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  ا�خرى الويبو لجان عن تقارير

  أالمانة ٕاعدادمن وثيقة 

حتتوي هذه الوثيقة عىل تقارير ٕاعالمية مرفوعة ٕاىل امجلعية العامة للويبو يف وثيقة موحدة بشأن معل جلان الويبو  .1
الصناعية والتصاممي ، واللجنة اQامئة املعنية بقانون العالمات التجارية SCP التالية: اللجنة اQامئة املعنية بقانون الرباءات

  .ACE واللجنة cستشارية املعنية �ٕالنفاذ، CWSجنة املعنية مبعايري الويبو والل ، SCT والبيا]ت اجلغرافية

 ٕان امجلعية العامة للويبو مدعوة ٕاىل: .2

  إالحاطة علام مبضمون هذه الوثيقة؛  "1"

ٕاصدار أية تعلlت ٕاىل اللجنة املعنية و   "2"
مبعايري الويبو بشأن معلها املقبل املعين �ملسائل 

من  5املعلقة وفقا للجمs أالخرية من الفقرة 
، وذx تلبية للطلب CWS/2/13الوثيقة 

ا}ي تقدمت به اللجنة املعنية مبعايري الويبو 
  من املرفق أالول. 29املشار ٕاليه يف الفقرة 

[ييل ذx املرفقان]
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        تقرير عن معل اللجنة اQامئة املعنية بقانون الرباءاتتقرير عن معل اللجنة اQامئة املعنية بقانون الرباءاتتقرير عن معل اللجنة اQامئة املعنية بقانون الرباءاتتقرير عن معل اللجنة اQامئة املعنية بقانون الرباءات        ٔاوال.ٔاوال.ٔاوال.ٔاوال.

 28ٕاىل  25املعنية بقانون الرباءات دورهتا التاسعة عرشة يف الفرتة من  عقدت اللجنة اQامئةخالل الفرتة قيد النظر،  .1
  وترٔاس اQورة السـيد فيتوريو راغونزيي من ٕايطاليا. .2013فرباير 

  أالنشطة العامة

، واصلت 2012مايو  25ٕاىل  21تبعا للقرار ا}ي اختذته اللجنة يف دورهتا الثامنة عرشة، اليت عقدت يف الفرتة من  .2
قوق املتعلقة حبcسـتثناءات والتقييدات " 1التصدي للموضوعات امخلسة التالية خالل دورهتا التاسعة عرشة: "اللجنة 

رسية االتصاالت بني الز�ئن و" 4الرباءات والصحة؛ "و  "3؛ "جودة الرباءات، مبا يف ذx ٔانظمة cعرتاضو " 2؛ "الرباءات
وجيا. وتيسريا للحوار بني اQول أالعضاء، عقد رئيس اللجنة مشاورتني نقل التكنولو " 5ستشارهيم يف جمال الرباءات؛ "وم 

غري رمسيتني يف جنيف قبل انعقاد اQورة التاسعة عرشة للجنة. وقد استندت مناقشات اQورة التاسعة عرشة ٕاىل عدد من 
cقرتاحات من زوا© خمتلفة، وعدة و§ئق ٔاعدهتا أالمانة. و]قشت الوفود ت¦  c1قرتاحات اليت تقدمت هبا وفود عديدة

ومعقت اللجنة فهمها للموضوعات املذكورة. ويرد ملخص مناقشات اQورة التاسعة عرشة للجنة يف ملخص الرئيس 
 ).SCP/19/7 (الوثيقة

وفl يتعلق �لعمل املقبل، دون املساس بوالية اللجنة، اتفقت اللجنة عىل ٔان يقترص معلها يف اQورة العرشين عىل  .3
  احلقائق وعىل ٔاال يؤدي هذا العمل ٕاىل أعامل تنسـيقية يف هذه املرحs.تقيص

وعىل وجه التحديد، فٕانه فl يتعلق مبوضوع "cسـتثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات" اتفقت اللجنة عىل  .4
Qورتهيا العرشين واحلادية والعرشين،  من اQول أالعضاء، ٕ�عداد وثيقتني ستناد ٕاىل املساهامت املتلقاةٔان تقوم أالمانة، �ال

