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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 20 :أأغسطس 2015

مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات اخلاسسة واخلمسون

جنيف ،من  5اإىل  14أأكتوبر 2015
سكاتب الويبو اخلارجية

وثيقة اإعالمية من اإعداد ا ألمانة

أأو ًل .مقدمة
 .1جرت يف ادلورة الثالثة والعرشين للجنة الويبو للربانمج واملزيانية اليت عقدت يف يوليو  2015مناقشة واسعة النطاق
بشأأن موضوع ماكتب الويبو اخلارجية يف اإطار الربانمج  20من "مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية ."17/2016
وذكرت ا ألمانة يف ردها عىل مداخالت ادلول ا ألعضاء أأهنا سو ت دعد وثيق ًة اإعالمي ًة ت د
فصل فهيا العمل اذلي تضطلع به
ماكتب الويبو اخلارجية ،و أأن الوثيقة سو تتضمن أأيض ًا تفاصيل املبادرات ا ألخرية اليت أأطلقهتا ا ألمانة لتعزيز تاكمل هذه
املاكتب اخلارجية وترابطها.

اثني ًا .ماكتب الويبو اخلارجية :املهام واملبادئ
 .2متتكل الويبو ش بك ًة حمدود ًة من املاكتب اخلارجية .وتقع هذه املاكتب ،اليت أنشئت بني عايم  2005و ،2014يف
س نغافورة ( ،)2005والياابن ( ،)2006والربازيل ( ،)2010والصني ( ،)2014والاحتاد الرويس ( .)2014وتقترص تغطية
ماكتب الويبو عىل البدلان اليت تقع فهيا ،ابس تثناء مكتب س نغافورة اذلي يغطي منطقة رابطة أأمم جنوب رشق أس يا.
 .3ومن املهام ا ألساس ية ملاكتب الويبو اخلارجية :الرتوجي ألنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية ودمعها ،وتنفيذ أأنشطة
املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ،والرتوجي ملعاهدات الويبو ،وتنفيذ اسرتاتيجيات فعاةل للتواصل والتوعية؛ وذكل لكه بغية
"الاضطالع بدور رايدي يف وضع نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية ي دفسح اجملال لالبتاكر والإبداع لفائدة امجليع".
ومع أأن هذه ا ألنشطة يه ا ألعامل ا ألساس ية اليت تضطلع هبا املاكتب اخلارجية ،فاإن تركزي لك مكتب خيتلف تبع ًا
لالحتياجات واملتطلبات املحدَّدة اخلاصة ابلبدلان أأو املنطقة اليت تقع فهيا املاكتب.

A/55/INF/6
2

 .4وفامي ييل املبادئ ا ألساس ية اليت حتمك اإنشاء ماكتب الويبو اخلارجية "1" :ينبغي أأن حتقق املاكتب اخلارجية قمي ًة مضاف ًة
وكفاء ًة وفعالي ًة يف تنفيذ الربامج بطريقة منسقة لس تكامل ما يضطلع به من معل يف مقر الويبو الرئييس ولتفادي ازدواج
اجلهود؛ " "2وينبغي للماكتب اخلارجية أأن تليب ا ألولوايت واخلصوصيات والاحتياجات امللموسة عىل الصعيد احمليل تلبي ًة
فعا ًةل واكفي ًة؛ " "3وينبغي أأن تكون املاكتب اخلارجية فعا ًةل من حيث التلكفة؛ " "4وينبغي أأن تكون جزء ًا ل يتجز أأ من اإطار
الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ و أأساسها التنظميي .ومتش ي ًا مع هذه املبادئ ،فاإن الهد الرئييس إلدارة الويبو –وإان شئت
قل التحدي الرئييس أأماهما– هو ضامن الإدماج الوايف والاكمل لش بكة ماكتب الويبو اخلارجية يف ولية املنظمة ومعلها
و أأنشطهتا وإاطار نتاجئها ،ومن َّمث ضامن ترابط هذه املاكتب ومنفعهتا.

اثلث ًا .ماكتب الويبو اخلارجية :ادلور والولية وا ألنشطة
 .5ابدئ ذي بدء ،جتدر الإشارة اإىل أأن ماكتب الويبو اخلارجية اخلسة مد َمجة دجم ًا اتم ًا يف اإطار نتاجئ املنظمة .ومن َّمث
فاإن التخطيط الس نوي لعمل املاكتب يكون ابلتنس يق مع املاكتب ا إلقلميية والقطاعات ا ألخرى املوجودة يف املقر الرئييس
لضامن تنفيذ الربامج املس هتدفة دون ازدواج اجلهود وابلس تفادة الاكمةل من مزااي املنظمة اليت لها وجود ميداين .ويف عام
 ،2015معلت شعبة أأداء الربانمج واملزيانية بشلك مكثف مع املاكتب اخلارجية لتحسني وضامن ا إلعداد املنسق لوثيقة
الربانمج واملزيانية للثنائية .17/2016

( أأ) مكتب الويبو يف س نغافورة (مكتب س نغافورة)
 .6أنشئ مكتب س نغافورة يف عام  2005طبق ًا لقرار اختذته جلنة الويبو للتنس يق يف دورهتا الثالثة واخلسني اليت عقدت
يف ذكل العام .ويقع املكتب يف حرم جامعة س نغافورة الوطنية اإىل جانب العديد من املنظامت احلكومية ادلولية ا ألخرى.
وإاضاف ًة اإىل ذكل ،أقمي مركز الويبو للتحكمي والوساطة ( )AMCيف مبىن منفصل يأأوي أأيض ًا العديد من مؤسسات التحكمي
ا ألخرى .ويعمل يف مكتب س نغافورة مدير ،وموظفان من الفئة الفنية ،وموظف دمع اإداري .ويعمل يف مركز الويبو للتحكمي
والوساطة موظف واحد من الفئة الفنية.
 .7ومكتب س نغافورة هو املكتب الوحيد من ماكتب الويبو اخلارجية اذلي ينصب تركزيه عىل منطقة بأأمكلها ،فهو يقدم
خدماته اإىل بدلان رابطة أأمم جنوب رشق أس يا .وذلكل فاإنه هيمت اهامتم ًا خاص ًا بساعدة بدلان الرابطة عىل تنفيذ خطط معل
الرابطة اخلاصة ابمللكية الفكرية وفق ًا للخطط القطرية واسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية .ويتعاون مكتب س نغافورة أأيض ًا
تعاو ًان وثيق ًا مع حكومة س نغافورة اليت أأبرمت معها الويبو مذكرة تفامه متَّفق علهيا حت ددد ،من بني أأمور أأخرى ،أأنشطة التعاون
الرامية اإىل زايدة الوعي ابمللكية الفكرية وتكوين كفاءات امللكية الفكرية يف البدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا يف املنطقة.
.8
:2015

ويف هذا الس ياق ،يرد فامي ييل بعض ا ألنشطة الرئيس ية اليت قام هبا مكتب س نغافورة يف النصف ا ألول من عام
 اكن ،ول يزال ،مكتب س نغافورة يعمل بنشاط عىل الرتوجي ألنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية ،ل س امي و أأنأأمم جنوب رشق أس يا قد انضمت ،أأو ختطط لالنضامم ،اإىل ش ىت ا ألنظمة مضن خطط معلها املذكورة .فعىل
سبيل املثال ،يف النصف ا ألول من عام َّ ،2015نظم مكتب س نغافورة ،أأو شارك يف تنظمي ،مخس حلقات
دراس ية بشأأن نظايم مدريد ولهاي حرضها  200من أأحصاب املصاحل.
 ق َّدم مكتب س نغافورة مساعدة تقنية ل إالعانة عىل تنفيذ أأنظمة اإدارة فعاةل يف ماكتب امللكية الفكرية ومنظامتالإدارة امجلاعية املوجودة يف املنطقة .وقد أأدى وجود خبري يف حلول ا ألعامل التجارية ملاكتب امللكية الفكرية
(من غري املوظفني) يف مكتب س نغافورة اإىل تعزيز كفاءة املكتب وفعاليته تعزيز ًا كبري ًا يف هذا الصدد.
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 اس تعان مكتب س نغافورة بسؤولني وهمنيني و أأاكدمييني يف جمال امللكية الفكرية من خمتلف أأحناء املنطقةوكذكل من املؤسسات الرئيس ية يف س نغافورة لإذاكء الوعي ابمللكية الفكرية وبأأنشطة الويبو وخدماهتا .ويف
هذا الصدد ،شارك مكتب س نغافورة يف  24حد ًاث وطني ًا أأو إاقلميي ًا ،ورت َّب أأربع زايرات دراس ية ملامرسني
وطالب معظمها اإىل مقر مكتب س نغافورة ،وذكل يف النصف ا ألول من عام .2015
 اكن ملكتب س نغافورة دور أأسايس يف تكوين فريق من م دقديم املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية،مس تفيد ًا يف ذكل بوقعه وبتفاعهل املنتظم مع م دقديم املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية اذلين يمتركز كثري
مهنم يف املنطقة ،ويمتع هذا الفريق ابنتظام ويساعد عىل ضامن حتسني تنس يق أأنشطة املساعدة التقنية وجتنب
ازدواج اجلهود.
 .9وواصل مكتب س نغافورة أأيض ًا املساعدة عىل اس مترار وجود ألية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا
خصص هل ،من أأجل خدمة زابئن الويبو عىل مدار الساعة.
و أأحصاب املصاحل من خالل تقدمي ادلمع ،خالل الإطار الزمين امل َّ

(ب) مكتب الويبو يف الياابن (مكتب الياابن)
 .10أنشئ مكتب الياابن يف عام  2006عقب عرض قدمته حكومة الياابن يف امجلعيات العام املاي .ويقع املكتب يف
مدينة طوكيو يف مبىن قريب من املكتب الياابين للرباءات ومن الوزارات احلكومية الياابنية ذات الصةل .ويعمل يف املكتب
مدير وموظف من الفئة الفنية .وقد زاد عدد العاملني يف املكتب بعد انضامم موظف من الفئة الفنية (ابحث) م َّمول من
الصندوق الاستامئين املشرتك بني الويبو والياابن.
 .11ويركز مكتب الياابن اب ألخص عىل الرتوجي ألنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية ،وذلكل يتعاون املكتب ابنتظام
وبشلك مكثف مع املؤسسات الياابنية ،وقطاع الصناعة ،ومجموعات أأحصاب املصاحل ،وا ألوساط الأاكدميية لتحقيق ذكل .وقد
تعاون مكتب الياابن أأيض ًا تعاو ًان وثيق ًا مع حكومة الياابن يف اإطار تنفيذ وتطوير الصندوق الاستامئين املشرتك بني الويبو
والياابن ،وهو من أأكرب صناديق الويبو الاستامئنية.
 .12ويرد فامي ييل بعض ا ألنشطة الرئيس ية اليت قام هبا مكتب الياابن يف النصف ا ألول من عام :2015
 دخلت وثيقة جنيف لتفاق لهاي حزي النافذ رمسي ًا يف الياابن يوم  13مايو  .2015وقدَّم مكتب الياابناملساعدة واملشورة الفوريتني ،ابللغة الياابنية ،بشأأن التشغيل التطبيقي للنظام ،و أأجاب عن الكثري من
الاس تفسارات اليت تلقاها املكتب .ومن املتوقع أأن تزداد تكل الاس تفسارات يف الفرتة املقبةل .وقد وضع مكتب
الياابن ،ابلتعاون مع جسل لهاي املوجود يف املقر الرئييس ،سلس ًةل شام ًةل من ا ألنشطة الرتويية ل ألشهر
القادمة من أأجل الوصول اإىل العدد الأكرب من مس تخديم النظام احملمتلني.
 وتواصل مكتب الياابن ،ول يزال ،مع القطاع الصناعي الياابين ومجموعات املس تخدمني لالس تفادة منا ألحداث اليت تقميها هذه اجملموعات يف الرتوجي ألنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية .فعىل سبيل املثال ،رت َّب
مكتب الياابن ،بساعدة من امجلعية الياابنية للملكية الفكرية ( ،)JIPAاجامتعات يف فرباير  2015بني املدير
العام للويبو وحنو  1500مس تخدم من مس تخديم أأنظمة الويبو العاملية .واس تغل مكتب الياابن أأيض ًا الفرص َة
اليت أأاتحهتا احللقات ادلراس ية اخلاصة بعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت نظمهتا امجلعية الياابنية لوالكء
الرباءات ( )JPAAيف مايو  2015للوصل اإىل أأكرث من  200مس تخدم من املس تخدمني احلاليني واحملمتلني
لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وبوجه عام ،شارك مكتب الياابن يف  15حد ًاث وطني ًا أأو إاقلميي ًا خالل
النصف ا ألول من عام .2015
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 تعترب اللغة عنرص ًا همامً يف التوعية الفعاةل يف الياابن ،ويواصل مكتب الياابن تقدمي دمع ل يق َّدر بمثن يف توفرياملعلومات ابللغة الياابنية .فاملوقع الإلكرتوين ملكتب الياابن مرت َجم اإىل اللغة الياابنية ،ويقوم املكتب أأيض ًا برتمجة
الواثئق واملعلومات ا ألساس ية بصورة مس مترة .وتلقى مكتب الياابن ،خالل النصف ا ألول من العام393 ،
اس تفسار ًا من مس تخدمني و أأحصاب مصاحل ايابنيني و أأجاب عهنا.
 دفع قطاع العالمات والتصاممي تاكليف خبري استشاري يف نظام مدريد يقمي يف طوكيو ،مما مكَّن مكتب الياابنمن أأن يزور بشلك منتظم ومس متر العديد من الرشاكت اليت تعد من كبار مس تخديم نظام مدريد ،و أأن ي دقدم
حتديثات بشأأن أخر التطورات.
 يتعاون مكتب الياابن تعاو ًان وثيق ًا مع حكومة الياابن للتخطيط للصندوق الاستامئين املشرتك بني الويبومكتب الياابن بوارد خارجة عن املزيانية للرتكزي عىل
والياابن واس تخدامه .وقد أأم َّد هذا الصندوق الاستامئين َ
تنفيذ ا ألنشطة اليت هتد اإىل تكوين الكفاءات وتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف ا ألعامل التجارية يف البدلان
النامية .فعىل سبيل املثال ،يقوم الباحث اذلي يعمل يف مكتب الياابن ويتحمل الصندوق الاستامئين تاكليفه
بتحديث قاعدة بياانت  IP Advantageاليت حتتوي عىل أأمثةل حقيقة عن كيفية معل امللكية الفكرية وكيفية
اس تغاللها اس تغال ًل انحج ًا ل إالسهام يف التمنية .واكل ملكتب الياابن أأيض ًا دور فعال ،عىل سبيل املثال ،يف تنظمي
مؤمتر رؤساء ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان الواقعة يف جنوب أس يا وجنوب رشق أس يا ،وهذا املؤمتر اذلي
عقد يف طوكيو يف شهر يونيو  2015م َّمول من الصندوق الاستامئين.
 .13وواصل مكتب الياابن أأيض ًا املساعدة عىل اس مترار وجود ألية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا
خصص هل ،من أأجل خدمة زابئن الويبو عىل مدار الساعة.
و أأحصاب املصاحل من خالل تقدمي ادلمع ،خالل ا إلطار الزمين امل َّ

