املضافة: الرتوجي لقميةا هلهذالعنارص الرئيس ية  منو  ولية الويبو.لتحقيق " يعامل
 الأولوايت والاحتياجات احملليةتكوين الكفاءات با يتالءم مع التقنية و  املساعدةقدمي ، وتودمع هذه الأنظمة للملكية الفكرية

ز مع تقدمي ادل، و املتنامية عزَّ واملس تخدمني، من خالل ضامن أأن املنظمة أأحصاب املصاحل مع من أأجل وجود أ لية تواصل م 
ىل ااحلاجة اخنفضت اإىل ذكل،  ضافةً واإ متاحة للرد عىل مدار الساعة.  ىل الرئييس لسفر من املقر اإ قع تاليت املنطقة  أأوبدلان ال اإ

ىل حتقيق وفورات.  فهيا أأهنا تضيف قمية من أأثبتت قد ماكتب الويبو اخلارجية وخالصة القول أأنَّ املاكتب اخلارجية، مما أأدى اإ
 يف اجملالت اليت تعمل فهيا.بولية املنظمة وحتقيقها  الهنوضدورها يف خالل 

 : املبادرات الأخريةالويبو اخلارجية ماكتب رابعًا.

د ي  ش بكة ماكتب الويبو اخلارجية مل اتساع  أأن ذكران فامي س بق .24  ، بل طرح أأيضاً تحقيق ولية املنظمةل  اً فرص م حفسبقد 
رجية والاكمل لش بكة ماكتب الويبو اخلاوايف ال الإدماجضامن يف لإدارة ية اليت تواهجها ائيس  يمتثل أأحد التحدايت الر حتدايت. و 
طار و  هتاأأنشطو  هاومعل املنظمة يف ولية   .اكتب ومنفعهتاامل ش بكةترابط ضامن من مثَّ ، و هانتاجئ اإ

جراءات دلمع ش بكة املاكتب اخلارجية مفن انحية، اكن ذكل، ول يزال، يمتثل يف  .25 ضامن أأن املنظمة دلهيا س ياسات واإ
دلمع املاكتب الالزمة ملنظمة س ياسات املوارد البرشية هل متتكل اف الاعتبارات يف هذا الصدد. كثري من هناك و وترش يد أأداهئا. 

رى زايدة هل ؟ و هبا ملوظفني للعملجتذب ااخلارجية وجعلها أأماكن  يف املاكتب  هاسالمة وأأمن موظفي الويبو وأأصول ي 
ىل أأقىص حداخلارجية  املاكتب ت مك دن لغرض و لصلح تيف املاكتب اخلارجية تكنولوجيا املعلومات و  مباينالبىن التحتية لل  لهو ؟ اإ
من حيث ضامن اس مترارية أأعامل املاكتب يف الاعتبار مسائل املرونة التنظميية هل ت وضع و ؟ من أأداء أأعامهلم الرئييس واملقر

ماكانت ال ب  ارجيةاخلاكتب ل تقوم املهو اخلارجية؟  مع ادلول الأعضاء وأأحصاب ل لية تواصل الويبو  دعامً  تواصلتحسني اإ
 حل؟ااملص

هذا  وتعزيزأأعامل املنظمة اجلارية املاكتب اخلارجية يف  حضورالتحدايت عىل ضامن من انحية أأخرى، تنطوي و  .26
سلسةل مبادرات الأمانة  أأطلقت  وقد. الرئييس غرس "ثقافة املاكتب اخلارجية" يف مقر الويبو هذا ليس أأقل منو . احلضور

 .تلهذه التحداي اس تجابةً  2015خمصصة يف بداية عام 

جراءات ما دلى املنظمة من راسةدل 2015يف فرباير  أأفرقة عامةلعدة وأ نشئت  .27 هتم املاكتب اخلارجية  س ياسات واإ
تكنولوجيا املعلومات، وأأماكن العمل ، و مع اجملالت التالية: املوارد البرشية العامةل تتعامل هذه الأفرقةو  وتؤثر فهيا تأأثريًا مبارشًا.

ابنتظام واجمتعت الأعامل.  ترصيف واس مترارية ،والأحداث وتوكولرب ، والالتصالتو  ،والتخطيط والوليةالإدارة ، و والأمن
رز حت   اورمغ أأهن. الويبويف املعنية كبار من القطاعات واجملالت  زمالء تتأألف مناليت  ،العامةل هذه الأفرقة   احلنيمنذ ذكل 

 .مس مترةً  امداولهتل تزال و ،ومرتابطةً  عقدةً ما تكون م   غالباً  معها تعاملت القضااي اليت فاإن  ،اجمالهتيف  اً تقدم

ز تقدم  ويف الوقت نفسه،  .28 . واكن أأحد التحدايت الرئيس ية يف رابطهايف مواصةل دمج املاكتب اخلارجية وتعزيز تأ حرد
للمرة  اجمتع ،2015يف فرباير و. ذاهتااكتب املبني فامي و  ،الرئييس حتسني التواصل بني املاكتب اخلارجية واملقرهو هذا الصدد 

رؤساء مكجموعة مع قطاعات ووحدات من مجيع القدت اجامتعات عديدة بني ع  و رؤساء املاكتب اخلارجية يف جنيف.  الأوىل
عداد وثيقة الرباناللإرشاك  الفرصة أأيضاً هذه  تغلَّ . واس ت  داخل املنظمةأأحناء الويبو لتعزيز احلوار والتعاون  مج رؤساء يف اإ
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، مرتني يف الس نة ذلكل احلاجةلكام دعت ر تنظمي هذه الاجامتعات املشرتكة قرَّ . ومن امل  2016/17 للثنائية واملزيانية املقرتحة
 عيات(.امجل )با يف ذكل مرة واحدة خالل عىل الأرحج يف جنيف 

حلوار اس مترار ا للتشجيع عىلالرئييس رؤساء والزمالء يف املقر المؤمترات فيديو نصف شهرية بني وبدأأ أأيضًا عقد  .29
قد 2015مارس يف مؤمترات الفيديو عقد بدأأ وقد . ابطوالتواصل وتعزيز الرت  )مع مؤمترًا عرب الفيديو  11منذ ذكل الوقت ، وع 
، ويمتع مكتب معاً  يمتع مكتب الصني ومكتب الياابن ومكتب س نغافورة، لختال  التوقيت الزمين مالحظة أأنه نظراً 

 (.بشلك منفصل ومكتب روس ياالربازيل 

عزيز غية تب  ؛ وذكل يف مجيع أأحناء املنظمةالعاملني للزمالء لك شهرين  دوحَّ م   تقرير  ويصدر أأيضًا عن املاكتب اخلارجية  .30
 وأأ  الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية يف البدل املضيف س تجداتامل  التقرير  تناول وضامن تبادل املعلومات. وي  التواصل ادلاخيل

تب اخلارجية مع كبار املوظفني اكامل مثيلاملاكتب اخلارجية، واجامتعات م  نظمهتا أأو حرضهتا املنطقة، والأحداث الرئيس ية اليت 
تضطلع هبا الأنشطة اليت  عدد ونطاقالزايدة الكبرية يف التقارير تضح من هذه ي و همة. حل، والأحداث املقبةل امل اأأو أأحصاب املص

 ،ومايو ويونيو ،مارس وأأبريلني لفرتتعن ان احىت ال ن تقرير وقد صدر . املنظمةالكبرية يف نتاجئ  اومسامههتاملاكتب اخلارجية 
 ذه الوثيقة.هب ة  ترد نسخة من هذين التقريرين مرفقو 

 ياديف اإ  بدرجة أأكرب املسامهةعىل كبرية دلهيا قدرة أأن املاكتب اخلارجية  ،اخلاريج التواصلفامي خيص ، ومن الواحض .31
مبادرة يف أ طلقت لتحقيق تقدم رسيع يف هذا اجملال، و حل. اوأأحصاب املص الويبو وادلول الأعضاء فهيابني أ لية تواصل متجاوب 

من  هذه املبادرة توحيد حمتوى صفحات الويب وتضمنت ملاكتب اخلارجية.اخلاصة ابصفحات الويب  لتحسنيأأبريل شهر 
. وبعد العمل املكثف خالل فرتة زمنية قصرية، من هجة أأخرى لك مكتبيتطلهبا اليت احلفاظ عىل اخلصوصيات مع ، هجة

ضايف همم و . 2015مايو يف صفحات الويب ن رشت  نة لتأأكد من أأن صفحات الويبهو ااكن هناك عنرص اإ ت ليب عىل  امل حس َّ
مت صفحات الويبوذلكل حل. واأأفضل احتياجات املس تخدمني احملليني وأأحصاب املصحنو  متأأي للغات احمللية: اب ق د د  ق د د

مكتب الصني ابللغة الصينية، وصفحة مكتب روس يا ابللغة الروس ية، وصفحة صفحة مكتب الياابن ابللغة الياابنية، و صفحة 
 .قريباً  ابللغة الربتغاليةس تكون متوفرة الإس بانية و مكتب الربازيل ابللغة 

بني املاكتب للتواصل  ةوأ من ةسلسأ لية تكنولوجية  وجود ضامنهذه اجلهود من الراكئز الأساس ية اليت تقوم علهيا و  .32
 بنيةل ا مرشوعيف مطلع هذا العام . ولتحقيق ذكل، بدأأ ابطالتام وتعزيز الرت دماج ضامن الإ من أأجل  ؛الرئييسقر املاخلارجية و 
ىل توفري تبلماكالعاملية ل ىل لنفاذ اأ منة وس يةل . وهيد  هذا املرشوع اإ اليت  املؤسس يةالإدارية  ةنظمالأ ملاكتب اخلارجية اإ

رى خدمة مركزية ومتسقة. مع تقدمي  الرئييس قرامليس تضيفها  دارة املرشوع عن كثب من قبل جملس  وجت  اجمتع أأربع مرات  اإ
 سةاخل اكتب املمجيع تبدأأ الصحيح. ومن املتوقع أأن يف املسار يسري املزيانية و حدود ل يتجاوز ذا املرشوع هو  ،أأبريلشهر منذ 