، والتحد©ت اليت توا½ها يف معلية التنفيذ، بشأن الطريقة اليت تنفّذ هبا اQول أالعضاء cسـتثناءات والتقييداتعىل التوايل، 
عد ل¾ورة العرشين للجنة حتليال لالسـتثناءات بدون تقيمي فعالية ت¦ cسـتثناءات والتقييدات. فتعرض الوثيقة اليت ت

cسـتخدام الشخيص أو غري التجاري؛ وcسـتخدام يف التجارب أو البحث العلمي؛ وحتضري  :امخلسة التاليةوالتقييدات 
اليت تعد  . ٔاما الوثيقةأالدوية؛ وcسـتخدام السابق؛ واسـتخدام املواد اخلاصة �لسفن والطائرات واملركبات أالرضية أالجنبية

أفعال احلصول عىل موافقة تنظميية من ل¾ورة احلادية والعرشين للجنة فتعرض حتليال لالسـتثناءات والتقييدات املتعلقة ب
اسـتخدام املزارعني ٔاو مسـتوQي و السلطات؛ واستنفاد حقوق الرباءات؛ والرتخيص إالجباري ٔاو cسـتخدام احلكويم؛ 

 هتاندوة مد. و�ٕالضافة ٕاىل ذx، فٕانه سيمت يف لك من اQورتني املقبلتني للجنة تنظمي ءاتالنباÊت لالبتاكرات احملمية بربا
 .SCP/19/6نصف يوم عىل النحو املقرتح يف الوثيقة 

وفl يتعلق مبوضوع "جودة الرباءات، مبا يف ذx ٔانظمة cعرتاض"، اتفقت اللجنة عىل ٔان تعد أالمانة جتميعا يستند  .5
تسلمة من اQول أالعضاء ويتألف من برامج التشارك يف العمل بني ماكتب الرباءات واسـتخدام املعلومات ٕاىل املعلومات امل 

 اخلارجية ٔالغراض البحث والفحص.

                                                
 c"SCP/14/7سـتثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات"، اكنت cقرتاحات مقدمة من وفد الربازيل (الوثيقتان  فl يتعلق مبوضوع  1
" اقرتاحات وفدي كندا واململكة 1). وفl يتعلق مبوضوع "جودة الرباءات، مبا يف ذx ٔانظمة cعرتاض"، تقدمت الوفود �القرتاحات التالية: "SCP/19/6و

اقرتاحات وفد الوال©ت املتحدة أالمريكية (الوثيقتان و " 3)؛ "SCP/17/7اقرتاح وفد اQامنرك (الوثيقة و " 2)؛ "SCP/18/9و SCP/17/8ة (الوثيقتان املتحد
SCP/17/10 وSCP/19/4" اقرتاح وفد ٕاسـبانيا (الوثيقة و " 4)؛SCP/19/5 قرتاحات مقدمة منc ٔاما خبصوص موضوع "الرباءات والصحة"، فقد اكنت .(

) ووفد الوال©ت املتحدة .SCP/16/7 Corrو SCP/16/7وفد جنوب ٔافريقيا نيابة عن مجموعة الب¾ان أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية (الوثيقتان 
 ).SCP/17/11أالمريكية (الوثيقة 
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ذ قرار بأن يمت خالل اQورة العرشين للجنة تنظمي  .6 Ûيتعلق مبوضوع "الرباءات والصحة"، اخت lبشأن  جلسة مشرتكةوف
. و�ٕالضافة ٕاىل ذx، ذكرت اللجنة ٔاهنا تفهم أن أالمانة ينبغي رونة املتعلقة �لصحة يف جمال الرباءاتانتفاع الب¾ان مبواطن امل

 ٔان تعد وثيقة موجزة لت¦ اجللسة ٔاثناء نفس ت¦ اQورة للجنة.

