
 جلنة الربانمج واملزيانية
 ادلورة العرشون

ىل  8جنيف، من   1122يوليو  21ا 

 ماكتب الويبو اخلارجية

ماكتب خارجية يف املواقع التالية: يف الربازيل )ريو دي جانريو( والياابن )طوكيو( وس نغافورة )س نغافورة( للويبو حاليا  .2
لهيا فامي بعد بعبارة "ماكتب الويبو  ال دلى ال مم املتحدة بنيويورك، وهو  ينس يقاخلارجية"(. )وللويبو أ يضا مكتب ت )املشار ا 

 يُعترب من ماكتهبا اخلارجية.(

نشاء مخسة ماكتب خارجية جديدة1122/1122ومن املقرتح، يف مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  .1 مكتبان يف  -، ا 
 الوالايت املتحدة ال مريكية.أ فريقيا ومكتب واحد يف لك من الصني والاحتاد الرويس و 

جاابت من أ مانة الويبو  أ س ئةل بشأ ن ماكتب الويبو اخلارجية اجلديدة وا 

 ؟1ما يه الوظائف اليت تضطلع هبا املاكتب اخلارجية

، ه يف املقر الرئييسبعمل يُضطلع ب ،ال نشطة، لتاليف ازدواجية من املتفق عليه معوما أ ن ال تقوم املاكتب اخلارجية .2
جنازه يف املقربغي لها القيولكن ين  جنا ام بعمل ال ميكن ا   املقريف  زه بكفاءة وفعالية أ كرب مما ميكن ضامنهالرئييس أ و معل ميكن لها ا 

 الرئييس.

 وهناك مخسة وظائف تليب معيار القمية املضافة وعدم ازدواجية العمل املُضطلع به يف املقر الرئييس. .2

اتفاقية التعاون بشأ ن نظام ادلمع احمليل ل نظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية )وتمتثّل الوظيفة ال وىل يف خدمات  .2
الرباءات، ونظام مدريد للعالمات، ونظام الهاي للتصاممي الصناعية، ومركز الويبو للتحكمي والوساطة(. وتس متد الويبو حنو 

يراداهتا من الرسوم املفروضة عىل اخلدمات املُقدمة 52  مهتا العاملية للملكية الفكرية.مضن أ نظ% من ا 

الرباءات، معاهدة التعاون بشأ ن يف نظام ويأ يت الطلب عىل أ نظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية من لك ربوع العامل. و .6
يرادات املنظمة، يأ يت 52ثّل حنو اذلي مي  من أ س يا. منه % 25% من الطلب من ال مريكتني ويأ يت أ كرث من 21% من ا 

ى يأ يت أ كرث من ثليث الطلب من مقديم الطلبات العاملني يف مناطق زمنية تكون ساعات العمل فهيا، أ ساسا، وبعبارة أ خر 
 خالل فرتة الليل يف جنيف أ و بعد مواقيت العمل بتوقيت جنيف.

ات ويمتثّل جزء أ سايس من اخلدمات اليت تقدهما الويبو فامي خيص ال نظمة العاملية للملكية الفكرية يف توفري خدم .5
الرباءات معاهدة التعاون بشأ ن اال عالم واملساعدة ملس تخديم تكل ال نظمة. ففامي يتعلق، مثال، ابخلطوط اال عالمية لنظام 

رساةل  2111ماكملة يف الشهر وحنو  2111ونظام مدريد )خطوط مبارشة للرد عىل الاس تفسارات(، تتلقى املنظمة حنو 
لكرتونية يوميا. وفامي خيص نظام   %15ال مريكتني ويأ يت  من% من املاكملات 2882أ يت حنو التعاون بشأ ن الرباءات، ي معاهدةا 

