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A/57/7

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 26 :سبمترب 2017

مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات السابعة واخلمسون

جنيف ،من  2اإىل  11أأكتوبر 2017

فتح مكاتب خارجية جديدة للويبو خالل الثنائية 17/2016

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1حتتوي هذه الوثيقة عىل وثيقة جلنة الربانمج واملزيانية  WO/PBC/25/12املعنونة "فتح ماكتب خارجية للويبو
خالل الثنائية  .17/2016ورفعت الوثيقة اإىل جلنة الويبو املعنية ابلربانمج واملزيانية املنعقدة يف دورهتا السادسة والعرشين
(من  10اإىل  14يوليو  )2017ودورهتا السابعة والعرشين (من  11اإىل  15سبمترب .)2017
.2

وترد قرارات اللجنة بشأأن تكل الوثيقة يف "قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية" (الوثيقة .)A/57/5
[تيل ذكل الوثيقة ]WO/PBC/25/12

A

WO/PBC/25/12

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 20 :يونيو 2016

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة اخلامسة والعشرون

جنيف ،من  29أأغسطس اإىل  2سبمترب 2016
فتح مكاتب خارجية جديدة للويبو خالل الثنائية 17/2016

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1اختذت امجلعية العامة للويبو يف دورهتا السابعة وا ألربعني (ادلورة العادية الثانية والعرشون) املعقودة يف اإطار سلسةل
الاجامتعات اماامسة وايسمسني مجلعيات ادلول ا ألعءاف يف الويبو قرار ًا يف مسأأةل املاكتب اماارجية اجلديدة للويبو ييل بيانه
(انظر الفقرة  258من الوثيقة ( A/55/13التقرير العام اذلي اعمتدته امجلعيات)):
"اإن امجلعية العامة للويبو قررت:
" .1أأن تعمتد املبادئ التوجهيية املرفقة هبذا القرار؛
" .2واعرتافا مهنا بقدرة املنظمة احملدودة عىل فتح ماكتب خارجية جديدة ورغبة مهنا يف اتباع هنج تدرجيي وحمرتس
دلى اإنشاف ماكتب خارجية جديدة ،أأن ل تفتح أأكرث من  3ماكتب خارجية يف الثنائية خالل الثنائيتني 17/2016
و ،19/2018رهن موافقة امجلعية العامة للويبو؛
" .3ول خيل هذا القرار بأأي قرار تتخذه جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة بشأأن فتح ماكتب خارجية جديدة
وفقا للمبادئ التوجهيية بعد تقيمي خالل عام 2021؛
" .4وفامي خيص الفرتة املذكورة يف الفقرة  ،2ينبغي أأن تعطى ا ألولوية ألفريقيا .ولهذا الغرض ،تش ّجع ادلول ا ألعءاف
عىل تقدمي اقرتاحاهتا لالس تءافة يك ينظر فهيا مضن املبادئ التوجهيية".
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 .2وتوحض "املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية" تفاصيل املسار الواجب اتباعه من أأجل "اإنشاف ش بكة
مس تدامة وذات جحم مناسب من ماكتب الويبو اماارجية تءيف قمية وكفافة وفعالية واحضة يف تنفيذ الربامج وفقا ل إالطار
القامئ عىل النتاجئ للربانمج واملزيانية ،وبطريقة منسقة ومتاكمةل مع مقر الويبو الرئييس وبنحو قد ل ميكن خبالفه تنفيذها من
خالل العمليات يف مقر الويبو الرئييس" .وميكن الاطالع عىل تفاصيل هذا املسار اذلي يشمل اإرسال ادلول ا ألعءاف
اإخطار ًا برغبهتا يف اس تءافة مكتب خاريج واقرتاح ًا عن هذا املكتب يف الوثيقة  .A/55/13وتنص املبادئ التوجهيية عىل
املكتب امااريج اجلديد املقرتح ومدى
حقائق ،عن 

يستند اإىل
منفصال ،

أأن "تقدم ا ألمانة اإىل اللجنة كذكل تقريرا تقنيا
متاش يه مع هذه املبادئ التوجهيية" .ويرد يف مرفق هذه الوثيقة التقرير التقين املنفصل للماكتب اماارجية اجلديدة املقرتح فتحها
خالل الثنائية  .17/2016ويستند هذا التقرير اإىل منوذج اس متد من املبادئ التوجهيية .أأما النص فهو منقول حرفي ًا من
اقرتاحات ادلول ا ألعءاف .وترد توضيحات ا ألمانة بني قوسني مربعني [( ]...وابماط املائل).

مس تجدات منذ سلسةل الاجامتعات اماامسة وايسمسني مجلعيات ادلول ا ألعءاف يف الويبو
 .3بناف عىل قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املبادئ التوجهيية ومتابع ًة لنتاجئ املشاورات مع رئيس امجلعية العامة السفري
غابرييل دويك ،سعت ا ألمانة اإىل ضامن تنفيذ قرار ادلول ا ألعءاف .وبعد حتليل املبادئ التوجهيية ،وهجت ا ألمانة مذكرة
(املذكرة املعممة  )3641بتارخي  13نومفرب  2015اإىل وزراف اماارجية متاش ي ًا مع املسار ن
املبني يف املبادئ التوجهيية .ونظر ًا اإىل
أأن لهذا املسار تأأثري ًا معلي ًا يف الثنائية  ،17/2016حددت همةل زمنية لتسمل اإخطارات ادلول ا ألعءاف واقرتاحاهتا مبا يتفق مع
املبادئ التوجهيية.
 .4وحددت ا ألمانة يف مذكرهتا املهةل الزمنية لتسمل الإخطارات والاقرتاحات استناد ًا اإىل املتطلبات العملية لإعداد التقرير
التقين املنفصل والقامئ عىل احلقائق يك تنظر فيه جلنة الربانمج واملزيانية خالل دورهتا اماامسة والعرشين املزمع عقدها يف
الفرتة من  29أأغسطس اإىل  2سبمترب  .2016وطلبت ادلول ا ألعءاف أأن تكون واثئق جلنة الربانمج واملزيانية متاحة ابللغات
الرمسية لكها قبل عقد ادلورة بشهرين عىل ا ألقل .ومن مث ،سيتعني ترمجة التقرير ولك الاقرتاحات احملمتةل اإىل لك اللغات
الرمسية حبلول يوم  29يونيو  .2016واعمتدت ا ألمانة عىل املامرسات السابقة يف جمال اإعداد واثئق اجامتعات الويبو وعىل جحم
الرتمجة املتوقع يف هذه احلاةل لتحدد اترخي  29فرباير  2016موعد ًا لتسمل الاقرتاحات امااصة بفتح مكتب خاريج جديد
للويبو خالل الثنائية  17/2016وفق ًا للمبادئ التوجهيية.
 .5ويذكنر بأأن املبادئ التوجهيية تنص عىل أأنه "جيوز لدلوةل العءو الامتس مساعدة ا ألمانة يف اإعداد ذكل الاقرتاح" كام
ورد يف املذكرة املعممة  .3641واجمتعت ا ألمانة بأأحد عرش وفد ًا أأرسل اإخطار ًا برغبته يف فتح مكتب خاريج للويبو وقدنمت
اإليه املساعدة متاش ي ًا مع املبادئ التوجهيية حىت  29فرباير  .2016وامتثا ًل لنص املبادئ التوجهيية وجوهره ،قدمت ا ألمانة
اإىل هذه الوفود مساعدة تقنية يف مسأأةل الاتساق مع املبادئ التوجهيية ول س امي الاستناد اإىل احلقائق.
 .6وبعد حلول يوم  29فرباير  ،2016أأعربت بعض الوفود عن شواغلها لعدم اإرسال لك ادلول ا ألعءاف ِ
اخملطرة اقرتاحاهتا
امااصة ابلثنائية  .17/2016ومن مث ،أأجرى رئيس امجلعية العامة للويبو ،السفري غابرييل دويك ،مشاورات مع ادلول
ا ألعءاف أأفءت اإىل التفاق عىل متديد أأجل تقدمي اقرتاحات فتح مكتب خاريج للويبو خالل الثنائية  17/2016حىت 29
مارس  2016عىل أأن خيص هذا المتديد ادلول ا ألعءاف اليت أأرسلت اإخطار ًا (وفق ًا للمبادئ التوجهيية) ،واململكة العربية
السعودية ،وطلبات مراجعة الاقرتاحات الواردة قبل التارخي ا ألصيل أأي قبل  29فرباير ( 2016كام حدد يف املذكرة
املعممة .)3641
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 .7و أأخطرت ادلول ا ألعءاف التالية برغبهتا يف فتح مكتب خاريج للويبو خالل الثنائية  17/2016حىت
يوم  29فرباير :2016
 .1اجلزائر
 .2أأذربيجان
 .3ش ييل
 .4كولومبيا
 .5كوت ديفوار
 .6اإكوادور
 .7مرص
 .8السلفادور
 .9اإثيوبيا
 .10الهند
 .11اإيران (مجهورية – الإسالمية)
 .12كينيا
 .13املكس يك
 .14املغرب
 .15انميبيا
 .16نيجرياي
 .17بامن
 .18مجهورية كوراي
 .19رومانيا
 .20رواندا
1
 .21اململكة العربية السعودية
 .22الس نغال
 .23جنوب أأفريقيا
 .24تونس
 .25تركيا
 .26الإمارات العربية املتحدة

 1أأدرجت يف هذه القامئة بناف عىل طلب رئيس امجلعية العامة ابلتشاور مع املنسقني ا إلقلمييني يف  16مارس .2016
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 .8وقدمت ادلول ا ألعءاف التالية اقرتاحاهتا لفتح مكتب خاريج للويبو خالل الثنائية  16/2016اإما بصفهتا الوطنية أأو
نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية حبلول املهةل املمدة حىت  29مارس :2016
 .1اجلزائر
 .2أأذربيجان
 .3ش ييل
 .4كولومبيا
 .5اإكوادور
 .6مرص
 .7السلفادور
 .8الهند
 .9اإيران (مجهورية – الإسالمية)
 .10كينيا
 .11املكس يك
 .12املغرب
 .13نيجرياي
 .14بامن
 .15مجهورية كوراي
 .16رومانيا
 .17تونس
 .18تركيا
 .9وبناف عىل ذكل ،فاإن القامئة السابقة املؤلفة من  18دوةل عءو ًا يه القامئة الهنائية لقرتاحات فتح مكتب خاريج
للويبو خالل الثنائية  .16/2016وميكن الاطالع عىل لك هذه الاقرتاحات عن طريق الصفحة الإلكرتونية التالية اخملصصة
لدلورة اماامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية:
.http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39942
 .10وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة:

.11

اإن جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة اإىل:
" "1النظر يف وثيقة "فتح ماكتب
خارجية جديدة للويبو خالل الثنائية
"17/2016
(الوثيقة )WO/PBC/25/12؛
" "2وتقدمي ما يتالفم من التوصيات
اإىل امجلعية العامة بعد النظر يف الوثيقة
 WO/PBC/25/12وما تتءمنه من
اقرتاحات لدلول ا ألعءاف.

[ييل ذكل املرفق]
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اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج

1

امس البدل الراغب يف فتح مكتب خاريج:
بصفة وطنية

☒

اجلزائر
نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية

☐

اإذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ،فريىج ذكر لك البدلان املعنية أأو امس اجملموعة ا إلقلميية:

[يشري الاقرتاح اإىل "مكتب إاقل ميي خاريج ألفريقيا" دون حتديد البدلان املشموةل ابلقرتاح ول البدلان املؤيدة هل].
هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتاب ًة؟
نعم

☒

ل

☐

(تنص الفقرة  2من املبادئ التوجهيية بش أأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل " :ينبغي للك دوةل عءو ترغب يف
اس تءافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية ،أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقل ميية ،اإذا ما اتفق أأعءاؤها عىل ذكل ،أأن
ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا)".
مسوغات فتح مكتب خاريج:2
منظومة الابتاكر والإبداع
 .1تع ُّد حامية امللكية الفكرية عام ًال من عوامل تعبئة الاستامثرات وحمراكً قو ًاي للتمنية الاقتصادية والرفاه الاجامتعي،
وتندرج يف مصمي احلياة الس ياس ية العامة يف وقت تشارك فيه اجلزائر مشاركة اكمةل يف حتويل اقتصادها اإىل اقتصاد فعال يقوم
عىل املعرفة والابتاكر ونقل التكنولوجيا واستيعاهبا.
 .2وإان الس ياسات العامة دلمع الابتاكر والصناعات الثقافية والاستامثر الصناعي والقدرة التنافس ية تساند مساندة اتمة
نظام امللكية الفكرية .ووضعت هذه الس ياسات صياغة ومءمو ًان مبراعاة أأهية امللكية الفكرية وفوائدها املتوقعة.
النظام القانوين الوطين املتوامئ متام ًا مع املعايري ادلولية
 .3حتتل امللكية الفكرية ماكنة ممتزية يف النظام القانوين اجلزائري .ويكفل دس تور اجلزائر الإبداع الفكري .وصدرت أأول
الترشيعات املتعلقة هبذه املسأأةل يف منتصف الس تينيات .واكنت هتدف اإىل ضامن امحلاية القانونية الاكمةل للمبدعني واخملرتعني
و أأحصاب املشاريع عن اخرتاعاهتم الإبداعية .ويتوافق الإطار القانوين مع املعايري ادلويل .ويتوافق هذا الإطار متام ًا مع متطلبات
اتفاق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة.
.4

وتطبق اجلزائر يف هذا الشأأن املعامةل الوطنية ومبد أأ ادلوةل ا ألوىل ابلرعاية.

 1ترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية (بصيغهتا املبينة يف الوثيقة  )A/55/13 Prov.يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإلهيا.
 2تنص الفقرة  6من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ينبغي أأن حيدّد الاقرتاح [ ]...املغزى من املكتب امااريج ويقرتح وليته مع
بيان :أأية احتياجات وا ألغراض والنطاق املقرتح ل أأنشطة ،مبا فهيا الأنشطة ا إلقلميية اإن وجدت؛ وبيان القمية املءافة اإىل أأنشطة تنفيذ برامج املنظمة ،مع اإيالف
عناية خاصة لالعتبارات احملدّدة يف القسمني دال [الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية] وهاف [اجلوانب اجلغرافية/املواقع]".
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.5

وفامي خيص امللكية ا ألدبية والفنية ،فاإن اجلزائر عءو يف الصكوك التالية:





.6

التفاقية العاملية حلقوق املؤلف ،اليت تديرها اليونسكو منذ عام ،1973
اتفاقية برن بشأأن حامية املصنفات ا ألدبية والفنية منذ عام ،1998
اتفاقية روما منذ عام ،2007
معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف منذ عام .2014

وفامي خيص امللكية الصناعية ،فاإن اجلزائر عءو يف الصكوك التالية:









اتفاق لش بونة منذ مارس ،1972
اتفاق مدريد (بياانت مصدر السلع) ،منذ مارس ،1972
اتفاق مدريد (العالمات) منذ مارس ،1972
اتفاق نيس منذ مارس ،1972
اتفاقية ابريس منذ عام ،1965
بروتوكول مدريد منذ  31يوليو ،2015
معاهدة التعاون بشأأن الربافات منذ  8ديسمرب ،1999
معاهدة نريويب منذ  16يوليو .1984

املؤسسات املسؤوةل عن وضع وتنفيذ س ياسة امللكية الفكرية :جتربة جيب توحيدها
 .7متكنت الإداراتن العامتان الرئيسيتان املسؤولتان عن حق املؤلف وامللكية الصناعية واليت تولهيا السلطات العامة
اهامتهما الاكمل من مجع خربات عىل مدار عدة أأعوام وتدعمي أأنظمة الإدارة وموافمة اإدراهجا يف منظومة ا ألعامل.

( أأ) املكتب الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة :مشاركة اثنني و أأربعني عام ًا من اماربة
 .8املكتب الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة مؤسسة عامة تمتتع ابلس تقاللية املالية و أأنشئت يف عام 1973
مبوجب قانون حق املؤلف .و ِلكّف هذا املكتب مبهمة الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة فء ًال عن حامية املصاحل
املعنوية واملادية للمؤلفني و أأحصاب احلقوق و أأحصاب احلقوق اجملاورة ،وحامية مصنفات الرتاث الثقايف الوطين واملصنفات
الوطنية املدرجة يف املكل العام .وتكفل حقوق املقميني ا ألجانب مبوجب الالزتامات ادلولية للجزائر وعقود المتثيل املتبادل
املربمة بني املكتب والهيئات املامثةل .ويتوىل املكتب ،منذ اإنشائه ،مجيع مسارات توثيق املصنفات وحتصيل الإاتوات وتوزيعها.
.9

وترجع أأوىل معليات وأليات توزيع حق املؤلف والتواصل مع امجلهور اإىل عام .1973

 .10ومبناس بة صدور قانون عام  ،1997عززت حامية حق املؤلف من حيث املدة وتوس يع نطاقه ليشمل قواعد البياانت
والربجميات .و أأدخلت مسائل احلقوق اجملاورة والنسخ لالس تخدام الشخيص والإدارة امجلاعية للحقوق اجملاورة .وترجع أأوىل
معليات توزيع احلقوق اإىل عام .2002
 .11وتتوىل ش بكة واكلت تغطي لك أأحناف البالد ،حتصيل الإاتوات بفءل أأكرث من ِ ّ 50
حمصل ،وختص الإاتوات مجموعة
واسعة من احلقوق تشمل ما ييل "1" :حقوق التنفيذ العام؛ " "2وحقوق البث الإذاعي؛ " "3ونسخ املصنفات املوس يقية
واملرسحية وا ألدبية؛ " "4وحقوق ا ألجور الثانوية؛ " "5والنسخ ألغراض خشصية؛ " "6والنسخ.
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 .12ويف اإطار اإجازة حقوق النسخ اليل ،وضع املكتب الوطين اجلزائري نظامه امااص لتتبع الرتاخيص ،واعمتد س بل
ماكةحفة النسخ غري املرشوع للتسجيالت الصوتية واملرئية ماكةحف ًة فعاةل.
 .13وفامي خيص ماكةحفة خمتلف أأشاكل انهتاك حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،يءطلع املكتب الوطين اجلزائري ابسرتاتيجية
تقوم عىل خربة متعددة الس نوات وتمتحور حول ثالثة عنارص أأساس ية ييل بياهنا:


معليات يومية ملراقبة ا ألسواق والتدخل فهيا،



نشاط دامئ لتوعية التالميذ والطالب وامجلهور العام،



تنس يق دامئ ألنشطة ماكةحفة الزتويد اليت تسهم فهيا خمتلف املصاحل ا ألمنية (امجلارك والرشطة القءائية
والرشطة).

 .14واملكتب الوطين اجلزائري عءو يف جملس اإدارة الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني منذ منتصف الس بعينيات.
و أأبرم عقود متثيل متبادل مع  47مجعية أأجنبية مهنا  16عقد ًا مع ماكتب أأفريقية معنية حبق املؤلف .و ُأبرم  11عقد ًا مع ماكتب
فرنكوفونية ،و 3عقود مع ماكتب اإنلكزيية وعقدان مع ماكتب عربية.
 .15و أأنشأأ املكتب ،ألغراض الإدارة ،قاعدة بياانت تتاكمل مع نظام املعلومات امااص به ونظام املعلومات املشرتك مع
الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني.
 .16ويدمج نظام املعلومات املؤمتت مجيع مسارات الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛ والانءامم ،وتوثيق
املصنفات و أأعامل ا ألداف؛ وإادارة ومتابعة املس تخدمني ،والتحصيل ،واحملاس بة ،وتوزيع حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .17ويتوىل موظفو املكتب تطوير النظام وإادارته وصيانته وحتديثه.

(ب) املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية :مزااي الاس تخدام الفعال لوسائل تكنولوجيا املعلومات للويبو
 .18املعهد الوطين اجلزائر للملكية الصناعية هو هيئة عامة مسؤوةل عن حامية الاخرتاعات والعالمات الصناعية والتجارية
وتسميات املنشأأ والتصاممي الصناعية وتصاممي ادلوائر املتاكمةل .ويتلقى املعهد طلبات حامية ومينح صكوك امحلاية املعنية .ويمتتع
أأحصاب احلقوق ا ألجانب من امحلاية مبوجب الزتامات اجلزائر النامجة عن الانءامم اإىل اتفاقية ابريس.
 .19وإاضافة اإىل اإدارة النظم القانونية للملكية الصناعية ،يوفر املعهد أأيء ًا أأنشطة توعية هامة لفائدة املش تغلني والباحثني
ومس تخديم هذه ا ألنظمة بوجه عام.
 .20ويف اإطار التعاون التقين مع الويبو ،يس تخدم املعهد بفعالية غالبية احللول املتصةل بنظم املعلومات اليت اس تحدثهتا
الويبو.
 .21واكن املعهد أأول معهد للملكية الصناعية يثبت ويس تخدم بفعالية نظام  WIPO PUBLISHلتحقيق الشفافية يف
اإدارة امللفات ونرش التسجيالت يومي ًا عىل موقع الويبو بصيغ موحدة ،ويتطلع اإىل تدعمي خرباته وس يواصل العمل عىل توطيد
تعاونه مع خمتلف الرشاكف بغية مساعدة الويبو عىل تنفيذ أأنشطهتا يف املنطقة العربية ويف البدلان ا ألفريقية.
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 .22وتتوىل وزارة الزراعة حامية ا ألصناف النباتية من خالل النصوص القانونية امااصة ابملوارد البيولوجية وحامية الرتاث
الورايث النبايت واحليواين والاكئنات احلية ادلقيقة .ويتوىل ابلتعاون مع وزارة الصحة مسؤولية حامية اجلوانب املتعلقة ابدلروس
غري املفصح عهنا .وتتوىل اإدارة امجلارك مسؤولية التدابري املتخذة عىل احلدود.
 .23ويتوىل ا ألمن الوطين ،حتت إارشاف النائب العام ،مسؤولية رصد انهتااكت حقوق امللكية الصناعية ومالحقة مرتكيب
هذه الانهتااكت أأمام القءاف.
منظومة الابتاكر الوطنية :زايدة الطلب عىل اس تخدام ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية
 .24تتسم اإدارة الابتاكر وتقيمي نواجته الصناعية والتجارية ابلنشاط منذ عدة س نوات ،و أأدى ذكل اإىل زايدة الالزتام
اب ألنظمة العاملية للملكية الفكرية وتعزيز اس تخداهما .ويتوقع اس مترار هذا النشاط بفءل الليات املؤسس ية والقانونية القامئة،
وتنظمي حامية امللكية الفكرية ابلستناد اإىل اماربة اليت اكتسبهتا اجلزائر يف اإدارة ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية.
 .25وتعد الش بكة اجلامعية اجلزائرية مس تخدم ًا هام ًا للملكية الفكرية عن طريق هجاته التالية:


 99مؤسسة تعلمي عايل يف ش ىت أأحناف البالد وخدماهتم لتقيمي نتاجئ البحوث،



 60مركز ًا حبثي ًا ووحدة حبوث،



 1400خمترب حبوث،



ش بكة من  6واكلت حبثية مواضيعية مهنا واكةل تمثني نتاجئ البحث والتطوير التكنولويج.

 .26وقد ح ِّدث القطاع الاقتصادي ليخدم مصاحل الربامج املعنية ووضع هيالك البحث والتطوير والرصد التكنولويج،
ومؤسسات دمع الابتاكر .وس ي ِكّل ذكل الش بكة اجلامعية ويؤدي اإىل زايدة الطلبات عىل نظام حامية امللكية الفكرية .وفء ًال
عن ذكل ،فاإن تأأسيس رشاكت انش ئة تعمل يف جمال أأحدث التكنولوجيات وإاقامة رشاكت تعمل يف خمتلف القطاعات
الصناعية بدمع من ش بكة دمع الابتاكر الواسعة النطاق س يؤدي اإىل زايدة الطلب عىل خدمات الويبو من حيث احلصول
عىل املعلومات واملساعدة التقنية.
 .27وتتأألف ش بكة دمع ومساندة الابتاكر والتطوير التكنولويج يف اجلزائر مما ييل:


مراكز دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا ومراكز تقنية صناعية تؤدي دور هزة الوصل بني الوسطني اجلامعي
والصناعي دلراسة الكياانت وإاطالقها من خالل اس تغالل الربافات والإجرافات اجلديدة والابتاكرات وغريها.
وس تتيح هذه الكياانت حبث أأوجه خمتلفة للحجم احلقيقي للرشكة.



أأقميت ش بكة وطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر مبساعدة الويبو تتأألف من حنو ثالثني مركز ًا .وتؤدي
هذه املراكز دور هزة الوصل بني مراكز البحوث واجلهات الاقتصادية وتتيح النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة
ابلربافات والابتاكرات يف خمتلف اجملالت التكنولوجية والصناعية .وجيري اإعداد مرشوع هيدف اإىل توس يع
نطاق هذه املراكز قد الإماكن ابإنشاهئا يف مجيع اجلامعات ومراكز البحوث والرشاكت الرئيس ية العامةل يف
اجملالت املس هتدفة.
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مركز تطوير التكنولوجيات املتقدمة اذلي يقمي روابط بني البحوث العلمية والرشاكت عن طريق خدمات
اإعداد مناذج الاخرتاعات اليت يوفرها للرشاكت الابتاكرية .وهيئي هذا املركز بيئة مؤاتية لالس تجابة
لالحتياجات يف جمالت امللكية الفكرية املزمع تعزيزها.



ش بكة املنصات التقنية القامئة يف ش ىت أأحناف البالد .ويبلغ عدد هذه املنصات  17منصة حالي ًا .وتتيح هذه
الش بكة للوسطني اجلامعي والصناعي أأن جيروا اختبارات عىل العديد من الاخرتاعات اليت تنطوي عىل
جوانب فزيايئية وكمييائية أأو حساابت متقدمة أأو تطوير برجميات أأو اس تخالص خصائص املوارد
والتقنيات الطبية.

الزتام اجلزائر ابإنشاف املكتب ا إلقل ميي امااريج ألفريقيا
 .28ما انفكت اجلزائر تدعو ،يف مجيع احملافل ادلولية ،اإىل تعزيز امللكية الفكرية يف أأفريقيا لتصبح حمراكً حقيقية لتمنية
الرشاكت الصغرية واملتوسطة ،وتعظمي الاس تفادة من ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية أأي نظام معاهدة التعاون بشأأن الربافات
ونظام مدريد ونظام لهاي .وحتقيق ًا ذلكل ،جيب عىل املس تخدمني ا ألفريقيني لهذه ا ألنظمة أأن يس تفيدوا من خدمات الإعالم
واملساعدة احمللية مع التحرر من قيود اللغة وتغري التوقيت والنفاذ اإىل املعلومات أأو التكنولوجيات.
 .29ويكتيس اس تخدام احللول املؤمتتة لإدارة امللكية الفكرية ،سواف أأاكنت صناعية أأم أأدبية وفنية ،أأهية ابلغة بل حامسة
يف تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف البدلان ا ألفريقية .ول ميكن نرش اس تخدام هذه ا ألنظمة بفعالية اإل من خالل هجة
اتصال حملية تكون قادرة عىل توفري حلول تتالفم مع البيئة القانونية والتكنولوجية النافذة يف مناطق أأفريقيا.
 .30وإاذ تمتتع اجلزائر ابماربة يف جمال الهنوض ابمللكية الفكرية عن طريق تعزيز القدرات الوطنية ،فاإهنا تؤمن برضورة
ا إلرساع يف وضع اسرتاتيجيات لتعزيز القدرات تتالفم مع الس ياقات القانونية واملؤسس ية ا ألفريقية ،وحتدد أأهدافها وفق ًا
لحتياجات املس تخدمني ،ويكفل تنفيذها عىل الصعيد احمليل ابس تخدام اللغات احمللية.
 .31وإاميا ًان جبدوى هذه املبادئ ،اقرتحت اجلزائر يف اإطار اجملموعة ا ألفريقية املمثةل دلى الويبو و أأيدت بشدة اإنشاف مكتبني
خارجيني يف القارة ا ألفريقية الواسعة.
 .32وإاذ تمتتع اجلزائر خبربة يف جمال تعزيز القدرات للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب ،تود الإسهام يف حتقيق هذه ا ألهداف
ومشاركة البدلان ا ألفريقية يف املنطقة ما اكتسبته من معارف وخربات وما اس تخلصته من دروس وما خسرته من موارد
تكنولوجية وبرشية ألغراض تمنية امللكية الفكرية .وعليه ،تقرتح اجلزائر اس تءافة أأحد هذين املكتبني يف اجلزائر العامصة اذلي
اعمتدت امجلعية العامة للويبو يف دورهتا املاضية اإنشائه.
 .33وتؤمن اجلزائر بأأن خرباهتا يف جمال س ياسات تعزيز امللكية الفكرية ،وهماراهتا يف تس يري أأنظمة اإدارة امللكية الفكرية،
ومواردها من البىن ا ألساس ية ول س امي املعلوماتية ،وتوافر املوارد البرشية العالية الكفافة يف جمال أأحدث تكنولوجيات
التصال واملعلومات جعلت من اجلزائر العامصة خري مدينة لس تءافة أأحد املكتبني اماارجيني للويبو.

الزتام اجلزائر بت منية القدرات يف أأفريقيا
 .34فامي خيص الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة واس تجاب ًة لطلب الويبو ،نظم املكتب الوطين اجلزائري يف
اجلزائر العامصة عدة دورات تدريبية لفائدة موظفي امجلعيات ا ألفريقية [انظر اجلدول الوارد يف الاقرتاح].
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 .35وشارك املكتب الوطين اجلزائري أأيء ًا يف عدة بعثات مساعدة تقنية اإىل املؤسسة السودانية ل إالدارة امجلاعية حلق
املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .36واملكتب الوطين اجلزائري ملزم أأيء ًا ابلتفاقيات التالية:


اتفاقية مساعدة املكتب املغريب حلقوق املؤلف،



اتفاقية مساعدة املكتب التونيس حلقوق املؤلف،



اتفاقية مساعدة مكتب كوت ديفوار حلق املؤلف.

الولية املقرتحة للمكتب امااريج:2
الغرض:2
 .37تتفق ولية املكتب امااريج يف املنطقة متام ًا مع س ياسة الويبو وتكن أأهدافها يف ما ييل:
.1

تعزيز القدرات الوطنية اجلزائرية وقدرات املنطقة،

.2

تدعمي احللول املؤمتتة ألنظمة امللكية الفكرية وتعمميها يف بدلان املنطقة،
دمع ا ألنظمة احمللية وا إلقلميية امااصة بتقدمي املعلومات واملساعدة التقنية.

.3
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نطاق ا ألنشطة املقرتح( 2مبا يف ذكل ا ألنشطة ا إلقل ميية اإن وجدت:)3
احملور  – 1تعزيز القدرات
ا ألهداف

ا ألنشطة

النتاجئ املتوقعة


تزويد للسلطات العامة وكبار موظفهيا
مبزيد من املعلومات عن التحدايت
املتعلقة ابمللكية الفكرية ليك يصبحوا
قادرين عىل رمس س ياسات وطنية يف
هذا اجملال



تدريب اجلهات التنفيذية عىل تنفيذ
أأحاكم قوانني امللكية الفكرية وماكةحفة
التقليد والقرصنة

الهدف 1



تنظمي حلقات معل متخصصة عن ا ألهية
الاقتصادية والاجامتعية للملكية الفكرية
وامايارات الكثرية املمكنة يف جمال
الس ياسات



تنظمي ندوات وطنية وإاقلميية عن املسائل
الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية املناقشة
عىل الصعيد ادلويل



تنظمي دورات تدريبية للقءاة وموظفي
الرشطة القءائية وموظفي امجلارك



تنظمي لقافات إاقلميية لتبادل اماربات
واملامرسات اجليدة يف جمال تطبيق ا ألنظمة
العاملية للملكية الفكرية



ضامن الإعداد التقين ل أأطراف املعنية
(اإدارة الابتاكر وإاعداد الربافات وتنظمي
املهن املتعلقة ابلقطاعات الثقافية



الهنوض بتعلمي امللكية الفكرية يف اجلامعات
ولكيات الهندسة من خالل توفري مواد
تعلميية تتكيف مع الإطار القانوين النافذ
يف البدلان املعنية ومع امجلهور الهدف
(املهندسون أأم العاملون ابلقانون أأو
املهندسون املعامريون أأو غريمه)

مساعدة السلطات العامة عىل تعزيز ثقافة
احرتام امللكية الفكرية



اإسهام النظام التعلميي فء ًال عن السلطة
القءائية يف نرش املعايري يف جمال امللكية
الفكرية

 3تنص الفقراتن  10و(10اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :جيوز أأن ينفّذ املكتب امااريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق
ا ألسايس احملدّد يف الفقرة  ،7مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ويدمعها ،يف حال موافقة البدلان اليت سيشملها املكتب امااريج
عىل ذكل .ول ّمتس تكل ا ألنشطة حبقوق أأي بدل أخر يف املنطقة ا إلقلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو العادية ،ل س امي عىل الصعيد الوطين ،مبا يشمل
تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإىل تكل البدلان مبارشة من مقر الويبو الرئييس".
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توعية مس تخديم املصنفات وعروض
ا ألداف ابلزتاماهتم يف جمال احرتام امللكية
ا ألدبية والفنية



امتالك الإدارة ملؤرشات ومقاييس
للفعالية يف جمال معلها



تنظمي ندوات توحض مءمون قانون حق
املؤلف والزتامات املس تخدمني واملنتفعني
من املصنفات الفكرية و /أأو عروض ا ألداف



توعية امجلهور العام مبسائل امللكية الفكرية
ومبخاطر القرصنة والسلع املقدلة



مساعدة السلطات الوطنية واحمللية
وا إلقلميية عىل وضع مجموعة من مؤرشات
الفعالية تدمج يف نظام املعلومات بشأأن
امللكية الفكرية



متابعة التنفيذ والتعديالت اللزمة

الهدف :2
مساعدة السلطات العامة عىل وضع نظام
لتقيمي امللكية الفكرية وتقدمي معلومات عهنا



تعديل السلطات العامة س ياس هتا وفق ًا
لتطور أأشاكل الانتفاع بأأصول امللكية
الفكرية وتغري أأوجه انهتاكها

احملور  – 2تعممي احللول املؤمتتة لإدارة امللكية الفكرية
ا ألهداف
الهدف 1

النتاجئ املتوقعة


امتالك مجعيات الإدارة امجلاعية حلق
املؤلف واحلقوق اجملاورة قواعد بياانت
متاكمةل وبرجميات خمصصة



توس يع اس تخدام ا ألنظمة املؤمتتة للويبو

تعممي أأمتتة أأنظمة الإدارة امجلاعية حلق املؤلف
واحلقوق اجملاورة

الهدف 2
دمع هجود الويبو يف اإدخال أأنظمة مؤمتتة اإىل
ماكتب امللكية الفكرية عىل الصعيدين احمليل
وا إلقلميي

ا ألنشطة


وضع حل موحد ل إالدارة اللية حلق
املؤلف واحلقوق اجملاورة يدمع ويس تكل
ويكيف وفق ًا لحتياجات امجلعيات
ا إلقلميية ل إالدارة امجلاعية



ضامن تدريب ا ألطراف املشاركة يف
التكنولوجيات اخملتلفة املس تخدمة (نظام
التشغيل ،ونظام اإدارة قواعد البياانت،
و أأدوات التطوير والإدارة وغريها)



التوعية بشأأن اس تخدام حلول الويبو
دلى املاكتب الوطنية للملكية الفكرية يف
املنطقة



تنظمي دورات تدريبية ملوظفي املاكتب
الوطنية للملكية الفكرية يف املنطقة عن
اس تخدام برجميات ا ألمتتة



متابعة ماكتب امللكية الفكرية يف املنطقة
يف تنفيذ هذه احللول
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احملور  – 3دمع ا ألنظمة احمللية وا إلقلميية لتقدمي املعلومات واملساعدة التقنية
ا ألهداف
الهدف 1

النتاجئ املتوقعة


اإقامة ش بكة من مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر عىل الصعيد ا إلقلميي



تقدمي املزيد من املعلومات للجهات الفاعةل
عن اس تخدام هذه ا ألنظمة

املساعدة عىل اإقامة مركز دلمع التكنولوجيا
والابتاكر

الهدف 2
تزويد املس تخدمني مبعلومات عن أأنظمة الويبو

الأنشطة


مساعدة بدلان املنطقة عىل اإنشاف
وتشغيل مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر وضامن متابعهتم يف تدريب
املوارد البرشية واس تخدام قواعد البياانت



تزويد أأعءاف هذه املراكز مبنصة
معلوماتية متكن العمل التعاوين



الرد عىل طلبات املعلومات



توفري املساعدة التقنية

 .38يرهتن تنفيذ خطة العمل املبي ننة يف هذه الوثيقة أأساس ًا بتوافر املهنيني املتخصصني يف جمال امللكية الفكرية .وقد
أأسهمت دورات املاجس تري وادلكتوراه املوفرة منذ ما يزيد عىل  5عام ًا ول س امي يف جامعة اجلزائر حيث أأنشئت لكية للملكية
الفكرية وخمترب للبحوث نشط اإسهام ًا جلي ًال يف اإعداد خمتصني يف اجملال .ويسهم املكتب الوطين اجلزائري واملعهد الوطين
اجلزائري يف توفري التدريب العمل لهؤلف اخملتصني من خالل اس تءافهتم لفرتات طويةل يف اإطار دورات تدريبية معلية.
 .39وفء ًال عن ذكل ،سيسهم العاملون اخملتصون التابعني للمكتب الوطين اجلزائري واملعهد الوطين اجلزائري يف تنفيذ
خطة العمل املبيننة يف هذه الوثيقة .اإذ سيس تعان مبهندسني معلوماتيني اتبعني للمكتب الوطين اجلزائري واملعهد الوطين
اجلزائري لإدخال ا ألنظمة املعلوماتية اخملصصة لإدارة امللكية الفكرية.
اإسهام املكتب امااريج يف تنفيذ برانمج الويبو:2

[انظر اجلزف املعنون "مسوغات فتح مكتب خاريج"].
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املساهة املقرتحة للبدل املءيف يف تشغيل املكتب امااريج( 4مثل توفري املاكتب أأو تغطية تاكليف املرافق أأو ا ألمن):
 .40حيدرة يه املدينة اخملتارة لس تءافة املكتب ا إلقلميي امااريج للويبو .وتقع يف الءوايح اجلنوبية الغربية للجزائر
العامصة ،ويف تقاطع املدن الرئيس ية يف اجلزائر ودلهيا ش بكة كبرية من الطرق ومهنا الطريق ادلائري الشاميل للجزائر حبيث
تبعد املدينة بعرشين دقيقة عن مطار اجلزائر ادلويل ( 16.5مك).
 .41وفامي يتعلق ابملوقع اذلي اختارته اجلزائر لس تءافة املكتب ا إلقلميي امااريج للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)،
فاإنه يمتزي مبوقع اسرتاتيجي مزود جبميع املعدات والإعدادات ا ألمنية الالزمة اإذ ينطوي يح "احليدرة" عىل العديد من
املؤسسات احملورية ومهنا السفارات واملقار الاجامتعية للرشاكت املتعددة القوميات واملدرسة الوطنية املرموقة ل إالدارة.
 .42ويوفر يح احليدرة مجيع الءامانت الالزمة يك يؤدي املكتب امااريج ا إلقلميي للويبو همامه يف ظل أأوضاع أأمنية مثىل،
وكام جرت العادة ،س تءع اجلزائر الليات ا ألمنية املالمئة يف هذه احلالت لتعزيز أأمن املوقع اخملتار.

 4تنص الفقرة (11اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ل يفرض متويل املاكتب اماارجية ،من غري المتويل اذلي يوفره البدل
خمصص يف املزيانية العادية املعمتدة".
املءيف أأو بدل أخر يو ّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب ،أأي عبف مايل اإضايف عىل ادلول ا ألعءاف غري ما هو ّ
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اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج

1

امس البدل الراغب يف فتح مكتب خاريج:
بصفة وطنية

☒

أأذربيجان
نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية

☐

اإذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ،فريىج ذكر لك البدلان املعنية أأو امس اجملموعة ا إلقلميية:

[ل ينطبق]
هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتاب ًة؟
نعم

☒

ل

☐

(تنص الفقرة  2من املبادئ التوجهيية بش أأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل " :ينبغي للك دوةل عءو ترغب يف
اس تءافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية ،أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقل ميية ،اإذا ما اتفق أأعءاؤها عىل ذكل ،أأن
ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا)".
مسوغات فتح مكتب خاريج:2
 .1نظر ًا اإىل املاكنة الرائدة مجلهورية أأذربيجان يف املنطقة وموقعها اجلغرايف املمتزي وتنفيذها ملرشوعات وبرامج واسعة
النطاق ،وإاىل ادلور املزتايد للملكية الفكرية يف الابتاكر والاقتصاد الإبداعي والتمنية املس تدامة للصناعات القامئة عىل املعرفة،
وإاىل أأهية امللكية الفكرية ابلنس بة اإىل اقتصاد أأذربيجان الرسيع المنو[ ،تل متس مجهورية أأذربيجان] اإنشاف مكتب خاريج للويبو
يف مجهورية أأذربيجان.
الولية املقرتحة للمكتب امااريج:2
الغرض:2
 .2س تكون ولية املكتب امااريج للويبو يف مجهورية أأذربيجان متثيل املنظمة يف البالد وإازاكف الوعي دلى اجملمتع املدين
بشأأن أأنشطة الويبو والنظام ادلويل للملكية الفكرية بوجه عام.
 .3والهدف الرئييس من املكتب امااريج يف أأذربيجان هو حتسني فهم مسائل امللكية الفكرية واحرتاهما ،وإازاكف الوعي
ابمللكية الفكرية ،وحتسني أأنظمة امللكية الفكرية ،وتبس يط املسارات ،وإاعداد موظفني قادرين عىل تناول مسائل امللكية
الفكرية يف املاكتب الوطنية للملكية الفكرية ،وإابراز صورة الويبو ،وتوطيد تعاون الويبو مع املكتبني الوطنيني للملكية الفكرية
يف مجهورية أأذربيجان – وهام جلنة ادلوةل للمواصفات واملقاييس والربافات ،وواكةل حق املؤلف.
 1ترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية (بصيغهتا املبينة يف الوثيقة  )A/55/13 Prov.يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإلهيا.
 2تنص الفقرة  6من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ينبغي أأن حيدّد الاقرتاح [ ]...املغزى من املكتب امااريج ويقرتح وليته مع
بيان :أأية احتياجات وا ألغراض والنطاق املقرتح ل أأنشطة ،مبا فهيا الأنشطة ا إلقلميية اإن وجدت؛ وبيان القمية املءافة اإىل أأنشطة تنفيذ برامج املنظمة ،مع اإيالف
عناية خاصة لالعتبارات احملدّدة يف القسمني دال [الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية] وهاف [اجلوانب اجلغرافية/املواقع]".
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نطاق ا ألنشطة املقرتح( 2مبا يف ذكل ا ألنشطة ا إلقل ميية اإن وجدت:)3
 .4ستشمل أأنشطة املكتب امااريج ما ييل :تعزيز أأنشطة البحث والتطوير والتوعية يف جمال امللكية الفكرية بني الويبو
واحلكومة والصناعات والقطاع امااص وامجلهور يف مجهورية أأذربيجان؛ وتقدمي املساعدات القانونية والتقنية يف جمال امللكية
الفكرية؛ وتعزيز اس تخدام خدمات الويبو وتقدمي املساعدة اإىل املس تخدمني؛ والتواصل مع مقر الويبو بشأأن املسائل اليت
تؤثر يف معل املنظمة .وسيسعى املكتب أأيء ًا اإىل تعزيز الابتاكر والإبداع يف املنطقة من خالل الهنوض ابلس تخدام الفعال
للخدمات العاملية للملكية الفكرية مثل نظام معاهدة التعاون بشأأن الربافات ،ونظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات،
ونظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية.
 .5وس يؤدي املكتب عدة همام حمددة مهنا توفري املعلومات واملساعدة ملس تخديم امللكية الفكرية .وميكن للمكتب أأن
يؤدي مع ًال حمور ًاي يف دمع ا ألنظمة العاملية اليت تديرها الويبو بفءل توقيته احمليل واس تخدامه اللغات احمللية.
 .6وفء ًال عن ذكل ،س يوفر املكتب ادلمع لش بكة الويبو العامة لالس تجابة لطلبات الزابئن .ونظر ًا اإىل أأن الويبو تتلقى
ألف املاكملات لك أأس بوع بشأأن مسائل امللكية الفكرية ،فال يسعها الرد عىل العديد مهنا بعد أأوقات العمل الرمسية يف مقر
الويبو جبنيف بسبب اختالف التوقيت؛ وعليه فاإن اإقامة هذا املكتب يف املنطقة س يكون مفيد ًا للغاية لتعزيز خدمات
الويبو العامة.
 .7وإاضافة اإىل ذكل ،سيتوىل املكتب اإدارة املواقع الش بكية املنسوخة ألنظمة الويبو املعلوماتية ومنصاهتا وقواعد بياانهتا
بغية الإسهام يف أأمن املعلومات واس مترارية ا ألعامل والتعايف من الكوارث وتقامس عبف العمل.
 .8وس ِّ
يقدم املكتب دعامً تقني ًا اإىل خمتلف برامج املساعدة التقنية اليت يديرها قطاع البنية التحتية العاملية يف الويبو مثل
تنفيذ نظام ا ألمتتة يف ماكتب امللكية الفكرية ،وإانشاف مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر بغية تزويد ماكتب امللكية الفكرية
ومؤسسات التعلمي العايل والبحث العلمي مبعلومات عن الربافات وغريها من املسائل املتعلقة للملكية الفكرية ،وتنفيذ نظام
معلومايت لإنشاف مجعيات تدمع اإدارة حق املؤلف .وسيسهم ذكل أأيء ًا يف تعزيز نقل التكنولوجيا.
 .9و أأخري ًا وليس أخر ًا ،سينفذ املكتب أأنشطة بناف قدرات تتخذ أأشاك ًل عدة مهنا مؤمترات وندوات ودورات تدريبية
ودورة تدريبية تقنية (لفائدة فاحيص الربافات أأو العالمات التجارية أأو املوارد التقنية املتعلقة بقواعد البياانت التقنية)،
واملشاركة يف دورات وبرامج أأاكدميية ،وتنظمي رحالت دراس ية وتدريبية يف ماكتب امللكية الفكرية ابماارج.
اإسهام املكتب امااريج يف تنفيذ برانمج الويبو:2
 .10يمتتع املكتب امااريج يف أأذربيجان مبزااي كربى من حيث تعزيز مشاركة البدل يف ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت
تديرها الويبو بغية معاجلة قءااي امللكية الفكرية معاجلة أأرسع بفءل الاس تخدام الفعال لهذه ا ألنظمة ،ومتكني الويبو من خدمة
مصاحل هذا البدل الكبري ومنطقته خدم ًة أأكرث اس تدامة وإانصاف ًا وفعالية ،واملساعدة عىل بناف القدرات لس تخدام امللكية
الفكرية يف منطقة هتدف فهيا غالبية الاسرتاتيجيات الاقتصادية الوطنية اإىل اس تخدام قاعدة املوارد الغنية أأساس ًا لإضفاف قمية
عىل الصناعات القامئة عىل املعرفة.
 3تنص الفقراتن  10و(10اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :جيوز أأن ينفّذ املكتب امااريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق
ا ألسايس احملدّد يف الفقرة  ،7مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ويدمعها ،يف حال موافقة البدلان اليت سيشملها املكتب امااريج
عىل ذكل .ول ّمتس تكل ا ألنشطة حبقوق أأي بدل أخر يف املنطقة ا إلقلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو العادية ،ل س امي عىل الصعيد الوطين ،مبا يشمل
تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإىل تكل البدلان مبارشة من مقر الويبو الرئييس".
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املساهة املقرتحة للبدل املءيف يف تشغيل املكتب امااريج( 4مثل توفري املاكتب أأو تغطية تاكليف املرافق أأو ا ألمن):

[مل حتدد املساهة املقرتحة].

 4تنص الفقرة (11اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ل يفرض متويل املاكتب اماارجية ،من غري المتويل اذلي يوفره البدل
خمصص يف املزيانية العادية املعمتدة".
املءيف أأو بدل أخر يو ّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب ،أأي عبف مايل اإضايف عىل ادلول ا ألعءاف غري ما هو ّ
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اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج

1

امس البدل الراغب يف فتح مكتب خاريج:
بصفة وطنية

☒

ش ييل
نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية

☐

اإذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ،فريىج ذكر لك البدلان املعنية أأو امس اجملموعة ا إلقلميية:
تقدم ش ييل هذا الاقرتاح بصفهتا الوطنية دون الإخالل ابإماكنية توس يع أأنشطة مكتب الويبو امااريج يف ش ييل لتغطية
بدلان أأخرى يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب مع ًال بأأي قرار قد تتخذه الويبو.
هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتاب ًة؟
نعم

☒

ل

☐

(تنص الفقرة  2من املبادئ التوجهيية بش أأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل " :ينبغي للك دوةل عءو ترغب يف
اس تءافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية ،أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقل ميية ،إاذا ما اتفق أأعءاؤها عىل ذكل ،أأن
ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا)".
مسوغات فتح مكتب خاريج:2
فامي ييل ا ألس باب الرئيس ية لطلب ش ييل اس تءافة مكتب خاريج للويبو عىل أأراضهيا:
اماصائص اجلغرافية والس ياس ية واملؤسس ية والاجامتعية والاقتصادية الرئيس ية لش ييل
 .1تقع ش ييل يف اجلزف اجلنويب الغريب من أأمرياك اجلنوبية .ودلهيا مسطح قاري وحميطي تبلغ مجموع مساحته756 096
كيلو مرتا مربعا ،ومتتد سواحلها عىل احمليط الهادئ  4 270كيلومرتا .ومن املتوقع أأن يصل عدد ساكهنا اإىل ما يقرب من 18
مليون نسمة يف  .2015وحققت انجت حميل اإجاميل قدره 258 000مليون دولر ،ويقدر نصيب الفرد من ادلخل
بنحو  22 300دولر س نواي.3
والنظام الس يايس يف ش ييل هو نظام مجهوري ودميقراطي ووحدوي ،ومتثييل .ونظام احلمك فهيا نظام رئايس .وتنقسم ادلوةل
اإىل ثالثة فروع مس تقةل للسلطة ،يه :السلطة التنفيذية ويرأأسها رئيس امجلهورية اذلي يدير احلكومة؛ والسلطة الترشيعية،
ممثةل يف الكوجنرس الوطين ثنايئ اجمللس(جملس الش يوخ وجملس النواب)؛ والسلطة القءائية ،املس ئوةل عن اإقامة العدل
ابملعىن ادلقيق.

 1ترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية (بصيغهتا املبينة يف الوثيقة  )A/55/13 Prov.يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإلهيا.
 2تنص الفقرة  6من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ينبغي أأن حيدّد الاقرتاح [ ]...املغزى من املكتب امااريج ويقرتح وليته مع
بيان :أأية احتياجات وا ألغراض والنطاق املقرتح ل أأنشطة ،مبا فهيا الأنشطة ا إلقلميية اإن وجدت؛ وبيان القمية املءافة اإىل أأنشطة تنفيذ برامج املنظمة ،مع اإيالف
عناية خاصة لالعتبارات احملدّدة يف القسمني دال [الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية] وهاف [اجلوانب اجلغرافية/املواقع]".
 3اإحصائيات البنك ادلويل عام .2014
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 .2ويتءمن هيلك ادلوةل عددا من املؤسسات اليت تمتتع بوضع خاص ،وقدر من الاس تقالل واحلرية ابملقارنة مع فروع
السلطة الثالثة التقليدية ،مبوجب ادلس تور الس يايس مجلهورية ش ييل والقانون ا ألسايس للك مهنا .وتشمل هذه املؤسسات
مكتب املدعي العام لدلوةل ومرصف ش ييل املركزي واملراقب العام للجمهورية[ .وترى ش ييل] أأن اس تقالل السلطات
والفصل الواحض بيهنا يف هذه ا ألهجزة  -يفهم عىل أأنه يعين أأن ا ألدوار املنوطة تقليداي بلك فرع من هذه الفروع الثالثة -
حتدث توازان سلميًا يف الوظائف العامة لدلوةل ،يتجىل يف س يادة القانون .وهذا من شأأنه أأن يكفل يف الهناية حتقيق
الاس تقرار الس يايس واملؤسيس والاجامتعي والاقتصادي لش ييل بوصفها بدل يءمن ،من بني مجةل أأمور ،بيئة مناس بة
لالستامثرات والوظائف ا ألجنبية ،ويعمل مكركز إاقلميي للتجارة والابتاكر ،ومكركز إاقلميي للمنظامت ادلولية.
 .3وعىل مدى العقود القليةل املاضية ،اكتسب اقتصاد ش ييل مسعة تشهد بأأنه اقتصاد مفتوح وتنافيس وموجه حنو التجارة
احلرة ويرتكز عىل س ياسة تصدير جريئة .وليس من قبيل املصادفة أأن ش ييل أأحد البدلان اليت وقنعت أأكرب عدد من اتفاقات
التجارة احلرة يف الس نوات ا ألخرية ( 26اتفاقًا ،مبا فهيا اتفاق رشاكة احمليط الهادئ اذلي و ِقّع مؤخرا ( ،))TPPويشمل كندا،
والصني ،والولايت املتحدة ،والياابن ،واملكس يك ،ومجهورية كوراي ،والاحتاد ا ألورويب ودول الرابطة ا ألوروبية للتجارة
احلرة  ،EFTAوبذكل بلغ مجموع البدلان املو ِقّعة ما يزيد عىل  70بدلا .واكن لهذه التفاقات تأأثري كبري وإاجيايب عىل تطوير
امللكية الفكرية يف ش ييل.
 .4واللغة الرمسية لش ييل و 17بدلا أخر يف أأمرياك الالتينية ومنطقة الاكرييب يه اللغة الإس بانية .ول يوجد سوى الربازيل
وغياان ،وسورينام ،وهاييت ،وبدلان امجلاعة الاكريبية 4اليت لها لغات رمسية خمتلفة .وهذا العامل ،اإىل جانب رضورة اإجادة
همنيي وخرباف امللكية الفكرية يف ش ييل اللغة الإجنلزيية كقاعدة عامة ،قد أأسهم يف حتول البدل ور أأس ماهل البرشي اإىل رشاكف
يمتتعون ابملهارة ،والقدرة عىل العمل مع الويبو ومع دول املنطقة وحىت مع منطقة أس يا واحمليط الهادئ ،وذكل بفءل عءوية
ش ييل يف منتدى التعاون الاقتصادي دلول أس يا واحمليط الهادئ.
 .5ووفقا ملؤرش الابتاكر العاملي لعام  ،2014تأأيت ش ييل يف املرتبة السادسة وا ألربعني (من بني  72بدلا) وتصنف الثانية
بني دول أأمرياك الالتينية والبحر الاكرييب ،بعد برابدوس ،اليت جافت يف املرتبة احلادية وا ألربعني .وفامي يتعلق بتكنولوجيا
املعلومات عىل الصعيد العاملي ،تأأيت ش ييل يف املرتبة الثامنة والثالثني (من بني  143بدلا) ،وهو ،وفقا للتقرير العاملي عن
تكنولوجيا املعلومات لعام  ،2015أأفءل ترتيب يف أأمرياك الالتينية ومنطقة الاكرييب .وفامي يتعلق ابلربط التكنولويج ،تصنف
ش ييل يف املرتبة الثالثة بني الاقتصادات القامئة عىل املوارد والكفافة يف العامل ،وفقا لسجل أأداف الربط الإلكرتوين
 .Connectivity Scorecardعالوة عىل ذكل ،متتكل ش ييل ش بكة طرق حديثة وموسعة ،ومطارات عىل مس توى عاملي
وبىن حتتية للموائن .وترتبط ابلعوامص الرئيس ية يف أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب ومناطق أأخرى من العامل.
 .6و أأخريا ،جتدر الإشارة اإىل أأن سانتياغو ،عامصة ش ييل ،تعد واحدة من أأكرث املدن بعدً ا عن جنيف .ووفقا دلراسة
قامت هبا الويبو ،تبعد سانتياغو عن جنيف مسافة  19.05ساعة طريان .وتبلغ تلكفة الرحةل اجلوية بيهنام  5 016فرناك
سويرساي ،وهو ما يفوق مسافة السفر والتلكفة اليت تتحملها بدلان أأخرى يف املنطقة؛ مثل املكس يك وبامن ،وبريو ،اليت ورد
ذكرها يف التقرير نفسه .5وغين عن القول أأن هذا ينبغي أأن يشلك جانبا همام يؤخذ يف الاعتبار عند اإنشاف مكتب خاريج
للويبو يف بدل مثل ش ييل ،لس امي أأن اإنشاف هذا املكتب سوف خيفف من وطأأة الصعوابت؛ مثل بعد املسافة عن املقر
الرئييس (ساعات الطريان) وتلكفة لك رحةل بني جنيف وسانتياغو.
 4امجلاعة الاكريبية والسوق املشرتكة ،منظمة تأأسست عام  ،1958وهبا  15دوةل عءوا ،يه :أأنتيغوا ،بربودا ،برابدوس ،بلزي ،دومينياك ،غرينادا ،غياان ،هاييت،
جاماياك ،مونتسريات ،سانت كيتس ونيفيس ،سانت لوس يا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،سورينام ،ترينيداد وتوابغو.
 5الويبو" ،ورقة معلومات بشأأن املاكتب اماارجية .وثيقة من اإعداد ا ألمانة" مجعيات ادلول ا ألعءاف يف الويبو .سلسةل الاجامتعات احلادية وايسمسون ،جنيف،
الفرتة من  23سبمترب اإىل  2أأكتوبر ،2013الوثيقة  6/INF/51/Aاملؤرخة يف  15سبمترب  ،2013اجلدول  ،10ص.37 .
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الإطار املؤسيس للملكية الفكرية يف ش ييل
 .7ويتأألف نظام امللكية الفكرية الوطين احلايل من خمتلف الكياانت العامة .وقد مصم هيلكه ليكون أأكرث اس تجابة
للظروف التارخيية والاحتياجات اليت متلهيا الظروف الراهنة ،وليس ابلرضورة القرارات املخططة .ومع ذكل ،يمت التعامل مع
امللكية الفكرية بشلك لكي عىل عدة جهبات ،ألنه يفهم أأهنا نظام يتطلب رؤية شامةل .عىل سبيل املثال ،عىل الصعيد ادلويل،
تتناول العديد من املعاهدات مجيع حقوق امللكية الفكرية معا يف فصل واحد .اىل جانب أأن حقوق امللكية الفكرية اخملتلفة قد
تتالىق يف الوقت نفسه وصول اإىل ذات املنتج أأو امادمة أأو العمل.
 .8وهيئات ادلوةل الرئيس ية املس ئوةل عن امللكية الفكرية يه :املعهد الوطين للملكية الصناعية ( ،)INAPIوقسم البذور
يف دائرة الزراعة والرثوة احليوانية ( ،)SAGوشعبة حقوق امللكية الفكرية ( )DDIيف اإدارة املكتبات ودور احملفوظات
واملتاحف يف وزارة الرتبية والتعلمي.
 .9وقسم البذور يف دائرة الزراعة والرثوة احليوانية ،هو اجلهة الش يلية امللكفة بتسجيل ا ألصناف النباتية احملمية بربافة،
ويتلقى ما يقرب من  100طلب س نواي ،كام هو موحض يف اجلدول [انظر اجلدول املعنون "طلبات حامية ا ألصناف النباتية
وا ألرايض الزراعية يف ش ييل" والوارد يف الاقرتاح].
 .10وشعبة حقوق امللكية الفكرية يه هجة اتبعة لإدارة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ( )DIBAMملكَفة مبهمة
حمددة تمتثل يف اإدارة نظام التسجيل احلكويم حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وتعزيز وحامية هذه احلقوق ،وحفظ تثبيتات
النتاجات الفكرية املوجودة يف مجموعاهتم ،وابلتايل الإسهام يف بناف وتطوير واس تدامة ثقافة وطنية حترتم حقوق امللكية الفكرية
للمصنفات ا ألدبية والفنية والعلمية .ومن هماهما أأيءا تسجيل املصنفات والنتاج الفكري يف مكتب التسجيل والإيداع؛
وتسجيل واثئق أأو عقود التنازل أأو النقل (حق املؤلف واحلقوق اجملاورة) والقرارات املتعلقة هبا؛ وتسجيل عقود نرش
املصنفات ا ألدبية؛ وتسجيل قرارات احملامك؛ وتسجيل ا ألسامف املس تعارة؛ وإاصدار الشهادات والتصديقات؛
وإادارة الاس تعالمات والتقارير املقدمة من اجلهات امادمية امااصة والعامة أأو اليت تطلهبا هذه اجلهات؛ وتقدمي املشورة
للحكومة يف مجيع املسائل املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملوضوعات ذات الصةل .كام تعاجل الشعبة س نواي أأكرث
من 35 000ملف يتعلق بتسجيل احلقوق والشهادات واملشاورات.
 .11وعالوة عىل ذكل ،يوجد ،حتت إارشاف وزارة الاقتصاد والتمنية والس ياحة ،املعهد الوطين للملكية الصناعية ،وهيدف
اإىل تقدمي خدمة عامة تعمل بصورة ل مركزية .ويمتتع املعهد بشخصية قانونية مس تقةل وميتكل أأصوهل امااصة ،وقد ُأس ندت
اإليه هممة اإدارة وتنظمي خدمات امللكية الصناعية ،مبا فهيا الربافات ومناذج املنفعة والعالمات التجارية والرسوم والامنذج
الصناعية والبياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ وتصاممي ادلوائر املتاكمةل وا ألرسار التجارية.
 .12أأنيشف املعهد الوطين للملكية الصناعية يف  ،2008وابرش معهل يف  1يناير  ،2009كبديل قانوين لإدارة امللكية
الصناعية اليت توقفت عن العمل ،واكنت تتبع أأمانة الش ئون الاقتصادية يف وزارة الاقتصاد .ووفقا لقانون اإنشاف املعهد،
يتوىل املعهد اإدارة وتنظمي حقوق امللكية الصناعية ،فءال عن اضطالعه مبسؤوليات جس مية؛ أكن يقدم امادمات
الاستشارية واملشورة لرئيس امجلهورية يف املسائل املتعلقة امللكية الصناعية ،ويقرتح توقيع ش ييل وانءامهما اإىل معاهدات
دولية بشأأن امللكية الصناعية ،اإضافة اإىل نرش املعرفة املتعلقة ابمللكية الصناعية ،وتيسري س بل حصول امجلهور عىل املعلومات
املتعلقة ابلربافات ،من أأجل حتديد العنارص الواقعة يف اجملال العام ،وابلتايل تعزيز نقل التكنولوجيا والبحث والابتاكر
التكنولويج يف البدل.
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 .13ويتلقى املعهد الوطين للملكية الصناعية حاليا ما يزيد عىل 3 000طلب برافة ،و 47 000طلب تسجيل عالمات
جتارية (جديد ومتجدد) س نواي [انظر اجلدول املعنون "طلبات الربافات والعالمات التجارية املودعة يف املعهد الوطين للملكية

الصناعية" والوارد يف الاقرتاح].