د أالمانة وفl يتعلق مبوضوع "رسية االتصاالت بني الز�ئن ومستشارهيم يف جمال الرباءات"، اتفقت اللجنة عىل ٔان تع .7
وثيقة جتمع القوانني واملامرسات اخلاصة مبساÝٔ رسية االتصاالت بني الز�ئن ومستشارهيم يف جمال الرباءات وتلخص ٔايضا 

. و�ٕالضافة ٕاىل ذx، مت االتفاق عىل ٔان جتري سلمة من اQول أالعضاء عن اخلربات املكتسـبة يف هذا الصددت املعلومات امل 
 .ات للموضوعتتبعه مناقشاQورة العرشين للجنة،  للموضوع يفعرضا أالمانة 

الوثيقة ٔان تراجع أالمانة وفl يتعلق مبوضوع "نقل التكنولوجيا"، اكن االتفاق ا}ي توصلت ٕاليه اللجنة يمتثل يف سؤال  .8
SCP/18/8 معلية وجتارب ٔاخرى بشأن احلوافز اخلاصة �لرباءات وبشأن العراقيل اليت حتول دون sنقل  ٕ�ضافة ٔامث

التكنولوجيا، وذx عىل ٔاساس إالسهامات املسـتلمة من أالعضاء واملراقبني يف اللجنة، مع مراعاة ٔابعاد القدرة cستيعابية 
 .لنقل التكنولوجيا

، 2و�ٕالضافة ٕاىل ذx، اتفقت اللجنة عىل حتديث املعلومات املتعلقة ببعض جوانب قوانني الرباءات الوطنية/إالقلميية .9
 ناد ٕاىل التعليقات املتلقاة من اQول أالعضاء.وذx �الست 

  مسامهة اللجنة يف تنفيذ ما يتعلق هبا من توصيات جدول ٔاعامل التمنية

توجيه تعلlت ٕاىل هيئات الويبو املعنية لتضمني القايض بـام ييل: " 2010معال بقرار امجلعية العامة للويبو لسـنة  .10
اèا يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول ٔاعامل التمنية"، ترد الترصحيات التالية تقاريرها السـنوية ٕاىل امجلعيات وصفا ٕالسه

لجنة اQامئة املعنية بقانون الرباءات اخلاص �Qورة التاسعة عرشة ل  3ياملسـتخرجة من مرشوع التقرير المتهيد
 ) يف ما ييل:136ٕاىل  133الفقرات  .SCP/19/8 Prov1 (الوثيقة

الوفود اليت ترغب يف إالدالء ببيا]ت بشأن مسامهة اللجنة يف تنفيذ ما يتعلق هبا من اقرتح الرئيس عىل   .133"
ٕان مجيع البيا]ت سـتحال ٕاىل امجلعية ، وقال البيا]ت مكتوبة ٕاىل أالمانةٔان تقدم ت¦ توصيات جدول ٔاعامل التمنية 

  .فl يتعلق بآلية تنسـيق جدول ٔاعامل التمنية 2010لسـنة للويبو العامة للويبو وفقًا للقرار الصادر عن امجلعية العامة 

  ؤاعرب ممثل اللجنة اQامئة املعنية بقانون الرباءات عن تأييده لالقرتاح ا}ي ٔادىل به الرئيس.  .134"

  ييل: دوÝ وقرٔا بيا]، وهو كام 27وحتدث وفد ٕايرلندا �مس cحتاد أالورويب ودوð أالعضاء البالغ عددها   .135"

عىل ٔان اللجنة، حسب  دوÝ، 27"يؤكّد وفد ٕايرلندا �مس cحتاد أالورويب ودوð أالعضاء البالغ عددها 
، قد ٔانشئت مكحفل ملناقشة القضا© وتسهيل التنسـيق SCP/1/2من الوثيقة  2الواردة يف الصفحة  3 الفقرة

، مبا يف ذx تنسـيق قوانني الرباءات. وميكن وتوفري املشورة بشأن التطوير التدرجيي لقانون الرباءات دولياً 
للجنة يك تنفذ واليهتا ٔان تدمع أالداء اجليد لنظام الرباءات وتعزز cبتاكر ونقل التكنولوجيا وتسامه ٔايضًا يف 