من أ س يا. وميكن للماكتب اخلارجية القيام بدور أ سايس يف دمع أ نظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية يف املناطق الزمنية مهنا 
 املعنية وابللغة املس تخدمة حمليا.
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 عىل ما ييل: 1122يونيو  26و 1121ديسمرب  22اتُفق معوما يف اجامتعني تشاوريني مفتوحني وغري رمسيني ُعقدا يف   
 املقر الرئييس؛يف  ا ميكن ضامنهممكفاءة وفعالية أ كرب ب ا أ ن تددهال نشطة اليت ميكهناب تضطلعاملاكتب اخلارجية قمية مضافة وأ ن  جتلب( ينبغي أ ن 2)
ولوايت واخلصوصياتل س تجيبخمتلفة مبا ي وظائف بني ملاكتب اخلارجية متزج ا نأ  كن ( ومي1)  اال قلميية؛ ل 
نشاء ينبغي( وال 2) ذا اكنت املنظمة قا ا  ال ا  نشائهعىل من الناحية املالية درة مكتب خاريج جديد ا   ؛ا 
نشاء  اتباع هنج تدرجيي وحذر( وينبغي 2) زاء ا   .لهااملوارد ختصيص و  ةب اخلارجيتوظائف املاكا 
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ىل ب بكة الويبو العامة لالس تاابة لطلبات الزابنن. فاملنظمة تتلقى لك أ س بوع أ ال  ظيفة الثانية يه تقدمي ادلوالو  .8 مع ا 
املاكملات املتعلقة ابمللكية الفكرية وبرانمج العمل العام من ماكتب امللكية الفكرية وسانر واكالت ادلول ال عضاء ومن امجلهور 

 املاكملات ابس تخدام املاكتب اخلارجية املوجودة يف ريو دي ، ُوضعت ب بكة عاملية لالس تاابة لتكل1121معوما. ويف يونيو 
ذا اتصل خشص برمق الويبو العام بعد سعات العمل  يكتب التنس يقامل جانريو وس نغافورة وطوكيو، وكذكل  الاكنن بنيويورك. فا 

ىل أ حد املاكتب اخلارجية ال ّن املاكملة حُتال، بشلك أ يل وحسب توقيهتا، ا  قد قامئة اذلي يتوىل الرّد علهيا. و املُطبقة يف جنيف فا 
بتوفريها، أ هّنا جتلب قمية مضافة عالية للخدمات اليت تقدهما الفرتة القصرية اليت مّرت منذ البدء  أ ثبتت هذه اخلدمة، خالل

 املنظمة.

دارة املثالثة )ال وظيفة وتمتثّل ال .5 واملنصات وقواعد ، وماتاملواقع املنسوخة فامي خيص أ نظمة تكنولوجيا املعلقرتحة( يف ا 
تعمتد لك اخلدمات اليت توفرها ، واس مترارية العمل، واس تدراك العطل، وتقامس ال عباء. و املعلومايتمن ال  البياانت ل غراض 

. ويمت تلقي معظم الطلبات مضن ال نظمة العاملية للملكية الفكرية ومعاجلهتا املعلوماتيةنظمة ال  الويبو اعامتدا بديدا عىل 
الش بكية تعاظمت املعلوماتية نظمة ال  نصات و امل نظمة ب بكية. ويف الوقت اذلي تزايد فيه اعامتد املنظمة عىل ابس تخدام أ  

لكرتونية. فمجلهور، مّما زاد من تعّرض أ نظمة املنظمة املعلوماتية صورة امللكية الفكرية دلى ا في العام املايض، مثال، للهجامت اال 
لكرتونية لواكالت اتبعة لدلول ال عضاء وذكل  جهامت جحب اخلدمةعدة من قامت مجموعة "أ نونميوس" ب املوّزع عىل مواقع ا 

 احتااجا عىل س ياسات أ و مبادرات خمتلفة انهُتجت يف جمال امللكية الفكرية.