 حبلول هناية العام. يف اس تخدام هذا النظام

ومن أأجل . هتاوحامي تأأمني أأصول املنظمةيف وكذكل ، موأأمهنسالمة موظفي الويبو ويمتثل الشغل الشاغل يف  .33
 اواندماهج (UNSMS)نظام الأمم املتحدة لإدارة الأمن ل اس تعراض ترتيبات السالمة والأمن وضامن امتثال املاكتب اخلارجية 

ن ع ت تكل التدقيقاتوأأسفر اخلارجية. من املاكتب السالمة والأمن للك مكتب  ات، مت الانهتاء من تدقيقالنظام يف هذا
نأأداة فعاةل لإدارة اخملاطر، التدقيقات هذه  يذها عن كثب. وبرص  النظر عن كونتنف و  متابعهتاري جتتوصيات  هذه  فاإ
 .عىل مواهجة الطوارئ اخلارجية املاكتبقدرة فوائد من حيث تعزيز  أأيضاً  حققتقد توصيات املتابعة و  التدقيقات

ل تنق   واكلت الأمم املتحدة، أأنَّ خربة غريها من و املنظمة خربة استنادًا اإىل يف جمال املوارد البرشية،  به سّلَّ من امل  و  .34
لتعزيز جاذبية العمل يف املاكتب و . اء عىل حد سو وحتدايً ترقيهتم، لتمنية قدرات املوظفني و  كون فرصةً ياملوظفني ميكن أأن 

ىل جلنة التنس يق للموافقة علهييف املرتب اخلاصة وظفني بشأأن الزايدات ادلورية املنظام  يف جديدة   ت مادة  مد د اخلارجية، ق    ااإ
هنا، عىل هذه املادةيف حاةل املوافقة . و2015يف أأكتوبر  ىل املاكتب قصري الأجل  مالياً  سو  توفر حافزاً  فاإ مقابل الانتقال اإ
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يف ومن املقرر أأن تيل ذكل . وظفي الفئة الفنية والفئات العليا اذلين ي نتدبون بعيدًا عن املقر اإىل وظيفة ابلرتبة نفسهاملاخلارجية 
ىل املاكتب اخلارجية. كام جتاتقان حملة عامة عن أ ليات وحوافز مبادئ توجهيية تقدم  2016عام أأوائل  در الإشارة ل املوظفني اإ
ىل أأن  م ي الأمر نفسه ينطبق عىل التدريب اذلو املاكتب اخلارجية. لك ال ن يشمل لقوى العامةل يف املنظمة لتخطيط ال اإ ي قدَّ

 الحتياجات.لقيمي ت عىل بناًء متعددة تنفيذ من خالل خيارات 

 خامتة خامسًا.

دمج جرى خالل ذكل الوقت، و نشئت خالل العقد املاي. من املاكتب اخلارجية اليت أ  متتكل الويبو ش بكًة حمدودًة  .35
طار النتاجئامل وحتقيق الأهدا  الاسرتاتيجية للمنظمة. رتقبة يف حتقيق النتاجئ املاملاكتب سامهت ، و ملنظمةاخلاص اب اكتب يف اإ

 الربانمج واملزيانيةوثيقة للماكتب اخلارجية يف  املزيانية املقرتحةاعامتدات ف. من املوارد نفقات حمدودة نسبياً ب ذكل أ جنز وقد 
 املزيانية للمنظمة.يف املائة من اإجاميل اعامتدات  1ل متثل سوى  2016/17 املقرتحة للثنائية

يًا رئيس   حتدايً الأمانة سو  تواجه ش بكة ماكتب الويبو اخلارجية، أأصبح من الواحض بشلك مزتايد أأن ونظرًا لتساع  .36
ىل ندماج الاكمل لهذه املاكتب يف يمتثل يف ضامن الا ضافًة اإ لهذه الغاية،  حتقيقاً و . ترابط املاكتبتعزيز أأعامل املنظمة ووليهتا اإ

تعظمي مسامههتا ل لويبو يف هذا اجملال و امتدادات ل املاكتب اخلارجية حقاً تكون أأن يك تضمن أأطلقت الأمانة مبادرات عديدة ل
نظر اإىل هذه املبادرات عىل أأهنا للمس تقبل، ينبغي أأن ي   ادلول الأعضاء. واسترشافاً اليت وضعهتا املنظمة حتقيق أأهدا   يف

ولية تنفيذ يف  تضيف قميةً أأهنا ياانت فعاةل من حيث التلكفة و ك سعى مس متر لضامن أأن ماكتب الويبو اخلارجية بداية مَ 
 املنظمة.

 ]ييل ذكل املرفقان[
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 املرفق الأول

 2015أأبريل -الويبو اخلارجية: مارس شهرين بشأأن ماكتبتقرير يصدر لك 

 التطورات الرئيس ية أألدف.

 احتفالت اليوم العاملي للملكية الفكرية

الضوء  سليطت ل لالحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية و اليت أ قميت املاكتب اخلارجية يف الأحداث  توسامهت شارك .1
لهيام  .عىل الويبو ورسالهتا ولفت الأنظار اإ

مائدة مس تديرة  حلقة مينظيف ت ( NCACمع الإدارة الوطنية الصينية حلق املؤلف )اشرتك مكتب الصني ويف الصني،  .2
، اليوم العاملي للملكية الفكرية مع موضوعاكنت احللقة ادلراس ية تتالءم و ية، املوس يق  يف املصنفات حامية حق املؤلف بشأأن

الإدارة الوطنية )مع  شارك مكتب الصني. ويف س ياق مماثل، الصنييف املوس يقى عدد كبري من العاملني يف جمال وحرضها 
عاز  البيانو الشهري لنغ مهنم ) نيكبار املوس يقيني الصينمن  عرشةمع أ جريت مقابالت يف رعاية ( الصينية حلق املؤلف أأيضاً 

ىل ا يعمن املناسب أأن د   نغ(. واكن أأيضاً ل لعام  قوق امللكية الفكريةحلس تديرة السفري امل مائدة ملشاركة يف مكتب الصني اإ
 تتناسبيت اكنت يف اجملمتع الرمقي العاملي" الق املؤلف حول موضوع "ح الأمريكية الولايت املتحدةاليت أأقامهتا سفارة  2015
 ي للملكية الفكرية.موضوع اليوم العاملمع  أأيضاً 

مويف الاحتاد الرويس،  .3 املقاطعات  يف أ قميتاليوم العاملي للملكية الفكرية اليت ادلمع لأحداث روس يا  مكتب   قدَّ
اكن هناك تركزي خاص و ومسابقات ومعارض. حلقات دراس ية موائد مس تديرة و و مؤمترات عىل مشلت او  الاحتادية التسعة

بداع.  هم عىلوتشجيع ابمللكية الفكرية عىل توعية الش باب   القرنيف امللكية الفكرية  بشأأناملنتدى ادلويل اكن و الابتاكر والإ
ْقدطهو واسأأبريل شهر يف موسكو يف اذلي أ قمي احلادي والعرشين  الغرفة ، وقد شارك يف تنظميه مكتب روس يا، و ة العد

ادلائرة ت مشارك. وعقد 2000أأكرث من اجتذب و  ،ت احلكوميةوعدد من الهيئا ،الروس ية للتجارة والصناعة، والربملان
 روس يا عىل امللكية الفكرية: قدرةبعنوان  2015يف أأبريل  أأيضاً  اً كبري  اً ر مؤمت (ROSPATENT) الاحتادية للملكية الفكرية

د وخ   ،الابتاكر  يوم العاملي للملكية الفكرية.ل ل  كذكلهذا املؤمتر  صص 

 الإقرار بفضلحيث جرى يوم العاملي للملكية الفكرية يف ال  حفل تكرميمكتب س نغافورة ويف س نغافورة، حرض  .4
 الإيكولويج الس نغافوري.امللكية الفكرية حل الرئيس يني داخل نظام اأأحصاب املص

بيوم الاخرتاع أأبريل  18ابلشهرة بسبب الاحتفال يوم يوم العاملي للملكية الفكرية ل حيظى ال ويف الياابن،  .5
(Hatsumeinohi .) ىل  نرش املقالت ويفواكن مكتب الياابن نش يطًا يف الرئيس ية  امللكية الفكريةمنظامت مد يد العون اإ

والكء الياابنية ل عيةامجل الاخرتاع والابتاكر، و عىل تشجيع ل يف الياابن )املعهد الياابين لالخرتاع والابتاكر، واملعهد الياابين ل 
 الاهامتم لليوم العاملي للملكية الفكرية.مزيد من لإيالء الرباءات( 

 الأحداث الرئيس ية ابء.