  .تنفيذ عدد من توصيات جدول أعامل التمنية

                                                
2  /scp/en/annex_ii.htmlhttp://www.wipo.int  
)، ٔاتيح مرشوع التقرير 11، الفقرة SCP/4/6وفقاً لٕالجراء ا}ي اتفقت عليه اللجنة اQامئة املعنية بقانون الرباءات ٔاثناء دورهتا الرابعة (انظر الوثيقة   3

إاللكرتوين يك يمتكن ٔاعضاؤها من التعليق عليه قبل عرضه عىل اللجنة عرشة للجنة اQامئة املعنية بقانون الرباءات يف حمفل اللجنة التاسعة أالويل اخلاص �Qورة 
 العرشين.يف دورهتا 
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من جدول ٔاعاملها بسبب تباين االٓراء  ومبا أن اللجنة مل حترز سوى تقدم ضئيل نسبيًا فl يتعلق ببنود خمتلفة"
بشأن كيفية امليض قدمًا، سـيكون من الصعب تكوين صورة اكمs يف هذه املرحs عن تنفيذ توصيات جدول 

  املعنية. ٔاعامل التمنية

"وينبغي عىل اللجنة املعنية بقانون الرباءات من املنظور إالجرايئ أن تتبع ال�ذج املتفق علهيا عند ٕارسالها 
للتقارير ٕاىل امجلعية العامة للويبو بشأن ٕاسهاèا يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية املعنية. ونرى ٔانه 

  ند املذكور بندًا دامئًا يف جدول أالعامل.ينبغي، وفقًا ملامرسات الويبو الراخسة، ٔان يظل الب  ال

"وجيب عند تنفيذ بر]مج العمل املتوازن للجنة، ٔان تتجنب اللجنة تكرار معل هيئات الويبو أالخرى 
  واملنظامت اQولية أالخرى."

  وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة ب¾ان جدول ٔاعامل التمنية، وقرأ البيان وهو كام ييل:. 136"

وتعد . 2010وعة جدول ٔاعامل التمنية ٔامهية كبرية عىل آلية تنسـيق جدول ٔاعامل التمنية املعمتدة يف مجم"تعلق 
الهيئات املعنية ٕ�رسال التقارير ٕاىل امجلعية العامة  ، ٕاحدىوفقًا لهذا القراراللجنة املعنية بقانون الرباءات، 

. ونعتقد أن هذا البند من جدول 2012و 2011سنيت �رشت معلها عىل هذا أالساس يف  ، وقدللويبو
  أالعامل ال ينبغي أن يكون بندًا دامئًا، يك يتسـىن �لتايل تنفيذ قرار امجلعية العامة �لشلك الصحيح.

 وراتجداول ٔاعامل اQ ومل تكنبر]مج معلها منذ اع�د جدول ٔاعامل التمنية. جلنة الرباءات نّوعت  "وقد
رضورً© لضامن عدم ويعد مثل هذا التوازن ج مواضيع هتم مجيع أالعضاء. ا رمت ٕاىل ٕادرإامنٔاحادية اجلانب و 

سعي اللجنة بطريقة ٔاحادية حنو حتقيق مسـتوى ٔاعىل من امحلاية والتنسـيق �لنسـبة حلقوق الرباءات، ٔالن 
 .ذx سـيؤدي ٕاىل ٕاهامل احتياجات التمنية، يف ظل cع�د عىل مقاربة واحدة ختدم مجيع أالغراض

 ،SCP/14/7 الوثيقةوالوارد يف الربازيل وفد ه ، ٕاذا تبنت بر]مج العمل ا}ي اقرتحاللجنة يب"وستسـتج 
من جدول ٔاعامل التمنية  17التوصية ، ملتطلبات فl يتعلق �السـتثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات

لواردة يف اتفاقات امللكية cعتبار مواطن املرونة ا بعنيواليت تنص عىل أن ٔانشطة الويبو ينبغي ٔان تأخذ 
ٕاذا اكنت ستسلط الضوء  10و 8جودة الرباءات �لتوصيتني بشأن النقاشات وميكن ربط الفكرية اQولية. 

