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0B واملساعدة من أجل تكوين الكفاءات لدى مكاتب تقرير املكتب الدويل عن تقديم املشورة التقنية
 الصناعية بناء على والية اللجنة امللكية

 أ�مانة ٕا�دادمن وثيقة 

�شأٔن والية اللجنة، وتقدمي تقار�ر كتابية  2011هيدف هذا التقر�ر ٕاىل تنفيذ القرار ا�ي اختذته امجلعية العامة يف  .1
ٕاسداء ا�ويل ٕاىل "الويبو سعت فهيا أ�مانة ٔأو مكتب واليت  2013�ام منتظمة عن تفاصيل أ��شطة املضطلع هبا ٔأثناء 

املشورة وتقدمي املسا�دة التقنية لتكو�ن الكفاءات لفائدة ماكتب امللكية الفكرية ٕ�جناز مرشو�ات لتعممي املعلومات املتعلقة 
ومثة قامئة اكم� هبذه أ��شطة متا�ة يف قا�دة ). WO/GA/40/19من الوثيقة  190(انظر الفقرة  "مبعايري امللكية الفكرية

 ).www.wipo.int/tadبيا�ت املسا�دة التقنية (

ٔأيضا تغطي مضنا تعممي معلومات ات خمتلفة، فٕان أ��شطة التالية وملا اكنت معايري امللكية الفكرية تطب�ق بأٔنظمة ؤأدو  .2
 مالمئة تتعلق مبعايري امللكية الفكرية.

1Bالتدريب �ىل اس�ت�دام معايري الويبو 

وبو�ه �اص معايري ، قدم املكتب ا�ويل عرضا عن معايري الويبو، للملكية الفكرية س�نغافورةمكتب بناء �ىل طلب  .3
يف  مللكية الفكريةاأٔاكدميية ، يف ندوة عن "تعز�ز اس�ت�دام معلومات امللكية الفكرية" نظمهتا الرمسية ئد�جلراالويبو املتعلقة 

واكن التدريب . وفييت �موالفلبني  وميامنار والوسمكبود� وشار�ت الب�ان التالية يف الندوة: . 2013يف ٔأكتو�ر س�نغافورة 
فرصة ممتازة ليتعرف املشار�ون �ىل معايري الويبو ويتلقوا توجهيات عن �يفية اس�ت�دا�ا، وكذ� لتحسني معل اللجنة املعنية 

وقد تبني� ٔأن التدريبات الرامية ٕاىل ز�دة الوعي مبعايري الويبو واس�ت�دا�ا متثل مسامهة رضورية لتطو�ر املوارد مبعايري الويبو. 
مبزا� اس�ت�دام املوظفني لتوعية وكذ� ية والكفاءات املؤسس�ية �ى ماكتب امللكية الصناعية يف الب�ان النامية، البرش 

 معلومات الرباءات والعالمات الت�ارية والتصاممي الصناعية.واس�ت�دام  تعمميولتعز�ز معايري الويبو 

www.wipo.int/tad
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ٔأيضا الفرصة لتبادل املعلومات وا�ٓراء �شأٔن معايري الويبو  وتتيح الندوات من قبيل ت� املشار ٕا�هيا يف الفقرة السابقة .4
وتعترب هذه املناقشات مفيدة �دا للرتكزي �ىل مسائل لها ٔأمهية �اصة �لنس�بة ماكتب امللكية الصناعية. موظفي وتنفيذها مع 

 املتوسط. �ىل املدى العامللبعض ماكتب امللكية الصناعية يف الب�ان النامية وٕاذاكء الوعي وفهم معايري الويبو واس�ت�دا�ا حول 

2Bلفكريةاملسا�دة التقنية من أٔ�ل ٕا�شاء البنية التحتية يف مؤسسات امللكية ا 

) ٕاىل حتسني ٔأنظمة أ�عامل والبنية التحتية التقنية اخلاصة �مللكية الفكرية �ى 15هيدف هذا الرب�مج (الرب�مج  .5
�هيا �دمات ٔأ�دى من الناحية  املصاحلٔ�حصاب ملسا�دهتا �ىل ٔأن تقدم ماكتب امللكية الفكرية الوطنية وإالقلميية 

وتتواءم املسا�دة املقدمة مع توصيات �دول ٔأعامل التمنية الرامية ٕاىل تعز�ز البنية التحتية �قتصادية وذات جودة ٔأ�ىل. 
املشورة التقنية؛ وتقيمي احتيا�ات العمل؛ و�شمل �دمات الرب�مج املؤسس�ية والتقنية ملاكتب ومؤسسات امللكية الفكرية. 

 تطو�ر وتعممي �لول ٔأنظمة العمل ا�صصة ٕالدارة حقوق وتقيمي املشاريع والتخطيط لها؛ وحتليل ٕاجراءات العمل؛ ومواص�
رمقنة املسا�دة يف امللكية الفكرية ولتبادل و�ئق أ�ولوية ونتاجئ البحث والفحص؛ وٕا�شاء قوا�د بيا�ت للملكية الفكرية؛ و 

نقل املعارف ٕاىل موظفي والتدريب و  ؛وتبادلها ٕالكرتونيا جسالت امللكية الفكرية وجتهزي البيا�ت لنرشها �ىل إالنرتنت
املسا�دة معايري الويبو املتعلقة ببيا�ت ومعلومات امللكية و�راعي مؤسسات امللكية الفكرية؛ ودمع أ�نظمة اليت تقد�ا الويبو. 

إالقلميية مسا�ة �برية من معل  التدريبيةو�لقات العمل  والتوجيه يف املوقعوحيتل التدريب . وفق مقتىض احلالالفكرية 
 الرب�مج وتلعب دورا �اسام يف حتقيق النتاجئ املرغوبة.