 .14وإاضافة اإىل الكياانت املذكورة أأعاله ،توجد هجات خدمية أأخرى منوط هبا همام تؤثر عىل اجملالت املتعلقة ابمللكية
الفكرية ،وتشمل :الوزارات املس ئوةل عن الزراعة والاقتصاد والصحة ،واجمللس الوطين للثقافة والفنون ،وا ألمانة العامة
لش ئون التصالت السلكية والالسلكية ،وادلراسات الزراعية ،ومكتب الس ياسات العامة ،واملديرية العامة للعالقات
الاقتصادية ادلولية يف وزارة العالقات اماارجية ( ،)DIRECONوتتوىل تنفيذ وتنس يق الس ياسة احلكومية يف العالقات
الاقتصادية ادلولية ،اليت تؤدي امللكية الفكرية فهيا دورا مزتايد ا ألهية.
 .15ومنذ عام  ،1991اكن لش ييل حمكة خاصة ومس تقةل للملكية الصناعية ،ختءع إلرشاف للمحكة العليا من النوايح
الإدارية والقانونية واملالية .تءم احملكة س تة اإدارات فنية ،و أأربعة أأعءاف مناوبني ،وتعقد عادة يف قاعتني ،وبصورة اس تثنائية،
يف ثالث قاعات حمكة .ويقوم رئيس امجلهورية بتعيني أأعءاهئا من قامئة خمترصة تقدهما حمكة العدل العليا بعد فرز نتيجة
امتحاانت تنافس ية عامة.
 .16وجيوز للمحكة أأن تنظر وتبت يف الطعون املقدمة ضد القرارات الهنائية ملدير املعهد الوطين للملكية الصناعية يف
احملامك الابتدائية .كام تنظر أأيءا دعاوى الاس تئناف ضد قرارات معينة للجنة تصنيف ا ألصناف النباتية التابعة دلائرة الزراعة
والرثوة احليوانية ،وذكل وفقا ألحاكم القانون املنظم حلقوق مس تودلي النبااتت .و أأخريا ،تمتتع احملكة بصالحية النظر ،يف
اإجراف واحد ،يف طلبات متديد صالحية الربافات ،أأو التسجيالت الصحية للتعويض عن التأأخري غري املربر يف منح الربافات
ويف النظر يف طلبات ملكية الاخرتاعات وفقا لقانون امللكية الصناعية.
 .17ويف  ،2015نظرت احملكة يف  4000دعوى ،ويه زايدة كبرية ابملقارنة مع العامني السابقني.
ش ييل ،الابتاكر ورايدة ا ألعامل
 .18وعىل مدى الس نوات ايسمس عرشة املاضية ،اعمتدت ش ييل هنج الابتاكر والتطوير ورايدة ا ألعامل ،ملا هل من أأهية
حامسة يف تعزيز المنو الاقتصادي والاجامتعي لشعهبا .و أأسفر هذا عن اإنشاف نظام وطين للنظم البيئية يف اجلامعات ومراكز
ا ألحباث واملشاريع ،مما هيأأ ،بصورة تدرجيية ،الظروف املثالية لتوليد املعرفة ،وابلتايل تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية والتمنية
يف البدل.
 .19ومثة بءعة أأمثةل عىل ذكل ( :أأ) ادلور اذلي تؤديه اجلامعات اململوكة لدلوةل واجلامعات امااصة ومراكز ا ألحباث ،مبا يف
ذكل قيادات عدد من اجلامعات الش يلية عىل املس توى ا إلقلميي؛ (ب) التعزيز اذلي جرى مؤخرا لس ياسة ر أأس املال
البرشي املتقدمة ،اذلي أأدى اإىل زايدة تدريب الباحثني الش باب سو ًاف يف ش ييل أأم يف اماارج( .ج) بيئة تنظمي املشاريع
الش يلية ،اليت اعرتف برايدهتا إاقلمييا وحىت دوليا وفقا لتصنيفات حديثة ،كام تعد مصدرا رئيس يا لالبتاكر يف جمال ا ألعامل.
لك هذا يؤكد ليس توافر ظروف مواتية للطلب عىل امللكية الفكرية ةحفسب ،وإامنا أأيءا توافر الإماكانت الراهنة لمنو امللكية
الفكرية بصورة كبرية حىت يف ا ألجلني القصري واملتوسط.
 .20وتتءمن خطط احلكومة وبراجمها العديدة يف هذا اجملال س ياسات خمتلفة لمتويل البحث والتطوير والابتاكر ورايدة
ا ألعامل (البحث والتطوير  +الابتاكر)؛ وجود س ياسة واحضة للمنح ادلراس ية قامئة منذ أأكرث من عقد لمتكني املهنيني
الش يليني من التخصص يف اماارج من خالل برانمج "منح ش ييل ادلراس ية" ”“Becas Chile؛ ومن نمث بناف ر أأس مال
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برشي متقدم؛ وجذب املهارات ادلولية لتحويل ش ييل اإىل مركز إاقلميي لالبتاكر من خالل برامج ،مثل "س تارت أأب ش ييل"
 ،Start Up Chileأأو املراكز ادلولية للمتزي اجلاري اإنشاؤها يف البالد بمتويل خضم من ادلوةل الش يلية.
 .21وقد عقدت احلكومة احلالية العزم عىل شق طريقها حنو التمنية املس تدامة ابعتبارها من املسائل ذات ا ألولوية .وتشمل
التدابري ا ألخرى تنفيذ جدول أأعامل الإنتاجية والابتاكر والمنو ،اذلي تديره وزارة الاقتصاد والتمنية والس ياحة ،اليت وضعت
تدابري حمددة لبلوغ التحول الإنتايج ،وذكل هبدف تنويع الاقتصاد من خالل اإنتاج سلع وخدمات جديدة ،وابلتايل تطوير
صناعات جديدة وإانشاف مراكز جديدة لالبتاكر.
 .22ومن املبادرات اليت اختذهتا احلكومة مؤخرا يف هذا الصدد اإجراف دراسة لإنشاف وزارة للعلوم والتكنولوجيا ،ومن
املتوقع أأن يمت تأأسيسها يف سبمترب .2016
ش ييل :تعاون إاقلميي ومركز إاقلميي للهيئات ادلولية
 .23يعد التاكمل ا إلقلميي أأحد ا ألهداف الرئيس ية للس ياسة اماارجية لش ييل ،ويتجىل هذا يف خمتلف املشاريع الرامية اإىل
تقريب البدل أأكرث من سائر بدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة الاكرييب ،بروح يسودها الاحرتام والتفامه املتبادل .ويف هذا
الصدد ،اكنت املديرية العامة للعالقات الاقتصادية ادلولية اجلهة الرئيس ية املنوط هبا تعزيز التاكمل الاقتصادي يف املنطقة،
من خالل مشاركهتا الفعاةل يف احملافل ادلولية ،لس امي الويبو .وعالوة عىل ذكل ،متكنت ش ييل ،من خالل هذه املديرية ،من
تنس يق أأنشطة التدريب يف جمال امللكية الفكرية يف خمتلف بدلان املنطقة ،فءال عن التواصل مع أأكرث من  50مكتب
ميداين يف اإطار برانمج تعزيز الصادرات الش يلية ( ،)PROCHILEبشأأن أأهية امللكية الفكرية يف التجارة ادلولية.
 .24ويف جمال امللكية الصناعية حتديدا ،وقنعت ش ييل ،ممث نةل يف املعهد الوطين للملكية الصناعية ،اتفاقات تعاون مع
كياانت خمتلفة؛ مثل السلطات املعنية ابمللكية الصناعية الوطنية ،وماكتب من خمتلف بدلان املنطقة والعامل 6لغرض تقامس
املعلومات واماربات .وهو ما ِ ّ
يشلك تقديرا جلهود البدل يف جمال امللكية الفكرية .ومن ا ألمثةل اجلديرة ابذلكر ،مذكرات التفامه أأو
اتفاقات التعاون املوقنعة مع بدلان أأمرياك الوسطى ،ومشاريع التاكمل والتعاون املتبادل يف جمال امللكية الصناعية؛ مثل مرشوع
نظام التعاون ا إلقلميي بشأأن امللكية الفكرية (بروسور) ( ،)PROSURاذلي تشارك فيه تسعة ماكتب من أأمرياك اجلنوبية.7
 .25وتشارك ش ييل من خالل املديرية العامة للعالقات الاقتصادية ادلولية يف مجموعة امللكية الفكرية يف "حتالف احمليط
الهادئ" ،حيث جيري تطوير مشاريع حمددة للملكية الفكرية .قد وقنعت هذه اجملموعة من البدلان مؤخرا اتفاقا بني ماكتب
امللكية الصناعية بشأأن املسار الرسيع ملعاجلة الربافات.
 .26ولعدة عقود ،بذلت ش ييل هجودا لتصبح مركزا إاقلمييا للمنظامت ادلولية .وحاليا ،يس تءيف البدل ملقر الرئييس أأو املقر
ا إلقلميي أأو املقر دون ا إلقلميي أأو املاكتب احمللية لإحدى عرشة منظمة دولية (مفوضية ا ألمم املتحدة لشؤون الالجئني
 ،UNHCRمفوضية ا ألمم املتحدة حلقوق الإنسان  ،OHCHRاللجنة الاقتصادية ألمرياك الالتينية والاكرييب، ECLAC
منظمة ا ألغذية والزراعة ل أأمم املتحدة  ،FAOلكية أأمرياك الالتينية للعلوم الاجامتعية  ،FLACSOاملنظمة ادلولية للهجرة
 ،IOMومنظمة العمل ادلولية  ،ILOمنظمة الصحة ا ألمريكية/منظمة الصحة العاملية  ،PAHO/WHOواليونيس يف
 ،UNICEFوالاحتاد ادلويل لالتصالت  ،ITUواليونسكو  ،)UNESCOفءال عن هيئتني حكوميتني دوليتني (املرصد
اجلنويب ا ألورويب  ،ESOالتابع للجامعات ا ألوروبية ،ومعهد ادلراسات القءائية ل أأمريكيتني  CEJAالتابع للبدلان ا ألعءاف
 6أأسرتاليا ،الربازيل ،كولومبيا ،السلفادور ،اإس بانيا ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،الهند ،املكس يك ،ابراغواي ،مجهورية كوراي ،مجهورية الصني الشعبية،
وكياانت ،مثل الويبو ومكتب الربافات ا ألورويب (.)EPO
 7البدلان املشاركة يف مرشوع بروسور يه :الأرجنتني ،الربازيل ،ش ييل ،كولومبيا ،الإكوادور ،ابراغواي ،بريو ،سورينام ،أأوروغواي.
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الفاعةل يف منظمة ادلول ا ألمريكية  ،)OASومخسة صناديق أأو برامج اتبعة ملنظومة ا ألمم املتحدة (برانمج الغذاف العاملي
 ،WFPبرانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ  ،UNDPاتفاقية ا ألمم املتحدة ملاكةحفة التصحر  ،UNCCDصندوق ا ألمم املتحدة
للساكن  ،UNFPAبرانمج ا ألمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب
(الإيدز)  .UNAIDSو أأخريا ،يوجد متثيل للك من البنك ادلويل وبنك التمنية للبدلان ا ألمريكية يف سانتياغو.
 .27ول ريب أأن ا ألس باب اليت بين علهيا قرار هذه املنظامت ابإقامة مقر لها يف [ش ييل] تتءمن ما تشهده ش ييل من
اس تقرار س يايس واقتصادي ،و أأمن وحيادية ،وانهتاج س ياسة خارجية تودل فوائد وامتيازات مغرية لهذه املنظامت يف اإطار
اتفاقات املقر اخملتلفة ،فءال عن أأحوال البدل ،والربط الإلكرتوين ،ونوعية احلياة ،وامادمات املتاحة يف مدينة سانتياغو.
وبطبيعة احلال ،تؤكد لك هذه الظروف ،واماربة الواسعة املرتامكة املعرتف هبا لش ييل بوصفها بدلا مءيفا ملنظامت ادلولية،
عىل نقطة أأن هذا البدل ،مقارنة بغريه ،أأكرث اس تعدادا لس تقبال كيان جديد مثل الويبو ،واملساعدة لءامن معل مكتب الويبو
امااريج والوفاف بوليته عىل حنو مرض يف ش ييل.
 .28وميكن ملكتب الويبو امااريج يف سانتياغو ،بل وينبغي هل أأن يس تفيد أأيءا من أأوجه التأزر والرشااكت اليت ميكن أأن
تنشأأ مع سائر الواكلت املتخصصة اليت تتخذ من املدينة مقرا لها ،ا ألمر اذلي يكفل الاضالع بدوره عىل أأمكل وجه .ويدور
يف خ ََدل ش ييل ،عىل سبيل املثال ،مجيع املعارف املرتامكة وإاماكنية الاس تفادة عىل نطاق واسع من النظام الاقتصادي
واملؤسيس ألمرياك الالتينية ومنطقة الاكرييب يف اإطار اللجنة الاقتصادية ألمرياك الالتينية والاكرييب.
وملا اكن تطوير الابتاكر ورايدة ا ألعامل يف البدلان يتطلب دراية ابلواقع الاجامتعي والاقتصادي وابملؤسسات الوطنية ،فاإن
ش ييل ترى أأن ادلراسات املتعددة التخصصات يف جمال امللكية الفكرية س تكون جمال مثريا لالهامتم للتطوير من خالل
مكتب الويبو يف سانتياغو ،من خالل اس تكشاف أأوجه التعاون مع اللجنة الاقتصادية ألمرياك الالتينية والبحر الاكرييب،
ورمبا مع منظمة الصحة العاملية وبرانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ.
ش ييل وتطوير حامية حقوق امللكية الفكرية
 .29وتؤمن ش ييل اإمياانً راخسًا بأأهية وجود نظام دويل امللكية الفكرية يعزز وحيمي الابتاكر ورايدة ا ألعامل ،ويودل منافع يف
جمال التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية املس تدامة واملتوازنة .وبناف عىل ذلكل ،شاركت ش ييل بفعالية يف خمتلف احملافل
ادلولية اليت تناقش قءااي امللكية الفكرية (الويبو ومنظمة التجارة العاملية ومنتدى التعاون الاقتصادي دلول أس يا واحمليط
الهادئ -الابيك ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة امجلارك العاملية ،منظمة ا ألغذية والزراعة ،وجلنة ا ألمم املتحدة للقانون
التجاري ادلويل -ا ألونس يرتال وا ألمم املتحدة ومركز ادلراسات الإمنائية ،وغريها) ،واعرتف هبا كوس يط فعال يف املفاوضات
املعقدة املتعددة ا ألطراف.
 .30وحىت الن ،أأيدت ش ييل وجشعت الر أأي القائل بأأنه عالوة عىل تعزيز حامية حقوق امللكية الفكرية ،جيب اختاذ تدابري
لءامن أأن تصبح امللكية الفكرية أأداة تءمن الابتاكر ونقل التكنولوجيا واملعرفة بصورة فعاةل .وابلتايل ،جيب عىل احلكومات
تطبيق الس ياسات اليت تءمن احرتام حقوق امللكية الفكرية ،واحليلوةل دون ممارسات سوف اس تعامل امللكية الفكرية ،اليت
تءع العراقيل أأمام التجارة أأو تقيد س بل الوصول اإىل املعرفة والصحة.
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 .31وقد رشع البدل يف اإصالحات كبرية لتحديث نظام امللكية الفكرية .ومن أأمه الإجنازات اليت حتققت يف الونة ا ألخرية
اإنشاف املعهد الوطين للملكية الصناعية ،اذلي أأحدث ً
حتول معيقًا يف النظام من خدمة تسجيل فقط اإىل معهد يءمن الكفافة
8
للمس تخدمني ،من خالل تعزيز نقل املعرفة وإاعداد دراسات واقرتاح تعديالت يف قانون امللكية الفكرية والس ياسة العامة .
 .32وقد اعترب نظام امللكية الصناعية القوي ،اذلي وضعته ش ييل ،حقوق امللكية الفكرية أأداة رئيس ية لتحفزي رايدة
ا ألعامل والابتاكر والقدرة عىل املنافسة.
 .33و أأوىل مكتب امللكية الفكرية الش ييل اهامتما كبريا لتحديث النظام التكنولويج ابلاكمل (منصة تكنولوجيا املعلومات،
رمقنة الواثئق والسجالت ،املوقع الإلكرتوين ،تقدمي الطلبات اإلكرتونيا) .وقد أأدى النجاح يف تنفيذ نظام أأمتتة امللكية
الفكرية ،9IPASونظام WIPO’sITألمتتة معاجلة طلبات العالمات التجارية والربافات ،اإىل اعتبار ش ييل رشياك منوذجيا
لنقل التكنولوجيا يف املنطقة ،نظرا لتدريهبا همنيني انطقني ابلإس بانية عىل تطوير هذه املبادرة .ومل يكتسب هؤلف املهنيون
املعرفة الالزمة ةحفسب ،وإامنا أأيءا خربة معلية من تطبيق النظام يف مكتب أأمرياك الالتينية .ويعمل املعهد الوطين للملكية
الصناعية حاليا ،ابلتعاون مع الويبو ،عىل الاندماج يف امللف العاملي ونظام  WIPO Publishingونظام النفاذ املركزي اإىل
نتاجئ البحث والفحص  .WIPO Caseوحبلول عام  ،2016ينبغي أأن يكون املكتب قادرا عىل تنفيذ نسخته من برانمج
مكتبة الويبو  WIPO Libraryاذلي مصم يف  ،2015وصياغة مرشوعه يف جدول أأعامل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر
.TISC
 .34وش ييل من املو ِقّعني عىل  13معاهدة من معاهدات امللكية الفكرية اليت تديرها الويبو .وجيري املعهد الوطين للملكية
الصناعية حاليا ادلراسات الالزمة لالنءامم اإىل معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية واتفاق لهاي بشأأن
التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية ،والتفاقات بشأأن تصنيف حقوق امللكية الصناعية (نيس وفيينا ،والتصنيف ادلويل
للربافات  – )IPCوالتفاقات القابةل للتطبيق يف ش ييل مبوجب املعايري احمللية ،أأ ًاي اكنت.
 .35ويف  ،2010جرى تنفيذ أأحد أأمه الإصالحات يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لتحديث ا ألنظمة وموافمهتا
للتصدي للتحدايت اجلديدة اليت تواجه امللكية الفكرية .ومشل وضع تدابري فعاةل لءامن مس توى مالمئ من امحلاية من خالل
الإجرافات املدنية واجلنائية ،مبا يءمن احرتام حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ذات الصةل ابجلرامئ اليت يشار اإلهيا معوما
وّخ أأيءا اإنشاف اإطار مناسب لالس تثنافات والتقييدات حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وذكل لءامن تيسري
ابلقرصنة .وت ِ ّ
س بل احلصول عىل السلع الثقافية ،وممارسة احلق ا ألسايس للمواطنني ،عىل النحو املنصوص عليه يف معظم القوانني ادلولية،
ومبا يتفق مع جوانب املرونة املسموح هبا مبوجب اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأأن جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل
ابلتجارة ،واليت أأعادت ش ييل التأأكيد علهيا يف خمتلف اتفاقات التجارة احلرة .واس هتدف الإصالح أأيءا تنظمي مسؤولية مقديم
خدمة الإنرتنت ،واحلد من مس ئوليهتم عن التعدي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة اإىل انهتااكت ارتكهبا املس تخدمون من
خالل ش باكهتم ،مبا يتفق مع الزتامات ش ييل ادلولية يف اإطار اتفاق التجارة احلرة املوقنع مع الولايت املتحدة.10
 8ينظر املؤمتر الوطين حاليا مرشوع قانون من شأأنه أأن حيل متاما حمل قانون امللكية الصناعية احلايل .وهيدف هذا املرشوع يف ا ألساس اإىل حتسني س بل حامية
خمتلف حقوق امللكية الصناعية ،وترسيع الإجرافات الإدارية والقانونية ملنح هذه احلقوق.
 9يف الوقت احلارض ،ميكن ،عن طريق الانرتنت ،تنفيذ مجيع مراحل معلية منح أأو جتديد تسجيل العالمة التجارية ،بدفا من اإيداع الطلب حىت القرار الهنايئ،
مبا يف ذكل دفع الرسوم املطلوبة واس تالم الواثئق .ويف ديسمرب  ،2012جتاوز عدد الطلبات املودعة اإلكرتونيا الطلبات املودعة بصورة خشصية يف املعهد الوطين
للملكية الصناعية ،للمرة ا ألوىل منذ تطبيق نظام أأمتتة امللكية الصناعية .ويف غءون ذكل ،وفامي يتعلق حبوس بة طلبات الربافات ،عقدت السلطة العزم عىل
امليض قدما قدر الإماكن يف هذا الاجتاه خالل عام  .2013وادلليل عىل ذكل ،و أأيءا اماطوة ا ألولية ا ألوىل ،يه رمقنة مجيع جسالت الربافات -والعالمات
التجارية  -بنجاح يف هناية العام املايض.
 10رساةل رئاس ية ُأرِفقت ابلقانون رمق .20.435
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 .36ويف عام  ،2008أأنشأأت ش ييل فرقة رشطة للتحقيق يف انهتااكت امللكية الفكرية ( ،)BRIDEPIويه وحدة
متخصصة من الرشطة املدنية ،هممهتا التحقيق يف التعدايت عىل حقوق امللكية الصناعية وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .37ويف اماتام ،عىل مدى الس نوات العرش املاضية ،معلت ش ييل بصورة متسقة لبناف مؤسسات قوية للملكية الفكرية،
أأصبحت حاليا مؤسسات مرجعية يف املنطقة .وعالوة عىل ذكل ،حتاول ش ييل احلفاظ عىل التوازن بني مصاحل اخملرتعني
واجملمتع كلك ،وذكل لتشجيع الابتاكر ،وضامن تيسري س بل احلصول عىل املعرفة بشلك سلمي .ول شك أأن لك هذه
الإجنازات هيأأت بيئة مواتية لتطوير وإانشاف صناعات ابتاكرية تعكس نءج البدل الاكيف لس تءافة املكتب امااريج للويبو.
معاهدة التعاون بشأأن الربافات واملعهد الوطين للملكية الصناعية كجهة معنية إابدارة البحث ادلويل /اإدارة للفحص المتهيدي
ادلويل ISA/IPEA
عءوا يف معاهدة التعاون بشأأن الربافات ( ،)PCTوقد جسل عدد طلبات
 .38يف  2يونيو  ،2009أأصبحت ش ييل ً
الربافات منوا مس تداما يف الفرتة من  2011اإىل  .2015ويعد الانءامم اإىل هذه املعاهدة  -اذلي لىق يف البداية مقاومة كبرية
من بعض القطاعات يف ش ييل  -أأمرا ابلغ ا ألهية لتحسني نظام الربافات الوطين ،و أأداة فعاةل تي نرس حصول املواطنني عىل
الربافات يف اماارج .عالوة عىل تيسري س بل وصول املس تخدمني اإىل أأنظمة الربافات اخملتلفة لدلول ا ألعءاف يف معاهدة
التعاون .والواقع أأنه ،منذ عام  ،2011مت اإيداع  %80من الطلبات عىل املس توى الوطين يف املعهد الوطين للملكية
الصناعية ،من خالل معاهدة التعاون.
 .39وخالل اجامتعات مجعيات ادلول ا ألعءاف يف الويبو يف  ،2012مت تعيني املعهد الوطين للملكية الصناعية اكإدارة
قواي غري حمدود من منطقة أأمرياك
للبحث ادلويل والفحص ادلويل المتهيدي .وتلقى املعهد ،خالل اضطالعه هبذه املهام ،د ًمعا ً
الالتينية والاكرييب لكها ،مبا يف ذكل البدلان غري ا ألعءاف يف معاهدة التعاون ،ومن املاكتب يف مجيع مناطق العامل ،نظرا
لختياره ابلإجامع .وبد أأ املعهد معليات البحث ادلويل والفحص ادلويل المتهيدي يف أأكتوبر عام  ،2014بعد اإخءاع موظفيه
لربانمج تدرييب مكثف للتأأكد من أأداهئم ملهاهمم بصورة وافية .ومن الناحية العملية وقد اختارت مجيع البدلان الناطقة
ابلإس بانية يف منطقة أأمرياك الالتينية وحبر الاكرييب املعهد ليكون اإدارهتم للبحث ادلويل والفحص ادلويل المتهيدي.
 .40وترى حكومة ش ييل أأن أأداف املعهد ملهامه اكإدارة للبحث ادلويل والفحص ادلويل المتهيدي ،يف اإطار خطة معل
مشرتكة مع مكتب خاريج للويبو ،ميكن أأن يساعد عىل تعزيز النظام يف املنطقة ،ويعزز اإيداعات معاهدة التعاون من منطقة
أأمرياك الالتينية والبحر الاكرييب ،اليت متثل يف الوقت احلايل حصة متناهية الصغر من الإجاميل العاملي ( %0.66يف ،)2011
لتصبح أأدىن اثين منطقة دون إاقلميية يف نس بة للمشاركة بعد املنطقة ا ألفريقية ،اليت تبلغ حصهتا  .11%0.24ويكتيس هذا
ا ألمر أأهية خاصة ابلنظر اإىل أأن الإيرادات احملصةل من الطلبات اجلديدة ازدادت بنس بة  %4.8فقط يف الفرتة ما بني عايم
 2005و ،2010وهو معدل أأقل بكثري من معدلت مناطق أأخرى ،مثل أس يا ،اليت ازدادت فهيا نس بة طلبات معاهدة
التعاون مبقدار  %10.9خالل الفرتة نفسها .ويرد أأدانه بعض ا ألس باب احملمتةل لهذا الاجتاه.

 11مت احلصول عيل هذه ا ألرقام من تقرير :الويبو ،2012" ،الاس تعراض الس نوي ملعاهدة التعاون بشأأن الربافات  -النظام ادلويل للربافات" ،اجلدول: 5.A2
طلبات معاهدة التعاون بشأأن الربافات دون ا إلقلميية املنشأأ ،ص ،31 .أخر موعد مت الاطالع فيه عىل الوثيقة 2013 /10/2 :عىل الرابط:
.http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/patents/901/wipo_pub_901_2012.pdf
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( أأ) معل املعهد اكإدارة للبحث ادلويل والفحص ادلويل المتهيدي أأدى ،من الناحية العملية ،اإىل اختيار مجيع بدلان
أأمرياك الالتينية والبحر الاكرييب الناطقة ابلإس بانية مكتهبا للملكية الصناعية من أأجل اإيداع طلبات معاهدة
التعاون .ويف عام  ،2015اختار  151من مقديم الطلبات املعهد اكإدارة للبحث ادلويل والفحص ادلويل
المتهيدي .كام أأدى اإنشاف اإدارة البحث ادلويل والفحص ادلويل المتهيدي الش يلية اإىل زايدة اس تخدام نظام
معاهدة التعاون يف املنطقة ،وذكل بفءل مجةل أأمور ،من بيهنا اخنفاض التاكليف املرتبطة هبام (مثل خدمات
المتثيل القانوين) ،والقرب الاجامتعي والثقايف واجلغرايف الشديد.
(ب) وعالوة عىل ذكل ،ترى ش ييل أأن اإنشاف مكتب خاريج للويبو يف أأراضهيا من شأأنه أأن حيقق بشلك واحض
قدرا أأكرب من انءامم بدلان املنطقة ،اليت مل تصبح طرفًا بعد ،اإىل معاهدة التعاون .واعامتدًا عىل القرب الثقايف
ً
واللغوي والتاكليف املعقوةل ،س يحفز املكتب امااريج هذا التحول حنو الانءامم اإىل نظام معاهدة التعاون
والاس تفادة مهنا بصورة أأكرث فعالية.
(ج) ومن املتوقع أأن يكون ن
للعاملني املذكور نين أأعاله تأأثري ملحوظ بعيد املدى عىل صايف الزايدة يف اإيرادات الويبو
النامجة عن اس تخدام منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب مادمات الويبو يف املس تقبل؛ ذلا فاإن العمل املشرتك
بني اجلهة الش يلية املعنية ابلبحث ادلويل والفحص ادلويل المتهيدي واملكتب امااريج من شأأنه أأن يسفر عن
اس تدامة اقتصادية كبرية للمقر ا إلقلميي ،وابلتايل تبديد اخملاوف من ارتفاع التاكليف التشغيلية للويبو ،اليت
أأاثرهتا بعض البدلان كحجة ضد اإنشاف املاكتب ا إلقلميية .وإاضافة اإىل ذكل ،فاإن الطائفة الواسعة من املزااي
الإدارية والتشغيلية والاقتصادية واملالية ،وغريها من الاس تحقاقات والامتيازات اليت س متنحها ش ييل للويبو
يف حاةل اإنشاف املكتب امااريج يف سانتياغو ،س يكون لها ،بطبيعة احلال ،تأأثري أأكرب يف خفض اإنفاق املقر
ا إلقلميي.
 .41ويف ضوف ما تقدم ،ترى حكومة ش ييل أأن حرصها البالغ ابس تءافة مكتب خاريج للويبو عىل أأراضهيا ،وجسلها
احلافل يف جمال حامية امللكية الفكرية ،وماكنهتا كدوةل انمية ،تشلك مجيعها جح ًجا دامغة وأأس ًبااب وجهية ليك تنظر امجلعية
العامة للويبو بشلك اإجيايب اإىل اإنشاف مكتب خاريج للويبو يف ش ييل.
الولية املقرتحة للمكتب امااريج:2
الغرض:2

اجلوانب اجلغرافية ملكتب الويبو امااريج يف ش ييل
 .42ومكبد أأ أأسايس ،ترى حكومة ش ييل أأنه لزاما عىل املنظمة ،أأن تعمل بشلك حرصي ومن خالل أأهجزهتا اخملتصة ابختاذ
القرارات ،عىل حتديد النطاق التشغييل خملتلف ماكتهبا اماارجية .ومع ذكل ،تود حكومة ش ييل أأن تعرض بعض ا ألفاكر حول
هذا املوضوع ،اليت ميكن أأن تأأخذها الويبو يف الاعتبار يف تقيميها لش ييل مكءيف حممتل ألحد ماكتهبا اماارجية.
 .43أأول ،يمتثل الغرض الرئييس من اإنشاف مكتب خاريج للويبو يف ش ييل يف دمع تنفيذ مشاريع امللكية الفكرية و أأنشطهتا
يف البدل ،وهذا يعين أأن املكتب س يعمل مع املؤسسات الش يلية للهنوض خبدمات الويبو ومشاريعها وبراجمها يف البدل .وبناف
عىل ذكل ،ترى ش ييل أأن املكتب امااريج ميكن أأن يتعاون مع مؤسسات بدلان أأخرى هممتة ،معظمها من املنطقة ،لنرش
امللكية الفكرية ،وتعزيز اإنشاف أأصول دامئة غري ملموسة وتشجيع الابتاكر وحاميته.
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 .44اثنيا ،كام ذكر أأعاله ،تقع ش ييل يف اجلزف اجلنويب الغريب من أأمرياك اجلنوبية ،وهذا عامل ميكن أأن ميزي مكتهبا
امااريج عن املكتب املوجود يف الربازيل ،اذلي يقع يف اجلزف الرشيق من القارة نفسها .ونتيجة ذلكل ،ميكن ملوقع ش ييل
اجلغرايف أأن يسهل وي ِكّل (ل أأن يقوض) أأنشطة الويبو مع البدلان الواقعة عىل امتداد ساحل احمليط الهادئ ،كام ميكن أأن
يكون مبثابة نقطة اتصال ملعاجلة القءااي املتصةل بتعاون الويبو مع منطقة أس يا واحمليط الهادئ.
نظرا لقربه من بدلان اخملروط اجلنويب للقارة ،مبا فهيا البدلان
 .45اثلثا ،ومع لك ما ذكر أنفا ،يعد موقع ش ييل مالمئًا أأيءا ً
الواقعة عىل امتداد الساحل ا ألطليس .وهذا من شأأنه أأن يسهِّل أأيءا تنفيذ برامج الويبو ومشاريعها يف هذه املنطقة من
القارة ،ابلتعاون مع ماكتب خارجية أأخرى ،لس امي املاكتب الواقعة يف منطقة أأمرياك الالتينية والبحر الاكرييب.
 .46ومن وهجة نظر حملية ،وابلنظر اإىل أأن ش ييل دلهيا خط ساحيل يزيد طوهل عىل  4 200كيلو مرتا ،ميكن للمكتب
امااريج يف ش ييل أأن يعزز اجلهود اليت تبذلها ماكتب الويبو لتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف حامية املعرفة املتودلة يف
خمتلف البدلان.
نطاق ا ألنشطة املقرتح( 2مبا يف ذكل ا ألنشطة ا إلقل ميية اإن وجدت:)12

ولية مكتب الويبو امااريج يف ش ييل
 .47تتطابق الولية املقرتحة ملكتب الويبو امااريج يف ش ييل بصورة أأساس ية مع حمتوايت املبادئ التوجهيية ،عىل النحو
التايل:
( أأ) التعاون مع مؤسسات امللكية الفكرية احمللية دلمع وتعزيز تنفيذ برامج املنظمة .وتشارك ش ييل حاليا يف سلسةل
من برامج الويبو ،مبا يف ذكل  ،WIPO Publishingونظام النفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص WIPO
 ، Caseوامللف العاملي ،وبرانمج مراكز الويبو دلمع التكنولوجيا والابتاكر وغريها .وميكن لش ييل أأن تسهم بتقامس
خرباهتا مع بدلان أأخرى يف املنطقة من خالل مكتب خاريج للويبو.
(ب) حتسني الابتاكر والإبداع ،أأول من خالل تشجيع الاس تخدام الفعال مادمات امللكية الفكرية .وتوجد اإدارة
فرعية اتبعة للمعهد مس ئوةل عن نقل املعرفة ،وامادمات التكنولوجية ودمع الابتاكر ،واشرتكت مع هيئات حملية يف
تشجيع اس تخدام للملكية الصناعية عىل حنو أأفءل .وميكن تقامس هذه املهارة واماربة مع بدلان أأخرى من خالل
مكتب خاريج للويبو.
(ج) اإذاكف الوعي ابمللكية الفكرية وتعميق فهمها وإاذاكف احرتاهما .تءع الإدارة الفرعية خططا تدريبية عديدة عىل
مس توايت خمتلفة ألنواع خمتلفة من املس تخدمني والقطاعات التكنولوجية ،واليت ميكن ان يس تخدهما املكتب امااريج
لإذاكف الوعي ابمللكية الفكرية وحاميهتا .واشرتك املعهد أأيءا مع غرفة التجارة ا ألمريكية يف مسابقة س نوية لإنتاج أأفالم
قصرية جدا ("اننو فيمل") بشأأن احرتام حقوق امللكية الفكرية .وميكن تشجيع مثل هذه املسابقات من خالل وجود
مكتب خاريج يف ش ييل ومشاركته ،وتكرار اللية يف بدلان أأخرى هممتة.

 12تنص الفقراتن  10و(10اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :جيوز أأن ينفّذ املكتب امااريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق
ا ألسايس احملدّد يف الفقرة  ،7مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ويدمعها ،يف حال موافقة البدلان اليت سيشملها املكتب امااريج
عىل ذكل .ول ّمتس تكل ا ألنشطة حبقوق أأي بدل أخر يف املنطقة ا إلقلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو العادية ،ل س امي عىل الصعيد الوطين ،مبا يشمل
تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإىل تكل البدلان مبارشة من مقر الويبو الرئييس".
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(د) توفري خدمات رعاية العمالف ملس تخديم خدمات امللكية الفكرية العاملية ،مبا يف ذكل املعاهدات والتفاقات
اليت تديرها الويبو .ميتكل لك من املعهد وشعبة حقوق امللكية الفكرية جسال كبريا حافال يف اإدارة املس تخدمني لنظام
امللكية الفكرية ،وابلتايل ميكهنام الإسهام يف تنفيذ ولية املكتب امااريج ،اليت ميكن توس يع نطاقها لتشمل البدلان
املهمتة يف املنطقة .وعالوة عىل ذكل ،ميتكل املعهد خربة يف جمال تقدمي امادمات عن بعد عن طريق الهاتف ،من
خالل خدمات استشارية مبارشة للمس تخدم ،لتقدمي طلبات املس تخدمني وقياس مس توى رضا املس تخدمني ( أأو
عدم رضامه) عن امادمات املقدَ مة .وقد تكون خربته يف هذا اجملال مفيدة للمكتب امااريج حبيث جيري تكرارها يف
بدلان أأخرى هممتة يف املنطقة.
(ه) املساعدة عىل اس تخدام امللكية الفكرية أكداة لتعزيز التمنية ونقل التكنولوجيا .ويف هذا الصدد ،ميكن للمكتب
امااريج أأن يتعاون مع املعهد يف نرش بعض أأدوات نقل التكنولوجيا اليت طورها املعهد ،مثل املنصة الافرتاضية
" "INAPI-Proyectaاليت تسهل تعمل امللكية الفكرية واس تخداهما ونقلها ،وسيمت اإطالقها كلية جتريبية يف بدلان
حتالف احمليط الهادئ.
(و) تقدمي ادلمع يف اجملالني الس يايس والتقين ملاكتب امللكية الفكرية الوطنية لزايدة الانتفاع ابمللكية الفكرية .وقد
وضعت بعض البدلان يف املنطقة ابلفعل س ياساهتا أأو اسرتاتيجياهتا الوطنية املتعلقة ابمللكية الفكرية (كوس تارياك
والسلفادور) ،يف حني ل يزال البعض الخر بصدد القيام بذكل (ش ييل)؛ ذلا فاإن دمع املكتب امااريج ومساعدته
ميكن أأن يكون ذا أأهية حامسة ،ليس فقط يف صياغة هذه الس ياسات أأو الاسرتاتيجيات ،وإامنا يف حتديهثا كذكل،
ألن املامرسة أأثبتت أأن التحديثات املنتظمة رضورية للتكيف مع الظروف احمللية املتغرية .ويف هذا الصدد ،ينبغي
تقدمي ادلمع ليس فقط يف صياغة وحتديث س ياسات أأو اسرتاتيجيات وطنية ،وإامنا أأيءا لبعض الكياانت ،مثل
اجلامعات ،اليت أأظهرت اهامتما مزتايدا (عىل ا ألقل يف ش ييل) يف صياغة س ياسات امللكية الفكرية.
(ز) قبل موافقة جلنة الربانمج واملزيانية ،ميكن للويبو أأن تدرس اإماكنية تلكيف املكتب امااريج بأأنشطة أأخرى
تعود بفائدة عىل ادلول ا ألعءاف يف الويبو .ويف هذا الصدد ،ميكن النظر يف ا ألنشطة التالية:
" "1الاضالع مبهام منسقة أأو مشرتكة مع واكلت حكومية دولية ،مبا يف ذكل واكلت ا ألمم املتحدة اليت لها
مقر أأو متثيل يف ش ييل؛ مثل البنك الإساليم للتمنية  ،IsDBواللجنة الاقتصادية ألمرياك الالتينية
والاكرييب ،ومنظمة ا ألغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل ادلولية ،وبرانمج ا ألمم
املتحدة الإمنايئ واليونسكو ،اليت ميكن أأن يكون لها تأأثري عىل العديد من البدلان يف املنطقة.
" "2اإنشاف منتدايت اإلكرتونية دامئة أأو مؤقتة ،تس تطيع ادلول املهمتة يف املنطقة أأن تتبادل من خاللها
اماربات أأو املشاريع املتعلقة مبختلف جوانب امللكية الفكرية.
" "3مساعدة البدلان املهمتة يف املنطقة عىل اإدماج اجلوانب ذات الصةل ابمللكية الفكرية يف خمتلف برامج
البحث والتطوير والابتاكر ورايدة ا ألعامل,
" "4التعاون بنشاط مع مجموعات أأو رابطات البدلان ومساعدهتا ،مثل نظام التعاون ا إلقلميي بشأأن امللكية
الفكرية (بروسور) أأو حتالف احمليط الهادئ ،اذلي تشمل مقاصده امللكية الفكرية؛ و
" "5تقدمي خدمات مفيدة وجيدة التوقيت للمس تخدمني .واس تقبال املاكملات ادلولية عند اإغالق ماكتب
الويبو يف جنيف بسبب فرق التوقيت أأو خالل فرتات عطالت ا ألمم املتحدة؛ وما اإىل ذكل.
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ساسا من مسؤولية الإدارات الوطنية املعنية ابمللكية
(ح) اس تكامل ا ألنشطة ولكن دون حت ّمل املهام اليت يه أأ ً
الفكرية ،وفقا ألحاكم الفقرة  9من املبادئ التوجهيية.
(ط) وميكن أأيءا ملكتب الويبو امااريج يف ش ييل أأن يعرض اإنشاف مركز للتحكمي والوساطة لتعزيز تسوية
املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية ،وابلتايل توفري خدمات ووسائل بديةل لتسوية املنازعات بني ا ألطراف .وميكن
تقدمي هذه امادمات ابللغة الإس بانية ،وتوس يع نطاقها لتشمل مجيع دول منطقة أأمرياك الالتينية والبحر الاكرييب ،مبا
يتفق مع اإجرافات الويبو ولواحئها .كام ميكن تقدمي هذه امادمات من خالل اتصال دامئ بقاعدة بياانت أأكرث من 1500
خبري يف املقر الرئييس للويبو يف جنيف ،والاطالع عىل ا ألحاكم الصادرة يف القءااي املعروضة عىل الويبو للنظر فهيا.
13

 .48كام ورد يف الفقرة  8من املبادئ التوجهيية ،فاإن مكتب الويبو امااريج يف ش ييل لن ينفذ أأية أأنشطة تتعلق مبعاجلة
الطلبات ادلولية املودعة بناف عىل معاهدة التعاون ونظام مدريد ونظام لهاي ،مثل الاس تالم أأو الإحاةل أأو املراجعة أأو
البحث أأو الفحص أأو التناول أأو النرش أأو التنازل عند نقل احلقوق يف الرتاخيص أأو التجديد أأو التخزين ،أأو أأية معامالت
مالية تتصل بذكل.
اإسهام املكتب امااريج يف تنفيذ برانمج الويبو:2

 .49مت ِكّن ماكتب الويبو اماارجية املنظمة من مواصةل أأداف رسالهتا وامليض فهيا قدما ،فءال عن زايدة كفافهتا وفعاليهتا ،مع
اإماكنية حتقيق هذا بتلكفة أأقل ،يف ضوف املالمح احملددة للك حاةل.
 .50من خالل الرباهني والوقائع الواردة يف هذا الاقرتاح ،سعت حكومة ش ييل اإىل اإظهار أأن بدلها ميتكل املقومات
املطلوبة ليكون مءي ًفا مثال ًيا ملكتب خاريج للويبو ،ابعتبار أأ نن:
( أأ) ظروف ش ييل الس ياس ية واملؤسس ية والاقتصادية تءمن الاس تقرار الالزم ليك يعمل مقر الويبو وينفذ
وليته.
(ب) ش ييل بدل انطق ابللغة الإس بانية ،ودليه أأوجه تشابه ثقافية واجامتعية مع معظم البدلان يف املنطقة.
(ج) توفر اتصالت ممتازة فامي يتعلق برحالت الطريان والبنية التحتية وامادمات يف مدينة سانتياغو ،ويف ش ييل
بشلك عام ،يسهم أأيءا يف حتقيق [ا ألهداف املنشودة].
(د) اجتاه الس ياسة اماارجية الش يلية بشلك اإجيايب حنو التاكمل والتعددية وتمنية التجارة احلرة؛
(ه) ما تمتزي به ش ييل من خربة طويةل ومرتامكة يف اس تءافة مقنار العديد من املنظامت ادلولية ا ألخرى ،وهو عامل
ميكن أأن يفيد الويبو فامي يتعلق بأأوجه التأزر احملمتةل مع املنظامت ا ألخرى.
(و) انطالق ش ييل بعزم وطيد عىل طريق التمنية املس تدامة اليت تستند ،من بني مجةل أأمور ،عىل الابتاكر.
(ز) ا ألهية الكبرية اليت تولهيا ش ييل للملكية الفكرية بوصفها أأداة ممتازة لتحفزي الابتاكر ،وسعهيا ،بناف عىل ذكل،
اإىل تعزيز النظام بأأمكهل عن طريق اإنشاف املعهد الوطين للملكية الصناعية.
 13عىل سبيل املثال :الاس تالم أأو الإحاةل أأو املراجعة أأو البحث أأو الفحص أأو التناول أأو النرش أأو التنازل عند نقل احلقوق يف الرتاخيص أأو التجديد أأو
التخزين.
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(ح) ما حققته ماكتبنا للملكية الفكرية من اإجنازات وحتسينات عىل عدة جهبات ،من شأأهنا أأن تسهم يف وفاف
املكتب امااريج يف ش ييل بوليته؛ و
(ط) املزية اليت يمتتع هبا املعهد الوطين للملكية الصناعية كونه ا إلدارة الوحيدة يف املنطقة للبحث ادلويل والفحص
ادلويل المتهيدي اليت تس تخدم الإس بانية لكغة رمسية ،وفقا ملعاهدة التعاون .ومن شأأن هذا العامل أأن يشجع
انءامم املزيد من بدلان املنطقة اإىل املعاهدة ،ويزيد الإيرادات ا إلقلميية من خدماهتا ،وابلتايل يقلل من تاكليف
مكتب الويبو.
املساهة املقرتحة للبدل املءيف يف تشغيل املكتب امااريج( 14مثل توفري املاكتب أأو تغطية تاكليف املرافق أأو ا ألمن):

الاس تدامة املالية واملزيانية
 .51قد تعني عىل مجيع الواكلت املتخصصة التابعة ملنظومة ا ألمم املتحدة ،اليت تتخذ من سانتياغو مقرا لها أأن متتثل ،قبل
اإنشاهئا ،للرشط ا ألويل بتوقيع اتفاق املقر امااص هبا ،اذلي حيدد الإطار التنظميي امااص بوجودها ومعلها يف ش ييل .وابلنظر
اإىل الوضع امااص لهذه الواكلت أكعءاف يف منظومة ا ألمم املتحدة ،اكن عىل ا ألطراف أأن تعمتد عىل "التفاق ا ألسايس اذلي
أأبرمته حكومة مجهورية ش ييل وا ألمم املتحدة وواكلهتا املتخصصة بشأأن املساعدة التقنية  "15بوصفه الإطار العام أأو ا ألسايس
اذلي حيمك مجيع التفاقات احملددة خالل لك معلية تفاوض وصياغة .وبصفة عامة ،حيدد هذا الصك احلد ا ألدىن حملتوى لك
اتفاق مقر مع واكلت منظومة ا ألمم املتحدة ،وحمتوى لك اتفاق تعاون مع ش ييل .وعىل هذا ،فاإن التفاق مع الويبو ،بوصفها
واكةل متخصصة اتبعة ل أأمم املتحدة ملكفة ،عىل وجه التحديد ،ابلهنوض ابس تخدام امللكية الفكرية كوس يةل لتحفزي الابتاكر
والإبداع ،يقع مضن هذا الإطار التنظميي؛ ومن نمث ينبغي أأن يستند اتفاق املقر بني حكومة ش ييل والويبو اإىل أأحاكم التفاق
املذكور .كام جيب أأن حتدد هذه ا ألحاكم نطاق اتفاق مقر الويبو والطابع احملدد هل.
 .52وس تحدد رشوط وامتيازات اإنشاف مكتب خاريج للويبو يف ش ييل ،مبا يف ذكل الامتيازات واحلصاانت اليت س تمنح
لهذا املكتب وملوظفيه ادلبلوماس يني ،وكذكل املمتلاكت واملوارد ومراسالت املقر ،ابلتفاق املتبادل بني أأطراف اتفاق املقر.
وتستند هذه الرشوط والامتيازات اإىل أأساس " أأفءل صفقة" متنحها ش ييل وتقرها ملنظامت دولية أأخرى عىل أأراضهيا.
 .53وجيب أأن حيصل أأي رشط أأو امتياز اتفق عليه بني الويبو وحكومة ش ييل ،ويدخل مضن نفقات املزيانية عىل موافقة
مس بقة من وزارة املالية.

 14تنص الفقرة (11اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ل يفرض متويل املاكتب اماارجية ،من غري المتويل اذلي يوفره البدل
خمصص يف املزيانية العادية املعمتدة".
15املءيف أأو بدل أخر يو ّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب ،أأي عبف مايل اإضايف عىل ادلول ا ألعءاف غري ما هو ّ
ُأبرم التفاق يف  15يناير  ،1957ووقنع التفاق ،اإضافة اإىل مجهورية ش ييل ،ا ألمم املتحدة ،ومنظمة العمل ادلولية ،ومنظمة ا ألغذية والزراعة ل أأمم املتحدة،
ومنظمة ا ألمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ومنظمة الطريان املدين ادلويل ومنظمة الصحة العاملية والاحتاد ادلويل لالتصالت واملنظمة العاملية ل أأرصاد اجلوية.
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اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج

1

امس البدل الراغب يف فتح مكتب خاريج:
بصفة وطنية

☒

كولومبيا
نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية

☐

اإذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ،فريىج ذكر لك البدلان املعنية أأو امس اجملموعة ا إلقلميية:

[ل ينطبق]
هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتاب ًة؟
نعم

☒

ل

☐

(تنص الفقرة  2من املبادئ التوجهيية بش أأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل " :ينبغي للك دوةل عءو ترغب يف
اس تءافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية ،أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقل ميية ،اإذا ما اتفق أأعءاؤها عىل ذكل ،أأن
ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا)".
مسوغات فتح مكتب خاريج:2
رايدة كولومبيا يف جمال امللكية الفكرية
 .1أأمثرت اجلهود اليت بذلهتا كولومبيا يف تطوير س ياس هتا امااصة ابمللكية الفكرية ممارسات جيدة يف هذا اجملال ،ما جعلها
تتخذ موقع الرايدة يف املنطقة ،مع تغلغل بعض من نتاجئ هذه الس ياسة من خالل التعاون فامي بني بدلان اجلنوب .وفامي ييل
بعض املبادرات اليت تولت كولومبيا قيادهتا.

التدريب وادلورات عىل الصعيد ا إلقل ميي
دورا رائدً ا يف تقدمي فرص التدريب وادلورات ا إلقلميية.
 .2أأدت مديرية حق املؤلف الوطنية ابلتعاون مع الويبو ً
وتس هتدف هذه الفرص املوظفني العاملني يف ماكتب حق املؤلف يف أأمرياك الالتينية والاكرييب ،مبا يتيح للمسؤولني رفيعي
املس توى يف املنطقة اإماكنية اكتساب املعرفة واحلصول عىل تدريب يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة والإدارة امجلاعية
لهذه احلقوق وإاجرافات التفتيش والرصد والرقابة.
 .3وابلإضافة اإىل ذكل تقدم مديرية حق املؤلف الوطنية اعتبارا من  1990تدريبات و أأنشطة خماطبة امجلهور بشأأن حق
املؤلف واحلقوق اجملاورة .واس تفاد  112 379خشص من هذه اجلهود حىت  31ديسمرب  .2015ويف هذه الونة بلغ العدد
الإجاميل لدلورات التدريبية  2094دورة مشلت  3601ساعة من التدريب .ومن اجلدير ابذلكر أأنه يف الفرتة ما بني 2011
 1ترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية (بصيغهتا املبينة يف الوثيقة  )A/55/13 Prov.يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإلهيا.
 2تنص الفقرة  6من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ينبغي أأن حيدّد الاقرتاح [ ]...املغزى من املكتب امااريج ويقرتح وليته مع
بيان :أأية احتياجات وا ألغراض والنطاق املقرتح ل أأنشطة ،مبا فهيا الأنشطة ا إلقلميية اإن وجدت؛ وبيان القمية املءافة اإىل أأنشطة تنفيذ برامج املنظمة ،مع اإيالف
عناية خاصة لالعتبارات احملدّدة يف القسمني دال [الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية] وهاف [اجلوانب اجلغرافية/املواقع]".
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و ،2015ارتفع اهامتم الشعب يف كولومبيا ابلتدريب عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل حنو ملحوظ ،وبينت الإحصافات
أأن عدد ا ألشخاص املدربني عىل مدار الس نوات ايسمس املاضية ميثل  %47من اإجاميل عدد ا ألشخاص املتدربني عىل مدار
 25س نة .ومت تدريب  53 059خشص عىل مدار  3601ساعة موزعة عىل  981دورة تدريبية أأثناف الفرتة املرجعية.
 .4وابلإضافة اإىل ذكل أأنشأأت هيئة ا إلرشاف عىل الصناعة والتجارة أأاكدميية امللكية الفكرية ،اليت ركزت هجودها منذ
بدايهتا يف  2011عىل زايدة اس تخدام مس تخديم النظام للملكية الفكرية والانتفاع هبا ،ومن بيهنم :رواد ا ألعامل (الرشاكت
الصغرية واملتوسطة) واجلامعات (احملارضون والطالب والباحثون) و أأحصاب املهن من بني فئات أأخرى .ونظمت الأاكدميية
أأكرث من  1000مناس بة ودربت ما يزيد عىل  30أألف خشص من مجيع أأحناف البالد( .انظر اجلدولني  29و 30من املرفق
الثالث امااص ابلتدريب).

ادلورات الافرتاضية
 .5تقدم مديرية حق املؤلف الوطنية يف الوقت احلايل  7دورات أأساس ية عن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وتقدم
ادلورات ابجملان وبصورة افرتاضية .وهذه ادلورات مصمهتا ووضعهتا اجلامعة الوطنية يف كولومبيا يف عام  ،2012مبا يتوافق مع
املبادئ التوجهيية واملعايري اليت وضعهتا املصلحة الوطنية للتعمل (.)SENA
 .6و أأتيحت ادلورات للجمهور يف أأعوام  2013و 2014و 2015مبشاركة من أأشخاص من ش ىت أأحناف العامل ول س امي
من بدلان أأمرياك الالتينية ،واكن من بيهنم موظفني من ماكتب أأخرى للملكية الفكرية من املنطقة.
 .7وجيدر لفت الانتباه اإىل أأنه أأثناف الس نوات اليت طرحت فهيا ادلورة ،حصل  3043خشص عىل شهادات مشاركة
(للحصول عىل الشهادة عىل املشارك أأن حيصل عىل درجة ل تقل عن  60ابملائة) ،يف حني اكن هناك  4597طالب أخر
يشاركون بنشاط عىل منصة ادلورة أأثناف ادلفعات الثالث ( ،أأدى هؤلف الطالب أأكرث من ثالثة أأنشطة عىل املنصة ولكهنم مل
حيصلوا درجات تؤهلهم للحصول عىل شهادات).

الإنفاذ
نظرا ألهية دور الإبداع الفين والابتاكر يف مؤرشات الإنتاجية خملتلف البدلان عىل مدار س نوات عدة ،أأصبح اعامتد
.8
ً
أليات اإنفاذ فعاةل عىل حنو مزتايد من ا ألمور ذات الرضورة امللحة .ويف هذا الصدد متتكل كولومبيا خمتلف أأنواع املؤسسات
املعنية ابلتعامل مع املسائل املدنية واجلنائية وبتنفيذ أليات الوسائل البديةل لتسوية املنازعات.
 .9ومع نفاذ قانون الإجرافات العام (القانون رمق  1564لس نة  ،)2012منحت مديرية حق املؤلف الوطنية اختصاص
قءايئ يف حق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وابملثل ُأس ند اإىل هيئة ا إلرشاف عىل الصناعة والتجارة الشؤون املتعلقة ابلتعدايت
عىل حقوق امللكية الصناعية واملنافسة غري املرشوعة.
ويعين هذا التغيري يف الترشيع الوطين أأن املؤسسات سالفة اذلكر حيق لها الاس امتع اإىل املسائل املدنية اليت تنشأأ عن
املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية والفصل فهيا ،مع التعامل مع لك مهنا لك حسب ختصصه دون التعدي عىل اختصاص
القءاة املدنيني.
 .10والمتست العديد من البدلان يف املنطقة حءور التدريبات وادلورات املتخصصة يف جمال سلطات املؤسسات يف
كولومبيا يف اإطار الولية القءائية ،بل وشاركت فهيا ،وهو ما مكن من تبادل املعرفة التقنية والتوثيق و أأفءل املامرسات.

WO/PBC/25/12
Annex
30

الوساطة والتحكمي
 .11أأسست مديرية حق املؤلف الوطنية مركز فريانندو هاينسرتوزا للوساطة والتحكمي يف عام  .2012و أأوحضت
الإحصافات الصادرة عن املركز منذ نشأأته وامااصة ابإجرافات الوساطة التقدم احملرز يف هذا اجملال ،ما يبني استيفاف هذه
اللية احتيا ًجا يف قطاع حق املؤلف بل ويوحض أأهنا بصدد التحول اإىل أأداة هممة لس تعادة العالقات يف سلسةل اإنتاج
املصنفات ا ألدبية والفنية.
 .12و أأظهرت النتاجئ الإحصائية قفزة يف الطلبات عىل الوساطة من  31طلب يف عام  2013اإىل  368طلب يف 2015
(انظر الإحصافات يف اجلداول  40و 41و 42يف املرفق الثالث امااص ابلوساطة).
سيسا هنائ ًيا لتنفيذ "التفاق
نظرا للتجربة الإجيابية ملركز الوساطة والتحكمي ،من ا ألهية مبا اكن تأأسيس مركز تأأ ً
 .13و ً
الإطاري للتعاون بشأأن توفري خدمات لفائدة الوسائل البديةل لتسوية املنازعات" املوقع فامي بني مديرية حق املؤلف الوطنية
والويبو يف  1مايو  .2014ومن املتوقع أأن يتيح هذا التفاق اإماكنية معاجلة طلبات الوساطة املقدمة اإىل مركز الويبو للتحكمي
والوساطة من أأطراف مقمية يف منطقة أأمرياك الالتينية من خالل مركز الوساطة والتحكمي.