دارهتا أ و اال رشا  علهيا من خالل  .21 نشاء عدد حمدود من املواقع املنسوخة اليت ميكن ا  وابلعمل، اسرتاتيجيا، عىل ا 
ات املنظمة وأ نظمهتا املعلوماتية، وزايدة القدرة عىل ضامن اس مترارية معلها، وتعزيز تعزيز أ من منصاملاكتب اخلارجية س يتس ىن 

 ة املدة الزمنية الالزمة لالس تاابة للمس تخدمني من ب ىت ربوع العامل.القدرة عىل اس تدراك العطل وعىل مواءم

اليت يديرها قطاع البنية التحتية  والوظيفة الرابعة يه توفري ادلمع التقين فامي خيص خمتلف برامج املساعدة التقنية .22
جناالعاملية التابع للمنظمة. وتشمل تكل الربامج تنفيذ أ نظمة ال متتة لفائدة ماكتب امللكي ز مرشوعات ة الفكرية، حيث جيري ا 

نشاء مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر تتيح معلومات عن الرباءات وغريها من املعلومات العلمية بدلا؛ وا   81يف أ كرث من 
اتية لفائدة والتقنية ملاكتب امللكية الفكرية واجلامعات واملدسسات البحثية يف ب ىت ربوع العامل النايم؛ وتنفيذ ال نظمة املعلوم

مجعيات حتصيل اال اتوات دعام ال دارة حق املدلف. وتقتيض تكل الربامج وغريها من الربامج الشبهية، اليت بلغ الطلب علهيا 
هائةل، دعام تقنيا مكثفا ميكن توفريه بأ عىل مس توى ممكن من املردودية عن طريق خرباء يعملون دلى املاكتب مس توايت 

رسال خرباء من املقر الرئييس.اخلارجية، بدال من توفريه   اب 

ىل تكل  .21 أ ّما الوظيفة ال خرية فتتعلّق بتكوين الكفاءات العامة وغري ذكل من أ نشطة التعاون اال منايئ اليت تُضا  ا 
نطاقا واسعا، مبا يف ذكل املدمترات والندوات التدريبية والتدريبات أ نشطة تكوين الكفاءات وتغطي املذكورة يف الفقرة السابقة. 

ذات الطابع التقين اليت تُقدم يف ماكن العمل )لفائدة فاحيص الرباءات أ و العالمات التاارية أ و لفائدة املوارد البرشية التقنية 
قنية عىل سبيل املثال(، واملشاركة يف برامج ودورات أ اكدميية، وزايرات دراس ية ودورات ت فامي خيص قواعد البياانت ال 

املنظمة يف جمال تكوين الكفاءات عرب املاكتب اءات. ومن الوا ح أ ّن تنفيذ جزء من أ نشطة تدريبية يف ماكتب أ جنبية للرب 
ىل حتقيق وفورات من خالل خفض أ سفار املوظفني العاملني يف املقر الرئييس.  اخلارجية من ال مور اليت ميكهنا أ ن تفيض ا 

 كيف تددي املاكتب اخلارجية القامئة هماهما؟

دورها. وُحّدد حمور عام املايض من أ جل حتسني خدمات املاكتب اخلارجية القامئة وتعزيز نُفذت خطة عىل مدى ال .22
 اخلطة بصدد حتقيق نتاجئ جيدة:تركزي للك مكتب، و 
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ايم مدريد والهاي من حفص نظأ نشطة عىل دمع ال نظمة العاملية للملكية الفكرية، ال س امي ما خيص  مركز الربازيلز يركّ  "2"
ىل املرشوعات العديدة ؛ واقبل الربازيل ملشاركة يف الش بكة العاملية لالس تاابة لطلبات الزابنن؛ وتقدمي ادلمع الالزم ا 

الفكرية يف منطقة أ مرياك الالتينية؛ ماكتب امللكية  عىل مس توىاجلاري تنفيذها يف جمايل املعلوماتية والبنية التحتية 
كريت تفامه جديدتني مع حكومة الربازيل قدمت الربازيل يف ومت التوقيع عىل مذوالتعاون فامي بني بدلان اجلنوب. 