ٕاىل قواعد بيا]ت الرباءات وتقدمي املساعدة هلم لتحسني  النفاذعىل احلاجة ٕاىل متكني اQول أالعضاء من 
حتفزي لكية الفكرية من خالل تعزيز تطوير بنياهتم التحتية، ومن مث يمت قدراهتم املؤسسـية الوطنية فl يتعلق �مل 

  .الرباءات اليت تلعب دورًا هامًا يف ضامن جودة الفاعلية

ا%موعة جمي املتعلقة بنقل التكنولوجيا  ال تزالو"ولكن يبقى الكثري من العمل الرضوري يف ا%االت أالخرى. 
 ،لعقبات واملبادرات الالزمة Qمع نقل التكنولوجيا ونرشها ال تزال غري واحضةتتطلب املزيد من العمل، مبا ٔان ا

من مع ٔان ساÝٔ الرباءات والصحة، فl يتعلق مب مل تنفذ  17ٔان التوصية ويبدو بعض اQول أالعضاء. يف حاالت 
تبين  وسـيكونحتسني السـياسات املتعلقة �لصحة. يف يدة ف مواطن املرونة املف بني ٔاهدافها اسـتكشا

 cقرتاح املقدم من مجموعة الب¾ان أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية خطوة جيدة حنو ذx التنفيذ.

ٕاىل جدول ٔاعامل مزتن يأخذ يف  ٔاعاملها وتستنداللجنة التمنية أن تواصل  "وتأمل مجموعة ب¾ان جدول ٔاعامل
  ."ت ٔاهداف جدول ٔاعامل التمنيةاحلسـبان احتياجات مجيع اQول أالعضاء، ويدمع يف نفس الوق
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        تقرير عن معل اللجنة اQامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبيا]ت اجلغرافيةتقرير عن معل اللجنة اQامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبيا]ت اجلغرافيةتقرير عن معل اللجنة اQامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبيا]ت اجلغرافيةتقرير عن معل اللجنة اQامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبيا]ت اجلغرافية        §نيا.§نيا.§نيا.§نيا.

الصناعية والبيا]ت اجلغرافية والتصاممي خالل الفرتة قيد النظر، عقدت اللجنة اQامئة املعنية بقانون العالمات التجارية  .11
). وترٔاس 2013 يوما 31ٕاىل  27من (والعرشين والتاسعة  )2012ديسمرب  14ٕاىل  10من (والعرشين الثامنة دورتهيا 
ٕامري غوندا (]ئب رئيس قسم العالمات التجارية وال�ذج والتصاممي يف املكتب الهنغاري والعرشين السـيد الثامنة اQورة 

 .(املدير العام للمكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية)ية)، واQورة التاسعة والعرشين السـيد عادل املاليك للملكية الفكر 

 العالمات التجارية

، يف 2012سبمترب  21ٕاىل  18نظرت اللجنة، يف دورهتا السابعة والعرشين اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من  .12
èا وفدا بر�د . ويف سبيل مواصs العمل SCT/27/7و SCT/27/6وس وجاماياك الواردة يف الوثيقتني املقرتحات اليت قد-

ٔان جتري دراسة عن أالحاكم الترشيعية احلالية واملامرسات يف ت¦ اQورة ا}ي سـبق مبارشته، طلبت اللجنة من أالمانة 
جمال تسجيل العالمات التجارية، فضًال عن أفضل  اجلارية يف الترشيعات الوطنية وإالقلميية املتعلقة حبامية ٔاسامء الب¾ان يف

 ....املامرسات املتعلقة بتنفيذ هذه أالحاكم

ٕاىل اQراسة وتستند هذه بعنوان "دراسة عن حامية ٔاسامء الب¾ان".  SCT/29/5 ومن مث- ٔاعدت أالمانُة الوثيقة .13
ئق املقدمة من ٔاعضاء اللجنة التايل ذكرمه: Qى أالمانة من جسالت نظم وطنية وٕاىل املعلومات املتاحة من خالل الو§  ما