الربافات
 .14وعكفت هيئة ا إلرشاف عىل الصناعة والتجارة عىل حتسني كفافة معاجلة الربافات ورسعهتا فامي يتعلق بتسجيل حقوق
امللكية الصناعية .واتءحت التحسينات يف اختصار الوقت املس تغرق يف اختاذ قرارات جوهرية بشأأن معليات منح الربافة
من  65شهر ( أأي  4س نوات) اإىل  22شهر يف عام ( .2015ولالطالع عىل مجيع الإحصافات ذات الصةل ،انظر جدول 6
من املرفق الثالث).

تسجيل العالمات
 .15ظل زمن اختاذ القرار بشأأن العالمات عند معدهل اذلي يبلغ  6أأشهر .ومع ذكل نفذت هيئة ا إلرشاف عىل الصناعة
والتجارة يف أأغسطس  2014أأداة تتيح ملودع الطلب الوصول اإىل تسجيل عالمة يف زمن أأقل ،دون أأن يتعارض ذكل مع
مبد أأ ا ألولوية .و أأاتحت هذه ا ألداة الفرصة أأمام الهيئة ملنح تسجيل العالمة يف غءون شهرين (لالطالع عىل الإحصافات
مجيعها انظر اجلداول  21و 22و 23و 24يف املرفق الثالث).

مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر
 .16متتكل كولومبيا يف الوقت الراهن مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر أأنشأأهتا لتيسري وصول املبتكرين من كولومبيا اإىل
خدمات معلومات تتعلق ابلتكنولوجيا وغريها من امادمات .والهدف ا ألسايس لهذه املراكز هو تيسري تكنولوجيا املعلومات
وتكوين الكفافات لمتكيهنا من اس تخدام التكنولوجيا بكفافة ألغراض الابتاكر والمنو الاقتصادي .وبد أأ هذا الربانمج يف
أأغسطس  2014ومنذ ذكل احلني تأأسس  18مركز من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف ست اإدارات داخل البدل.
(انظر اإحصافات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف اجلدول  31من املرفق الثالث).
واكنت هذه املبادرة الناحجة مثرة للجهود املشرتكة فامي بني حكومة كولومبيا والويبو.
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تسجيل املصنفات
 .17حبمك أأهنا بدل هتمت كولومبيا ابحلد من جحم الإجرافات الورقية وبتحقيق املعايري العاملية يف اإنشاف حكومة اإليكرتونية.
ويشمل هذا الاهامتم الإجرافات امااصة بتسجيل املصنفات .ومديرية حق املؤلف الوطنية يه الواكةل املسؤوةل عن السجل
الوطين حلق املؤلف اذلي ميكن الوصول اإليه بصفة خشصية أأو عرب ش بكة الإنرتنت.
اعتبارا من اترخي اإيداع الطلب دلى
 .18ويس متر هذا الإجراف سواف الشخيص أأم من خالل الإنرتنت ملدة  15يوم معل ً
املديرية كام يودع الطلب ابجملان .وتلقى مكتب السجل الوطين التابع اإىل مديرية حق املؤلف الوطنية  86 354طلب
ً
تسجيال رمس ًيا( .انظر الإحصافات امااصة بتسجيل املصنفات يف اجلدولني 43
للتسجيل وجسل عدد  69 599مصنف
و 44يف املرفق الثالث).

طلب التسجيل
 .19مع تقدم التكنولوجيا ول س امي الربط جبميع امادمات عن طريق ا ألهجزة احملموةل قررت كولومبيا دمج هذه التكنولوجيا
يف تسجيل املصنفات مع اإاتحة هذه ا ألداة اإىل الفنانني من كولومبيا .وهكذا يف خطوة أأوىل أأعدت كولومبيا تطبيقًا يتيح
تسجيل نوعني من املصنفات أأيرس يف الوصول اإلهيام هبذه الطريقة وهام :الصور (املصنفات الفنية) والفيديو (املصنفات
السمعية والبرصية).
 .20ويتوافر هذا التطبيق امااص بتسجيل املصنفات الفوتوغرافية والسمعية والبرصية ابلفعل من خالل نظايم أأيوس
و أأندرويد  iOSو .Androidو ُأطلق هذا التطبيق رمس ًيا يف مطلع عام  2015يف العامصة بوغوات.
اهامتم كولومبيا ابس تءافة املكتب امااريج للويبو
 .21متثل املاكتب اماارجية للويبو اسرتاتيجية أأساس ية لكولومبيا ،حيث تقرب خدمات امللكية الفكرية والتعاون التقين من
مؤخرا مرشوعات هتدف اإىل تعزيز
أأحصاب املصاجل يف البدل ،ما يؤدي اإىل حامية الإبداع والابتاكر .و أأطلقت كولومبيا ً
الابتاكر بغية حتسني الظروف الاقتصادية للبدل يف خمتلف القطاعات مثل التصنيع والزراعة وامادمات وغريها .ومع ذكل من
الرضوري اإنشاف برامج دمع جديدة لتكمتل اجلهود الوطنية ولإاتجة اجملال أأمام املزيد من التقدم يف توليد الابتاكر وحاميته.
 .22وعىل الرمغ من أأن الليات املنفذة اإىل الن جافت بنتاجئ هممة ،من املهم مواصةل العمل عىل تعزيز امللكية يف البدل
بغية اإحداث منو مس تدمي من شأأنه أأن يكفل التنفاس ية الوطنية والانتقال اإىل جمالت أأخرى خالف اإنتاج املواد اماام
( أأي السلع) مع تعزيز اإحداث قمية مءافة.
 .23واملعهد الكولوميب للعلوم عبارة عن هجاز اإداري للعلوم والتكنولوجيا والابتاكر يف البالد (وهو مؤسسة لها سلطات
وامتيازات وزارة حكومية) .وةحفص املعهد حاةل الابتاكر يف كولومبيا وحدد مواطن القوة والءعف ويه عبارة عن مدخالت
لصياغة اسرتاتيجيات مرتبطة هبا .مواطن القوة يه ما ييل ( :أأ) بيئة تنظميية مواتية ل أأعامل؛ (ب) توافر ا إلرادة الس ياس ية
لالبتاكر؛ (ج) تزايد املوارد العامة املرصودة للعلوم والتكنولوجيا والابتاكر .أأما مواطن الءعف فهيي ما ييل ( :أأ) تدين
مس توايت الإنتاج؛ (ب) تدين مس توى مشاركة ا ألعامل يف الابتاكر؛ (ج) نظام صغري لالبتاكر يفتقر اإىل مركز أأعامل قوي.
 .24وتمتتع كولومبيا مبا لها من التنوع البيولويج والتعدد الثقايف عدد كبري من املوارد الوراثية والبيولوجية واملعارف التقليدية
جتاراي فءال عن اس تخداهما يف معليات ا ألحباث .وهكذا توجد حاجة ملحة لتوفري أأنشطة تدريبية
اليت ميكن الانتفاع هبا ً
وخاصة ابلتصممي تس هتدف القادة واملسؤولني وامجلاعات ،فءال عن احلاجة لوضع س ياسة عامة تامتىش مع املناقشات ادلولية
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ادلائرة حول امللكية الفكرية تكفل يف ظلها احلقوق امجلاعية وتوضع من خاللها معليات تتسم ابلشفافية لتحقيق الوصول
الرضوري اإىل املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف.
 .25وعىل العكس من ذكل حددت كولومبيا ادلور املهم اذلي تؤديه الثقافة وأأشاكل التعبري الثقايف ول س امي يف جمالني :أأول
ابعتبار أأهنام أأداة للمصاحلة واثنيا ابعتبار أأهنام أأداة للهنوض اب ألنشطة الإمنائية اليت تساعد عىل حتسني نوعية حياة مجيع
املواطنني اذلين اكنوا منخرطني يف أأنشطة غري قانونية ،ومن مث تيرس اإعادة دجمهم يف ا ألنشطة الإنتاجية .وحتقيقا لهذه الغاية
تؤمن كولومبيا أأن تشجيع الإبداعات اجلديدة واس تحداث الابتاكر وحتقيق ا ألفاكر يف القطاع الإنتايج أأمر رضوري للغاية
ابلنظر اإىل الوضع الراهن والبدل عىل أأعتاب مسار ما بعد الزناع.
 .26وعىل الصعيد ا إلقلميي أأوحضت كولومبيا ابدلليل أأهنا عززت مؤسساهتا املعنية ابمللكية الفكرية واعمتدت براجمًا و أأنشطة
جعلت لها ماكنة القيادة يف املنطقة كام أأبرزت من خالل هذا الاقرتاح .ومتتكل كولومبيا الإماكانت وا إلرادة الس ياس ية
والالزتام املؤسيس ليك تعمل بوصفها بدل معين بنرش أأفءل املامرسات يف املنطقة ،حيث أأصبحت نقطة تنس يق اسرتاتيجية
لبددلان أأمرياك اجلنوبية و أأمرياك الوسطى و أأمرياك الشاملية يف جمال اإقامة ا ألنشطة اليت تنرش امللكية الفكرية.
الولية املقرتحة للمكتب امااريج:2
الغرض:2
 .27لتحديد ا ألهداف العامة وامااصة للمكتب امااريج للويبو يف كولومبيا نظرت أأهية دمع رساةل الويبو عىل النحو املبني
يف أأهدافها الاسرتاتيجية التسعة ،ومت ذكل ابلنظر اإىل لك واحد من ا ألنشطة املقرتحة اليت تتوافق مع ا ألهداف.
رساةل الويبو :الهنوض ابلبتاكر وا إلبداع لأغراض التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف مجيع البدلان ،بفءل نظام دويل متوازن وف ّعال بشأأن
امللكية الفكرية

تعظمي امللكية الفكرية يف كولومبيا وتقويهتا من خالل دمج ا ألنشطة والتقنيات واملامرسات التنظميية اليت تزيد من القدرة التنافس ية
ل إالبداعات الفنية والابتاكرات للمساهة يف المنو الاقتصادي والتمنية املس تدامة.

دمع النظام ادلويل للملكية الفكرية وتقويته من خالل تنفيذ اسرتاتيجيات و أأنشطة تعزز من بروز دوره وتهنض ابلويبو ومعاهداهتا بغية
حتقيق قوة وفعالية أأكرث يف العالقات اليت تربط الويبو مبجمتع أأمرياك الالتينية ،مبا يعزز من كفافات البدلان النامية واحملرومة يف املنطقة.

تشجيع تطوير ا ألهداف وا ألنشطة والاسرتاتيجية التكيلية للويبو ،حىت ميكن أأن تمتركز يف كولومبيا ويتكرر تطبيقها فهيا
بغية تنفيذ براجمها املقرتحة.

ا ألنشطة امااصة
ابلهدف احملدد
السابع

ا ألنشطة امااصة
ابلهدف احملدد
الرابع

ا ألنشطة امااصة
ابلهدف احملدد
الثالث

ا ألنشطة امااصة
ابلهدف احملدد
الثاين

ا ألنشطة امااصة
ابلهدف احملدد ا ألول

أأهداف
املكتب
امااريج للويبو
يف كولومبيا
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 .28ا ألهداف العامة
( )1تعظمي امللكية الفكرية يف كولومبيا وتقويهتا من خالل دمج ا ألنشطة والتقنيات واملامرسات التنظميية اليت تزيد
من القدرة التنافس ية ل إالبداعات الفنية والابتاكرات للمساهة يف المنو الاقتصادي والتمنية املس تدامة.
( )2دمع النظام ادلويل للملكية الفكرية وتقويته من خالل تنفيذ اسرتاتيجيات و أأنشطة تعزز من بروز دوره وتهنض
ابلويبو ومعاهداهتا بغية حتقيق قوة وفعالية أأكرث يف العالقات اليت تربط الويبو مبجمتع أأمرياك الالتينية ،مبا يعزز
من كفافات البدلان النامية واحملرومة يف املنطقة.
( )3تشجيع تطوير ا ألهداف وا ألنشطة والاسرتاتيجية التكيلية للويبو ،حىت ميكن أأن تمتركز يف كولومبيا ويتكرر
تطبيقها فهيا بغية تنفيذ براجمها املقرتحة.
 .29ا ألهداف احملددة
( )1العمل مع أأحصاب املصاحل لتنس يق برامج امللكية الفكرية اليت تهنض ابلبتاكر والعلوم والتكنولوجيا
وتقوية هذه الربامج.
( )2تطوير اسرتاتيجيات و أأنشطة تسامه يف اإنشاف تسميات املنشأأ وتطويرها واس تخداهما اس تخدا ًما مس تدميًا ،ويف
التقدم العلمي ويف ا ألعامل الفنية وكذكل مجيع حقوق امللكية الفكرية لفائدة ادلمج الاجامتعي والتمنية.
( )3الهنوض ابملنظامت و أأحصاب املصاحل ودمعها يف تعزيز املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف
فامي يتعلق ابمللكية الفكرية.
( )4تقوية اإنفاذ برانمج امللكية الفكري يف البدل وتكرار جناحه يف املنطقة.
( )5العمل مع القطاع العام والقطاع امااص لوضع أأنشطة تدمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف مواهجة حتدايت
امللكية الفكرية يف كولومبيا.
( )6دمع املؤسسات واجملمتع املدين والقطاعات الصناعية واملنظامت غري احلكومية وامجلاعات ذات املصاحل العامة
عىل تطوير أأنشطة تهنض بتحديث الإطار التنظميي وتقوي من كفافات املوظفني العاملني يف جمال امللكية
الفكرية.
( )7الهنوض ابلنءامم اإىل معاهادت الويبو وامادمات العاملية وتشجيعها يف كولومبيا بل واملنطقة.
( )8اس تحداث طرق أأفءل لالتصال وتقوية ا ألوارص بني الويبو وادلول ا ألعءاف يف املنطقة.
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نطاق ا ألنشطة املقرتح( 2مبا يف ذكل ا ألنشطة ا إلقل ميية اإن وجدت:)3
 .30ا ألنشطة املقرتحة
للهدف رمق 1
-

وضع اسرتاتيجية للهنوض بطلبات امحلاية مبوجب برافة يف كولومبيا والهنوض هبا :يتأألف هذا النشاط من وضع
برانمج لإسداف املشورة اإىل الرشاكت واملؤسسات الأاكدميية والهيئات احلكومية من بني هجات أأخرى بشأأن
مرشوعات الابتاكر وتدريهبا عىل معاجلة الربافات .وسوف تتيح هذه الربافة كذكل اإماكنية تصممي تصورات لمتويل
مرشوعات الابتاكر وخماطبة منظامت عىل دراية ابمللكية الفكرية والعلوم والتكنولوجيا لتسويق منتجاهتا
وإاجرافاهتا.

-

اإجراف دراسة لتحديد الصعوابت اليت تواجه اس تخدام معاهدة التعاون بشأأن الربافات :هيدف هذا النشاط اإىل
وضع اسرتاتيجيات لزايدة اس تخدام املعاهدة يف كولومبيا ،من خالل اإجراف اس تقصافات ودراسات لتحديد
العقبات اليت تواجه املعاهدة يف كولومبيا .وهبذه الطريقة ميكن تصممي الاسرتاتيجيات والتدريب لتشجيع اس تخدام
معاهدة التعاون بشأأن الربافات عىل نطاق أأوسع.
وضع نظام محلاية الابتاكر ابلربافة :اس تحداث نقاط التقاف لزايدة التصال ابجملمتع الأاكدميي وجامعات املس هتلكني
وامجلعيات املهنية والصناعية واملس تخدمني الفعليني واحملمتلني لنظام الربافات يف كولومبيا للهنوض بنقاط القوة
والفرص املتاحة أأمام اإنشاف نظام متوازن للربافات.

-

تطوير الابتاكر يف جمال ا ألعامل يف كولومبيا :اإعداد مرشوع يس هتدف رواد ا ألعامل يمت من خالهل تشخيص
مس توى الابتاكر داخل الرشكة ويعد اسرتاتيجية قانونية للحامية مبوجب امللكية الفكرية.

-

برانمج للهنوض اب ألحباث :يس هتدف مراكز البحوث ومراكز التطوير التقين واجلامعات وغريها من املؤسسات.
وحيدد الربانمج البحوث التقنية والعلمية ويؤسس الطرق اليت تسعى اإىل توفري ادلمع ملسارات البحوث الرامية اإىل
اإنتاج برافات.
برانمج أأاكدميي للملكية الفكرية :هيدف هذا الربانمج اإىل التعريف ابمللكية الفكرية وتعزيزها وإاذاكف الوعي هبا يف
املدارس واجلامعات واملؤسسات عىل سبيل املثال ،بناف عىل الهنجني التيني ( :أأ) اإجراف دراسة لتحديد مواطن
الءعف يف الربامج الأاكدميية املتعلقة ابمللكية الفكرية؛ و(ب) تصممي برانمج أأاكدميي بناف عىل نتاجئ هذه ادلراسة
خمصص للمدارس واجلامعات ومؤسسات التعلمي بعد الثانوي مبا يتيح اإماكنية نرش امللكية الفكرية فامي بني
املس تخدمني و أأحصاب املهن يف املس تقبل ،مبا يزيد من عدد ا ألشخاص يف كولومبيا اذلين تتوافر دلهيم املعرفة
ابمللكية الفكرية.
اإنشاف مركز دلراسات امللكية الفكرية :تبادل ادلراسات الإفرادية والسوابق القءائية واللواحئ التنظميية وحلقات
العمل لتقوية تدارس امللكية الفكرية فامي بني مجيع أأحصاب املصاحل.

-

-

-

 3تنص الفقراتن  10و(10اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :جيوز أأن ينفّذ املكتب امااريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق
ا ألسايس احملدّد يف الفقرة  ،7مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ويدمعها ،يف حال موافقة البدلان اليت سيشملها املكتب امااريج
عىل ذكل .ول ّمتس تكل ا ألنشطة حبقوق أأي بدل أخر يف املنطقة ا إلقلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو العادية ،ل س امي عىل الصعيد الوطين ،مبا يشمل
تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإىل تكل البدلان مبارشة من مقر الويبو الرئييس".
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للهدف رمق 2
-

اإنشاف منتدى يتوىل مناقشات التوصيات ايسمس وا ألربعني الصادرة عن جدول أأعامل التمنية للويبو بغية ا إلرساع
بوترية سد ثغرات التمنية املس تدامة فامي بني ا ألقالمي :بدمع من الهيئات احلكومية واملنظامت غري احلكومية واجملمتع
املدين والصناعة .وسوف يس هتدف هذا املنتدى اإجراف مناقشة معمقة ألمه اجلوانب املتعلقة ابمللكية الفكرية مع
تقدمي التوصيات وا إلرساع بوترية التمنية والتكيف والنقل والنرش والنفاذ احملسن للتكنولوجيا واملعرفة لفائدة تطوير
نظم اقتصادية قانونية ومنتجة ومس تدامة يف هذه البدلان.

-

معمل إاقلميي لتنفيذ أليات التيسري :ابلتنس يق مع ا ألهجزة احلكومية املمثةل للعلوم والتكنولوجيا وبدمع مهنا ،وسوف
يمركز هذا املعمل الاسرتاتيجيات الرامية اإىل الاس تخدام املناسب للملكية الفكرية عند تنفيذ أليات التيسري يف
البدلان النامية.

-

دمع للرشاكت القامئة عىل حق املؤلف :انطالقا من الإميان بأأن الثقافة يه حمرك المنو الاقتصادي يسعى هذا
النشاط اإىل اإنشاف اسرتاتيجيات لفائدة املرشوعات القامئة عىل حق املؤلف يك تمتكن من الاحتاد يف رشاكت
صغرية ومتوسطة ابإماكهنا احلصول عىل تدريب لرفع الكفافات يف خمتلف جمالت امللكية الفكرية.

-

ابلس تعانة بش بكة  CREANETالهنوض بعرض املصنفات اليت أأبدعها املؤلفون للمهمتني ابلصناعات الثقافية:
تتيح مديرية حق املؤلف الوطنية للمبدعني يف كولومبيا بوابة خدمة دلمع مبارشة ا ألعامل احلرة وامسها .Creanet
وميكن أأن تصبح هذه البوابة الإليكرتونية بدمع من املكتب امااريج للويبو موضع لعرض مصنفات املؤلفني بصفة
عامة ولعرض مصنفات ا ألشخاص اذلين اكنوا يف وقت من ا ألوقات منخرطني يف أأنشطة غري مرشوعة وتس هتدف
اإبداعاهتم الصناعات الثقافية ،ما يؤدي ابلتايل اإىل ادلمج الاجامتعي.

للهدف رمق 3
-

اإجراف تدريب عىل برانمج املدربني عىل امللكية الفكرية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف :يس هتدف هذا
الربانمج التدرييب ا ألهجزة احلكومية واملوظفني العموميني من خالل عقد ندوات خشصية وافرتاضية مبشاركة من
خرباف من الويبو لتدريب املوظفني والهيئات احلكومية الكربى عىل حامية هذه احلقوق.

-

فتح برانمج للتعلمي عن بعد لإذاكف الوعي وتعزيز املعرفة ابمللكية الفكرية يف املسائل املتعلقة ابملوارد الوراثية يف
الصناعات الزراعية وا ألصناف النباتية والتنوع البيولويج الزراعي.

-

برامج تدريب عىل امللكية الفكرية للجامعات احمللية وا ألصلية وساكن اجلزر وشعب الروما :يس هتدف النشاط
التدريب عىل معاجلة تسميات املنشأأ بداية من ابتاكر احلرف واملنتجات احمللية بدمع من هيئة ا إلرشاف عىل
الصناعة والتجارة ومديرية حق املؤلف الوطنية.
دمع ا ألمناف أأو "اجملالس التنظميية" مبا يكفل امتثال لتسميات املنشأأ وإاسداف املشورة اإىل املنظامت املالكة
للعالمات امجلاعية.

-

اإعداد برامج تدريب للجامعات احمللية وا ألصلية وساكن اجلزر وشعب الروما عىل امللكية الفكرية واملعارف
التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف.

-
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للهدف رمق 4
-

وجود مركز الوساطة والتحكمي يف املنطقة :يعمل هذا املركز بوصفه موقع افرتايض (من خالل ش بكة الإنرتنت
عريءة النطاق وعىل الشاشة) وموقع مادي لعقد جلسات الاس امتع وفض املنازعات يف القءااي اليت تعرض عىل
الويبو من املنطقة .ويدمع املركز الويبو عىل تأأسيس مكتب لتنس يق قءااي الوساطة والتحكمي حتت مظةل مركز
الويبو للتحكمي والوساطة.

-

عقد برانمج تدرييب للموظفني اخملولني بسلطات قءائية :هيدف هذا الربانمج اإىل تدريب املوظفني القءائيني
التابعني اإىل مديرية حق املؤلف الوطنية وهيئة ا إلرشاف عىل الصناعة والتجارة ومدمه ابملعدات الرضورية اليت
متكهنم من تطبيق معايري امللكية الفكرية.

-

برانمج التعاون التقين لفائدة الهيئات القءائية ا إلقلميية :اإس ناد همام قءائية للسلطات الإدارية أأمر اس تثنايئ
ومبتكر وخيتلف متاما عن أأي دور أأدته ماكتب حق املؤلف يف منطقة أأمرياك الالتينية .ويف هذا الصدد ميكن
ملديرية حق املؤلف الوطنية عندما تعمل ابلرشاكة مع املكتب امااريج للويبو أأن حتقق ما ييل:


تبادل اماربات مع ماكتب حق املؤلف ا ألخرى يف املنطقة من خالل التدريب ادلاخيل وعقد املؤمترات أأو
أأنشطة تدريبية.



تبادل ادلراسات الإفرادية والسوابق القءائية اليت تساعد عىل تعزيز دراسة حق املؤلف يف منطقة أأمرياك
الالتينية ،ا ألمر اذلي قد يعود ابلنفع عىل ادلول ا ألعءاف يف جامعة البدلان ا ألندية ،اليت تتشارك كولومبيا
معها من خالل نظام جامعة البدلان ا ألندية ،وكذكل عىل البدلان ا ألخرى يف املنطقة .ويسهم حتليل
السوابق القءائية يف دراسة حق املؤلف يف الس ياقات الأاكدميية (الطالب والباحثني واحملارضين ووالكف
املدعي العام) ويساعد سلطات الإنفاذ (القءاة ووالكف النيابة وسلطات امجلرك).

للهدف رمق 7
-

برانمج يهنض بنظام مدريد  :تأأسيس اسرتاتيجيات تروجيية والتصال فامي بني الرشاكت واملكتب امااريج للويبو
واملؤسسات العامة املسؤوةل عن الرتوجي للصادرات لزايدة اس تخدام نظام مدريد داخل الرشاكت متناهية الصغر
والصغرية واملتوسطة من خالل المتويل.

-

مركز لتناول الانشغالت املتعلقة بنظام مدريد :يتلقى هذا املركز ويرسل شاكوى املس تخدمني وانشغالهتم فامي
يتعلق بأأعطال النظام اإىل املكتب ادلويل بل وميثل نقطة جتميع املعلومات امااصة بتحسني النظام وحتديثه.

-

برانمج للهنوض ابلرسوم والامنذج الصناعية ونظام لهاي ( :أأ) تأأسيس ونرش فهم أأهداف املؤمتر ادلبلومايس لفائدة
اعامتد معاهدة جديدة بشأأن قانون التصاممي وتوضيح الغاية مهنا واملنافع احملمتةل من انءامم كولومبيا اإىل نظام لهاي
ومن مث اس تخدام املصممني ورشاكت التصممي يف كولومبيا هل لحقا؛ و(ب) التعاون مع املؤسسات احلكومية
لصياغة القواعد اليت ل بد ممن اإنفاذها أأو تعديلها يك تنءم كولومبيا اإىل نظام لهاي.
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-

برانمج يهنض بنظام لش بونة :تأأسيس ونرش فهم ا ألهداف واملس هتدفات من وراف وثيقة جنيف مع رشح املنافع
احملمتةل من انءامم كولومبيا اإىل نظام لش بونة واس تخدامه لحقا من املنتفعني ابلبياانت اجلغرافية يف كولومبيا .وختا ًما
التعاون مع املؤسسات العامة يف صياغة املعايري الوطنية اليت ينبغي س هنا أأو تعديلها ليك تمتكن كولومبيا من
الانءامم اإىل نظام لش بونة.

اإسهام املكتب امااريج يف تنفيذ برانمج الويبو:2

[انظر اجلزف املعنون "مسوغات فتح مكتب خاريج"].
املساهة املقرتحة للبدل املءيف يف تشغيل املكتب امااريج( 4مثل توفري املاكتب أأو تغطية تاكليف املرافق أأو ا ألمن):
 .31ابلإشارة اإىل اهامتم كولومبيا ابس تءافة املكتب امااريج للويبو سوف يقع هذا املكتب يف مقر هيئة ا إلرشاف عىل
الصناعة والتجارة يف العامصة بوغوات وعنوانه  Carrera 13#27-00,يف مبىن بوتش ياك .وهذا املبىن جزف من مركز اتكوينداما
ادلويل ،اذلي يشلك قسم من املركز املعروف ابمس املركز ادلويل يف بوغوات ويش متل عىل فندق ومركز ل أأعامل.
 .32وابلإضافة اإىل ذكل ،سوف يقع املكتب عىل مبعدة  3دقائق سري ًا عىل ا ألقدام من الهيئات التية :مديرية حق املؤلف
الوطنية ووزارة التجارة وإادارة الصناعة والس ياحة والتخطيط الوطين .ويقع كذكل عىل مبعدة  15دقيقة من املركز التارخيي
للمدينة اذلي يءم املقاصد التية :قرص احلمك ،والربملان ،ووزارة ادلاخلية ووزارة اماارجية ومجيع املؤسسات الكربى ا ألخرى.
وختا ًما يقع املبىن عىل مبعدة  25دقيقة من مطار اإدلورادو ادلويل اذلي يوفر رحالت اإىل  70مقصد دويل ووطين.
 .33وتتقدم كولومبيا ابلعرض اليت اذلي يشمل تلكفة اإجيار املاكتب وصيانة املناطق املشرتكة واملعدات وا ألهجزة ومرافق
الكهرابف وامادمات العامة اليت تبلغ جممتعة حوايل  75 820دولر أأمرييك .وتقدر تلكفة الزتويد هبذه الاحتياجات 54 396
دولر أأمرييك بيامن تبلغ التاكليف التشغيلية الس نوية لصيانة املرافق وتأأجري املاكتب زهاف  21 424دولر أأمرييك يف الس نة.
املكتب المنوذيج للويبو

 4تنص الفقرة (11اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ل يفرض متويل املاكتب اماارجية ،من غري المتويل اذلي يوفره البدل
خمصص يف املزيانية العادية املعمتدة".
املءيف أأو بدل أخر يو ّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب ،أأي عبف مايل اإضايف عىل ادلول ا ألعءاف غري ما هو ّ
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 .34تلكفة جتهزي مكتب املدير ومكتب ملوظفني اثنني وقاعات اجامتعات
البند

بزيو كولوميب

دولر أأمرييك

رشاف املعدات ومتديدها وتركيهبا
1

توريد وتركيب معدة تنس يق وحمطة معل

2 500 000.00

752.44

2

توريد وتركيب حمطيت معل للمتخصصني همن ًيا

4 000 000.00

1 203.90

3

توريد وتركيب ثالثة خزاانت حلفظ امللفات
مزدوجة الاس تخدام

1 800 000.00

541.75

4

توريد ثالثة حوامل للوحات املفاتيح

450 000.00

135.44

5

توريد  13كريس بذراعني خاميس القاعدة هل
ذراعني اثبتني ويقف عىل دواليب صغرية

5 000 000.00

1 504.87

6

كرس يني من نوع كرايس جلوس الزائرين

600 000.00

180.58

7

ثالثة س نادات للقدمني

300 000.00

90.29

8

ثالثة سالل للمهمالت من املعدن

195 000.00

58.69

9

أأريكة للغرفة التابعة

4 000 000.00

1 203.90

10

منءدة لوضع القهوة يف الغرفة التابعة

6 000 000.00

1 805.85

11

أ
منءدة
اجامتعاتابلشحلوبكةايل  10أشخاص مع توفري 10 000 000.00
نقاط لتصاهلم

3 009.75

ا ألعامل املدنية والتكنولوجيا
12

أ
توريد وتركيب سقف من اللياف املعدنية  60يف 3 000 000.00
 60مس ابلإضافة اإىل هيلك ميكن تركيبه ذاتيا

902.92

13

توريد وتركيب حاجب انفذة مس تورد بدون
س تارة  10 :REFسواتر من الشمس ،قشدية 2 000 000.00
اللون

601.95

14

توريد وتركيب جمرى تركيب  EMTبسمك 380 000.00 3/4
بوصة

114.37
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15

تركيب التوصيالت وا ألضواف

4 500 000.00

1 354.39

16

اكبالت جمدوةل من نوع  UTPممتدة ،من فئة
 6Aلعدد  15ماكن مزدوج ومعمتدة

6 000 000.00

1 805.85

17

تركيب قناة معدنية حول احمليط هبا تقس اميت
وفقا للنظام ا ألريض ،تصلح لاكبالت نقل
الصوت والكهرابف ونقل البياانت

2 500 000.00

18

تركيب قناة معدنية ذات لوحة مزدوجة الوهجني
تصلح لوصةل من نوع جاك  RJ45تس تخدم يف 200 000.00
اكبالت نقل الصوت واكبالت نقل البياانت

60.19

19

تركيب وتوصيل موصل من نوع  RJ45للتغذية
املرتدة ،حبد أأدىن من فئة  6Aلعدد  13نقطة 800 000.00
مزدوجة للش بكة

240.78

20

تركيب قناة معدنية ذات لوحة مزدوجة الوهجني
300 000.00
تصلح لتيار لوينتون ،ابللونني ا ألمحر املنظم
واللون البيج غري املنظم

90.29

752.44

تركيب رف لوحة ربط
21

توردها هيئة ا إلرشاف عىل الصناعة والتجارة،
من فئة  6Aعىل ا ألقل ومزودة مبخارج من نوع
24 RJ45

300 000.00

90.29

22

تركيب وتوصيل وصالت  RJ45من فئة 6A
كحد أأدىن خاصة برف لوحة الربط

350 000.00

105.34

23

توريد وتركيب سكل ربط معمتد من فئة 6A
كحد أأدىن

600 000.00

180.58

24

متديد وتركيب وتوصيل اكبل أألياف ضوئية

15 000 000.00

4 514.62

25

متديد وتركيب وتوصيل التوصيالت الكهرابئية
املنظمة

9 000 000.00

2 708.77

26

تركيب وتوصيل لوحة كهرابف واحدة

10 500 000.00

3 160.23
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27

توريد وتركيب وإاعداد وإاس ناد مفتاح كهرابف
واحد

8 000 000.00

2 407.80

28

تركيب وهتيئة دوريت مياه

25 000 000.00

7 524.36

29

جتديد ا ألرضية حسب املواد

15 000 000.00

4 514.62

رشاف املعدات وتركيهبا
30

تلفاز مقياس  40بوصة تقريبا

5 500 000.00

1 655.36

31

مكبيوتر ماك  Macأأو ما يعادهل من أأهجزة فائقة 5 500 000.00

1 655.36

32

هجازي مكبيوتر للمكتب لس تخدام متخصص

6 000 000.00

1 805.85

33

ثالثة هواتف فائقة اجلودة من نوع Avaya

10 500 000.00

3 160.23

34

طابعتان متعددة ا ألغراض

1 500 000.00

451.46

تلكفة املرافق والتاكليف الشهرية الثابتة
35

أأدوات مكتبية عامة لس تخدام عام

1 000 000.00

300.97

36

املياه ملدة عام

1 600 000.00

481.56

37

الكهرابف ملدة عام

1 600 000.00

481.56

38

توصيل الإنرتنت ملدة عام

3 000 000.00

902.92

39

الاشرتاك يف خدمة القنوات الفءائية
 DIRECTVملدة عام

1 800 000.00

541.75

40

الإجيار ملدة عام

63 000 000.00

18 961.40

الرتاخيص
41

تراخيص لس تخدام مايكروسوف jأأوفيس
بروفش نال لثالثة أأفرقة

6 000 000.00

1 805.85

42

تراخيص برانمج ويندوز الإصدار  8.1لثالثة
أأفرقة

6 000 000.00

1 805.85
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التأأمني
43

أأقساط التأأمني عىل ا ألهجزة

680 000.00

204.66

اجملموع

251 955 000.00

75 832.04

 .35عالوة عىل ما تقدم ،ومع مراعاة معايري اجلودة واعامتد املعايري التقنية  NTC-5906/2012الصادرة عن مركزالوساطة
والتحكمي التابع اإىل مديرية حق املؤلف الوطنية ،جيوز للويبو اإذا دعت الرضورة اس تخدام الغرف لعقد اجامتعات وتدريبات
والتحكمي والوساطة وتقدمي املشورة القانونية ،مىت توافرت الغرف ،حبيث ميكن تنس يق معل الوساطة والتحكمي امااص مبركز
الويبو للتحكمي والوساطة .وهذه املرافق املتاحة يف مديرية حق املؤلف الوطنية اكمةل التجهزي وفقا للموصافات التقنية املبينة
فامي ييل.
الغرفة

املواصفات

غرفة الاجامتعات

 شاشة اإليكرتونية عىل نسق الفيديو ،لوهنا أأبيض مطفأأة اللمعة ،احلدا ألقىص لرتفاعها  179مس ،واحلد ا ألدىن لرتفاعها  120مس.
 هجاز عرض  ،3000 ANSI lumensبدرجة وضوح عالية مع توافرخاصية  WXGAبنسق الفيديو ( 1280يف  ،)800وتوافر املنافذ التوصيلية
التالية .HDMI1 VGA1 S-Video RCA :يبلغ معر املصباح عند تشغيل
اجلهاز عىل الوضع العادي  3000ساعة ومعره  5000ساعة عند تشغيةل عىل
الوضع الاقتصادي.
 حامل اثبت جلهاز عرض الفيديو. سطحان للمكتب معياريني يسهل اإخفاهئام ،نظام ضغط لفتحة ديناميةهوائية .مصدر كهرابف :نقطتان  ،RJ45منفذ واحد ملوامئ جرافياكت الفيجا VGA
 +منفذ مسعي 1 ،منفذ لكبل بيين للوسائط املتعددة فائقة اجلودة (+ )HDMI
منفذ مسعي .اللون :أأسود
 كبل  HDMIطوهل  15مرت مفاتيح موامئات جرافياكت الفيجا 4 ،منافذ دخول ومنفذ خروج واحد معمنفذ مسعي.
 سامعتان معلقتان يف السقف 6 ،بوصة عىل ا ألقل ،لوهنام أأبيض ،وقوهتا 40واط عىل ا ألقل.
 مكرب صوت به قناة واحدة عىل الاقل طاقهتا  80واط /جذر متوسطاملربع (.)80 w rms
 نظام مميكن للتحمك يف س تار اإليكرتوين وهجاز عرض الفيديو ومس توايتالصوت ومدخالت الفيديو أأو مصدره ،ويثبت النظام عىل احلائط .ول بد أأن
يش متل النظام عىل هجاز اس تقبال يعمل اب ألشعة حتت امحلراف مبا يتيح تشغيل
املعدات عىل حنو مميكن أأو بأأي طريقة أأخرى.
 لوحة من فولذ ل يصد أأ هبا  8أأزرار قابةل للربجمة أأو ألية تسمح لفرقالإدارة ابلتحمك املركزي يف مجيع ا ألهجزة من خالل لوحة حتمك واحدة أأو لكهيام.

متعددة ا ألغراض ميكن
اس تخداهما للك من أأنشطة
املكتب امااريج للويبو
و ألنشطة مركز الوساطة
والتحكمي.
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تقريبا.
 منءدة مس تطيةل تكفي  10أأفراد.  10كرايس بذراعني تصلح للمديرين شاشة اإليكرتونية عىل نسق الفيديو ،لوهنا أأبيض مطفأأة اللمعة ،احلدا ألقىص لرتفاعها  179مس ،واحلد ا ألدىن لرتفاعها  120مس.
 هجاز عرض  ،3000 ANSI lumensبدرجة وضوح عالية مع توافرخاصية  WXGAبنسق الفيديو ( 1280يف  ،)800وتوافر املنافذ التوصيلية
التالية .HDMI1 VGA1 S-Video RCA :معر املصباح عند تشغيل اجلهاز
عىل الوضع العادي  3000ساعة ومعره  5000ساعة عند تشغيةل عىل الوضع
الاقتصادي.
 حامل اثبت جلهاز عرض الفيديو سطحان للمكتب معياريني يسهل اإخفاهئام ،نظام ضغط لفتحة ديناميةهوائية .مصدر كهرابف :نقطتان  ،RJ45منفذ واحد ملوامئ جرافياكت الفيجا VGA
 +منفذ مسعي 1 ،منفذ لكبل بيين للوسائط املتعددة فائقة اجلودة (+ )HDMI
منفذ مسعي .اللون :أأسود
 كبل  HDMIقطره  15ملميرت مفاتيح موامئات جرافياكت الفيجا  4 ،VGAمنافذ دخول ومنفذ خروجواحد مع منفذ مسعي.
 أأربع سامعات معلقة يف السقف 6 ،بوصة عىل ا ألقل ،لوهنا أأبيض ،وقوهتا 40واط عىل ا ألقل.
 مكرب صوت به قناة واحدة عىل الاقل طاقهتا  80واط /جذر متوسطاملربع (.)80 w rms
 نظام مميكن للتحمك يف س تار اإليكرتوين وهجاز عرض الفيديو ومس توايتالصوت ومدخالت الفيديو أأو مصدره ،ويثبت النظام عىل احلائط .ول بد أأن
يش متل النظام عىل هجاز اس تقبال يعمل اب ألشعة حتت امحلراف مبا يتيح تشغيل
املعدات عىل حنو مميكن أأو بأأي طريقة أأخرى.
 لوحة من فولذ ل يصد أأ هبا  8أأزرار قابةل للربجمة أأو ألية تسمح لفرقالإدارة ابلتحمك املركزي يف مجيع ا ألهجزة من خالل لوحة حتمك واحدة أأو لكهيام.
 س تار معمت يدوي يغطي مساحة قواهما  2.4مرت ارتفاعًا تقريبا. اكمريا  HD 1080pهبا منفذ USB ميكروفون صدري /صغري لسليك ميكروفون لسليك حيمل ابليد مازج أأصوات حيتوي عىل قناتني عىل ا ألقل وخمارج لتوصيهل ابلكبيوتروالسامعات يف الغرفة أأو مبكرب صوت مماثل هل.
 الاحتياجات العامة من ا ألسالك ،وتركيبات العامل ،وبرجمة تشكيل ا ألهجزةوضبط النظام امااص بغرفة التدريب.
  40كريس من كرايس قاعات احملارضاتس تار معمت يدوي يغطي مساحة قواهما  11مرت طول يف  2.4مرت ارتفاعًا

غرفة التدريب
متعددة ا ألغراض خمصصة
ألغراض التدريب وخماطبة
امجلهور
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  12كريس بذراعني تصلح للمديرين سطحان للمكتب معياريني يسهل اإخفاهئام ،نظام ضغط لفتحة ديناميةغرفة التحكمي 1
هوائية .مصدر كهرابف :نقطتان  ،RJ45منفذ واحد ملوامئ جرافياكت الفيجا VGA
 +منفذ مسعي 1 ،منفذ لكبل بيين للوسائط املتعددة فائقة اجلودة (+ )HDMI
ميكن أأن تس تخدم يف الاس امتع منفذ مسعي .اللون :أأسود
اإىل القءااي وكذكل يف التحكمي - .كبل  HDMIطوهل  15مرت
 كبل  VGAطوهل  40مرت مفاتيح موامئات جرافياكت الفيجا  ،VGAمنفذان دخول ومنفذ خروجواحد مع منفذ مسعي.
 سامعتان معلقتان يف السقف 6 ،بوصة عىل ا ألقل ،لوهنام أأبيض ،بقوة 40واط عىل ا ألقل.
 مكرب صوت بقناة واحدة عىل ا ألقل قوته 80 w rms شاشة تلفاز بالزما مقاس  50بوصة أأو شاشة عرض بلورية ،LCDأأومنافذ :LED
 HDMI 1, VGA 1أأو حمولت مناس بة , USB 1,توصيةل مسعية (RCA,
PLUG,اخل )وخمرج مسعي
 حامل اثبت عىل احلائط جلهاز التلفاز. برجميات للتسجيالت الصوتية وتسجيالت الفيديو الرمقية .هجاز حتمك DVRاحلد ا ألدىن لرشوطه :ميكن ملشغل واحد تشغيهل أأو غلقه .ل بد أأن يكون
حفظ تسجيالت الفيديو بنسق معياري ( avi .mpeg .mp4 .flv.أأو ما
شابه).
 لوحة أأم احرتافية لإشارات الفيديو أأو  DVRهبا عىل ا ألقل  4منافذدخول فيديو مؤلفة عرب وصةل متحدة املركز  ،BNCو 4منافذ دخول فيديو
جمسمة الصوت ،اخملرجات 1 :خمرج وصةل متحدة املركز  ،BNCخمرج ،1 VGA
خمرج  .1 RCAبنود اختيارية 1 :منفذ ش بكة اإيرثنت و 1منفذ USB
 اكمريا مراقبة قبابية ،بدرجة وضوح  480عىل ا ألقل. ميكروفون لرئيس املؤمتر مصمم لوضعه عىل السطح وفائق الراحة و أأحاديالاجتاه بزر للتشغيل والغلق وبه مفتاح أأولوية حلجب الصوت من ميكروفوانت
املندوبني.
 ثالثة ميكروفوانت للمندوبني مصممة لوضعها عىل السطح وتراعي راحةالاس تخدام و أأحادية الاجتاه وهبا زر تشغيل وغلق.
 وحدة مركزية للمؤمترات مع القدرة عىل التحمك يف  5وحدات وإادارة نظامالوصول عن بعد  TCP/IPللتحمك من هجاز الكبيوتر .شاشة عرض LCD
أأمامية هبا قامئة اب ألوضاع والهتيئة وهبا كحد أأقىص ( )1/2/4دوائر انتقاف
ومؤرشات للميكروفوانت املفتوحة ،ومنافذ دخول وخروج 2 :منفذ خمرجات
 RCAتدمع النقل طويل املدى 1 ،منفذ دخول وخروج للتسجيل 1 ،خط
مدخالت مع اإماكنية التحمك يف الصوت ،منفذان RS-232
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-

منءداتن للقرافة و 3مناضد من نوع العمل يف مجموعات.
تسعة كرايس

 سطحان للمكتب معياريني يسهل اإخفاهئام ،نظام ضغط لفتحة ديناميةغرفة التحكمي 2
هوائية .مصدر كهرابف :نقطتان  ،RJ45منفذ واحد ملوامئ جرافياكت الفيجا VGA
 +منفذ مسعي 1 ،منفذ لكبل بيين للوسائط املتعددة فائقة اجلودة (+ )HDMI
ميكن أأن تس تخدم يف الاس امتع منفذ مسعي .اللون :أأسود
اإىل القءااي وكذكل يف التحكمي - .كبل  HDMIطوهل  15مرت
 كبل  VGAطوهل  40مرت مفاتيح موامئات جرافياكت الفيجا  ، VGAمنفذان دخول ومنفذ خروجواحد مع منفذ مسعي.
 سامعتان معلقتان يف السقف 6 ،بوصة عىل ا ألقل ،لوهنام أأبيض ،بقوة 40واط عىل ا ألقل.
 مكرب صوت بقناة واحدة عىل ا ألقل قوته w rms 80 شاشة تلفاز بالزما مقاس  50بوصة أأو شاشة عرض بلورية  ،LCDأأومنافذ  HDMI 1 VGA 1 :LEDأأو حمولت مناس بة USB 1 Audio
 (RCA PLUGاخل ).وخمرج مسعي.
 حامل اثبت عىل احلائط جلهاز التلفاز. برجميات للتسجيالت الصوتية وتسجيالت الفيديو الرمقية .هجاز حتمك DVRاحلد ا ألدىن لرشوطه :ميكن ملشغل واحد تشغيهل أأو غلقه .ل بد أأن يكون
حفظ تسجيالت الفيديو بنسق معياري ( avi .mpeg .mp4 .flv.أأو ما
شابه).
 لوحة أأم احرتافية لإشارات الفيديو أأو  DVRهبا عىل ا ألقل  4منافذدخول فيديو مؤلفة عرب وصةل متحدة املركز  ،BNCو 4منافذ دخول فيديو
جمسمة الصوت ،اخملرجات 1 :خمرج وصةل متحدة املركز  ،BNCخمرج ،1 VGA
خمرج  .1 RCAبنود اختيارية 1 :منفذ ش بكة اإيرثنت و 1منفذ USB
 اكمريا مراقبة قبابية ،بدرجة وضوح  480عىل ا ألقل. ميكروفون لرئيس املؤمتر مصمم لوضعه عىل السطح وفائق الراحة و أأحاديالاجتاه بزر للتشغيل والغلق وبه مفتاح أأولوية حلجب الصوت من ميكروفوانت
املندوبني.
 ثالثة ميكروفوانت للمندوبني مصممة لوضعها عىل السطح وتراعي راحةالاس تخدام و أأحادية الاجتاه وهبا زر تشغيل وغلق.
 وحدة مركزية للمؤمترات مع القدرة عىل التحمك يف  5وحدات وإادارة نظامالوصول عن بعد  TCP/IPللتحمك من هجاز الكبيوتر .شاشة عرض LCD
أأمامية هبا قامئة اب ألوضاع والهتيئة وهبا كحد أأقىص ( )1/2/4دوائر انتقاف
ومؤرشات للميكروفوانت املفتوحة ،ومنافذ دخول وخروج 2 :منفذ خمرجات
 RCAتدمع النقل طويل املدى 1 ،منفذ دخول وخروج للتسجيل 1 ،خط
مدخالت مع اإماكنية التحمك يف الصوت ،منفذان RS-232
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غرفة الوساطة
متعددة ا ألغراض من املمكن
اس تخداهما يف الوساطة أأو
الاجامتعات.

متعددة ا ألغراض

من املمكن اس تخداهما يف
الوساطة أأو الاجامتعات.

 رف للمعدات متوافق مع املعدات املركبة يف الغرفة به مساحة تس توعبحافظتني معوديتني اإضافيتني للكبيوتر.
 منءداتن للقرافة و 3مناضد من نوع العمل يف مجموعات. مثانية كرايس  HP Compaq Pro 4300مكبيوتر خشيص طابعة Samsung ML-2010 سطحان للمكتب معياريني يسهل اإخفاهئام ،ونظام ضغط لفتحة ديناميةهوائية .مصدر كهرابف :نقطتان  ،RJ45منفذ واحد ملوامئ جرافياكت الفيجا VGA
 +منفذ مسعي 1 ،منفذ لكبل بيين للوسائط املتعددة فائقة اجلودة (+ )HDMI
منفذ مسعي .اللون :أأسود
 منءدة مس تطيةل واحدة للعمل ميكن لامثنية أأشخاص اجللوس علهيا مثانية كرايس منءدة مس تديرة واحدة 4 -كرايس ذات ذراعني
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اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج

1

امس البدل الراغب يف فتح مكتب خاريج:
بصفة وطنية

☒

اإكوادور
نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية

☐

اإذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ،فريىج ذكر لك البدلان املعنية أأو امس اجملموعة ا إلقلميية:

[ل ينطبق]
هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتاب ًة؟
نعم

☒

ل

☐

(تنص الفقرة  2من املبادئ التوجهيية بش أأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل " :ينبغي للك دوةل عءو ترغب يف
اس تءافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية ،أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقل ميية ،اإذا ما اتفق أأعءاؤها عىل ذكل ،أأن
ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا)".
مسوغات فتح مكتب خاريج:2
اإكوادور :بدل ملزتم ابملعرفة
 .1يمتثل أأحد ا ألهداف الرئيس ية لإكوادور يف الس نوات ا ألخرية يف الانتقال من اقتصادايت "املوارد احملدودة" اإىل
اقتصادايت "املوارد الالحمدودة" .وهذا يعين أأهنا تسعي اإىل أأن تكون بدلا مصدرا أأكرث منه بدلا مس توردا ،من أأجل بناف
اقتصاد قامئ عىل املعرفة والإبداع النابع من همارات مواطنيه .ويف حني أأن املوارد الطبيعية حمدودة وقابةل للتلف ،فاإن ا ألفاكر
والابتاكر والإبداع والثقافة ل حيدها ،من حيث املبد أأ ،سوى الءوابط ا ألخالقية.
 .2وهيدف الاقرتاح اإىل الانتقال من هنج الر أأساملية املعرفية اإىل "الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة" .و ألنه عادة ما ينظر اإىل
املعرفة بوصفها سلعة عامة ،فاإهنا مبنأأى لالستبعاد والتنافس الذلين تتسم هبام السلع امااصة .اإن املعرفة مورد ل ينءب،
وميكن تعمميه جماان وبسهوةل يف الظروف املالمئة .وقد ترمجت اإكوادور هذا الاختيار اإىل ممارسة معلية ،من خالل التغيري
اذلي أأدخلته عىل منوذج الإنتاج ومعليات التصنيع املرتبطة به.
 .3وهكذا ،تشهد اإكوادور معلية تغيري جذري يف "منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتاكر واملعارف املتوارثة عن
ا ألجداد" ،سعيا حنو تمنية املعرفة احمللية يف البدل .وهتدف املنظومة اجلديدة اإىل :توليد املعرفة العلمية والتكنولوجية وموافمهتا
ونرشها؛ واس تعادة املعارف املتوارثة عن ا ألجداد وتقويهتا وتعزيزها؛ وتطوير التكنولوجيا والابتاكر لتعزيز الإنتاج احمليل .ول
يقترص التحدي اذلي جيابه هذا النظام عىل اإجياد منوذج للعالقات احملمتةل والقامئة بني العمل والتكنولوجيا ةحفسب ،وإامنا ميتد
 1ترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية (بصيغهتا املبينة يف الوثيقة  )A/55/13 Prov.يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإلهيا.
 2تنص الفقرة  6من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ينبغي أأن حيدّد الاقرتاح [ ]...املغزى من املكتب امااريج ويقرتح وليته مع
بيان :أأية احتياجات وا ألغراض والنطاق املقرتح ل أأنشطة ،مبا فهيا الأنشطة ا إلقلميية اإن وجدت؛ وبيان القمية املءافة اإىل أأنشطة تنفيذ برامج املنظمة ،مع اإيالف
عناية خاصة لالعتبارات احملدّدة يف القسمني دال [الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية] وهاف [اجلوانب اجلغرافية/املواقع]".
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ليشمل تسخري املعرفة واملهارات املشرتكة ألغراض العلوم والتكنولوجيا ،لس امي الابتاكر ،فامي هو أأبعد من هنج اإنتايج حبت،
ودمج اجلوانب ذات ا ألهية الاجامتعية؛ وتعزيز الابداع املشرتك للقمية ،لإقامة ش بكة شامةل حقا من املؤسسات احلكومية
وغري احلكومية ،ووحدات الإنتاج وا ألوساط الأاكدميية.
 .4ويف س ياق هذه اجلهود ،تركز اإكوادور عىل منظومتني :التعلمي والابتاكر ،لءامن أأن الهدف الهنايئ لالبتاكر ليس
تعظمي الرحب ،وإامنا اإنشاف اقتصاد يليب الاحتياجات ،ويءمن حامية احلقوق ،ويبين القدرات الفردية وامجلاعية وا إلقلميية.
 .5وبناف عىل ذكل ،وضعت النظم الفرعية التالية بوصفها جزفا من الابتاكر الاجامتعي :املواهب البرشية؛ والبحث؛
والمتويل والبنية التحتية للعلوم والابتاكر؛ وإادارة حقوق امللكية.
 .6واملؤسسة املنوط هبا تنفيذ التغيريات يف جمالت التعلمي العايل والعلوم والتكنولوجيا والابتاكر يه وزارة التعلمي العايل،
والعلوم والتكنولوجيا والابتاكر ( )SENESCYTاليت ُأنشئت مبوجب قانون التعلمي العايل ( )LOESلس نة .2010
 .7وقد جرى تعزيز نظام التعلمي العايل لتخرجي همنيني يمتتعون بقدرات عالية عىل الاندماج يف النظم الإنتاجية ،واذلين
ميكهنم اإنتاج املعرفة من ادلوائر الأاكدميية ،والاس تفادة مهنا يف تطوير ا ألحباث العلمية والتكنولوجية ،اليت ميكن للقطاع
الإنتايج تطبيقها وتنفيذها ،مع الرتكزي عىل الاحتياجات اليت حتفز احلياة اجليدة يف اإكوادور .واكنت النتاجئ واحضة ابلفعل .عىل
سبيل املثال ،حبلول عام  ،2015جسلت زايدة قدرها  220يف املائة يف عدد من اجلامعات اليت تنرش يف اسكوبوس ،ابملقارنة
مع عام .2010
 .8ومتثلت اماطوة ا ألوىل يف معلية تعزيز التعلمي يف تقيمي وتصنيف مجيع اجلامعات يف اإكوادور يف مخس فئات وفقا
ملس توى أأداهئا .و أأسفر التقيمي عن حتديد  26جامعة بوصفها جامعات ل تفي مبعايري اجلودة :الأاكدمييون ،والكفافات العلمية،
والبحث ،والتنظمي ،والبنية التحتية .وتوصل تقيمي ُأجري لحقا اإىل أأن  14جامعة من هذه اجلامعات مل تس ِ
توف الرشوط
املتعلقة ابلأاكدمييني واحملارضين والعملية ِ
املنظمة للبنية التحتية بوصفها مؤسسات للتعلمي العايل .وقد ُأغلقت هذه اجلامعات.
 .9وإاضافة اإىل ذكل ،مت ختصيص موارد كبرية للتعلمي العايل والبحث العلمي:
 .10منح دراس ية :متنح اإكوادور أأكرب عدد من املنح ادلراس ية س نواي ابلنس بة لعدد الساكن ( 2.27منحة للك 10 000
خشص) عىل مس توى أأمرياك الالتينية .ومنذ  2007حىت هناية  ،2015قدمت ما مجموعه  11 501منحة دراس ية للطالب
اجلامعيني وامارجيني لدلراسة يف اماارج .وعقب الانهتاف من ادلراسة ،عاد  3385من أأحصاب الزمالت اىل البدل ،حيث
يعمل  99يف املائة مهنم داخل البدل؛  35يف املائة يف اجلامعات احلكومية أأو امااصة؛ و 20يف املائة يف الرشاكت امااصة
العامةل يف قطاعات الإنتاج وامادمات؛ و 18يف املائة يف القطاع الصحي ،بيامن تعمل النس بة املتبقية ويه  27يف املائة يف
مؤسسات البحوث العامة ويف الهيئات املس تقةل و أكحصاب مشاريع مس تقلني .ويوجد حاليا  14 276متدراب يف اماارج؛ متول
احلكومة مهنم  11 334متدراب ،بيامن متول اجلامعات  2942متدراب ،بوسعهم العودة اإلهيا مكحارضين .وقد أأث نر القانون ا ألسايس
للتعلمي العايل يف هذا التو ُّجه .وتقدم حكومة اإكوادور املنح ادلراس ية التالية من خالل وزارة التعلمي العايل ،والعلوم
والتكنولوجيا والابتاكر:
( أأ) منح دراس ية من جلوبو كومون  :Globo Commúnتعلمي عال مبعايري أأاكدميية رفيعة املس توى عىل الصعيد
ادلويل ،بغية تعزيز املهارات الاكوادورية يف ش ىت جمالت املعرفة؛
(ب) منح دراس ية للخرجيني :تقدم منحا دراس ية لتأأهيل الإكوادوريني لدلراسة يف املس توى الرابع (املاجس تري،
وادلكتوراه والتخصصات الطبية)؛
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(ج) منح البحث عام  :2015تساعد يف متويل دراسات املس توى الرابع يف اجلامعات ،وتتيح ل أأشخاص الطبيعيني
الإكوادوريني ادلراسة يف اماارج ،يك يتس ىن هلم العمل كباحثني يف مؤسسات البحوث العامة الاكوادورية،
وكذكل ا ألشخاص الراغبني يف العمل يف املشاريع البحثية للجامعات ومعاهد الفنون التطبيقية ومؤسسات
البحوث العامة.
(د) منح للمحارضين اجلامعيني :منح دلراسات ادلكتوراه يف اجلامعات ولدلراسة يف اماارج ،بغية رفع املس توى
الأاكدميي للجامعات ومعاهد الفنون التطبيقية الوطنية ،وحتويلها اإىل مراكز حبث تعزت بتعلمي ذي جودة عاملية؛
(ه) منح ألحباث ما بعد ادلكتوراه :تقدم منحا لإقامة الباحثني ،اذلين عىل وشك الانهتاف من دراسات ادلكتوراه،
العاملني يف اإطار مرشوع وطين ل أأحباث ،ويسعون اإىل تعزيز أأحباهثم وقدراهتم العلمية؛
(و) منح دراس ية جملموعة ا ألداف العايل ( :)HPGهتدف اإىل تقدمي منح دراس ية للطالب احلاصلني عىل أأفءل
درجة يف تصنيف املدارس الثانوية ،لدلراسة يف أأفءل اجلامعات يف مجيع أأحناف العامل.
(ز) املساعدات املالية :هتدف اإىل تقدمي ادلمع املايل ل إالكوادوريني الراغبني يف الالتحاق ابلتعلمي العايل ،لكهنم
يفتقرون اإىل املوارد املالية الالزمة ،أأو أأولئك اذلين يعيشون يف ظل أأوضاع هشة.
 .11الاستامثر يف التعلمي :وفامي يتعلق ابلستامثر يف التعلمي العايل كنس بة مئوية من الناجت احمليل الإجاميل (حاليا  2.2يف
املائة من الناجت احمليل الإجاميل) ،جتدر الإشارة اإىل أأنه مل يس بق دلوةل اإكوادور أأن استمثرت لك هذا القدر يف جمال التعلمي
العايل .مفنذ عام  ،2007خصصت ادلوةل  9.601مليون دولرا أأمريكيا للتعلمي العايل.
 .12تعزيز اجلامعات واملعاهد التقنية والتكنولوجية :اجته النظام السابق اإىل توزيع املوارد عىل حنو غري فعال مفءال
اجلامعات املنخفءة اجلودة ،ومتحزيا ضد اجلامعات الأكرب وا ألفءل من حيث اجلودة .أأما يف الوقت الراهن ،فيجري توزيع
املوارد استنادا اإىل املعايري التالية :اجلودة والمتزي الأاكدميي والكفافة.
 .13التقيمي واعامتد اجلامعات :اتبعت املراحل التالية يف معلية التقيمي امااريج :التقيمي الواثئقي ،الزايرات امليدانية ،مرحةل
التصويبات ا ألولية للتقرير ،مرحةل املراجعة املتعلقة بتصنيف الوظائف وجلسات الاس امتع العامة .ويتعامل منوذج التقيمي
املؤسيس مع مؤسسات التعلمي العايل بوصفها وحدات أأاكدميية هيلكية ووظيفية.
 .14زايدة رواتب احملارضين /الباحثني :اش متلت اللواحئ املنظمة ل أأوضاع الوظيفية وجداول مرتبات احملارضين اجلامعيني،
واملعلمني العاملني يف اإكوادور يف الوقت احلارض عىل زايدة يف أأجور احملارضين يف اجلامعات ومعاهد الفنون التطبيقية
احلكومية .وفامي س بق ،اكن راتب كبري احملارضين يبلغ  1281دولرا أأمريكيا .أأما يف الوقت الراهن ،فيبلغ احلد ا ألدىن ألجر
كبري احملارضين  2967دولرا أأمريكيا ،بيامن يصل احلد ا ألقىص  6122دولرا أأمريكيا.
 .15وإاضافة اإىل ما س بق ،أأنشأأت ادلوةل أأربع جامعات جديدة رفيعة املس توى :جامعة  Yachayألحباث التكنولوجيا
التجريبية؛ وجامعة ا ألمازون ا إلقلميية ،اإيكيام؛ واجلامعة الوطنية للرتبية؛ وجامعة الفنون ،اليت تشلك الن الراكئز ا ألساس ية
للتحول الاجامتعي والإنتايج واملعريف للبدل ،وتمثل عالمة ابرزة يف اترخي نظام التعلمي العايل.
 جامعة  Yachayألحباث التكنولوجيا التجريبيةُ :أنشئت هبدف اإنتاج ا ألحباث العلمية ،وتطوير التكنولوجيا،
وإانتاج املعرفة ونرشها ،تلبية لالحتياجات الاجامتعية يف بيئة متعددة التخصصات ومشرتكة بني التخصصات ،وتوطئة
لتدريب همنيني مبدعني ومبتكرين يتحلون ابإحساس عال ابلإنسانية ،ويسهمون بشلك استبايق يف تطوير اإكوادور
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واملنطقة .تأأسست هذه اجلامعة يف مدينة املعرفة؛ أأول مدينة ختطط ل أأعامل الابتاكرية التكنولوجية ،وا ألعامل
التجارية الكثيفة الاعامتد عىل املعرفة .وهتدف املدينة اإىل تطوير القدرات املؤسس ية بغية تعزيز القاعدة التكنولوجية
الوطنية ،وتعزيز الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة ،فءال عن تعزيز تطوير العلوم.
 جامعة اإيكيام  Ikiamاحلكومية يف ا ألمازون :هتدف اإىل تدريب املهارات البرشية املتخصصة يف علوم احلياة،
وعلوم ا ألرض وعلوم املس توطنات البرشية؛ وإانتاج ونقل املعرفة املرتبطة ابلرتاث الطبيعي املتجدد وغري املتجدد،
وذكل للمساهة يف اإقامة جممتع املعرفة عىل الصعيدين الوطين وادلويل .وقد ُأنشئت اجلامعة يف منطقة ا ألمازون،
لتكون مبثابة منظومة متاكمةل للعلوم والتكنولوجيا والابتاكر ،اذلي يليب الاحتياجات املتغرية للمصفوفة الإنتاجية يف
اإكوادور.
 جامعة الفنون :هتدف اإىل تدريب املهنيني يف جمال الفنون ،يك يكونوا عىل دراية اكمةل بعملهم .وتكون اجلامعة
مبثابة مرجعا دوليا جلودة ما تقدمه يف جمالت التدريب الفين ،والبحث والتطوير والإنتاج والنرش ،عىل حنو يءمن
املامرسة الاكمةل للحقوق الثقافية لإكوادور.
 اجلامعة الوطنية للرتبيةُ :أنشئت للمساهة يف تطوير املهارات البرشية يف النظام التعلميي .وقد اعرتف هبا
كجامعة مرجعية عىل املس تويني الوطين وادلويل لتدريب املعلمني وغريمه من املهنيني العاملني يف جمال التعلمي ،ممن
يلزتمون ابملبادئ ا ألخالقية ،وميكهنم املشاركة يف حتويل نظام التعلمي من خالل تقدمي حلول مناس بة ثقافيا وسلمية
علميا.
 .16و جيري ،يف الوقت الراهن ،تنفيذ مرشوع أخر ،هو "مرشوع بروميثيوس" .وهو مبادرة من احلكومة الإكوادورية
هتدف اإىل تعزيز البحث والتدريس ونقل املعرفة بشأأن مواضيع متخصصة ،من خالل ربط الباحثني واحملارضين رفيعي
املس توى (اذلين يعيشون يف اماارج) ابجلامعات ومعاهد الفنون التطبيقية ومؤسسات البحوث العامة وغريها من املؤسسات
(سواف املموةل من احلكومة أأم املموةل بصورة مشرتكة) يف تطوير مشاريع البحث والتدريس يف قطاعات ا ألولوية.
 .17ومثة جانب أخر همم للتعلمي ،وهو اإعداد برانمج "الوحدات الرتبوية ل أألفية " وتنفيذه .يف عام  ،2005انءمت اإكوادور
اإىل  147بدلا يف التوقيع عىل اإعالن ا أللفية ،اذلي يتءمن ا ألهداف الإمنائية ل أألفية ،اليت يتعني حتقيقها حبلول عام .2015
و أأبرز هذه ا ألهداف يف جمال التعلمي يه ضامن اإمتام البنني والبنات عىل حد سواف ملرحةل التعلمي الابتدايئ ،ومن نمث  ،اإاتحة
فرص متساوية للكهيام يف مجيع مراحل التعلمي ،والقءاف عىل عدم املساواة ،وتركزي اجلهود عىل املساواة بني اجلنسني يف التعلمي
الابتدايئ والثانوي .وفامي ييل الإجنازات اليت حققها برانمج "الوحدات الرتبوية ل أألفية " يف اإكوادور حىت الن:




الوحدات املنشأأة 59 :وحدة
والوحدات حتت الإنشاف 54 :وحدة
والوحدات اجلاري ختطيطها بغرض الإنشاف 212 :وحدة

 .18معايري اختيار املوقع :اختريت املواقع احملمتةل للوحدات الرتبوية ل أألفية اجلديدة استنادا اإىل املعايري الفنية التالية:




الرتكزي عىل القطاعات املهمةل اترخييا،
وتلبية احتياجات الطالب يف احلرض والريف،
وحتسني اجلودة الأاكدميية وا ألوضاع احمللية.
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 .19وجرى حتديد أأولوايت املواقع وفقا للعوامل التالية:
 مس توى فقر الساكن،
لتعل
 وعدم توفر امادمات ا ميية،
 وتدين مس توى ا ألداف الأاكدميي يف الاختبارات الوطنية (.)SER
 .20وهتدف هذه اجملموعة من الإصالحات اإىل هتيئة بيئة أأاكدميية وفكرية مواتية ل أأحباث الأاكدميية ،والثقافة ،والعلوم،
والتفكري النقدي واملعرفة املتقدمة.
 .21ومن غري املأأمول أأن يكون للجهود الاقتصادية ،اليت تبذل يف شلك منح دراس ية وقروض الطالب ،وغريها ،أأي
تأأثري يذكر عىل الاسرتاتيجية الرامية اإىل وضع منوذج جديد لمنو اإكوادور اإذا مل تتحول من نظام امللكية فكرية املتقادم اإىل نظام
يساعد عىل احلصول جماان عىل امللكية الفكرية.
 .22ومن شأأن نظام اإدارة املعرفة اذلي تعزتم اإكوادور اإنشافه ،أأن يم ِكّن من تطوير النشاط الإبداعي ،والابتاكر
الاجامتعي والاقتصادي ،ويشجع نقل التكنولوجيا ،ويتيح سبيال يتسم ابدلميقراطية للوصول اإىل املعرفة/الثقافة ،والتحرر
الواحض من التبعية املعرفية ،وتوليد القمية املءافة .وهذه العملية من ا ألهية مباكن ابلنس بة لبدل يمتتع مبوارد وراثية ومعارف
تقليدية خضمة ويمتتع ابإماكانت هائةل ،لس امي موقعه اجلغرايف ،لتمنية الصناعات الإبداعية والبحث يف ش ىت فروع املعرفة .وكام
تنوعا أأحيائيا يف العامل .وذلكل تسعى اإىل احلفاظ عىل الرتاث
ذكر أنفا ،تربز اإكوادور بوصفها واحدة من أأكرث بدلان العامل ّ
الطبيعي وتراث ا ألجداد اذلي جت َرى بشأأنه ا ألحباث .وعالوة عىل ذكل ،تسعى اإكوادور اإىل تسخري الرثوة الكبرية املتأأصةل يف
ا ألحباث عن املوارد البيولوجية واجلينية ،للتأأكد من تقامس املنافع املس متدة من ا ألحباث عىل حنو منصف.
 .23وبفءل ا إلرادة الس ياس ية مجليع أأحصاب الشأأن املعنيني ،لس امي احلكومة ،تناقش امجلعية الوطنية حاليا مرشوع قانون
بشأأن القانون ا ألسايس لالقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر ،يعرف ابمس قانون  ،Ingeniosيسعى اإىل وضع
اإطار قانوين ومؤسيس لالنتقال من الاقتصاد ا ألويل القامئ حاليا يف البالد اإىل اقتصاد أأبرز سامته أأنشطة جديدة م ِّدرة للرثوة،
تستند اإىل املعرفة واملهارات البرشية .ويسعى مرشوع القانون كذكل اإىل تعزيز املعرفة وا ألعامل احلرة ،جنبا اإىل جنب مع
ضامن حامية حقوق املبدعني .وهذا املرشوع هو ا ألول من نوعه عامليا.
 .24أأما مدونة الإبداع "  "Ingenios Codeفهيي مرشوع بناف تعاوين ،أأي اإبداع تعاوين بني املواطنني واملؤسسات من
خالل تكنولوجيا املعلومات .وهكذا ،للمرة ا ألوىل يف املنطقة ويف اإكوادور ،تشهد مرحةل تصممي املرشوع مشاركة اجملمتع املدين
من خالل تطبيق أأداة للمشاركة التعاونية عىل الإنرتنت ،واليت تسمح لعامة امجلهور ابملساهة بعدد من التوصيات والتعليقات
عىل نص املرشوع ابس تخدام برانمج " ."mediawikiواكنت النتاجئ مشجعة ،اإذ زار املوقع أأكرث من  1 800 000خشص،
وشارك أأكرث من  38 000يف أأعامل التحرير منذ نرش نص املرشوع .و أأصبح وييك  Ingenios Codeمنربا يتيح للمواطنني
املشاركة مبارشة يف حترير نص مرشوع القانون املقرتح.
 .25ويف معلية التحول اليت تمت عىل الصعيد الوطين ،يؤدي معهد اإكوادور للملكية الفكرية ( )IEPIدورا رئيس يا ،ألنه
املسؤول عن تسجيل العالمات التجارية وبرافات الاخرتاع لالبتاكرات اليت تنتجها الرشاكت واجلامعات والباحثون وغريمه
من اجلهات الفاعةل الوطنية وادلولية يف اإكوادور .كام أأنه أأحد املؤسسات املسؤوةل عن الرتوجي ملزااي اس تخدام أأنظمة امللكية
الفكرية .وتسعى هذه العملية اإىل وضع املعرفة كنشاط أأسايس يف اجملمتع ،جيب حاميهتا وتعزيزها من خالل الس ياسات العامة
والربامج واملشاريع املعنية ابمللكية الفكرية.
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 .26ويكفل النظام اجلديد حرية البحث بوصفها أأساسا مجليع ا ألنشطة العلمية ،كام حيرتم ،يف الوقت نفسه ،ا ألخالق،
والطبيعة والبيئة ،واس تخدام املعارف املتوارثة عن ا ألجداد واملعارف احمللية وتمنيهتا .وقد مت وضع اإجرافات الاعامتد والبحث
العلمي ،حبيث ميكن تلبية احتياجات العمل من الباحثني يف اإطار تنظميي مناسب .ويتفق هذا الغرض مع الهدف الرئييس
ملاكتب الويبو اماارجية" :الاضطالع بدور رايدي يف وضع نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية ي ِفسح اجملال لالبتاكر
والإبداع لفائدة امجليع" .وإاضافة اإىل ذكل ،يستند النظام اجلديد ،فامي يتعلق ابمللكية الفكرية ،اإىل ركزيتني أأساس يتني .ا ألوىل،
حوار املعرفة ،ويتءمن تعزيز املعرفة اليومية واملعارف التقليدية ،واحلرص دامئا عىل توافقهام مع املعرفة العلمية الناجتة .والثانية،
نظام حديث للملكية الفكرية يالمئ الاحتياجات احلالية واملس تقبلية ،ويقر ابحلقوق اليت مل يغطهيا النظام السابق .كام تتءمن
هذه الركزية وضع حوافز لتوليد الربافات وا ألعامل الفكرية يف اجلامعات.
 .27ويف ظل هذا النظام اجلديد ،يمتتع معهد اإكوادور للملكية الفكرية أأيءا بصالحية ختوهل ل أأن يكون جسال ةحفسب،
وإامنا مؤسسة مس ئوةل عن نرش وتشجيع ومساعدة القطاعات املهمتة بقءااي امللكية الفكرية .اإضافة اإىل ذكل ،س يكون املعهد
عىل صةل مبارشة مع أأنظمة التعلمي العايل والابتاكر يف جمالت العلوم والتكنولوجيا ،من خالل وزارة التعلمي العايل والعلوم
والتكنولوجيا والابتاكر املس ئوةل عن تنس يق الس ياسات املعنية هبذه القءااي وتوجهيها.
 .28وهذا هو السبب يف أأن املهمة الرئيس ية ملكتب الويبو امااريج يف اإكوادور س تكون ،عىل وجه التحديد ،املشاركة
كجهة فاعةل حمورية يف تمنية الإبداع والابتاكر ،وحامية املبادرات الإنسانية ،وتقريب املنافع املتودلة عن هذه التمنية اإىل امجلهور
معوما.
اإكوادور :بدل يرغب يف اس تءافة مكتب الويبو امااريج
 .29وصول اإىل هذا التحول ،وليك تكون أأنظمة امللكية الفكرية الوطنية متسقة مع النظم ادلولية ،س يكون من
املس تصوب اختيار موقع مكتب الويبو امااريج يف اإكوادور .وس يكتيس هذا املكتب أأهية لعدة أأس باب ِيرد رشهحا أأدانه.
 .30أأول ،توفري ادلمع املس متر يف تنفيذ أأنظمة امللكية الفكرية العاملية اليت تديرها الويبو .اإضافة اإىل تعزيز قدرات معهد
اإكوادور للملكية الفكرية يف تنفيذ أأنظمة امللكية الفكرية اليت تديرها الويبو ،ويف سعيه حنو تقدمي خدمات الويبو ألحصاب
الشأأن عىل املس توى الوطين.
 .31اثنيا ،اإنشاف مكتب الويبو امااريج لن يكون لصاحل اإكوادور وحدها .فاإذا مت قبول هذا الطلب ،س يكون هذا املكتب
هو املكتب امااريج ا ألول والوحيد الناطق ابللغة الإس بانية يف املنطقة ،وس يعمل عىل تعزيز القدرات التقنية ،ويساعد عىل
حتقيق ا ألهداف احملددة .وبناف عىل ذكل ،ونظرا اإىل املوقع اجلغرايف لإكوادور ،اذلي يسمح مبزيد من التقارب مع بدلان القارة
يف الشامل واجلنوب ،مفن شأأن هذا املكتب أأن ييرس تطوير أأنشطة التوعية والرتوجي للملكية الفكرية ،والويبو و أأنظمة امللكية
الفكرية ادلولية يف أأمرياك الالتينية والاكرييب .وهبذا املعىن ،سيساعد املكتب امااريج عىل ضامن تنفيذ خطط الويبو وبراجمها
اليت جيري اإعدادها يف اإكوادور ويف بدلان أأخرى يف املنطقة عىل حنو فعال ابلتعاون مع املكتب امااريج.
 .32ومثة جانب أخر وجيه لهذا الاقرتاح هو أأن الربط بني القطاعات الأاكدميية والقطاعات املعنية ابلبتاكر والعمل
والتكنولوجيا من خالل وزارة التعلمي العايل ،والعلوم والتكنولوجيا والابتاكر من شأأنه أأن يسهل تطبيق املراقبة التكنولوجية،
ونقل التكنولوجيا اإىل القطاعات الواردة أأعاله املزاوجة التكنولوجية .ول شك أأن دمع املبد أأ التوجهييي للس ياسات العامة
املتعلقة ابلبتاكر والتطوير أأيءا لعمل معهد اإكوادور للملكية الفكرية أأمر ابلغ ا ألهية ،اإذ س يؤدي اإىل تطوير املشاريع وتنفيذها
يف هذه املنطقة بصورة رسيعة ومبارشة ابملقارنة مع البدلان ا ألخرى يف املنطقة.
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 .33وفامي يتعلق ابلعالقة مع ابيق بدلان القارة ،تسعى اإكوادور اإىل تكثيف التاكمل بني بدلان أأمرياك اجلنوبية وترس يخه من
خالل احتاد دول أأمرياك اجلنوبية ( )UNASURوغريها من مبادرات التاكمل يف املنطقة؛ مثل مجموعة دول منطقة ا ألنديز
( )CANوالسوق املشرتكة لبدلان أأمرياك اجلنوبية )(MERCOSUR
الولية املقرتحة للمكتب امااريج:2
الغرض:2
 .34تمتثل أأهداف املكتب امااريج يف اإكوادور فامي ييل:

امادمات العاملية للويبو
( )1الرتوجي مادمات الويبو العاملية،
( )2ودمع خدمات الويبو ادلامئة للعمالف.

امادمات املقدمة اإىل القطاع امااص
( )3تقدمي خدمات ملس تخديم ومودعي الطلبات يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الربافات ،ونظام مدريد ،ونظام
لهاي وقواعد البياانت ،اإضافة اإىل خدمات مركز التحكمي والوساطة،
( )4والتعاون مع القطاع امااص يف اإكوادور ويف املنطقة من أأجل مرشوعات التعاون العاملية.

ا ألنشطة ا إلقل ميية للويبو وا ألمم املتحدة
( )5مساعدة املقر الرئييس يف تنفيذ ا ألنشطة يف املنطقة،
( )6والتعاون مع منظامت ا ألمم املتحدة املمثَةل يف اإكوادور ويف املنطقة.
نطاق ا ألنشطة املقرتح( 2مبا يف ذكل ا ألنشطة ا إلقل ميية اإن وجدت:)3

[انظر اجلزف الفرعي املعنون "الغرض"].
اإسهام املكتب امااريج يف تنفيذ برانمج الويبو:2
[ .35يشري الاقرتاح اإىل] أأن ً
جراف اإنشاف مكتب خاريج للويبو
الك من اإكوادور و أأمرياك الالتينية س تجين فوائد عظمية ّ
يقع ،كام هو موحض أأعاله ،يف موقع اسرتاتيجي عىل مقربة من معظم بدلان القارة (كولومبيا وبريو وفزنويال وبوليفيا وبامن)،
وخباصة فامي بتعلق بتنفيذ املساعدة التقنية وبناف القدرات للك مكتب من ماكتب امللكية الفكرية الوطنية ،والرتوجي ألنظمة
الويبو وامادمات والاسرتاتيجيات اليت ت ّ ِقرب امللكية الفكرية اإىل القطاعات املعنية.
 3تنص الفقراتن  10و(10اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :جيوز أأن ينفّذ املكتب امااريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق
ا ألسايس احملدّد يف الفقرة  ،7مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ويدمعها ،يف حال موافقة البدلان اليت سيشملها املكتب امااريج
عىل ذكل .ول ّمتس تكل ا ألنشطة حبقوق أأي بدل أخر يف املنطقة ا إلقلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو العادية ،ل س امي عىل الصعيد الوطين ،مبا يشمل
تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإىل تكل البدلان مبارشة من مقر الويبو الرئييس".
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املساهة املقرتحة للبدل املءيف يف تشغيل املكتب امااريج( 4مثل توفري املاكتب أأو تغطية تاكليف املرافق أأو ا ألمن):
البنية التحتية
 .36وفامي يتعلق ابلبنية التحتية الالزمة لتشغيل مكتب الويبو امااريج ،تبلغ تلكفة مكتب مساحته  95مرت مربع تقريبا يف
احلي املايل والتجاري الرئييس يف العامصة كيتو حنو  175 000دولر أأمرييك س نواي ،مبا يف ذكل مجيع نفقات امادمات الالزمة
لتشغيهل .ومن اجلدير ابملالحظة أأن ماكتب معهد اإكوادور للملكية الفكرية تقع يف هذه املنطقة ،وس يكون من املفيد اإقامة
مكتب الويبو امااريج يف نفس احلي لتسهيل التنس يق بني املكتبني .وتبلغ تلكفة تأأثيث مكتب يسمسة موظفني حنو20 000
دولر أأمرييك ،تشمل تلكفة مجيع املعدات وا ألدوات الالزمة .وفامي يتعلق ابملوظفني ،يقرتح أأن يعمل ابملكتب  5موظفني:
ن
وموظفني من فئة  P5وموظف يعمل بعقد قصري ا ألجل.
مدير ،وخبري،
النفقات املتوقعة

عام واحد

الإجيار واملرافق

 175 000دولر أأمرييك

املعدات وا ألدوات

 20 000دولر أأمرييك

اجملموع

 195 000دولر أأمرييك

تنفيذ املزيانية التقريبية ملكتب الويبو ا إلقل ميي (عام واحد)
 .37اإن اإكوادور مس تعدة للمساهة يف هذه النفقات ،ابس تثناف الرواتب و أأجور املوظفني الواردين أأعاله ،من أأجل حتايش
خطر احامتل أأن يكون إانشاف هذا املكتب غري معيل من وهجة النظر املالية للويبو ،وميثل عبئا اإضافيا علهيا.
مباين اتبعة ملعهد
 .38وميكن ،اإضافة اإىل ذكل ،اإنشاف املكتب يف كيتو يف احلي أنف اذلكر .و أأن يشغل واحدا من عدة ي
اإكوادور للملكية الفكرية ،أأو ميكن اإنشاؤه يف  Yachayمدينة املعرفة ،حيث يوجد أأيءا مكتب اتبع للمعهد مساحته 100
مرت مربع ،ميكن وضعه حتت ترصف املكتب امااريج .وتبعد مدينة املعرفة عن مطار كيتو ساعتني برا ،بيامن تبعد عن احلدود
مع كولومبيا ساعتني فقط.
 .39وميكن ،من وهجة النظر املالية ،مبجرد اإنشاف املكتب امااريج يف اإكوادور ،اإنشاف صندوق من اإسهامات القطاعني
العام وامااص ،عىل أأن يتوىل املكتب اإدارة هذا الصندوق ،ويعمل عىل تيسري اإدارته يف اإطار ا ألهداف واملقاصد احملددة.
وجتدر الإشارة يف هذه الظروف اإىل أأن معهد اإكوادور للملكية الفكرية ذايت الإدارة ،أأي أأن مزيانيته تعمتد اإىل حد كبري عىل
حتصيل رسوم الطلبات املودعة .وقد لوحظ تزايد عدد الطلبات يف الونة ا ألخرية ،وهكذا ،ميكن ختصيص نس بة مئوية من
هذا ادلخل لتشغيل املكتب ومتويل ا ألنشطة اعتبارا من [ 2017انظر اجلدول الوارد يف الاقرتاح لالطالع عىل مزيانية معهد
اإكوادور للملكية الفكرية].

 4تنص الفقرة (11اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ل يفرض متويل املاكتب اماارجية ،من غري المتويل اذلي يوفره البدل
خمصص يف املزيانية العادية املعمتدة".
املءيف أأو بدل أخر يو ّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب ،أأي عبف مايل اإضايف عىل ادلول ا ألعءاف غري ما هو ّ
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ا ألمن
 .40يف اإكوادور ،ميكن للك من املؤسسات العامة واملنظامت ادلولية أأن تتعاقد للحصول عىل خدمات رشاكت ا ألمن.
وتتوىل وزارة ادلاخلية تنظمي هذه الرشاكت بشلك مبارش ،كام أأهنا املسؤوةل عن رصد الس ياسات العامة يف هذا القطاع
وصياغهتا وتنفيذها وتقيميها؛ من أأجل ضامن حتقق ا ألمن ادلاخيل والقدرة عىل حمك ادلوةل ،مع اإيالف الاعتبار الواجب
لدلميقراطية واملشاركة املدنية ،من أأجل املساهة يف رفاه اجملمتع .وفامي ييل اللية ا أل نمنية املتبعة يف ماكتب معهد اإكوادور للملكية
الفكرية يف كيتو:
 .1ثالث نقاط أأمنية عىل مدار  24ساعة يف مبىن فوروم ( 300املبىن الرئييس) ،ونقطة أأمنية واحدة يف مبىن
س يجلو .21
 .2س بع نقاط أأمنية ملدة  12ساعة :س تة يف بناف فوروم  ،300ونقطة أأمنية واحدة يف مبىن الب نياان.
 .3يبلغ مجموع تاكليف ا ألمن  26 538 58دولرا أأمريكيا شهراي 1 393 84 ،دولرا أأمريكيا للك نقطة أأمنية ملدة
 12ساعة ،و 2 787 66دولرا أأمريكيا للك نقطة أأمنية ملدة  24ساعة.
 .41وجتدر الإشارة اإىل أأن مركز معليات رشكة ا ألمن ،اليت توفر هذه امادمات يبعد مخس دقائق عن ماكتب معهد
اإكوادور للملكية الفكرية .وهو ما يعين اس تجابة رسيعة حلالت الطوارئ ،اليت حلسن احلظ مل حتدث يف املعهد حىت الن.
 .42ومت تزويد املباين أأيءا بنظام اكمريات ملراقبة املباين واملاكتب .وجيب عىل الزوار التسجيل يف مكتب الاس تقبال،
وإاظهار بطاقات هويهتم الوطنية ،حيث يمت الاحتفاظ هبا ،ومبادلهتا ببطاقة ممغنطة تسمح ابدلخول اإىل املكتب أأو اإىل الطابق
املنتظر اس تقباهلم فيه فقط .وعقب الزايرة ،تر ُّد بطاقة الهوية وتسرتد البطاقة املمغنطة .وحيمل مجيع موظفي معهد اإكوادور
للملكية الفكرية أأيءا بطاقة ممغنطة ،تتيح هلم الوصول اإىل املدخل الرئييس ،مث اإىل مصعد موقف الس يارات ،اذلي مي ِكّهنم من
الوصول اإىل الطوابق اليت يشغلها املعهد فقط.
 .43و أأخريا ،تقدم الرشطة أأيءا املساعدة مجليع املؤسسات العامة واملنظامت ادلولية .وس يكون من املس تحسن اإىل حد
بعيد النظر يف اإبرام اتفاق جديد مع الرشطة لختاذ تدابري للمراقبة أأكرث مما هو متاح عادة ملثل هذه املؤسسات ،ومن نمث توفري
قدر أأكرب من ا ألمن ملوظفي املكتب امااريج.
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اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج

1

امس البدل الراغب يف فتح مكتب خاريج:
بصفة وطنية

☒

مرص
نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية

☐

اإذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ،فريىج ذكر لك البدلان املعنية أأو امس اجملموعة ا إلقلميية:
[اقرتاح اإنشاف مكتب خاريج للويبو يف القاهرة] مادمة مرص وادلول ا ألعءاف ا ألخرى يف املنطقة يف جمالت حمددة مس بق ًا
من جمالت امللكية الفكرية والتمنية ،مبا يف ذكل التعاون التقين وبناف القدرات وتوفري خدمات يف جمال امللكية الفكرية.

[مل حتدد البدلان املشموةل ابلقرتاح ول البدلان املؤيدة هل].
هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتاب ًة؟
نعم

☒

ل

☐

(تنص الفقرة  2من املبادئ التوجهيية بش أأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل " :ينبغي للك دوةل عءو ترغب يف
اس تءافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية ،أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقل ميية ،اإذا ما اتفق أأعءاؤها عىل ذكل ،أأن
ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا)".
مسوغات فتح مكتب خاريج:2
الس ياق الوطين
.1

أأطلقت مرص رمسي ًا "اسرتاتيجية التمنية املس تدامة – مرص ."2030

 .2وتقوم هذه الاسرتاتيجية عىل عدد من احملاور يركز أأحدها عىل الابتاكر واملعرفة والبحث العلمي من أأجل اإقامة جممتع
معرفة يتسم ابلإبداع والابتاكر .وهناك عدد من ا ألهداف ملعاجلة مشالكت تتصل هبذا احملور ،وتشمل زايدة عدد الربافات
الوطنية عىل الصعيدين ادلاخيل وامااريج بغية الهنوض مباكنة مرص يف مؤرش الابتاكر العاملي ،وإانفاذ قوانني مالمئة للملكية
الفكرية ،وسن ترشيعات لتنظمي العلوم والتكنولوجيا والابتاكر فء ًال عن نقل التكنولوجيا .وعليه ،تءع مرص س ياسات
وطنية وبرامج دلمع الابتاكر تشمل المتويل ،ول س امي تقدمي حوافز عىل الاستامثر ،ودمع الصناعات وإااتحة فرص العمل.
 .3و أأطلقت مرص "الاسرتاتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتاكر لعام  ."2030وهتدف هذه الاسرتاتيجية اإىل
اإرساف قاعدة من العلوم والتكنولوجيا تودل املعرفة وتهنض ابلبتاكر ،وتسهم يف حتقيق التمنية املس تدامة .وستنفنذ الاسرتاتيجية
عن طريق مسارين :أأما أأوهلام فهو هتيئة بيئة متكينية لالبتاكر يف جمال البحث العلمي ،ول س امي عن طريق تعزيز اس تخدام
 1ترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية (بصيغهتا املبينة يف الوثيقة  )A/55/13 Prov.يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإلهيا.
 2تنص الفقرة  6من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ينبغي أأن حيدّد الاقرتاح [ ]...املغزى من املكتب امااريج ويقرتح وليته مع
بيان :أأية احتياجات وا ألغراض والنطاق املقرتح ل أأنشطة ،مبا فهيا الأنشطة ا إلقلميية اإن وجدت؛ وبيان القمية املءافة اإىل أأنشطة تنفيذ برامج املنظمة ،مع اإيالف
عناية خاصة لالعتبارات احملدّدة يف القسمني دال [الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية] وهاف [اجلوانب اجلغرافية/املواقع]".
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نظام امللكية الفكرية .وفء ًال عن ذكل ،هتدف الاسرتاتيجية اإىل تشجيع الاستامثرات يف العلوم والتكنولوجيا وإاقامة الروابط
مع الصناعات واماطط الإمنائية والاحتياجات اجملمتعية وإاقامة رشااكت مع اجلهات وا ألطراف الفاعةل املعنية .و أأما اثنهيام فهو
توليد املعرفة ونقل التكنولوجيا وتوطيهنا.
 .4ومن اجلدير ابذلكر أأن مرص تعطي ا ألولوية جملالت اإنتاج الطاقة من مصادر الطاقة املتجددة ،وإادارة املياه ،والصحة،
والزراعة وا ألمن الغذايئ ،وحامية البيئة واحلفاظ عىل املوارد الطبيعية ،وتكنولوجيا املعلومات والتصالت ،والتعلمي ،وقطاع
الس ياحة.
امللكية الفكرية يف مرص
البنية الترشيعية والقانونية

أأ.

دس تور مرص اجلديد لس نة 2014

 .5اعتمد دس تور مجهورية مرص العربية عن طريق اس تفتاف شعيب يف يناير  ،2014وهمد الطريق لإنشاف اقتصاد قامئ
عىل املعرفة ،مع الرتكزي عىل تعزيز البحث العلمي والابتاكر والإبداع وفق ًا للامدة  23منه.
 .6وخصص ادلس تور مادة منه (ويه املادة  )69محلاية امللكية الفكرية حيث تلزتم ادلوةل "حبامية حق امللكية الفكرية
بش ىت أأنواعها يف اكفة اجملالت ،وتنشئ هجاز ًا خمتص ًا رعاية تكل احلقوق وحاميهتا القانونية ،وينظم القانون ذكل" .وتنص املادة
 227عىل أأن "يشلك ادلس تور بديباجته ومجيع نصوصه نس يج ًا مرتابط ًا ،و ً
الك ل يتجز أأ ،وتتاكمل أأحاكمه يف وحدة عءوية
مامتسكة" .ومن هذا املنطلق ،تع ُّد املادة  69جزف ًا من أأحاكم ادلس تور ا ألوسع نطاق ًا اليت تلزم ادلوةل يف جمالت احلق يف
الصحة (املادة  )18واحلق يف التعلمي (املاداتن  19و )20واحلق يف بيئة حصية سلمية (املادة  )46ودمع حماور التنافس ية
وتشجيع الاستامثر (املادة  )27وضامن حرية البحث العلمي ورعاية الباحثني واخملرتعني (املادة  )66وضامن حرية الإبداع الفين
وا ألديب ورعاية املبدعني وحامية اإبداعاهتم (املادة .)67
 .7وبناف عىل ما س بق ،أأقام ادلس تور روابط بني احلقوق امااصة واملصلحة العامة وحقق التوازن الالزم بيهنام .ويامتىش
ذكل مع رضورة تكييف أأنظمة امللكية الفكرية مع املس توايت الإمنائية والاحتياجات اخملصصة للك بدل يك تتوازن تدابري
امحلاية والإنفاذ مع دخول ا ألسواق وحامية املس هتلكني واملامرسات املنافية للمنافسة.

ب .الإطار القانوين
.8

يع ُّد القانون رمق  82لس نة  2002بشأأن امللكية الفكرية الإطار القانوين الرئييس حلقوق امللكية الفكرية يف مرص.

البنية املؤسس ية
 .9حيدد القانون رمق  82لس نة  2002السلطات الوطنية التالية املسؤوةل عن التنفيذ حبسب ولية وجمالت معل
لك مهنا:
 .10مكتب برافات الاخرتاع يف مجهورية مرص العربية أ(أاكدميية البحث العلمي والتكنولوجيا ،ووزارة البحث العلمي)،
ووزارة الزراعة ،ووزارة الثقافة ،ووزارة التصالت وتكنولوجيا املعلومات ،ووزارة الإعالم (حل حملها احتاد الإذاعة
والتلفزيون) ،ووزارة التجارة والصناعة ،ومكتب العالمات التجارية والتصماميت والامنذج الصناعية (وزارة التجارة ادلاخلية)،
ووزارة ادلاخلية ،ووزارة العدل.
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 اللجنة الوطنية للملكية الفكرية:ُأنشئت مبوجب قرار رئيس جملس الوزراف يف عام  ،2007حتت رعاية وزارة اماارجية .وتتأألف عءويهتا من السلطات
الوطنية املذكورة أنف ًا ،ابلإضافة اإىل وزارة البيئة واملعهد ا إلقلميي للملكية الفكرية (لكية احلقوق ،جامعة حلوان).
 املعهد ا إلقلميي للملكية الفكرية :مينح شهادات ويوفر دراسات جامعية للمهنيني يف جمال امللكية الفكريةوطالب لكيات احلقوق.
 الأاكدميية الوطنية للملكية الفكرية (قيد الإنشاف) :لها غرضان هام التدريب وبناف القدرات دلى العاملني يف جمال امللكيةالفكرية ،ومنح درجات علمية جامعية يف دراسات امللكية الفكرية.
التعاون مع الويبو
 .11سعي ًا اإىل الهنوض جبدول أأعامل حقوق امللكية الفكرية من منظور التمنية ،حترص مرص عىل دمع تعاوهنا مع الويبو
وتوطيده فامي خيص تعزيز البنية املؤسس ية والأاكدميية ،وكذكل تعزيز التعاون وتبادل اماربات مع بدلان املنطقة.
مرص بوصفها مركز ًا للماكتب امليدانية اليت متثل املنظامت ا إلقلميية والكياانت التابعة ل أأمم املتحدة
 .12تس تءيف مرص عدد ًا كبري ًا من املاكتب امليدانية القطرية وا إلقلميية اليت متثل كياانت اتبعة وغري اتبعة ملنظومة ا ألمم
املتحد ،وختدم اإما املنطقة العربية أأو املنطقة ا ألفريقية ،وتس تجيب ألولوايت الس ياسة الوطنية.
 .13وتءم ش بكة ماكتب ا ألمم املتحدة يف مرص  26مكتب ًا ،مهنا  15مكتب ًا يعمل بوصفه مكتب ًا إاقلميي ًا .وتشمل واكلت ا ألمم
املتحدة اليت تعمل يف مرص عن طريق ماكتهبا ا إلقلميية والقطرية مث ًال الواكلت القامئة يف روما (الفاو ،وبرانمج ا ألغذية
العاملي ،والصندوق ادلويل للتمنية الزراعية) ،واليونسكو ،واليونيدو ،والاحتاد ادلويل لالتصالت ،وبرانمج ا ألمم املتحدة
املشرتك بني منظامت ا ألمم املتحدة ملاكةحفة الإيدز ،ومنظمة الصحة العاملية ،واليونيسف ،وبرانمج ا ألمم املتحدة للبيئة.
وإاضافة اإىل ذكل ،تس تءيف مرص حوايل  14كيا ًان عربي ًا و 6كياانت ا ألفريقية أأبرزها بنك التمنية ا ألفريقي ،والبنك ا ألفريقي
لالس ترياد والتصدير ،وواكةل الاستامثر ا إلقلميية التابعة للسوق املشرتكة لرشق أأفريقيا واجلنوب ا ألفريقي.
 .14وتوفر هذه الش بكة الواسعة مجموعة كبرية من اماربات عىل الصعيدين القطري وا إلقلميي فء ًال عن خربات راخسة يف
اإدارة العالقات مع هذه الكياانت ادلولية.
 .15وتنظم مذكرات تفامه واتفاقيات ادلوةل املءيفة الامتيازات واحلصاانت ،والولايت ،ونطاق العمل يف هذه املاكتب
بناف عىل رشوط يتفق علهيا الطرفان.
 .16استناد ًا اإىل الس ياق ن
املبني أنف ًا وإادرااكً ل أأولوايت ا ألفريقية والتطلعات الإمنائية ،تمتتع مرص مباكنة جيدة متكهنا من
اس تءافة مكتب خاريج للويبو خيدم مصاحل بدلان القارة ا ألفريقية ويتكيف مع احتياجاهتا ومع املس توايت الإمنائية الوطنية.
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الولية املقرتحة للمكتب امااريج:2
الغرض:2
 .17من املزمع أأن يشمل نطاق معل املكتب ووليته مسائل امللكية الفكرية والتمنية ،وفق ًا لتوصيات جدول أأعامل الويبو
بشأأن التمنية ،ول س امي يف عكس اجتاه جهرة ا ألدمغة لصاحل كسب العقول ،والإسهام يف حتقيق التطلعات ا ألفريقية املبينة يف
"ا ألجندة  :2063أأفريقيا اليت نريدها" ،ومتاش ي ًا مع خطة التمنية املس تدامة .وينبغي ألنشطة املكتب أأن تكفل حقوق امللكية
الفكرية وإانفاذها و أأن "تسهم حامية وإانفاذ حقوق امللكية الفكرية يف تشجيع روح الابتاكر التكنولويج ونقل وتعممي
التكنولوجيا ،مبا حيقق املنفعة املشرتكة ملنتجي املعرفة التكنولوجية ومس تخدمهيا اب ألسلوب اذلي حيقق الرفاهية الاجامتعية
والاقتصادية والتوازن بني احلقوق والواجبات" (املادة  7من اتفاق تريبس) .وفء ًال عن ذكل ،جيب العمل عىل حتقيق
ا ألولوايت ا ألفريقية يف جمال حفظ وحامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من أأجل تعزيز املزااي النسبية
ا ألفريقية وتعزيز القدرة التنافس ية ألفريقيا يف هذا اجملال ،وتوجيه النتاجئ حنو حتقيق التمنية املس تدامة.
نطاق ا ألنشطة املقرتح( 2مبا يف ذكل ا ألنشطة ا إلقل ميية اإن وجدت:)3
 .18س تحدد تفاصيل الولية ونطاق العمل عىل أأساس مناقشات مس تفيءة بشأأن اتفاق البدل املءيف.
 .19وتشمل جمالت التعاون احملمتةل ما ييل:
( أأ) دمع الصناعات الإبداعية هبدف حتويلها اإىل أأصول للملكية الفكرية تسهم يف منو الاقتصاد؛
(ب) حبث وسائل وس بل تعزيز القدرة الاستيعابية لالبتاكر ،مع مراعاة أأن الابتاكر يغطي مجموعة واسعة من
اجملالت مهنا البحث والتطوير ،والاستامثرات الهادفة ،والتجارة ،وس ياسة التنافس؛
(ج) مبادرات التعاون فامي بني بدلان اجلنوب.
اإسهام املكتب امااريج يف تنفيذ برانمج الويبو:2

[انظر اجلزف املعنون "مسوغات فتح مكتب خاريج"].
املساهة املقرتحة للبدل املءيف يف تشغيل املكتب امااريج( 4مثل توفري املاكتب أأو تغطية تاكليف املرافق أأو ا ألمن):
 .20س تحدد تفاصيل الولية ونطاق العمل عىل أأساس مناقشات مس تفيءة بشأأن اتفاق البدل املءيف.

[مل حتدد املساهة املقرتحة].

 3تنص الفقراتن  10و(10اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :جيوز أأن ينفّذ املكتب امااريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق
ا ألسايس احملدّد يف الفقرة  ،7مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ويدمعها ،يف حال موافقة البدلان اليت سيشملها املكتب امااريج
عىل ذكل .ول ّمتس تكل ا ألنشطة حبقوق أأي بدل أخر يف املنطقة ا إلقلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو العادية ،ل س امي عىل الصعيد الوطين ،مبا يشمل
تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإىل تكل البدلان مبارشة من مقر الويبو الرئييس".
 4تنص الفقرة (11اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ل يفرض متويل املاكتب اماارجية ،من غري المتويل اذلي يوفره البدل
خمصص يف املزيانية العادية املعمتدة".
املءيف أأو بدل أخر يو ّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب ،أأي عبف مايل اإضايف عىل ادلول ا ألعءاف غري ما هو ّ
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اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج

1

امس البدل الراغب يف فتح مكتب خاريج:
بصفة وطنية

☒

السلفادور
نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية

☐

اإذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ،فريىج ذكر لك البدلان املعنية أأو امس اجملموعة ا إلقلميية:
النطاق اجلغرايف للمكتب :أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية والاكرييب.
متثل السلفادور حبمك موقعها اجلغرايف مركز ًا إاقلميي ًا يف أأمرياك الوسطى والاكرييب ،مما يعزز التصالت والروابط السلسة بني
الويبو وهذه املنطقة اجلغرافية.

[يشري الاقرتاح اإىل "النطاق اجلغرايف للمكتب" دون حتديد البدلان املشموةل ابلقرتاح ول البدلان املؤيدة هل].
هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتاب ًة؟
نعم

☒

ل

☐

(تنص الفقرة  2من املبادئ التوجهيية بش أأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل " :ينبغي للك دوةل عءو ترغب يف
اس تءافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية ،أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقل ميية ،اإذا ما اتفق أأعءاؤها عىل ذكل ،أأن
ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا)".
مسوغات فتح مكتب خاريج:2
 .1السلفادور بدل انم مازال يبين اإطار ًا للس ياسات والتنظمي لتعزيز توظيف امللكية الفكرية ابعتبارها أأداة لشعبه بغية
توى أأعىل من الإنتاجية والتعلمي.
تطوير بدل عىل مس ً
 .2وابلتايل ،ويف ضوف املقرتح الوارد أأدانه ،مفن شأأن هذا املكتب امااريج أأن يعمل عىل نرش املعرفة خبدمات الويبو
وتيسري احلصول علهيا ،مع تعزيز التعاون فامي بني الواكلت وفامي بني بدلان اجلنوب والتوعية ابملعاهدات ادلولية مثل الربوتوكول
املتعلق ابتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات.
 .3وعىل نفس املنوال ،مفن شأأن مكتب للويبو يف السلفادور حبمك موقعه أأن خيدم عدة أأغراض من بيهنا تعزيز التعاون
فامي بني بدلان منطقة أأمرياك الوسطى والربط بواكلت دولية و /أأو ماكتب ملكية فكرية أأخرى يف أأمرياك الوسطى وامجلهورية
ادلومينيكية والاكرييب ،واليت ميكن اس متداد املساعدة التقنية مهنا .كام أأن من شأأنه أأن يقوي حامية حقوق امللكية الفكرية
واسرتاتيجيات س ياسات امللكية الفكرية العامة مبا يفيد [الشعب] وا ألرايض الواقعة مضن النطاق اجلغرايف للمكتب امااريج.
 1ترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية (بصيغهتا املبينة يف الوثيقة  )A/55/13 Prov.يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإلهيا.
 2تنص الفقرة  6من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ينبغي أأن حيدّد الاقرتاح [ ]...املغزى من املكتب امااريج ويقرتح وليته مع
بيان :أأية احتياجات وا ألغراض والنطاق املقرتح ل أأنشطة ،مبا فهيا الأنشطة ا إلقلميية اإن وجدت؛ وبيان القمية املءافة اإىل أأنشطة تنفيذ برامج املنظمة ،مع اإيالف
عناية خاصة لالعتبارات احملدّدة يف القسمني دال [الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية] وهاف [اجلوانب اجلغرافية/املواقع]".
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 .4وستبقى للمكتب الوطين (جسل امللكية الفكرية) سلطاته ،غري أأن املكتب الوطين للملكية الفكرية ،اذلي يتخذ من
املركز الوطين للتسجيل مقر ًا هل ،سيشارك يف أأعامل برامج الويبو للتواصل والتوعية يف جمال امللكية الفكرية ،كام سريفع
مس توى الوعي ابمللكية الفكرية وفهمها واحرتاهما.
الولية املقرتحة للمكتب امااريج:2
الغرض:2

[انظر اجلزف املعنون "نطاق ا ألنشطة املقرتح"].
نطاق ا ألنشطة املقرتح( 2مبا يف ذكل ا ألنشطة ا إلقل ميية اإن وجدت:)3
املهام وا ألنشطة املتوّخ اإعدادها
 .5رعاية تعاون أأوثق من أأجل الرتوجي لتطوير امللكية الفكرية وتعزيز التعاون بني بدلان أأمرياك الوسطى والاكرييب
وامجلهورية ادلومينيكية.
 .6وتوس يع نطاق امللكية الفكرية لتلبية الاحتياجات من بناف القدرات وتعزيز التعاون ألمرياك الوسطى وامجلهورية
ادلومينيكية والاكرييب.
 .7والرتوجي ملعاهدات الويبو وخدماهتا العاملية مثل معاهدة التعاون بشأأن الربافات واتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل
للعالمات واتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للرسوم والامنذج الصناعية ومعاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات
املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قرافة املطبوعات وغريها.
 .8والتشجيع عىل اس تخدام خدمة الويبو للوساطة والتحكمي والرتوجي لها ،مع تعزيز املشاريع املؤسس ية للمركز الوطين
للتسجيل ابلسلفادور املتعلقة ابإنشاف مركز للتحكمي والوسائل البديةل لتسوية املنازعات عىل الصعيد ا إلقلميي.
 .9ومساعدة ادلول يف أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية والاكرييب يف املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية ،ل س امي ما
يتعلق من ذكل ابلتعاون وبناف القدرات املؤسس ية.
 .10وتشجيع ودمع وتعزيز هيئات الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية
والاكرييب.
 .11والرتوجي لإنشاف أأاكدميية إاقلميية للملكية الفكرية ألمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية والاكرييب.
 .12واملساعدة عىل توظيف امللكية الفكرية من أأجل رعاية نقل التكنولوجيا ودمع مراكز التكنولوجيا والابتاكر ،مع تعزيز
ش بكة  CATI-CARDا إلقلميية.
 .13وا ألنشطة ا ألخرى املعمتدة يف برانمج ومزيانية الويبو.
 3تنص الفقراتن  10و(10اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :جيوز أأن ينفّذ املكتب امااريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق
ا ألسايس احملدّد يف الفقرة  ،7مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ويدمعها ،يف حال موافقة البدلان اليت سيشملها املكتب امااريج
عىل ذكل .ول مت ّس تكل ا ألنشطة حبقوق أأي بدل أخر يف املنطقة ا إلقلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو العادية ،ل س امي عىل الصعيد الوطين ،مبا يشمل
تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإىل تكل البدلان مبارشة من مقر الويبو الرئييس".
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اإسهام املكتب امااريج يف تنفيذ برانمج الويبو:2

[انظر اجلزف املعنون "نطاق ا ألنشطة املقرتح"].
املساهة املقرتحة للبدل املءيف يف تشغيل املكتب امااريج( 4مثل توفري املاكتب أأو تغطية تاكليف املرافق أأو ا ألمن):
املوقع
مدينة سان سلفادور :مقر املركز الوطين للتسجيل جبوار الأاكدميية الوطنية للملكية الفكرية.
املزااي واملعامةل ادلبلوماس ية
 .14س يقدنم مقرتح اإىل وزارة خارجية مجهورية السلفادور للنظر يف منح مدير املكتب امااريج للويبو مزااي ل تقل فء ًال
عن تكل اليت من شأأن املدير أأن يس متتع هبا يف مقر الويبو الرئييس ،مبعىن الصالحيات املمنوحة ألفراد البعثات ادلبلوماس ية
يف البالد ،مما يشمل زوج املدير و أأبناؤه القرص .وس يكون ذكل لكه وفق ًا للواحئ التنظميية احلالية ألعءاف السكل ادلبلومايس
املقميني يف السلفادور.

 .15ووفق ًا ملا يرسي من القانون ادلويل عىل البعثات ادلبلوماس ية املقامة يف البالد ،ومع مراعاة [ترشيعات السلفادور]
ذات الصةل ،س يكون للمكتب امااريج للويبو حرمة ل تنهتك ،وستنطبق هذه احلرمة عىل جسالته وممتلاكته و أأصوهل.

الإعفافات من رضائب ادلخل وغريها من الرضائب
 .16س تقدم وزارة مالية السلفادور مقرتح ًا للنظر يف اإعفاف موظفي الويبو ادلبلوماس يني من الرضائب عىل الرواتب
واملاكفأت والبدلت اليت تدفعها الويبو ،من بني اإعفافات أأخرى ،وس يكون ذكل لكه وفق ًا للترشيعات الرضيبية والقوانني
ذات الصةل يف السلفادور.
 .17س ت َعد تصارحي تسمح ملوظف الويبو اذلي يشغل منصب املدير ابس ترياد مركبة وجتهزيات مزنلية وفق ًا للقوانني ذات
الصةل املنصوص علهيا يف الترشيعات الوطنية وادلولية ذات الصةل مث تقدنم اإىل السلطات املالمئة للنظر فهيا.
أأمن مسؤويل الويبو
 .18ستتخذ اماطوات الالزمة لءامن حامية مسؤويل الويبو عن طريق التوقيع عىل مذكرات تفامه مع الرشطة املدنية
الوطنية لتوفري حامية وافية.
وفود ا ألجانب
 .19ستتخذ خطوات تيرس هبا حكومة السلفادور من خالل الوزارة اخملتصة دخول ا ألشخاص املدعوين من ِقبل مكتب
الويبو اإىل السلفادور ألغراض رمسية وإاقامهتم ومغادرهتم ،وذكل مبا يامتىش مع قوانني الهجرة السلفادورية.

 4تنص الفقرة (11اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ل يفرض متويل املاكتب اماارجية ،من غري المتويل اذلي يوفره البدل
خمصص يف املزيانية العادية املعمتدة".
املءيف أأو بدل أخر يو ّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب ،أأي عبف مايل اإضايف عىل ادلول ا ألعءاف غري ما هو ّ
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 .20وس تع ُّد التصارحي الالزمة للسامح بعمل أأزواج مسؤويل الويبو ومعالهيم يف السلفادور ،رشيطة استيفاهئم الرشوط
القانونية ذات الصةل.
الإدارايت وا ألمور ا ألخرى ذات الصةل
 .21تتحمل الويبو التاكليف املتعلقة ابلتأأمني الطيب وتأأمني املسؤولية املدنية لس تخدام املركبات اللية وفق ًا للترشيعات
الوطنية السارية.
اإسهام املركز الوطين للتسجيل




موظفون اإداريون حمليون
توفري مبىن املكتب امااريج
دمع املرصوفات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت واملياكنياك وامادمات الكهرابئية واملوارد البرشية
والإدارة الالزمة لتشغيل املكتب

املزيانية



س يقدم املركز الوطين للتسجيل اقرتاح ًا مالي ًا مفص ًال لفتح مكتب الويبو.
الوثيقة املالية قيد الاعامتد.
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اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج

1

امس البدل الراغب يف فتح مكتب خاريج:
بصفة وطنية

☒

الهند
نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية

☐

اإذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ،فريىج ذكر لك البدلان املعنية أأو امس اجملموعة ا إلقلميية:

[ل ينطبق]
هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتاب ًة؟
نعم

☒

ل

☐

(تنص الفقرة  2من املبادئ التوجهيية بش أأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل " :ينبغي للك دوةل عءو ترغب يف
اس تءافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية ،أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقل ميية ،اإذا ما اتفق أأعءاؤها عىل ذكل ،أأن
ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا)".
مسوغات فتح مكتب خاريج:2
 .1لقد شقّت الهند طريق ًا حنو تطوير الاقتصاد القامئ عىل املعرفة مع الرتكزي الكبري عىل الابتاكر والارتقاف ابلتكنولوجيا.
ساس املنطقي لإنشاف مكتب خاريج جديد يف الهند.
وس توحض املؤرشات التالية ا أل َ
 .2وتعترب الهند اثين بدلان العامل من حيث عدد الساكن ،وقد ظهرت أأيء ًا بوصفها أأحد أأرسع الاقتصادات منو ًا يف العامل
يف عام  .2015فقد وقع اختيار تقرير مؤرش الابتاكر العاملي لعام  2015عىل الهند مكثال للبدلان احملققة لالبتاكر يف وسط
وجنوب أس يا يف فئة الرشحية ادلنيا من البدلان املتوسطة ادلخل .وي ِّقدم التقرير الهندَ بوصفها ممث ًال للبدلان "احملققة لالبتاكر"
عن طريق تقدمي رسد للكيفية اليت صاغ هبا البدل س ياسة الابتاكر امااصة به عىل مر الس نني وتقدمي رؤية بشأأن ما جنحت
الهند يف حتقيقه.
 .3وحتتل الهند مقة تصنيفات مؤرش الابتاكر العاملي لوسط وجنوب أس يا ،ويه واحدة من البدلان الامثنية املحققة
لالبتاكر يف العامل ،متفوق ًة عىل أأقراهنا فامي خيص درجة مؤرش الابتاكر العاملي العام خالل الفرتة من  2011اإىل  .2014وتبذل
حكومة الهند هجود ًا منسق ًة لتحديث البياانت امااصة ابلبارامرتات اخملتلفة ،مما سوف يعزز ترتيب الهند يف التصنيفات العامة
ملؤرش الابتاكر العاملي.
 .4وقد أأعطى برانمج حكومة الهند املس ّمى "اصنع يف الهند" دفع ًة قوي ًة للصناعة التحويلية يف الهند .وهيدف هذا
الربانمج اإىل تعزيز بيئة الابتاكر يف الهند ،وسوف يساعد الهند عىل حتقيق الرايدة العاملية يف اقتصاد املعرفة ويف التكنولوجيا.
 1ترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية (بصيغهتا املبينة يف الوثيقة  )A/55/13 Prov.يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإلهيا.
 2تنص الفقرة  6من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ينبغي أأن حيدّد الاقرتاح [ ]...املغزى من املكتب امااريج ويقرتح وليته مع
بيان :أأية احتياجات وا ألغراض والنطاق املقرتح ل أأنشطة ،مبا فهيا الأنشطة ا إلقلميية اإن وجدت؛ وبيان القمية املءافة اإىل أأنشطة تنفيذ برامج املنظمة ،مع اإيالف
عناية خاصة لالعتبارات احملدّدة يف القسمني دال [الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية] وهاف [اجلوانب اجلغرافية/املواقع]".

WO/PBC/25/12
Annex
64

 .5وقد أأطلقت محةل "الهند الناش ئة" طاقات رايدة ا ألعامل دلى الرشاكت الناش ئة ،فالعقول الشابة والنبهية ّتواقة اإىل
الانطالق والتقدم .ومن أأجل حث الرشاكت الناش ئة عىل حامية حقوق امللكية الفكرية ،طرحت حكومة الهند خط ًة ليك
تسهِّل عىل الرشاكت الناش ئة حامية حقوق امللكية الفكرية امااصة بربافات الاخرتاع والعالمات التجارية والتصاممي بدف ًا من
مرحةل اإيداع طلبات حقوق امللكية الفكرية حىت انهتاف الطلبات (مبا يف ذكل املنح أأو التسجيل).
 .6وتوفر مبادرة "الهند الرمقية" منص ًة ألفراد الشعب يك يعرضوا علهيا مواههبم ويطرحوا أأفاكرمه بشأأن طائفة متنوعة من
املوضوعات .وقد وصلت الثورة الرمقية أأيء ًا اإىل الابتاكرات ،ومن املتوقع حدوث املزيد واملزيد من الابتاكرات يف الهند يف
قطاعات مثل التعلمي والزراعة والرعاية الصحية والبيئة يف املس تقبل القريب .ونتيج ًة ذلكل ،من املرحج أأن يزداد عدد اإيداعات
امللكية الفكرية زايد ًة مطردةً.
 .7وسوف يكون لالبتاكر التكنولويج تأأثري هدام عىل الامنذج التقليدية اليت عفاها الزمن ،مما حي ِدث تغيريات
تحس نة تناسب العرص .وحيدث الابتاكر حالي ًا يف قطاعات عديدة يف الهند بدف ًا من املس تحرضات الصيدلنية
مس َ
والس يارات والطاقة والرعاية الصحية وصو ًل اإىل الإعالم واحلومكة والتعلمي .وحتتل الهند موقع الصدارة فامي خيص تكنولوجيا
ثناف كبري ًا عىل الابتاكر اماديم يف الس نوات القليةل
املعلومات وامادمات اليت تقوم عىل تكنولوجيا املعلومات .وقد تلقت الهند ً
املاضية ،وتطمح يف الوقت نفسه اإىل تسخري قوة الابتاكر يف املنتجات للمساهة بشلك كبري يف زايدة الطلب عىل خدمات
امللكية الفكرية العاملية.
 .8وتعمل الهند عىل الاس تفادة من العائد ادلميغرايف وسد الفجوة الابتاكرية املوجودة بني البدلان النامية والعامل املتقدم.
وسوف يتحقق المنو والتمنية الاقتصادية املس تدامة احلقيقية يف الهند ابلبتاكرات والتكنولوجيات واملنتجات وامادمات احمللية.
 .9وسوف تأأيت الهند قريب ًا بس ياس هتا الوطنية حلقوق امللكية الفكرية اليت سوف جتمع يف نس يج واحد بني نقاط قوة
احلكومة ومنظامت البحث والتطوير واملؤسسات التعلميية والكياانت التجارية ،مبا فهيا املؤسسات الصغرية واملتوسطة
واملتناهية الصغر والرشاكت الناش ئة ،وغريها من اجلهات املعنية لإجياد بيئة تساعد عىل الابتاكر .وهكذا فاإن الهند ،حىت وإان
اكنت تشهد ابلفعل طفر ًة يف اإيداعات حقوق امللكية الفكرية للربافات والعالمات التجارية ،فاإهنا عىل ُأهنبة الاس تعداد
لتحقيق قفزة يف مجيع اجلوانب املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية.
 .10وإاجاميل اإيداعات امللكية الفكرية ،ل س امي ا إليداعات احمللية ،يف الهند يف ازدايد دامئ .عىل سبيل املثال ،زادت
اإيداعات الربافات من ِقبل املقميني من  %18.45يف الثنائية  2006/2005اإىل  %28.22يف الثنائية  .2015/2014وميكن
للمكتب امااريج أأن حي ِفّز مو ِدعي الربافات احملليني يف الهند ويشجعهم عىل اإيداع املزيد واملزيد من الطلبات ادلولية من
خالل معاهدة التعاون بشأأن الربافات عن طريق تقدمي ادلمع التفاعيل وما يلزم من توجيه ،وتوفري اإماكنية النفاذ اإىل املوارد.
وسوف يؤدي هذا أأيء ًا اإىل تعزيز موارد الويبو املالية.
 .11أأما العالمات التجارية فزتداد اإيداعاهتا عىل مر الس نني ،وقد جتاوز عددها  200 000يف عام  ،2014-2013ومن
املتوقع هذا العام أأن يزيد هذا العدد بسهوةل عىل  .250 000واكنت الإيداعات الهندية متثل حنو  %95من مجموع الإيداعات
عىل مدى الس نوات القليةل املاضية .وميكن حتفزي عدد كبري من هؤلف املو ِدعني الهنود ،اذلين ل يزالون مكتفني ابمحلاية احمللية،
عىل حامية عالماهتم التجارية عىل الصعيد ادلويل من خالل ألية الويبو يف نظام مدريد اليت أأظهرت نتاجئ مش ِ ّجعة يف الهند،
اإذا توفرت املرافق واملوارد املبارشة من مكتب الويبو امااريج املقرتح يف الهند.