حدى املذكرتني يتعاون مركز الويبو للتحكمي والوساطة مع املكتب الربازييل للملكية  طارهام دعام ماليا خسيا. ومبوجب ا  ا 
دارة معليات الوساطة فامي خيص الاعرتاضات واملنازعات املتعلقة ابلعالمات التاارية . ومبوجب املذكرة الفكرية عىل ا 

طار التعاون فامي بني بدلان اجلنوب.  الثانية تقوم الربازيل بمتويل سلسةل من ال نشطة واملرشوعات املندرجة يف ا 

ويركّز مركز الياابن عىل دمع ال نظمة العاملية للملكية الفكرية، ال س امي ما خيص نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات  "1"
ونظام مدريد وأ نشطة حفص نظام الهاي من قبل الياابن؛ واملشاركة يف الش بكة العاملية لالس تاابة لطلبات الزابنن؛ 

ىل حد ك  بري من املساهامت السخية حلكومة الياابن. وجيري حتقيق نتاجئ ممتازة من وأ نشطة تكوين الكفاءات، املُموةل ا 
خالل التعاون الوثيق بني مكتب الويبو والرشاكت الياابنية. وبهدت الطلبات املقدمة من الياابن بناء عىل معاهدة 

ىل جحم ميثّل أ كرث 21، زايدة بنس بة تفوق 1121التعاون بشأ ن الرباءات، يف عام  % من اجملموع 11من % )أ ضيفت ا 
يداعات بناء عىل معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات( )مّما يتااوز املعدل العاملي مبراحل( وبهدت الطلبات  العاملي لال 

 % يف الفرتة نفسها.21املقدمة بناء عىل نظام مدريد زايدة بأ كرث من 

ال س امي ما خيص الانضامم املقرتح لدلول ال عضاء ويركّز مكتب س نغافورة عىل دمع ال نظمة العاملية للملكية الفكرية،  "2"
ىل نظايم مدريد والهاي حبلول عام  واملشاركة يف ؛ 1122يف رابطة أ مم جنوب رشق أ س يا )مجموعة ال س يان( ا 

ىل املرشوعات العديدة اجلاري تنفيذها يف جمايل الش بكة العاملية لالس تاابة لطلبات الزابنن ؛ وتقدمي ادلمع الالزم ا 
ماكتب امللكية الفكرية يف منطقة جنوب رشق أ س يا؛ ودمع تنفيذ  عىل مس توىماتية والبنية التحتية ابلتعاون املعلو 

 .1122-1122خطة العمل الطموحة اليت اعمتدهتا مجموعة ال س يان يف جمال امللكية الفكرية للفرتة 

ىل املاكتب اخلارجية؟  ملاذا هناك حاجة ا 

نشاء ماكتب خارجي .22 ّن الطلب عىل ا  ة جديدة ليس صادرا عن ال مانة، بل عن ادلول ال عضاء اليت قدمت أ كرث من ا 
نشاء ماكتب من هذا القبيل يف أ راضهيا. غري أ نّه يُعتقد أ ّن من بأ ن  11 ايه ا  ىل املدير العام منابدة ا  دوةل مهنا طلبات ا 

داقية الويبو بوصفها منظمة تقدم حتسني نوعية اخلدمات ومص ب بكة حمدودة من املاكتب اخلارجية الاسرتاتيجية املوقع
 خدمات عاملية.

 ملاذا تقّرر اقرتاح املواقع اليت ُحّددت يف الربانمج واملزيانية؟

حدى لغات الويبو وال مم املتحدة الرمسية.  282تدوي الصني  .22 مليار نسمة. ولغهتا الوطنية يه املندرينية، اليت تُعد ا 
وأ كرب مكتب للرباءات وأ كرب مكتب للتصاممي وأ حد أ كرب وأ نشط يف العامل تب للعالمات التاارية ومتكل الصني أ كرب مك 

 القطاعات اال بداعية.