 خدمات الويبو

 مكتب روس ياشارك ف دمات الويبو. خل الرتوجيخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير عىل  كبرياً  هجداً زت املاكتب اخلارجية ركَّ  .6
أأرمخيدس العلمي والعميل مؤمتر يف و )معرض أأرمخيدس( بتكرةامل لالخرتاعات والتكنولوجيات املعرض ادلويل الثامن عرش يف 

مة اإىل دمات الويبو خل الرتوجييف لمخرتعني ل العريق هذا املعرض الس نويمس تغاًل ، 2015يف موسكو يف أأبريل  مجهور امل قدَّ
طنية، لطالب مس توى املاجس تري يف جامعة س نغافورة الو  حمارضةً مكتب س نغافورة  عقد. ويف غضون ذكل، كبري ويسر 
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يف املؤمتر أألقى لكمًة و ، التايالندية اتامعجلملديري امللكية الفكرية وموظفي نقل التكنولوجيا اب دراس يةً  اس تضا  زايرةً و 
 دمات الويبو.للرتوجي خلكوسائل قد اس ت غل لك ذكل ، و عية امللكية الفكرية لرابطة أأمم جنوب رشق أ س يامجل الس نوي 

 اً تدريب 2015مارس اس تضا  مكتب س نغافورة يف عىل وجه التحديد،  الرباءاتمعاهدة التعاون بشأأن وفامي خيص  .7
قلميي دون  ماكتب  يف اترباءال يملوظف (ePCTالنظام الإلكرتوين للمعاهدة )نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و بشأأن اإ

مكتب الرباءات الياابين، عقد و . ، وقد حظي التدريب بقبول حسنامللكية الفكرية التابعة لرابطة أأمم جنوب رشق أ س يا
 العارشةلإحياء اذلكرى  دوليةً  الياابن، ندوةً  يفمللكية الفكرية االاحتاد الياابين لنقاابت احملامني وش بكة حمايم  ابلشرتاك مع

 يف الياابن. رباءاتالم من نظام همعنرص  مع التواصلمن حيث همامً اكن هذا احلدث و العليا للملكية الفكرية.  الياابنية لمحمكةل

أأحصاب العالمات تواصل مع طوال الفرتة املشموةل ابلتقرير يف ال مكتب الياابن نشطًا نظام مدريد، اكن وفامي يتعلق ب  .8
يف أأبريل ومدريد. من أأجل الرتوجي لنظام الرشاكت يف الياابن كربى من عدد التجارية من خالل عقد اجامتعات ثنائية مع 

العالمات التجارية فاحيص يف التدريب الأسايس عىل بروتوكول مدريد لرتوجي لنظام مدريد قام مكتب س نغافورة ابل، 2015
مه . و التابعة لرابطة أأمم جنوب رشق أ س ياماكتب امللكية الفكرية  يفواملوظفني الإداريني  برانمج دمع التعاون هذا احلدث نظَّ

مرشوع الاحتاد بدمع من ( AECSP)أأسرتاليا ونيوزيالندا الاقتصادي لتفاق التبادل احلر بني رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا و 
اء للغاية التعاون البن  مما يؤكد ، (ECAP III)الأورويب ورابطة أأمم جنوب رشق أ س يا بشأأن حامية حقوق امللكية الفكرية 

 هذه ال ليات.مكتب س نغافورة و  بنيأ قمي ي اذل

م مكتب س نغافورة الصناعية، وفامي خيص التصاممي  .9 مرشوع الاحتاد الأورويب  مع أأيضاً  ابلتعاون – 2015أأبريل يف نظَّ
ت العالما بشأأن وطنيةً  دراس يةً  حلقةً  –( ECAP III)ورابطة أأمم جنوب رشق أ س يا بشأأن حامية حقوق امللكية الفكرية 

مارس، شهر يف و فوائد نظام لهاي.الرتوجي لالصناعية يف مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية، من أأجل تصاممي التجارية وال 
دارة امللكية الفكرية )هتملهاي نظَّ عن نظام وطنية لقة دراس ية مكتب س نغافورة يف ح شارك الرشاكت  يوع لتعزيز(، DIPا اإ
 لنظام.اب

 اجلغرافية،بياانت ال  بشأأنلجامعة الوطنية يف س نغافورة لمؤمتر مكتب س نغافورة يف ، شارك 2015يف مارس و .10
 لتفاق لش بونة. ةديدالوثيقة اجل وعرَض 

 حق املؤلف

عىل أأكرب حدث يف تنظمي  2015يف أأبريل مكتب س نغافورة  اشرتك، املؤلففامي خيص الرتوجي ملعاهدات حق  .11
الويبو و س نغافورة شرتكة بني امل  قلمييةالإ عمل الحلقة أأل وهو بني الويبو وس نغافورة، امل ربمة مذكرة التفامه  بقتىض الإطالق
أ س يا واحمليط الهادئ، وأأكرث  منطقة من اً عضو  دوةلً  26ومضَّ احلدث ومراش . معاهديت بيجني فرص وحتدايت تنفيذ  بشأأن
ن املتوقع أأن مفاملساعدة فامي يتعلق ابلترشيعات والبنية التحتية، ولأن بدلااًن كثريًة تطلب . اً ومراقبحداًث ومت مندوابً  60من 

توقيعًا ملعاهدة بيجني  12توقيعات املتبقية الالزمة ملعاهديت بيجني ومراش  البالغ عددها ال مجع تساعد حلقة العمل هذه عىل 
شعبة قانون حق املؤلف يف هذا بنشاط عىل تقدمي املساعدة ل مكتب س نغافورة  يعملوسو  . توقيعًا ملعاهدة مراش  24و

 الصدد.

م عرضًا عن  ومراش ، يجنيب  ملعاهديتالرتوجي هجود وشارك مكتب الصني أأيضًا يف  .12 هذا املوضوع يف املؤمتر فقدَّ
قد  2015 لعام يةالصين حق املؤلف  دلائرةالس نوي   ني.يجيف ب اذلي ع 

دراسة عن  :اس تكامل مرشوعد  ويف اجامتع بعدها، هبيف بعثة مشرتكة، ، 2015يف أأبريل مكتب الصني،  شاركو  .13
واكن ذكل أأحد مرشوعني حبثيني لصني )برانمج دهوا(. ابدهوا  ةمقاطع صناعة اخلز  يفيف حامية حق املؤلف تعزيز أأثر 
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والويبو عىل املس توى احمليل يف جمال حق املؤلف  (NCACالإدارة الوطنية الصينية حلق املؤلف )اشرتكت يف رعايهتام  ينرائد
 .كتب خاريجم من خالل وجود ب عثت فيه احلياة من جديد  هذا مثال جيد عىل نشاطو يف الصني منذ بضع س نوات. 

م مكتب الصني، و  .14 حامية امللكية  عن معل مشرتكةً  حلقة(، CIPSلملكية الفكرية )ل  الصينية عيةامجل ابلتعاون مع نظَّ
نرتنت يف أأبريل ل س تقبيلامل  طويرالفكرية والت قباًل كبريًا، وسو  يصب يف "احلدث لىق هذا ني. ويجيف ب  2015الإ منتدى اإ

مؤمتر الإنرتنت يف  2015لعام  (CAC) الإلكرتوينلفضاء ية لدارة الصين يف أأثناء جلسة الإ ح عقده قرتَ امل   "امللكية الفكرية
 أأكتوبر يف الصني.شهر العاملي املقرر عقده يف 

 أأنظمة الابتاكر الإيكولوجية

أألقى لكمًة و  ،فالديفوس توك مدينة يفناش ئة ال  ؤسساتمللسكولكوفو جوةل  2015يف أأبريل  مكتب روس ياحرض  .15
ىل تعزيز سكولكوفو مؤسسة أأحد مرشوعات  وةل يهوهذه اجل. فهيا الباحثني  مساعدةواعدة و املرشوعات املبتكرة الالرامية اإ

قامة رشاكت  الش بابوأأحصاب املرشوعات من  م عىل تعزيز فهمهالرتكزي عن  ، فضالً متقدمة كنولوجياتتعمتد عىل ت عىل اإ
دارة أأصول اللملكية الفكرية  اجلوةل  ت قامو  ابس تخدام نظام امللكية الفكرية ادلويل. وس بكفاءة مللكية الفكريةوتشجيعهم عىل اإ

ميكن أأن توفر  فاإن هذه اجلوةلذلكل ، ووبيالروسيف خمتلف أأحناء الاحتاد الرويس، وكذكل يف اكزاخس تان  دنم 10يف 
ىل الرشاكت يف مجيع أأحناء الاحتاد الرويس. مفيدةً ملكتب روس يا وس يةًل   للوصول اإ

 قواعد بياانت الويبو

جسل بوابة و  (PATENTSCOPE) الرباءاتركن شأأن جلسًة خاصًة ب  2015يف مارس رتَّب مكتب الياابن  .16
 .رشكة تصنيع مس تحرضات صيدلنية 200مجعية طوكيو لأقوى أأعضاء من  عرشةرباءات مع ال

 احرتام امللكية الفكرية

حتدي الاجتار غري "عنوان ب قد يف س نغافورة ع   يف مؤمتر  الرئيس ية  اللكمةَ  2015يف أأبريل  لقى مكتب س نغافورةأأ  .17
 فرصةً ، مما أأاتح هل غرفة التجارة الأوروبية نرتبول/حدث الإ و ، "ذكل بعدما الهنج القانوين و و  املرشوع: تبادل أأفضل املامرسات

ىل القطاع اخلاص )أأحصاب العالم نفاذ حقوق امللكية  بشأأن اتيل احلكوم( وممثيف املقام الأول التجارية اتلإيصال رساةل اإ اإ
طار  داخلالفكرية  ذاكء الااإ  لملكية الفكرية.ل حرتام اإ

 التحكمي والوساطة

جراءات الإ التحكمي والوساطة و  بشأأنيف سلسةل من املوائد املس تديرة مكتب الصني ، شارك 2015يف أأبريل  .18
الاحتاد  يف جمال امللكية الفكرية بني" )اليت متثل برانمج التعاون IP Key"منظمة ها مي تنظ يف  تاشرتك ، وقدالقضائية

حممكة منتدى م يف أأبريل أأمااذلي قدمه عرضه  يضاً واس تغل مكتب الصني أأ الأورويب والصني(، وجامعة توجني يف ش نغهاي. 
التحكمي دمات خبلزايدة الوعي ة بيجني للملكية الفكري اذلي نظمته حممكة امللكية الفكرية الصينية املعين ابمللكية الفكرية

 الويبو.اليت تقدهما والوساطة 

 رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا

غري رمسي من  فريقمن خالل تنظمي رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا تعميق وتطوير تعاونه مع برانمج س نغافورة واصل  .19
 . ويوفر2015يف جاكرات يف فرباير وذكل  ،اخلاصة ابمللكية الفكرية يف رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا املساعدة التقنية يمقد د م  