WO/PBC/25/12
Annex
65

 .12وقد نيرست الهند ابلفعل حامية حقوق امللكية الفكرية يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر اذلي
يسهم بشلك كبري يف التقدم الصناعي يف الهند عن طريق تقدمي منتجات وخدمات مبتكرة ،واكن هذا التيسري من خالل
التخفيض الكبري لرسوم اإيداعات حقوق امللكية الفكرية اليت تدفعها هذه املؤسسات .وبد أأ كثري من اإدارات حكومة الهند
تنفيذ برامج حمددة لزايدة تروجي حقوق امللكية الفكرية دلى املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر ،وهو ا ألمر
اذلي من شأأنه أأن يكّل متام ًا الهدف اذلي وضعته الويبو لهذه املؤسسات ،اإذا ُأنشئ مكتب خاريج يف الهند.
 .13ومن نمث فاإن اإنشاف مكتب خاريج جديد يف الهند من شأأنه أأن يكون مكس ب ًا يّ
للك من الهند والويبو عىل املديني
القريب والبعيد.
احتياجات املنتفعني ابمللكية الفكرية يف الهند
 .14طلبات الربافات :زاد عدد طلبات الربافات املودَعة يف الهند من  17 466يف عام  2004اإىل  45 802يف عام
 ،2015أأي قفز بنس بة  .%162وقد حتسن أأيء ًا ترتيب الهند فانتقلت من املرتبة احلادية عرش اإىل املرتبة السابعة خالل
الس نوات العرش املاضية من حيث اإيداع الطلبات .ومن املرحج أأن يس متر هذا الاجتاه التصاعدي ألن عدد الطلبات يزداد.
ومن اجلدير ابذلكر أأيء ًا أأن ما يقرب من  %75من الطلبات يو ِدعها مو ِدعون أأجانب.
 .15عءوية معاهدة التعاون بشأأن الربافات :اإن الفرص اليت تتيحها العوملة والثورة الرمقية تعين أأن كثري ًا من الرشاكت
الهندية ا ألخرى تتطلع اإىل أأن جتد لها موطئ قدم يف ا ألسواق العاملية .وتقدم لها معاهدة الويبو للتعاون بشأأن الربافات وس ي ًةل
فعا ًةل ومجدية من حيث التلكفة محلاية تكنولوجياهتا احلديثة يف حنو  148بدل ًا.
 .16وقد أأصبحت الهند عءو ًا يف معاهدة التعاون بشأأن الربافات يف عام  .1998ويف تكل الس نة ،أأودع خمرتعون هنود
بناف عىل معاهدة التعاون بشأأن الربافات ،وحبلول عام  2014تءاعف هذا العدد  100مرة فوصل اإىل
 14طلب ًا دولي ًا فقط ً
 1 428طلب ًا دولي ًا .وللتأأكد من أأن الرشاكت الهندية تس تفيد اس تفاد ًة اكم ًةل من عءوية الهند يف معاهدة التعاون بشأأن
الربافات ،يعمل مكتب الربافات الهندي بنشاط عىل تبين الانتفاع ابمادمات املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن الربافات
والرتوجي لها لتوس يع نطاق النفاذ اإىل مجموعة أأكرب من امادمات الفعاةل من حيث التلكفة اليت تبسط وتسهِّل معلية حامية
الربافات دولي ًا.
 .17اإدارة البحث ادلويل :أأصبح مكتب الربافات الهندي يف أأكتوبر  2013اإدار ًة للبحث ادلويل وإادار ًة للفحص المتهيدي
ادلويل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الربافات ،فانءمت الهند بذكل اإىل  16بدل ًا أخر يف تأأدية هذا ادلور .وذلكل فاإن
الرشاكت الهندية متتكل الن اإماكنية النفاذ ا ألسهل اإىل خدمات امللكية الفكرية احمللية الفائقة اجلودة ابلإضافة اإىل تكل
امادمات املتوفرة ابلفعل من اإدارات البحث ادلويل ا ألخرى .وبقاعدة بياانت الربافات امااصة ابملكتب ابلإضافة اإىل اإماكنية
النفاذ اإىل قواعد بياانت أأخرى يف مجيع أأحناف العامل ،يوفر املكتب تقارير البحث يف الربافات والتقارير المتهيدية بأأعىل جودة
وبأأسعار تنافس ية للغاية .وقد تلقى املكتب  1 173طلب ًا لتقارير البحث ادلويل و 30طلب ًا للفحص المتهيدي ادلويل حىت 31
ديسمرب .2015
 .18بروتوكول مدريد :ابنءامم الهند اإىل هذا الربوتوكول املتعلق ابتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات يف يوليو
 ،2013أأصبحت الرشاكت الهندية متتكل أأيء ًا اإماكنية النفاذ اإىل وس يةل بس يطة وفعاةل من حيث التلكفة وسهةل الاس تعامل
محلاية عالماهتا التجارية يف ا ألسواق العاملية .وقد أأصبح نظام مدريد بواب ًة دلخول مودعي الطلبات الهنود اإىل ا ألسواق
العاملية ،كام أأنه يفتح الباب أأمام الرشاكت ا ألجنبية اليت تسعى اإىل اإنشاف مؤسسات جتارية يف السوق الهندية .وحىت 31
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ديسمرب  ،2015ورد اإىل جسل العالمات التجارية يف الهند  20 094طلب ًا دولي ًا ي ِ ّعني الهند ،ومن املرحج أأن يتءاعف هذا
العدد يف الس نوات املقبةل.
الولية املقرتحة للمكتب امااريج:2
الغرض:2
 .19والهدف العام اذلي تسعى الهند اإىل حتقيقه ابس تءافة مكتب خاريج هو تطوير نظام ملكية فكرية دويل متوازن
وفعال يم ِكّن من الابتاكر والإبداع لصاحل الهند والويبو واجلهات املعنية ا ألخرى .كام أأن فتح الويبو ملكتب خاريج يف الهند
من شأأنه أأن حي ِ ّسن نوعية امادمات اليت تقدهما الويبو و أأن ي ّ ِعزز أأيء ًا دور الويبو الفريد مكنظمة خدمات عاملية.
 .20ووجود مكتب خاريج يف الهند من شأأنه أأيء ًا أأن ي ّ ِعزز قدرة الويبو عىل أأداف هماهما ا ألساس ية ابلطرائق التالية:
" "1الرتوجي ألنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية ودمعها،
" "2والتنفيذ الفعال ألنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفافات،
" "3والرتوجي ملعاهدات الويبو،
" "4وتنفيذ اسرتاتيجيات فعاةل للتواصل والتوعية.
نطاق ا ألنشطة املقرتح( 2مبا يف ذكل ا ألنشطة ا إلقل ميية اإن وجدت:)3
همام املكتب امااريج املقرتحة يف الهند:
بناف عىل التقيمي ا ألويل ،أأن يءطلع املكتب امااريج يف الهند ابملهام التية:
[ .21تتوّخ الهند]ً ،
" "1تمتثل اإحدى همام الويبو الرئيس ية يف تقدمي خدمات امللكية الفكرية العاملية .وتدر هذه امادمات نس بة هائةل
من اإجاميل موارد الويبو املالية .ومن همام الويبو ا ألساس ية ا ألخرى تقدمي املساعدة التقنية للبدلان النامية
والبدلان ا ألقل منو ًا .وحتصل الويبو عىل  %96تقريب ًا من اإيراداهتا من رسوم امادمات اليت تقدهما يف اإطار
أأنظمهتا العاملية للملكية الفكرية ،أأل ويه معاهدة التعاون بشأأن الربافات ،ونظام مدريد للعالمات ،ونظام
لهاي للتصاممي ،ومركز الويبو للتحكمي والوساطة ،اإخل .ويسهم نظام معاهدة التعاون بشأأن الربافات ونظام
مدريد بنحو  %77و %16من اإجاميل اإيرادات الويبو .و ألن الهند عءو يف يّ
لك من نظام معاهدة التعاون
بشأأن الربافات ونظام مدريد ،فاإن مكتب الويبو يف الهند سوف يوفر بيئة مواتية مالق مزيد من الاهامتم
هبذين النظامني ،مما يؤدي اإىل مزيد من اإيداعات امللكية الفكرية فتنتج عن ذكل زايدة يف اإيرادات الويبو.
" "2ويمتث ّل جزف أأسايس من امادمات اليت ت ِّقدهما الويبو فامي خيص أأنظمهتا العاملية للملكية الفكرية يف توفري خدمات
الإعالم واملساعدة ملس تخديم ا ألنظمة .عىل سبيل املثال ،بلغ يف عام  2015مجموع الاس تفسارات اليت تلقهتا
ادلائرة الإعالمية ملعاهدة التعاون بشأأن الربافات داخل شعبة الويبو القانونية للمعاهدة  11 192اس تفساراً
 3تنص الفقراتن  10و(10اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :جيوز أأن ينفّذ املكتب امااريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق
ا ألسايس احملدّد يف الفقرة  ،7مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ويدمعها ،يف حال موافقة البدلان اليت سيشملها املكتب امااريج
عىل ذكل .ول ّمتس تكل ا ألنشطة حبقوق أأي بدل أخر يف املنطقة ا إلقلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو العادية ،ل س امي عىل الصعيد الوطين ،مبا يشمل
تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإىل تكل البدلان مبارشة من مقر الويبو الرئييس".
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(رسائل ابلربيد الإلكرتوين ،وماكملات هاتفية ،وفاكسات) ،أأ ني مبعدل  932اس تفسار ًا يف الشهر أأو 45
اس تفسار ًا يف اليوم .واكن  %47من تكل الاس تفسارات يف عام  2015عن طريق الهاتف ،أأ ني ما يقرب من
 438ماكملة هاتفية يف الشهر .واكن ابلإماكن حتديد مصدر  %91.7من املاكملات الهاتفية يف عام  .2015فبلغ
عدد املاكملات املس تلمة يف عام  2015اليت [اس تطاعت الهند] حتديد مصدرها  5 458ماكملة ،مهنا 456
ماكملة ( )%8.35من البدلان الس يوية .وميكن للمكتب امااريج يف الهند أأن يؤدي خدم ًة حيوي ًة دلمع أأنظمة
امللكية الفكرية العاملية امااصة ابملنظمة يف املناطق الزمنية الس يوية بتلكفة ميسورة للغاية.
" "3وسوف يءيف مكتب الويبو امااريج اإضاف ًة قمي ًة اإىل ش بكة الويبو العامة لالس تجابة لطلبات الزابئن .ففي
حاةل اتصال خشص برمق الويبو العام قبل ساعات العمل يف جنيف ،ميكن تلقي املاكملة تلقائي ًا والرد علهيا يف
الهند.
" "4وسوف يكون املكتب امااريج يف الهند قادر ًا عىل تقدمي ادلمع التقين فامي يتعلق بش ىت برامج املساعدة التقنية
اليت تدار يف قطاع الويبو للبنية التحتية العاملية مثل اإنشاف مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اليت جتعل
املعلومات املتعلقة ابلربافات وغريها من املعلومات العلمية والتقنية متاح ًة ملاكتب امللكية الفكرية واجلامعات
واملؤسسات البحثية يف مجيع أأحناف الهند وغريها من البدلان النامية .وقد يكون تقدمي ادلمع التقين املكثف من
خالل مكتب خاريج يف الهند عىل يد خرباف اتبعني للمكتب امااريج املقرتح ،وليس من خالل اإرسال خرباف
من املقر الرئييس ،أأكرث فاعلي ًة من حيث التلكفة.
" "5وميكن للمكتب امااريج املقرتح أأن يوفر للويبو تلكف ًة كبري ًة لتنفيذ ش ىت أأنشطة تكوين الكفافات مثل تنظمي
املؤمترات ،واحللقات ادلراس ية التدريبية ،ومدارس الويبو الصيفية ،والتدريب التقين لفاحيص الربافات أأو
العالمات التجارية ،والزايرات ادلراس ية ،والتدريب يف ماكتب الربافات الهندية .وهذا أأمر ل بد منه لتقليل
نفقات مزيانية الويبو ،ل س امي نقات السفر والرتتيبات اللوجستية ا ألخرى.
أأهداف املكتب امااريج املقرتح يف الهند
 .22فامي ييل أأهداف املكتب امااريج املقرتح يف الهند:
" "1الرتوجي مادمات الويبو العاملية مثل نظام معاهدة التعاون بشأأن الربافات ونظام مدريد ،اإضاف ًة اإىل التنس يق مع
احلكومة لالنءامم اإىل أأنظمة أأخرى يف الس نوات القادمة،
" "2وتقدمي خدمات تتسم ابلكفافة يف الوقت املناسب للمس تخدمني ومو ِدعي الطلبات يف نظام معاهدة التعاون
بشأأن الربافات ونظام مدريد ،وقواعد البياانت العاملية مثل ركن الربافات ( ،)PATENTSCOPEابلإضافة
اإىل خدمات مركز الويبو للتحكمي والوساطة،
" "3والتعاون مع اإدارة الس ياسة الصناعية والرتوجي ( ،)DIPPوماكتب امللكية الفكرية الهندية مبا يف ذكل مكتب
املراقب العام للربافات والتصاممي والعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية ،اإضاف ًة اإىل مسجل حق املؤلف،
والصناعات الهندية ،واملؤسسات التجارية ،ورابطات الصناعات ،والغرف التجارية من أأجل تطوير وتعزيز
مرشوعات الرشاكة العاملية امااصة ابلويبو مثل مرشوع الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا امارضاف WIPO
 GREENومرشوع الويبو املتعلق ابلبحث ،RE:SEARCH
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" "4والتنس يق مع اإدارة الس ياسة الصناعية والرتوجي ( ،)DIPPوماكتب امللكية الفكرية الهندية مبا يف ذكل مكتب
املراقب العام للربافات والتصاممي والعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية ،اإضاف ًة اإىل مسجل حق املؤلف،
ومساعدة مقر الويبو الرئييس عىل القيام بأأنشطة لتطوير قاعدة بياانت معارف الويبو "،"IP Advantage
" "5والتعاون مع واكلت ا ألمم املتحدة املوجودة يف الهند لتنظمي أأنشطة برامج التوعية يف اإطار التعاون فامي بني
الواكلت،
" "6ومساعدة املقر الرئييس عىل التنس يق مع خرباف يف امللكية الفكرية وواضعي س ياسات من الهند من أأجل
الاس تفادة من خربة الهند يف اس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية من أأجل الابتاكر من خالل مشاركة هؤلف
امارباف يف الاجامتعات،
خصص.
" "7ودمع امادمة اليت تقدهما الويبو عىل مدار الساعة خالل الإطار الزمين امل ن
ارتباط أأهداف الويبو الاسرتاتيجية بأأهداف املكتب امااريج املقرتح يف الهند:
أأهداف الويبو الاسرتاتيجية

أأهداف املكتب امااريج
املقرتح يف الهند

اثني ًا .تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز ا ألول

نعم

اثلث ًا .تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية

نعم

سابع ًا .امللكية الفكرية وقءااي الس ياسات العامة العاملية

نعم

اثمن ًا .ألية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول ا ألعءاف ومجيع أأحصاب املصاحل

نعم

رابع ًا .تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها

نعم

اإسهام املكتب امااريج يف تنفيذ برانمج الويبو:2
 .23وفتح مكتب خاريج للويبو يف الهند من شأأنه أأن يءيف قمي ًة وكفاف ًة وفعالي ًة لتنفيذ الربامج بطريقة منسقة .واملكتب
قرتح من شأأنه أأن ي ِكّل العمل اذلي يءطلع به يف مقر الويبو يف جنيف .وسوف حيدث ذكل مع مراعاة عدم
امااريج امل َ
ً
ازدواجية العمل ،ومع مراعاة الاس تغالل ا ألمثل ملوارد الويبو .وسوف يكون هذا املكتب فعال من حيث التلكفة وسوف
يليب احلاجة املزتايدة مادمات امللكية الفكرية يف الهند ،ومن نمث سوف يؤدي دور ًا همامً يف التمنية الاقتصادية الشامةل يف البدل
قرتح جزف ًا ل يتجز أأ من اإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل
وسوف ي ّ ِعزز اقتصاد الهند القامئ عىل املعرفة .وسوف يكون املكتب امل َ
النتاجئ وإاطارها التنظميي.
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 .24وتعتقد الهند أأن اإنشاف مكتب خاريج جديد يف الهند من شأأنه أأن يءيف قمي ًة هائ ًةل لوضع الويبو احلايل ،عن طريق
املزااي التية:
" "1سوف ينشئ ألية تواصل قوية مع أأحصاب املصاحل احملليني يف الهند ،ول ميكن اإنشاف هذه اللية من خالل
الزايرات والبعثات غري املنتظمة .ومن املر نجح أأن يسهم املكتب امااريج يف حتقيق تعاون مكثف بني الويبو
وحكومة الهند لتلبية مطالب املنتفعني خبدمات الويبو،
" "2وسوف يساعد عىل حتقيق وفورات كبرية يف نفقات السفر ،ألنه سوف يقلل عدد البعثات اليت يلزم أأن تقوم
هبا أأفرقة مقر الويبو الرئييس لالضطالع بش ىت ا ألنشطة يف الهند،
" "3وسوف يساعد وجود مكتب خاريج يف الهند عىل عقد مزيد من ا ألنشطة مثل احللقات ادلراس ية وحلقات
العمل ،مما يعزز تكوين الكفافات وتوفري أأنشطة املساعدة التقنية يف الهند،
" "4وسوف تصبح تغطية الويبو اجلغرافية أأكرث مشو ًل وعاملي ًة مع تعزيز ش بكة زابئهنا العاملية عن طريق تقدمي
خدمات الويبو اليت ل يس تطيع مقر الويبو الرئييس تقدميها وحده،
" "5وسوف يكون املكتب امااريج يف الهند جزف ًا ل يتجز أأ من ش بكة ماكتب الويبو العاملية كوس يةل لتقدمي
خدمات تتسم ابلكفافة يف الوقت املناسب ألحصاب املصاحل داخل الهند وخارهجا.
 .25وسوف يزداد بوجه عام رضا املس تفيدين من خدمات الويبو ،وسوف يزداد اإجناز العمل ،مما يعزز صورة الويبو
ومسعهتا بوصفها املقدم العاملي ا ألول مادمات امللكية الفكرية.
 .26يبلغ فارق التوقيت الزمين بني الهند ومقر الويبو يف جنيف أأربع ساعات ونصف الساعة يف الش تاف وثالث ساعات
ونصف الساعة يف الصيف .ونتيج ًة ذلكل ،ل ميكن أأن يزتامن من ساعات العمل الاعتيادية بني هذين املوقعني حالي ًا سوى
ساعات قليةل .ويتسبب ذكل يف تقييد كبري للتواصل الفعال يف الوقت املناسب بني مقر الويبو واملؤسسات الهندية .ووجود
مكتب خاريج للويبو يف الهند من شأأنه أأن يزيل هذا العائق الكبري اذلي يعوق تواصل الويبو مع الهند.
 .27ول يوجد يف الوقت احلارض سوى مكتب خاريج واحد يف منطقة أس يا واحمليط الهادئ ،أأل وهو مكتب س نغافورة.
ول يعود عىل الهند أأي فائدة مبارشة من وجود هذا املكتب امااريج يف س نغافورة ،ألنه عىل خري تقدير خيدم منطقة رابطة
أأمم جنوب رشق أس يا فقط .و ألن الطلب عىل خدمات امللكية الفكرية يف الهند يزداد أأضعاف ًا مءاعفة ،فاإن املكتب امااريج
املقرتح يف الهند س يكون يف موقع جيد لتلبية الطلب املزتايد عىل نظام امللكية الفكرية يف الهند ،وس يكون أأيء ًا مفيد ًا يف
حتقيق أأهداف الويبو العامة.
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املساهة املقرتحة للبدل املءيف يف تشغيل املكتب امااريج( 4مثل توفري املاكتب أأو تغطية تاكليف املرافق أأو ا ألمن):
الاس تدامة املالية /حيادية املوازنة
 .28عرضت حكومة الهند توفري مبىن مناسب دون مقابل للمكتب املقرتح .وقد نقلت ذكل ابلفعل وزيرة التجارة
والصناعة يف الهند اإىل املدير العام للويبو (مرفق طيه نسخة من اماطاب) .وسوف توفر أأيء ًا ا ألاثث واملعدات ا ألساس ية،
ابلإضافة اإىل الرتتيبات ا ألمنية املناس بة لتشغيل املكتب .وسوف ينظر أأيء ًا يف منح امتيازات وحصاانت مماثةل لتكل
الامتيازات واحلصاانت املمنوحة للواكلت املتخصصة ا ألخرى التابعة ل أأمم املتحدة فور اختاذ قرار ابإنشاف مكتب خاريج يف
الهند.
 .29املوارد وفعالية التاكليف :اإن املساهامت املالية والعينية املقدمة من احلكومة الهندية س تكون اإحدى الفوائد الكربى
لإنشاف مكتب خاريج يف الهند .والتقدمي اجملاين للمبىن سوف يزحي عن عاتق الويبو الالزتام الطويل ا ألجل املتعلق ابملبىن.
وحينئذ سوف تيرس الهند أأيء ًا التعاون مع الويبو لتشغيل املكتب واس تخدامه يف تعزيز قءية حقوق امللكية الفكرية يف
الهند ويف املنطقة بأأرسها.

 4تنص الفقرة (11اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ل يفرض متويل املاكتب اماارجية ،من غري المتويل اذلي يوفره البدل
خمصص يف املزيانية العادية املعمتدة".
املءيف أأو بدل أخر يو ّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب ،أأي عبف مايل اإضايف عىل ادلول ا ألعءاف غري ما هو ّ
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اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج

1

امس البدل الراغب يف فتح مكتب خاريج:
بصفة وطنية

☒

اإيران (مجهورية – الإسالمية)
☐
نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية

اإذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ،فريىج ذكر لك البدلان املعنية أأو امس اجملموعة ا إلقلميية:

[ل ينطبق]
هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتاب ًة؟
نعم

☒

ل

☐

(تنص الفقرة  2من املبادئ التوجهيية بش أأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل " :ينبغي للك دوةل عءو ترغب يف
اس تءافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية ،أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقل ميية ،اإذا ما اتفق أأعءاؤها عىل ذكل ،أأن
ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا)".
مسوغات فتح مكتب خاريج:2
 .1نظر ًا اإىل القدرات الفريدة اليت تمتتع هبا مجهورية اإيران ا إيلسالمية يف جمال الإنتاج الفكري ،وإاىل الإجنازات الهائةل اليت
حققهتا يف جمال امللكية الفكرية عىل الصعيدين ا إلقلميي وادلويل واليت مكنهتا من احتالل املرتبة ا ألوىل يف املنطقة خالل
الس نوات املاضية .وتعزى هذه الإجنازات أأساس ًا اإىل الرتكزي الوطين عىل حامية تطور العمل والتكنولوجيا والإنتاج الفكري يف
اإطار وثيقة أفاق التمنية عىل مدى  20عام ًا (أفاق عام  ،)2020وخارطة الطريق العلمية الشامةل للبدل ،وقواعد الس نة الثالثة
والرابعة واماامسة من خطط التمنية الاقتصادية ايسمس ية اليت أأدت اإىل منو مكي ونوعي للطالب والباحثني واجلامعات.
 .2وسعي ًا اإىل حتقيق هذه ا ألهداف ونظر ًا اإىل الرتكزي الوارد يف الواثئق املذكورة عىل تمنية وتعزيز امللكية الفكرية يف
[مجهورية اإيران ا إيلسالمية] ،قامت منظمة ادلوةل لتسجيل جحج امللكية واملمتلاكت يف مجهورية اإيران ا إيلسالمية
(مركز امللكية الفكرية) بوصفها الإدارة اخملتصة بتسجيل املمتلاكت الصناعية وهجة التصال الوطنية التابعة مجلهورية اإيران
ا إيلسالمية مع الويبو برتوجي أأهية امللكية الفكرية يف القطاعني العام وامااص ،ول س امي خالل الس نوات ايسمس عرشة املاضية.
 .3وإاضافة اإىل تنظمي برامج وفعاليات مشرتكة مع الويبو ،نظمت املنظمة املذكورة أأكرث من  300حلقة معل وندوة يف
خمتلف أأحناف البالد ابلتعاون مع حدائق العلوم والتكنولوجيا ،وغرف التجارة ا إلقلميية واجلامعات والهيئات والواكلت
ا ألخرى املعنية.

 1ترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية (بصيغهتا املبينة يف الوثيقة  )A/55/13 Prov.يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإلهيا.
 2تنص الفقرة  6من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ينبغي أأن حيدّد الاقرتاح [ ]...املغزى من املكتب امااريج ويقرتح وليته مع
بيان :أأية احتياجات وا ألغراض والنطاق املقرتح ل أأنشطة ،مبا فهيا الأنشطة ا إلقلميية اإن وجدت؛ وبيان القمية املءافة اإىل أأنشطة تنفيذ برامج املنظمة ،مع اإيالف
عناية خاصة لالعتبارات احملدّدة يف القسمني دال [الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية] وهاف [اجلوانب اجلغرافية/املواقع]".
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 .4وجتدر الإشارة اإىل أأنه حرص ًا عىل المنو العلمي والتمنية يف البدل وسعي ًا اإىل الاس تفادة من الإنتاج الفكري ،شهدت
حدائق العلوم والتكنولوجيا ،اليت تؤدي دور ًا هام ًا يف تسويق ا ألفاكر ،منو ًا مطرد ًا حبيث أأصبحت هناك حديقة للعلوم
والتكنولوجيا يف مجيع احملافظات تقريب ًا .ووفرت منظمة ادلوةل لتسجيل جحج امللكية واملمتلاكت يف مجهورية اإيران ا إيلسالمية،
املسؤوةل عن إازاكف الوعي ابمللكية الفكرية يف القطاعني العام وامااص ،تدريب ًا وطني ًا عىل امللكية الفكرية وتدريب ًا دولي ًا عىل
امللكية الفكرية ،منه حلقة العمل ن
املنظمة لفائدة فاحيص مكتب امللكية الصناعية يف أأفغانس تان؛ وتلقت مؤخر ًا طلب ًا من
مكتب امللكية الفكرية يف طاجيكس تان لتدريب فاحيص مكتب امللكية الفكرية يف هذا البدل.
 .5وتمتتع اإيران (مجهورية -الإسالمية) بتعاون ممتاز مع منظمة التعاون الاقتصادي ،واس تءافت ادلورة الثالثة للجنة
التنس يق ملنظمة التعاون الاقتصادي املعنية ابمللكية الفكرية يف طهران خالل هذا العام .واقرتحت ،يف هذه ادلورة ،تنظمي
حلقة معل بشأأن امللكية الفكرية ابللغتني الفارس ية والإنلكزيية للمشاركني من مجيع ادلول ا ألعءاف يف منظمة التعاون
الاقتصادي ،واعتمد هذا الاقرتاح يف دورة جملس التخطيط ا إلقلميي التابع ملنظمة التعاون الاقتصادي.
 .6ونظر ًا اإىل ا ألنشطة املذكورة أنف ًا وخربة مجهورية اإيران ا إيلسالمية اليت تتجاوز  90عام ًا يف جمال تسجيل وحامية امللكية
الفكرية وإاىل املاكنة املرموقة للبدل يف املنطقة ،أأصبحت بدلان املنطقة تقرتب مهنا لالس تفادة من خرباهئا وخرباهتا.
 .7ومع ذكل ،أأدت هذه القدرات وتعزيز وتمنية امللكية الفكرية يف مجهورية اإيران ا إيلسالمية وزايدة احتياجات وطلبات
تسجيل وحامية املمتلاكت الصناعية عىل الصعيدين الوطين وادلويل خالل الس نوات ا ألخرية ،كام يتبني من الإحصافات اليت
نرشهتا الويبو ،اإىل زايدة طلبات الربافات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية زايدة ملحوظة يف عايم  2013و.2014
ومن مث ،أأصبح مكتب اإيران للربافات والتصاممي الصناعية من أأبرز  20مكتب ًا يف ادلول ا ألعءاف يف الويبو .و أأدى تزايد معدل
الطلبات اإىل أأن حتتل مجهورية اإيران ا إيلسالمية املرتبة ا ألوىل من حيث جحم الطلبات يف املنطقة يف عام .2014
 .8ومن اجلدير ابذلكر أأن الزايدة يف الطلبات اكنت نتيجة إازاكف الوعي العام ابمللكية الفكرية وإارساف وترس يخ ثقافة احرتام
امللكية الفكرية يف [مجهورية اإيران ا إيلسالمية] ،وكذكل توفري البىن التحتية القانونية احملكة ،ومهنا القواعد واللواحئ احملدثة
والشامةل يف جمال امللكية الصناعية ،والانءامم اإىل اتفاقيات امللكية الفكرية خالل الس نوات العرش املاضية ،مبا يف ذكل
أأنظمة التسجيل ادلولية ،ويه اتفاق مدريد وبروتوكوهل بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (نظام مدريد) ،ونظام لش بونة بشأأن
التسجيل ادلويل لتسميات املنشأأ (نظام لش بونة) ومؤخر ًا ،اإىل معاهدة التعاون بشأأن الربافات (نظام الربافات ادلويل).
 .9ونظر ًا اإىل زايدة الطلبات والاحتياجات لس تغالل وتسويق هذه املمتلاكت ،فال شك يف أأن اإنشاف مكتب خاريج
للويبو يف مجهورية اإيران ا إيلسالمية سيسهم اإسهام ًا جلي ًال يف تعزيز امللكية الفكرية ويف حتقيق أأهداف املنظمة العاملية للملكية
الفكرية يف مجهورية اإيران ا إيلسالمية نظر ًا اإىل أأنشطهتا املبيننة أنف ًا.
 .10وتع ُّد مجهورية اإيران ا إيلسالمية اإحدى ادلول ا ألعءاف املؤسسة ل أأمم املتحدة ،ومنظمة التعاون الاقتصادي ،وحركة
عدم الاحنياز ،ومنظمة التعاون الإساليم ،ومنظمة ا ألوبك .وييل بيان ماكتب املنظامت ادلولية القامئة يف طهران:
ا ألمم املتحدة ،ومكتب ا ألمم املتحدة املعين ابخملدرات واجلرمية ،وصندوق ا ألمم املتحدة للساكن ،واملعهد الثقايف ملنظمة التعاون
الاقتصادي ،و أأمانة منظمة التعاون الاقتصادي ،والفاو ،والاحتاد الربملاين ألمانة ادلول ا ألعءاف يف منظمة التعاون الإساليم،
واملنظمة ادلولية للهجرة ،وا إليسيسكو ،واليونيدو ،ومركز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب التابع لليونيدو ،ومركز ا ألمم املتحدة
ل إالعالم ،وبرانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ ،واليونيسف ،وبرانمج ا ألمم املتحدة للمس توطنات البرشية ،واليونسكو ،وبعثة ا ألمم
املتحدة لتقدمي املساعدة اإىل أأفغانس تان ،وبعثة ا ألمم املتحدة لتقدمي املساعدة اإىل العراق ،وبرانمج ا ألغذية العاملي ،ومنظمة
الصحة العاملية ،ومفوضية ا ألمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،ومكتب ا ألمم املتحدة لتنس يق املساعدة الإنسانية املقدمة
اإىل أأفغانس تان ،و أأمانة امجلعية الربملانية الس يوية ،واللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر.
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 .11ونظر ًا اإىل املاكنة العلمية املمتزية مجلهورية اإيران ا إيلسالمية اإذ توفر جامعات اإيرانية عدة ماجس تري يف حقوق امللكية
الفكرية ،فاإن اإنشاف مكتب خاريج للويبو يف طهران س يؤدي دور ًا رئيس ي ًا يف تعزيز أأهداف املنظمة العاملية للملكية الفكرية
يف مجهورية اإيران ا إيلسالمية.
الولية املقرتحة للمكتب امااريج:2
الغرض:2

[انظر اجلزف املعنون "نطاق ا ألنشطة املقرتح"].
نطاق ا ألنشطة املقرتح( 2مبا يف ذكل ا ألنشطة ا إلقل ميية اإن وجدت:)3
 .12نطاق ا ألنشطة املزمع ملكتب الويبو يف مجهورية اإيران ا إيلسالمية:
 .13تقدمي خدمات دمع حملية ل أأنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت تديرها الويبو .وس تكون أأحد ا ألنشطة الرئيس ية لهذا
املكتب بعد اإنشائه يف مجهورية اإيران ا إيلسالمية التعاون الوثيق مع املكتب الوطين (مركز امللكية الفكرية) عىل الإسهام يف
حتسني اإنفاذ أأنظمة الويبو وتعزيز فعاليهتا ،مبا يف ذكل نظام مدريد ونظام لش بونة ونظام معاهدة التعاون بشأأن الربافات اليت
انءمت اإلهيا مجهورية اإيران ا إيلسالمية ،وكذكل توفري خدمات التسجيل ملقديم الطلبات بناف عىل ا ألنظمة املذكورة أنف ًا
ابلتعاون مع املكتب ادلويل للويبو؛
 .14توفري ادلمع التقين فامي يتعلق مبختلف برامج املساعدة التقنية اليت يديرها قطاع البنية التحتية العاملية التابع للويبو؛
 .15بناف القدرات العامة وتنفيذ أأنشطة تعاونية اإمنائية أأخرى؛
 .16تقدمي املساعدة التقنية واملشورة ألحصاب حقوق امللكية الفكرية من أأجل اس تخدام امللكية الفكرية لتطوير البالد،
وكذكل نقل التكنولوجيا .وجيب الإشارة اإىل أأن مجهورية اإيران ا إيلسالمية دلهيا بعض املشاريع املشرتكة مع الويبو ،مبا يف ذكل
مرشوع السجاد ،وبد أأ تنفيذ مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر؛
 .17املساعدة يف تسويق امللكية الفكرية وتيسري التصال بني الصناعة والإدارات املعنية ابلإنتاجات الفكرية؛
 .18الاس تجابة ل أأهية املزتايدة اليومية لالبتاكر والإبداع وادلور اذلي جيب أأن تؤديه امللكية الفكرية يف الاقتصاد القامئ
عىل املعرفة يف مجهورية اإيران ا إيلسالمية.
اإسهام املكتب امااريج يف تنفيذ برانمج الويبو:2

[انظر اجلزف املعنون "نطاق ا ألنشطة املقرتح"].

 3تنص الفقراتن  10و(10اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :جيوز أأن ينفّذ املكتب امااريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق
ا ألسايس احملدّد يف الفقرة  ،7مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ويدمعها ،يف حال موافقة البدلان اليت سيشملها املكتب امااريج
عىل ذكل .ول ّمتس تكل ا ألنشطة حبقوق أأي بدل أخر يف املنطقة ا إلقلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو العادية ،ل س امي عىل الصعيد الوطين ،مبا يشمل
تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإىل تكل البدلان مبارشة من مقر الويبو الرئييس".
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املساهة املقرتحة للبدل املءيف يف تشغيل املكتب امااريج( 4مثل توفري املاكتب أأو تغطية تاكليف املرافق أأو ا ألمن):
 .19التسهيالت املتاحة لإنشاف املكتب امااريج للويبو يف مجهورية اإيران ا إيلسالمية:
( أأ) تقوم منظمة ادلوةل لتسجيل جحج امللكية واملمتلاكت يف مجهورية اإيران ا إيلسالمية ،اليت تعدُّ ،وفق ًا للامدة 52
من قانون تسجيل الربافات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية ،الإدارة اخملتصة ابمللكية الصناعية وهجة
التصال الوطنية يف مجهورية اإيران ا إيلسالمية مع الويبو واحتادات التفاقيات املعنية ،بءامن توفري لك
التسهيالت الالزمة لإنشاف املكتب امااريج للويبو يف مجهورية اإيران ا إيلسالمية .وس يخصص مبىن مناسب
ومنفصل مساحته  500مرت مربع يقع ابلقرب من مقر مركز امللكية الفكرية يف طهران لهذا الغرض وميكن
توس يعه عند الاقتءاف يف مرحةل لحقة.
(ب) وفامي يتعلق ابلنفقات الإدارية لهذا املكتب ،فوفق ًا للامدة  63من قانون تسجيل الربافات والعالمات التجارية
والتصاممي الصناعية ،ميكن اس تخدام  50ابملئة من عائدات النقد ا ألجنيب النامجة عن التسجيالت ادلولية
لنظم امللكية الصناعية لتعزيز املكتب وتزويده ابملعدات .وتغطي منظمة ادلوةل لتسجيل جحج امللكية
واملمتلاكت يف مجهورية اإيران ا إيلسالمية مجيع نفقات واحتياجات املكتب امااريج للويبو فهيا ،وفق ًا لسلطهتا
القانونية ،من خالل اس تخدام املصادر ا ألساس ية ل إاليرادات وغريها.

 4تنص الفقرة (11اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ل يفرض متويل املاكتب اماارجية ،من غري المتويل اذلي يوفره البدل
خمصص يف املزيانية العادية املعمتدة".
املءيف أأو بدل أخر يو ّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب ،أأي عبف مايل اإضايف عىل ادلول ا ألعءاف غري ما هو ّ
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اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج

1

امس البدل الراغب يف فتح مكتب خاريج:
بصفة وطنية

☒

كينيا
نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية

☐

اإذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ،فريىج ذكر لك البدلان املعنية أأو امس اجملموعة ا إلقلميية:
سوف يكون من السهل واملالمئ أأن ينتفع أأعءاف الويبو الخرين يف املنطقة مبكتب خاريج للويبو يف كينيا نظر ًا ملا ييل:


موقع كينيا املركزي يف الساحل الرشيق ألفريقيا.



اتصال كينيا ببدلان املنطقة ،ل س امي عن طريق النقل اجلوي حيث اإن الرحالت اجلوية بني معظم العوامص
ا ألفريقية ونريويب تس تغرق أأقل من أأربع ساعات.



مركز كينيا الاقتصادي ا إلقلميي.

[مل حتدد البدلان املشموةل ابلقرتاح ول البدلان املؤيدة هل].
هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتاب ًة؟
نعم

☒

ل

☐

(تنص الفقرة  2من املبادئ التوجهيية بش أأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل " :ينبغي للك دوةل عءو ترغب يف
اس تءافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية ،أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقل ميية ،اإذا ما اتفق أأعءاؤها عىل ذكل ،أأن
ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا)".

 1ترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية (بصيغهتا املبينة يف الوثيقة  )A/55/13 Prov.يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإلهيا.
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مسوغات فتح مكتب خاريج:2
مراعاة املبادئ امل ِّنظمة لإنشاف ماكتب الويبو اماارجية
 .1نظر ًا لس تقرار كينيا الس يايس والاقتصادي والاجامتعي ،وعالقهتا الودّية ابلويبو ،والزتاهما ابلتعاون ادلويل وا إلقلميي،
فاإن اس تءافة كينيا ملكتب الويبو امااريج سوف توفر بيئة مواتية ملراعاة املبادئ ا ألساس ية اليت ت ِّنظم اإنشاف ماكتب الويبو
اماارجية ،أأل ويه:
( أأ) أأن حتقق املاكتب اماارجية قمي ًة مءاف ًة وكفاف ًة وفعالي ًة يف تنفيذ الربامج بطريقة منسقة لس تكامل ما يءطلع به
من معل يف مقر الويبو الرئييس ولتفادي ازدواج اجلهود،
(ب) و أأن تليب ا ألولوايت واماصوصيات والاحتياجات امللموسة عىل الصعيد احمليل تلبي ًة فعا ًةل واكفي ًة،
(ج) و أأن تكون فعا ًةل من حيث التلكفة،
(د) و أأن تكون جزف ًا ل يتجز أأ من اإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ و أأساسها التنظميي.
خلفية كينيا يف جمال امللكية الفكرية

الاس تقرار الس يايس والاقتصادي والاجامتعي
 .2كينيا بدل انم يقع يف رشق أأفريقيا ،ويبلغ عدد ساكهنا  45.5مليون نسمة ،ويزيد هذا العدد مبقدار مليون نسمة س نو ًاي.
وقد حقّقت كينيا اإصالحات هيلكية واقتصادية كبرية أأسهمت يف المنو الاقتصادي املس تدام خالل العقد املايض .وتشمل
حتدايهتا التمنوية الفقر وعدم املساواة ،وضعف الاقتصاد يف مواهجة الصدمات ادلاخلية واماارجية.
الس ياق الس يايس
 .3يعترب نقل الصالحيات للسلطات احمللية أأكرب املاكسب اليت حتققت من دس تور أأغسطس  ،2010اذلي أ َذن بنظام
حمك س يايس واقتصادي جديد .وهذا النظام اجلديد حيدث تغيري ًا جذر ًاي ،وقد نعزز املسافةل وتقدمي امادمات العامة عىل
املس توايت احمللية .وهيدف جدول أأعامل احلكومة اإىل تعميق تنفيذ نقل الصالحيات وتعزيز مؤسسات احلمك ،مع التصدي يف
الوقت نفسه للتحدايت ا ألخرى مبا فهيا الإصالحات الزراعية وا ألمن لتحسني النتاجئ الاقتصادية والاجامتعية ،وترسيع المنو
والإنصاف يف توزيع املوارد ،واحلد من الفقر املدقع ،وتشغيل الش باب.
الاقتصاد
 .4منا اقتصاد كينيا بنس بة تقدنر بـ  %4.9يف الربع ا ألول من عام  ،2015مقا نر ًة بـ  %4.7يف الفرتة نفسها من عام ،2014
وذكل وفق ًا للمكتب الوطين الكيين ل إالحصاف .وساهت الزراعة والبنية التحتية وامادمات املالية وتكنولوجيا املعلومات
والتصالت يف المنو ،ولكن تراجعت الصناعة التحويلية والس ياحة .ومنا الاقتصاد بنس بة  %5.4يف عام  2014وبنس بة %6
يف عام  ،2015وذكل بدمع من اخنفاض تاكليف الطاقة ،والاستامثر يف البنية التحتية ،والزراعة ،والصناعة التحويلية وغريها
 2تنص الفقرة  6من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ينبغي أأن حيدّد الاقرتاح [ ]...املغزى من املكتب امااريج ويقرتح وليته مع
بيان :أأية احتياجات وا ألغراض والنطاق املقرتح ل أأنشطة ،مبا فهيا الأنشطة ا إلقلميية اإن وجدت؛ وبيان القمية املءافة اإىل أأنشطة تنفيذ برامج املنظمة ،مع اإيالف
عناية خاصة لالعتبارات احملدّدة يف القسمني دال [الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية] وهاف [اجلوانب اجلغرافية/املواقع]".
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من الصناعات .وسوف يساعد عىل احلفاظ عىل زمخ المنو وجود بيئة مس تقرة عىل صعيد الاقتصاد اللكي ،واس مترار
الاستامثر يف البنية التحتية ،وحتسن بيئة ا ألعامل التجارية ،والصادرات ،والتاكمل ا إلقلميي.
 .5وقد حافظت احلكومة أأيء ًا عىل الانءباط املايل والنقدي ،رمغ الءغط املزتايد من معلية نقل الصالحيات وارتفاع
أأجور القطاع العام .وقد ارتفع اإجاميل ادلين العام ولكنه ل يزال غري متءخم ،ويف الوقت نفسه ظلت معدلت التءخم
والفائدة مس تقرةً .وضعفت سوق ا ألوراق املالية بسبب صايف مبيعات املستمثرين ا ألجانب ،ويف الوقت نفسه اخنفءت قمية
الشلن الكيين مقابل ادلولر ا ألمرييك والعمالت الرئيس ية ا ألخرى.
 .6ومع زايدة القدرة التنافس ية لقطاع الصناعة التحويلية اذلي س يكون حمراكً رئيس ي ًا للمنو والصادرات وخلق فرص معل،
تربز كينيا بوصفها أأحد مراكز المنو الرئيس ية يف أأفريقيا ،ويه متأأهبة أأيء ًا لتصبح أأحد أأرسع الاقتصادات منو ًا يف رشق أأفريقيا.

عالقة كينيا ابلويبو
عءو مؤسس ،ونشط ،يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،ويه طرف يف املعاهدات والتفاقات
 .7كينيا ٌ
ادلولية الرئيس ية امااصة ابمللكية الفكرية اليت تديرها الويبو.

نظام امللكية الفكرية يف كينيا
 .8تَعترب كينيا نظا َم امللكية الفكرية أأدا ًة هممة للتجارة ،وحافز ًا لالستامثر ،ومن نمث فاإنه حيفز عىل حتقيق المنو الوطين يف
تحرر لهذا العامل .وذلكل فاإن كينيا ،الزتام ًا مهنا ابلتعاون ا إلقلميي وادلويل ،تشارك بنشاط يف صياغة وتطبيق
الاقتصاد امل ّ ِ
قل
س ياسة إاقلميية ودولية بشأأن نظام امللكية الفكرية ،ويه طرف يف املعاهدات والتفاقات ا إل ميية وادلولية الرئيس ية يف جمال
امللكية الفكرية .أأما عىل الصعيد الوطين ،فقد نصت كينيا عىل امللكية الفكرية يف دس تورها وا ألطر التمنوية ا ألخرى يف نطاق
رؤية .2030
 .9وقد امتثلت كينيا لرشوط اتفاق تريبس ودلهيا ترشيعات بشأأن امللكية الفكرية تنص عىل حامية ا ألنواع الرئيس ية
حلقوق امللكية الفكرية مجيعها تقريب ًا :برافات الاخرتاع ،ومناذج املنفعة ،والتصاممي الصناعية ،والاخرتاعات التكنولوجية،
والعالمات التجارية (مبا يف فهيا عالمات امادمة والبياانت اجلغرافية) ،وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وحقوق مس تودلي
النبااتت .وجيري حالي ًا وضع الصيغة الهنائية لس ياسة امللكية الفكرية الوطنية والس ياسة الوطنية بشأأن املعارف التقليدية
واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي (.)2009

عءوية كينيا يف معاهدات وترتيبات امللكية الفكرية ادلولية
 .10الزتام ًا مهنا ابلتعاون ا إلقلميي وادلويل ،تشارك كينيا بنشاط يف صياغة وتطبيق س ياسة إاقلميية ودولية بشأأن امللكية
الفكرية .وكينيا ٌ
طرف يف املعاهدات والتفاقات ادلولية الرئيس ية امااصة ابمللكية الفكرية ،ومهنا ما ييل:
.1

اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية (،)1883

.2

ومعاهدة نريويب بشأأن حامية الرمز ا ألومليب (،)1981

.3

واتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات ( )1891منذ  26يونيو ،1998

.4

والربوتوكول املتعلق ابتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات ( )1989منذ  26يونيو ،1998
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.5

ومعاهدة التعاون بشأأن الربافات لعام  1970منذ عام ،1994

.6

واتفاق لوسااك املنشئ ل أأريبو لعام ،1976

.7

وبروتوكول هراري محلاية الربافات والتصاممي الصناعية لعام ،1982

.8

ومعاهدة الويبو املنش ئة للويبو لعام ،1970

.9

والاحتاد ادلويل محلاية ا ألصناف النباتية اجلديدة (،)UPOV

 .10واتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية (اتفاق تريبس) لعام .1995

عءوية كينيا يف معاهدات وترتيبات امللكية الفكرية ا إلقل ميية
 .11الزتام ًا مهنا ابلتعاون ا إلقلميي ،تشارك كينيا بنشاط يف صياغة وتطبيق س ياسة إاقلميية بشأأن امللكية الفكرية .وكينيا
طرف يف املعاهدات والتفاقات ا إلقلميية الرئيس ية امااصة ابمللكية الفكرية أأو اليت تؤثر يف امللكية الفكرية ،ومهنا ما ييل:
.1

اتفاق لوسااك املنشئ ل أأريبو لعام ،1976

.2

وبروتوكول هراري محلاية الربافات والتصاممي الصناعية لعام ،1982

.3

ومعاهدة اإنشاف جامعة رشق أأفريقيا( 2007 ،معاهدة جامعة رشق أأفريقيا)،

.4

ومعاهدة اإنشاف السوق املشرتكة مجلاعة رشق أأفريقيا ( 2010بروتوكول السوق املشرتكة)،

.5

ومعاهدة تأأسيس السوق املشرتكة لرشق أأفريقيا واجلنوب ا ألفريقي (معاهدة الكوميسا)،

.6

وترشيع الاحتاد ا ألفريقي المنوذيج محلاية حقوق اجملمتعات احمللية والفالحني ومريب املاش ية ولتنظمي احلصول
عىل املوارد البيولوجية( 2000 ،ترشيع الاحتاد ا ألفريقي المنوذيج).

توقيع كينيا عىل معاهدات وترتيبات امللكية الفكرية ا إلقل ميية وادلولية
 .12وقّعت كينيا عىل ش ىت املعاهدات والتفاقات ا إلقلميية وادلولية امااصة ابمللكية الفكرية أأو اليت تؤثر يف امللكية الفكرية،
ومهنا ما ييل:
.1

بروتوكول سواكومباند بشأأن حامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الفوللكوري2010 ،
(بروتوكول سواكومبوند)،

.2

ومعاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية،2006 ،

.3

ومعاهدة قانون حق املؤلف.
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دس تور كينيا فامي يتعلق ابمللكية الفكرية
درج ادلس تور امللكي َة الفكري َة
 .13اإن ادلس تور يل ِزم ادلو َةل بدمع حقوق امللكية الفكرية للشعب الكيين وتعزيزها وحاميهتا .وي ِ
يف تعريفه "للملكية" ،ويس ند اإىل احلكومة الوطنية هممة حامية حقوق امللكية الفكرية.
 .14وي ِ ّ
وحض ادلس تور أأيء ًا أأن ادلوةل جيب علهيا ( أأ) أأن ت ّ ِعزز لك أأشاكل التعبري الوطين والثقايف من خالل ا ألدب والفنون
والاحتفالت التقليدية والعمل والتواصل واملعلومات ووسائل الإعالم واملنشورات واملكتبات وغريها من أأشاكل الرتاث
الثقايف( ،ب) وأأن تعرتف بدور العمل والتكنولوجيات احمللية يف تمنية ا ألمة( ،ج) و أأن ت ّ ِعزز حقوق امللكية الفكرية لشعب
كينيا( ،د) و أأن حتمي وت ّ ِعزز امللكية الفكرية يف التنوع البيولويج واملوارد الوراثية للمجمتعات واملعارف ا ألصلية لهذا التنوع
وهذه املوارد.
ملان بسن ترشيعات من أأجل ( أأ) ضامن حصول اجملمتعات عىل تعويض أأو اإاتوات مقابل الانتفاع
 .15ويل ِزم ادلس تور الرب َ
بثقافاهتا وتراهثا الثقايف( ،ب) والاعرتاف مبلكية البذور ا ألصلية وا ألصناف النباتية وخصائصها الوراثية واملتنوعة واس تخدام
جممتعات كينيا لها ،وحامية هذه امللكية.

أأطر س ياسة امللكية الفكرية يف كينيا
 .16جيري حالي ًا اإعداد س ياس تني وطنيتني:
( أأ) س ياسة واسرتاتيجية وطنيتان للملكية الفكرية ( )NIPPSهتدفان اإىل تعزيز اإدارة نظام امللكية الفكرية وتنظميه وإاىل
تشجيع الابتاكر والإبداع يف كينيا .وتسرتشد هذه الس ياسة والاسرتاتيجية برؤية  – 2030ويه اماطة التمنوية الطويةل
املدى يف كينيا – وابدلس تور اجلديد ،وبس ياسات التمنية الوطنية احلالية مبا فهيا س ياسة العمل والتكنولوجيا والابتاكر،
والس ياسة التجارية ،وس ياسة التصنيع ،واسرتاتيجية تمنية القطاع الزراعي ،وس ياسة الطاقة ،وس ياسة البذور ،وس ياسة
صناعة املنتجات العشبية ،وغريها.
 .17وتشمل الس ياسة والاسرتاتيجية الوطنيتان للملكية الفكرية ما ييل ،مبا يامتىش مع أأهدافها:
 .1تشجيع الإبداع والابتاكر لإجياد ر أأس مال فكري من أأجل التمنية املس تدامة،
 .2وتعزيز الإطار القانوين محلاية حقوق امللكية الفكرية،
 .3وتعزيز الإطار املؤسيس لإدارة حقوق امللكية الفكرية وتنظميها،
 .4وتعزيز وتسهيل الاس تغالل التجاري حلقوق امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا،
 .5وتعزيز الإطارين القانوين واملؤسيس لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية،
 .6وتمنية ما يكفي من الكفافات البرشية (التقنية والقانونية) لإدارة حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا واس تغاللها
جتار ًاي وإانفاذها،
 .7وخلق وعي عام بقءااي امللكية الفكرية دلى عامة الناس وامجلاعات اليت ميكن حتديدها،
 .8وتطوير قطاع خدمات امللكية الفكرية والهنوض به،
 .9وتشجيع البحوث امااصة ابلقءااي املتعلقة ابمللكية الفكرية.
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 .18وترد الس ياسة والاسرتاتيجية الوطنيتان للملكية الفكرية يف جز أأين :الس ياسة الوطنية للملكية الفكرية،
والاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية .وسوف تنفنذ الس ياسة الوطنية للملكية الفكرية عىل مراحل من خطط اسرتاتيجية
مخس ية .وسوف تكون الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية ( )2018-2013املرحةل ا ألوىل ،وسوف تتناول ما مجموعه
 37قءية اسرتاتيجية مت حتديدها يف أأثناف معلية مراجعة امللكية الفكرية .ولهذا ،متت صياغة  42برانجم ًا ومرشوع ًا.
 .19ومتر الس ياسة والاسرتاتيجية الوطنيتان للملكية الفكرية مبرحةل الصياغة السادسة انتظار ًا حللقة معل املصادقة الهنائية
واعامتدها الالحق.
(ب) الس ياسة الوطنية بشأأن املعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي لعام  2009اليت هتدف
اإىل تعزيز الاعرتاف ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واحلفاظ علهيا وحاميهتا والرتوجي
صون املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
لالنتفاع املس تدام هبا يف كينيا .وتشمل أأهدافها َ
وحاميهتا وتطويرها من أأجل تطبيقات واس تخدامات متعددة ،وتوثيقها والانتفاع هبا ونرشها ،والاعرتاف ابملصادر وحاميهتا
والاس تفادة مهنا و /أأو تقامس ا ألمناف للمنافع املس تحقة ابإنصاف .وتسرتشد مببادئ سديدة مهنا :الاحرتام ،والكشف الاكمل،
واملوافقة املس بقة عن عمل ،والتقامس املنصف للمنافع ،والنفاذ ،والاس تخدام املس تدام .وجيري حالي ًا اإعداد مرشوع
القانون املعين.
 .20وذلكل فاإن هذه الس ياسة وهذا الترشيع املرتقب سوف يعززان اإدماج املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي يف معليات التخطيط التمنوي الوطين واختاذ القرارات عىل مجيع املس توايت بغية ضامن أأن تراث كينيا
الثقايف الغين ،الاكمن يف املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،يسهم يف حتقيق ا ألهداف
التمنوية الكينية.
 .21ووصلت هذه الس ياسة اإىل مسودهتا الهنائية انتظار ًا لالعامتد الهنايئ.

الرتتيبات املؤسس ية للملكية الفكرية يف كينيا
 .22فامي يتعلق ابإدارة حقوق امللكية الفكرية:
" "1تدخل حقوق امللكية الصناعية مضن ولية معهد كينيا للملكية الصناعية ( )KIPIالتابع حالي ًا لوزارة التصنيع
وتطوير املؤسسات ( ،)MoIEDوذكل مبوجب قانون امللكية الصناعية لعام  .2001وينص القانون أأيء ًا عىل أأن
املعهد ملكنف ابلهنوض اب ألنشطة الابتاكرية والإبداعية ،ونرش معلومات امللكية الصناعية لعامة الناس ،وةحفص
اتفاقات نقل التكنولوجيا والرتاخيص ،وتقدمي تدريب يف جمال حقوق امللكية الصناعية.
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة جملس كينيا حلق املؤلف ( )KECOBOالتابع حالي ًا للمكتب القانوين
" "2ويدير َ
احلكويم ،اذلي ُأنشئ مبوجب قانون حق املؤلف لس نة  .2001وينص القانون أأيء ًا عىل أأن جملس كينيا حلق املؤلف
ملكنف ابلتوجيه والتنس يق وا إلرشاف فامي خيص تنفيذ القوانني واملعاهدات والتفاقيات ادلولية اليت تكون كينيا طرف ًا
فهيا واليت تتعلق حبق املؤلف واحلقوق ا ألخرى املعرتف هبا من ِقبل القانون ،وضامن الامتثال لها؛ وترخيص أأنشطة
مجعيات الإدارة امجلاعية وا إلرشاف علهيا عىل النحو املنصوص عليه يف القانون ،ووضع برامج تروجيية وتعريفية
ينسق معهل مع منظامت وطنية أأو دولية
وتدريبية بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،ولتحقيق هذه الغية جيوز هل أأن ِ ّ
معنية ابملوضوع نفسه؛ وتنظمي الترشيعات امااصة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،واقرتاح ترتيبات أأخرى من شأأهنا أأن
تءمن حتسيهنا املس متر واس مترار فعاليهتا؛ وتنوير عامة الناس وتوعهيم بشأأن املسائل املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق
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اجملاورة ،والاحتفاظ مبرصف بياانت فعال بشأأن املؤلفني ومصنفاهتم ،والتعامل مع ا ألمور املساعدة املرتبطة مبهامه
املنصوص علهيا يف هذا القانون.
حقوق مس تودلي النبااتت دائرة التفتيش الصحي للنبات يف كينيا ( )KEPHISالتابعة حالي ًا لوزارة
" "3وتدير َ
الزراعة ،واليت ُأنشئت مبوجب قانون البذور وا ألصناف النباتية ،الفصل  326من قوانني كينيا.
 .23وتقوم املؤسسات القانونية التية ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية أأو تنس يق اإنفاذها:
" "1هيئة ماكةحفة التقليد ( ،)ACAاليت ُأنشئت مبوجب قانون ماكةحفة التقليد لس نة  .2008وينص هذا القانون
عىل أأن الهيئة ملكنفة بتنوير عامة الناس وتوعيهتم بشأأن املسائل املتعلقة ابلتقليد؛ وماكةحفة التقليد والإجتار يف السلع
املقدلة وغريه من أأوجه التعامل يف هذه السلع يف كينيا طبق ًا لهذا القانون؛ ووضع برامج للتدريب عىل ماكةحفة التقليد
والرتوجي لهذه الربامج؛ والتنس يق مع املنظامت الوطنية أأو ا إلقلميية أأو ادلولية العامةل يف جمال ماكةحفة التقليد ،والقيام
بأأي همام أأخرى منصوص علهيا يف أأي من أأحاكم هذا القانون أأو يف أأي قانون مكتوب أخر؛ وتأأدية أأي واجب أخر
يسهم بشلك مبارش أأو غري مبارش يف حتقيق ما تقدم ذكره،
" "2وجملس كينيا حلق املؤلف (،)KECOBO
 .24ومن املؤسسات ا ألخرى امللكنفة مبوجب القانون بأأن تقوم ،يف أأثناف تأأدية هماهما القانونية الرئيس ية ،ابإنفاذ امللكية
الفكرية وبأأنشطة تسوية املنازعات :حمكة امللكية الصناعية ( )IPTاليت ُأنشئت مبوجب قانون امللكية الصناعية لعام ،2001
ومكتب كينيا للمعايري وا ألوزان واملقاييس ،وهيئة الإيرادات الكينية.
 .25وقد وضعت لك مؤسسة من هذه املؤسسات ،مبا يامتىش مع الرؤية الوطنية لعام  ،2030خطهتا الاسرتاتيجية ليك
تقوم بتوجيه الإجنازات ورصدها وتقيميها من أأجل حتقيق الولية القانونية امااصة بلك مهنا.
 .26وجيري حالي ًا دمج معهد كينيا للملكية الصناعية ،وجملس كينيا حلق املؤلف ،وهيئة ماكةحفة التقليد يف مؤسسة واحدة
للملكية الفكرية من أأجل تعزيز سهوةل دمع حقوق امللكية الفكرية والهنوض هبا وحاميهتا.