املاضية، ارتفع عدد طلبات  س عرشةعىل مدى الس نوات امخلو . تطورا هائالنشاط امللكية الفكرية يف الصني ويشهد  .26
ىل طلبا  28 655الرباءات املودعة يف الصني من   251 226عدد طلبات العالمات التاارية من انتقل ، و طلبا 216 221ا 

ىل طلبا  ىل طلبا  25 688الصناعية من طلبات التصاممي عدد طلبا فامي تطور  2 125 281ا   :طلبا 212 268ا 
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 مي الصناعية يف الصنيامتصال العالمات التاارية و و رباءات طلبات ال: 2الشلك 

 بناء عىليداعات اال   عن طريقاحمللية يف الصني اليت يمت تدويلها  امللكية الفكرية عدد طلباتويمنو بوترية رسيعة جدا  .25
من طلبات معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات، ويتوقع  %21 ما يفوق بقليلالصني وتودع العاملية للملكية الفكرية.  الويبو أ نظمة

معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات بعد الوالايت املتحدة  لطلبات مودعلتصبح اثلث أ كرب  1122 س نةأ ملانيا يف  تتااوزأ ن 
أ كرث يه من مجموع طلبات مدريد( و %2أ كرث من  ودعلطلبات مدريد )تاثمن أ كرب مودع  يهوالصني ال مريكية والياابن. 

(. م التااريةمحلاية عالماهت يف مجيع أ حناء العامل اذلي يعّينه يف غالبا ال حيان املودعونالبدل  أ يالبدلان تعيينا يف نظام مدريد )
ىل نظام الهاي. هانضاممالبدل جبدية  درسوي  ا 

ىلالعاملية للملكية الفكرية يف العامل. الويبو أ نظمة  وتُعد الصني من أ كرب مس تخديم .28 مس توى الطلبات  وعند النظر ا 
ذكل ال بد من حتقيق ومع ذكل ومن أ جل مزيد من المنو يف اس تخدام أ نظمة الويبو. لتحقيق  الهائةل ماكانتتتبنّي اال  احمللية، 

يراداهتا لتحقيق اليت تعمتد عىل الصني  تنظاممل ااندرة وللغة الصينية. اب قطاع ال عامل يف الصنيلمشاركة مكثفة  جزء كبري من ا 
زتايد أ مهية يف يدور ب الصني يف املس تقبلتضطلع من املتوقع أ يضا أ ن و خلدمة السوق الصينية.  تواجد هناككون لها يوال 

 أ نشطة بناء القدرات.

 الاحتاد الرويس

ذ  الساكن،من حيث عدد  التاسع يف العامل املركزالاحتاد الرويس حيتل  .25 . نسمةمليون  221يبلغ عدد ساكنه أ كرث من ا 
حدىالروس ية يه واللغة  يف  أ يضا رشحية عريضة من الساكن اللغات الرمسية يف لك من ال مم املتحدة والويبو ويتحدث هبا ا 

 الرشقية. وأ ورواب الوسطى مجيع أ حناء أ س يا

يف التمنية الاقتصادية املس تدامة  حتقيق والابتاكر يف عىل أ مهية امللكية الفكرية ما انفكت قيادة الاحتاد الرويسو  .11
اس تخدام و . انتاج غينالابداعي يف ال دب والسيامن واملوس يقى  هنتاجا  و واترخيه يف جمال العلوم اترخي زاخر ابال جنازات . البدل

املاضية، ارتفع عدد طلبات الرباءات املودعة يف الاحتاد  س عرشةعىل مدى الس نوات امخلو امللكية الفكرية يف تزايد مطرد. 
ىل  طلبا 12 222الرويس من  ىل  طلبات 12 212عدد طلبات العالمات التاارية من انتقل و  طلبا 22 222ا   26 826ا 

ىل طلبا  2 251الصناعية من  التصاممي عدد طلباتطلبا فامي ازداد   :طلبا 2 555ا 
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 مي الصناعية يف الاحتاد الرويسامتصال العالمات التاارية و و رباءات طلبات ال: 1الشلك 