وبلزي، وشـييل، والصني، وكولومبيا، وكوسـتارياك، وامجلهورية ، 4وبلجياكٔانتيغوا وبربودا، وأالرجنتني، وأسرتاليا، وبيالروس، 
وميامنار، ، 4ولكسمربغالتشـيكية، وٕاكوادور، وفنلندا، وجورجيا، ؤاملانيا، واليو]ن، وٕايرلندا، وٕايطاليا، واليا�ن، وليتوانيا، 

والرنوجي، والفلبني، والربتغال، ومجهورية موQوفا، ورومانيا، وcحتاد الرويس، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وٕاسـبانيا، ، 4وهولندا
وتركيا، ؤاوكرانيا، واململكة املتحدة، وفييت ]م. وقد نُرشت مجيع الو§ئق بأمكلها عىل صفحة منتدى اللجنة إاللكرتوين عىل 

وتستند هذه الوثيقة ٔايضا ٕاىل الو§ئق اليت  ./http://www.wipo.int/sct/en/comments بكة إالنرتنت وعنواهناشـ 
 من الوثيقة املذكورة، ل¾ورة السابعة والعرشين للجنة. 6قدèا أالعضاء واملوحضة يف الفقرة 

دورهتا التاسعة والعرشين يف هذه اQراسة عن حامية أسامء الب¾ان. وخلص رئيس ت¦ اQورة ٕاىل  ونظرت اللجنة يف .14
وتعرضها عىل اللجنة لتنظر فهيا خالل  SCT/29/5استنادا ٕاىل الوثيقة  SCT/25/4ٔان أالمانة ينبغي ٔان تراجع الوثيقة 

قدم �قرتاحات لتنظر فهيا اللجنة خالل دورهتا املقبs دورهتا املقبs. و�ٕالضافة ٕاىل ذx، ٔاعلنت بعض الوفود ٔاهنا ستت
 ).12، الفقرة SCT/29/9(الوثيقة 

املتصs �لعالمات  DNSكام عرضت أالمانة مسـتجدات تتعلق جبوانب التوسع يف نظام ٔاسامء احلقول عىل إالنرتنت  .15
ىل عمل �لتطورات اجلارية يف نظام التجارية، وأحاطت اللجنة علام هبذه املسـتجدات وطلبت من أالمانة ٕان تبقهيا ع

 احلقول. ٔاسامء

  التصاممي الصناعية

 WO/GA/43/12فl يتعلق بعمل اللجنة يف جمال قانون التصاممي الصناعية واملامرسات السائدة، يشار ٕاىل الوثيقة  .16
 (مسائل تتعلق بعقد مؤمتر دبلومايس الع�د معاهدة قانون التصاممي).

                                                
 .قدم مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية املعلومات اخلاصة حبامية ٔاسامء الب¾ان يف بلجياك ولكسمربغ وهولندا نيابة عن ت¦ الب¾ان  4
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  البيا]ت اجلغرافية

 خالل الفرتة قيد النظر، مل تبحث اللجنة يف أالمور املتعلقة �لبيا]ت اجلغرافية من حيث املوضوع. .17

  مسامهة اللجنة يف تنفيذ ما يتعلق هبا من توصيات جدول ٔاعامل التمنية

ني تقاريرها القايض بـام ييل: "توجيه تعلlت ٕاىل هيئات الويبو املعنية لتضم 2010تبعًا لقرار امجلعية العامة لسـنة  .18
السـنوية املقدمة ٕاىل امجلعيات وصفًا ٕالسهاèا يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أعامل التمنية"، مت اسـتخالص البيا]ت 

 :5أدلت هبا الوفود يف اQورة التاسعة والعرشين للجنة التالية اليت

ٔان معل اللجنة احلايل فl يتعلق �لتصاممي حتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، فأشار ٕاىل   .319"
الصناعية يقع داخل نطاق العديد من توصيات جدول ٔاعامل التمنية، وقال ٕانه يرى أن مثة فئة اكمs توفر املبادئ 

شامs ، ٔان تكون 15الواجب اتباعها أثناء ٔانشطة وضع القواعد واملعايري. وينبغي لهذه أالنشطة، وفقا لنص التوصية 
ها أالعضاء، وتراعي خمتلف مسـتو©ت التمنية، وتراعي حتقيق التوازن بني التاكليف والفوائد، وتندرج يف ٕاطار ويقود