ترابط أأنشطة برامج الويبو وقميهتا ضامن لو  منطقة الرابطةمع مجيع اجلهات الفاعةل الرئيس ية يف  واصلهذا املنتدى أ لية ممتازة للت
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مكتب مجهورية الصني امللكية الفكرية، نظمها  بشأأن ل تدريبيةقة معحل مكتب الصني، حرض 2015يف أأبريل ويف املنطقة. 
، مما وفر ملكتب الصني شانغهاي يفامللكية الفكرية يف رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا ملوظفي ( SIPO)الشعبية للملكية الفكرية 

 .هتاوفائد قمية خدمات الويبو حول الرابطة لرساةل يفتعزيز ال  منصةً 

 مع اجلهات الفاعةل الأخرى التعامل

 كوميةاحلغري املنظامت ادلول الأعضاء و من قبل  بكتب الصنياهامتم كبري اتضح خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير وجود  .20
املعهد الفيدرايل مكتب و  اململكة املتحدة وفود من مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية وسفارةفقد اس ت قبلت . املعنية

ىل لسفارة او للملكية الفكرية السويرسي  ضافًة اإ وس بل  مكتب الصنيدور باكن هناك اهامتم كبري و سفري مالطا. السويرسية، اإ
تعمل لبتاكر دولية معنية ابمنظمة  و)وهالاحتاد العاملي ملراكز التجارة ن عن وممثلاس ت قبل اإىل ذكل،  ضافةً اإ املمكنة. و التعاون 
طار الأفالم  ومجعية ،الصني( ها يف(، ومنظمة الصحة العاملية )ممثل للتجارة والتمنية )الأونكتاد(مؤمتر الأمم املتحدة  يف اإ

 سيئامئية.ال 

نشاء مكتب فريق تقيميمارس من يف شهر  زايرةً ى مكتب س نغافورة تلقو  .21 ي لرابطة أأمم جنوب رشق أ س يا التابع قلمياإ  اإ
قلميي يف س نغافورة. و العاملية للأرصاد اجلوية  املنظمةفلمنظمة العاملية للأرصاد اجلوية. ل  أألقى مكتب تدرس فتح مكتب اإ

حب"أأس بوع الابتاكر"  س ياقلمملكة املتحدة يف لاملفوضية العليا س نغافورة أأيضًا لكمًة يف   رئيس مكتب اململكة املتحدة ةبص 
 الوعي خبدمات الويبو.زايدة أأخرى ل فرصةً ، مما أأاتح للملكية الفكرية

اليت درست اجلوانب الاقتصادية الربازيلية  يةالصين اللجنة الاقتصادية  مكتب الربازيل، حرض 2015يل يف أأبر و .22
ماكنية مكتب الربازيل من ن مكَّ ، مما مةهوالتجارية لهذه العالقة الثنائية امل  قامة تقدمي حملة عامة عن معهل ومناقشة اإ حدث اإ

 مدريد. نظاممع الرتكزي عىل الصينية  مشرتك يف الربازيل بشاركة حكومة الصني والرشاكت

يطاليا ملناقشة دراسات مكتب الياابن ب ، اجمتع 2015ويف مارس  .23 فرادية مثلني عن سفارات أأذربيجان وأأملانيا واإ اإ
د ت   IP Advantageجديدة يف قاعدة بياانت  ميكن أأن يسهم ، وكيف عىل أأرض الواقع امللكية الفكريةمعل ية كيف  عنرؤى م قد 

 يف التمنية.لها س تغالل الناحج الا

 املدارس الصيفية

عن أأاكدميية الويبو،  املدرسة الصيفية املشرتكة بني الويبو والهند نيابةً ، شارك مكتب س نغافورة يف مارسشهر يف  .24
 وأألقى مجموعة من احملارضات شجزء من املهنج ادلرايس.

 الأحداث الرئيس ية املقبةل جمي.

 مكتب الصني

ىل  4من الصني بشأأن امللكية الفكرية )مشرتكة بني الويبو و مدرسة صيفية  - أأاكدميية الويبو تنظمها ( 2015مايو  15اإ
ىل  مدعو   مكتب الصني( يف ش نغهاي. و ECUPLابلتعاون مع جامعة رشق الصني للعلوم الس ياس ية والقانون ) اإ

 .املقر الرئييسابلإضافة اإىل زمالء من ، ممي"اتصال اجلديد محلاية طوير "الت عنتقدمي عرض 

بيجني مكتب يشرتك يف تنظميها ( 2015مايو  14) اليت تقدهما الويبو لتحكمي والوساطةحلقة معل عن خدمة ا -
 .مكتب الصنيبدمع من  ،لملكية الفكرية ومركز الويبو للتحكميل 
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 مكتب س نغافورة

سو  يكون هذا املؤمتر . و 2015يف س نغافورة يف أأغسطس  (HIPOC)ماكتب امللكية الفكرية  رؤساءمؤمتر  -
، بعد أأن أ قمي حتت رعاية الويبورابطة أأمم جنوب رشق أ س يا الاجامتع الثاين لرؤساء املاكتب من جنوب أ س يا و 

 .2015يف طوكيو يف يونيو احلدث الأول 

ىل  24من يف س نغافورة )امللكية الفكرية  أأس بوع - رية ( با يف ذكل املنتدى العاملي للملكية الفك2015أأغسطس  28اإ
(GFIP ) الويبو ومكتب س نغافورة للملكية الفكرية. بني ةوائز املشرتكاجلو 

ىل بروتوكول  بشأأنالإقلميي دون يف التدريب  عرضاً   يقدم مكتب س نغافورة سو  - م اإ حمايم مدريد اذلي سو  ي قدَّ
رابطة أأمم جنوب  املوجودة يف بدلان امللكية الفكريةماكتب العاملني يف التجارية  اتوفاحيص العالمامللكية الفكرية 
ىل  12من )رشق أ س يا   ( يف مانيال.2015مايو  14اإ

ادلويل للمبتكرات النسائية املشرتك بني الويبو  نتدىامل املدير العام يف مكتب س نغافورة عن رئيس سو  ينوب  -
 ( يف س يول.2015مايو  15)امجلعية الكورية للنساء اخملرتعات واملكتب الكوري للملكية الفكرية و 

ىل  18من س نغافورة )و الويبو  ة صيفية مشرتكة بنيمدرس -  (.2015مايو  29اإ

يضم رشاكت وحمايم ملكية و ( 2015مايو  21و 20يف اينغون )ي قام حدث سو  يشارك مكتب س نغافورة يف  -
 ECAPمدريد ) ونظاملعالمات التجارية الرشاكت الصغرية واملتوسطة اب سؤولني حكوميني لزايدة وعيفكرية وم 

III.) 

قلميية متقدمة عيشارك مكتب س نغافورة يف سو   - مدريد  فاحيص طلبات نظاممعليات مدريد لن دورة تدريبية اإ
ىل  27من مكبوداي )ب س مي ريب  مدينة يفاحلاليني واملس تقبليني   .(2015مايو  29اإ

 مكتب روس يا

 26نوفوس يبريسك ) مدينة الرباءات يف معاهدة التعاون بشأأنحلقة دراس ية عن يف سو  يشارك مكتب روس يا  -
 (.2015مايو  27و

 (.2015مايو  30ىل اإ  27من ) اخلامس منتدى سانت بطرسربغ القانوين ادلويلسو  يشارك مكتب روس يا يف  -

 مكتب الياابن

 25) أ س ياملاكتب امللكية الفكرية يف رابطة أأمم جنوب رشق  الرابعة الرابع والندوة ؤمتراملسو  حيرض مكتب الياابن  -
طار مكتب الياابن نشطة ، وسو  يروج لأ ( يف انرا2015 مايو 26و   اذليالياابين الاستامئين الويبوصندوق يف اإ
 .الرابطةدول  سهم يفي 

ظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات احللقات ادلراس ية بشأأن نسلسةل من مكتب الياابن يف تنظمي  يشرتكسو   -
( ابلتعاون مع امجلعية الياابنية لوالكء 2015مايو  18 يومانغواي ومايو،  15وم طوكيو يو مايو،  13)أأوسااك يوم 
ىل . وهتد  ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالشعبة القانونية و الرباءات  أ خر التعريف بهذه احللقات ادلراس ية اإ

 .(ePCTاهدة )الرتوجي للنظام الإلكرتوين للمعالتطورات املتعلقة بعاهدة التعاون بشأأن الرباءات و 

لتطورات الرتوجي ل نظام مدريد من أأجل عرشة من مس تخديم  ترويية اإىلسو  يقوم مكتب الياابن بزايرات  -
 لنظام.عىل زايدة الاهامتم ابتشجيع ال و الإلكرتونية، خدمات الويبو ا با فهي ،اجلديدة
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يكون و  (، وس2015يونيو  30و 29( يف طوكيو )HIPOCتب امللكية الفكرية )رؤساء ماكمؤمتر عقد ي  و  س -
ملدة  نيوظفني مؤقتمكتب الياابن الاس تعانة بمايو. ويعزتم يف شهر نشطة مكتب الياابن موضع الرتكزي الرئييس لأ 

 .لزايدة جحم العمل نظراً  شهر واحد

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 املرفق الثاين
 

 2015 يونيو-مايوتقرير يصدر لك شهرين بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية: 

 التطورات الرئيس ية أألدف.