اليت أ ودعها املودعون لملكية الفكرية. وارتفعت الطلبات ل العاملية  الويبو نظمةل  اس تخدام الاحتاد الرويس ويزتايد أ يضا  .12
ىل حد كبري عىل مدى الس نوات امخلس املاضية.  يف  س نةيف  %2585 عدد طلبات مدريد بنس بةوازداد الاحتاد الرويس ا 

نظام بناء عىل (، مما جيعل الاحتاد الرويس اتسع أ كرب مودع اليت س بقهتا الس نة% يف 2286)بعد أ ن ارتفعت بنس بة  1121
ىل نظام الهاي.جبدية الاحتاد الرويس وينظر كرث تعيينا يف نظام مدريد. ال  ثالث ال  البدل أ يضا وهومدريد.   الانضامم ا 

نشاء و  .11  الويبو من حيث تعزيز مشاركة البدل يف أ نظمة كثرية مزااي ريتوفمن بأ نه مكتب خاريج يف الاحتاد الرويس ا 
 عىلساعد ي و  طق احمليطة بهالمنل و  ال قلمي باسع أ كرب فعاليةات بدمفرصة تقدمي اخلالعاملية للملكية الفكرية، مما يتيح للمنظمة 

قلمي هالس تخدام امللكية الفكرية يف تكوين الكفاءات  ىل وطنيةالالاسرتاتيجيات الاقتصادية فيه معظم د  ا  اس تخدام  ا 
 .ر اعىل املع تقوم أ كرثصناعات  يف املضافة لقميةل موارد غنية ك ساس قاعدة 

 الوالايت املتحدة

 من حيث عددثالث وحتتل الوالايت املتحدة املركز ال  أ كرب اقتصاد يف العامل والوالايت املتحدة ال مريكية هاقتصاد  .12
اثين  % من مجموع الطلبات. ويه15حوايل  حيث تودعالرباءات،  أ كرب مودع لطلبات معاهدة التعاون بشأ ن الساكن. ويه

ذ تودعأ كرب مودع لطلبات مدريد،  كرث تعيينا يف نظام مدريد. ومن ال  ثالث البدل ال % من مجموع الطلبات، وتعد 2182 ا 
ىل نظام الهاي يف املس تقبل القريب.  هو ، ابختصار، فالبدلعامل. أ كرب الصناعات اال بداعية يف ال كذكل دلهاواملتوقع أ ن تنضم ا 

 اال بداعية يف العامل.ية و بتاكر للمنتاات الاأ كرب منتج 

جعاب كبري الية اكليفورنيا يه موطن وادي الس يليكون وو .12 يف رائد يضطلع بدور و  ي به الكثريونوحيتذاذلي حيظى اب 
معاهدة التعاون ويكون مودع أ و خمرتع واحد عىل ال قل من اكليفورنيا يف ما يقارب نصف طلبات ناحج. ال بتاكر نظام الا

يداعات 21أ كرث من يف الوالايت املتحدة ال مريكية واملودعة من  بشأ ن الرباءات ويفوق عدد عاهدة. هذه امل% من مجموع ا 
 عدد الطلبات اليت تودعها بناء عىل تكل املعاهدة أ ية ياجامعة اكليفورن  اليت تودعها معاهدة التعاون بشأ ن الرباءاتطلبات 

رباءات ال مريكية ظلت ال (USPTO) مكتب الوالايت املتحدة للرباءات والعالماتجامعة أ خرى يف العامل. ووفقا ل رقام 
رباءات لا% من مجمل 1282عىل مدى الس نوات املاضية، حيث بلغت  ةطرديف زايدة ماكليفورنيا من املمنوحة للمودعني 
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صناعة اليت تعترب مركز أ كرب  اكليفورنيا يه أ يضا موطن هوليوودو . 1121 س نةاملمنوحة للمقميني يف الوالايت املتحدة يف 
 يف العامل. ئيةسيامن