(ج) مكتب الويبو يف الربازيل (مكتب الربازيل)
 .14أنشئ مكتب الربازيل يف عام  2010عقب اإدراج املكتب يف وثيقة الربانمج واملزيانية املعدةل للثنائية 2009/2008
وموافقة جلنة التنس يق يف دورهتا الثانية والس تني عىل اتفاق منشئ للمكتب .ويقع املكتب يف منطقة جتارية بدينة ريو دي
جانريو ،اليت تقع فهيا أأيض ًا ماكتب البنك ادلويل ا إلقلميية .ويعمل يف مكتب الربازيل مدير ،وموظفان من الفئة املهنية ( أأحدهام
موظف فين وطين) ،وموظف دمع اإداري.
 .15ويقع مكتب الربازيل يف مدينة ريو دي جانريو ،ويتعاون تعاو ًان وثيق ًا مع املعهد الوطين للملكية الصناعية ()INPI
اذلي يقع أأيض ًا يف املدينة نفسها .وينصب تركزي املكتب عىل تيسري الانتفاع ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية من خالل تعزيز
كفاءات املوارد البرشية يف الربازيل ويف غريها من البدلان النامية اليت لها برامج تعاونية مع الربازيل .ويدير مكتب الربازيل
أأيض ًا صندوقني استامئنيني مق َّدمني من حكومة الربازيل وهيدفان اإىل الهنوض بثقافة امللكية الفكرية يف املؤسسات الوطنية
وادلولية ويف أأوساط املس تخدمني من خالل التعاون فامي بني بدلان اجلنوب النامية داخل منطقة أأمرياك الالتينية وخارهجا .ويف
هذا الس ياق ،يرد فامي ييل بعض ا ألنشطة الرئيس ية اليت قام هبا مكتب الربازيل يف النصف ا ألول من عام :2015
 واصل مكتب الربازيل تعاونه الوثيق مع املعهد الوطين للملكية الصناعية عىل املساعدة يف تنظمي أأنشطة هتد اإىلتكوين الكفاءات يف جمال حفص الرباءات .وشارك مكتب الربازيل أأيض ًا يف برامج تكوين الكفاءات اليت ق َّدمهتا
مؤسسات برازيلية ،مثل أأاكدميية املعهد الوطين للملكية الصناعية واجلامعات الاحتادية واحلكومية.
 تعاون مكتب الربازيل مع مؤسسات حملية بغية اإذاكء الوعي ابلويبو وبأأنشطهتا واب ألنظمة العاملية للملكية الفكرية .وقدد دعي املكتب اإىل الانضامم اإىل عضوية جلنتني أأنشأأهتام مجعية البحث والتطوير الوطنية للرشاكت املبتكرة
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( .)ANPEIوعقدت اجامتعات شهرية ،وق َّدم مكتب الربازيل املشورة واملساعدة فامي خيص العالقة بني امللكية
الفكرية والابتاكر .وتعاون مكتب الربازيل أأيض ًا ،ول يزال ،مع الواكةل الربازيلية لالبتاكر ( ،)FINEPوادلائرة
الربازيلية للرشاكت الصغرية واملتوسطة ( )SEBRAEمن أأجل التخطيط للمبادرات املشرتكة للرتوجي والتدريب
وتكوين الكفاءات املقرر اكامتلها حبلول هناية العام.
 واكن ،ول يزال ،مكتب الربازيل يعمل بنشاط عىل الرتوجي ملنصات الويبو .فقد أأقام عالق ًة وثيق ًة مع الرابطةالربازيلية الوطنية ملديري الابتاكر ونقل التكنولوجيا ( ،)FORTECومن املتوقَّع أأن تسفر هذه العالقة عن أأول
حتميل للتكنولوجيات يف قاعدة بياانت ويبو غرين يف عام .2015
 .16وواصل مكتب الربازيل أأيض ًا املساعدة عىل اس مترار وجود ألية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا
خصص هل ،من أأجل خدمة زابئن الويبو عىل مدار الساعة.
و أأحصاب املصاحل من خالل تقدمي ادلمع ،خالل الإطار الزمين امل َّ

(د) مكتب الويبو يف الصني (مكتب الصني)
 .17أنشئ مكتب الصني يف عام  2014عقب القرار اذلي اختذته جلنة التنس يق يف دورهتا السابعة والس تني (ادلورة
العادية الرابعة وا ألربعني) اليت عقدت يف سبمترب  ،2013والقرار اذلي اختذته امجلعيات يف دورهتا الرابعة وا ألربعني اليت عقدت
يف ديسمرب  .2013ويقع املكتب يف مبىن مس تقل حديث التجهزي يف وسط بيجني عىل مقربة من املاكتب احلكومية .ويعمل
يف مكتب الصني مدير ،وموظف من الفئة املهنية ،وموظف دمع اإداري (وهذا املنصب شاغر حالي ًا) .ويزداد عدد العاملني يف
املكتب ابنضامم خشصني (من غري املوظفني) يمتتعان خبربة يف امللكية الفكرية.
 .18ويعد عام  2015أأول عام اكمل يعمل فيه مكتب الصني بعد أأن بد أأ تشغيهل يف العام املاي .وقد ركز املكتب ،ول
يزال ي دركز ،تركزي ًا خاص ًا عىل الرتوجي ألنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية ومعاهداهتا ،مع تعزيز الوعي ابلويبو وبكتب الويبو
يف الصني وبدور امللكية الفكرية يف الابتاكر والتمنية.
 .19ويرد فامي ييل بعض ا ألنشطة الرئيس ية اليت قام هبا مكتب الصني يف النصف ا ألول من عام :2015
 تعاون مكتب الصني تعاو ًان وثيق ًا مع السلطات احلكومية الصينية املعنية عىل لك املس توايت ،ومعل بشلك وثيق معاملسؤولني احلكوميني دلمع انضامم الصني املتوقع ملعاهدة مراش ونظام لهاي ومعاهدة س نغافورة والمتهيد لهذا
الانضامم .ويف س ياق تصديق الصني عىل معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي (يف عام  ،)2014اس تغل
مكتب الصني أأيض ًا أأحدا ًاث مثل اليوم العاملي للملكية الفكرية ،وجوائز الويبو ل إالبداع ،واملهرجان السيئام ي ادلويل
الثامن عرش يف ش نغهاي يف يونيو  2015للرتوجي محلاية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة والانتفاع هبا يف س ياق صناعة
ا ألفالم السيئامئية.
 و أأقام مكتب الصني عالقة اتصال وتعاون وثيقني ومنتظمني مع الاحتادات الصناعية للتواصل مع املس تخدمنيو أأحصاب املصاحل .ومن اجلدير ابذلكر أأن املكتب َّنظم تسع حلقات دراس ية وحلقات معل تتعلق بنظام معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ،ونظام مدريد ونظام لهاي ،وخدمات التسوية البديةل للمنازعات يف النصف ا ألول من
العام ملد يد العون اإىل املس تخدمني و أأحصاب املصاحل ،دب َم ْن فهيم املوجودون يف مقاطعات بعيدة عن بيجني .وتلقى
املكتب يف النصف ا ألول من العام اس تفسارات عن أأنظمة الويبو من أأكرث من  300مس تخدم وصاحب مصلحة،
و أأجاب املكتب عن هذه الاس تفسارات.
 واهمت مكتب الصني اهامتم ًا خاص ًا بربامج التوعية اخلاصة به .فأأنشأأ فريق اتصال من حصفيني يعملون يف املؤسساتا إلعالمية الوطنية الرئيس ية ،ويس تعني هبذا الفريق بصفة دورية ل إالعالن عن التطورات اليت تس تجد يف الويبو.
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و َّنظم املكتب أأيض ًا مدرسة صيفية لأاكدميية الويبو يف ش نغهاي شارك فهيا أأكرث من  60مشاراكً من اثين عرش بدل ًا.
ويف فرتة زمنية قصرية ،لفت املكتب ا ألنظار بدرجة كبرية ،و َّنظم وتلقى  57زايرة من زوار دوليني (مهنم مسؤولون
دبلوماس يون أأجانب) وحمليني عىل حد سواء.
 خالل النصف ا ألول من العامَّ ،نظم مكتب الصني ،أأو شارك يف تنظمي 12 ،حد ًاث حرضها  1 220خشص ًا ،وقاماملكتب ابحلضور واملشاركة يف  24اجامتع ًا وحد ًاث اجتذب أل املشاركني من احلكومة والقطاع اخلاص واملؤسسات
البحثية وا ألوساط الأاكدميية.