 التعاون الإقلميي

أ س يا واحمليط الهادئ يف جمال امللكية  منطقة يف واملتنايمقوي ال تعاون  ال هبذا التقرير  ظهر جليًا يف الفرتة املشموةل .1
أأكد مما ، 2015مايو  25لياابن، يف ابانرا مدينة يف ماكتب رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا بني رؤساء  د اجامتع  قالفكرية. وع  

: وافقت التالية العديد من النتاجئ امللموسةوأأسفر الاجامتع عن عىل تعميق التعاون بني الياابن وادلول الأعضاء يف الرابطة. 
 الياابين الرباءات ع مكتبوقَّ و ممي مع س نغافورة والفلبني؛ اوالعالمات التجارية والتصرباءات ال تبياانالياابن عىل بدء مشاركة 

(JPO ) املعلومات املتعلقة  نفاذ الثنا ي الاجتاه اإىليف جمالت مثل تبادل اخلربات، وال تشمل التعاون اتيلند مذكرة تفامه مع
جراءاتلت، وتوحيد تكنولوجيا املعلومات والتصا ةظمأأنلأصول الصناعية، وتطوير اب ع مكتب وقَّ و والتسجيل؛ فحص ال اإ

احيص فتكوين كفاءات برامج شمل ( مذكرة تفامه ت IPOPHL) مكتب الفلبني للملكية الفكريةمع الرباءات الياابين 
ة الاس تغالل التجاري للملكيو ،والزايرات ادلراس ية ،لتكنولوجيات الناش ئةاخلاصة ابالرباءات، وتبادل فاحيص الرباءات 

 .امللكية الفكرية، وتبادل بياانت امللكية الفكرية وتعلمينفاذ والتحكمي وتسوية املنازعات، الإ ة، و ي، والروابط اجلامع الفكرية

خالل الفرتة التوقيع علهيا  جرىاليت تفامه ال مذكرة  خري مثال عىل ذكل، و الصني يف املنطقةويزداد يومًا بعد يوم نشاط  .2
بشأأن يف الصني للصناعة والتجارة الإدارة احلكومية ( و IPOS) للملكية الفكرية نغافورةس  املشموةل ابلتقرير بني مكتب 

 هتاوحامي هاتسجيل العالمات التجارية وممارسات حفص  بشأأنالتبادل معليات التجارية )تعزيز  اتالعالميف جمال التعاون 
جراءات مثل التدريب عىل حفص العالمات التجارية و اءات تكوين الكف، وأأنشطة هانفاذاإ و   .تسوية املنازعات(اإ

 امللكية الصناعية واخلدمات

 الرباءات ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )أأ(

ىل ا رباءاتالقانون عامة الناس عىل  الفرتة املطلوبة لتعليقانهتت خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير  .3 لصيين. وجتدر الإشارة اإ
 القانونية الإدارة تعملويف الوقت احلايل، ال ن مع اتفاق لهاي. تامتىش  ، بقتىض القانون،لتصاممي الصناعيةاأأن مدة حامية 

 .عامة الناس تعقيباتدراسة عىل  ملكتب احلكويم الصيين للملكية الفكريةاب

 التصاممي الصناعية ونظام لهاي )ب(

بدأأ مكتب الياابن يتلقى . و 2015مايو  13يف الياابن يوم  رمسياً  النفاذجنيف لتفاق لهاي حزي وثيقة دخلت  .4
 ، مما تتطلبنظام لهايل شغيل التطبيقي ( بشأأن الت شهر يونيويف اس تفسارًا  14مايو واس تفسارًا يف شهر  11اس تفسارات )
 الاس تفسارات يف الفرتة املقبةل.عدد يزداد . ومن املتوقع أأن الرئييس التشاور مع املقر

 الثقافة والصناعات الإبداعية

قلميية اليت ع  عقب حلقة  .5 رشع مكتب ني، يجمراش  وب للرتوجي ملعاهديت أأبريل يف س نغافورة شهر قدت يف العمل الإ
عزهما عىل بدت لعمل، وأأ ات حلقة حرض  يت( النييويو  ،وتونغا ،عىل البدلان )بواتنس نغافورة يف القيام بتابعة استباقية ت رك دز 

حدى املعاهدتني أأو لكتهيام الانضامم  ىل اإ حداهام أأو لكتهيامأأو التصديق عىلاإ طلبات املساعدات ت لىب ذلكل،  . ونتيجةً  اإ
 ابلتنس يق الوثيق مع شعبة قانون حق املؤلف.
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شامل رشق أ س يا -تشينغداومعرض يف ( 90 000) ه اكن هناك حضور كبريأأن يةالصين املؤلف  ذكرت مجعية حقو  .6
التقارير . ومن اجلدير ابذلكر أأن 2015مايو يف ومعرض الكتاب  احملمية بوجب حق املؤلف التشكيليةالفنون نتجات مل الثاين 

جراء معامالت جتارية   .حق املؤلفلمتويل  رمنينيبمليار  1.5ا ، مهنرمنينيبمليار  2تبلغ قميهتا أأكرث من قد أأفادت ابإ

 ريةاحرتام امللكية الفك

ىل هي اً اتفاق( INTAلعالمات التجارية )امجلعية ادلولية لمع  مكتب الفلبني للملكية الفكرية ، وقعَّ 2015يف مايو  .7 د  اإ
ىل أأن هانفاذاإ و  تعزيز التعاون، مع الرتكزي بشلك خاص عىل حامية حقوق امللكية الفكرية مكتب الفلبني . وجتدر الإشارة اإ

نفاذ يف  للملكية الفكرية يعترب حالياً  الفريق العامل التابع لرابطة أأمم جنوب رشق أ س يا املعين ابلتعاون املكتب الرئييس جلهود الإ
 .يف جمال امللكية الفكرية

)القانون الاحتادي  ، تعديالت عىل قانون ماكحفة القرصنة الرويس2015خالل شهر مايو  ،أأيضاً ودخلت حزي النفاذ  .8
قوق الفكرية يف ش باكت املعلومات والتصالت(. احلحامية امي خيص لالحتاد الرويس ف القانونيةجراءات بشأأن تعديل بعض الإ 

أأن يطلبوا أأن ت زال بشاكوى اإىل حممكة مدينة موسكو و بأأن يتقدموا ب  وينص القانون عىل أ لية خاصة تسمح لأحصاب احلقوق
السيئامئية. املصنفات سوى ل يشمل قبل التعديل اكن القانون و نرتنت. الإ ش بكة ىل املنشورة عاملصنفات املتعدية بأأمر قضا ي 

شمل مجيع املصنفات ليك ي تعديل القانون من أأجل توس يع نطاقه و جرى ، يالصناع املقدمة من القطاع طالبعالوة عىل املو 
 لفوتوغرافية(.املصنفات ااحملمية حبق املؤلف )ابس تثناء 

 نصاتامل 

ن  .9  13يف و. هانتاجئ قد أأمثرت مبادرة ويبو غرين اإرشاك الرشاكء الصينيني يف  اجلهود اليت بذلها مكتب الصني لزايدةاإ
 املنظمةرئيس من اجلدير ابذلكر أأن و ، 1(CTEX)الصني املنظمة الصينية للتبادل التكنولويج  مكتب  ، زار 2015مايو 

ىل ويبو غرين نضامم عزم املنظمة عىل الاعن أأعرب ( شوغوا هغو )الس يد  هذا أأمر همم نظرًا لأن هذه املنظمة يه شرشيك. و اإ
 ابلرتوجي كبرياً  اليت أأبدت اهامتماً و  التكنولويجاملؤسسة الوحيدة عىل الصعيد الوطين اليت ت رك دز عىل خدمات الابتاكر والتبادل 

 دمات الويبو لصاحل الرشاكت الأعضاء فهيا.خل

 التعاون مع الأمم املتحدة

عداده  ملرشوعايف  اً تقدممكتب الربازيل أأحرز  .10 ( يف (UNDP مع برانمج الأمم املتحدة الإمنا ياذلي يعكف عىل اإ
ىل  الربازيل عداد اذلي هيد  اإ واكةل ال. ويري تنس يق هذا املرشوع مع تمنيةاتفاقيات ال للمتفاوضني بشأأن  برانمج تدرييباإ
ىل من برانمج الأمم املتحدة الإمنا ي دولر أأمرييك  150 000نطوي عىل نقل ما يقرب من ي وسو   ،البتاكرة لالربازيلي اإ

 أأنَّ ، ويرى مكتب الربازيل نقطة فارقةبثابة  رخالل الفرتة املشموةل ابلتقري املسودة الأوىل للمرشوع املقرتح سّل  ت اكن و لويبو. ا
ىل املقر يف مقدوره أأن يرسل   .2015يف يوليو الرئييس الاقرتاح الهنا ي اإ

                                                
1
عىل اخلدمة املتعلقة ابلبتاكر والتبادل اليت تركز  الوطينعىل الصعيد الوحيدة املنظمة أأو املؤسسة  يه (CTEXاملنظمة الصينية للتبادل التكنولويج ) 

 مهورية الصني الشعبية.ب جملس ادلوةل للحكومة املركزية عمتدة من ، وامل التكنولويج
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 الأحداث الرئيس ية ابء.