©ت اكفة اQول أالعضاء يف الويبو وو½ات نظر ٔاحصاب املصلحة ومعلية تشاركية تضع يف cعتبار مصاحل ؤاول
وأشار الوفد ٕاىل أن اللجنة طبقت ت¦ الرشوط يف . يبواالٓخرين، وتتوافق مع مبدٔا احليادية ا}ي تعمل به ٔامانة الو 

هذه اQورة. حيث ٔاخذت الوفود يف اعتبارها ٕاىل حد ما الفئة ٔالف، املتعلقة �ملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات. 
لتضمني  وقدمت لك الو§ئق اليت معمهتا مجموعة الب¾ان أالفريقية ومجهورية كور© وcحتاد أالورويب اقرتاحات حمددة

مواد يف املعاهدة احملمتs لقانون التصاممي، واكنت توصيات جدول ٔاعامل التمنية املعنية يه التوصيات واحد واثنني 
. وقال الوفد ٕانه يرى ٔان اتساع نطاق هذه التوصيات يؤكد ما للمساعدة التقنية وتكوين 12و 11وتسعة وعرشة و

نامية، وال سـl الب¾ان أالقل منوا. و�ٕالضافة ٕاىل ذx، فٕان امجلعية العامة الكفاءات من ٔامهية وفوائد حممتs للب¾ان ال 
لب¾ان النامية ساعدة التقنية وتكوين الكفاءات �حثت اللجنة عىل مراعاة أالحاكم املالمئة املتعلقة �مل  2012لعام 

èا يف املسـتقبل. ويف رأي مجموعة جدول ٔاعامل والب¾ان أالقل منوا يف تنفيذ معاهدة قانون التصاممي اليت من احملمتل ٕابرا
التمنية، لن ميكن حتقيق هذا ٕاال بتضمني هذه أالحاكم كامدة بت¦ املعاهدة. ويف ضوء ذx، شكر الوفد وفد cحتاد 
ة أالورويب ومجهورية كور© ومجموعة الب¾ان أالفريقية عىل اقرتاحاهتا، وحث اQول أالعضاء أالخرى عىل التحيل �ملرون

 يف هذا الصدد.

حتدث وفد اجلزائر �مس مجموعة الب¾ان أالفريقية، فأعرب عن رضاه ٕازاء تضمني بند يتعلق بآلية التنسـيق يف   .320"
جدول ٔاعامل اللجنة ؤاعرب عن ٔامA يف ٔان يبقى كبند دامئ يف جدول أالعامل. وأقر الوفد بأمهية خطة معل التمنية يف 

ه يرى ٔاهنا تالمئ الغرض املنشود، يف سبيل ٕانشاء نظام للملكية الفكرية يتسم مبزيد من العمل العام للويبو، وقال ٕان
شار ٕاىل أن وجود آلية للتقيمي والتنسـيق تتسم  التوازن والشمول، وال سـl للب¾ان النامية والب¾ان أالقل منوا. وأ

عامل لصاحل التمنية. وينبغي أن تعد اللجنة �لكفاءة والفعالية قد يكون ٔافضل هنج يف تقيمي ٔاسلوب تنفيذ الويبو لالٔ 
تقريرا عن أعاملها يف جمال التمنية وترفع هذا التقرير ٕاىل امجلعية العامة. وقال الوفد ٕانه يرى ٔان معل اللجنة تغطيه لكتا 

وقال ٕان  الفئتني ٔالف و�ء من خطة معل التمنية، املتعلقتني بتكوين الكفاءات ووضع القواعد واملعايري عىل التوايل.
اللجنة، �عتبارها جلنة تنظميية، جيب ٔان متتثل لت¦ التوصيات وتنفذ التدابري الالزمة فl يتعلق بتكوين الكفاءات 

اكنت تشري رصاحة ٕاىل ٔامهية تضمني  2012ؤانشطة التمنية. وشدد الوفد عىل أن الوالية اليت منحهتا امجلعية للجنة يف 
لكفاءات واملساعدة التقنية، وقال ٕان اللجنة جيب ٔان تكفل تضمني هذه املواد املعاهدة أحاكما تتعلق بتكوين ا