ترشيعات امللكية الفكرية يف كينيا
 .27حتمى جوانب حقوق امللكية الفكرية يف كينيا مبوجب ترشيعات خمتلفة ،أأهها ما ييل:
" "1قانون امللكية الصناعية لعام  :2001ويشمل حقوق امللكية الصناعية ،أأ ني برافات الاخرتاع ومناذج املنفعة
والتصاممي الصناعية والاخرتاعات التكنولوجية،
" "2وقانون العالمات التجارية ،الفصل  506من قوانني كينيا :ويشمل العالمات التجارية وعالمات امادمة
والعالمات امجلاعية وعالمات التصديق والبياانت اجلغرافية،
" "3وقانون حق املؤلف لس نة  :2001ويشمل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة اليت تءم املصنفات ا ألدبية (الكتب،
والقصائد ،اإخل) والفنية (اللوحات ،واملوس يقى ،اإخل) فء ًال عن املصنفات السمعية والبرصية والتسجيالت
الصوتية والربامج الإذاعية،
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" "4وقانون البذور وا ألصناف النباتية ،الفصل  326من قوانني كينيا :ويشمل حقوق مس تودلي النبااتت اليت تءم
النبااتت اجلديدة،
" "5وقانون ماكةحفة التقليد لعام  :2008وينص عىل الإنفاذ امل ننسق حلقوق امللكية الفكرية.
 .28وإاضاف ًة اإىل ذكل ،ترسي أأيء ًا ترشيعات منش ئة ملؤسسات أأخرى يلكفها القانون ابلضطالع بأأنشطة اإنفاذ امللكية
الفكرية ،مهنا مكتب كينيا للمعايري وا ألوزان واملقاييس ،وهيئة الإيرادات الكينية .وقد صاغت كينيا "مرشوع قانون" هيدف
اإىل حتسني نظام حامية البياانت اجلغرافية ،خبالف تكل املنصوص علهيا يف قانون العالمات التجارية.

انتفاع الكينيني بنظام امللكية الفكرية :س ياسات امللكية الفكرية املؤسس ية
 .29نظر ًا لنظام امللكية الفكرية امل نفصل يف كينيا ،فاإن املؤسسات الكينية (ل س امي تكل املؤسسات املعنية ابلبحث
والتطوير مبا يف ذكل ا ألوساط الأاكدميية) تس تلهم انتفاعها بنظام امللكية الفكرية لتحقيق التمنية املؤسس ية والوطنية من خالل
اإعداد س ياسات امللكية الفكرية املؤسس ية .وقد وضعت معظم اجلامعات واملؤسسات العامة للبحث والتطوير س ياساهتا
املؤسس ية امااصة ابمللكية الفكرية ،ورمغ ذكل ل تزال توجد أأمور كثرية ينبغي القيام هبا لتسهيل تطبيق هذه الس ياسات
واس تخداهما اس تخدام ًا حصيح ًا .فتوجد حاج ٌة اإىل تمنية الكفافات يف تكل املؤسسات اليت وضعت س ياسات امللكية الفكرية
لتيسري التنفيذ ،ومساعدة تكل املؤسسات اليت مل تفعل ذكل بعد عىل اإعداد س ياساهتا وتيسري تنفيذها.

انتفاع الكينيني بنظام امللكية الفكرية :التوعية العامة يف جمال امللكية الفكرية
 .30عىل الرمغ من نظام امللكية الفكرية امل نفصل يف كينيا ،فاإن انتفاع الكينيني به لتحقيق التمنية الوطنية منخفض نسبي ًا،
وإان اكن يتحسن مبرور الوقت .عىل سبيل املثال ،عدد الطلبات املقدنمة واحلقوق املمنوحة ،خصوص ًا من املبدعني الكينيني،
منخفض بشلك ملحوظ مقا نر ًة ببدلان تقاس هبا كينيا يف التمنية الاقتصادية ،مثل كوراي اجلنوبية وس نغافورة ومالزياي.
ومس توى الاس تغالل التجاري حلقوق امللكية الفكرية منخفض نسبي ًا أأيء ًا .ويعزى هذا الوضع ،جزئي ًا ،اإىل اخنفاض مس توى
الوعي العام ،وهو ما ي َنظر اإليه عىل أأنه التحدي الرئييس يف طريق الهنوض ابإنتاج امللكية الفكرية وحاميهتا واس تغاللها جتار ًاي
وإانفاذها اإضاف ًة اإىل نقل التكنولوجيا .اإن ش ىت مؤسسات امللكية الفكرية دلهيا برامج توعية ،وبَذلت هجود ًا لتوعية امجلهور،
ورمغ ذكل يلزم بذل املزيد يف نرش املعلومات من خالل ش ىت ا ألنظمة مبا يف ذكل املطبوعات والإعالم الإلكرتوين.
الولية املقرتحة للمكتب امااريج:2
الغرض:2

[انظر اجلزف املعنون "نطاق ا ألنشطة املقرتح"].
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نطاق ا ألنشطة املقرتح( 2مبا يف ذكل ا ألنشطة ا إلقل ميية اإن وجدت:)3

تيسري همام مكتب الويبو امااريج
 .31نظر ًا لنظام امللكية الفكرية الكيين امل نفصل ( إاطار الس ياسات والإطار القانوين والإطار املؤسيس) كام هو مبني أأعاله،
فاإن اس تءافة كينيا ملكتب الويبو امااريج سوف ت ِ ّيرس ا ألداف ا ألمثل ملهام مكتب الويبو امااريج ،ل س امي ما ييل:
( أأ) تعاون مكتب الويبو امااريج مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية عىل دمع أأنشطة تنفيذ برامج الويبو وامليض
هبا قدم ًا،
(ب) وتعزيز الابتاكر والإبداع،
(ج) والرتوجي لنظام الويبو العاملي للملكية الفكرية ودمعه،
(د) وتنفيذ أأنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفافات،
(ه) وإاذاكف الوعي ابمللكية الفكرية وتعميق فهمها وإاذاكف احرتاهما،
(و) واملساعدة عىل اس تخدام امللكية الفكرية أكداة للهنوض ابلتمنية ونقل التكنولوجيا،
(ز) وتوفري ادلمع يف اجملالني الس يايس والتقين ملاكتب امللكية الفكرية الوطنية من أأجل زايدة الانتفاع ابمللكية
الفكرية.
اإسهام املكتب امااريج يف تنفيذ برانمج الويبو:2
الفوائد اليت تعود عىل املنطقة من اس تءافة كينيا ملكتب الويبو امااريج
 .32متش ي ًا مع املبادئ ا ألساس ية امل ِّنظمة إلنشاف ماكتب الويبو اماارجية وتأأدية هماهما ،سوف تعود عىل املنطقة فوائد
عديدة ،لتعزيز نظام امللكية الفكرية امااص هبا وتيسري انتفاع اجملمتع به بكفافة وفعالية ،ومن هذه الفوائد ما ييل:
" "1املساعدة التقنية وتكوين الكفافات (تعزيز اإطار الس ياسات والإطار القانوين وا إلطار املؤسيس مبا يف ذكل
تدريب املوارد البرشية وتمنيهتا)،
" "2والتوعية العامة يف جمال امللكية الفكرية (تيسري الاس تفادة التامة من نظام امللكية الفكرية واحرتامه)،
" "3وتعزيز /اإعداد س ياسات امللكية الفكرية الوطنية واملؤسس ية (الهنوض ابلتمنية القامئة عىل امللكية الفكرية
وتيسري اإدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا)،
" "4وخلق فرص معل مبارشة وغري مبارشة.
 3تنص الفقراتن  10و(10اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :جيوز أأن ينفّذ املكتب امااريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق
ا ألسايس احملدّد يف الفقرة  ،7مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ويدمعها ،يف حال موافقة البدلان اليت سيشملها املكتب امااريج
عىل ذكل .ول ّمتس تكل ا ألنشطة حبقوق أأي بدل أخر يف املنطقة ا إلقلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو العادية ،ل س امي عىل الصعيد الوطين ،مبا يشمل
تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإىل تكل البدلان مبارشة من مقر الويبو الرئييس".
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املساهة املقرتحة للبدل املءيف يف تشغيل املكتب امااريج( 4مثل توفري املاكتب أأو تغطية تاكليف املرافق أأو ا ألمن):
 .33سوف توفر كينيا ملكتب الويبو امااريج املاكن الالزم للمكتب يف أأي من املواقع التية:
( أأ) يح ا ألمم املتحدة ادلبلومايس يف غيغريي ،نريويب.
(ب) داخل يح رجال ا ألعامل يف وسط نريويب.
(ج) يف املنطقة الصناعية.

 4تنص الفقرة (11اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ل يفرض متويل املاكتب اماارجية ،من غري المتويل اذلي يوفره البدل
خمصص يف املزيانية العادية املعمتدة".
املءيف أأو بدل أخر يو ّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب ،أأي عبف مايل اإضايف عىل ادلول ا ألعءاف غري ما هو ّ
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اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج

1

امس البدل الراغب يف فتح مكتب خاريج:
بصفة وطنية

☒

املكس يك
نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية

☐

اإذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ،فريىج ذكر لك البدلان املعنية أأو امس اجملموعة ا إلقلميية:
[يشري الاقرتاح اإىل أأن] من شأأن تأأسيس مكتب خاريج للويبو يف املكس يك أأن يليب احلاجة اإىل مكتب إاقلميي يف
أأمرياك الالتينية والاكرييب.

[مل حتدد البدلان املشموةل ابلقرتاح ول البدلان املؤيدة هل].
هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتاب ًة؟
نعم

☒

ل

☐

(تنص الفقرة  2من املبادئ التوجهيية بش أأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل " :ينبغي للك دوةل عءو ترغب يف
اس تءافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية ،أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقل ميية ،اإذا ما اتفق أأعءاؤها عىل ذكل ،أأن
ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا)".
مسوغات فتح مكتب خاريج:2
 .1تمتزي املكس يك مبوقعها يف أأمرياك الشاملية ،حيث حتدها الولايت املتحدة وغواتاميل وبلزي ،مما يسهل الوصول اإىل بدلان
أأمرياك الوسطى واجلنوبية والاكرييب .كام تمتتع املدن املكس يكية الكربى بوصالت وافية ابملنطقة .وابلإضافة اإىل ذكل ،فاإن
للمكس يك سواحل عىل احمليطني الهادئ وا ألطلنطي ،وقد ساعد ذكل عىل اإمناف عالقة أأوثق ببدلان مناطق الاكرييب وأس يا
واحمليط الهادئ.
 .2وس يكون املكتب امااريج ابملكس يك عىل مقربة جغرافية تتيح اإسداف املشورة للماكتب الوطنية يف املنطقة ،مما يزيد
من كفافة أأعامل الويبو وجينهبا الازدواجية.
 .3ويبلغ تعداد ساكن املكس يك حوايل  119.5مليون نسمة (اس تقصاف التعداد البيين لعام  ،2015املعهد الوطين
ل إالحصاف واجلغرافيا) ،وهو عدد مس هتدف معترب ألنشطة مكتب خاريج للويبو.

 1ترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية (بصيغهتا املبينة يف الوثيقة  )A/55/13 Prov.يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإلهيا.
 2تنص الفقرة  6من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ينبغي أأن حيدّد الاقرتاح [ ]...املغزى من املكتب امااريج ويقرتح وليته مع
بيان :أأية احتياجات وا ألغراض والنطاق املقرتح ل أأنشطة ،مبا فهيا الأنشطة ا إلقلميية اإن وجدت؛ وبيان القمية املءافة اإىل أأنشطة تنفيذ برامج املنظمة ،مع اإيالف
عناية خاصة لالعتبارات احملدّدة يف القسمني دال [الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية] وهاف [اجلوانب اجلغرافية/املواقع]".
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 .4وتتيح املكس يك بيئة دولية هبا  115بعثة أأجنبية معمتدة من أأحناف العامل اكفة ،مهنا  21تنمتي اإىل أأمرياك الالتينية
والاكرييب ،فء ًال عن وجود  44منظمة دولية وإاقلميية .وابلإضافة اإىل ذكل ،سيس تفيد املكتب امااريج من وجود ملحق
امللكية الفكرية ملكتب الولايت املتحدة للربافات والعالمات التجارية يف املكس يك ،حيث يؤدي دور املمثل ملنطقة أأمرياك
الوسطى والاكرييب .ومن املنظور أأن تزيد هذه البيئة املؤاتية من تفاعل الويبو وظهورها من خالل املكتب امااريج.
مساهة املؤسسات املكس يكية يف تيسري معل املكتب امااريج ابملكس يك
 .5ابلنظر اإىل الفقرة الفرعية  )"1"(7من املبادئ التوجهيية ،سيتعاون مكتب الويبو امااريج بشلك اكمل مع املعهد
املكس ييك للملكية الصناعية واملعهد الوطين حلق املؤلف ،كام سيس تفيد من اماربات املكتس بة من عالقاته ببدلان أأخرى من
خالل اتفاقات ومذكرات تفامه.
 .6وقد حصد املعهد املكس ييك للملكية الصناعية  22س نة من اماربة منذ أأنشئ كواكةل اتبعة لوزارة الاقتصاد ،وساعد يف
رعاية تطوير ماكتب أأخرى للملكية الفكرية يف املنطقة ،مما أأكس به معرفة مبارشة بأأنظمة البدلان ا ألخرى ومكننه من الوقوف
عىل احتياجاهتا واقرتاح اإجرافات تصحيحية وتقوية ما تقدمه عىل ا ألصعدة الوطين ودون ا إلقلميي وا إلقلميي .وقد أأجنزت
املكس يك من خالل املعهد ا ألنشطة التالية يف املنطقة ،مما ميكن ملكتب املكس يك امااريج أأن يؤديه:


نظام دمع إلدارة طلبات الربافات لبدلان أأمرياك الوسطي وامجلهورية ادلومينيكية ( .)CADOPATوفد قدم
املعهد منذ عام  2006ادلمع لثالثة عرش من ماكتب امللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية والاكرييب ومناطق
أأخرى من خالل نظام  ،CADOPATوهو ألية لتقامس نتاجئ ةحفوص الربافات اس تخدمت حىت الن يف
اإدارة أأكرث من  1700طلب مقدمة من املاكتب املس تفيدة .واكن أأكرب قدر من ادلمع من نصيب السلفادور
وكوس تارياك وكولومبيا وبلزي وامجلهورية ادلومينيكية.



وتنظمي تدريبات داخلية وندوات واجامتعات عىل الصعيد ا إلقلميي لتبادل اماربات و أأفءل املامرسات الرامية اإىل
تعزيز الإطار املؤسيس ملاكتب امللكية الفكرية الوطنية يف املنطقة .وقد شارك املعهد يف تنظمي برامج تدريبية
متنوعة يف املكس يك يف الفرتة بني عايم  2013و ،2015مما مشل مواضيع مثل العالمات التجارية والربافات
وإانفاذ حقوق امللكية الفكرية .وشارك أأربعة و أأربعون من موظفي املعهد بعروض يف هذه الربامج .واكن
املوظفون من بدلان أأخرى يف املنطقة اذلين اس تفادوا من هذه ا ألنشطة يف ا ألساس من كولومبيا وبريو
وكوس تارياك وكواب وغواتاميل وش ييل [انظر الشلك املعنون "املوظفون املد نربون يف املكس يك" والوارد يف
الاقرتاح].



بعثات خرباف املعهد .شارك  17موظف ًا من املعهد ،ممن تعتربمه الويبو خرباف يف بعض قءااي امللكية الفكرية ،يف
أأنشطة تعاون بني عايم  2013و 2015تءمنت زايرات اإىل ماكتب ملكية فكرية وطنية أأخرى يف املنطقة
لتقدمي التدريب وعرض التجارب .وقد أأجري ثالثة عرش من هذه ا ألنشطة يف بدلان يف أأمرياك الالتينية
والاكرييب (ا ألرجنتني والربازيل وش ييل وكولومبيا وكوس تارياك وإاكوادور وغواتاميل وهندوراس ونياكراغوا وبامن
وبريو وامجلهورية ادلومينيكية و أأوروغواي).



تبادل املعلومات والاستشارات .اس تفاد من هذا موظفون من ماكتب امللكية الفكرية الوطنية لتقدمي
تدريبات وتدريبات للمدربني ،دارت بشلك رئييس حول البحث يف الربافات وةحفصها ،عىل نظام معاهدة
التعاون بشأأن الربافات وتصنيفات العالمات التجارية ادلولية .واملكس يك عىل اتصال دامئ مباكتب امللكية

WO/PBC/25/12
Annex
87

الفكرية الوطنية يف أأمرياك الالتينية والاكرييب لبيان جتارهبا يف خمتلف جمالت امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل
تصممي س ياسات امللكية الفكرية العامة.


دمع ترمجة التصنيف ادلويل للسلع وامادمات ألغراض تسجيل العالمات (تصنيف نيس) والتصنيف ادلويل
للعنارص التصويرية للعالمات (تصنيف فيينا) اإىل اللغة الإس بانية .وهذه الرتمجة مفيدة للغاية يف معاجلة طلبات
العالمات التجارية ألهنا ختترص زمن املعاجلة بشلك معترب .وقد أأرسلت اإىل املاكتب الناطقة ابلإس بانية يف
املنطقة.



وقع املعهد عىل  43مذكرة تفامه تتعلق ابلتعاون يف جمال امللكية الفكرية ،مهنا  15موقعة مع ماكتب وطنية يف
أأمرياك الالتينية والاكرييب (ا ألرجنتني وبلزي والربازيل وش ييل وكولومبيا وكوس تارياك وإاكوادور والسلفادور
وغواتاميل وهندوراس وبامن وابراغواي وبريو وامجلهورية ادلومينيكية و أأوروغواي).



كام يمتتع املعهد ابماربة يف انهتااكت حق املؤلف يف التجارة ،مما ميكن للويبو الانتفاع به من خالل مكتب
خاريج لتقامسه مع البدلان املهمتة.

 .7وما زال املعهد الوطين حلق املؤلف يؤدي دور السلطة الإدارية املسؤوةل عن حامية حق املؤلف والرتوجي هل ،وتشجيع
الإبداع ،وإادارة جسل حق املؤلف العام ورصده ،ومبارشة همام راعي الرتاث الثقايف املكس ييك ،وتعزيز التعاون ادلويل
والتبادل مع املؤسسات املسؤوةل عن تسجيل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وحاميهتا.
 .8وتتءمن مسؤوليات املعهد تسجيل املصنفات وعقود النقل والرتاخيص ،وتصارحي مجعيات التحصيل ،وحفظ حقوق
الاس تخدام الاس تئثاري للمجالت أأو ادلورايت و أأسامف ا ألفراد أأو امجلاعات املنخرطة يف أأنشطة فنية والشخصيات املمزية،
سواف اكنت خيالية أأو رمزية ،واحلصول عىل الرمق ادلويل املعياري للكتاب والرمق املسلسل ادلويل املعياري لدلورايت.
 .9وخالل عام  ،2015جسل املعهد  48606مصنف ًا و 4316عقد ًا و 8379حفظ ًا للحقوق و 3325استشارة قانونية
بشأأن حق املؤلف و 29891رمق ًا دولي ًا معيار ًاي لكتب و 1985جلسة وساطة لتسوية املنازعات ،كام شارك يف  187حمف ًال
وطني ًا ودولي ًا ،مهنا دورات وحلقات معل ومؤمترات للتدريب ولنرش حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وتعزيزها.
 .10كام مصم املعهد أأنظمة معلومات وطورها ونفذها لتبس يط اإجرافات الإدارة وخدماهتا ،مبا يف ذكل ما ييل:


نظام  ،CitAutorاذلي يويل اهامتم ًا خمصص ًا ملس تخديم ا ألجحام الكبرية ،مع ضبط التارخي والوقت وعدد
الإجرافات مس بق ًا دون التأأثري عىل مس تخدمني أخرين.



نظام يطلع به املس تخدمون عىل معامالهتم الإلكرتونية ،مع الرتكزي عىل الشفافية يف امادمة .وقد جسل حوايل
 6000معلية اطالع يف عام .2015



قاعدة بياانت لالستشارات القانونية تيسري ًا ل إالصدار الفوري للمعلومات املتعلقة ابلإنفاذ الإداري للقانون
الاحتادي حلق املؤلف ولواحئه .ويف عام  ،2015بلغ عدد استشارات املعهد أأكرث من .2000
اس تفاد أأكرث من  2600مس تخدم من برانمج "كشك احلاسوب" ،اذلي يسمح ابس تكامل الطلبات وطباعهتا
قبل تقدميها ملكتب املراسةل ،يف عام .2015
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 .11ويسعي املعهد اإىل تعزيز ثقافة احرتام حق املؤلف وتوفري التيقن القانوين ألحصاب تكل احلقوق الرشعيني .وحتقيق ًا
ذلكل الغرض ،يءطلع املعهد اب ألنشطة التالية:


اإدخال فصل عن "الرتبية املدنية وا ألخالقية" لإمناف احرتام حق املؤلف يف كتب دراس ية جمانية من وزارة
التعلمي العام (طبع ما يقرب من  3مليون نسخة).



اإعداد ونرش كتيبات بلغة برايل من أأجل املعاقني برص ًاي بغية اإاتحة خدمات املعهد املعلوماتية وإاجرافاته هلم.



نرش كتيبات عن حق املؤلف وتسجيل املصنفات ابللغات ا ألصلية.



تنظمي مسابقة وطنية لرسوم ا ألطفال تتيح هلم التعبري عن أأفاكرمه وحامية مصنفاهتم.



للقرص بشأأن املفاهمي ا ألساس ية لقانون حق املؤلف ومتطلبات تسجيل املصنفات.
تنفيذ برانمج ن
توزيع لعبة جداول تعلميية لتشجيع تسجيل املصنفات اليت يبدعها ا ألطفال .وقد اقتبس الفكرة ٌ
لك من
امجلهورية ادلومينيكية وغواتاميل وبامن.



تنظمي مسابقة ألفءل رساةل علمية عن حق املؤلف.



 .12وقد شارك املعهد يف املعرض اذلي أأقمي يف املقر الرئييس للويبو خالل اجامتع اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ
وعرض جتربته عىل ادلول ا ألعءاف يف الويبو.
 .13وس تتيح حكومة املكس يك للويبو خربات املعهد املكس ييك للملكية الصناعية واملعهد الوطين حلق املؤلف يف
ً
التواصل ،واليت تشمل تنظمي مؤمترات وموائد مس تديرة ومناقشات حول قءااي خمتلفة من قءااي امللكية الفكرية دعام ألعامل
املكتب امااريج يف املكس يك.
مؤسسات أأخرى
 .14تمتزي أأوساط امللكية الفكرية يف املكس يك بنشاط ابلغ ،وتءم عىل سبيل املثال ل احلرص امجلعية املكس يكية للملكية
الفكرية وامجلعية الوطنية حملاميي ا ألعامل (جلنة امللكية الفكرية) والغرفة ادلولية للتجارة (جلنة امللكية الفكرية) ونقابة احملامني
املكس يكية (جلنة حق املؤلف وجلنة شؤون امللكية الفكرية ادلولية).
 .15ويف الوسط الأاكدميي ،تدرس مناجه عن امللكية الفكرية يف عدد من اجلامعات ادلولية ذات الشأأن .ومن ذكل جامعة
املكس يك الوطنية املس تقةل واملعهد الفين الوطين ومعهد املكس يك التكنولويج املس تقل وجامعة البدلان ا ألمريكية وجامعة
أأانهواك وجامعة ل سال.
 .16ومن شأأن وجود رابطات ومعاهد أأاكدميية أأن يكفل توافر متخصيص امللكية الفكرية ممن ميكن إارشاكهم يف ا ألنشطة
التدريبية اليت ينظمها املكتب امااريج .كام أأن من شأأن وجود هذه املؤسسات أأن يءمن املشاركة يف فعاليات تريم اإىل
تعزيز القدرات يف امللكية الفكرية بغية تعزيز التمنية (الربانمج .)20
 .17وعىل نفس املنوال ،تءم البالد عدة مراكز ينصب تركزيها عىل التطوير التكنولويج ،مثل املركز الوطين للموارد
الوراثية التابع للمعهد الوطين للغاابت والزراعة والرثوة احليوانية ،وهو اثين مؤسسة يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب
يعرتف هبا سلط ًة اإيداع دولية مجلع الاكئنات ادلقيقة ،واليت ميكن للمكتب امااريج اس تغالل خرباته.
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 .18وس تيرس مراكز ا ألحباث يف املكس يك هجود مكتب الويبو امااريج لإجراف معليات يف املوقع تسمح ابإقامة روابط بني
القطاعني العلمي والأاكدميي ،فء ًال عن التواصل والتدريب وتشجيع الابتاكر والإبداع.
املكس يك والويبو
 .19مازالت املكس يك عءو ًا يف الويبو منذ عام  .1975وقد شاركت يف خمتلف جلان الويبو .وتر أأس مسؤولون
مكس يكيون هيئات خمتلفة يف الويبو ،مبا يف ذكل مجعيات احتادات برين وابريس ومدريد ،ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداف
والتسجيل الصويت ومؤمتر الويبو ،وشغلوا مناصب نواب الرئيس يف جلنة خرباف احتاد نيس واملؤمتر ادلبلومايس بشأأن نظام
لش بونة واللجنة ادلامئة املعنية بقانون الربافات.
 .20وتوجد دلى املكس يك ،مبوجب القانون الاحتادي حلق املؤلف لعام  ،1996أأطر قانونية تامتىش مع التفاقات ادلولية
اليت يه طرف فهيا ،وميكن نقل هذه ا ألطر اإىل بدلان املنطقة من خالل املكتب امااريج يف املكس يك.
 .21وتتسم أأنشطة املكس يك ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية بدرجة عالية للغاية من ادليناميكية .وقد انءمت املكس يك
طرف ًا يف  20من  25معاهدة واتفاق ًا تديرها الويبو ،مما يعكس الزتاهما وخربهتا يف جمال امللكية الفكرية وحق املؤلف وخربهتا:
املعاهدة

التارخي

موضوعها

اتفاقية ابريس

حامية امللكية الصناعية

 7سبمترب 1903

اتفاقية روما

حامية فناين ا ألداف ومنتجي
التسجيالت الصوتية وهيئات الإذاعة

 18مايو 1964

اتفاق لش بونة

حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها دولي ًا  25سبمترب 1966

اتفاقية برن

حامية املصنفات ا ألدبية والفنية

 11يونيه 1967

اتفاقية الفونوغرامات

حامية الفونوغرامات

 21ديسمرب 1973

اتفاقية الويبو

عءوية املنظمة

 14يونيه 1975

اتفاقية بروكسل

توزيع الإشارات احلامةل للربامج
املرسةل عرب التوابع الصناعية

 25أأغسطس 1979

معاهدة نريويب

حامية الرمز ا ألولمييب

 16مايو 1985

معاهدة التعاون بشأأن الربافات

التعاون يف معاجلة الربافات

 1يناير 1995

اتفاقية الاحتاد ادلويل محلاية ا ألصناف حامية ا ألصناف النباتية
النباتية اجلديدة

 9أأغسطس 1997
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اتفاق فيينا

التصنيف ادلويل للعنارص التصويرية
للعالمات

 26يناير 2001

اتفاق لواكرنو

التصنيف ادلويل للرسوم والامنذج
الصناعية

 26يناير 2001

اتفاق نيس

تصنيف العالمات

 21مارس 2001

معاهدة بودابست

الاعرتاف ادلويل ابإجرافات اإيداع
الاكئنات ادلقيقة

 21مارس 2001

اتفاق سرتاس بورغ

التصنيف ادلويل للربافات

 26أأكتوبر 2001

معاهدة حق املؤلف

حامية حق املؤلف

 6مارس 2002

معاهدة ا ألداف والتسجيل الصويت

ا ألداف والتسجيل الصويت

 20مايو 2002

معاهدة بيجني بشأأن ا ألداف السمعي
البرصي

ا ألداف السمعي البرصي

 26يونيه ( 2012توقيع فقط)؛ معلية
املصادقة جارية

الربوتوكول املتعلق ابتفاق مدريد

التسجيل ادلويل للعالمات

 9فرباير 2013

معاهدة مراكش ل أأشخاص معايق
البرص

تقييدات واس تثنافات اإلزامية لفائدة
ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص
أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قرافة
املطبوعات

 29يوليه ( 2005مصادق علهيا لكهنا
مل تدخل بعد حزي النفاذ)

بناف عىل معاهدة التعاون بشأأن الربافات ومكتب املنشأأ امل نعني
 .22وتقوم املكس يك بدور مكتب تسمل الطلبات املودعة ً
لنظام مدريد ،مما أأكس هبا خربة موسعة يف معليات هذين النظامني.
 .23وقد وقعت املكس يك مؤخر ًا عىل الربوتوكول املتعلق ابتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (بروتوكول
مدريد) .ومنذ دخول ذكل الصك حزي النفاذ يف  19فرباير  ،2013بلغ مجموع عدد الطلبات  .46825وانتقلت املكس يك من
املرتبة السادسة عرشة بني أأكرب مس تخديم بروتوكول مدريد اإجام ًل يف عام  2013اإىل املرتبة العارشة يف عام .2015
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عدد الطلبات املودعة يف املكس يك
ابعتبارها مكتب ًا مع نينا

 .24وقد قدمت املكس يك دمعها للويبو لتشجيع انءامم املزيد من بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اإىل نظام مدريد ،ومن
املمكن أأن يتيح وجود مكتب خاريج يف املكس يك للمنظمة أأن تكرر النجاح اذلي لقاه بروتوكول مدريد يف [املكس يك].
 .25ومن الواحض أأن من شأأن خربة املكس يك فامي يتعلق مبعاهدات امللكية الفكرية ادلولية أأن تتيح لها التعاون مع املكتب
امااريج فامي ييل:
" "1تشجيع انءامم بدلان جديدة اإىل معاهدات تديرها الويبو يف أأمرياك الالتينية والاكرييب؛
" "2وتيسري تنفيذ هذه املعاهدات وإادارهتا.
 .26وابلإضافة اإىل ما س بق ،ترتبط املكس يك من خالل املعهد املكس ييك للملكية الصناعية بعالقات تعاون وثيق مع
بعض أأمه ماكتب امللكية الفكرية الوطنية عىل الصعيد ادلويل :املكتب ا ألورويب للربافات ومكتب الولايت املتحدة للربافات
والعالمات التجارية ومكتب برافات الياابن ومكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف الصني واملكتب الكوري للملكية الفكرية ،ومن
شأأن ذكل أأن يفيد مكتب ًا خارجي ًا للويبو.
الولية املقرتحة للمكتب امااريج:2
الغرض:2
 .27تعرب املكس يك عن اهامتهما ابس تءافة مكتب خاريج يسهم يف أأعامل الويبو ويليب احتياجات بدلان املنطقة
و أأولوايهتا ويدمع هجود الويبو لتعزيز حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا .وس َي ِفي املكتب اب ألغراض التالية:
( )1مساندة أأعامل الويبو يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب؛
( )2وحتسني التنس يق بني الويبو وبدلان املنطقة؛
( )3وتعزيز التعاون بني الويبو واملاكتب الوطنية املسؤوةل عن امللكية الفكرية وحق املؤلف؛
( )4ومواكبة مس تجدات الاحتياجات اإىل مساعدة يف ميدان امللكية الفكرية يف املنطقة؛
( )5وتنفيذ مشاريع يف توقيتات مناس بة وبكفافة لتعزيز فهم امللكية الفكرية واحرتاهما وتقويهتا؛
( )6وتعزيز املساعدة التقنية وتبادل املعارف و أأفءل املامرسات يف املنطقة.
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نطاق ا ألنشطة املقرتح( 2مبا يف ذكل ا ألنشطة ا إلقل ميية اإن وجدت:)3
 .28من املمكن أأن حيقق مكتب الويبو امااريج من املكس يك ما ييل:


بشلك عام ودون قيود ،ميكن أأن يركز أأعامهل عىل حتقيق الامتثال ل أأهداف الاسرتاتيجية :الهدف ا ألول
(تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية)؛ والهدف الثاين (تقدمي خدمات عاملية يف
جمال امللكية الفكرية من الطراز ا ألول)؛ والهدف الثالث (تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية،
مع مراعاة أأهداف لك بدل)؛ والهدف السادس (التعاون ادلويل عىل اإذاكف الاحرتام للملكية الفكرية)
واملؤرشات ذات الصةل يف الربامج " 3حق املؤلف واحلقوق اجملاورة"؛ و" 9البدلان ا ألفريقية والعربية وبدلان
أس يا واحمليط الهادئ و أأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان ا ألقل منوا"؛ و" 20العالقات اماارجية والرشااكت
واملاكتب اماارجية" يف الربانمج واملزيانية.



والقيام عىل مصاحل مس تخديم خدمات امللكية الفكرية العاملية اليت تتيحها أأنظمة مدريد ومعاهدة التعاون
بشأأن الربافات ولهاي ولش بونة وتعزيز أأنشطة التعاون لتمنية املنطقة وفق ًا للهدف الاسرتاتيجي الثاين.



وتقدمي الاستشارات القانونية بشأأن أأشاكل حامية امللكية الفكرية ،مثل العالمات التجارية والربافات والرسوم
والامنذج الصناعية.



واملساعدة يف وضع اسرتاتيجيات وخطط وطنية لالبتاكر وامللكية الفكرية والإسهام يف بناف قدرات مؤسسات
امللكية الفكرية الوطنية ابلتنس يق مع مقر الويبو الرئييس ،مع اإيالف الاعتبار الواجب للربانمج  20يف الربانمج
واملزيانية.



ودمع مركز الويبو للتحكمي والوساطة يف نرش خدمات تسوية املنازعات التجارية ادلولية من خالل التحكمي
والوساطة.



وتنظمي تدريبات للموظفني احلكوميني املسؤولني عن وضع س ياسات عامة بشأأن امللكية الفكرية وعن اإدارة
حقوق امللكية الفكرية وحامية املهنيني.
وتشجيع اس تخدام امللكية الفكرية أكداة للهنوض ابلتمنية ونقل التكنولوجيا؛



ومتكني الويبو من املعاينة املبارشة لحتياجات مس تخديم امللكية الفكرية يف املنطقة ،مع تيسري تطوير أليات
خمصصة ل إالسهام يف منو املنطقة.



وتسهيل الوقوف عىل جمالت ونوع ادلمع الالزم لبدلان منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب فامي يتعلق ابلإطار
القانوين ملاكتب امللكية الفكرية الوطنية ومعلها .وس يؤثر ذكل يف أأعامل الويبو يف جمال الاستشارات لصياغة
القوانني امااصة ابلربافات والعالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية وإانفاذ
امللكية الفكرية.



 3تنص الفقراتن  10و(10اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :جيوز أأن ينفّذ املكتب امااريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق
ا ألسايس احملدّد يف الفقرة  ،7مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ويدمعها ،يف حال موافقة البدلان اليت سيشملها املكتب امااريج
عىل ذكل .ول ّمتس تكل ا ألنشطة حبقوق أأي بدل أخر يف املنطقة ا إلقلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو العادية ،ل س امي عىل الصعيد الوطين ،مبا يشمل
تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإىل تكل البدلان مبارشة من مقر الويبو الرئييس".
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اإسهام املكتب امااريج يف تنفيذ برانمج الويبو:2
 .29ميكن أأن يتيح املكتب امااريج يف املكس يك املزااي التالية:


حتسني أليات وبرامج التعاون تبع ًا لحتياجات بدلان املنطقة.



وتعزيز اس تخدام أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الربافات ومدريد ولهاي ولش بونة وتطويرها.



والعمل عىل زايدة الوعي ابمللكية الفكرية وفهمها واحرتاهما .وحتقيق ًا لهذا الغرض ،س يءطلع املكتب بأأنشطة
لك من بدلان املنطقة ،مع مع مراعاة التجارب السابقة و أأفءل املامرسات .وبدف ًا
تواصل تليب احتياجات ي
ابملكس يك ،س يكون مثة حتسن يف أأثر برامج التواصل اليت تروج لها الويبو ،وذكل عىل سبيل املثال من
خالل أأنشطة لالحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية يف  26أأبريل من لك عام.



والإسهام يف حتفزي الإبداع من خالل جوائز متنوعة متنحها الويبو خملرتعني ومبدعني و أأطفال يكون لها أأثر
اإجيايب يف امللكية الفكرية وحق املؤلف ،مما حيقق تقدم ًا يف أأعامل الويبو.
واملساعدة يف دمع أأاكدميية الويبو ،مع تشجيع التعاون مع مؤسسات امللكية الفكرية يف املنطقة وتنظمي دورات
تدريبية .ومن بني هذه ادلورات مدرسة الويبو الصيفية يف املكس يك ،اليت تس تقبل حنو ًا من  35طالب ًا يف لك
عام .وميكن هبذه الطريقة تقوية برامج الويبو الأاكدميية وزايدة عدد الطالب املس تفيدين بتنفيذ ادلورات
ابللغتني الإس بانية والإنلكزيية.



وتعءيد ألية تسوية املنازعات ملس تخديم نظام امللكية الفكرية من خالل مركز الويبو للتحكمي والوساطة.



والعمل يف منطقة توقيت مكةل لتكل اليت يقع فهيا املقر الرئييس للويبو ،مما يفيد يف ضوف ا ألعامل اليومية اليت
تتطلب التعاون مع الويبو وامادمات املقدمة يف اإطار املعاهدات اليت تديرها ،وس ينتج عن هذا تبس يط
خمتلف الإجرافات والربامج وا ألنشطة ،مما يزيد من عدد مس تخديم نظام امللكية الفكرية يف أأمرياك
الالتينية والاكرييب.



 .30ومن شأأن املكتب امااريج يف املكس يك أأن يعني املبدعني واملبتكرين عىل اكتساب معرفة وفهم أأفءل للعالمات
التجارية والربافات و أأنظمة الرسوم والامنذج الصناعية ،مما يؤدي اإىل حتسني امادمات اليت تقدهما الويبو ويزيد من عدد
املس تخدمني اذلين يؤدون ابلفعل أأنشطة اإبداعية وابتاكرية يف أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .31ومن شأأن تأأسيس مكتب خاريج للويبو يف املكس يك أأن حيقق ما ييل:


تلبية احلاجة اإىل مكتب إاقلميي يف أأمرياك الالتينية والاكرييب؛



وتكيل معل ش بكة املاكتب اماارجية القامئة؛



وتزويد الويبو مبعرفة مكتس بة بشلك مبارش ابحتياجات مس تخديم امللكية الفكرية يف املنطقة؛



وتيسري تنفيذ ا ألنشطة واملشاريع اليت تبد أأ يف مقر الويبو الرئييس ،مبا يامتىش مع ا ألولوايت الاسرتاتيجية
و أأولوايت الربامج؛
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وحتفزي بناف القدرات بشأأن قءااي حق املؤلف؛



وتوفري منصة تيرس زايدة حركة تعممي املعاهدات وخدمات امللكية الفكرية العاملية مثل أأنظمة معاهدة التعاون
بشأأن الربافات ومدريد ولهاي ،وابلتايل زايدة ادلخل؛



ومعاجلة احلاجة اإىل تعظمي الابتاكر والإبداع يف املنطقة وإاسهام امللكية الفكرية يف عد يد من البدلان اليت حتتاج
اإىل وجود أأقوى للويبو وبراجمها؛



وتيسري زايدة مشاركة السلطات اخملتصة ابمللكية الفكرية يف أأعامل الويبو؛



ومراعاة معايري الاس تدامة املالية املشار اإلهيا يف املبادئ التوجهيية؛



وإاحداث خفض معترب يف التاكليف النامجة عن ا ألسفار عرب احمليط ا ألطلنطي وزايدة يف وجود الويبو يف
امليدان؛



وميكن جين فوائد من خربات املعهد املكس ييك للملكية الصناعية واملعهد الوطين حلق املؤلف؛



ودمع اجلهات الفاعةل ا ألخرى ،مثل اجلامعات ومنظامت الإدارة امجلاعية والصحفيني لتحسني املعرفة ابمللكية
الفكرية ألغراض التمنية.

 .32ويف اجململ ،س يفي مكتب الويبو امااريج يف املكس يك ابملتطلبات الواردة يف الربانمج  "1" :20اإضافة قمية وكفافة
وفعالية يف تنفيذ الربانمج بطريقة منسقة ومكّةل للعمل املنجز يف املقر الرئييس؛ " "2والاضطالع بوظائف خمتلفة مبا
يس تجيب ل أأولوايت واماصوصيات احمللية؛ " "3والفعالية من حيث التلكفة؛ " "4وتشكيل جزف ل يتجز أأ من اإطار الويبو
ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ و أأساسها التنظميي ،ولك ذكل بغية حتسني اإنتاجية ش بكة املاكتب اماارجية وكفافهتا.
 .33كام أأن من شأأن معل مكتب الويبو امااريج يف املكس يك أأن يس تجلب أأفءل املامرسات وادلروس املس تفادة اليت
ميكن نقلها اإىل املقر الرئييس واملاكتب ا ألخرى مضن الش بكة.
املساهة املقرتحة للبدل املءيف يف تشغيل املكتب امااريج( 4مثل توفري املاكتب أأو تغطية تاكليف املرافق أأو ا ألمن):
الاس تدامة املالية
 .34اسرتشد يف اإعداد مقرتح املكس يك ،متاش ي ًا مع املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية ،ابحلاجة اإىل ترش يد
اس تخدام املوارد يف تأأسيس املاكتب اماارجية وضامن اس تدامهتا املالية .وابلتايل ،فلن يكبد تأأسيس مكتب خاريج للويبو يف
املكس يك املنظم َة أأي مرصوفات من حيث البنية التحتية واملرافق واملعدات ،وذكل ألن املكس يك س توفر للويبو ما ييل:
( )1مساحة مكتبية تبلغ حوايل  96مرت ًا مربع ًا يف مبىن املقر الرئييس للمعهد املكس ييك للملكية الصناعية تسع
مكتبني وغرفة اجامتعات و أأربع خاانت مكتبية يف منطقة مالمئة يسهل الوصول اإلهيا .وتبلغتلكفةإجيار هذه
املساحة ،اليت ستتحملها املكس يك 50 ،أألف فرنك سويرسي يف الس نة.
 4تنص الفقرة (11اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ل يفرض متويل املاكتب اماارجية ،من غري المتويل اذلي يوفره البدل
خمصص يف املزيانية العادية املعمتدة".
املءيف أأو بدل أخر يو ّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب ،أأي عبف مايل اإضايف عىل ادلول ا ألعءاف غري ما هو ّ
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( )2أأاثث مكتيب ومعدات حاسوبية لس تخدام موظفي املكتب امااريج.
( )3خط هاتف خاص.
( )4ا ألدوات املكتبية ا ألساس ية ألعامل املكتب.
 .35كام س تقدم امادمات املشرتكة التالية:
( )1توصيل ساتيل ورمقي؛
( )2وقاعة ملؤمترات الفيديو بتجهزياهتا؛
( )3وقاعة اجامتعات كبرية متعددة ا ألغراض؛
( )4وخدمات أأمنية؛
( )5ومواقف ملركبات موظفي املكتب امااريج وزواره؛
( )6وخدمات اإدارية؛
( )7وخدمات صيانة ونظافة؛
( )8ودمع تقين.
 .36وسيمتتع موظفو الويبو بنفس الامتيازات واحلصاانت اليت حيظى هبا املوظفون العموميون ادلوليون وفق ًا للقوانني
واللواحئ يف املكس يك.
 .37وعالو ًة عىل ما س بق ،من املمكن توفري متويل مشرتك من خالل صناديق املكس يك الاستامئنية دلى الويبو ألنشطة
التعاون واملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف أأمرياك الالتينية والاكرييب .وابلتايل فاإن من شأأن هجود املكس يك ابعتبارها
مصدر ًا ومتلقي ًا للتعاون أأن تءاعف معليات تعاون الويبو يف املنطقة من خالل املكتب امااريج.
 .38وس يتيح مكتب خاريج للويبو يف املكس يك تنقل موظفيه بشلك أأرشع و أأفءل اإىل بدلان املنطقة ،مبا يس تتبعه ذكل
من وفورات يف تاكليف السفر وبدلت الإعاشة اليومية مقا نر ًة بسفر املوظفني املقميني يف جنيف اذلين يءطرون اإىل
املشاركة يف ندوات ومؤمترات و أأنشطة للرتوجي للملكية الفكرية.
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اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج

1

امس البدل الراغب يف فتح مكتب خاريج:
بصفة وطنية

☒

املغرب
نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية

☐

اإذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ،فريىج ذكر لك البدلان املعنية أأو امس اجملموعة ا إلقلميية:
[ل ينطبق .ويشري الاقرتاح كهدف هل] تمنية ثقافة امللكية الفكرية بغية تعزيز [فعالية الربامج] ونواجتها عىل الصعيدين الوطين
وا إلقلميي.

[مل حتدد البدلان املشموةل ابلقرتاح ول البدلان املؤيدة هل].
هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتاب ًة؟
نعم

☒

ل

☐

(تنص الفقرة  2من املبادئ التوجهيية بش أأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل " :ينبغي للك دوةل عءو ترغب يف
اس تءافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية ،أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقل ميية ،اإذا ما اتفق أأعءاؤها عىل ذكل ،أأن
ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا)".
مسوغات فتح مكتب خاريج:2
النظام الوطين للملكية الصناعية والتجارية
الإطار القانوين
 .1الإطار الترشيعي والتنظميي للملكية الصناعية يف املغرب مثار تطور دام أأكرث من قرن من الزمان روعي فيه التحول
ادلامئ اذلي شهدته حامية احلقوق املتصةل ابمللكية الفكرية عىل الصعيد ادلويل .وإاضافة اإىل الترشيعات الوطنية ،انءمت
املغرب ،ويه أأحد ا ألعءاف يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،اإىل العديد من التفاقيات والتفاقات امااصة
ابلصكوك ادلولية محلاية حقوق امللكية الصناعية.

الاسرتاتيجية الوطنية لت منية امللكية الصناعية والتجارية للفرتة 2020-2016
 .2هتدف هذه الاسرتاتيجية اإىل تسخري امللكية الصناعية والتجارية ألغراض التمنية وتطور املغرب مبا يامتىش مع أأهداف
الاسرتاتيجيات القطاعية يف البدل .وتقوم هذه الاسرتاتيجية عىل نظام قانوين يكفل أأقىص حد من امحلاية القانونية مع الامتثال
ألعىل املعايري ادلولية .وهتدف أأيء ًا اإىل وضع أليات جديدة يف جمال الانتصاف وادلفاع عن احلقوق .وفء ًال عن ذكل ،هتدف
 1ترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية (بصيغهتا املبينة يف الوثيقة  )A/55/13 Prov.يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإلهيا.
 2تنص الفقرة  6من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ينبغي أأن حيدّد الاقرتاح [ ]...املغزى من املكتب امااريج ويقرتح وليته مع
بيان :أأية احتياجات وا ألغراض والنطاق املقرتح ل أأنشطة ،مبا فهيا الأنشطة ا إلقلميية اإن وجدت؛ وبيان القمية املءافة اإىل أأنشطة تنفيذ برامج املنظمة ،مع اإيالف
عناية خاصة لالعتبارات احملدّدة يف القسمني دال [الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية] وهاف [اجلوانب اجلغرافية/املواقع]".
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اإىل تعزيز دور املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية عن طريق أأنشطة حملية ختدم اكمل مكوانت النس يج الاقتصادي
املغريب وتوفر خدمات متنوعة وخمصصة.

أأنشطة الإيداع واملؤرشات
 .3يمن نشاط الإيداع عن توجه تصاعدي يف جمال العالمات بوجه خاص ( 11000عالمة جديدة يف الس نة) والتصاممي
الصناعية ( 1400طلب يف الس نة) .و أأما فامي خيص الربافات ،فاإن معدل الإيداع مس تقر يف حدود  1000طلب يف الس نة
عىل مدار الس نوات ايسمس املاضية ،ولكن جتدر الإشارة اإىل حتسن جودة الطلبات املغربية.
 .4ويتجىل هذا ا ألداف أأيء ًا عىل الصعيد ادلويل بفءل التطور الإجيايب للمؤرشات يف املغرب كام يتبني من الإحصافات
اليت نرشهتا الويبو يف ديسمرب  .2015وحتتل املغرب املرتبة السابعة والس تني من حيث اإيداع الربافات الوطنية ،واملرتبة
ا ألوىل يف أأفريقيا من حيث اإيداعات املقميني مقارنة ابإجاميل الناجت احمليل ،واملرتبة السادسة وا ألربعني من حيث العالمات
الوطنية ،واملرتبة التاسعة مضن بدلان فئة ادلخل ذاهتا ،واملرتبة الثانية والعرشين للتصاممي الصناعية ،واملرتبة السابعة يف العامل
من حيث اإيداع التصاممي اإىل اإجاميل الناجت احمليل.

التعاون الوطين وادلويل:
 .5أأقام املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية ش بكة من الرشااكت املس تقرة واملتينة مع املؤسسات واملنظامت
الوطنية املعنية بقءااي امللكية الصناعية والتجارية .والهدف من هذه الرشااكت هو تعزيز ا ألنشطة احمللية لفائدة خمتلف عنارص
النس يج الاقتصادي املغريب.
 .6وإاضافة اإىل ذكل وكجزف من اسرتاتيجية الانفتاح ،ينفذ املكتب برانجم ًا موسع ًا للتعاون ادلويل مع املنظامت ا إلقلميية
واملاكتب الوطنية يف خمتلف البدلان ومهنا املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،واملكتب ا ألورويب للربافات ،ومكتب موافمة
السوق ادلاخلية ،وفرنسا ،وإاس بانيا ،وتركيا ،واململكة العربية السعودية ،واملكس يك ،والصني ،ودول اتفاقية أأغادير (ومهنا
مرص وا ألردن واملغرب وتونس).
 .7و أأما عىل الصعيد ا إلقلميي ،فقد شهد التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الصناعية أأنشطة ابلتعاون مع
املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ختص أأساس ًا برامج لتبادل اماربات واملشاركة يف أأنشطة تدريبية وتعزيز امللكية الصناعية
عىل مس توى أأفريقيا.
أأمثةل للمشاريع

ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر
 .8تتأألف الش بكة حالي ًا من  43هيئة تعمل يف جمال البحث والتطوير والابتاكر و 58هجة اتصال يف ش ىت أأحناف املغرب.
وهتدف الش بكة اإىل تطوير املؤسسات تكنولوجي ًا وتعزيز قمية نتاجئ البحوث.

منصة ""ArabPat
 .9منصة لنرش وتبادل الواثئق املتعلقة ابلربافات بني ماكتب الربافات يف البدلان العربية ُأطلقت يف إاطار التعاون بني
البدلان ا ألعءاف يف اتفاقية أأغادير (ومهنا مرص وا ألردن واملغرب وتونس) ،وبدمع من املكتب ا ألورويب للربافات والويبو
واملكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية.
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مرشوع ""Namadij
مرشوع رائد مببادرة من الويبو بشأأن التصاممي الصناعية لتشجيع املشاريع الصغرية واملتوسطة املعنية ابلتصاممي عىل اس تخدام
نظام امللكية الفكرية اس تخدام ًا اسرتاتيجي ًا.
النظام الوطين حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الإطار القانوين
 .10أأنشئ املكتب املغريب حلق املؤلف حتت إارشاف وزارة التصالت ،ويه منظمة ل إالدارة امجلاعية أأنشئت مبوجب
املرسوم رمق  406.64.2املؤرخ يف  5ذو القعدة  8( 1384مارس  )1965اذلي ينص عىل أأن هذه الهيئة يه املسؤوةل
الوحيدة عن حتصيل حق املؤلف وتوزيعه جبميع أأشاكهل القامئة واملقبةل .ويتوىل املكتب املهام التالية:
-

حامية واس تغالل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل النحو احملدد يف القانون رمق  00-2بشأأن حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة؛

-

الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛

-

اختاذ الإجرافات القانونية لدلفاع عن املصاحل املعنوية واملادية للمبدعني؛

-

رصد املوظفني املعمتدين يف املكتب لنهتااكت القانون؛

-

مصادرة أأي تسجيالت صوتية ومرئية أأو أأي دعامة تسجيل أأخرى أأو أأي معدات تس تخدم يف النسخ غري
القانوين؛

-

متثيل املغرب يف املنظامت ادلولية يف جمال امللكية ا ألدبية والفنية؛
المتثيل املتبادل للمكتب املغريب وهيئات املؤلفني ا ألجانب املشاهبة؛

-

التنس يق مع السلطات العامة؛

-

تنظمي محالت توعية لتحسني فهم حقوق امللكية الفكرية.

-

 .11ويف الفرتة املمتدة من يوليو  1970اإىل مايو  ،2014خءع قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لبعض التغيريات.
وتدل هذه ادلينامية عىل اهامتم املغرب مبجال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،ول س امي حقوق امللكية الفكرية بشلك عام.
وتوفر هذه الإصالحات ادلمع والتأأييد للجهود اليت تبذلها وتعهدت ببذلها املنظامت والهيئات ادلولية ،ول س امي تكل املتعلقة
ابمللكية الفكرية وخباصة الويبو.
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 .12الاسرتاتيجية الوطنية لتمنية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لتحسني حتصيل احلقوق:
-

تطبيق ا ألحاكم املتعلقة ابلنسخ امااصة اعتبار ًا من مارس 2016؛

-

اإطالق مرشوع نص لتحسني وضع املكتب املغريب عن طريق جملس اإدارة أأو ممثلني ألحصاب احلقوق؛

-

التقدم يف مرشوع مرسوم لإنشاف جلنة مشرتكة بني الوزارات ملاكةحفة الزتوير والقرصنة؛

-

تعزيز حتصيل احلقوق يف مجيع أأحناف ا ألرايض الوطنية؛

-

التعداد الوطين للمنتفعني بسجل املكتب املغريب ومس تخدميه؛

-

تعزيز محالت ماكةحفة القرصنة والزتوير؛

-

اإجراف دراسة قطاعية لتطوير هذا القطاع؛

-

الإسهام يف توطيد عالقات املكتب املغريب مع الرشاكف والعاملني يف املؤسسات الوطنية؛

-

تعزيز القدرات البرشية يف املكتب املغريب من خالل التدريب والتدريب املس متر؛

-

وضع برانمج توعية يس تجيب لطلبات انءامم املؤلفني وفناين ا ألداف اإىل املكتب املغريب بعد أأن يدخل قريب ًا
القانون عىل النسخ امااصة حزي النفاذ.

أأوجه التعاون
 .13حافظ املكتب املغريب عىل عالقات وثيقة مع الويبو .واضطلع ،يف هذا الصدد ،ابلعديد من ا ألنشطة املشرتكة
ول س امي تأأليف أأفرقة املكتب املغريب والربانمج اذلي ُأطلق يف عام  2012بغية اإطالق املنصة املعلوماتية "."WIPOCOS
ويمتتع املكتب أأيء ًا بعالقات رشاكة مع هيئات أأو مجعيات مؤلفني أأخرى يف ش ىت أأحناف العامل ومهنا الاحتاد ادلويل مجلعيات
املؤلفني وامللحنني ( )CISACومجعية املؤلفني وامللحنني وانرشي املوس يقى ( )SACEMوامجلعية املدنية ملؤلفي الوسائط
املتعددة ( .)SCAMوجيرى النظر يف مشاريع رشاكة مع مجعيات مؤلفني يف بعض البدلان ا ألفريقية.
الولية املقرتحة للمكتب امااريج:2
الغرض:2

[انظر اجلزف املعنون "نطاق ا ألنشطة املقرتح"].
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نطاق ا ألنشطة املقرتح( 2مبا يف ذكل ا ألنشطة ا إلقل ميية اإن وجدت:)3
أأهداف املكتب امااريج للويبو يف املغرب
 .14ستمتحور همام و أأنشطة مكتب الويبو امااريج يف املغرب حول أأربعة جمالت رئيس ية ييل بياهنا:

دمع تنفيذ برامج الويبو
 .15الهدف هو ضامن تنفيذ برامج الويبو للتوعية بشأأن دور حامية أأصول امللكية الفكرية وإادارهتا أكداة للتمنية الاسرتاتيجية
فء ًال عن املسائل املتعلقة ابنهتاك حقوق امللكية الفكرية .والهدف أأيء ًا هو احلصول عىل تغطية اإعالمية إاقلميية ،بغية تروجي
دور و أأنشطة وخدمات الويبو ،والاخنراط يف ا ألنشطة الرتوجيية امااصة بأأنظمة امللكية الفكرية العاملية (مبا يف ذكل معاهدة
التعاون بشأأن الربافات ،ونظام مدريد ،ونظام لهاي).

التعاون بني احلكومة املغربية والويبو
 .16الهدف هو اعامتد هنج تعاوين يغطي مجيع اجلوانب املتعلقة حبامية وتعزيز وإانفاذ حقوق امللكية الفكرية ،ابلشرتاك مع
مجيع أأحصاب املصلحة واملؤسسات الوطنية وا إلقلميية املعنية هبذه اجملالت ،فء ًال عن واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى
واملنظامت احلكومية ادلولية العامةل يف املغرب .وخيص الهدف الثاين دمع تنفيذ اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية .ويف هذا
الس ياق ،س ييرس مكتب الويبو امااريج يف املغرب تبادل البياانت واماربات واملامرسات اجليدة وتنظمي ا ألنشطة املشرتكة
من أأجل تنفيذ هذه الاسرتاتيجية بنجاح.

مدخل ألنشطة الويبو يف أأفريقيا
 .17س يكون املكتب امااريج مدخ ًال دلمع أأنشطة الويبو يف املغرب والبدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا يف أأفريقيا عن
طريق املرشوعات املدرجة يف برامج الويبو بغية تعزيز قدرات املاكتب الوطنية من أأجل تقدمي ادلمع التقين من أأجل حتسني
اس تخدام نظام امللكية الفكرية.

تعزيز القدرات يف جمال امللكية الفكرية
 .18اس تكامل ادلورات التدريبية اليت توفرها الأاكدميية املغربية للملكية الفكرية والتجارية من أأجل الإسهام يف تمنية ر أأس
املال البرشي يف خمتلف جمالت امللكية الفكرية وتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية للتمنية التقنية والاجامتعية والاقتصادية.
اإسهام املكتب امااريج يف تنفيذ برانمج الويبو:2

[انظر اجلزف املعنون "نطاق ا ألنشطة املقرتح"].