(ه) مكتب الويبو يف روس يا (مكتب روس يا)
 .20أنشئ مكتب روس يا يف عام  2014عقب القرار اذلي اختذته جلنة التنس يق يف دورهتا السابعة والس تني (ادلورة
العادية الرابعة وا ألربعني) اليت عقدت يف سبمترب  ،2013والقرار اذلي اختذته امجلعيات يف دورهتا الرابعة وا ألربعني اليت عقدت
يف ديسمرب  .2013ويقع مكتب روس يا يف ماكن مؤقت ،وسو ينقَل يف النصف الثاين من عام  2015اإىل مقر جديد يف
مركز سكولكوفو لالبتاكر املنشأأ حديث ًا ابلقرب من موسكو .ويعمل يف مكتب روس يا موظف من الفئة الفنية حيمل لقب
انئب املدير.
 .21ويعد عام  2015أأول عام اكمل يعمل فيه مكتب روس يا بعد أأن بد أأ تشغيهل يف العام املاي .وقد ركز املكتب ،ول
يزال ،عىل الرتوجي ألنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية ،وتقدمي ادلمع لتطوير ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف
الاحتاد الرويس ،والتعاون الوثيق مع حكومة الاحتاد الرويس واملؤسسات والقطاع الصناعي ومجموعات املس تخدمني
و أأحصاب املصاحل وا ألوساط الأاكدميية لتوس يع نطاق أأنشطة الويبو وتكثيفها.
 .22ويرد فامي ييل بعض ا ألنشطة الرئيس ية اليت قام هبا مكتب روس يا يف النصف ا ألول من عام :2015
 َّنظم مكتب روس يا أأحدا ًاث ومؤمترات يف لك من موسكو ومناطق أأخرى من الاحتاد الرويس وشارك املكتب يفهذه ا ألحداث واملؤمترات للوصول اإىل املس تخدمني وغريمه من أأحصاب املصاحل من أأجل الرتوجي ألنظمة الويبو
العاملية للملكية الفكرية .فعىل سبيل املثال ،متكَّن املكتب من التواصل مع أأكرث من  2000مشارك يف املنتدى
ادلويل املعين ابمللكية الفكرية اذلي أقمي يف موسكو يف شهر أأبريل و َّنظمه مكتب روس يا وغرفة التجارة الروس ية
ومؤسسات حكومية.
 وسع مكتب روس يا نطاق أأنشطة الويبو يف الاحتاد الرويس ،مس تعين ًا يف ذكل بتعاونه مع رشاكء حمليني .وساعدمكتب روس يا عىل تنظمي ما ييل واملشاركة فيه :جوةل فالديفوس توك للتشجيع عىل الابتاكر يف شهر أأبريل،
وحلقات دراس ية بشأأن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف مايو ويونيو يف نوفوس يبريسك وتيومني وخانيت-
مانس ييسك .وشَّع املكتب عىل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف س ياق اجلامعات واملؤسسات البحثية يف داغس تان يف
مايو  .2015ومن اجلدير ابذلكر أأن هذا احلدث اذلي أقمي يف داغس تان مل يكن أأول حدث من نوعه للويبو يف شامل
القوقاز حفسب ،بل جذب ممثلني من املناطق اجملاورة اس تطاعت الويبو أأن تتواصل معهم ألول مرة.
 تعاون مكتب روس يا ،ول يزال يتعاون ،تعاو ًان وثيق ًا مع ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية ()ROSPATENTومعل معها عىل دمع ش بكة رسيعة المنو تتأألف من أأكرث من  120مركز ًا من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف
املقاطعات الاحتادية التسعة لالحتاد الرويس.
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 َّنظم مكتب روس يا ،أأو شارك يف تنظمي 14 ،حد ًاث يف النصف ا ألول من عام  ،2015وحرض هذه ا ألحداث أأكرثمن  4 500مس تخدم وصاحب مصلحة .وشارك مكتب روس يا أأيض ًا يف أأربعة اجامتعات حىت الن يف عام ،2015
وقد جذبت هذه الاجامتعات أأكرث من  9000مشارك.
 .23ويتضح مما س بق أأن ماكتب الويبو اخلارجية تضيف قمي ًة اإىل أأعامل املنظمة بطرائق متعددة .فقرهبا الشديد من أأحصاب
املصاحل واملس تخدمني وتفاعلها املتواصل واملكثف معهم واس تخداهما للغة احمللية ،لك ذكل هل فائدة كبرية يف تيسري وجود "دمع
عاملي" لتحقيق ولية الويبو .ومن العنارص الرئيس ية لهذه القمية املضافة :الرتوجي املس هتد واملركَّز ألنظمة الويبو العاملية
للملكية الفكرية ودمع هذه ا ألنظمة ،وتقدمي املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات با يتالءم مع ا ألولوايت والاحتياجات احمللية
املتنامية ،وتقدمي ادلمع من أأجل وجود ألية تواصل م َّعزز مع أأحصاب املصاحل واملس تخدمني ،من خالل ضامن أأن املنظمة
متاحة للرد عىل مدار الساعة .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،اخنفضت احلاجة اإىل السفر من املقر الرئييس اإىل البدلان أأو املنطقة اليت تقع
فهيا املاكتب اخلارجية ،مما أأدى اإىل حتقيق وفورات .وخالصة القول أأ َّن ماكتب الويبو اخلارجية قد أأثبتت أأهنا تضيف قمية من
خالل دورها يف الهنوض بولية املنظمة وحتقيقها يف اجملالت اليت تعمل فهيا.

رابع ًا .ماكتب الويبو اخلارجية :املبادرات ا ألخرية
 .24ذكران فامي س بق أأن اتساع ش بكة ماكتب الويبو اخلارجية مل ي دقدم حفسب فرص ًا لتحقيق ولية املنظمة ،بل طرح أأيض ًا
حتدايت .ويمتثل أأحد التحدايت الرئيس ية اليت تواهجها الإدارة يف ضامن الإدماج الوايف والاكمل لش بكة ماكتب الويبو اخلارجية
يف ولية املنظمة ومعلها و أأنشطهتا وإاطار نتاجئها ،ومن َّمث ضامن ترابط ش بكة املاكتب ومنفعهتا.
 .25مفن انحية ،اكن ذكل ،ول يزال ،يمتثل يف ضامن أأن املنظمة دلهيا س ياسات وإاجراءات دلمع ش بكة املاكتب اخلارجية
وترش يد أأداهئا .وهناك كثري من الاعتبارات يف هذا الصدد .فهل متتكل املنظمة س ياسات املوارد البرشية الالزمة دلمع املاكتب
اخلارجية وجعلها أأماكن جتذب املوظفني للعمل هبا؟ وهل يرى زايدة سالمة و أأمن موظفي الويبو و أأصولها يف املاكتب
اخلارجية اإىل أأقىص حد؟ وهل البىن التحتية للمباين وتكنولوجيا املعلومات يف املاكتب اخلارجية تصلح للغرض وت د
مكن املاكتب
واملقر الرئييس من أأداء أأعامهلم؟ وهل توضع مسائل املرونة التنظميية يف الاعتبار من حيث ضامن اس مترارية أأعامل املاكتب
اخلارجية؟ وهل تقوم املاكتب اخلارجية بتحسني اإماكانت التواصل دعامً للية تواصل الويبو مع ادلول ا ألعضاء و أأحصاب
املصاحل؟
 .26ومن انحية أأخرى ،تنطوي التحدايت عىل ضامن حضور املاكتب اخلارجية يف أأعامل املنظمة اجلارية وتعزيز هذا
احلضور .وهذا ليس أأقل من غرس "ثقافة املاكتب اخلارجية" يف مقر الويبو الرئييس .وقد أأطلقت ا ألمانة سلسةل مبادرات
خمصصة يف بداية عام  2015اس تجاب ًة لهذه التحدايت.
 .27وأنشئت عدة أأفرقة عامةل يف فرباير  2015دلراسة ما دلى املنظمة من س ياسات وإاجراءات هتم املاكتب اخلارجية
وتؤثر فهيا تأأثري ًا مبارش ًا .وتتعامل هذه ا ألفرقة العامةل مع اجملالت التالية :املوارد البرشية ،وتكنولوجيا املعلومات ،و أأماكن العمل
وا ألمن ،والإدارة والتخطيط والولية ،والتصالت ،والربوتوكول وا ألحداث ،واس مترارية ترصيف ا ألعامل .واجمتعت ابنتظام
منذ ذكل احلني هذه ا ألفرقة العامةل ،اليت تتأألف من زمالء كبار من القطاعات واجملالت املعنية يف الويبو .ورمغ أأهنا حترز
تقدم ًا يف جمالهتا ،فاإن القضااي اليت تتعامل معها غالب ًا ما تكون معقد ًة ومرتابط ًة ،ول تزال مداولهتا مس متر ًة.
 .28ويف الوقت نفسه ،أح درز تقدم يف مواصةل دمج املاكتب اخلارجية وتعزيز ترابطها .واكن أأحد التحدايت الرئيس ية يف
هذا الصدد هو حتسني التواصل بني املاكتب اخلارجية واملقر الرئييس ،وفامي بني املاكتب ذاهتا .ويف فرباير  ،2015اجمتع للمرة
ا ألوىل رؤساء املاكتب اخلارجية يف جنيف .وعقدت اجامتعات عديدة بني الرؤساء مكجموعة مع قطاعات ووحدات من مجيع
أأحناء الويبو لتعزيز احلوار والتعاون داخل املنظمة .واس تغل َّت هذه الفرصة أأيض ًا إلرشاك الرؤساء يف اإعداد وثيقة الربانمج
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واملزيانية املقرتحة للثنائية  .17/2016ومن امل َّقرر تنظمي هذه الاجامتعات املشرتكة لكام دعت احلاجة ذلكل ،مرتني يف الس نة
يف جنيف عىل ا ألرحج (با يف ذكل مرة واحدة خالل امجلعيات).
 .29وبد أأ أأيض ًا عقد مؤمترات فيديو نصف شهرية بني الرؤساء والزمالء يف املقر الرئييس للتشجيع عىل اس مترار احلوار
والتواصل وتعزيز الرتابط .وقد بد أأ عقد مؤمترات الفيديو يف مارس  ،2015وعقد منذ ذكل الوقت  11مؤمتر ًا عرب الفيديو (مع
مالحظة أأنه نظر ًا لختال التوقيت الزمين ،يمتع مكتب الصني ومكتب الياابن ومكتب س نغافورة مع ًا ،ويمتع مكتب
الربازيل ومكتب روس يا بشلك منفصل).
 .30ويصدر أأيض ًا عن املاكتب اخلارجية تقرير مو َّحد لك شهرين للزمالء العاملني يف مجيع أأحناء املنظمة؛ وذكل بغية تعزيز
التواصل ادلاخيل وضامن تبادل املعلومات .ويتناول التقرير املس تجدات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية يف البدل املضيف أأو
املنطقة ،وا ألحداث الرئيس ية اليت نظمهتا أأو حرضهتا املاكتب اخلارجية ،واجامتعات ممثيل املاكتب اخلارجية مع كبار املوظفني
أأو أأحصاب املصاحل ،وا ألحداث املقبةل املهمة .ويتضح من هذه التقارير الزايدة الكبرية يف عدد ونطاق ا ألنشطة اليت تضطلع هبا
املاكتب اخلارجية ومسامههتا الكبرية يف نتاجئ املنظمة .وقد صدر حىت الن تقريران عن الفرتتني مارس و أأبريل ،ومايو ويونيو،
وترد نسخة من هذين التقريرين مرفقة هبذه الوثيقة.
 .31ومن الواحض ،فامي خيص التواصل اخلاريج ،أأن املاكتب اخلارجية دلهيا قدرة كبرية عىل املسامهة بدرجة أأكرب يف إاياد
ألية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا و أأحصاب املصاحل .ولتحقيق تقدم رسيع يف هذا اجملال ،أطلقت مبادرة يف
شهر أأبريل لتحسني صفحات الويب اخلاصة ابملاكتب اخلارجية .وتضمنت هذه املبادرة توحيد حمتوى صفحات الويب من
هجة ،مع احلفاظ عىل اخلصوصيات اليت يتطلهبا لك مكتب من هجة أأخرى .وبعد العمل املكثف خالل فرتة زمنية قصرية،
حس نة تليب عىل
نرشت صفحات الويب يف مايو  .2015واكن هناك عنرص اإضايف همم هو التأأكد من أأن صفحات الويب امل َّ
حنو أأفضل احتياجات املس تخدمني احملليني و أأحصاب املصاحل .وذلكل ق ددمت صفحات الويبو ابللغات احمللية :أأي ق ددمت
صفحة مكتب الياابن ابللغة الياابنية ،وصفحة مكتب الصني ابللغة الصينية ،وصفحة مكتب روس يا ابللغة الروس ية ،وصفحة
مكتب الربازيل ابللغة الإس بانية وس تكون متوفرة ابللغة الربتغالية قريب ًا.
 .32ومن الراكئز ا ألساس ية اليت تقوم علهيا هذه اجلهود ضامن وجود ألية تكنولوجية سلسة وأمنة للتواصل بني املاكتب
اخلارجية واملقر الرئييس؛ من أأجل ضامن ا إلدماج التام وتعزيز الرتابط .ولتحقيق ذكل ،بد أأ يف مطلع هذا العام مرشوع البنية
العاملية للماكتب .وهيد هذا املرشوع اإىل توفري وس يةل أمنة لنفاذ املاكتب اخلارجية اإىل ا ألنظمة الإدارية املؤسس ية اليت
يس تضيفها املقر الرئييس مع تقدمي خدمة مركزية ومتسقة .وجترى اإدارة املرشوع عن كثب من قبل جملس اجمتع أأربع مرات
منذ شهر أأبريل ،وهذا املرشوع ل يتجاوز حدود املزيانية ويسري يف املسار الصحيح .ومن املتوقع أأن تبد أأ مجيع املاكتب اخلسة
يف اس تخدام هذا النظام حبلول هناية العام.
 .33ويمتثل الشغل الشاغل يف سالمة موظفي الويبو و أأمهنم ،وكذكل يف تأأمني أأصول املنظمة وحاميهتا .ومن أأجل
اس تعراض ترتيبات السالمة وا ألمن وضامن امتثال املاكتب اخلارجية لنظام ا ألمم املتحدة لإدارة ا ألمن ( )UNSMSواندماهجا
يف هذا النظام ،مت الانهتاء من تدقيقات السالمة وا ألمن للك مكتب من املاكتب اخلارجية .و أأسفرت تكل التدقيقات عن
توصيات جتري متابعهتا وتنفيذها عن كثب .وبرص النظر عن كون هذه التدقيقات أأداة فعاةل لإدارة اخملاطر ،فاإن هذه
التدقيقات وتوصيات املتابعة قد حققت أأيض ًا فوائد من حيث تعزيز قدرة املاكتب اخلارجية عىل مواهجة الطوارئ.
 .34ومن امل َّ
سّل به يف جمال املوارد البرشية ،استناد ًا اإىل خربة املنظمة وخربة غريها من واكلت ا ألمم املتحدة ،أأ َّن تنقل
املوظفني ميكن أأن يكون فرص ًة لتمنية قدرات املوظفني وترقيهتم ،وحتد ًاي عىل حد سواء .ولتعزيز جاذبية العمل يف املاكتب
اخلارجية ،ق ددمت مادة جديدة يف نظام املوظفني بشأأن الزايدات ادلورية اخلاصة يف املرتب اإىل جلنة التنس يق للموافقة علهيا
يف أأكتوبر  .2015ويف حاةل املوافقة عىل هذه املادة ،فاإهنا سو توفر حافز ًا مالي ًا قصري ا ألجل مقابل الانتقال اإىل املاكتب
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اخلارجية ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا اذلين ينتدبون بعيد ًا عن املقر اإىل وظيفة ابلرتبة نفسها .ومن املقرر أأن تيل ذكل يف
أأوائل عام  2016مبادئ توجهيية تقدم حملة عامة عن أليات وحوافز انتقال املوظفني اإىل املاكتب اخلارجية .كام جتدر الإشارة
اإىل أأن التخطيط للقوى العامةل يف املنظمة يشمل الن لك املاكتب اخلارجية .وا ألمر نفسه ينطبق عىل التدريب اذلي يقدَّم
بناء عىل تقيمي لالحتياجات.
من خالل خيارات تنفيذ متعددة ً

خامس ًا.