 الويبو خدمات

حل من امع مجموعة متنوعة من أأحصاب املصواصل املاكتب اخلارجية هجودها خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير عىل التركَّزت  .11
ة يس ياس  الرشاكة ال اجامتع يف فورة مكتب س نغالهذه الغاية، شارك  حتقيقاً و دمات الويبو. ش ىت املنتدايت للرتوجي خلخالل 

يف  مكتب روس ياحتدث و يف الفلبني.  نتدى التعاون الاقتصادي ل س يا واحمليط الهادئوالابتاكر مل بشأأن العلوم والتكنولوجيا 
ىل أأكرث من و صلو ( ل2015يونيو  5ىل اإ  3من ) روساتوم احلكوميةيف مؤسسة  امللكية الفكريةاملؤمتر الثاين ملتخصيص  ل اإ

 هتاورسالالويبو دور  ، موحضاً امللكية الفكريةن مع اذلين يتعاملو الرشكة الروس ية للطاقة اذلريةموظفي موظف من  100
 الرابطة الصينية اتنظمهاليت ) الس نوية التدريبةالأمم املتحدة دورة  مكتب الصنيحرض و . اخلاصة هبا وقواعد البياانت اوخدماهت

دور الويبو  موحضاً طالب من مجيع احناء البدل،  200اس تطاع أأن يتواصل مع قاطعة قوانغ،ى، و بمم املتحدة( يف قويلني، لأ ل
عام ل ماكتب امللكية الفكرية يف دول رابطة جنوب رشق أ س يا ندوةمكتب الياابن ، حرض 2015يف مايو و. ناخلدمات مروجًا و 

عالنية عن مكتب الياابن و  نرشة 1000، وانهتز هذه الفرصة لتوزيع 2015 العديد  مبادرة ويبو غرين عىلخدمات الويبو و اإ
 .ومن دول رابطة أأمم جنوب رشق أ س ياالياابن احلارضين من حل امن أأحصاب املص

عن  حلقة دراس يةساعد مكتب روس يا يف تنظمي  عىل وجه التحديد، وفامي يتعلق بعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .12
حلقة دراس ية جواةل عن معاهدة التعاون بشأأن ( و 2015مايو  27و 26معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف نوفوس يبريسك )

افتتح و عىل التوايل.  خشصاً  65و 75بلغ  عدد كبري ام( حرضه2015يونيو  18و 16) مانس ييسك-خانيتتيومني و يف الرباءات 
كرية الف عية الأمريكيتني للملكيةمج ابلتعاون مع جرى تنظميه معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، بشأأن  حداثً  مكتب الربازيل

(ASIPI واملعهد الوطين ) الربازييل( للملكية الصناعيةINPI ،) سامهو من القطاعني العام واخلاص.  مشاراكً  40حرضه و 
 هام نظ د عاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وهتد  هذه الأحداث، اليت ت  ملالرتويية  الاحداثتنظمي العديد من  مكتب الياابن يف

ىل (، JPAAء الرباءات )والكالياابنية ل عيةامجل  س نوايً  ثة عن معلومات قدمي تاإ حدَّ قد و  ،نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتم 
واس تغل مكتب الياابن هذه عىل التوايل(.  2015 مايو 18و 15و 13قدت هذا العام يف أأوسااك وطوكيو وانغواي )يف ع  

واصل مع ماكتب احملاماة املتخصصة ، للتمشاراكً  243 بلغ الأحداث، اليت حرضها عدد كبري من املشاركنيأأاتحهتا  الفرصة اليت
 والقطاع اجلامعي. ،الصناعةالقطاع و  يف الرباءات،

برانمج دمع التعاون الاقتصادي لتفاق التبادل احلر نظمها  دمعَّ مكتب س نغافورة أأحدااثً يف جمال العالمات التجارية، و .13
الرتوجي  وشارك املكتب يف هذه الأحداث من ابب ،(AECSPندا )بني رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا وأأسرتاليا ونيوزيال

العالمات التجارية وبروتوكول مدريد  حلقة  دراس ية  توعوية  بشأأن مايوشهر يف  يامنارب اينغون مدينة يف قدت ع  و نظام مدريد. ل 
خالل يف مانيال قد ع  خرى. و الأ  ، والرشاكتالرشاكت الصغرية واملتوسطةو  امللكية الفكرية، حمايمو للمسؤولني احلكوميني، 
قلميي  دون الشهر نفسه تدريب   العالمات التجارية من ماكتب امللكية فاحيص و  امللكية الفكريةبروتوكول مدريد حملايم بشأأن اإ

برانمج  معاذلي أأقامه مكتب س نغافورة قوي التعاون ال  أأيضاً  الأحداث   ت. وأأكديف دول رابطة أأمم جنوب رشق أ س ياالفكرية 
ل قام . ويف الوقت نفسه، (AECSP) دمع التعاون الاقتصادي اذلي يعمل يف قطاع العالمات والتصاممي من املستشار امل موَّ
قدمي توراي ودايكن، من أأجل تو أأحصاب املصاحل مثل توشيبا هيا رشاكت كبرية من ، با فرشكةً  16مكتب الياابن بزايرة 

ىل أأن اإحصاءات  يف هذا الس ياقجتدر الإشارة و اس تخدامه. عىل جيع تش ال نظام مدريد و س تجدات اخلاصة ب أأحدث امل  اإ
ىلاملكتب الياابين للرباءات  يداعات نظام يف املائة يف  114تبلغ حادة حدوث زايدة  تشري اإ ىل اإ مدريد خالل الفرتة من يناير اإ

ىل التقديرات شري ت و نفس الفرتة من العام املاي. ب  مقارنةً  2015مايو  اليت بذلهتا زة ركَّ امل  تواصةل و امل رتويية الهود اجل  أأناإ
 ،مدريداملؤيدة لنظام  حتديد الرشاكتاس ت غلَّ ، يف الواقعوسامهت يف هذا التطور الإيايب.  مكتب الياابن قدلويبو و ا
يداعاهتشَّ  ممامن التأأثريات  متتابعةً  موجةً  أأحدثو   نظام مدريد. يف تدريياً  مع ال خرين عىل زايدة اإ
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 اينغتشومقة  مكتب الصنيرض حفنظام لهاي. الرتوجي ل  الفرتة املشموةل ابلتقرير عىلخالل  أأيضاً رتكزي وانصب ال .14
نظام لرتوجي ل ل منصةً  مما أأاتح( يف مقاطعة جيانغسو، 2015مايو  20) 2015لعام  للبيئة ةممي املالمئالمنتدى العاملي للتصل 

 عن، يف ندوة والتصامميالعالمات لقطاع  املدير العام ةالس يدة وانغ، انئبت حتدثيف الياابن، و. مبادرة ويبو غرينلهاي و 
عالمية مقصورة  قامةالفرصة لإ واس تغل مكتب الياابن هذه  ،املكتب الياابين للرباءاتمها نظام لهاي نظَّ  وتقدمي نرشات اإ

مكتب الياابن ليك ميكن و  صامميوالتالعالمات قطاع تعاون وثيق بني حدوث من املتوقع  ،للمشاركني. وعالوة عىل ذكل
 تعزيز الأنشطة الرتويية يف املس تقبل. احمللية يف ومعارفهالاس تفادة من قرب املكتب 

 حق املؤلف

م مكتب الصني ابلتعاون مع  .15 بشأأن املس توى  ةمائدة مس تديرة رفيع (NCACالإدارة الوطنية الصينية حلق املؤلف )نظَّ
طائفة متنوعة من ، ومضَّ هذا الاجامتع (2015يونيو  16و 15يويم ) حق املؤلفودور الأمهية الثقافية والاقتصادية للأفالم 

من بيهنم ممثلون من البحرين، وكولومبيا، وغاان،  ،مشاراكً  150اكن هناك أأكرث من و . نيواحمللي نيادلوليأأحصاب املصاحل 
ن من مكتب واإىل ذكل، اكنت هناك متحدث ضافةً اإ انم. و  تيوفي  ،واتيلند ،ة كوراي، ورسي لناكوالياابن، ومالزياي، ومجهوري

الأفالم (، ومجعية USPTOالولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية )مكتب ، و للملكية الفكريةاململكة املتحدة 
ن عن احلكومة احمللية والأوساط الأاكدميية ووممثل ،(CISAC، والاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني )ئيةالسيئام

من الأمهية الثقافية والاقتصادية محلاية حق املؤلف عن ناقشات ثرية ب املائدة املس تديرة اجامتع صناعة السيئام. ومتزي قطاعات و 
 عن التحدايت والفرص اليت تواجه حامية حق املؤلف يف هذا القطاع. فضالً  ئيةالسيئام اتصناعال تطوير أأجل 

 أأنظمة الابتاكر الإيكولوجية

يكولويج حميل لتطوير نظام عىل عىل وجه اخلصوص، تركزيه عىل املساعدة واصل مكتب روس يا،  .16  20يفو. رالبتاكاإ
م امل ، 2015مايو  21و وجامعة داغس تان  (ROSPATENTلفكرية )ادلائرة الاحتادية للملكية اابلشرتاك مع كتب، نظَّ

ملناقشة  البحثية ؤسساتاملس ياسات امللكية الفكرية يف اجلامعات و حلقة دراس ية عن ، ماخاتشاكلالتقنية احلكومية يف 
تعزيز قدرات ل يف اجلامعات واملؤسسات البحثية، و ها وتنفيذاملسائل العملية املتعلقة بوضع س ياسات امللكية الفكرية 

لملكية الفكرية المنوذجية ل س ياسة ال "بناًء عىل س ياسات امللكية الفكرية اخلاصة هبا عىل وضع ت واملؤسسات البحثية اجلامعا
ن عممثلني كر لأهنا مض ت أأيضًا جديرة ابذلهذه احللقة ادلراس ية لويبو. واكنت اخلاصة ابللجامعات ومؤسسات البحث" 

وغر  التجارة والصناعة  ،والسلطات احمللية املسؤوةل عن العّل والابتاكر الصناعة،قطاع و  ية،بحث ال ؤسسات املو  ،امعاتاجل
نغوش يا،  ،)مجهورية الشيشان اجملاورة املناطق يف وهكذا اكنت سرتاخان(. أأ ، ومنطقة قربدينو بلقارايمجهورية و ومجهورية اإ

 مثالً  ت، واكنحتادية لالحتاد الرويسيف منطقة شامل القوقاز الاحدث تقميه الويبو عىل الإطالق  لهذه احللقة ادلراس ية أأو 
نشاء اذلي ضايف الانتشار الإ عىل  اً جيد  .مكتب روس ياحتقق من خالل اإ

قطاع ع زمالء من اشرتك مكتب روس يا م(، 2015أأبريل و شطة الواردة يف تقرير الفرتة السابقة )مارس وعقب الأن  .17
 للمؤسسات سكولكوفو قريةالتكنولوجيا لمتثيل الويبو يف و رباءات ال وقطاع القضااي العامليةقطاع و  والتصامميالعالمات 
همرجان عبارة عن القرية هذه و (. 2015يونيو  3و 2البتاكر يف موسكو )ل سكولكوفويف مركز امل قامة ، 2015عام لالناش ئة 
جلسات و ات الناش ئة للمؤسسعروض ومناقشات ومعارض وت قام فيه ال ن يف عامه الثالث، هو يف الهواء الطلق، و ي قام 
الاحتاد الرويس، يف أأراكدي دفوركوفيت ، انئب رئيس الوزراء قد قام الس يد املبدعني. و و املستمثرين للجمع بني ، عرض