 3تنص الفقراتن  10و(10اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :جيوز أأن ينفّذ املكتب امااريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق
ا ألسايس احملدّد يف الفقرة  ،7مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ويدمعها ،يف حال موافقة البدلان اليت سيشملها املكتب امااريج
عىل ذكل .ول ّمتس تكل ا ألنشطة حبقوق أأي بدل أخر يف املنطقة ا إلقلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو العادية ،ل س امي عىل الصعيد الوطين ،مبا يشمل
تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإىل تكل البدلان مبارشة من مقر الويبو الرئييس".
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املساهة املقرتحة للبدل املءيف يف تشغيل املكتب امااريج( 4مثل توفري املاكتب أأو تغطية تاكليف املرافق أأو ا ألمن):
اقرتاح احلكومة املغربية بشأأن اس تءافة املكتب امااريج للويبو
 .19احلكومة املغربية مس تعدة لتقدمي ادلمع للويبو عىل تيسري اإنشاف املكتب امااريج للويبو وحتسني أأدائه .ويتعلق اإسهام
احلكومة املغربية مبا ييل:

توفري املبىن
 .20تتعهد احلكومة املغربية بتوفري مبىن للويبو ابجملان وبناف عىل اتفاقية حمددة ومزود جبميع التجهزيات والعنارص الالزمة
ألداف همامه يف أأفءل الظروف .وفامي ييل خصائص هذا املبىن:
-

مبىن جديد مساحته  350مرت 2تقريب ًا ومزود بعدة قاعات .وس تغطي احلكومة املغربية مجيع التاكليف امااصة
ابملعدات والصيانة وا ألمن ( 24ساعة).

-

ويقع املبىن ابلقرب من املتاجر واملنشأت والإدارات احلكومية يف وسط يح ا ألعامل .وس ميكن ذكل املكتب
امااريج من حتقيق أأوجه تأزر ابتاكرية مع خمتلف الرشاكف عىل أأكرث من مس توى.

-

واملوقع مزود ببنية معلوماتية حديثة تس تويف متطلبات التوافر ادلامئ (املواقع املنسوخة وقاعات احلواسيب
ومعدات التصال) مع ضامن مس توايت عالية للغاية من ا ألمن والاس تدامة وتوفري نظام حامية معلومايت من
الاخرتاقات والهجامت احلاسوبية ( أأحدث تقنيات جدار امحلاية وبرجميات امحلاية من الفريوسات) .وسيتاح
للمكتب امااريج للويبو أأيء ًا النفاذ اإىل قاعات تدريب ومنصات لالتصالت املرئية الصوتية يف املبىن.

الامتيازات واحلصاانت املمنوحة للمكتب
 .21احلصاانت والامتيازات املمنوحة ملوظفي املكتب امااريج للويبو س تكون مماثةل لتكل املمنوحة ملوظفي واكلت ا ألمم
املتحدة اليت تقع مقارها يف املغرب .وس يربم اتفاق بني احلكومة املغربية والويبو ينص عىل الوضع القانوين للمكتب امااريج يف
املغرب.

سهوةل التصال وحرية وسائل التصال
 .22فامي يتعلق ابلتصالت الرمسية ونرش مجيع الواثئق واملنشورات امااصة ابلويبو ،جيوز للمكتب امااريج للويبو أأن
يس تخدم لك الوسائل املناس بة ،وهل احلق يف اس تخدام الشفرات وإارسال وتلقي املراسالت عن طريق الربيد أأو الأكياس
اخملتومة اليت تمتتع ابحلرمة ذاهتا اليت تمتتع هبا الرسائل واحلقائب ادلبلوماس ية وفق ًا للمامرسات القامئة بشأأن واكلت ا ألمم املتحدة
املمثةل يف املغرب.

 4تنص الفقرة (11اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ل يفرض متويل املاكتب اماارجية ،من غري المتويل اذلي يوفره البدل
خمصص يف املزيانية العادية املعمتدة".
املءيف أأو بدل أخر يو ّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب ،أأي عبف مايل اإضايف عىل ادلول ا ألعءاف غري ما هو ّ
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اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج

1

امس البدل الراغب يف فتح مكتب خاريج:
بصفة وطنية

☒

نيجرياي
نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية

☐

اإذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ،فريىج ذكر لك البدلان املعنية أأو امس اجملموعة ا إلقلميية:
سوف يكون يف مقدور مكتب الويبو امااريج يف نيجراي أأن خيدم أأيء ًا البدلان ا ألفريقية اجملاورة وغريها من البدلان،
عند التفاق عىل ذكل.

[مل حتدد البدلان املشموةل ابلقرتاح ول البدلان املؤيدة هل].
هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتاب ًة؟
نعم

☒

ل

☐

(تنص الفقرة  2من املبادئ التوجهيية بش أأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل " :ينبغي للك دوةل عءو ترغب يف
اس تءافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية ،أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقل ميية ،اإذا ما اتفق أأعءاؤها عىل ذكل ،أأن
ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا)".
مسوغات فتح مكتب خاريج:2
 .1واصلت نيجرياي يف الس نوات ا ألخرية تنويع اقتصادها ليشمل املوارد القامئة عىل املعرفة املدعومة ابلبتاكر والثقافة
دور هم ٌم يف
والإبداع .واكن للمنو املطرد لقطاعات املالية ،والتصالت ،والعلوم والتكنولوجيا ،وامادمات ،والرتفيه يف البدل ٌ
هذا التوجه اجلديد للس ياسات .ومتتكل نيجرياي اإحدى أأرسع أأسواق التصالت وا ألسواق الإبداعية منو ًا يف العامل ،مبا يف ذكل
رصد التصالت ذات القواعد الفءائية –  ،NigComSat-1وهو اثلث ساتل يف نيجرياي و أأول ساتل اتصالت يف أأفريقيا.
 .2وإاضاف ًة إاىل ذكل ،تشلك الصناعات الإبداعية الن أأحد أأرسع القطاعات منو ًا يف الاقتصاد العاملي .وتش هتر أأفريقيا
برتاهثا الطويل والشاسع من احملتوى الابتاكري والإبداعي .ويف هذا الس ياق ،متزيت نيجرياي يف الفنون عىل مر الس نني ،نظر ًا
للتنوع الهائل اذلي يتسم به شعهبا وثقافهتا .ويوجد يف نيجرياي نوليوود ،وهو أأكرب قطاع لصناعة السيامن يف أأفريقيا واثين أأكرب
قطاع لصناعة السيامن يف العامل من حيث الناجت .فينتج قطاع نوليوود ما يرتاوح من  180اإىل  200فيديو مزنيل متواضع
املزيانية شهر ًاي (من  2200اإىل  2400فيمل س نو ًاي) يشاهده أأكرث من  300مليون خشص يف أأفريقيا ويف لك أأحناف العامل .ويدر
نوليوود اإيرادات س نوية ترتاوح من  250اإىل  600مليون دولر ،مبعدل استامثر س نوي يرتاوح من  40اإىل  100مليون
دولر.
 1ترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية (بصيغهتا املبينة يف الوثيقة  )A/55/13 Prov.يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإلهيا.
 2تنص الفقرة  6من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ينبغي أأن حيدّد الاقرتاح [ ]...املغزى من املكتب امااريج ويقرتح وليته مع
بيان :أأية احتياجات وا ألغراض والنطاق املقرتح ل أأنشطة ،مبا فهيا الأنشطة ا إلقلميية اإن وجدت؛ وبيان القمية املءافة اإىل أأنشطة تنفيذ برامج املنظمة ،مع اإيالف
عناية خاصة لالعتبارات احملدّدة يف القسمني دال [الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية] وهاف [اجلوانب اجلغرافية/املواقع]".
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 .3ويرتدد صدى املوس يقى والسيامن وا ألدب والفن النيجريي يف مجيع أأحناف أأفريقيا والعامل ،مما يسهِّل حتقيق انجت س نوي
ترامكي يقارب ملياري دولر يف قطاعات السيامن ،واملوس يقى ،والفنون املرسحية ،وا ألزايف ،والفنون البرصية ،والإعالن،
والبث التلفزيوين والإذاعي ،والفنون والقطع ا ألثرية ،والنرش – ويسامه مجموعها يف الناجت احمليل الإجاميل للبدل بنس بة
 .%1.42وتزخر البيئة ا إلبداعية النيجريية أأيء ًا بعاملقة ا ألدب ذوي املصنفات اذلائعة الصيت ،مثل الربوفيسور الراحل
تشينوا أأتشييب ،املؤلف واملريب ومؤلف رواية "ا ألش ياف تتداعى" ( )1958ورواية "سهم هللا" ( ،)1964وقد حققت
روايته ا ألوىل مبيعات زادت عىل  8ماليني نسخة خبمسني لغة يف مجيع أأحناف العامل فعلته عىل ر أأس الكتّاب ا ألفارقة اذلين
ترمجت مصنفاهتم؛ والربوفيسور وول سويناك ،الاكتب والشاعر واملؤلف املرسيح اذلي تشمل مصنفاته ،عىل سبيل املثال
ل احلرص ،مرسحية "ا ألسد واجلوهرة" ( )1959ومرسحية "حمامكة ا ألخ جريو" ( .)1960وحصل الربوفسور سويناك أأيء ًا
عىل أأول جائزة نوبل يف ا ألدب يف أأفريقيا (.)1986
 .4والش باب ،يف الوقت احلارض ،مه اذلين يدفعون جعةل القطاع ا إلبداعي النشط يف نيجرياي .وهذه احليوية والنشاط،
اإىل جانب اإماكانت المنو املطرد للقطاع ،قد حفزت عىل اس مترار الاستامثر احمليل وادلويل يف الصناعة الإبداعية ،مبا يف ذكل
اإنشاف مكتب لرشكة سوين للرتفيه املوس يقي يف نيجرياي يوم  25فرباير  ،2016مع توقع التوسع يف معلياهتا يف مجيع أأحناف
أأفريقيا يف اإطار اسرتاتيجية طويةل ا ألجل ل أأسواق الرئيس ية.
 .5وقد أأحدث المنو الرسيع للقطاع الإبداعي والتحدايت املرتبطة بتسخري اإماكنياته عىل حن يو مربِح زايد ًة يف الإدارة
امجلاعية حلق املؤلف يف نيجرياي .فدلى نيجرياي حالي ًا ثالث منظامت معمتدة من منظامت الإدارة امجلاعية للحقوق .وهذه
املنظامت الثالث اخملتلفة متثل املؤلفني و أأحصاب احلقوق يف صناعيت املوس يقى والتسجيل الصويت ،واملؤلفني و أأحصاب احلقوق
يف قطاع ا ألدب والنرش ،و أأحصاب احلقوق يف القطاع السمعي البرصي النابض ابحليوية (مبا يف ذكل نوليوود) عىل التوايل.
وي ِ ّبرش إانشاف هذه املنظامت بِتحفزي الصناعة وحهثا عىل الاخنراط عىل حنو أأكرث اإجيابية يف أأوساط املس تخدمني ،وزايدة أفاق
ا ألرابح املتوقع أأن حيققها أأحصاب احلقوق ،وزايدة انتشار املصنفات.
 .6ويف اإطار اجلهود الرامية اإىل تعزيز الرتوجي حلقوق امللكية الفكرية وحاميهتا وإانفاذها ،نفنذ السجل وجلنة حق املؤلف
النيجريية مبادرات اإصالحية اكن هدفها الرئييس تصحيح وضع الصناعات الابتاكرية والإبداعية يف نيجرياي من أأجل حتقيق
مزيد من المنو ،وتعزيز قدرهتا عىل املنافسة بفعالية أأكرب يف السوق العاملية ،اإضاف ًة اإىل متكني نيجرياي من الوفاف ابلزتاماهتا
ابلاكمل مبوجب ش ىت صكوك امللكية الفكرية ادلولية اليت وقنعت علهيا أأو صدقت علهيا أأو أأبدت رغبهتا يف التصديق علهيا.
 .7واسرتشدت نيجرياي ،عند انءامهما اإىل الصكوك ادلولية ذات الصةل ،بفحوى س ياساهتا ادلاخلية واماارجية داخل
اإطار الاهامتمات التمنوية املشرتكة .واكنت لنيجرياي أأيء ًا عالقة طويةل من التعاون واملشاركة مع الويبو ،مبا يف ذكل زايرات
قام هبا ثالثة من املديرين العامني للويبو :الس يد أأرابد بوكش ،والس يد اكمل اإدريس ،والس يد فرانسس غري .وحصلت
نيجرياي عىل اإحدى ميداليات الويبو اذلهبية يف عام  ،1996تقدير ًا لإسهاهما يف قءااي امللكية الفكرية العاملية وس ياساهتا
وممارساهتا احمللية امااصة حبق املؤلف .وتر أأست نيجرياي أأيء ًا جلان الويبو وشاركت ابس مترار يف مفاوضات املنظمة ،فشاركت
يف عدد من بعثات خرباف الويبو اليت اكنت هتدف اإىل تعزيز نظام حق املؤلف يف البدلان النامية ا ألخرى ،ل س امي يف املنطقة
ا ألفريقية دون ا إلقلميية ،واس تءافت أأحدا ًاث هممة عىل املس توى الوطين وا إلقلميي وادلويل أأو تعاونت مع الويبو يف اس تءافهتا،
وفامي ييل قليل مهنا:
" "1حلقة معل إاقلميية أأفريقية بشأأن الاس تنساخ ن ِّظمت ابلشرتاك بني الويبو والاحتاد ادلويل ملنظامت حقوق
الاس تنساخ ( )IFRROواحلكومة النيجريية ( إاابدان،)1995 ،
" "2وحلقة معل الويبو بشأأن تدريس امللكية الفكرية يف أأفريقيا (سبمترب ،)1999

WO/PBC/25/12
Annex
104

" "3وحلقة معل امللكية الفكرية للنساف صاحبات ا ألعامل يف أأفريقيا ( أأبوجا ،أأغسطس ،)2000
" "4واجامتع استشاري إاقلميي أأفريقي بشأأن حامية هيئات الإذاعة و أأوجه ا ألداف السمعي البرصي ( أأبوجا،
أأكتوبر .)2010
 .8ونيجرياي دو ٌةل عءو يف الويبو ٌ
وطرف يف اتفاقية برن محلاية املصنفات ا ألدبية والفنية ،والتفاقية العاملية حلقوق املؤلف
(اليونسكو) ،واتفاقية روما محلاية فناين ا ألداف ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات الإذاعة ،واتفاق تريبس امااص مبنظمة
التجارة العاملية .وقد وقّعت نيجرياي عىل مجيع معاهدات حق املؤلف اليت تديرها الويبو (معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف،
ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداف والتسجيل الصويت ،ومعاهدة بيجني بشأأن ا ألداف السمعي البرصي ،ومعاهدة مراكش بشأأن
اس تثنافات وتقييدات لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قرافة املطبوعات (معاهدة
مراكش) ،وبيان النوااي اذلي من أأجهل تشرتك حالي ًا جلنة حق املؤلف النيجريية يف العمليات الالزمة للتصديق عىل مجيع
الصكوك املوقعة وتوطيهنا يف نيجرياي.
 .9أأما يف جمال امللكية الصناعية ،فيبلغ يف نيجرياي التقدير الس نوي لعدد تسجيالت العالمات التجارية 35 000
تسجيل ،ولعدد طلبات الربافات (احمللية وا ألجنبية)  8000طلب ،ولعدد تسجيالت التصاممي الصناعية  450تسجي ًال.
ويمتتع مشهد امللكية الصناعية يف نيجرياي إابماكانت هائةل لتحقيق منو غزير اإذا اس تغلت بفعالية وم ِكّنت تقنين ًا .واحملرك احلايل
لالبتاكر يف هذا اجملال مركنز يف ا ألساس عىل مؤسسات التعلمي العايل وغريها من موارد املعرفة اليت تشمل حنو  146جامع ًة،
و 125معهد ًا من معاهد الفنون التطبيقية ،و 120لكية من لكيات الرتبية ،و أأكرث من  300مؤسسة من مؤسسات البحث
والتطوير (مبا يف ذكل  38مكتب ًا لنقل التكنولوجيا يف مؤسسات التعلمي العايل واملؤسسات البحثية يف مجيع أأحناف البدل)،
والرشاكت الصغرية واملتوسطة ،ومراكز العلوم والابتاكر ،وقرى تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،وقطاع ا إلذاعة الكبري،
والقيادة الس ياس ية.
السجل واملكتب الوطين لكتساب التكنولوجيا والهنوض هبا من َفرد نين مع الويبو و أأحصاب املصاحل الخرين
 .10وقد تعاون ِ ّ
لرفع مس توى الوعي ،ودفع ا ألداف يف هذا القطاع والهنوض به .ويشمل ذكل ،عىل سبيل املثال ل احلرص ،اجامتعات،
ورشااكت تعاون تقين ،ومبادرات لتكوين الكفافات ،وإانشاف مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف أأبوجا ،وخطة تمنوية جديدة
مع الويبو لتناول بعض املسائل احملددة مثل مساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة ومراكز البحث والتطوير عىل الانتفاع
ابمللكية الفكرية وحاميهتا ،وتدريب فاحيص امللكية الفكرية واملسؤولني عن الاعرتاض والإنفاذ ،ونظايم معاهدة التعاون بشأأن
الربافات واحتاد مدريد .كام يسعى السجل يف الوقت احلارض اإىل أأمتتة واثئقه وخدماته ورمقنهتا عىل نطاق واسع ،ويتعاون
السجل ،من أأجل التأأكد من حصة الشهادات واحلد من الزتوير والتعدي ،مع املطبعة الوطنية ّ
لسك العمةل ،والرشكة
النيجريية العامة احملدودة للطباعة ا ألمنية و ّ
سك النُّقود ،لإصدار شهادات محمية.
 .11وفامي يتعلق ابلصكوك ا ألخرى امااصة ابمللكية الصناعية ،فاإن نيجرياي ٌ
طرف يف اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية،
واتفاق نيس بشأأن التصنيف ادلويل للسلع وامادمات ألغراض تسجيل العالمات ،ومعاهدة التعاون بشأأن الربافات،
ومعاهدة قانون الربافات ،ومعاهدة قانون العالمات التجارية .وكام هو احلال يف قطاع حق املؤلف ،تنخرط نيجرياي أأيء ًا يف
معليات من أأجل التصديق عىل صكوك امللكية الصناعية ذات الصةل اليت وقّعت علهيا أأو أأبدت رغبهتا يف التصديق علهيا.
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الولية املقرتحة للمكتب امااريج:2
الغرض:2
 .12أأصبحت ش بكة ماكتب الويبو اماارجية جزف ًا أأساس ي ًا ل غىن عنه لتقدمي خدمات املنظمة وحتقيق أأهدافها ،اليت ختدم
الك من منصيت تعزيز خدمات الويبو والهنوض ابمللكية الفكرية ونرشها بوصفها أأداة اجامتعية واقتصادية قمية ،ل س امي الهدف
الاسرتاتيجي الثالث – تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل الت منية .وسوف يءيف املكتب امااريج أأيء ًا قمي ًة اإىل
اجلهود الرامية إاىل تطوير الإطار املعياري ادلويل للملكية الفكرية ،وسوف ي ّ ِعزز املشاركة يف امادمات العاملية للملكية
الفكرية ،وي ِ ّيرس التعاون ادلويل عىل اإذاكف الاحرتام للملكية الفكرية ،وي ّ ِعزز العالقة ابمللكية الفكرية فامي يتعلق بقءااي
الس ياسات العاملية يف البدل ،اإضاف ًة إاىل تيسري تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ذات الصةل.
نطاق ا ألنشطة املقرتح( 2مبا يف ذكل ا ألنشطة ا إلقل ميية اإن وجدت:)3
( )1التعاون مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية عىل دمع تنفيذ برامج الويبو وامليض هبا قدم ًا وحتقيق ا ألهداف
التمنوية الوطنية للملكية الفكرية ،مبا يف ذكل املساعدة عىل وضع ا ألطر القانونية والتنظميية،
( )2وإاذاكف الوعي ابمللكية الفكرية وتعميق فهمها وإاذاكف احرتاهما،
( )3وتعزيز الابتاكر والإبداع ،مبا يف ذكل تعزيزهام عن طريق الهنوض ابلنتفاع الفعال خبدمات امللكية الفكرية،
( )4والاضطالع بأأنشطة حمددة اإمنائية املنحى للهنوض ابمللكية الفكرية وإاذاكف الاحرتام لها،
( )5وتيسري نرش معارف امللكية الفكرية عىل نطاق واسع،
( )6وتقدمي خدمات تكوين الكفافات وادلمع التقين ملاكتب امللكية الفكرية الوطنية و أأحصاب املصاحل من أأجل
زايدة الانتفاع ابمللكية الفكرية،
( )7والهنوض اب إلدارة الفعاةل للحقوق،
( )8وتيسري تكوين الكفافات البرشية واملؤسس ية،
( )9والاس تفادة من القرب الشديد يف القيام ابلتوعية املس هتدفة ،وإاقامة عالقات أأوثق مع أأحصاب املصاحل،
( )10وتيسري الرشااكت املس تدامة وربط احملتوى احمليل بسالسل القمية العاملية ،فء ًال عن تعزيز وتقوية الروابط
بني اجلامعات واملعاهد البحثية ،وبني الصناعات و أأحصاب ا ألعامل احلرة.
( )11واملساعدة عىل تسخري اإماكانت الثقافة والإبداع من أأجل التمنية الوطنية وا إلقلميية،

 3تنص الفقراتن  10و(10اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :جيوز أأن ينفّذ املكتب امااريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق
ا ألسايس احملدّد يف الفقرة  ،7مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ويدمعها ،يف حال موافقة البدلان اليت سيشملها املكتب امااريج
عىل ذكل .ول ّمتس تكل ا ألنشطة حبقوق أأي بدل أخر يف املنطقة ا إلقلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو العادية ،ل س امي عىل الصعيد الوطين ،مبا يشمل
تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإىل تكل البدلان مبارشة من مقر الويبو الرئييس".
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( )12وتسليط مزيد من الءوف عىل املصنفات الإبداعية لتوطيد الاعرتاف ادلويل القامئ ابلفعل ابلصناعات الإبداعية
بوصفها مؤرشات رئيس ية للتمنية،
( )13وتيسري املعرفة حبامية امللكية الفكرية وفهمها يف البيئة الرمقية،
( )14واملساعدة عىل تطوير البياانت.
اإسهام املكتب امااريج يف تنفيذ برانمج الويبو:2
 .13ل شك أأن اإنشاف مكتب خاريج للويبو يف نيجرياي سوف ي ّ ِعزز القدرة الالزمة لبناف اقتصادات قامئة عىل املعرفة من
خالل زايدة النفاذ اإىل معلومات امللكية الفكرية والانتفاع هبا .كام أأنه سوف يلفت الانتباه التحوييل اإىل قءااي امللكية الفكرية
ويقدم قوة دافعة اإضافية ل إالرادة الس ياس ية للقادة وللزتاهمم إابدماج امللكية الفكرية يف اماطط الاقتصادية والتمنوية – مع
الرتكزي عىل أأنظمة الثقافة والعلوم والتكنولوجيا والابتاكر.
املساهة املقرتحة للبدل املءيف يف تشغيل املكتب امااريج( 4مثل توفري املاكتب أأو تغطية تاكليف املرافق أأو ا ألمن):
 .14تعترب نيجرياي مركز ًا مزدهر ًا ورشياكً ومتعاو ًان يف ا ألنشطة ادلولية ،فلها  119بعثة دبلوماس ية يف اماارج ،وتوجد يف
نيجرياي  134بعثة دبلوماس ية أأجنبية ومقر ًا جتار ًاي ،ومقرات خارجية ل أأمم املتحدة وواكلهتا املتخصصة يف نيجرياي ،وماكتب
إاقلميية ودون إاقلميية ،ورشاكت متعددة اجلنس يات ،ومنظامت دولية .وللتحفزي عىل اإنشاف مكتب خاريج للويبو يف البدل،
فاإن نيجرياي سوف توفر ما ييل:
-

سوق جاهزة ونظام دمع من أأجل تنفيذ أأهداف الويبو الاسرتاتيجية وبراجمها ذات الصةل ،وتوصيات جدول
أأعامل التمنية.

-

ماكن كبري للمكتب توافق عليه احلكومة مبساحة  400مرت مربع يف يح مايتاما ادلبلومايس المن ابلعامصة
أأبوجا ،ابلقرب من العديد من املؤسسات الرئيس ية واملرافق الاجامتعية .ويقع هذا املاكن الكبري اخملصص
للمكتب يف ماكن ممتزي ،وميكن أأيء ًا أأن يس تخدمه املكتب امااريج يف أأغراض متعددة ،مبا يف ذكل أأنشطة
التدريب ،وخدمات املؤمترات ،وا ألحداث املعرفية ،وغري ذكل،

-

وموارد برشية ماهرة،

-

وحصانة دبلوماس ية وقنصلية منوذجية تمنَح للموظفني.

 4تنص الفقرة (11اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ل يفرض متويل املاكتب اماارجية ،من غري المتويل اذلي يوفره البدل
خمصص يف املزيانية العادية املعمتدة".
املءيف أأو بدل أخر يو ّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب ،أأي عبف مايل اإضايف عىل ادلول ا ألعءاف غري ما هو ّ
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اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج

1

امس البدل الراغب يف فتح مكتب خاريج:
بصفة وطنية

☒

بامن
نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية

☐

اإذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ،فريىج ذكر لك البدلان املعنية أأو امس اجملموعة ا إلقلميية:

[يشري الاقرتاح اإىل "اختاذ بامن مقرًا إاقل ميي ًا للويبو" و إاىل "مكتب إاقل ميي ألمرياك الالتينية والاكرييب" .ومل حتدد البدلان املشموةل
ابلقرتاح ول البدلان املؤيدة هل].
هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتاب ًة؟
نعم

☒

ل

☐

(تنص الفقرة  2من املبادئ التوجهيية بش أأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل " :ينبغي للك دوةل عءو ترغب يف
اس تءافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية ،أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقل ميية ،اإذا ما اتفق أأعءاؤها عىل ذكل ،أأن
ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا)".
مسوغات فتح مكتب خاريج:2
 .1متخءت الالزتامات عىل الصعيدين الثنايئ واملتعدد ا ألطراف عن تعديالت أأجريت عىل نظام امللكية الفكرية يف بامن،
حيث صيغت قوانني حديثة مفصةل حسب الزتاماهتا ووضعها الوطين .وعىل هذا املسار ،خءع قانوان امللكية الفكرية
وا ألصناف النباتية للتعديل ،وم ّ ِرر قانون جديد بشأأن حق املؤلف ،مما عزز ترسانة بامن القانونية يف جمال امللكية الفكرية.
 .2ويريم [نظام بامن] اإىل حامية الابتاكر وتشجيعه يف قطاعات مل جتر العادة عىل الاس تفادة فهيا من امللكية الفكرية ،مثل
امجلاعات ا ألصلية ،بقانون نظام خاص محلاية املعارف التقليدية والفوللكور .وابلإضافة اإىل ذكل ،فقد [صاغت بامن] معايري
محلاية املوارد الوراثية البمنية .كام المتست بامن اإضافة قمية اإىل تسميات املنشأأ من شأأهنا تيسري اإحداث حتول يف النشاط
الاقتصادي للقطاعات وامجلاعات الءعيفة .و أأخري ًا ،وضعت البالد معايري لالمتثال مصممة بشلك خاص للتصدي للتحدايت
اجلديدة اليت تواهجها بامن وسائر املنطقة يف ميدان امللكية الفكرية.
 .3وقد أأصبح من دواعي الفخر لبامن أأن صار دلهيا نظام لإنفاذ هذه القوانني بكفافة ،ويه من أأوسع القوانني مشولية عىل
مس توى املنطقة .ومع ذكل ،وكام هو الشأأن يف معظم بدلان املنطقة ،تقتيض الرضورة اإعامل املزيد من التطوير يف املؤسسات
واملوارد البرشية واملعدات من خالل املساعدة التقنية املوهجة.

 1ترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية (بصيغهتا املبينة يف الوثيقة  )A/55/13 Prov.يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإلهيا.
 2تنص الفقرة  6من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ينبغي أأن حيدّد الاقرتاح [ ]...املغزى من املكتب امااريج ويقرتح وليته مع
بيان :أأية احتياجات وا ألغراض والنطاق املقرتح ل أأنشطة ،مبا فهيا الأنشطة ا إلقلميية اإن وجدت؛ وبيان القمية املءافة اإىل أأنشطة تنفيذ برامج املنظمة ،مع اإيالف
عناية خاصة لالعتبارات احملدّدة يف القسمني دال [الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية] وهاف [اجلوانب اجلغرافية/املواقع]".
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 .4وبامن دلهيا مؤسسات متخصصة وخرباف مؤهلون يف جمال امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل املدعي امااص املعين ابمللكية
الفكرية وجرامئ أأمن املعلومات برتبة كبري م ند يعني ،وإادارة للملكية الفكرية يف منطقة كولون احلرة ،وهيئة امجلارك الوطنية،
والرشطة القءائية التقنية .كام توجد يف بامن حمكة عليا تنظر يف نزاعات امللكية الفكرية ومفوضية مشرتكة بني الواكلت
للملكية الفكرية .وترشف هذه املؤسسات عىل موافمة س ياسات امللكية الفكرية وتنس يقها ورصدها ،كام ترمس س ياسات
للحامية والإنفاذ وتءع مبادئ توجهيية تؤدي دور الرادع املالمئ عن انهتااكت حقوق امللكية الفكرية.
 .5ومن اجلدير ابذلكر أأن ما س نن من قوانني اعتبار ًا من عام  1994لتحمك هبا مجيع جمالت امللكية الفكرية ،واليت خءعت
لعملية حتديث يف عام  ،2012مازالت تطبق بشلك يويم من يقبل السلطات اخملتصة .ويسهم الزتام مجهورية بامن بتعزيز
حقوق امللكية الفكرية يف صورهتا الإجيابية بني املستمثرين ،مما أأعطى دفع ًة قوي ًة لالستامثر ادلاخيل وا ألجنيب يف صناعات
وخدمات تتسم بتوظيف امللكية الفكرية وإانتاهجا بكثافة .وابلإضافة اإىل ذكل ،زاد عدد مراكز ا ألحباث وجحم ا ألحباث اليت
جترى يف اجلامعات الوطنية.
 .6ومازالت بامن عىل مر التارخي تؤدي دور ًا حمور ًاي مركز ًاي مجليع ا ألنشطة تقريب ًا فامي يتعلق ابلتمنية التجارية والبرشية .وتمتتع
البالد مبس توى عالي من ا ألمن املايل والتجاري والقانوين ،مما يءفي علهيا جاذبية لالستامثر ا ألجنيب ومناخ أأعامل مزدهر ًا
ومرموق ًا عىل الصعيد ادلويل .وقد أأقرت ا ألمم املتحدة مبمزياهتا واختذت مهنا مقر ًا إاقلميي ًا لها .وتس تءيف بامن ماكتب إاقلميية
لعرشين من واكلت ا ألمم املتحدة ،مهنا ما ييل:












.7

برانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ
منظمة ا ألمم املتحدة للطفوةل (اليونيسف)
صندوق ا ألمم املتحدة للساكن
هيئة ا ألمم املتحدة للمر أأة
مفوضية ا ألمم املتحدة السامية حلقوق الإنسان
املكتب ا إلقلميي حلقوق الإنسان يف أأمرياك الوسطى
اإدارة ا ألمم املتحدة لشؤون ا ألمن
مكتب ا ألمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث ،املكتب ا إلقلميي اب ألمريكتني
مرشوع إاقلميي ملكتب ا ألمم املتحدة املعين ابخملدرات واجلرمية
مكتب املنسق املقمي ملنظومة ا ألمم املتحدة يف بامن
برانمج ا ألغذية العاملي  -املكتب ا إلقلميي

ومن املنظامت ادلولية ا ألخرى اليت تتخذ من بامن مقر ًا لها ما ييل:






منظمة العمل ادلولية  -الربانمج ادلويل للقءاف عىل معل ا ألطفال
املنظمة ادلولية للهجرة  -مركز اإداري
ا ألمانة العامة الإيبريية  -ا ألمريكية
منظمة الصحة للبدلان ا ألمريكية/منظمة الصحة العاملية ،مكتب بامن
مكتب تنس يق الشؤون الإنسانية ،مكتب إاقلميي
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 .8وقد ص ِنّفت بامن بدل ًا مس تقرا وأمن ًا ،مبا يف ذكل املناطق احلرضية ،ذا مؤرشات مالمئة لتأأسيس ماكتب من هذ النوع.
ويه حمور مركز اسرتاتيجي للنقل والتصالت .ومن ممزياهتا قناة بامن ،ومينافان حديثان يطالن عىل حميطني ومعززان
لوجيستي ًا ،وحمور مركزي جوي يربط البالد دون توقف جبميع بدلان املنطقة و أأورواب وأس يا والرشق ا ألوسط ،ومن مث اإىل
أأرجاف ا ألرض اكفة.
 .9واعمتدت بامن قبل فرتة اسرتاتيجية لإاتحة أأماكن للمنظامت ادلولية ولتوجهيها يف اإطار مرشوع مدينة املعرفة .وقد اختذ
عدد كبري من املنظامت ابلفعل مقرات وبد أأ تشغيلها.
الولية املقرتحة للمكتب امااريج:2
الغرض:2

[انظر اجلزف املعنون "نطاق ا ألنشطة املقرتح"].
نطاق ا ألنشطة املقرتح( 2مبا يف ذكل ا ألنشطة ا إلقل ميية اإن وجدت:)3
 .10س يكون املكتب ا إلقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب قاعد ًة لتقدمي املساعدة القانونية والتقنية لبدلان املنطقة ،مبا يف ذكل
امادمات التالية:


اإاتحة من يرب لتبادل ا ألفاكر واماربات عىل الصعيدين ا إلقلميي ودون ا إلقلميي؛
وتطويع أأطر س ياسات امللكية الفكرية التنظميية والترشيعية لحتياجات لك بدل وخصائصه؛



وتعزيز الاسرتاتيجيات الوطنية لالبتاكر وامللكية الفكرية مبا يتسق مع ا ألهداف وخطط التمنية الوطنية؛



وبناف قدرات املوارد البرشية لءامن المتكن من استيعاب املدى الواسع من متطلبات اس تخدام امللكية الفكرية
بفعالية من أأجل تمنية بدلان املنطقة؛



وإاقامة برامج وأليات مطوعة لحتياجات البالد وأليات تقوية للتعاون التقين فامي بني البدلان وبني الويبو
والبدلان؛



وحتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور
لتشجيع الابتاكر والإبداع؛



وتعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفة دلى ماكتب امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية ،مما
يؤدي اإىل تقدمي خدمات أأحسن ( أأرخص و أأرسع و أأجود) ألحصاب املصلحة؛



والرتوجي للصكوك ادلولية اليت تقوم الويبو عىل اإدارهتا تشجيع ًا لبدلان املنطقة عىل الانءامم واملصادقة؛



 3تنص الفقراتن  10و(10اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :جيوز أأن ينفّذ املكتب امااريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق
ا ألسايس احملدّد يف الفقرة  ،7مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ويدمعها ،يف حال موافقة البدلان اليت سيشملها املكتب امااريج
عىل ذكل .ول ّمتس تكل ا ألنشطة حبقوق أأي بدل أخر يف املنطقة ا إلقلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو العادية ،ل س امي عىل الصعيد الوطين ،مبا يشمل
تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإىل تكل البدلان مبارشة من مقر الويبو الرئييس".
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واملساعدة عىل اإنشاف وتعزيز ش بكة ذات كفافة من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر والش باكت دون
ا إلقلميية؛



والعمل مع خمتلف اجملموعات يف بدلان املنطقة اليت تعمل عىل تقوية امللكية الفكرية والرتوجي لها؛
والعمل عن كثب مع خمتلف احلكومات ومع الهيئات الاستشارية الوزارية دون ا إلقلميية ا ألخرى ،القامئ مهنا
حالي ًا ومس تقب ًال ،ومن املمكن أأن يكون من بني املهام تنس يق أأنشطة التعاون الرامية اإىل رفع الوعي ابمللكية
الفكرية وتعزيز قدرات امللكية الفكرية يف بدلان املنطقة؛



والعمل عن كثب مع ماكتب الويبو اماارجية ا ألخرى عىل تنفيذ أأنشطة متنوعة هبدف تكوين ثقافة احرتام
امللكية الفكرية واس تخداهما يف العامل أأمجع.



 .11وبذكل يتبني أأن من شأأن وجود مكتب إاقلميي للويبو يف بامن أأن يسهم بشلك معترب وبكفافة يف حتقيق ا ألهداف
الواردة يف الفقرة  7من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية:


التعاون مع املكتب الوطين للملكية الفكرية عىل دمع أأنشطة تنفيذ برامج املنظمة وامليض هبا قدما؛



وتعزيز الابتاكر والإبداع مبا يف ذكل عن طريق الهنوض ابلس تخدام الفعال مادمات امللكية الفكرية؛



وإاذاكف الوعي ابمللكية الفكرية وتعميق فهمها وإاذاكف احرتاهما؛



وتقدمي خدمات الزبون لفائدة مس تخديم خدمات امللكية الفكرية العاملية ،مبا يف ذكل املعاهدات والتفاقيات
اليت تديرها الويبو؛



واملساعدة عىل اس تخدام امللكية الفكرية أكداة للهنوض ابلتمنية ونقل التكنولوجيا؛



وتوفري ادلمع يف اجملالني الس يايس والتقين ملاكتب امللكية الفكرية الوطنية من أأجل زايدة اس تخدام
امللكية الفكرية؛



ورهن ًا مبوافقة جلنة الربانمج واملزيانية ،أأي أأنشطة أأخرى تعود بفائدة عىل ادلول ا ألعءاف يف الويبو.

اإسهام املكتب امااريج يف تنفيذ برانمج الويبو:2
 .12ويسوغ اإقام َة مكتب للويبو يف بامن ما س يكون هل من أأث ير اإجيايب يف أأمرياك الالتينية بأأرسها .ونذكر عىل سبيل املثال ما
ييل:
أأ.

تتيح بامن ،بفءل موقعها اجلغرايف ،اإماكنية توجيه ما تقدمه الويبو من تعاون ومساعدة تقنية لبدلان أأمرياك
الالتينية اكفة بشلك أأفءل .وإاماكنية تنس يق التعاون بني هذه البدلان.

ب .ومن املمكن جعل بامن مركز ًا للتدريب التقين يف جمال امللكية الفكرية لبدلان املنطقة ،مما يتيح للويبو وللمكتب
الوطين الاقتصاد يف اس تخدام املوارد.
ج .ومن شأأن ذكل أأن يعزز ثقافة احرتام امللكية الفكرية واس تخداهما عىل الصعيد ا إلقلميي.
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د.

ومن املمكن اختاذه منصة اإطالق لربامج ماجس تري ودكتوراه يف امللكية الفكرية هميأأة عىل الاحتياجات
ا إلقلميية والوطنية تقدم بلغات املنطقة.

ه.

وستمتكن املنظمة من خفض هجودها املبذوةل للرتوجي لصكوك دولية أأخرى مل تصادق عيلها بعض بدلان أأمرياك
الالتينية ونرشها ومن مث تنفيذها.

 .13كام أأن من شأأن اإنشاف مكتب للويبو يف بامن أأن يكون هل وقع اإجيايب عىل البالد من حيث:
 رفع مس توى تدريب املوارد البرشية البمنية؛
 وتعزيز ثقافة احرتام امللكية الفكرية واس تخداهما عىل الصعيد الوطين؛
 وزايدة حوافز التوظيف والمنو للموارد البرشية يف جمال قءااي امللكية الفكرية؛
 وتقوية مؤسسات امللكية الفكرية يف البالد وعالقهتا ابلويبو؛
 وهتيئة مناخ جيد وحتسني صورة البالد ابلنس بة اإىل احرتام امللكية الفكرية ،وللكهيام أأهية أأساس ية جلذب
الاستامثرات اليت هتئي فرص العمل والرثوة؛
 وإاقامة منصة لإاتحة برامج املاجس تري وادلكتوراه يف قءااي امللكية الفكرية يف جامعات البالد ،وما ذلكل من
أأثر اإجيايب يف مجيع أأحناف املنطقة.
املساهة املقرتحة للبدل املءيف يف تشغيل املكتب امااريج( 4مثل توفري املاكتب أأو تغطية تاكليف املرافق أأو ا ألمن):
 .14توجد يف بامن مناطق اقتصادية خاصة تتيح فوائد مالية وفوائد للوافدين من شأأهنا أأن تكون جذابة لإقامة مكتب الويبو
ا إلقلميي .كام توجد يف البالد "مدينة املعرفة" ،واليت تءم مقرات للكثري من املنظامت ادلولية ،مبا فهيا ا ألمم املتحدة.
 .15واملقوم ا ألسايس ملدينة املعرفة هو مس تخدموها ،حيث يرتبط جناح املرشوع ابإجنازاهتم .وتتفرد مدينة املعرفة ابإاتحهتا
بيئة معيش ية وخدمات جممتعية ،مع أأنشطة ومرافق للرتفيه والثقافة يس تخدهما يشلك يويم ما يربو عىل  5000خشص.
وتتكون من هذه املرافق بيئة لطيفة وأمنة هميأأة عىل ا ألنشطة الإنتاجية والإبداعية .وابلإضافة اإىل ذكل ،توجد خطط لإنشاف
مركز تس تقر فهيا واكلت ا ألمم املتحدة اليت تنشئ فروع ًا لها يف بامن ،فتتجاور وتس تفيد من هذه املرافق.
 .16يف معرض الزتاهما ابلتحول اإىل حمور مركزي للمنظامت ادلولية ،تقدم حكومة بامن املزيات املنصوص علهيا يف قرار
جملس الوزراف رمق  280بتارخي  13أأكتوبر  1970للبعثات ادلبلوماس ية والقنصلية و أأعءاهئا ا ألجانب وممثيل املنظامت ادلولية،
مبا يف ذكل ما ييل:




حرية التصال ل أأغراض الرمسية والرتاسل واحلقائب ادلبلوماس ية والربيدية؛
واحلصانة من الولية القءائية؛
والإعفاف من أأحاكم الءامن الاجامتعي.

بناف عىل طلب الطرف املهمت مراجعة هذه املزيات وتقدمي املزيات املالية واملزيات املقدمة للوافدين
 .17ومن املمكن ً
ابلنس بة اإىل املنطقة احملددة اليت ترغب املؤسسة يف افتتاح مقر لها فيه (بامن ابس يفيك ومدينة املعرفة أأو أأي منطقة أأخرى).

 4تنص الفقرة (11اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ل يفرض متويل املاكتب اماارجية ،من غري المتويل اذلي يوفره البدل
خمصص يف املزيانية العادية املعمتدة".
املءيف أأو بدل أخر يو ّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب ،أأي عبف مايل اإضايف عىل ادلول ا ألعءاف غري ما هو ّ
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اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج

1

امس البدل الراغب يف فتح مكتب خاريج:
بصفة وطنية

☒

مجهورية كوراي
نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية

☐

اإذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ،فريىج ذكر لك البدلان املعنية أأو امس اجملموعة ا إلقلميية:

[ل ينطبق]
هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتاب ًة؟
نعم

☒

ل

☐

(تنص الفقرة  2من املبادئ التوجهيية بش أأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل " :ينبغي للك دوةل عءو ترغب يف
اس تءافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية ،أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقل ميية ،اإذا ما اتفق أأعءاؤها عىل ذكل ،أأن
ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا)".
مسوغات فتح مكتب خاريج:2
 .1ترغب مجهورية كوراي يف اس تءافة مكتب خاريج ليك ي ّليب الطلب احلايل عىل خدمات الويبو وليكون مبثابة قاعدة
إاقلميية لإطالق مرشوعات تمنوية أأخرى .وسوف يم ِكّن ذكل [مجهورية كوراي] من اإطالع البدلان ا ألقل منو ًا عىل جتربة كوراي
متلق للمساعدات ادلولية اإىل ما ين لها.
يف اس تخدام امللكية الفكرية لتحقيق منو اقتصادي وحتويل نفسها من ي
مكتب الويبو يف كوراي بوصفه مركز ًا ملرشوعات التمنية
ُ .2أنشئ يف عام  2004الصندوق الاستامئين الكوري لتعزيز نظام امللكية الفكرية العاملي من خالل تعزيز التمنية
الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف ا ألماكن ذات املوارد احملدودة .وعىل مدى الس نوات الثنيت عرشة املاضية ،ساهت
مجهورية كوراي يف هذا الصندوق بنحو  10.5ماليني فرنك سويرسي ( أأي ما يعادل  10.8ماليني دولر أأمرييك) ،مهنا 1.3
مليون فرنك سويرسي ( أأي ما يعادل  1.4مليون دولر أأمرييك) يف الس نة املاضية وحدها .وبفءل الصندوق الاستامئين
الكوري ،عقد مكتب امللكية الفكرية الكوري ( )KIPOس نو ًاي مسابقات التكنولوجيا املالمئة يف مثانية بدلان منذ
عام [ .2011واس تطاعت مجهورية كوراي] من خالل هذه املسابقات أأن نكتشف تكنولوجيات غري مس تغةل ميكن اس تخداهما
لتحسني نوعية معيشة الناس يف البدلان ا ألقل منو ًا .كام قدم الصندوق الاستامئين الكوري دعامً حللقة معل الويبو ا ألقالميية
لرؤساف ماكتب حق املؤلف بشأأن تكوين الكفافات ،اليت ُأقميت العام املايض يف مدينة س يول وشاركت يف اس تءافهتا وزارة
شاركة
الثقافة والرايضة والس ياحة الكورية .وقد ساعدت حلقة العمل هذه عىل اإقامة رشااكت بني البدلان ايسمسة عرشة امل ِ
عرب تبادل املعلومات املتعلقة حبق املؤلف .وعالو ًة عىل ذكل ،نفنذ مكتب امللكية الفكرية الكوري من خالل مصادر متويل
 1ترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية (بصيغهتا املبينة يف الوثيقة  )A/55/13 Prov.يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإلهيا.
 2تنص الفقرة  6من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ينبغي أأن حيدّد الاقرتاح [ ]...املغزى من املكتب امااريج ويقرتح وليته مع
بيان :أأية احتياجات وا ألغراض والنطاق املقرتح ل أأنشطة ،مبا فهيا الأنشطة ا إلقلميية اإن وجدت؛ وبيان القمية املءافة اإىل أأنشطة تنفيذ برامج املنظمة ،مع اإيالف
عناية خاصة لالعتبارات احملدّدة يف القسمني دال [الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية] وهاف [اجلوانب اجلغرافية/املواقع]".
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أأخرى مجموع ًة متنوع ًة من مرشوعات تقامس امللكية الفكرية اليت تقدم التكنولوجيا املالمئة للبدلان ا ألقل منو ًا وتساعد هذه
البدلان عىل أأمتتة أأنظمة اإدارة امللكية الفكرية امااصة هبا.
مكتب الويبو يف كوراي بوصفه مركز ًا لتعلمي امللكية الفكرية عىل نطاق عاملي
 .3يقدم الصندوق الاستامئين الكوري ،ابلإضافة اإىل مصادر متويل أأخرى مثل صندوق الواكةل الكورية للتعاون ادلويل،
دعامً دلورات تعلمي امللكية الفكرية الس نوية للبدلان ا ألقل منو ًا .وتشمل هذه ادلورات ادلور َة املعمتدة ادلولية املتقدمة
( )AICCاملشرتكة بني مكتب امللكية الفكرية الكوري والويبو واملعهد الكوري املتقدم للعلوم والتكنولوجيا ومجعية كوراي
للهنوض ابلخرتاع ،وحلقة معل بشأأن قانون الربافات والعالمات التجارية والفحص ،وزايرة دراس ية اإىل مجهورية كوراي من
أأجل الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية و أأنشطة التوعية ،ومدرسة الويبو الصيفية بشأأن امللكية الفكرية ،وبرانمج
ماجس تري امللكية الفكرية املشرتك بني الويبو وجامعة س يول الوطنية ،وبرانمج ماجس تري القانون املشرتك بني الويبو وجامعة
كويزنلند للتكنولوجيا.
 .4وعالوة عىل ذكل [ ،أأنتجت مجهورية كوراي] حمتوى تعلميي ًا عن امللكية الفكرية مص نمامً من أأجل أأشخاص يف خمتلف
مشارب احلياة .ويشمل هذا احملتوى ابنوراما امللكية الفكرية ،ومنصة متعددة الوسائط لتعلمي امللكية الفكرية للرشاكت الصغرية
واملتوسط ،وسلسة "كن مبدع ًا مع بورورو" ويه سلسةل فيديوهات رسوم متحركة لتعلمي ا ألطفال امللكية الفكرية ،و IP
 Xpediteويه نسخة منقحة مسعي ًا وبرص ًاي عن دورة الويبو  101للتعلمي عن بعد ( ،)DL-101ومنصة IP IGNITE
ويه منصة تعلميية لتعمل أأساس يات قانون امللكية الفكرية ادلويل ومعاهدات امللكية الفكرية ادلولية ،ولعبة " Invention
 "Savers Jinويه لعبة عىل الهاتف اجلوال لتعلمي ش باب اليوم املبادئ ا ألساس ية لالخرتاع ،و"مواد تدريس ية بشأأن احرتام
حق املؤلف" ويه أأداة تعلميية مص نممة بعناية تس هتدف الش باب اذلين يرتاوح س هنم من  10أأعوام اإىل  15عام ًا.
خصصة عىل مدار الساعة
مكتب الويبو يف كوراي بوصفه م ِّقدم ًا مادمات م ن
 .5تلقى مكتب امللكية الفكرية الكوري يف عام  2014خامس أأكرب عدد من طلبات معاهدة التعاون بشأأن الربافات اليت
تلقاها أأي مكتب من ماكتب امللكية الفكرية ،اإضاف ًة اإىل رابع أأكرب عدد من طلبات برافات الاخرتاع .وهذا يدل عىل أأن
كوراي هبا اإقبال كبري عىل حامية امللكية الفكرية ،و أأن الطلب الكوري عىل خدمات الويبو كبريٌ جد ًا.
 .6بيد أأن الفارق الزمين بني كوراي ومقر الويبو يف جنيف اذلي يبلغ مثاين ساعات يشلك عائق ًا كبري ًا يف طريق التواصل
الفعال .و ألنه ل ياكد يوجد أأي تزامن بني ساعات العمل يف يّ
لك من كوراي وسويرسا ،فغالب ًا ما يؤدي ذكل اإىل التأأخر يف حل
املشالكت .واحلاجز اللغوي عقب ٌة أأخرى ،مفعظم املس تخدمني الكوريني يواهجون صعوب ًة كبري ًة يف التواصل مع مقر الويبو
الرئييس ابللغة الإنلكزيية .وتعترب اللغة الكورية يف الوقت الراهن اللغة اماامسة الأكرث اس تخدام ًا يف طلبات معاهدة التعاون
بشأأن الربافات ،ويه من اللغات املعرتف هبا رمسي ًا ملنشورات معاهدة التعاون بشأأن الربافات.
تركزي احلكومة الكورية عىل امللكية الفكرية
 .7من ا ألهية مباكن أأن كوراي تبنّت منذ عام " 2013الاقتصاد الإبداعي" بوصفه جدول أأعاملها الوطين ا ألسايس من
أأجل متكني مبادئ الإبداع والابتاكر من دفع جعةل الاقتصاد الوطين عن طريق تيسري اإقامة رشاكت انش ئة وإااتحة وظائف
جديدة وفتح أأسواق جديدة .وعالو ًة عىل ذكل ،نعزز جملس ا ألمة الكوري موقف كوراي مكركز قوة عاملي يف جمال امللكية
الفكرية عن طريق اإنشاف اللجنة الوطنية ملركز الربافات ،اليت تمتثل هممهتا يف حتويل كوراي اإىل مركز عاملي للربافات .وبفءل
"حزام الإبداع والتقارب الثقايف" – وهو مرشوع احلكومة الكورية الطموح لتعزيز صناعة احملتوى املزدهرة – أأوىل ُّ
لك من
املبدعني وعامة الناس اهامتم ًا أأكرب بأأهية املعلومات املتعلقة حبق املؤلف والفرص التعلميية.
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الولية املقرتحة للمكتب امااريج:2
الغرض:2

[انظر اجلزف املعنون "نطاق ا ألنشطة املقرتح"].
نطاق ا ألنشطة املقرتح( 2مبا يف ذكل ا ألنشطة ا إلقل ميية اإن وجدت:)3
مكتب الويبو يف كوراي بوصفه مركز ًا ملرشوعات التمنية
 .8إابنشاف مكتب للويبو يف كوراي ليكون مبثابة مركز ملرشوعات التمنية ادلولية[ ،يتس ىن] عىل حنو أأكرث فعالية [حتويل]
التكنولوجيا غري املس تغةل للبدلان املتقدمة اإىل تكنولوجيا أأساس ية تس تخدم ملساعدة البدلان ا ألقل منو ًا عىل حتقيق الاس تدامة
الاقتصادية .وسوف تكون ملكتب الويبو يف كوراي فائدة كبرية جد ًا يف [متكني مجهورية كوراي] من تنفيذ مرشوعات أأكرب
واسرتاتيجيات أأطول أأمد ًا ،فء ًال عن تنس يق مجيع [اجلهود] من خالل قناة واحدة.
مكتب الويبو يف كوراي بوصفه مركز ًا لتعلمي امللكية الفكرية عىل نطاق عاملي
 .9سوف يكون مكتب الويبو يف كوراي مبثابة مركز لتعلمي امللكية الفكرية عىل نطاق عاملي من خالل تقدمي دورات تعلميية
دربني مؤهلني .فقد ترامك دلى كوراي قدر
جربة وعىل يد م ِّ
م ن
خصصة عرب ش بكة الإنرتنت وعىل أأرض الواقع بأأساليب تدريس م ن
كبري من اماربة يف هذا اجملال[ ،وتود اس تغالل] هذه اماربة يف تعزيز قدرات امللكية الفكرية للبدلان ا ألخرى يف لك
أأحناف العامل.
خصصة عىل مدار الساعة
مكتب الويبو يف كوراي بوصفه م ِّقدم ًا مادمات م ن
 .10سوف يقدم مكتب الويبو يف كوراي خدماته عىل مدار الساعة ليس للكوريني ةحفسب ،بل أأيء ًا للرشاكت ادلولية اليت
متارس نشاطها التجاري يف كوراي ،مما يسمح هلم ابلس تفادة من خدمات الويبو وهج ًا لوجه يف أأثناف ساعات العمل ا ألساس ية
يف كوراي.
 .11وقد زاد عدد الطلبات املقدمة بناف عىل معاهدة التعاون بشأأن الربافات زايد ًة هائ ًةل حيامن ع ِ ّني مكتب امللكية الفكرية
الكوري إاكدارة للبحث ادلويل واس تطاع مودعو الطلبات أأن يقدموا واثئق معاهدة التعاون بشأأن الربافات ابللغة الكورية.
ومن املر نجح يف هذا الصدد أأن يؤدي اإنشاف مكتب للويبو يف كوراي اإىل حدوث زايدة يف الطلب عىل خدمات نظام معاهدة
التعاون بشأأن الربافات ونظام مدريد ونظام لهاي عن طريق الرتوجي لهذه ا ألنظمة مما يدر مزيد ًا من الإيرادات للويبو.
اإسهام املكتب امااريج يف تنفيذ برانمج الويبو:2

[انظر اجلزف املعنون "نطاق ا ألنشطة املقرتح].

 3تنص الفقراتن  10و(10اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :جيوز أأن ينفّذ املكتب امااريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق
ا ألسايس احملدّد يف الفقرة  ،7مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ويدمعها ،يف حال موافقة البدلان اليت سيشملها املكتب امااريج
عىل ذكل .ول ّمتس تكل ا ألنشطة حبقوق أأي بدل أخر يف املنطقة ا إلقلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو العادية ،ل س امي عىل الصعيد الوطين ،مبا يشمل
تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإىل تكل البدلان مبارشة من مقر الويبو الرئييس".
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املساهة املقرتحة للبدل املءيف يف تشغيل املكتب امااريج( 4مثل توفري املاكتب أأو تغطية تاكليف املرافق أأو ا ألمن):
مدعوم ابلاكمل من احلكومة الكورية لءامن الاس تدامة املالية
 .12تعترب مدينة س يول مرحش ًا حممت ًال لس تءافة مكتب الويبو يف كوراي ،ألن فهيا يقع فرع مكتب امللكية الفكرية الكوري،
اإضاف ًة اإىل العديد من املؤسسات العامة ا ألخرى املتعلقة ابمللكية الفكرية ( أأ ني الرابطة الكورية للملكية الفكرية ،واملعهد
الكوري للملكية الفكرية ،اإخل) وماكتب احملاماة املتخصصة يف الربافات .وسوف تتحمل احلكومة الكورية مجيع تاكليف اإجيار
املكتب وتشغيهل ،ولن تتحمل الويبو أأي عبف مايل اإضايف ما خال نفقات املوظفني العادية.

 4تنص الفقرة (11اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ل يفرض متويل املاكتب اماارجية ،من غري المتويل اذلي يوفره البدل
خمصص يف املزيانية العادية املعمتدة".
املءيف أأو بدل أخر يو ّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب ،أأي عبف مايل اإضايف عىل ادلول ا ألعءاف غري ما هو ّ
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اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج

1

امس البدل الراغب يف فتح مكتب خاريج:
بصفة وطنية

☐

رومانيا
نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية

☒

اإذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ،فريىج ذكر لك البدلان املعنية أأو امس اجملموعة ا إلقلميية:
يف اترخي تقدمي الاقرتاح ،وردت خطاابت مؤيدة لقرتاح حكومة رومانيا من مجموعة تتأألف من  5بدلان من املنطقة ( أألبانيا،
وجورجيا ،ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،ومجهورية مودلوفا ،ومجهورية رصبيا).
هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتاب ًة؟
نعم

☒

ل

☐

(تنص الفقرة  2من املبادئ التوجهيية بش أأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل " :ينبغي للك دوةل عءو ترغب يف
اس تءافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية ،أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقل ميية ،اإذا ما اتفق أأعءاؤها عىل ذكل ،أأن
ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا)".
مسوغات فتح مكتب خاريج:2
 .1ترى رومانيا أأن وجود مكتب خاريج دون إاقلميي يف منطقة أأورواب الوسطى ودول البلطيق س يكون مفيد ًا يّ
للك من
الويبو وادلول ا ألعءاف يف اجملموعة ،ولن ميس بأأي شلك من ا ألشاكل حقوق أأي دوةل عءو أأخرى يف املنطقة أأو عالقاهتا
مبقر الويبو الرئييس أأو حقوق أأي بدل فامي يتعلق بنشاط برامج الويبو املعتاد ،ل س امي عىل املس توى الوطين ،مبا يف ذكل تقدمي
أأي مساعدة قانونية أأو تقنية لتكل البدلان من مقر الويبو الرئييس مبارش ًة.
 .2وتمتتع بدلان املنطقة الفرعية بأأداف اقتصادي جيد ،كام أأهنا حققت منو ًا مطرد ًا يف الناجت احمليل الإجاميل عىل مدى
الس نوات ايسمس املاضية .اإل أأن هذه النتاجئ الاقتصادية الإجيابية ل تنعكس متام ًا عىل عدد طلبات امللكية الفكرية .فيلزم بذل
مزيد من اجلهود لعكس أأي اجتاه تنازيل ولتعزيز البياانت ا إلجيابية فامي يتعلق بطلبات امللكية الفكرية.
 .3ومتتكل بدلان املنطقة الفرعية اإماكانت كبري ًة يف كثري من اجملالت ذات الصةل مبيدان امللكية الفكرية .وتظهر مي ًال
ملحوظ ًا اإىل البيئة الرمقية والإنرتنت .وتشري إاحصافات برينبنتش ( )Brainbenchاإىل أأن بدلان املنطقة مضن أأعىل 10
بدلان يف مجيع أأحناف العامل فامي يتعلق ابملهارات يف جمال ادلمع التقين للحاسوب ،واملساعدة التقنية ،وادلمع التقين للش باكت،
وإالكرتونيات احلاسوب ،والتصالت ،واتصالت الش باكت احمللية /والش باكت احمللية الالسلكية ،وتصممي الش باكت،
و ،ASP.NETو ،HTMLو ،PHPومفاهمي اإنشاف مواقع الإنرتنت ،وغريها الكثري .كام أأهنا حتتل مواقع رايدية يف أأورواب
ومراكز رفيعة يف العامل من حيث معدل حمو أأمية تكنولوجيا املعلومات والتصالت دلى الكبار.
 1ترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية (بصيغهتا املبينة يف الوثيقة  )A/55/13 Prov.يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإلهيا.
 2تنص الفقرة  6من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ينبغي أأن حيدّد الاقرتاح [ ]...املغزى من املكتب امااريج ويقرتح وليته مع
بيان :أأية احتياجات وا ألغراض والنطاق املقرتح ل أأنشطة ،مبا فهيا الأنشطة ا إلقلميية اإن وجدت؛ وبيان القمية املءافة اإىل أأنشطة تنفيذ برامج املنظمة ،مع اإيالف
عناية خاصة لالعتبارات احملدّدة يف القسمني دال [الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية] وهاف [اجلوانب اجلغرافية/املواقع]".
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 .4وفامي يتعلق برسعة الإنرتنت ،حيتل العديد من بدلان منطقة أأورواب الوسطى والبلطيق مراكز متقدمة عىل مس توى
العامل يف الرتتيبات الرمسية مجلعية الإنرتنت (انظر اجلدول رمق  ،3بنافً عىل بياانت  NetIndexلشهر نومفرب 2014؛ وملزيد من

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

 .5وا إلماكانت الكبرية للمنطقة فامي يتعلق ابلبحث والابتاكر يثبهتا اإثبا ًات قاطع ًا تشييد مراكز حبوث البنية الءوئية
القصوى-الطاقة النووية ( ،3)ELI-NPاليت جيري اإقامهتا يف بدلة ماغورييل ابلقرب من بوخارست عىل ثالث راكئز ،مبا يف
ذكل أأقوى هجاز لزير يف العامل ،ي ِ ّودل  %10من طاقة الشمس عىل س نتميرت مربع.
البنية الءوئية القصوى – منشأأة الفزيايف النووية
كرس منشأأاتن أأخراين دلراسة املصادر الثانوية يف املنطقة ،يف دولين برزاين ،ابلقرب من براغ  /امجلهورية
 .6وت ن
التش يكية ،وللنبءات ا ألتواثنية يف س يجد /هنغاراي.
 .7وذلكل فاإن مرشوع البنية الءوئية القصوى-الطاقة النووية  2017سوف ينشئ يف املنطقة أأحد أأمه اخملتربات يف
العامل ،للبحث ابس مترار يف طائفة واسعة جد ًا من اجملالت العلمية ،بدف ًا من اجملالت اجلديدة للفزيايف ا ألساس ية،
واملوضوعات اجلديدة للفزيايف النووية والفزيايف الفلكية ،وصو ًل اإىل تطبيقاهتا يف عمل املواد وعلوم احلياة وإادارة املواد النووية.
 .8فء ًال عن أأن ما قام به ممثلون عن متخصصني يف املنطقة الفرعية من معل ابتاكري عىل مدى الس نوات املاضية
حظي ابلعرتاف يف معارض جتارية مرموقة ومسابقات دولية يف مجيع أأحناف العامل .وحصل عدد كبري من الاخرتاعات عىل
ميداليات ذهبية وعىل أأعىل اجلوائز وا ألومسة يف املعارض ادلولية لالخرتاعات.