وجرت أ��شطة يف مجيع . 2013ماكتب امللكية الفكرية يف بعثة ٕاىل  100ٔأكرث من ٔأرسلت ويف ٕاطار هذا الرب�مج،  .6
اكن هناك ، 2013وحبلول هناية وا�دة. بعثة ن ٔأكرث مٕا�هيا ٔأرسلت ماكتب ومثة مكتبا للملكية الفكرية.  51أ�قالمي مبجموع 

ٕالدارة حقوق امللكية احللول الت�ارية اليت تقد�ا الويبو  مكتبا للملكية الفكرية حول العامل �س�ت�دمون �لفعل 65ٔأكرث من 
لتقنية اليت تقد�ا وللحصول �ىل مزيد من املعلومات، �ر� �طالع �ىل املوقع إاللكرتوين لرب�مج املسا�دة االفكرية �هيم. 

 ./http://www.wipo.int/global_ip/ar/activities/technicalassistanceالويبو ملاكتب امللكية الفكرية 

3Bمن ٔأ�ل اس�ت�دام أ�دوات ا�ولية يف ماكتب امللكية الفكريةاملوظفني والفاحصني  �كو�ن كفاءات 

، أٔقميت ا�ورات التدريبية والندوات التالية حول اس�ت�دام التصنيفات ا�ولية اجلهات املعنيةبناء �ىل طلب  .7
 مت رشح أٔمهية معايري الويبو ذات الص�.. ويف هذا الس�ياق، 2013والفاحصني يف ماكتب امللكية الفكرية يف للموظفني 

بنغالد�ش و�روين دار ة حول ٔأنظمة تصنيف نيس وفيينا ولواكرنو (مانيال، الفلبني) مبشاركة ٕاقلميي �لقة معل •
و�بوا وميامنار ومالزي� ومنغوليا والصني والهند وٕاندونيس�يا ومجهورية الو ا�ميقراطية الشعبية ومكبود� السالم 

 ؛وفييت �م وس�نغافورة ورسي الناك و�يلندغينيا اجلديدة والفلبني 

�روين حول ٔأنظمة تصنيف نيس وفيينا ولواكرنو (�نغريانغ، ٕاندونيس�يا) مبشاركة  دون ٕاقلمييةتدريبية �لقة معل و  •
 ، يف مالزي�.�و� ملبور؛ و�لقة معل وطنية حول تصنيف لواكرنو يف دار السالم وٕاندونيس�يا ومالزي�

4Bفهم ٔأفضل ملعايري امللكية الفكرية 

من الب�ان النامية �دد ٔأكرب ري امللكية الفكرية يف الب�ان النامية ولتسهيل مشاركة يف سبيل ز�دة الوعي مبعاي .8
ومعال �لقرار ا�ي اختذته امجلعية العامة يف ع من معايري الويبو، راجَ يف ٕا�داد معيار �ديد ٔأو مُ حضورية مشاركة 

وٕا�ران غينيا ، قام املكتب ا�ويل �متويل مشاركة س�بعة ب�ان �مية يف ا�ورة الثالثة للجنة، وهذه الب�ان يه: 2011 ٔأكتو�ر
 .وزامبياوا�مين وسورينام وميامنار إالسالمية) وأ�ردن  –(مجهورية 

http://www.wipo.int/global_ip/ar/activities/technicalassistance/
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تو�د ، و�ئق معايري الويبو. وبغية �سهيل النفاذ ٕاىل ُ�دد موقع الويبو إاللكرتوين ؤأعيد تصمميه، 2013ويف ٔأكتو�ر  .9
النفاذ املبارش ٕاىل قامئة معايري الويبو  انتتي� صفحتان ٕالكرتونيتان خمصصتان

)http://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html ،( وٕاىل و�ئق ؤأ�شطة اللجنة
)http://www.wipo.int/cws/ar/.( 

5B الرباءاتبيا�ت تبادل 

الب�ان النامية لتعز�ز تبادل  بعض مجمو�اتاكن املكتب ا�ويل يعمل �شلك مشرتك مع ماكتب امللكية الفكرية يف  .10
واملتأٔتية من لنفاذ بدر�ة ٔأكرب ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات هبدف متكني املس�ت�دمني يف ت� الب�ان من االرباءات بيا�ت 

وأ�درجت مجمو�ات �راءات الب�ان . املالمئةوقد نُظم تبادل املعلومات املتعلقة �لرباءات وفقا ملعايري الويبو ت� املاكتب. 
 .ت العربية املت�دةالبحر�ن والصني ومرص وإالمارا: 2013ٔأثناء �ام  Patentscopeالنامية التالية يف 

ٕان اللجنة مدعوة ٕاىل إال�اطة �لام  .11
 2013املكتب ا�ويل يف اليت اضطلع هبا �شطة �ٔ �
تقدمي املشورة التقنية واملسا�دة من ٔأ�ل �كو�ن ل 

ف� يتعلق ، الفكريةالكفاءات �ى ماكتب امللكية 
املعلومات املتعلقة مبعايري امللكية الفكرية.  بتعممي

وسوف تفيد هذه الوثيقة ٔ�ساس للتقر�ر ا�ي 
م ٕاىل امجلعية العامة للويبو اليت س�تعقد يف  س�يقد�

كام ُطلب يف دورهتا أ�ربعني اليت ، 2014سبمترب 
من  190(انظر الفقرة  2011عقدت يف ٔأكتو�ر 

 ).WO/GA/40/19الوثيقة 

 

 [هناية الوثيقة]
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