خامتة

 .35متتكل الويبو ش بك ًة حمدود ًة من املاكتب اخلارجية اليت أنشئت خالل العقد املاي .وخالل ذكل الوقت ،جرى دمج
املاكتب يف اإطار النتاجئ اخلاص ابملنظمة ،وسامهت املاكتب يف حتقيق النتاجئ املرتقبة وحتقيق ا ألهدا الاسرتاتيجية للمنظمة.
وقد أجنز ذكل بنفقات حمدودة نسبي ًا من املوارد .فاعامتدات املزيانية املقرتحة للماكتب اخلارجية يف وثيقة الربانمج واملزيانية
املقرتحة للثنائية  17/2016ل متثل سوى  1يف املائة من اإجاميل اعامتدات املزيانية للمنظمة.
 .36ونظر ًا لتساع ش بكة ماكتب الويبو اخلارجية ،أأصبح من الواحض بشلك مزتايد أأن ا ألمانة سو تواجه حتد ًاي رئيس ي ًا
يمتثل يف ضامن الاندماج الاكمل لهذه املاكتب يف أأعامل املنظمة ووليهتا اإضاف ًة اإىل تعزيز ترابط املاكتب .وحتقيق ًا لهذه الغاية،
أأطلقت ا ألمانة مبادرات عديدة ليك تضمن أأن تكون املاكتب اخلارجية حق ًا امتدادات للويبو يف هذا اجملال ولتعظمي مسامههتا
يف حتقيق أأهدا املنظمة اليت وضعهتا ادلول ا ألعضاء .واسترشاف ًا للمس تقبل ،ينبغي أأن ينظر اإىل هذه املبادرات عىل أأهنا
بداية َمسعى مس متر لضامن أأن ماكتب الويبو اخلارجية كياانت فعاةل من حيث التلكفة و أأهنا تضيف قمي ًة يف تنفيذ ولية
املنظمة.
[ييل ذكل املرفقان]
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املرفق ا ألول

تقرير يصدر لك شهرين بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية :مارس -أأبريل 2015
أأ دلف .التطورات الرئيس ية
احتفالت اليوم العاملي للملكية الفكرية
 .1شاركت وسامهت املاكتب اخلارجية يف ا ألحداث اليت أقميت لالحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية ولتسليط الضوء
عىل الويبو ورسالهتا ولفت ا ألنظار اإلهيام.
 .2ويف الصني ،اشرتك مكتب الصني مع الإدارة الوطنية الصينية حلق املؤلف ( )NCACيف تنظمي حلقة مائدة مس تديرة
بشأأن حامية حق املؤلف يف املصنفات املوس يقية ،واكنت احللقة ادلراس ية تتالءم مع موضوع اليوم العاملي للملكية الفكرية،
وحرضها عدد كبري من العاملني يف جمال املوس يقى يف الصني .ويف س ياق مماثل ،شارك مكتب الصني (مع الإدارة الوطنية
الصينية حلق املؤلف أأيض ًا) يف رعاية مقابالت أجريت مع عرشة من كبار املوس يقيني الصينني (مهنم عاز البيانو الشهري لنغ
لنغ) .واكن أأيض ًا من املناسب أأن دعي مكتب الصني اإىل املشاركة يف مائدة السفري املس تديرة حلقوق امللكية الفكرية لعام
 2015اليت أأقامهتا سفارة الولايت املتحدة ا ألمريكية حول موضوع "حق املؤلف يف اجملمتع الرمقي العاملي" اليت اكنت تتناسب
أأيض ًا مع موضوع اليوم العاملي للملكية الفكرية.
 .3ويف الاحتاد الرويس ،قدَّم مكتب روس يا ادلمع ألحداث اليوم العاملي للملكية الفكرية اليت أقميت يف املقاطعات
الاحتادية التسعة وامشلت عىل مؤمترات وموائد مس تديرة وحلقات دراس ية ومسابقات ومعارض .واكن هناك تركزي خاص
عىل توعية الش باب ابمللكية الفكرية وتشجيعهم عىل الابتاكر والإبداع .واكن املنتدى ادلويل بشأأن امللكية الفكرية يف القرن
احلادي والعرشين اذلي أقمي يف موسكو يف شهر أأبريل هو واسطة ال دع ْقد ،وقد شارك يف تنظميه مكتب روس يا ،والغرفة
الروس ية للتجارة والصناعة ،والربملان ،وعدد من الهيئات احلكومية ،واجتذب أأكرث من  2000مشارك .وعقدت ادلائرة
الاحتادية للملكية الفكرية ( )ROSPATENTمؤمتر ًا كبري ًا أأيض ًا يف أأبريل  2015بعنوان امللكية الفكرية :قدرة روس يا عىل
الابتاكر ،وخ دصص هذا املؤمتر كذكل لليوم العاملي للملكية الفكرية.
 .4ويف س نغافورة ،حرض مكتب س نغافورة حفل تكرمي يف اليوم العاملي للملكية الفكرية حيث جرى الإقرار بفضل
أأحصاب املصاحل الرئيس يني داخل نظام امللكية الفكرية الإيكولويج الس نغافوري.
 .5ويف الياابن ،ل حيظى اليوم العاملي للملكية الفكرية ابلشهرة بسبب الاحتفال يوم  18أأبريل بيوم الاخرتاع
( .)Hatsumeinohiواكن مكتب الياابن نش يط ًا يف نرش املقالت ويف مد يد العون اإىل منظامت امللكية الفكرية الرئيس ية
يف الياابن (املعهد الياابين لالخرتاع والابتاكر ،واملعهد الياابين للتشجيع عىل الاخرتاع والابتاكر ،وامجلعية الياابنية لوالكء
الرباءات) لإيالء مزيد من الاهامتم لليوم العاملي للملكية الفكرية.

ابء .ا ألحداث الرئيس ية

خدمات الويبو
 .6ركَّزت املاكتب اخلارجية هجد ًا كبري ًا خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير عىل الرتوجي خلدمات الويبو .فشارك مكتب روس يا
يف املعرض ادلويل الثامن عرش لالخرتاعات والتكنولوجيات املبتكرة (معرض أأرمخيدس) ويف مؤمتر أأرمخيدس العلمي والعميل
يف موسكو يف أأبريل  ،2015مس تغ ًال هذا املعرض الس نوي العريق للمخرتعني يف الرتوجي خلدمات الويبو املقدَّمة اإىل مجهور
رويس كبري .ويف غضون ذكل ،عقد مكتب س نغافورة حمارض ًة لطالب مس توى املاجس تري يف جامعة س نغافورة الوطنية،
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واس تضا زاير ًة دراس ي ًة ملديري امللكية الفكرية وموظفي نقل التكنولوجيا ابجلامعات التايالندية ،و أألقى لكم ًة يف املؤمتر
الس نوي مجلعية امللكية الفكرية لرابطة أأمم جنوب رشق أس يا ،وقد اس تغل لك ذكل كوسائل للرتوجي خلدمات الويبو.
 .7وفامي خيص معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل وجه التحديد ،اس تضا مكتب س نغافورة يف مارس  2015تدريب ًا
دون إاقلميي بشأأن نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والنظام الإلكرتوين للمعاهدة ( )ePCTملوظفي الرباءات يف ماكتب
امللكية الفكرية التابعة لرابطة أأمم جنوب رشق أس يا ،وقد حظي التدريب بقبول حسن .وعقد مكتب الرباءات الياابين،
ابلشرتاك مع الاحتاد الياابين لنقاابت احملامني وش بكة حمايم امللكية الفكرية يف الياابن ،ندو ًة دولي ًة لإحياء اذلكرى العارشة
للمحمكة الياابنية العليا للملكية الفكرية .واكن هذا احلدث همامً من حيث التواصل مع عنرص همم من نظام الرباءات يف الياابن.
 .8وفامي يتعلق بنظام مدريد ،اكن مكتب الياابن نشط ًا طوال الفرتة املشموةل ابلتقرير يف التواصل مع أأحصاب العالمات
التجارية من خالل عقد اجامتعات ثنائية مع عدد من كربى الرشاكت يف الياابن من أأجل الرتوجي لنظام مدريد .ويف أأبريل
 ،2015قام مكتب س نغافورة ابلرتوجي لنظام مدريد يف التدريب ا ألسايس عىل بروتوكول مدريد لفاحيص العالمات التجارية
واملوظفني الإداريني يف ماكتب امللكية الفكرية التابعة لرابطة أأمم جنوب رشق أس يا .وهذا احلدث َّنظمه برانمج دمع التعاون
الاقتصادي لتفاق التبادل احلر بني رابطة أأمم جنوب رشق أس يا و أأسرتاليا ونيوزيالندا ( )AECSPبدمع من مرشوع الاحتاد
ا ألورويب ورابطة أأمم جنوب رشق أس يا بشأأن حامية حقوق امللكية الفكرية ( ،)ECAP IIIمما يؤكد التعاون البناء للغاية
اذلي أقمي بني مكتب س نغافورة وهذه الليات.
 .9وفامي خيص التصاممي الصناعيةَّ ،نظم مكتب س نغافورة يف أأبريل  – 2015ابلتعاون أأيض ًا مع مرشوع الاحتاد ا ألورويب
ورابطة أأمم جنوب رشق أس يا بشأأن حامية حقوق امللكية الفكرية ( – )ECAP IIIحلق ًة دراس ي ًة وطني ًة بشأأن العالمات
التجارية والتصاممي الصناعية يف مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ،من أأجل الرتوجي لفوائد نظام لهاي .ويف شهر مارس،
شارك مكتب س نغافورة يف حلقة دراس ية وطنية عن نظام لهاي َّنظمهتا اإدارة امللكية الفكرية ( ،)DIPلتعزيز وعي الرشاكت
ابلنظام.
 .10ويف مارس  ،2015شارك مكتب س نغافورة يف مؤمتر للجامعة الوطنية يف س نغافورة بشأأن البياانت اجلغرافية،
َ
وعرض الوثيقة اجلديدة لتفاق لش بونة.