 .9وتؤدي الصناعات الإبداعية دور ًا همامً يف املنطقة [انظر اجلدول املعنون "ا ألداف الاقتصادي للصناعات القامئة عىل
حق املؤلف يف بدلان من املنطقة " والوارد يف الاقرتاح].
بناف عىل اإبداع ا ألفراد وموهبهتم وهماراهتم ،ومع وجود اإماكانت كبرية مالق فرص معل وحتقيق الازدهار من خالل
 .10و ً
اإنتاج امللكية الفكرية وإادارهتا ،تشمل هذه الصناعات :الإعالن ،والعامرة ،والفن ،واحلرف اليدوية ،والتصممي ،وا ألزايف،
وا ألفالم ،والفيديو ،والتصوير الفوتوغرايف ،واملوس يقى ،والفنون البرصية ،والتلفزيون والراديو ،والنرش ،والربجميات ،و أألعاب
الفيديو ،والنرش الإلكرتوين .ومعظم ادلراسات اليت ُأجريت يف اجملال تؤكد عىل اإماكنية ترسيع منو الصناعات الإبداعية أأكرث
من قطاعات أأخرى يف الاقتصاد .وعالوة عىل ذكل ،سوف يكون الإبداع – طبق ًا دلراسة نرشها مؤخر ًا املنتدى الاقتصادي
العاملي – 4يف املركز الثالث مضن أأفءل  10همارات حبلول عام  ،2020يف حني أأنه احتل يف عام  2015املركز العارش فقط.
 .11متثل الرشاكت الصغرية واملتوسطة عنرص ًا ذا أأهية عظمى يف القطاع امااص يف بدلان املنطقة الفرعية ،ومتثل دفع ًة
حممت ًةل للمنو الاقتصادي .ورمغ أأن الرشاكت الصغرية واملتوسطة اكنت خالل العقد ا ألول من التحول حريص ًة عىل احلفاظ عىل
قمية أأصولها أأكرث من حرصها عىل حتقق رحب ،فاإهنا فامي بعد بد أأت تصبح أأكرث ديناميكية ،فأأصبحت تستمثر يف المنو
والتحديث .ومع زايدة نصيب الفرد من الناجت احمليل الإجاميل وارتفاع تاكليف العامةل ،فاإن قدرة البدلان يف املنطقة الفرعية عىل
جذب الاستامثر ا ألجنيب املبارش سوف تقل حامتً .وذلكل من ا ألهية مباكن تشجيع الابتاكر يف قطاع املرشوعات الصغرية
واملتوسطة من أأجل تعويض خسارة املزااي احلالية.
 3انظرhttp://www.eli-np.ro/ :
 4انظرhttp://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution :
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 .12ول يزال التقليد والقرصنة يسجالن معدلت مقلقة يف املنطقة[ 5انظر الشلكني املعنونني "الاجتاهات العاملية يف
اس تخدام برجميات غري مرخصة" والواردين يف الاقرتاح] .وتقر بدلان املنطقة بأأن "ذكل يشلك هتديدات كبري ًة للتجارة

العاملية ،والمنو الاقتصادي الوطين ،وحصة املس هتلكني والسالمة ،وهو سبب رئييس يف زايدة اجلرمية املنظمة والفساد ()...
قرصنة عىل املس توايت الوطنية وا إلقلميية والعاملية ينبغي أأن تكون أأولوية قصوى".
و أأن ماكةحفة الإجتار يف السلع امل نقدلة وامل َ
 .13لـ ّما اكن التطلع اإىل اقتصادات أأكرث تنافس ي ًة ميكن حتقيقه من خالل البحث والتمنية والابتاكر ،فء ًال عن نقل
التكنولوجيا ،فال غرابة يف أأن تسعى البدلان يف املنطقة الفرعية اإىل حتسني أأداهئا بوجه عام يف جمال امللكية الفكرية .وحتتاج
البدلان أأيء ًا اإىل مواصةل ماكةحفة التقليد والقرصنة ،ألن زايدة اإذاكف الاحرتام للملكية الفكرية من شأأهنا أأن تؤدي اإىل مزيد من
المنو الاقتصادي.
 .14ورمغ أأن الغالبية العظمى من بدلان املنطقة الفرعية قد انءمت اإىل أأنظمة الويبو ،ل س امي نظام معاهدة التعاون بشأأن
الربافات ونظام مدريد ونظام لش بونة ،فاإن اكفة اإماكانت أأنظمة امللكية الفكرية يف املنطقة مل تتحقق ابلاكمل بعد.
 .15وفامي يتعلق ابلويبو ،طلبت بدلان املنطقة الفرعية احلصول عىل دمع فامي خيص ما ييل:
-

وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وخططها الوطنية املكينفة والطويةل ا ألمد واملوهجة حنو حتقيق النتاجئ ،مبا
يامتىش مع ا ألهداف الوطنية الاقتصادية والثقافية،
وتطوير البحث والابتاكر وجين مثار نظام امللكية الفكرية ،مع الرتكزي بشلك خاص عىل املؤسسات الصغرية
واملتوسطة،
ومواصةل تطوير الصناعات الإبداعية،
وتعزيز متزي منظامت الإدارة امجلاعية للحقوق يف الشفافية واملسافةل واحلومكة،
وحتسني ماكةحفة التقليد والقرصنة،
وزايدة الوعي خبدمات الويبو و أأنشطهتا دلى مجهور أأوسع يف البدلان،
وتعزيز التفاعل بني الويبو ومجيع اجلهات املعنية ابمللكية الفكرية يف البدلان،
وإانشاف منصة مشرتكة وجديرة ابلثقة وتس تخدَ م عىل نطاق واسع لتبادل ش ىت اماربات يف جمال امللكية
الفكرية ،وتيسري حتسني املعرفة والوعي والتنس يق بني ش ىت اجلهات املعنية ابمللكية الفكرية.

الولية املقرتحة للمكتب امااريج:2
الغرض:2
 .16سوف يكون املكتب امااريج يف مدينة بوخارست برومانيا مبثابة مركز لتقدمي خدمات الويبو اإىل املنطقة الفرعية،
عىل غرار ماكتب الويبو اماارجية ايسمسة ا ألخرى القامئة.

 5انظر .http://www.ccapcongress.net/archives/Regional/Files/Bucharest%20Declaration.pdf :املؤمتر ا إلقل ميي ألورواب الرشقية وأس يا
الوسطى بش أأن ماكةحفة التقليد والقرصنة – "اإعالن بوخارست" بتارخي  12يوليو 2006
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 .17وس يكون هدفه العام هو تقريب املنظمة اإىل ادلول ا ألعءاف و أأحصاب املصاحل يف املنطقة الفرعية ،من أأجل حتفزي
الهنوض ابلبتاكر والإبداع لتحقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف البدلان ،من خالل نظام ملكية فكرية دويل
متوازن وفعال.
 .18ومن املفرتض أأن يسهم املكتب امااريج ،بوصفه جزف ًا ل يتجز أأ من املنظمة ،يف حتقيق النتاجئ املرتقبة ويف حتقيق
أأهداف الويبو الاسرتاتيجية ،6وذكل ابلعمل مع معظم برامج املقر الرئييس.
 .19وسوف يسهم ،بشلك أأكرث حتديد ًا ،يف حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية التية والنتاجئ املرتقبة املتعلقة هبا ،وذكل
ابلتنس يق مع املقر الرئييس:
الهدف الاسرتاتيجي ا ألول :تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية
-

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

الهدف الاسرتاتيجي الثاين :تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز ا ألول
 اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الربافات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع طلبات الربافات ادلولية(ھ)1.2
 اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا(ھ)4.2
 اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا(ھ)6.2
 تزايد تفادي نشوف املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا وتسويهتا عرب الوساطة والتحكمي وغريها منأأساليب الويبو البديةل لتسوية املنازعات (ھ)8.2
 اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا(ھ)10.2
الهدف الاسرتاتيجي الثالث :تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية
-

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

-

معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية
كفافات ن
ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل اقتصاد السوق احلر (ھ)2.3

-

معززة ومكيّفة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل
أليات وبرامج تعاونية ّ
اقتصاد السوق احلر (ھ)4.3

 6انظرhttp://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ar/budget/pdf/budget_2016_2017.pdf :
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-

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

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

حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور
نفاذ ّ
لتشجيع الابتاكر والإبداع (ھ)2.4

-

معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات
بنية حتتية تقنية ومعرفية ّ
أأفءل (بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن) ألحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة
امللكية الفكرية (ھ)4.4

الهدف الاسرتاتيجي اماامس :املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية
-

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

-

اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفءل يف صياغة الس ياسات العامة (ھ)2.5

الهدف الاسرتاتيجي السادس :التعاون ادلويل عىل اإذاكف الاحرتام للملكية الفكرية
الهدف الاسرتاتيجي الثامن :ألية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول ا ألعءاف ومجيع أأحصاب املصاحل
 التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو (ھ)1.8-

تو ّجه أأكرب حنو تقدمي امادمات واس تجابة أأفءل لالس تفسارات (ھ)2.8

-

الزتام فعال مع ادلول ا ألعءاف (ھ)3.8

-

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

 .20وس يقوم املكتب امااريج أأيء ًا مبعاجلة خصوصية املنطقة ،أأ ني احلاجة اإىل اس تغالل الإماكانت الاكمةل لنظام امللكية
الفكرية ،وا ألولوايت احمللية (انتفاع الرشاكت الصغرية واملتوسطة ابمللكية الفكرية ،وإانفاذ حقوق امللكية الفكرية ،وإاقامة
رشااكت جديدة ومبتكرة مع أأحصاب املصاحل املتعددين ،والتعاون القامئ عىل املوضوعات يف املنطقة من أأجل دمع التمنية
املس تدامة وتنفيذ جدول أأعامل التمنية لعام  ،2030اإخل).
 .21وسوف يتعاون أأيء ًا مع ش ىت املنظامت ا إلقلميية (الاحتاد ا ألورويب ،واملكتب ا ألورويب للربافات ،ومكتب موافمة
السوق ادلاخلية) ،والقطاع امااص ،وا ألوساط الأاكدميية ،واملنظامت غري احلكومية ،وكذكل مع بعض املنظامت ادلولية
ا ألخرى (مثل الإنرتبول ،ومنظمة امجلارك العاملية).
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نطاق ا ألنشطة املقرتح( 2مبا يف ذكل ا ألنشطة ا إلقل ميية اإن وجدت:)7
 .22سوف ينخرط املكتب امااريج ،بوجه عام ،يف النوع التايل من ا ألنشطة من أأجل حتقيق الولية املقدنمة أأعاله :تقدمي
خدمات ادلمع ألنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية ،وتقدمي أأنشطة تكوين الكفافات من أأجل تيسري الانتفاع ابمللكية الفكرية
ألغراض التمنية ،وتعزيز معاهدات الويبو مبا فهيا أأحدث املعاهدات املعمتدة ،وتوفري اتصالت أأكرث فعالية مجلهور واسع من
خالل توعية مس هتدفة وعالقات أأوثق مع أأحصاب املصاحل ،ودمع اإنشاف منتدايت لتبادل اماربات وادلروس املس تفادة و أأفءل
املامرسات بني بدلان املنطقة الفرعية.
 .23وسوف تكون برامج تكوين الكفافات قامئ ًة عىل الطلب ومكيّف ًة مع احتياجات البدلان اخملتلفة .وسوف ت نعزز
خصصة.
الكفافات املؤسس ية الالزمة لإدارة امللكية الفكرية وتنظميها والانتفاع هبا من خالل برامج الويبو امل ن
بناف عىل طلبات حمددة من ماكتب امللكية الفكرية الوطنية ،من أأجل تيسري تنفيذ
 .24وسوف حيدث هذا التعاون ً
ا ألهداف الوطنية يف جمال امللكية الفكرية (وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية ،تصممي محالت التوعية العامة ،وما اإىل ذكل).
 .25وإان أأنظمة الإيداع ادلويل وامحلاية ادلولية حلقوق امللكية الصناعية ،اليت أأنشأأهتا الويبو ،تسمح ملودعي الطلبات
ابلس تفادة من امحلاية املمتدة جغرافي ًا .وسوف يقدم املكتب امااريج ألحصاب املصاحل (الرشاكت الصغرية واملتوسطة،
والباحثني يف اجلامعات ،اإخل) تدريب ًا عىل اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الربافات ونظام مدريد ونظام لهاي ونظام
لش بونة وخدمات الويبو للتسوية البديةل للمنازعات.
 .26وعالوة عىل ذكل ،ميكن زايدة مس توى وعي أأحصاب حق املؤلف برضورة توفري مناخ مربِح إلدارة حق املؤلف .و ألن
هناك انتقادات تو نجه يف كثري من ا ألحيان اإىل منظامت الإدارة امجلاعية ،فاإن املكتب امااريج س يكون قادر ًا عىل مساعدة
هذه املنظامت عىل تنفيذ مرشوع الشفافية واملسافةل واحلومكة ( ،)TAGاذلي ميكن أأن يسهم يف حتسني أأداف السوق
الإبداعية القانونية وتوفري فوائد للك من أأحصاب احلقوق واملس تخدمني.
 .27سوف تركز أأنشطة اإذاكف الوعي ابمللكية الفكرية وتعميق فهمها وإاذاكف احرتاهما عىل ما ييل:
-

التعلمي العام ،ابس تخدام مجموعة كبرية من وسائل التصال مثل الإنرتنت ،وقنوات التواصل الاجامتعي،
واللقطات التلفزيونية ،وإاعالانت الراديو ،وتوزيع املنشورات ادلعائية ،اإخل (اإىل جانب وسائل وطرائق
أأخرى)،
والتعاون مع منظامت عامة وخاصة ملاكةحفة التقليد والقرصنة ،والاشرتاك مع ش باكت غرف التجارة والصناعة،
ومع قوات الرشطة وادلرك ،ومع ماكتب امجلارك ،واحملامني ،والقءاة (وميكن أأن تشمل هذه ا ألنشطة ،عىل
قرصنة وامل نقدلة)،
سبيل املثال ،التدمري العلين للمنتجات امل َ
واملساعدة املق ندمة اإىل ماكتب امللكية الفكرية الوطنية ،مثل املساعدة املقدنمة لإعداد مطبوعات حديثة وجذابة
ومركّبة مص نممة من أأجل دورات امللكية الفكرية يف مناجه املدارس الثانوية واجلامعات.
والتنس يق لتنفيذ برامج تدريبية وطنية وإاقلميية مجليع أأحصاب املصاحل املعنيني،

 7تنص الفقراتن  10و(10اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :جيوز أأن ينفّذ املكتب امااريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق
ا ألسايس احملدّد يف الفقرة  ،7مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ويدمعها ،يف حال موافقة البدلان اليت سيشملها املكتب امااريج
عىل ذكل .ول ّمتس تكل ا ألنشطة حبقوق أأي بدل أخر يف املنطقة ا إلقلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو العادية ،ل س امي عىل الصعيد الوطين ،مبا يشمل
تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإىل تكل البدلان مبارشة من مقر الويبو الرئييس".
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-

وتبادل املعلومات بشأأن قءااي الإنفاذ بني السلطات الوطنية .وميكن أأن يكون املكتب مبثابة حلقة وصل،
حبيث يدمع اإنشاف ش بكة لس ياسة اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف املنطقة ،وجيمع بني ممثلني من املنظامت
العامة وامااصة،
وتنظمي فعاليات خاصة لالحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية يف  26أأبريل من لك عام.

 .28وسوف يطلب من املكتب امااريج أأن يش ِ ّجع بدلان املنطقة عىل التصديق عىل معاهدات الويبو واتفاقياهتا والانءامم
اإلهيا ،و أأن يساعدها عىل ذكل ،مبا يف ذكل أأحدث معاهدات الويبو يف جمال حق املؤلف وامللكية الصناعية ( أأل ويه معاهدة
بيجني بشأأن ا ألداف السمعي البرصي ،ومعاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو
معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قرافة املطبوعات ،فء ًال عن وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ
واملؤرشات اجلغرافية) .و ألن معظم بدلان املنطقة مل ت ِّ
صدق بعد عىل أأحدث الواثئق القانونية ادلولية ،فاإن زايدة الوعي والفهم
واملعرفة بشأأن احلقوق املمنوحة والالزتامات ذات الصةل سوف تكون أأمر ًا مفيد ًا ملتن ِخذي القرارات.
 .29سوف يءطلع املكتب امااريج بأأنشطة هتدف اإىل سد أأي ثغرات يف املعلومات ،ورفع مس توى الفهم واملعرفة فامي
يتعلق ابمللكية الفكرية بوجه عام ،وخبدمات الويبو عىل وجه اماصوص .عالوة عىل أأن القرب من املس تخدمني سوف يسمح
بفوائد مبارشة عن طريق تقدمي اإجاابت اكمةل ورسيعة لس تفساراهتم تتالفم متام ًا مع الواقع ا إلقلميي.
 .30سوف يساعد املكتب امااريج بدلان املنطقة عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية اس تخدام ًا فعا ًل يف س ياق ظروف
البدلان الاقتصادية امااصة ،فء ًال عن تعزيز خطط العمل الوطنية امااصة هبذه البدلان وفق ًا جلدول أأعامل التمنية
لعام  .2030وبعبارات واقعية أأكرث ،سوف يكون مبقدور املكتب امااريج أأن:
-

يساعد السلطات الوطنية عىل أأن تتصدى ،من منظور امللكية الفكرية ،للتحدايت اليت تواجه بدلان املنطقة،
مثل تغري املناخ وا ألمن الغذايئ والصحة العامة وحامية التنوع البيولويج،
ويساعد السلطات املعنية (مثل وزارات البحوث) عىل تصممي س ياسات تدمع البحث والابتاكر،
ومينح ادلمع للرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات البحثية واجلامعات من أأجل احلصول عىل حقوق امللكية
الفكرية وحاميهتا ،وبشأأن تقيمي امللكية الفكرية والانتفاع هبا جتار ًاي ،مبا يف ذكل عن طريق اإنتاج مواد اإعالمية
م ّفصةل وتوزيعها،
ويعرض خدماته الاستشارية عند اإنشاف مراكز جديدة دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف املنطقة.

 .31قد توجد يف أأي بيئة دامئة التغري ،بسبب التطور الرسيع للتكنولوجيات اجلديدة ومناذج ا ألعامل التجارية ،حاج ٌة اإىل
س ياسات جديدة ملواكبة أ ِخر التطورات .وميكن للمكتب امااريج أأن يطرح أأفءل املامرسات من أأجل مساعدة البدلان عىل
وضع س ياسات جديدة.
 .32وميكن للمكتب امااريج أأن يساعد ماكتب امللكية الفكرية الوطنية وغريها من املؤسسات (الوزارات املعنية) عىل
زايدة الانتفاع مبعلومات الويبو الإحصائية وقواعد بياانهتا وحتليلها الاقتصادي عند صياغة الس ياسات.
 .33وميكن للمكتب امااريج أأن يتعاون مع أأاكدميية الويبو وغريها من املنظامت واملؤسسات املوجودة يف املنطقة (الاحتاد
ا ألورويب ،واملكتب ا ألورويب للربافات ،ومكتب موافمة السوق ادلاخلية ،اإخل) من أأجل تقدمي التدريب للعاملني يف جمال
امللكية الفكرية.
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 .34وميكن للمكتب أأن ينشئ حمفظته امااصة جبهات التصال ،مبا يف ذكل مجيع أأحصاب املصاحل يف جمال امللكية الفكرية،
وبأأن يش ِ ّجع عىل اإقامة رشااكت بني القطاعني العام وامااص ،من أأجل ّ
احلث عىل التعاون يف جمال حامية امللكية الفكرية
والهنوض هبا واحرتاهما.
 .35وميكن الاضطالع اب ألنشطة املذكورة أأعاله عن طريق مجموعة متنوعة من ا ألحداث :مؤمترات ،وحلقات دراس ية،
وموائد مس تديرة عىل املس تويني الوطين ودون ا إلقلميي ،و أأحداث توفر منصات بنافة للحوار وتبادل املعلومات ذات الصةل؛
واجللسات التدريبية؛ وامحلالت العامة؛ ومسابقات امللكية الفكرية؛ واملعارض؛ والزايرات ادلراس ية؛ وإاصدار الكتب ،ونرش
املواد الرتوجيية؛ والتدمري العلين للمنتجات امل ّقدلة واملقرصنة ،إاخل.
 .36وميكن أأن يس تعني كثري من هذه ا ألنشطة بوسائل التصال احلديثة ،ذات الشهرة الواسعة والتأأثري الكبري ،مثل
الإنرتنت.
 .37فادلعاية الوافية للويبو سوف تؤدي اإىل رفع مس توى الوعي دلى مجيع ا ألطراف املعنية واجملمتع املدين بأأغراضها النبيةل
وما تقدمه يف املنطقة من أأنشطة وخدمات جليةل.
إاسهام املكتب امااريج يف تنفيذ برانمج الويبو:2
 .38سوف تكن القمية املءافة ملكتب الويبو امااريج يف قربه من املس تفيدين /متلقي املساعدة (حكومة أأو منظامت أأو
رشاكت أأو أأفراد) ،وهو ا ألمر اذلي من شأأنه أأن حي ِفّزمه عىل املشاركة يف صياغة الس ياسات ومن شأأنه أأن يسمح بتلبية
احتياجاهتم امااصة عىل حنو أأفءل.
 .39تيقن رومانيا أأن املكتب امااريج يف بوخارست س يجلب قمي ًة مءاف ًة للك من املنظمة وبدلان املنطقة الفرعية.
 .40وسوف يسهم املكتب يف الرتوجي للويبو عىل حنو أأفءل بوصفها منظمة دولية متخصصة يف جمال امللكية الفكرية،
فء ًال عن الرتوجي لقميها وخدماهتا .وسوف ي ّ ِعزز أأيء ًا تلبية املنظمة لالحتياجات احملددة للمنطقة ،مما قد يفيض اإىل زايدة الثقة
يف نظام امللكية الفكرية.
 .41وابلنس بة اإىل بدلان املنطقة ،بوجه عام ،فاإن القمية املءافة للمكتب امااريج دون ا إلقلميي سوف تكن يف القرب من
املس تفيدين /متلقي املساعدة (احلكومة ،أأو املنظامت ،أأو الرشاكت ،أأو ا ألفراد) ،وهو ا ألمر اذلي من شأأنه أأن حي ِفّزمه عىل
املشاركة يف صياغة الس ياسات ومن شأأنه أأن يسمح بتحقيق نتاجئ أأفءل يف جمال امللكية الفكرية.
 .42وبعبارات واقعية ،سوف تمتثل الفوائد املتوقعة ملكتب الويبو مبدينة بوخارست /رومانيا فامي ييل :اإرسال رساةل
س ياس ية واحضة بشأأن الزتام ادلول ا ألعءاف جملموعة أأورواب الوسطى والبلطيق مبواصةل تطوير نظام امللكية الفكرية امااص
هبا ،زايدة ديناميكية اإيداعات امللكية الفكرية وحتقيق عائد أأفءل يف هذا اجملال ،وتعزيز التنس يق يف ماكةحفة التقليد والقرصنة
(مما س يكون هل تأأثري اإجيايب عىل البياانت الاقتصادية والاجامتعية والثقافية) ،وتقيمي أأدق لتأأثري س ياسات امللكية الفكرية
وتطور نظام امللكية الفكرية يف املنطقة الفرعية ،وزايدة تعزيز التعاون فامي بني بدلان املنطقة الفرعية.
 .43وسوف يءمن املكتب امااريج أأيء ًا فعالية التاكليف يّ
للك من الويبو وبدلان املنطقة الفرعية ،فسوف تنفنذ أأنشطة
امللكية الفكرية الأكرث ديناميكية يف املنطقة بتاكليف أأقل مما لو قام املقر الرئييس بتنفيذ ا ألنشطة بنفس املس توى والانتشار.
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 .44وعالوة عىل ذكل ،سوف توجد وفورات يف تاكليف السفر للمشاركني من املنطقة يف ش ىت ا ألحداث اليت سينظمها
مكتب بوخارست (فكثري من بدلان املنطقة ليس دلهيا حىت الن رحالت جوية مبارشة من العوامص اإىل جنيف ،وسوف
يكون مقر املكتب أأقرب لهذه البدلان من الناحية اجلغرافية).
املساهة املقرتحة للبدل املءيف يف تشغيل املكتب امااريج( 8مثل توفري املاكتب أأو تغطية تاكليف املرافق أأو ا ألمن):
 .45ترى رومانيا أأن اإنشاف مكتب الويبو امااريج يف املنطقة الفرعية لن يفرض أأي أأعباف مالية اإضافية عىل ادلول
ا ألعءاف ،خبالف خمصصات املزيانية املعمتدة.
 .46وسوف متنح حكومة رومانيا مجموع ًة مماث ًةل من التسهيالت اليت تقدهما تكل ادلول ا ألعءاف اليت تس تءيف ابلفعل
ماكتب خارجية أأخرى .والتاكليف املتعلقة بتشغيل املكتب ،وفق ًا [للتقديرات] ،لن تعيق الاس تدامة املالية واس مترارية
املزيانية لش بكة ماكتب الويبو اماارجية.
 .47وسوف يس تفيد املكتب عند تنفيذ أأنشطته من ادلمع الاكمل املقدم من املكتب احلكويم لالخرتاعات والعالمات
التجارية واملكتب الروماين حلق املؤلف .ويف هذا الصدد ،سوف يكون املكتب احلكويم لالخرتاعات والعالمات التجارية
مس تعد ًا ألن يتيح ،من ابب املساهة العينية ،ش بكته املكونة من  17مركز ًا إاقلميي ًا ،م نوزع ًة يف مجيع أأحناف البدل [انظر اماريطة
الواردة يف الاقرتاح].
 .48وش بكة مراكز امللكية الفكرية ا إلقلميية مقام ٌة منذ عام  ،1999ويه تقع حالي ًا يف  5جامعات ،و 8غرف جتارية حملية،
ومجعيتني من مجعيات ماليك الرشاكت الصغرية واملتوسطة ،ومجعية واحدة من مجعيات اخملرتعني .والغرض الرئييس لهذه
املراكز هو تعزيز قمي امللكية الصناعية بني أأحصاب املصاحل.
 .49وميكن للمكتب احلكويم لالخرتاعات والعالمات التجارية أأن ي ِّقدم ،عند الطلب ،مساعدة لوجستية متخصصة حملايم
امللكية الفكرية ومجلعيات اخملرتعني.
 .50وهذه املراكز مبثابة روابط وس يطة بني املكتب احلكويم واجملمتعات احمللية ،والبيئة الأاكدميية ،وبيئة ا ألعامل التجارية،
واملدارس الثانوية ،واخملرتعني ،واملؤسسات احمللية.
 .51وإاضاف ًة اإىل ذكل ،سوف يبذل رشاكف املكتب من املؤسسات الرومانية هجود ًا ،عىل املس توى الوطين ،مجلع مزيد من
ا ألموال من أأجل ش ىت ا ألنشطة من القطاع امااص أأو الهيئات غري احلكومية أأو غريها من اجلهات املعنية .وميكن أأيء ًا تقدمي
طلبات اإىل املفوضية ا ألوروبية للحصول عىل دمع مايل.
 .52وميكن حتمل تاكليف نقل موظفي الويبو اإىل بوخارست ،ورسوم اإجيار مساكن املوظفني ،وتاكليف املعيشة يف
العامصة ،وتذاكر السفر من جنيف وإالهيا (ومن العوامص ا ألخرى يف املنطقة وإالهيا).
الامتيازات
 .53يمنَح مكتب الويبو امااريج ،فامي خيص مبانيه ،مجيع الامتيازات واحلصاانت املنصوص علهيا يف اتفاقية امتيازات ا ألمم
املتحدة وحصاانهتا ،اليت اعتمدت يف نيويورك بتارخي  13فرباير  ،1946واتفاقية امتيازات الواكلت املتخصصة وحصاانهتا
اليت اعتمدت يف نيويورك بتارخي  21نومفرب ( 1947املرفق اماامس عرش).
 8تنص الفقرة (11اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ل يفرض متويل املاكتب اماارجية ،من غري المتويل اذلي يوفره البدل
خمصص يف املزيانية العادية املعمتدة".
املءيف أأو بدل أخر يو ّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب ،أأي عبف مايل اإضايف عىل ادلول ا ألعءاف غري ما هو ّ
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اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج

1

امس البدل الراغب يف فتح مكتب خاريج:
بصفة وطنية

☒

تونس
نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية

☐

اإذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ،فريىج ذكر لك البدلان املعنية أأو امس اجملموعة ا إلقلميية:

[يشري الاقرتاح اإىل "مكتب إاقل ميي يف تونس" .ومل حتدد البدلان املشموةل ابلقرتاح ول البدلان املؤيدة هل].
هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتاب ًة؟
نعم

☒

ل

☐

(تنص الفقرة  2من املبادئ التوجهيية بش أأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل " :ينبغي للك دوةل عءو ترغب يف
اس تءافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية ،أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقل ميية ،اإذا ما اتفق أأعءاؤها عىل ذكل ،أأن
ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا)".
مسوغات فتح مكتب خاريج:2
 .1توفر تونس ،احلاصةل عىل جائزة نوبل للسالم يف عام  ،2015فرص ًا كبرية بفءل موقعها الاسرتاتيجي يف املنطقة فء ًال
عن خرباهتا وكفافاهتا يف جمال امللكية الفكرية.
 .2ويكفل ادلس تور التونيس اجلديد حقوق امللكية الفكرية .اإذ ينص الفصل  41من هذا ادلس تور عىل أأن "امللكية
الفكرية مءمونة".
.3

وانءمت تونس اإىل  14معاهدة دولية تديرها الويبو.

 .4وحتتل تونس املرتبة ا ألوىل يف شامل أأفريقيا واملرتبة الثانية يف القارة ا ألفريقية بعد جنوب أأفريقيا من حيث مؤرش
الابتاكر وفق ًا ل إالحصافات اليت نرشهتا الويبو يف عام  .2015وتندرج تونس أأيء ًا يف قامئة أأبرز  50بدل ًا يف جمال الابتاكر وفق ًا
"ملؤرش بلومربغ لالبتاكر يف عام  "2016من أأصل  80بدل ًا .وحتتل املرتبة السادسة وا ألربعني عىل العامل مبجموع .51.18
الولية املقرتحة للمكتب امااريج:2
الغرض:2
-

توفري خدمات ادلمع يف اإطار نظام التعاون بشأأن الربافات؛

 1ترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية (بصيغهتا املبينة يف الوثيقة  )A/55/13 Prov.يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإلهيا.
 2تنص الفقرة  6من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ينبغي أأن حيدّد الاقرتاح [ ]...املغزى من املكتب امااريج ويقرتح وليته مع
بيان :أأية احتياجات وا ألغراض والنطاق املقرتح ل أأنشطة ،مبا فهيا الأنشطة ا إلقلميية اإن وجدت؛ وبيان القمية املءافة اإىل أأنشطة تنفيذ برامج املنظمة ،مع اإيالف
عناية خاصة لالعتبارات احملدّدة يف القسمني دال [الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية] وهاف [اجلوانب اجلغرافية/املواقع]".
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-

توفري خدمات ادلمع يف اإطار نظام مدريد؛

-

توفري خدمات ادلمع يف اإطار نظام لهاي؛

-

توفري خدمات ادلمع يف اإطار نظام لش بونة؛

-

توفري خدمات ادلمع يف جمال املوارد الوراثية واملعارف التقليدية؛

-

توفري خدمات ادلمع يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

 .5وجتدر الإشارة ،يف هذا الصدد ،اإىل أأن دس تور امجلهورية التونس ية اجلديد يكفل امللكية ا ألدبية والفنية :اإذ أأصبحت
حقوق امللكية الفكرية اليت تشمل امللكية ا ألدبية والفنية حقوق ًا دس تورية .وينص الفصل  41من هذا ادلس تور عىل أأن
"امللكية الفكرية مءمونة".
.6

وقد انءمت تونس اإىل خمتلف التفاقيات اليت تديرها الويبو يف هذا الصدد.

 .7وفء ًال عن ذكل ،تع ُّد التوعية بشأأن امللكية ا ألدبية والفنية حمور ًا هام ًا يف أأنشطة املؤسسة التونس ية حلقوق املؤلف
واحلقوق اجملاورة بغية حتسني فهم واس تخدام حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وتعزيز احرتام هذه احلقوق.
نطاق ا ألنشطة املقرتح( 2مبا يف ذكل ا ألنشطة ا إلقل ميية اإن وجدت:)3
 .8التعاون مع البدلان ا ألفريقية واملكتب ا ألفريقي للملكية الفكرية اذلي يقع مقره يف تونس مع ًال بقرار الاحتاد ا ألفريقي
لعام 2013؛
-

ضامن التوعية والرتوجي والابتاكر والإبداع وادلمع يف اإطار النظام ادلويل للربافات ونظا َمي مدريد ولهاي؛
دمع أأنشطة التمنية وتعزيز القدرات؛

-

ضامن أأنشطة البحث والإدارة امجلاعية؛

-

ضامن التحكمي والوساطة بني ا ألطراف اخملتلفة.

-

اإسهام املكتب امااريج يف تنفيذ برانمج الويبو:2

[انظر اجلز أأين املعنونني "الغرض" و"نطاق ا ألنشطة املقرتح"].

 3تنص الفقراتن  10و(10اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :جيوز أأن ينفّذ املكتب امااريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق
ا ألسايس احملدّد يف الفقرة  ،7مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ويدمعها ،يف حال موافقة البدلان اليت سيشملها املكتب امااريج
عىل ذكل .ول ّمتس تكل ا ألنشطة حبقوق أأي بدل أخر يف املنطقة ا إلقلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو العادية ،ل س امي عىل الصعيد الوطين ،مبا يشمل
تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإىل تكل البدلان مبارشة من مقر الويبو الرئييس".
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املساهة املقرتحة للبدل املءيف يف تشغيل املكتب امااريج( 4مثل توفري املاكتب أأو تغطية تاكليف املرافق أأو ا ألمن):
الامتيازات واحلصاانت املمنوحة للمكتب
 .9تونس مس تعدة لتيسري اإنشاف املكتب وسري أأعامهل فء ًال عن الامتيازات واحلصاانت الالزمة املنصوص علهيا يف
اتفاقية اس توكهومل اليت أأنشئت الويبو مبوجهبا وما تنص عليه اتفاقية امتيازات الواكلت املتخصصة ل أأمم املتحدة وحصاانهتا
املربمة يف نيويورك بتارخي  21نومفرب .1947
تدرج هذه الامتيازات واحلصاانت يف التفاق اذلي س يربم بني املنظمة العاملية للملكية الفكرية وتونس وفق ًا
 .10وس َ
ألحاكم الفقرتني  1و 3من املادة  12من اتفاقية اس توكهومل اليت أأنشئت مبوجهبا الويبو.
 .11وتشمل الامتيازات واحلصاانت اليت س متنحها تونس ملكتب الويبو ما ييل:
-

الاعرتاف بشخصيهتا القانونية؛

-

احرتام حرمة مبىن املكتب وحمفوظاته ومجيع الواثئق الرمسية امااصة به أأو اليت حيتفظ هبا؛

-

اإعفاف ممتلاكته من التفتيش واملصادرة بأأي شلك من أأشاكل التدابري التنفيذية أأو الإدارية أأو القءائية
أأو الترشيعية؛

-

منع انهتاك حرمة احملفوظات ومجيع الواثئق امااصة ابملكتب أأو اليت حيتفظ هبا أأ ًاي اكن ماكهنا؛

-

تيسري التصالت؛

-

منح مكتب الويبو الامتيازات واحلصاانت املمنوحة للواكلت املتخصصة ل أأمم املتحدة؛

-

منح املوظفني الامتيازات واحلصاانت املمنوحة ملوظفي الواكلت املتخصصة ل أأمم املتحدة.

املوقع املتاح لس تءافة مكتب الويبو يف تونس
 .12توفر تونس جما ًان للويبو مبىن مساحته  160مرت 2تقريب ًا يقع يف وسط البدل .ويس تويف املوقع اخملتار املعايري اليت اقرتحهتا
ا ألمانة لختيار موقع املكتب امااريج يف أأفريقيا .ويع ُّد هذا املوقع من أأكرث املواقع أأمن ًا وتأأمين ًا يف تونس ويقع عىل بعد  7.5مك
من مطار تونس قرطاج ادلويل.

 4تنص الفقرة (11اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ل يفرض متويل املاكتب اماارجية ،من غري المتويل اذلي يوفره البدل
خمصص يف املزيانية العادية املعمتدة".
املءيف أأو بدل أخر يو ّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب ،أأي عبف مايل اإضايف عىل ادلول ا ألعءاف غري ما هو ّ
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اقرتاح بشأأن فتح مكتب خاريج

85

امس البدل الراغب يف فتح مكتب خاريج:
بصفة وطنية

☒

تركيا
نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية

☐

اإذا اكن الاقرتاح مقدم نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ،فريىج ذكر لك البدلان املعنية أأو امس اجملموعة ا إلقلميية:
[يشري الاقرتاح اإىل أأن] املكتب امااريج امل َ
ميي.
نتظر يف تركيا س يكون هل بع ٌد إاقل ٌ

[مل حتدد البدلان املشموةل ابلقرتاح ول البدلان املؤيدة هل].
هل أُخطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام للويبو كتاب ًة؟
نعم

☒

ل

☐

(تنص الفقرة  2من املبادئ التوجهيية بش أأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل " :ينبغي للك دوةل عءو ترغب يف
اس تءافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية ،أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقل ميية ،اإذا ما اتفق أأعءاؤها عىل ذكل ،أأن
ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا)".
مسوغات فتح مكتب خاريج:86
 .1أأعلنت احلكومة الرتكية يف عام  2008عن خطة معل جعلت حامية حقوق امللكية الفكرية أأحد الاهامتمات الرئيس ية
لتحقيق التمنية الاقتصادية يف تركيا .واكن هذا الإعالن اإيذا ًان ببدف تطور جديد لنظام حقوق امللكية الفكرية.

وتش متل واثئق الس ياسات الوطنية مثل تقارير اللجان املتخصصة واماطة الت منوية ايسمس ية السابعة والثامنة والتاسعة

.2
منذ عام  1995عىل بياانت خبصوص احلاجة اإىل اإجياد برامج لتعلمي امللكية الفكرية والتدريب علهيا يف لكيات القانون
اجلامعية ،بل ويف ا ألقسام ا ألخرى ذات الصةل مثل أأقسام الاقتصاد ،والإدارة ،والهندسة ،والفنون ،والعلوم الاجامتعية.
 .3وتؤكد واثئق الس ياسات هذه يف املقام ا ألول عىل احلاجة اإىل مزيد من الأاكدمييني واملهنيني العاملني يف جمال امللكية
الفكرية ،وتوكد أأيء ًا عىل الاخنفاض النس يب ملس توى الوعي العام بأأمور امللكية الفكرية ،وتقرتح تدابري مناس بة لختاذها.
 .4وتوجد عدة هيئات تنس يقية ورقابية اتبعة للحكومة تتعامل بطريقة أأو بأأخرى مع حقوق امللكية الفكرية ومع تدريس
امللكية الفكرية.

 85ترد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية (بصيغهتا املبينة يف الوثيقة  )A/55/13 Prov.يف مرفق هذه الوثيقة لتيسري الرجوع اإلهيا.
 86تنص الفقرة  6من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ينبغي أأن حيدّد الاقرتاح [ ]...املغزى من املكتب امااريج ويقرتح وليته مع
بيان :أأية احتياجات وا ألغراض والنطاق املقرتح ل أأنشطة ،مبا فهيا الأنشطة ا إلقلميية اإن وجدت؛ وبيان القمية املءافة اإىل أأنشطة تنفيذ برامج املنظمة ،مع اإيالف
عناية خاصة لالعتبارات احملدّدة يف القسمني دال [الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية] وهاف [اجلوانب اجلغرافية/املواقع]".
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 .5ول تزال الهيئة التنس يقية لتحسني بيئة الاستامثر مع ِن ّي ًة طوال الوقت بتوفري املناخ املناسب للمستمثرين احملليني
وادلوليني عىل حد سواف .وتتعامل هذه الهيئة التنس يقية بشلك مبارش مع القءااي املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية ،وكذكل يف
جلنة امللكية الفكرية التقنية التابعة هل .وقد ُأ ِعدنت اإجرافات محدن دة تتعلق ابجلداول الزمنية ومؤرشات ا ألداف وخطط معل
الهيئات احلكومية املسؤوةل ،وذكل مبشاركة القطاع امااص واملنظامت غري احلكومية ورجال ا ألعامل والتجار الأكرث نفوذ ًا يف
تركيا .وخءعت خطط العمل هذه للتقيمي من ِقبل اللجنة التوجهيية ،اليت تتأألف أأيء ًا من منظامت غري حكومية وممثلني عن
القطاع امااص ،قبل اإرسالها اإىل جملس الوزراف.
 .6وجلنة امللكية الفكرية يه اإحدى اللجان التقنية التابعة للهيئة التنس يقية لتحسني بيئة الاستامثر .وللك جلنة تقنية خطة
معل خاصة هبا يف اإطار بياانت الهيئة و أأهدافها العامة .وقد نصت خطة معل جلنة امللكية الفكرية لعام  2010عىل اإجراف
هيدف اإىل تدريس امللكية الفكرية يف اجلامعات ،واقرتحت أأن تكون دورات امللكية الفكرية اإلزامي ًة يف ا ألقسام املعنية.
 .7واختذ جملس الوزراف يف عام  2009قرار ًا وزار ًاي ابإنشاف اجمللس الرتيك للتصاممي .و ُأ ِع ند مرشوع ورقة عن
الاسرتاتيجية ،وبد أأت مناقش ته يف اجامت يع للمجلس ،وسوف تصاغ الورقة يف شلكها الهنايئ يف املس تقبل القريب.
 .8وتأأسست هيئة تنس يق حقوق امللكية الفكرية والصناعية بتعممي من رئيس الوزراف .ويمتثل هدفها يف عدة أأمور مهنا
التنس يق بني الهيئات احلكومية ذات الصةل من أأجل زايدة فعالية اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية وتطبيقها.
جملس الهيئة .ول يتأألف جملس الهيئة من ممثيل
 .9ويرت أأس وكيال وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الثقافة والس ياحة َ
الكياانت احلكومية ةحفسب ،بل يءم أأيء ًا ممثيل القطاع امااص ،مبا يف ذكل الاحتاد الرتيك للغرف وبورصات السلع
ا ألساس ية ،وهو أأعىل هيئة متثل القطاع امااص.
 .10ويف عام  ،2015اعتمدت ورقة اسرتاتيجية وخطة معل شامةل للملكية الفكرية تتوقع أأربعة جمالت تمنوية ذات أأولوية
فامي يتعلق بزايدة الكفافة ،والاس تغالل التجاري للملكية الفكرية ،والوعي ،والتطور الترشيعي .وتتحقق هذه ا ألهداف
مبقتىض  51اإجر ًاف .ويف الوقت نفسه ،اعتمدت يف عام  2015ورقة أأكرث حتديد ًا بشأأن اسرتاتيجية وخطة معل للبياانت
اجلغرافية ،وتوقعت تطوير نظام تسجيل يعمل بشلك فعال من خالل زايدة القدرات والتعزيز الترشيعي.
 .11ومتتكل تركيا اقتصاد ًا مل يتوقف عن المنو عىل مدى العقد املايض .وبلغ متوسط املعدل الس نوي لمنو الناجت احمليل
الإجاميل احلقيقي  %4.9بني عايم  2002و .2013واكن ذكل أأحد أأفءل ا ألرقام اليت حتققت يف العامل.
 .12ومتتكل تركيا مؤسسات وهيئات حكومية وجامعات عريقة .ودلهيا أأكرث من  160جامعة ل ختلو مدينة من جامعة
واحدة مهنا عىل ا ألقل .ويعمل كثريٌ من املؤسسات البحثية احلكومية وامااصة يف ش ىت املدن الرتكية .وقد مت تعزيز العالقة
بني اجلامعات والصناعة من خالل أأدوات خمتلفة.
 .13و ألن تركيا من البدلان املرحشة لالنءامم اإىل الاحتاد ا ألورويب ،فاإن الإجرافات اليت اختذهتا ليك تصبح عءو ًا اكمل
احلقوق اكنت ول تزال متثل حافز ًا مس متر ًا عىل حتديث وحتسني ترشيعاهتا ،وتطبيقها ،مبا يف ذكل تكل الترشيعات املتعلقة
ابمللكية الفكرية.
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 .14ويف هذا الإطار العام ،يؤدي املعهد الرتيك للربافات دور ًا همامً يف الاضطالع ابلعمل املتعلق ابمللكية الصناعية .ففي
هذا الاقتصاد الرسيع المنو اذلي يزداد فيه يوم ًا بعد يوم جحم التبادل التجاري ،اكن حلقوق امللكية الصناعية وطلباهتا تأأثري كبري
عىل القدرة التنافس ية والابتاكر .فبعد تطبيق القوانني ذات الصةل حبقوق امللكية الصناعية تطبيق ًا حصيح ًا ،يكتيس نرش
املعرفة بني ادلوائر املعنية أأهي ًة ابلغ ًة .ويف هذا الصدد ،بذل املعهد الرتيك للربافات قصارى هجده بلك الس بل املمكنة لتعزيز
معارف امللكية الفكرية حملي ًا ودولي ًا اإىل أأقىص حد ممكن ل س امي يف بدلان أس يا الوسطى والرشق ا ألوسط والبلقان.
 .15وتعترب تركيا جرس ًا يربط بني الغرب والرشق .ويه أأحد أأنشط البدلان داخل منطقهتا وخارهجا ،ليس من حيث جحم
التبادل التجاري ةحفسب ،وإامنا أأيء ًا من حيث التفاعالت الثقافية والاجامتعية مع جرياهنا ،ول تس تثىن امللكية الفكرية من
ذكل ،ليس مع بدلان الاحتاد ا ألورويب ةحفسب ،بل أأيء ًا مع بدلان أس يا الوسطى من خالل منظمة التعاون الاقتصادي
( ،)ECOو أأعءاف منظمة املؤمتر الإساليم ( ،)OICاإضاف ًة اإىل بدلان البلقان والبحر ا ألسود من خالل منظمة التعاون
الاقتصادي يف منطقة البحر ا ألسود ( )BSECاليت تربطها برتكيا صالت وعالقات وثيقة .ويف يّ
لك من منظمة التعاون
الاقتصادي ومنظمة املؤمتر الإساليم ،طرحت تركيا للمرة ا ألوىل عىل جدول ا ألعامل بنود ًا تتعلق ابمللكية الفكرية ،وقدمت
مرشوعات مقرتحة تتعلق ابمللكية الفكرية للحفاظ عىل أأوارص التعاون بني منظمة التعاون الاقتصادي وادلول ا ألعءاف يف
منظمة املؤمتر الإساليم وتعزيز هذا التعاون .وذلكل عقدت يف تركيا مؤمترات ش ّىت ،تعقد ألول مرة يف تركيا وغريها من
البدلان .ونظر ًا ملوقع تركيا اجلغرايف ،فاإن لها اتصالت وثيقة مع بدلان أس يا الوسطى ،والبلقان ،والرشق ا ألوسط أأيء ًا من
خالل عءويهتا يف منظامت دولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي ،ومنظمة التعاون الاقتصادي يف منطقة البحر ا ألسود،
ومنظمة املؤمتر الإساليم اليت تءم أأيء ًا بدلا ًان من املنطقة.
الولية املقرتحة للمكتب امااريج:2
الغرض:2

[انظر اجلزف املعنون "نطاق ا ألنشطة املقرتح"].
نطاق ا ألنشطة املقرتح( 2مبا يف ذكل ا ألنشطة ا إلقل ميية اإن وجدت:)87
 .16يعتقد بشدة أأن اإنشاف مكتب خاريج يف تركيا من شأأنه أأن جيلب منافع كثرية يف اإطار وليته ،و أأن ي ِمت ّم أأيء ًا ما تبذهل
الويبو واملعهد الرتيك للربافات من هجود لنرش معارف امللكية الفكرية ،وزايدة الوعي ،وإاذاكف الاحرتام للملكية الفكرية،
ومواصةل تعزيز الابتاكر والإبداع عن طريق تشجيع الانتفاع الفعال خبدمات امللكية الفكرية.
 .17وسوف يكون املكتب امااريج امل َ
نتظر يف تركيا م ِكّ ًال ألنشطة املعهد الرتيك للربافات أأيء ًا .فس تكون املهمة ا ألوىل
اليت يلكنف هبا املكتب امااريج يه ضامن زايدة املعرفة بأأمور امللكية الفكرية بلك جوانهبا وتنفيذ برامج ابلتعاون مع املعهد
الرتيك للربافات .وينفذ املعهد الرتيك للربافات يف الوقت احلايل برامج هتدف يف املقام ا ألول اإىل نرش املعرفة مثل التدريب
املنتظم ،ومرشوع هزارفن ،ومرشوع وادي اجلامعة ،ومنصة نقل التكنولوجيا .وسوف تءيف مساهامت املكتب امااريج
خبربته ومنظوره ادلويل قمي ًة اإىل مجيع الربامج اليت تنفنذ حالي ًا وإاىل الربامج اجلديدة.
 87تنص الفقراتن  10و(10اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :جيوز أأن ينفّذ املكتب امااريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق
ا ألسايس احملدّد يف الفقرة  ،7مبا يامتىش مع برامج الويبو املعمتدة يف مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ويدمعها ،يف حال موافقة البدلان اليت سيشملها املكتب امااريج
عىل ذكل .ول ّمتس تكل ا ألنشطة حبقوق أأي بدل أخر يف املنطقة ا إلقلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو العادية ،ل س امي عىل الصعيد الوطين ،مبا يشمل
تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإىل تكل البدلان مبارشة من مقر الويبو الرئييس".
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 .18وتعترب تركيا أأحد أأكرث املس تخدمني لنظام مدريد ونظام لهاي ونظام معاهدة التعاون بشأأن الربافات ،ومن املتوقع أأن
يؤدي التدريب املنتظم عىل هذه ا ألنظمة العاملية – اذلي قد ينهتج فيه املكتب ادلويل يف بعض ا ألحيان هنج ًا مع ّد ًا خصيص ًا
لتلبية احتياجات جممتع ا ألعامل – اإىل زايدة اس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية العاملية يف تركيا.
 .19وإاضاف ًة اإىل دمع أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية والرتوجي لها وتقدمي أأنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفافات
توّخ أأن يويل املكتب امااريج يف تركيا أأهي ًة أأكرب ل أأنشطة التعلميية املتعلقة ابمللكية الفكرية .فاإن
و أأنشطة التوعية ،من امل ّ
مس توى ا ألنشطة واملساعي التعلميية املتعلقة مبوضوعات امللكية الفكرية يف تركيا ،وإان اكن قد ارتفع يف الس نوات ا ألخرية ،فاإنه
مل يصل اإىل ادلرجة املطلوبة .وا ألمر نفسه ينطبق عىل بدلان املنطقة أأيء ًا .ومن نمث فاإن تكثيف التعاون ،مث ًال ،مع أأاكدميية
الويبو يف هذا الصدد س يكون أأمر ًا حيو ًاي للغاية ،وسوف تتءح فائدته يف املرحةل ا ألوىل لإنشاف املكتب امااريج يف تركيا.
 .20واجلانب الرئييس ملا يءطلع به املكتب امااريج من معل يف تركيا سوف يكون م ِكّ ًال للربانمج اذلي تقوم عىل تنفيذه
كرر ما ب ِد َئ ابلفعل من برامج أأو خدمات مثل دورات الويبو للتعمل عن بعد
أأاكدميية الويبو يف كثري من النوايح ،ولن ي ّ ِ
وإاطالق برانمج ماجس تري يف قانون امللكية الفكرية يف جامعة خمتارة يف تركيا .و أأو ًل وقبل لك يشف ،سوف يكون املكتب
امااريج مبثابة حلقة تصل يف ا ألساس بني أأاكدميية الويبو واملس تفيدين ،ألنه سوف يكون أأقدر عىل حتديد وتعريف
الاحتياجات واملتطلبات نظر ًا ألنه سوف يمتتع مبزية الوجود يف امليدان اذلي تظهر فيه الاحتياجات الفعلية ،ومن نمث سوف
تقدنم امادمات للمس تفيدين عىل حنو أأكرث كفافة وفعالية من دون أأي تكرار لربامج الويبو ذات الصةل .ونظر ًا ألن املكتب
امااريج سوف يكون عىل اتصال دامئ ابجلهات الفاعةل احمللية مثل اجلامعات وماكتب نقل التكنولوجيا واملؤسسات التعلميية
ا ألخرى ذات الصةل يف تركيا ،فسوف ميتكل معرف ًة أأمعق بأأولوايت أأحصاب املصاحل واحتياجاهتم .وهذا من شأأنه أأن يءمن
قدرته عىل تلبية الاحتياجات عىل حن يو أأمشل و أأكرث فعالي ًة دون أأي ازدواج .ول بد أأن وجوده يف امليدان وتعامهل مع أأحصاب
املصاحل مبارش ًة س يكون أأكرث فعالي ًة من حيث التلكفة ألس باب كثرية .ول شك أأن بلوغ ا ألهداف احملددة يف الربامج مع
مؤرشات أأداهئا يف وثيقة الربانمج واملزيانية امااصة ابلويبو س يكون أأكرث كفاف ًة وفعالي ًة من حيث التلكفة يف حاةل حتديد
ا ألولوايت والاحتياجات حملي ًا من ِقبل املكتب امااريج.
اإسهام املكتب امااريج يف تنفيذ برانمج الويبو:2
 .21اكنت ول تزال تركيا تس تفيد مما تقدمه الويبو من برامج ومساعدات .ومل توجد أأي صعوبة يف التواصل مع موظفي
الويبو .وقد أأسفرت ا ألنشطة اليت ن ِفّذت ابلتعاون مع الويبو من خالل الربامج عن النجاح والرضا .ولكن يوجد دامئ ًا جمال
لتحسني الربامج اليت تصممها وتنفذها الويبو .فغالب ًا ما تص نمم الربامج من ِقبل الش َعب املعنية يف الويبو مثل املكتب العريب،
وبعض البدلان ا ألوروبية والبدلان الس يوية .وحيامن تص نمم الربامج ،مبا يف ذكل أأدوات التنفيذ مثل حلقات العمل والوحدات
التدريبية وتقدمي املساعدة ،قد ل حتظى الاحتياجات اجلوهرية للبدلان ابلتناول أأو التقدير الاكمل نظر ًا ألن بدلا ًان كثري ًة تكون
من املس تفيدين احملمتلني وسوف يكون من الصعب اتباع هنج مركزي لحتواف لك ا ألولوايت والاحتياجات امااصة بلك بدل
عىل حدة .ويف الوضع احلايل اذلي ل يوجد فيه سوى عدد حمدود من املاكتب اماارجية يف بعض البدلان ،ل ميكن حل هذا
التحدي عىل حنو فعال اإل ابلتواصل املكثف مع موظفي الويبو يف الشعبة املعنية والسفر اإىل امليدان /البدل املتوقع تنفيذ
الربامج فيه .وميكن التغلب عىل هذه التحدايت عىل حنو فعال وبتلكفة ميسورة من خالل اإنشاف مكتب خاريج يف البدل
اذلي سوف تقدنم وتنفنذ فيه الربامج.
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املساهة املقرتحة للبدل املءيف يف تشغيل املكتب امااريج( 88مثل توفري املاكتب أأو تغطية تاكليف املرافق أأو ا ألمن):
 .22ما اإن تتخذ ادلول ا ألعءاف والويبو قرار ًا بشأأن ولية املكتب امااريج يف تركيا ابلنظر اإىل املزااي اليت يقدهما ،فسوف
حيدند ابلشرتاك مع دوائر الويبو ما يلزم املكتب امااريج من موارد برشية ،وموارد مالية ،وبنية حتتية مادية ،وموقع جغرايف
(اإما يف أأنقرة أأو اإسطنبول) يم ِكّنه من أأداف وليته عىل أأفءل وجه.
 .23واكن موقع تركيا ،ابلإضافة اإىل دمعها اللوجس يت واملايل ملاكتب منظامت دولية مقرها يف تركيا ،حافز ًا لتكل املؤسسات
عىل تفءيل تركيا إلقامة مقارها أأو ماكتهبا ا إلقلميية .ومن انفةل القول ،يف هذا الشأأن ،أأن مكتب الويبو امااريج سوف
يس تفيد أأيء ًا من هذا ادلمع اإذا تقرر اإنشاؤه يف تركيا.
[هناية املرفق والوثيقة]

 88تنص الفقرة (11اثنيا) من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اماارجية عىل ما ييل" :ل يفرض متويل املاكتب اماارجية ،من غري المتويل اذلي يوفره البدل
خمصص يف املزيانية العادية املعمتدة".
املءيف أأو بدل أخر يو ّد الإسهام يف تشغيل ذكل املكتب ،أأي عبف مايل اإضايف عىل ادلول ا ألعءاف غري ما هو ّ