تقدمي مجموعة واس تغلت الويبو هذه الفرصة يف مشارك.  10 000وذكرت التقارير أأنه اجتذب حنو  ،هذا العاماحلدث ح افتتاب
يف أأوقات اذلروة، يف ، احلارضين عدد ثلج الصدر أأنأأ ، ومما ووليهتا وخدماهتا املنظمةالتقدميية بشأأن متنوعة من العروض 

ىل ، امللكية الفكرية حيث اكنت توجد الويبومركز   .تقريباً  75 حده الأقىص البالغاكد يصل اإ
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م  .18 ( INDECOPIمللكية الفكرية )مع املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية ا ابلتعاون – مكتب الربازيلونظَّ
 II Taller Regional sobre Propiedad Intelectual yمعل )حلقة  – الوطين للملكية الصناعيةاملعهد و 

Transferencia de Tecnología من  ممثالً  50دث (. وحرض هذا احل2015 مايو 8و 7بريو ) يف لاميمدينة ( يف
معظمهم من ماكتب نقل التكنولوجيا اكن املكس يك، وبريو، و و كوادور، واإ ، ادلومينيكيةامجلهورية و كوس تارياك، و الربازيل، 

صياغة س ياسات الابتاكر والاسرتاتيجيات عن  قمية   مناقشة  وجرت . حكومية وماكتب حماماة ؤسسات حبثية ومؤسساتب
ب معيل عىل اتفاقات نقل التكنولوجيا تدرياكن هناك أأيضًا املؤسس ية لتسهيل حامية امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، و 

 .امللكية الفكريةوأأساليب تقيمي 

 التحكمي والوساطة

 حلقةتنظمي يف الس يد دي اكسرتو لما، انئب مدير مركز التحكمي والوساطة، للصني ة زاير الصني  اس تغل مكتب   .19
اليت تقدهما الويبو لتحكمي والوساطة اخلدمات لرتوجي ابالس يد دي اكسرتو لما قام فهيا ( 2015مايو  14ني )يجمعل يف ب 
. ملكية فكريةالكء وو ماكتب حماماة شهرية، ني محلاية حقوق امللكية الفكرية، و يجب  مجعيةبا يف ذكل ، حلاأأحصاب املصدلى 
 .امللكية الفكريةمكتب  ابا فهي ،الس يد دي اكسرتو لما مع السلطات احملليةمكتب الصني أأيضًا تواصل ل كام سهَّ

 قلمييالنشاط الإ 

 وامللكية الفكرية،التاكمل الاقتصادي الإقلميي يف أ س يا: التجارة، عن مائدة مس تديرة مكتب س نغافورة يف شارك  .20
امعة التابع جلوالقانون يف أ س يا الفكرية لأصول  املشرتكةمها مركز البحوث (، نظَّ 2015يونيو  26) واجلغرافيا الس ياس ية
دارة و  الوطنية لدلراسات القانونية ال س يوية، لكية القانون. ويف الوقت نفسه، سهل س نغافورة ة جامعمركز س نغافورة لالإ

ىل  29من قد يف الياابن )( اذلي ع  HIPOCامللكية الفكرية ) ماكتبرؤساء مكتب الياابن تنظمي مؤمتر  (، 2015 يونيو 30اإ
قد اجامتع رؤساء ماكتب رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا كر، كام ذ  وحرض،  ويشرتك مكتب . 2015مايو  25يف انرا يف اذلي ع 
-2014ماكتب امللكية الفكرية يف الرابطة خطة العمل املشرتكة بني املكتب الياابين للرباءات و بعض عنارص تنفيذ الياابن يف 
رابطة منطقة يف  الفكريةامللكية جناحات ادلراسة الإفرادية امل عنون وقشت يف الاجامتع )عىل سبيل املثال، تقرير اليت ن   2015

ته يف البدلان مساهاممكتب الياابن فامي خيص أأنشطة ن اجامتع انرا ع يفمكتب الياابن حتدث و (. أأمم جنوب رشق أ س يا
 الأعضاء يف الرابطة.

 املدارس الصيفية

اليت ، الفكريةالصني بشأأن امللكية و الويبو  ساعد مكتب الصني يف تنظمي الأاكدميية للمدرسة الصيفية املشرتكة بني .21
ىل  4من يف الفرتة يف ش نغهاي ) أأقميت ومن  .ابلتعاون مع جامعة رشق الصني للعلوم الس ياس ية والقانون (2015مايو  15اإ

قبال كبريوح  ، املدرسة الصيفيةأألقى لكمًة يف شانغهايبدلية رئيس انئب اجلدير ابذلكر أأن   مشاراكً  62حرضها ) ظيت لكمته ابإ
وقدم مكتب س نغافورة وسائل الإعالم احمللية. تناولهتا املشاركني ادلوليني من خمتلف أأحناء أ س يا وأأفريقيا( و ن كثري م من بيهنم

ىل  18 الفرتة من يف تقدع  يت س نغافورة الالويبو و  الصيفية املشرتكة بني مدرسةأأيضًا ادلمع لل ، عن طريق 2015مايو  29اإ
 .فورةملكتب س نغاملشاركني اتقدمي عروض وترتيب زايرة 

 وسائل الإعالم

امللكية الفكرية ( بشأأن MyIPO)مؤسسة امللكية الفكرية يف مالزياي ه تم نظَّ مؤمتر مكتب س نغافورة يف شارك  .22
 اتؤمتر ملعىل غرار ا واكن ،حصفياً  15حنو وحرض املؤمتر (. 2015يونيو  8الزياي )بكوالاملبور مدينة قد يف وع   الإعالموسائل و 
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رى غالبًا التعرض لها بشلك  ل اليت لتناول أأحد موضوعات امللكية الفكرية طريقة مبتكرة جداً اكنت هذه و  .ةصحفيال  ي 
 .مبارش

 حلاعقد اجامتعات مع كبار املسؤولني أأو أأحصاب املص جمي.

 مكتب س نغافورة

 للملكية الفكرية نغافورةس  كتب مل مع الرئيس التنفيذي  2015 يونيو 6يوم )الس يد كروز(  مكتب س نغافورة اجمتع -
 .للملكية الفكرية نغافورةس  مكتب )الس يد اتن( ملناقشة أأنشطة التعاون بني الويبو و 

 مكتب الصني

لقطاع  املدير العام ة( الس يدة وانغ، انئب"لوو"، "تشن" اندي)الس  رافق مكتب الصني ، 2015يونيو  19و 18يف  -
 ،مكتب مجهورية الصني الشعبية للملكية الفكرية مفوض ،مع الس يد شني تشانغيواجامتع ، يف العالمات والتصاممي

الإدارة الوطنية  الس يد اين ش ياوهونغ، انئب وزيرو  ،الإدارة احلكومية للصناعة والتجارة وزير ،تشانغ ماو الس يدو 
رئيس الس يد يل ابودونغ، انئب وزير اخلارجية الصيين، والس يد سوي تش نجيانغ، انئب و ، الصينية حلق املؤلف

ذات  مورمن الأ متنوعة  طائفةيف الاجامتع ن وقشت . و يبدلية شانغهارئيس  ةوالس يدة تشاو ون، انئب ،نييجب  بدلية
 .مكتب الصني لتعاون يف املس تقبل مع، مهنا االاهامتم املشرتك

، املدير س يكمع الس يد يو اجامتعًا )الس يدة دنغ( عقد مكتب الصني ، 2015 من عام خالل شهري مايو ويونيو -
ني يجب أأمور تتعلق ابلرتوجي ملعاهديت  بشأأن ،الإدارة الوطنية الصينية حلق املؤلفاملؤلف يف  م ملكتب حقالعا
 مراش .و 

، املدير العام ملكتب روبياولس يد شو اب)الس يدة تشانغ(  اجمتع مكتب الصني، 2015مايو ويونيو  يخالل شهر  -
 ،لعالمات التجاريةللجمعية الصينية ل العام املنتخب حديثاً ، الأمني بيشانغالس يد وانغ و العالمات التجارية الصيين، 

مدريد، الرتوجي لنظام (، ملناقشة SAICصناعة والتجارة )ابلإدارة احلكومية لل التعاون ادلويل  قسمومسؤولني من 
 نظام مدريد.بشأأن الرتوجي ل معل يف يوليو حلقة س تعدادات لعقد والا ،وتبادل البياانت

فريق لاجامتع يف ، و2015مايو  13 يومالصني  يف فريق الأمم املتحدة لالتصالتلاجامتع يف مكتب الصني شارك  -
حاطة مع الس يد يليف مايو، و 25قمي يف الصني( يوم ق الأمم املتحدة امل  نس د الأمم املتحدة القطري )مكتب م    جلسة اإ

تركز عىل املناقشات واكنت . 2015يونيو  17 يوم )اليونيدو(الأمم املتحدة للتمنية الصناعية ملنظمة  يونغ، املدير العام
واحتفالت اذلكرى الس نوية  ،لصنيالأمم املتحدة اخلاص اب كتي بحتديث موقع و ، و ةمشرتكتواصل  سرتاتيجيةا
ىل  أأيضاً عي مكتب الصني د  و للأمم املتحدة. س بعني ال  ىل تقدمي مسامهة اإ بشأأن  لصنياخلاص ابفريق الأمم املتحدة اإ