حق املؤلف
 .11فامي خيص الرتوجي ملعاهدات حق املؤلف ،اشرتك مكتب س نغافورة يف أأبريل  2015يف تنظمي أأكرب حدث عىل
الإطالق بقتىض مذكرة التفامه املربمة بني الويبو وس نغافورة ،أأل وهو حلقة العمل ا إلقلميية املشرتكة بني س نغافورة والويبو
مض احلدث  26دو ًةل عضو ًا من منطقة أس يا واحمليط الهادئ ،و أأكرث
بشأأن فرص وحتدايت تنفيذ معاهديت بيجني ومراش  .و َّ
من  60مندو ًاب ومتحد ًاث ومراقب ًا .و ألن بدلا ًان كثري ًة تطلب املساعدة فامي يتعلق ابلترشيعات والبنية التحتية ،مفن املتوقع أأن
تساعد حلقة العمل هذه عىل مجع التوقيعات املتبقية الالزمة ملعاهديت بيجني ومراش البالغ عددها  12توقيع ًا ملعاهدة بيجني
و 24توقيع ًا ملعاهدة مراش  .وسو يعمل مكتب س نغافورة بنشاط عىل تقدمي املساعدة لشعبة قانون حق املؤلف يف هذا
الصدد.
 .12وشارك مكتب الصني أأيض ًا يف هجود الرتوجي ملعاهديت بيجني ومراش  ،فقدَّم عرض ًا عن هذا املوضوع يف املؤمتر
الس نوي دلائرة حق املؤلف الصينية لعام  2015اذلي عقد يف بيجني.
 .13وشارك مكتب الصني ،يف أأبريل  ،2015يف بعثة مشرتكة ،ويف اجامتع بعدها ،هبد اس تكامل مرشوع :دراسة عن
أأثر تعزيز حامية حق املؤلف يف صناعة اخلز يف مقاطعة دهوا ابلصني (برانمج دهوا) .واكن ذكل أأحد مرشوعني حبثيني
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رائدين اشرتكت يف رعايهتام الإدارة الوطنية الصينية حلق املؤلف ( )NCACوالويبو عىل املس توى احمليل يف جمال حق املؤلف
يف الصني منذ بضع س نوات .وهذا مثال جيد عىل نشاط بعثت فيه احلياة من جديد من خالل وجود مكتب خاريج.
 .14و َّنظم مكتب الصني ،ابلتعاون مع امجلعية الصينية للملكية الفكرية ( ،)CIPSحلقة معل مشرتك ًة عن حامية امللكية
الفكرية والتطوير املس تقبيل ل إالنرتنت يف أأبريل  2015يف بيجني .ولىق هذا احلدث اإقبا ًل كبري ًا ،وسو يصب يف "منتدى
قرتح عقده يف أأثناء جلسة ا إلدارة الصينية للفضاء الإلكرتوين ) (CACلعام  2015يف مؤمتر الإنرتنت
امللكية الفكرية" امل َ
العاملي املقرر عقده يف شهر أأكتوبر يف الصني.

أأنظمة الابتاكر الإيكولوجية
 .15حرض مكتب روس يا يف أأبريل  2015جوةل سكولكوفو للمؤسسات الناش ئة يف مدينة فالديفوس توك ،و أألقى لكم ًة
فهيا .وهذه اجلوةل يه أأحد مرشوعات مؤسسة سكولكوفو الرامية اإىل تعزيز املرشوعات املبتكرة الواعدة ومساعدة الباحثني
و أأحصاب املرشوعات من الش باب عىل اإقامة رشاكت تعمتد عىل تكنولوجيات متقدمة ،فض ًال عن الرتكزي عىل تعزيز فهمهم
للملكية الفكرية وتشجيعهم عىل اإدارة أأصول امللكية الفكرية بكفاءة ابس تخدام نظام امللكية الفكرية ادلويل .وسو تقام اجلوةل
يف  10مدن يف خمتلف أأحناء الاحتاد الرويس ،وكذكل يف اكزاخس تان وبيالروس ،وذلكل فاإن هذه اجلوةل ميكن أأن توفر
ملكتب روس يا وس ي ًةل مفيد ًة للوصول اإىل الرشاكت يف مجيع أأحناء الاحتاد الرويس.

قواعد بياانت الويبو
 .16رت َّب مكتب الياابن يف مارس  2015جلس ًة خاص ًة بشأأن ركن الرباءات ( )PATENTSCOPEوبوابة جسل
الرباءات مع عرشة من أأعضاء مجعية طوكيو ألقوى  200رشكة تصنيع مس تحرضات صيدلنية.

احرتام امللكية الفكرية
 .17أألقى مكتب س نغافورة يف أأبريل  2015اللكم َة الرئيس ية يف مؤمتر عقد يف س نغافورة بعنوان "حتدي الاجتار غري
املرشوع :تبادل أأفضل املامرسات والهنج القانوين وما بعد ذكل" ،وحدث ا إلنرتبول /غرفة التجارة ا ألوروبية ،مما أأاتح هل فرص ًة
لإيصال رساةل اإىل القطاع اخلاص ( أأحصاب العالمات التجارية يف املقام ا ألول) وممثيل احلكومات بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية
الفكرية داخل اإطار اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.

التحكمي والوساطة
 .18يف أأبريل  ،2015شارك مكتب الصني يف سلسةل من املوائد املس تديرة بشأأن التحكمي والوساطة وا إلجراءات
القضائية ،وقد اشرتكت يف تنظميها منظمة "( "IP Keyاليت متثل برانمج التعاون يف جمال امللكية الفكرية بني الاحتاد
ا ألورويب والصني) ،وجامعة توجني يف ش نغهاي .واس تغل مكتب الصني أأيض ًا عرضه اذلي قدمه يف أأبريل أأمام منتدى حممكة
امللكية الفكرية الصينية املعين ابمللكية الفكرية اذلي نظمته حممكة بيجني للملكية الفكرية لزايدة الوعي خبدمات التحكمي
والوساطة اليت تقدهما الويبو.

رابطة أأمم جنوب رشق أس يا
 .19واصل برانمج س نغافورة تعميق وتطوير تعاونه مع رابطة أأمم جنوب رشق أس يا من خالل تنظمي فريق غري رمسي من
م دقديم املساعدة التقنية اخلاصة ابمللكية الفكرية يف رابطة أأمم جنوب رشق أس يا ،وذكل يف جاكرات يف فرباير  .2015ويوفر
هذا املنتدى ألية ممتازة للتواصل مع مجيع اجلهات الفاعةل الرئيس ية يف منطقة الرابطة ولضامن ترابط أأنشطة برامج الويبو وقميهتا
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يف املنطقة .ويف أأبريل  ،2015حرض مكتب الصني حلقة معل تدريبية بشأأن امللكية الفكرية ،نظمها مكتب مجهورية الصني
الشعبية للملكية الفكرية ( )SIPOملوظفي امللكية الفكرية يف رابطة أأمم جنوب رشق أس يا يف شانغهاي ،مما وفر ملكتب الصني
منص ًة لتعزيز الرساةل يف الرابطة حول قمية خدمات الويبو وفائدهتا.

التعامل مع اجلهات الفاعةل ا ألخرى
 .20اتضح خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير وجود اهامتم كبري بكتب الصني من قبل ادلول ا ألعضاء واملنظامت غري احلكومية
املعنية .فقد اس تقبلت وفود من مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية وسفارة اململكة املتحدة ومكتب املعهد الفيدرايل
السويرسي للملكية الفكرية والسفارة السويرسية ،اإضاف ًة اإىل سفري مالطا .واكن هناك اهامتم كبري بدور مكتب الصني وس بل
التعاون املمكنة .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،اس تقبل ممثلون عن الاحتاد العاملي ملراكز التجارة (وهو منظمة دولية معنية ابلبتاكر تعمل
يف اإطار مؤمتر ا ألمم املتحدة للتجارة والتمنية (ا ألونكتاد)) ،ومنظمة الصحة العاملية (ممثلها يف الصني) ،ومجعية ا ألفالم
السيئامئية.
 .21وتلقى مكتب س نغافورة زاير ًة يف شهر مارس من فريق تقيمي اإنشاء مكتب إاقلميي لرابطة أأمم جنوب رشق أس يا التابع
للمنظمة العاملية ل ألرصاد اجلوية .فاملنظمة العاملية ل ألرصاد اجلوية تدرس فتح مكتب إاقلميي يف س نغافورة .و أألقى مكتب
س نغافورة أأيض ًا لكم ًة يف املفوضية العليا للمملكة املتحدة يف س ياق "أأس بوع الابتاكر" بصحبة رئيس مكتب اململكة املتحدة
للملكية الفكرية ،مما أأاتح فرص ًة أأخرى لزايدة الوعي خبدمات الويبو.
 .22ويف أأبريل  ،2015حرض مكتب الربازيل اللجنة الاقتصادية الصينية الربازيلية اليت درست اجلوانب الاقتصادية
والتجارية لهذه العالقة الثنائية املهمة ،مما مكَّن مكتب الربازيل من تقدمي حملة عامة عن معهل ومناقشة اإماكنية اإقامة حدث
مشرتك يف الربازيل بشاركة حكومة الصني والرشاكت الصينية مع الرتكزي عىل نظام مدريد.
 .23ويف مارس  ،2015اجمتع مكتب الياابن بمثلني عن سفارات أأذربيجان و أأملانيا وإايطاليا ملناقشة دراسات اإفرادية
جديدة يف قاعدة بياانت  IP Advantageت دقدم رؤى عن كيفية معل امللكية الفكرية عىل أأرض الواقع ،وكيف ميكن أأن يسهم
الاس تغالل الناحج لها يف التمنية.

املدارس الصيفية
 .24يف شهر مارس ،شارك مكتب س نغافورة يف املدرسة الصيفية املشرتكة بني الويبو والهند نياب ًة عن أأاكدميية الويبو،
و أألقى مجموعة من احملارضات شجزء من املهنج ادلرايس.

جمي .ا ألحداث الرئيس ية املقبةل
مكتب الصني
 مدرسة صيفية مشرتكة بني الويبو والصني بشأأن امللكية الفكرية (من  4اإىل  15مايو  )2015تنظمها أأاكدميية الويبوابلتعاون مع جامعة رشق الصني للعلوم الس ياس ية والقانون ( )ECUPLيف ش نغهاي .ومكتب الصني مدعو اإىل
تقدمي عرض عن "التطوير اجلديد محلاية التصاممي" ،ابلإضافة اإىل زمالء من املقر الرئييس.
 حلقة معل عن خدمة التحكمي والوساطة اليت تقدهما الويبو ( 14مايو  )2015يشرتك يف تنظميها مكتب بيجنيللملكية الفكرية ومركز الويبو للتحكمي ،بدمع من مكتب الصني.
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مكتب س نغافورة
-

مؤمتر رؤساء ماكتب امللكية الفكرية ) (HIPOCيف س نغافورة يف أأغسطس  .2015وسو يكون هذا املؤمتر
الاجامتع الثاين لرؤساء املاكتب من جنوب أس يا ورابطة أأمم جنوب رشق أس يا حتت رعاية الويبو ،بعد أأن أقمي
احلدث ا ألول يف طوكيو يف يونيو .2015
أأس بوع امللكية الفكرية يف س نغافورة (من  24اإىل  28أأغسطس  )2015با يف ذكل املنتدى العاملي للملكية الفكرية
( )GFIPواجلوائز املشرتكة بني الويبو ومكتب س نغافورة للملكية الفكرية.
سو يقدم مكتب س نغافورة عرض ًا يف التدريب دون ا إلقلميي بشأأن بروتوكول مدريد اذلي سو يقدَّم اإىل حمايم
امللكية الفكرية وفاحيص العالمات التجارية العاملني يف ماكتب امللكية الفكرية املوجودة يف بدلان رابطة أأمم جنوب
رشق أس يا (من  12اإىل  14مايو  )2015يف مانيال.
سو ينوب رئيس مكتب س نغافورة عن املدير العام يف املنتدى ادلويل للمبتكرات النسائية املشرتك بني الويبو
واملكتب الكوري للملكية الفكرية وامجلعية الكورية للنساء اخملرتعات ( 15مايو  )2015يف س يول.
مدرسة صيفية مشرتكة بني الويبو وس نغافورة (من  18اإىل  29مايو .)2015
سو يشارك مكتب س نغافورة يف حدث يقام يف اينغون ( 20و 21مايو  )2015ويضم رشاكت وحمايم ملكية
فكرية ومسؤولني حكوميني لزايدة وعي الرشاكت الصغرية واملتوسطة ابلعالمات التجارية ونظام مدريد ( ECAP
.)III
سو يشارك مكتب س نغافورة يف دورة تدريبية إاقلميية متقدمة عن معليات مدريد لفاحيص طلبات نظام مدريد
احلاليني واملس تقبليني يف مدينة س مي ريب بمكبوداي (من  27اإىل  29مايو .)2015

مكتب روس يا
 سو يشارك مكتب روس يا يف حلقة دراس ية عن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف مدينة نوفوس يبريسك (26و 27مايو .)2015
 -سو يشارك مكتب روس يا يف منتدى سانت بطرسربغ القانوين ادلويل اخلامس (من  27إاىل  30مايو .)2015

مكتب الياابن
 سو حيرض مكتب الياابن املؤمتر الرابع والندوة الرابعة ملاكتب امللكية الفكرية يف رابطة أأمم جنوب رشق أس يا (25و 26مايو  )2015يف انرا ،وسو يروج ألنشطة مكتب الياابن يف اإطار صندوق الويبو الاستامئين الياابين اذلي
يسهم يف دول الرابطة.
 سو يشرتك مكتب الياابن يف تنظمي سلسةل من احللقات ادلراس ية بشأأن نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( أأوسااك يوم  13مايو ،وطوكيو يوم  15مايو ،وانغواي يوم  18مايو  )2015ابلتعاون مع امجلعية الياابنية لوالكء
الرباءات والشعبة القانونية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وهتد هذه احللقات ادلراس ية اإىل التعريف بأخر
التطورات املتعلقة بعاهدة التعاون بشأأن الرباءات والرتوجي للنظام الإلكرتوين للمعاهدة (.)ePCT
 سو يقوم مكتب الياابن بزايرات ترويية اإىل عرشة من مس تخديم نظام مدريد من أأجل الرتوجي للتطوراتاجلديدة ،با فهيا خدمات الويبو الإلكرتونية ،والتشجيع عىل زايدة الاهامتم ابلنظام.
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 سو يعقد مؤمتر رؤساء ماكتب امللكية الفكرية ( )HIPOCيف طوكيو ( 29و 30يونيو  ،)2015وسو يكونموضع الرتكزي الرئييس ألنشطة مكتب الياابن يف شهر مايو .ويعزتم مكتب الياابن الاس تعانة بوظفني مؤقتني ملدة
شهر واحد نظر ًا لزايدة جحم العمل.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