هذا و وادي السليكون. عن طريق التواجد يف لملكية الفكرية ل لزايدة اس تخدام أ نظمة الويبو العاملية  ساحنةفرصة  ومثة .12
 يف العامل. ال نظمةتكل ل  زابنن وس يةل أ كرث فعالية خلدمة أ كرب قاعدة ريأ يضا توفن بأ نه مجد او تال 

 أ فريقيا

وقد تناىم ابطراد الاهامتم يف املاكتب اخلارجية املوجودة.  غري ممثةل واسعا ويه قلاميتشلك ا  بدلا و  22تضم أ فريقيا  .16
معوما،  ،أ فريقياوصارت فيه معدالت المنو  احلايل اذلي اس تقرت فيهيف الوقت س امي  الاال قلمي ولويبو وامللكية الفكرية يف اب

ىل أ نشطة  كبرية حاجةومثة قتصاد العاملي. يف الاال رسع منوا  اال قلمي نظام ل  اال قلميمن أ جل زايدة اس تخدام  تكوين الكفاءاتا 
 ه.امللكية الفكرية واملشاركة في

نشاؤ  املقرتح اناخلارجي انكز أ ساسا املاكتبوسري  .15 ، كام هو مو ح يف وظائف تكوين الكفاءاتيف أ فريقيا عىل  هاما 
مع تواصل موضوع نقاش م يشلك ذكل أ فريقيا و  يف بعد مقر املكتبني املقرتحنيدد حيُ مل واملاكتب اخلارجية املذكورة أ عاله. 

 وفامي بني أ عضاهئا. اجملموعة ال فريقية

نشاء ما يه خطط   ؟خرىماكتب خارجية أ  ا 

ن  .18 نشاء املاكتا  نشاء ب اخلارجية هو معلية وليس حداث منفردا. ا   عددال هو الثنائيةمخسة ماكتب جديدة يف غضون وا 
قوية  طلباتمع ذكل، هناك و . ةسالستنفيذ ذكل ب الفرتة الزمنية من أ جل ضامن  تكلال قىص اذلي ميكن استيعابه مضن 

ضافية. ال نشاء  ىل لالتينية والاكرييب مجموعة بدلان أ مرياك اعىل سبيل املثال، دعت فماكتب ا  نشاء مكتب اثن يف ا  ، اال قلميا 
واملركز العارش يف  من حيث عدد الساكنيف العامل  لثايناليت حتتل املركز ا الهندأ ما ، و وابخلصوص يف بدل انطق ابال س بانية

ال خرى  الطلباتهذه  وس تحتاجالقامئة.  هذهاس تضافة مكتب خاريج. وميكن توس يع فقد طلبت العامل،  اتاقتصادترتيب 
ىل مناقش هتا واختاذ قرار بشأ هنا وفقا ملدى الا  س تاابة لالقرتاح احلايل.ا 

 وافق جلنة التنس يق عىل االتفاقات؟ت كيف

نشاء مكتب خاريج جديد ااختيعود  .15 ىل ذ قرار ا  اعامتد الربانمج واملزيانية وبناء عىل مشورة جلنة  عندامجلعيات ا 
نشاء مكتب خاريج  منفصةلهناك مسأ ةل و . هتاوتوصي الربانمج واملزيانية  س يعمل اليتال حاكم لرشوط و وتتعلق ابعن قرار ا 

الامتيازات واحلصاانت، يف اتفاق  ا تطبيقالرشوط وال حاكم، مبا فهي تكل وحُتدديف بدل مضيف.  مبوجهبا مكتب خاريج
ىل جلنة التنس يق للموافقة عليه.   ال حاكمرشوط و ال  بشأ ناتفاق  ه، ولكنما كتبنشاء م اتفقا ال  االتفاق  ذكلشلك ي ال ويقدم ا 

 .خاريج مكتبس يعمل مبوجهبا اليت 

 ]هناية الوثيقة[