طار معل الأمم املتحدة للمساعدة الإمنائية ىل  2016للفرتة من    اإ  .2020اإ

 مكتب الياابن

يتو، مفوض مع 2015يونيو  12يوم مكتب الياابن اجمتع  - عىل مكتبه وأأطلعه املكتب الياابين للرباءات يف  الس يد اإ
 .فيه اً عرضسو  يقدم الافتتاحية و لقي اللكمة ي  لأنه سو  القادم، ماكتب امللكية الفكرية  رؤساءمؤمتر 

ندو، انئب رئيس مع اجامتعًا  2015 يونيو 17 مكتب الياابن يوم عقد -  ،رشكة اكوب لعالمات ل القانونية دارةالإ الس يد اإ
 .بشأأن اجامتع مؤمتر رؤساء ماكتب امللكية الفكرية

حدى  – س يوه للرباءاتالس يد أأويك، رئيس رشكة اجامتعًا مع  2015يونيو  9عقد مكتب الياابن يوم  -  كربىويه اإ
 الويبو. ادلاخيل يف التدريب عن –الرشاكت يف الياابن 
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ة فريق لهاي (، رئيساكنون )من عرب الهاتف مع الس يدة هااييش اً مؤمتر  2015 مايو 25 عقد مكتب الياابن يف -
 نظام لهاي.الرتوجي ل ، عن للملكية الفكرية يةعية الياابن امجل يف ادلرايس 

 روس يامكتب 

لس أأمناء مؤسسة سكولكوفو برئاسة جملسفانترن( يف اجامتع  )الس يد مكتب روس يا، شارك 2015يونيو  3يف  -
التعاون وعن ، عن رساةل مكتب روس يا ووليته سفانترنرئيس الوزراء. وحتدث الس يد  ،الس يد دميرتي ميدفيديف

ىل نقل عن و  ،سكولكوفومؤسسة املشرتك مع  عرب أأ البتاكر. و ل سكولكوفومركز مكتب روس يا يف املس تقبل اإ
 التعاون بني حكومة الاحتاد الرويس والويبو.، عن تأأييده الشديد لزايدة رئيس الوزراء ،ميدفيديف

نائب ال ، كوسورو مع الس يد فيكتور  2015يونيو  1يوم ( وأألبيجونو ، سفانترن يدان)الس  اجمتع مكتب روس يا  -
ىل ع كوسورو الس يد وأأطلعهام لربملان(. لجلس الاحتاد )الغرفة العليا بنة العلوم والتعلمي والثقافة رئيس جل الأول ل

د جملس امللكية الفكرية برئاسة الس يدة فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة جملس الاحتاد. وخ   اذلي عقده الاجامتع الأخري ص ص 
رشوع مت الانهتاء من م و  ي. وسللملكية الفكرية الرويس حتادالااسرتاتيجية بشأأن  ميهارشوع ورقة مفمل الاجامتع 
ىليوليو، و شهر  حبلول هناية ميهافاملورقة  م اإ س تعداد لتقدمي الاعن  سفانترنحلكومة. وأأعرب الس يد ا سو  ي قدَّ

عداد الاسرتاتيجية بناء عىل طلب جملس الاحتاد.  املساعدة من جانب الويبو يف اإ

القامئة بأأعامل ، كرييمع الس يدة ليوبو   2015يونيو  5 يوم( وأألبيجونو ، انترنسف يدانالس  ) مكتب روس يااجمتع  -
لدلائرة  التاسع عرشالعميل العلمي و ، ملناقشة مسامهة الويبو يف املؤمتر ادلائرة الاحتادية للملكية الفكريةمدير عام 

ص   (.2015سبمترب  24و 23)لذلكرى الس نوية الس تني لدلائرة الاحتادية للملكية الفكرية امل خصَّ

 الاحداث الرئيس ية املقبةل دال.

 مكتب الصني

م مكتب الصني، 2015يف يوليو  - معل لوسائل الإعالم الصينية  حلقةشعبة التصالت،  ابلشرتاك مع، سو  ي نظ د
 .مكتبل ل بناس بة اذلكرى الس نوية الأوىل ملكتب الصني، لويبو و من أأجل الرتوجي ل

م مكتب الصنيسو  ، 2015يف يوليو  - والكء حلقة دراس ية وطنية لتدريب منني، ي ، ابلتعاون مع جامعة ر ي نظ د
 نظام مدريد.ني عىل العالمات التجارية الصيني

م مكتب الصني، ابلشرتاك مع املقر الرئييس و ، 2015يف يوليو  - مكتب مجهورية الصني الشعبية للملكية سو  ي نظ د
 للرتوجي لنظام لهاي.، حلقات دراس ية جواةل الفكرية

م مكتب الصني حلقة دراس ية عن الرتوجي ل ، 2015يف أأغسطس  -  نظام مدريد يف شينجيانغ.سو  ي نظ د

 .2015 ية لعامصين رشكة  500أأفضل مقة سو  يشارك مكتب الصني يف ، أأيضاً  2015يف أأغسطس  -

 مكتب س نغافورة

املنتدى العاملي ( من 2015أأغسطس  25لأول )الس يد فرانسس غري، املدير العام للويبو، اليوم احيرض سو   -
لقي ي   وسو  (IPWeek@SG) فعالية "أأس بوع امللكية الفكرية يف س نغافورة"( خالل GFIP) للملكية الفكرية

املتطورة لنظام البنية تناول ت  "ثايلامل س تقبل امل ، .. راملس متضارع امل ،)"املاي البس يط الأوىليف اجللسة العامة  لكمةً 
، (امللكية الفكريةس تغالل ل يالعامل نطاقال قلميية حقوق امللكية الفكرية و اإ بني والتجاذب امللكية الفكرية العاملي 

 الويبو.وسو  يقدم جائزتني من جوائز 
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 يف س نغافورة. 2015أأغسطس  24يوم  (HIPOC II)ي عقد مؤمتر رؤساء ماكتب امللكية الفكرية  سو  -

 مكتب روس يا

ىل 6امللكية الفكرية يف سانت بطرسربغ يف الفرتة من و  ت قام مدرسة صيفية مشرتكة بني الويبو وروس يا بشأأن س -  اإ
 .2015 يوليو 17

دلائرة الاحتادية لاتبعة  فرعية هيئةوهو معهد الاحتادي للملكية الصناعية )الس نوية اخلامسة واخلسون لل اذلكرى  -
 .2015يوليو  22 يومطلبات( ال ميع الأعامل املتعلقة بفحص تقوم ب للملكية الفكرية 

 مكتب الياابن

ملعاهدة الشعبة القانونية سو  يشرتك مكتب الياابن مع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اجلامعات. الرتوجي لنظام  -
ونقل  لالبتاكرة يش بكة اجلامع التعاون بشأأن الرباءات يف تقدمي عروض يف احللقات ادلراس ية اليت تنظمها ال 

، عىل التوايل. 2015يوليو  14و 9و 7لياابن، يف ابسابورو، وطوكيو و عقد يف كيتاكيوشو، ت   س  يتالتكنولوجيا، ال
ثة عن ركنتقدمي اإىل وهتد  احللقات ادلراس ية الس نوية  حدَّ ونظام  (PATENTSCOPE) الرباءات معلومات م 

امللكية الفكرية يف أأمور للأشخاص املسؤولني عن ام الأول، ، يف املقمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وذكل
 اجلامعات.

سو  يقدم مكتب الياابن عرضًا يف حلقة . للملكية الفكرية يةعية الياابن امجل يف ركن الرباءات قاعدة بياانت الرتوجي ل -
وهتد  هذه احللقة  .2015يوليو  18 يوم لياابنابيف اكغا وت عقد  ،امجلعية الياابنية للملكية الفكرية هادراس ية تنظم 

ىل الرتوجي لقاعدة بياانت ركن الرباءات وغريها من قواعد بياانت الويبو  بني الأشخاص املسؤولني عن ادلراس ية اإ
 يف الرشاكت الياابنية.أأمور قواعد بياانت امللكية الفكرية 

نظام لهاي يف للرتوجي ل ي مؤمتر فيديو جسل لهاسو  يعقد مكتب الياابن و نظام لهاي. مؤمتر فيديو للرتوجي ل  -
 امجلعية الياابنية للملكية الفكريةلهاي يف فريق امجلهور املس هتد  أأعضاء س يكون . و 2015سبمترب شهر  الياابن يف

ىل اد  هي(، وسو  جتارية أأعامل فريق) يداعات التصامميجمال  العاملني يفاليت يطرهحا العملية  س ئةللرد عىل الأ اإ  .اإ

بعض كبار بزايرة يف اخلريف  سو  يقوم مكتب الياابن. ت وزايرات ترويية بشأأن نظام لهايمنشورا -
ظهار مزيات مثل الإيداعو نظام لهاي يف الياابن لرشح مزااي النظام، ل املس تخدمني احلاليني واحملمتلني  ، الإلكرتوين اإ

 ييف منشور تروي تنتاجئ املقابالس تخدم و  ت  . وسهتم وشواغلهمجراء مقابالت معهم ملعرفة املزيد عن أأس ئللإ و
 جديد.

 مكتب الربازيل

تسليط يدر ، 2015يف النصف الثاين من عام  سو  ينظمها مكتب الربازيلمن بني العديد من الأنشطة اليت  -
قلميية العملحلقة الضوء عىل   18حيرضها  ملاكتب امللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية، اليت سو  نيالثالثة والثالث الإ
الاجامتع و ؛رباءاتالتحليل اخلاصة ب قلميية الإ عمل حلقة المن منطقة أأمرياك الالتينية؛ و  بدلاً  18من  مسؤولً 
التنقيب عن  بشأأنالعمل الثانية حلقة ؛ و (ENAPID) بشأأن امللكية الفكرية والابتاكر والتمنية ثامنال  يالأاكدمي

ضافةً  ؛التكنولوجيا ىل  اإ  الصناعية. عن التصاممياجلغرافية وال خر أأحدهام بشأأن البياانت ، نين دولييمؤمتر عقد اإ

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