تقرير يصدر لك شهرين بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية :مايو-يونيو 2015
أأ دلف .التطورات الرئيس ية

التعاون ا إلقل ميي
 .1ظهر جلي ًا يف الفرتة املشموةل هبذا التقرير التعاون القوي واملتنايم يف منطقة أس يا واحمليط الهادئ يف جمال امللكية
الفكرية .وعقد اجامتع بني رؤساء ماكتب رابطة أأمم جنوب رشق أس يا يف مدينة انرا ابلياابن ،يف  25مايو  ،2015مما أأكد
عىل تعميق التعاون بني الياابن وادلول ا ألعضاء يف الرابطة .و أأسفر الاجامتع عن العديد من النتاجئ امللموسة التالية :وافقت
الياابن عىل بدء مشاركة بياانت الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي مع س نغافورة والفلبني؛ ووقَّع مكتب الرباءات الياابين
( )JPOمع اتيلند مذكرة تفامه تشمل التعاون يف جمالت مثل تبادل اخلربات ،والنفاذ الثنا ي الاجتاه اإىل املعلومات املتعلقة
اب ألصول الصناعية ،وتطوير أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،وتوحيد اإجراءات الفحص والتسجيل؛ ووقَّع مكتب
الرباءات الياابين مع مكتب الفلبني للملكية الفكرية ( )IPOPHLمذكرة تفامه تشمل برامج تكوين كفاءات فاحيص
الرباءات ،وتبادل فاحيص الرباءات اخلاصة ابلتكنولوجيات الناش ئة ،والزايرات ادلراس ية ،والاس تغالل التجاري للملكية
الفكرية ،والروابط اجلامعية ،وا إلنفاذ والتحكمي وتسوية املنازعات ،وتعلمي امللكية الفكرية ،وتبادل بياانت امللكية الفكرية.
 .2ويزداد يوم ًا بعد يوم نشاط الصني يف املنطقة ،وخري مثال عىل ذكل مذكرة التفامه اليت جرى التوقيع علهيا خالل الفرتة
املشموةل ابلتقرير بني مكتب س نغافورة للملكية الفكرية ( )IPOSوالإدارة احلكومية للصناعة والتجارة يف الصني بشأأن
التعاون يف جمال العالمات التجارية (تعزيز معليات التبادل بشأأن تسجيل العالمات التجارية وممارسات حفصها وحاميهتا
وإانفاذها ،و أأنشطة تكوين الكفاءات مثل التدريب عىل حفص العالمات التجارية وإاجراءات تسوية املنازعات).

امللكية الصناعية واخلدمات
( أأ) الرباءات ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .3انهتت خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير الفرتة املطلوبة لتعليق عامة الناس عىل قانون الرباءات الصيين .وجتدر الإشارة اإىل
أأن مدة حامية التصاممي الصناعية ،بقتىض القانون ،تامتىش الن مع اتفاق لهاي .ويف الوقت احلايل ،تعمل الإدارة القانونية
ابملكتب احلكويم الصيين للملكية الفكرية عىل دراسة تعقيبات عامة الناس.

(ب) التصاممي الصناعية ونظام لهاي
 .4دخلت وثيقة جنيف لتفاق لهاي حزي النفاذ رمسي ًا يف الياابن يوم  13مايو  .2015وبد أأ مكتب الياابن يتلقى
اس تفسارات ( 11اس تفسار ًا يف شهر مايو و 14اس تفسار ًا يف شهر يونيو) بشأأن التشغيل التطبيقي لنظام لهاي ،مما تتطلب
التشاور مع املقر الرئييس .ومن املتوقع أأن يزداد عدد الاس تفسارات يف الفرتة املقبةل.

الثقافة والصناعات الإبداعية
 .5عقب حلقة العمل ا إلقلميية اليت عقدت يف شهر أأبريل يف س نغافورة للرتوجي ملعاهديت مراش وبيجني ،رشع مكتب
س نغافورة يف القيام بتابعة استباقية ت دركز عىل البدلان (بواتن ،وتونغا ،ونييوي) اليت حرضت حلقة العمل ،و أأبدت عزهما عىل
الانضامم اإىل اإحدى املعاهدتني أأو لكتهيام أأو التصديق عىل اإحداهام أأو لكتهيام .ونتيج ًة ذلكل ،تلىب طلبات املساعدات
ابلتنس يق الوثيق مع شعبة قانون حق املؤلف.
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 .6وذكرت مجعية حق املؤلف الصينية أأنه اكن هناك حضور كبري ( )90 000يف معرض تشينغداو-شامل رشق أس يا
الثاين ملنتجات الفنون التشكيلية احملمية بوجب حق املؤلف ومعرض الكتاب يف مايو  .2015ومن اجلدير ابذلكر أأن التقارير
قد أأفادت ابإجراء معامالت جتارية تبلغ قميهتا أأكرث من  2مليار رمنينيب ،مهنا  1.5مليار رمنينيب لمتويل حق املؤلف.

احرتام امللكية الفكرية
 .7يف مايو  ،2015وق َّع مكتب الفلبني للملكية الفكرية مع امجلعية ادلولية للعالمات التجارية ( )INTAاتفاق ًا هيد اإىل
تعزيز التعاون ،مع الرتكزي بشلك خاص عىل حامية حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها .وجتدر الإشارة اإىل أأن مكتب الفلبني
للملكية الفكرية يعترب حالي ًا املكتب الرئييس جلهود الإنفاذ يف الفريق العامل التابع لرابطة أأمم جنوب رشق أس يا املعين ابلتعاون
يف جمال امللكية الفكرية.
 .8ودخلت حزي النفاذ أأيض ًا ،خالل شهر مايو  ،2015تعديالت عىل قانون ماكحفة القرصنة الرويس (القانون الاحتادي
بشأأن تعديل بعض ا إلجراءات القانونية لالحتاد الرويس فامي خيص حامية احلقوق الفكرية يف ش باكت املعلومات والتصالت).
وينص القانون عىل ألية خاصة تسمح ألحصاب احلقوق بأأن يتقدموا بشاكوى اإىل حممكة مدينة موسكو وبأأن يطلبوا أأن تزال
بأأمر قضا ي املصنفات املتعدية املنشورة عىل ش بكة ا إلنرتنت .واكن القانون قبل التعديل ل يشمل سوى املصنفات السيئامئية.
وعالوة عىل املطالب املقدمة من القطاع الصناعي ،جرى تعديل القانون من أأجل توس يع نطاقه وليك يشمل مجيع املصنفات
احملمية حبق املؤلف (ابس تثناء املصنفات الفوتوغرافية).

املنصات
 .9اإن اجلهود اليت بذلها مكتب الصني لزايدة إارشاك الرشاكء الصينيني يف مبادرة ويبو غرين قد أأمثرت نتاجئها .ويف 13
مايو  ،2015زار مكتب الصني املنظمة الصينية للتبادل التكنولويج ( ،1)CTEXومن اجلدير ابذلكر أأن رئيس املنظمة
(الس يد غوه شوغوا) أأعرب عن عزم املنظمة عىل الانضامم اإىل ويبو غرين شرشيك .وهذا أأمر همم نظر ًا ألن هذه املنظمة يه
املؤسسة الوحيدة عىل الصعيد الوطين اليت ت دركز عىل خدمات الابتاكر والتبادل التكنولويج واليت أأبدت اهامتم ًا كبري ًا ابلرتوجي
خلدمات الويبو لصاحل الرشاكت ا ألعضاء فهيا.

التعاون مع ا ألمم املتحدة
 .10أأحرز مكتب الربازيل تقدم ًا يف املرشوع اذلي يعكف عىل اإعداده مع برانمج ا ألمم املتحدة الإمنا ي ) )UNDPيف
الربازيل اذلي هيد اإىل اإعداد برانمج تدرييب للمتفاوضني بشأأن اتفاقيات التمنية .ويري تنس يق هذا املرشوع مع الواكةل
الربازيلية لالبتاكر ،وسو ينطوي عىل نقل ما يقرب من  150 000دولر أأمرييك من برانمج ا ألمم املتحدة الإمنا ي اإىل
الويبو .واكن تسّل املسودة ا ألوىل للمرشوع املقرتح خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير بثابة نقطة فارقة ،ويرى مكتب الربازيل أأ َّن
يف مقدوره أأن يرسل الاقرتاح الهنا ي اإىل املقر الرئييس يف يوليو .2015

 1املنظمة الصينية للتبادل التكنولويج ( )CTEXيه املنظمة أأو املؤسسة الوحيدة عىل الصعيد الوطين اليت تركز عىل اخلدمة املتعلقة ابلبتاكر والتبادل
التكنولويج ،واملعمتدة من جملس ادلوةل للحكومة املركزية بمهورية الصني الشعبية.
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ابء .ا ألحداث الرئيس ية

خدمات الويبو
 .11ركَّزت املاكتب اخلارجية هجودها خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير عىل التواصل مع مجموعة متنوعة من أأحصاب املصاحل من
خالل ش ىت املنتدايت للرتوجي خلدمات الويبو .وحتقيق ًا لهذه الغاية ،شارك مكتب س نغافورة يف اجامتع الرشاكة الس ياس ية
بشأأن العلوم والتكنولوجيا والابتاكر ملنتدى التعاون الاقتصادي لس يا واحمليط الهادئ يف الفلبني .وحتدث مكتب روس يا يف
املؤمتر الثاين ملتخصيص امللكية الفكرية يف مؤسسة روساتوم احلكومية (من  3إاىل  5يونيو  )2015للوصول اإىل أأكرث من
 100موظف من موظفي الرشكة الروس ية للطاقة اذلرية اذلين يتعاملون مع امللكية الفكرية ،موحض ًا دور الويبو ورسالهتا
وخدماهتا وقواعد البياانت اخلاصة هبا .وحرض مكتب الصني دورة ا ألمم املتحدة التدريبة الس نوية (اليت تنظمها الرابطة الصينية
ل ألمم املتحدة) يف قويلني ،بقاطعة قوانغ،ى ،واس تطاع أأن يتواصل مع  200طالب من مجيع احناء البدل ،موحض ًا دور الويبو
ومروج ًا خلدماتنا .ويف مايو  ،2015حرض مكتب الياابن ندوة ماكتب امللكية الفكرية يف دول رابطة جنوب رشق أس يا لعام
 ،2015وانهتز هذه الفرصة لتوزيع  1000نرشة اإعالنية عن مكتب الياابن وخدمات الويبو ومبادرة ويبو غرين عىل العديد
من أأحصاب املصاحل احلارضين من الياابن ومن دول رابطة أأمم جنوب رشق أس يا.
 .12وفامي يتعلق بعاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل وجه التحديد ،ساعد مكتب روس يا يف تنظمي حلقة دراس ية عن
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف نوفوس يبريسك ( 26و 27مايو  )2015وحلقة دراس ية جواةل عن معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات يف تيومني وخانيت-مانس ييسك ( 16و 18يونيو  )2015حرضهام عدد كبري بلغ  75و 65خشص ًا عىل التوايل .وافتتح
مكتب الربازيل حد ًاث بشأأن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،جرى تنظميه ابلتعاون مع مجعية ا ألمريكيتني للملكية الفكرية
( )ASIPIواملعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية ( ،)INPIوحرضه  40مشاراكً من القطاعني العام واخلاص .وسامه
مكتب الياابن يف تنظمي العديد من الاحداث الرتويية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وهتد هذه ا ألحداث ،اليت ت دنظمها
س نو ًاي امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ( ،)JPAAاإىل تقدمي معلومات محدَّثة عن نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،وقد
عقدت هذا العام يف أأوسااك وطوكيو وانغواي (يف  13و 15و 18مايو  2015عىل التوايل) .واس تغل مكتب الياابن هذه
الفرصة اليت أأاتحهتا ا ألحداث ،اليت حرضها عدد كبري من املشاركني بلغ  243مشاراكً ،للتواصل مع ماكتب احملاماة املتخصصة
يف الرباءات ،والقطاع الصناعة ،والقطاع اجلامعي.
 .13ويف جمال العالمات التجاريةَّ ،
دمع مكتب س نغافورة أأحدا ًاث نظمها برانمج دمع التعاون الاقتصادي لتفاق التبادل احلر
بني رابطة أأمم جنوب رشق أس يا و أأسرتاليا ونيوزيالندا ( ،)AECSPوشارك املكتب يف هذه ا ألحداث من ابب الرتوجي
لنظام مدريد .وعقدت يف مدينة اينغون بيامنار يف شهر مايو حلقة دراس ية توعوية بشأأن العالمات التجارية وبروتوكول مدريد
للمسؤولني احلكوميني ،وحمايم امللكية الفكرية ،والرشاكت الصغرية واملتوسطة ،والرشاكت ا ألخرى .وعقد يف مانيال خالل
الشهر نفسه تدريب دون إاقلميي بشأأن بروتوكول مدريد حملايم امللكية الفكرية وفاحيص العالمات التجارية من ماكتب امللكية
الفكرية يف دول رابطة أأمم جنوب رشق أس يا .و أأكدت ا ألحداث أأيض ًا التعاون القوي اذلي أأقامه مكتب س نغافورة مع برانمج
دمع التعاون الاقتصادي ( .)AECSPويف الوقت نفسه ،قام املستشار امل َّمول من قطاع العالمات والتصاممي اذلي يعمل يف
مكتب الياابن بزايرة  16رشك ًة ،با فهيا رشاكت كبرية من أأحصاب املصاحل مثل توشيبا وتوراي ودايكن ،من أأجل تقدمي
أأحدث املس تجدات اخلاصة بنظام مدريد والتشجيع عىل اس تخدامه .وجتدر الإشارة يف هذا الس ياق اإىل أأن اإحصاءات
املكتب الياابين للرباءات تشري اإىل حدوث زايدة حادة تبلغ  114يف املائة يف اإيداعات نظام مدريد خالل الفرتة من يناير اإىل
مايو  2015مقا نر ًة بنفس الفرتة من العام املاي .وتشري التقديرات اإىل أأن اجلهود الرتويية املتواصةل واملركَّزة اليت بذلهتا
الويبو ومكتب الياابن قد سامهت يف هذا التطور الإيايب .ويف الواقع ،اس تغ َّل حتديد الرشاكت املؤيدة لنظام مدريد،
و أأحدث موج ًة متتابع ًة من التأأثريات مما شَّع الخرين عىل زايدة اإيداعاهتم تدريي ًا يف نظام مدريد.
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 .14وانصب الرتكزي أأيض ًا خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير عىل الرتوجي لنظام لهاي .حفرض مكتب الصني مقة اينغتشو
للمنتدى العاملي للتصاممي املالمئة للبيئة لعام  20( 2015مايو  )2015يف مقاطعة جيانغسو ،مما أأاتح منص ًة للرتوجي لنظام
لهاي ومبادرة ويبو غرين .ويف الياابن ،حتدثت الس يدة وانغ ،انئبة املدير العام لقطاع العالمات والتصاممي ،يف ندوة عن
نظام لهاي َّنظمها املكتب الياابين للرباءات ،واس تغل مكتب الياابن هذه الفرصة إلقامة مقصورة وتقدمي نرشات اإعالمية
للمشاركني .وعالوة عىل ذكل ،من املتوقع حدوث تعاون وثيق بني قطاع العالمات والتصاممي ومكتب الياابن ليك ميكن
الاس تفادة من قرب املكتب ومعارفه احمللية يف تعزيز ا ألنشطة الرتويية يف املس تقبل.

حق املؤلف
َّ .15نظم مكتب الصني ابلتعاون مع الإدارة الوطنية الصينية حلق املؤلف ( )NCACمائدة مس تديرة رفيعة املس توى بشأأن
مض هذا الاجامتع طائفة متنوعة من
ا ألمهية الثقافية والاقتصادية ل ألفالم ودور حق املؤلف (يويم  15و 16يونيو  ،)2015و َّ
أأحصاب املصاحل ادلوليني واحملليني .واكن هناك أأكرث من  150مشاراكً ،من بيهنم ممثلون من البحرين ،وكولومبيا ،وغاان،
والياابن ،ومالزياي ،ومجهورية كوراي ،ورسي لناك ،واتيلند ،وفييت انم .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،اكنت هناك متحدثون من مكتب
اململكة املتحدة للملكية الفكرية ،ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ( ،)USPTOومجعية ا ألفالم
السيئامئية ،والاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني ( ،)CISACوممثلون عن احلكومة احمللية وا ألوساط الأاكدميية
وقطاعات صناعة السيئام .ومتزي اجامتع املائدة املس تديرة بناقشات ثرية عن ا ألمهية الثقافية والاقتصادية محلاية حق املؤلف من
أأجل تطوير الصناعات السيئامئية فض ًال عن التحدايت والفرص اليت تواجه حامية حق املؤلف يف هذا القطاع.

أأنظمة الابتاكر الإيكولوجية
 .16واصل مكتب روس يا ،عىل وجه اخلصوص ،تركزيه عىل املساعدة عىل تطوير نظام اإيكولويج حميل لالبتاكر .ويف20
و 21مايو َّ ،2015نظم املكتب ،ابلشرتاك مع ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية ( )ROSPATENTوجامعة داغس تان
التقنية احلكومية يف ماخاتشاكل ،حلقة دراس ية عن س ياسات امللكية الفكرية يف اجلامعات واملؤسسات البحثية ملناقشة
املسائل العملية املتعلقة بوضع س ياسات امللكية الفكرية وتنفيذها يف اجلامعات واملؤسسات البحثية ،ولتعزيز قدرات
بناء عىل "الس ياسة المنوذجية للملكية الفكرية
اجلامعات واملؤسسات البحثية عىل وضع س ياسات امللكية الفكرية اخلاصة هبا ً
للجامعات ومؤسسات البحث" اخلاصة ابلويبو .واكنت هذه احللقة ادلراس ية جديرة ابذلكر ألهنا مضت أأيض ًا ممثلني عن
اجلامعات ،واملؤسسات البحثية ،وقطاع الصناعة ،والسلطات احمللية املسؤوةل عن العّل والابتاكر ،وغر التجارة والصناعة
يف املناطق اجملاورة (مجهورية الشيشان ،ومجهورية اإنغوش يا ،ومجهورية قربدينو بلقاراي ،ومنطقة أأسرتاخان) .وهكذا اكنت
هذه احللقة ادلراس ية أأول حدث تقميه الويبو عىل الإطالق يف منطقة شامل القوقاز الاحتادية لالحتاد الرويس ،واكنت مثا ًل
جيد ًا عىل الانتشار ا إلضايف اذلي حتقق من خالل اإنشاء مكتب روس يا.
 .17وعقب ا ألنشطة الواردة يف تقرير الفرتة السابقة (مارس و أأبريل  ،)2015اشرتك مكتب روس يا مع زمالء من قطاع
العالمات والتصاممي وقطاع القضااي العاملية وقطاع الرباءات والتكنولوجيا لمتثيل الويبو يف قرية سكولكوفو للمؤسسات
الناش ئة لعام  ،2015املقامة يف مركز سكولكوفو لالبتاكر يف موسكو ( 2و 3يونيو  .)2015وهذه القرية عبارة عن همرجان
يقام يف الهواء الطلق ،وهو الن يف عامه الثالث ،وتقام فيه عروض ومناقشات ومعارض للمؤسسات الناش ئة وجلسات
عرض ،للجمع بني املستمثرين واملبدعني .وقد قام الس يد أأراكدي دفوركوفيت  ،انئب رئيس الوزراء يف الاحتاد الرويس،
ابفتتاح احلدث هذا العام ،وذكرت التقارير أأنه اجتذب حنو  10 000مشارك .واس تغلت الويبو هذه الفرصة يف تقدمي مجموعة
متنوعة من العروض التقدميية بشأأن املنظمة ووليهتا وخدماهتا ،ومما أأثلج الصدر أأن عدد احلارضين ،يف أأوقات اذلروة ،يف
مركز امللكية الفكرية حيث اكنت توجد الويبو ،اكد يصل اإىل حده ا ألقىص البالغ  75تقريب ًا.
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 .18و َّنظم مكتب الربازيل – ابلتعاون مع املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية ()INDECOPI
واملعهد الوطين للملكية الصناعية – حلقة معل ( II Taller Regional sobre Propiedad Intelectual y
 )Transferencia de Tecnologíaيف مدينة لامي يف بريو ( 7و 8مايو  .)2015وحرض هذا احلدث  50ممث ًال من
الربازيل ،وكوس تارياك ،وامجلهورية ادلومينيكية ،وإاكوادور ،واملكس يك ،وبريو ،واكن معظمهم من ماكتب نقل التكنولوجيا
بؤسسات حبثية ومؤسسات حكومية وماكتب حماماة .وجرت مناقشة قمية عن صياغة س ياسات الابتاكر والاسرتاتيجيات
املؤسس ية لتسهيل حامية امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا ،واكن هناك أأيض ًا تدريب معيل عىل اتفاقات نقل التكنولوجيا
و أأساليب تقيمي امللكية الفكرية.

التحكمي والوساطة
 .19اس تغل مكتب الصني زايرة الس يد دي اكسرتو لما ،انئب مدير مركز التحكمي والوساطة ،للصني يف تنظمي حلقة
معل يف بيجني ( 14مايو  )2015قام فهيا الس يد دي اكسرتو لما ابلرتوجي خلدمات التحكمي والوساطة اليت تقدهما الويبو
دلى أأحصاب املصاحل ،با يف ذكل مجعية بيجني محلاية حقوق امللكية الفكرية ،وماكتب حماماة شهرية ،ووالكء ملكية فكرية.
كام سهَّل مكتب الصني أأيض ًا تواصل الس يد دي اكسرتو لما مع السلطات احمللية ،با فهيا مكتب امللكية الفكرية.

النشاط ا إلقل ميي
 .20شارك مكتب س نغافورة يف مائدة مس تديرة عن التاكمل الاقتصادي ا إلقل ميي يف أس يا :التجارة ،وامللكية الفكرية،
واجلغرافيا الس ياس ية ( 26يونيو َّ ،)2015نظمها مركز البحوث املشرتكة ألصول الفكرية والقانون يف أس يا التابع جلامعة

س نغافورة ل إالدارة ومركز جامعة س نغافورة الوطنية لدلراسات القانونية الس يوية ،لكية القانون .ويف الوقت نفسه ،سهل
مكتب الياابن تنظمي مؤمتر رؤساء ماكتب امللكية الفكرية ( )HIPOCاذلي عقد يف الياابن (من  29اإىل  30يونيو ،)2015
وحرض ،كام ذكر ،اجامتع رؤساء ماكتب رابطة أأمم جنوب رشق أس يا اذلي عقد يف انرا يف  25مايو  .2015ويشرتك مكتب
الياابن يف بعض عنارص تنفيذ خطة العمل املشرتكة بني املكتب الياابين للرباءات وماكتب امللكية الفكرية يف الرابطة -2014
 2015اليت نوقشت يف الاجامتع (عىل سبيل املثال ،تقرير ادلراسة الإفرادية املعنون جناحات امللكية الفكرية يف منطقة رابطة
أأمم جنوب رشق أس يا) .وحتدث مكتب الياابن يف اجامتع انرا عن أأنشطة مكتب الياابن فامي خيص مساهامته يف البدلان
ا ألعضاء يف الرابطة.

املدارس الصيفية
 .21ساعد مكتب الصني يف تنظمي الأاكدميية للمدرسة الصيفية املشرتكة بني الويبو والصني بشأأن امللكية الفكرية ،اليت
أأقميت يف ش نغهاي (يف الفرتة من  4اإىل  15مايو  )2015ابلتعاون مع جامعة رشق الصني للعلوم الس ياس ية والقانون .ومن
اجلدير ابذلكر أأن انئب رئيس بدلية شانغهاي أألقى لكم ًة يف املدرسة الصيفية ،وحظيت لكمته ابإقبال كبري (حرضها  62مشاراكً
من بيهنم كثري من املشاركني ادلوليني من خمتلف أأحناء أس يا و أأفريقيا) وتناولهتا وسائل الإعالم احمللية .وقدم مكتب س نغافورة
أأيض ًا ادلمع للمدرسة الصيفية املشرتكة بني الويبو وس نغافورة اليت عقدت يف الفرتة من  18اإىل  29مايو  ،2015عن طريق
تقدمي عروض وترتيب زايرة املشاركني ملكتب س نغافورة.

وسائل الإعالم
 .22شارك مكتب س نغافورة يف مؤمتر َّنظمته مؤسسة امللكية الفكرية يف مالزياي ( )MyIPOبشأأن امللكية الفكرية
ووسائل الإعالم وعقد يف مدينة كوالاملبور بالزياي ( 8يونيو  .)2015وحرض املؤمتر حنو  15حصفي ًا ،واكن عىل غرار املؤمترات
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الصحفية .واكنت هذه طريقة مبتكرة جد ًا لتناول أأحد موضوعات امللكية الفكرية اليت ل يرى غالب ًا التعرض لها بشلك
مبارش.

جمي .عقد اجامتعات مع كبار املسؤولني أأو أأحصاب املصاحل
مكتب س نغافورة
 اجمتع مكتب س نغافورة (الس يد كروز) يوم  6يونيو  2015مع الرئيس التنفيذي ملكتب س نغافورة للملكية الفكرية(الس يد اتن) ملناقشة أأنشطة التعاون بني الويبو ومكتب س نغافورة للملكية الفكرية.

مكتب الصني
-

-

-

يف  18و 19يونيو  ،2015رافق مكتب الصني (الس يدان "تشن" ،و"لو") الس يدة وانغ ،انئبة املدير العام لقطاع
العالمات والتصاممي ،يف اجامتع مع الس يد شني تشانغيو ،مفوض مكتب مجهورية الصني الشعبية للملكية الفكرية،
والس يد تشانغ ماو ،وزير الإدارة احلكومية للصناعة والتجارة ،والس يد اين ش ياوهونغ ،انئب وزير الإدارة الوطنية
الصينية حلق املؤلف ،والس يد يل ابودونغ ،انئب وزير اخلارجية الصيين ،والس يد سوي تش نجيانغ ،انئب رئيس
بدلية بيجني ،والس يدة تشاو ون ،انئبة رئيس بدلية شانغهاي .ونوقشت يف الاجامتع طائفة متنوعة من ا ألمور ذات
الاهامتم املشرتك ،مهنا التعاون يف املس تقبل مع مكتب الصني.
خالل شهري مايو ويونيو من عام  ،2015عقد مكتب الصني (الس يدة دنغ) اجامتع ًا مع الس يد يو س يك ،املدير
العام ملكتب حق املؤلف يف الإدارة الوطنية الصينية حلق املؤلف ،بشأأن أأمور تتعلق ابلرتوجي ملعاهديت بيجني
ومراش .
خالل شهري مايو ويونيو  ،2015اجمتع مكتب الصني (الس يدة تشانغ) ابلس يد شو روبياو ،املدير العام ملكتب
العالمات التجارية الصيين ،والس يد وانغ بيشانغ ،ا ألمني العام املنتخب حديث ًا للجمعية الصينية للعالمات التجارية،
ومسؤولني من قسم التعاون ادلويل ابلإدارة احلكومية للصناعة والتجارة ( ،)SAICملناقشة الرتوجي لنظام مدريد،
وتبادل البياانت ،والاس تعدادات لعقد حلقة معل يف يوليو بشأأن الرتوجي لنظام مدريد.
شارك مكتب الصني يف اجامتع لفريق ا ألمم املتحدة لالتصالت يف الصني يوم  13مايو  ،2015ويف اجامتع لفريق
ا ألمم املتحدة القطري (مكتب م دنسق ا ألمم املتحدة املقمي يف الصني) يوم  25مايو ،ويف جلسة اإحاطة مع الس يد يل
يونغ ،املدير العام ملنظمة ا ألمم املتحدة للتمنية الصناعية (اليونيدو) يوم  17يونيو  .2015واكنت املناقشات تركز عىل
اسرتاتيجية تواصل مشرتكة ،وحتديث موقع وكتيب ا ألمم املتحدة اخلاص ابلصني ،واحتفالت اذلكرى الس نوية
الس بعني ل ألمم املتحدة .ودعي مكتب الصني أأيض ًا اإىل تقدمي مسامهة اإىل فريق ا ألمم املتحدة اخلاص ابلصني بشأأن
اإطار معل ا ألمم املتحدة للمساعدة الإمنائية للفرتة من  2016اإىل .2020

مكتب الياابن
 اجمتع مكتب الياابن يوم  12يونيو  2015مع الس يد اإيتو ،مفوض املكتب الياابين للرباءات يف مكتبه و أأطلعه عىلمؤمتر رؤساء ماكتب امللكية الفكرية القادم ،ألنه سو يلقي اللكمة الافتتاحية وسو يقدم عرض ًا فيه.
 عقد مكتب الياابن يوم  17يونيو  2015اجامتع ًا مع الس يد اإندو ،انئب رئيس ا إلدارة القانونية للعالمات برشكة اكو،بشأأن اجامتع مؤمتر رؤساء ماكتب امللكية الفكرية.
 عقد مكتب الياابن يوم  9يونيو  2015اجامتع ًا مع الس يد أأويك ،رئيس رشكة س يوه للرباءات – ويه اإحدى كربىالرشاكت يف الياابن – عن التدريب ادلاخيل يف الويبو.
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 عقد مكتب الياابن يف  25مايو  2015مؤمتر ًا عرب الهاتف مع الس يدة هااييش (من اكنون) ،رئيسة فريق لهايادلرايس يف امجلعية الياابنية للملكية الفكرية ،عن الرتوجي لنظام لهاي.

مكتب روس يا
 يف  3يونيو  ،2015شارك مكتب روس يا (الس يد سفانترن) يف اجامتع جمللس أأمناء مؤسسة سكولكوفو برئاسةالس يد دميرتي ميدفيديف ،رئيس الوزراء .وحتدث الس يد سفانترن عن رساةل مكتب روس يا ووليته ،وعن التعاون
املشرتك مع مؤسسة سكولكوفو ،وعن نقل مكتب روس يا يف املس تقبل اإىل مركز سكولكوفو لالبتاكر .و أأعرب
ميدفيديف ،رئيس الوزراء ،عن تأأييده الشديد لزايدة التعاون بني حكومة الاحتاد الرويس والويبو.
 اجمتع مكتب روس يا (الس يدان سفانترن ،و أألبيجونو ) يوم  1يونيو  2015مع الس يد فيكتور كوسورو  ،النائبا ألول لرئيس جلنة العلوم والتعلمي والثقافة بجلس الاحتاد (الغرفة العليا للربملان) .و أأطلعهام الس يد كوسورو عىل
الاجامتع ا ألخري اذلي عقده جملس امللكية الفكرية برئاسة الس يدة فالنتينا ماتفيينكو ،رئيسة جملس الاحتاد .وخ دصص
الاجامتع ملرشوع ورقة مفاهمي بشأأن اسرتاتيجية الاحتاد الرويس للملكية الفكرية .وسو يمت الانهتاء من مرشوع
ورقة املفاهمي حبلول هناية شهر يوليو ،وسو يقدَّم اإىل احلكومة .و أأعرب الس يد سفانترن عن الاس تعداد لتقدمي
املساعدة من جانب الويبو يف اإعداد الاسرتاتيجية بناء عىل طلب جملس الاحتاد.
 اجمتع مكتب روس يا (الس يدان سفانترن ،و أألبيجونو ) يوم  5يونيو  2015مع الس يدة ليوبو كريي ،القامئة بأأعاملمدير عام ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية ،ملناقشة مسامهة الويبو يف املؤمتر العلمي والعميل التاسع عرش لدلائرة
خصص لذلكرى الس نوية الس تني لدلائرة ( 23و 24سبمترب .)2015
الاحتادية للملكية الفكرية امل َّ

دال .الاحداث الرئيس ية املقبةل
مكتب الصني
-

يف يوليو  ،2015سو ي دنظم مكتب الصني ،ابلشرتاك مع شعبة التصالت ،حلقة معل لوسائل الإعالم الصينية
من أأجل الرتوجي للويبو وملكتب الصني ،بناس بة اذلكرى الس نوية ا ألوىل للمكتب.
يف يوليو  ،2015سو ي دنظم مكتب الصني ،ابلتعاون مع جامعة ريمنني ،حلقة دراس ية وطنية لتدريب والكء
العالمات التجارية الصينيني عىل نظام مدريد.
يف يوليو  ،2015سو ي دنظم مكتب الصني ،ابلشرتاك مع املقر الرئييس ومكتب مجهورية الصني الشعبية للملكية
الفكرية ،حلقات دراس ية جواةل للرتوجي لنظام لهاي.
يف أأغسطس  ،2015سو ي دنظم مكتب الصني حلقة دراس ية عن الرتوجي لنظام مدريد يف شينجيانغ.
يف أأغسطس  2015أأيض ًا ،سو يشارك مكتب الصني يف مقة أأفضل  500رشكة صينية لعام .2015

مكتب س نغافورة
 سو حيرض الس يد فرانسس غري ،املدير العام للويبو ،اليوم ا ألول ( 25أأغسطس  )2015من املنتدى العامليللملكية الفكرية ( )GFIPخالل فعالية "أأس بوع امللكية الفكرية يف س نغافورة" ( )IPWeek@SGوسو يلقي

لكم ًة يف اجللسة العامة ا ألوىل ("املاي البس يط ،املضارع املس متر .. ،املس تقبل املثايل" تتناول البنية املتطورة لنظام
امللكية الفكرية العاملي والتجاذب بني إاقلميية حقوق امللكية الفكرية والنطاق العاملي لس تغالل امللكية الفكرية)،
وسو يقدم جائزتني من جوائز الويبو.
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 -سو يعقد مؤمتر رؤساء ماكتب امللكية الفكرية ) (HIPOC IIيوم  24أأغسطس  2015يف س نغافورة.

مكتب روس يا
 سو تقام مدرسة صيفية مشرتكة بني الويبو وروس يا بشأأن امللكية الفكرية يف سانت بطرسربغ يف الفرتة من  6اإىل 17يوليو .2015
 اذلكرى الس نوية اخلامسة واخلسون للمعهد الاحتادي للملكية الصناعية (وهو هيئة فرعية اتبعة لدلائرة الاحتاديةللملكية الفكرية تقوم بميع ا ألعامل املتعلقة بفحص الطلبات) يوم  22يوليو .2015

مكتب الياابن
-

-

-

الرتوجي لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اجلامعات .سو يشرتك مكتب الياابن مع الشعبة القانونية ملعاهدة
التعاون بشأأن الرباءات يف تقدمي عروض يف احللقات ادلراس ية اليت تنظمها الش بكة اجلامعية لالبتاكر ونقل
التكنولوجيا ،اليت س تعقد يف كيتاكيوشو ،وسابورو ،وطوكيو ابلياابن ،يف  7و 9و 14يوليو  ،2015عىل التوايل.
وهتد احللقات ادلراس ية الس نوية اإىل تقدمي معلومات محدَّثة عن ركن الرباءات ( )PATENTSCOPEونظام
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،وذكل ،يف املقام ا ألول ،ل ألشخاص املسؤولني عن أأمور امللكية الفكرية يف
اجلامعات.
الرتوجي لقاعدة بياانت ركن الرباءات يف امجلعية الياابنية للملكية الفكرية .سو يقدم مكتب الياابن عرض ًا يف حلقة
دراس ية تنظمها امجلعية الياابنية للملكية الفكرية ،وتعقد يف اكغا ابلياابن يوم  18يوليو  .2015وهتد هذه احللقة
ادلراس ية اإىل الرتوجي لقاعدة بياانت ركن الرباءات وغريها من قواعد بياانت الويبو بني ا ألشخاص املسؤولني عن
أأمور قواعد بياانت امللكية الفكرية يف الرشاكت الياابنية.
مؤمتر فيديو للرتوجي لنظام لهاي .سو يعقد مكتب الياابن وجسل لهاي مؤمتر فيديو للرتوجي لنظام لهاي يف
الياابن يف شهر سبمترب  .2015وس يكون امجلهور املس هتد أأعضاء فريق لهاي يف امجلعية الياابنية للملكية الفكرية
(فريق أأعامل جتارية) ،وسو هيد اإىل الرد عىل ا ألس ئةل العملية اليت يطرهحا العاملني يف جمال اإيداعات التصاممي.
منشورات وزايرات ترويية بشأأن نظام لهاي .سو يقوم مكتب الياابن يف اخلريف بزايرة بعض كبار
املس تخدمني احلاليني واحملمتلني لنظام لهاي يف الياابن لرشح مزااي النظام ،وإاظهار مزيات مثل الإيداع الإلكرتوين،
و إلجراء مقابالت معهم ملعرفة املزيد عن أأس ئلهتم وشواغلهم .وسو تس تخدم نتاجئ املقابالت يف منشور ترويي
جديد.

مكتب الربازيل
 من بني العديد من ا ألنشطة اليت سو ينظمها مكتب الربازيل يف النصف الثاين من عام  ،2015يدر تسليطالضوء عىل حلقة العمل ا إلقلميية الثالثة والثالثني ملاكتب امللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية ،اليت سو حيرضها 18
مسؤو ًل من  18بدل ًا من منطقة أأمرياك الالتينية؛ وحلقة العمل ا إلقلميية اخلاصة بتحليل الرباءات؛ والاجامتع
الأاكدميي الثامن بشأأن امللكية الفكرية والابتاكر والتمنية ()ENAPID؛ وحلقة العمل الثانية بشأأن التنقيب عن
التكنولوجيا؛ اإضاف ًة اإىل عقد مؤمترين دوليني ،أأحدهام بشأأن البياانت اجلغرافية والخر عن التصاممي الصناعية.
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