  املعاهدة. يف

                                                
 )..SCT/29/10 Provالتاسعة والعرشين للجنة (من مرشوع تقرير اQورة  324ٕاىل  319الفقرات من   5
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ٔايد وفد جنوب ٔافريقيا البيان ا}ي ٔادىل به وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية والبيان ا}ي ٔادىل به   .321"
وفد اجلزائر �مس مجموعة الب¾ان أالفريقية. وشدد عىل ٔامهية تنفيذ آلية الرصد والتقيمي واملناقشة وإالبالغ املعروفة ٔايضا 

قد وافقت عىل ت¦ االٓلية حبيث ترفع لك هيئات الويبو  2010العامة للويبو لعام �مس آلية التنسـيق. واكنت امجلعية 
املعنية تقارير عن ٕاسهاèا يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية. ؤاكد الوفد عىل ٔانه �ٕالضافة ٕاىل اقرتاEا املتعلق برفع 

ن آلية التنسـيق، ٕان مت تطبيقها كام ينبغي، ميكن التقارير ٕاىل امجلعية العامة عن تعممي توصيات جدول ٔاعامل التمنية، فإ 
أن تيرس التنسـيق من خالل تنظمي مسائل وأنشطة شامs، وذx عىل حنو يساعد عىل تاليف cزدواج. وقال الوفد 

ٕانه يفهم ٔان وضع القواعد واملعايري يف الويبو جيب أن يسري وفق مسارات ومبادئ معينة موحضة يف الفئة �ء بشأن 
شار ٕاىل وضع ال قواعد واملعايري ومواطن املرونة والسـياسة العامة وامل¦ العام، من توصيات جدول ٔاعامل التمنية. وأ

من جدول ٔاعامل التمنية: جيب ٔان تكون ٔانشطة وضع القواعد واملعايري شامs  15ثالثة مبادئ موحضة يف التوصية 
. ومن مث، فقد حتقيق التوازن بني التاكليف والفوائدوتراعي خمتلف مسـتو©ت التمنية، وتراعي ويقودها أالعضاء، 

 2012طلب الوفد دراسة عن أثر أالنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة. و�ٕالضافة ٕاىل ذx، فٕان قرار امجلعية العامة يف 
ة اكن قد ذكر بوضوح أن اللجنة جيب ٔان تعمتد ٔاحاكما عن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، عىل ٔان تكون متوافق

وقال الوفد ٕانه يرى ٔان املبادئ املذكورة ميكن cلزتام هبا دامئا، واقرتح ٔان مع توصيات جدول ٔاعامل التمنية املعنية. 
تضطلع أالمانة ٕ�جراء تقيمي شامل وٕاعداد تقرير عن ٕاسهام اللجنة يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية املعنية 

ٔان يتخطى جتميع بيا]ت اQول أالعضاء. و�ٕالضافة ٕاىل ذx، اتفق الوفد للعرض عىل امجلعية العامة، وهو ما ميكن 
مع وفد اجلزائر يف ٔان هذا حيتاج ٕاىل ٔان يكون بندا دامئا يف جدول ٔاعامل اللجنة. ويف اخلتام، ذكر الوفد ٔانه سـيواصل 

  دمع تعممي جدول ٔاعامل التمنية يف لك أنشطة الويبو.

ر برٔايه ا}ي سـبق وأن ٔاعرب عنه يف هذا الشأن وقال ٕان تضمني وحتدث وفد بلجياك �مس ا%  .322" موعة �ء، فذك-
  هذا البند يف جدول أالعامل جيب أن يمت طلبه يف لك دورة للجنة.

ما يتعلق هبا من توصيات  بيا]ت حول ٕاسهام اللجنة يف تنفيذب ؤاشار الرئيس ٕاىل ٔان عدداً من الوفود أدلت   .323"
والعرشين التاسعة شأن التمنية. وقال ٕان مجيع البيا]ت سوف تدون يف تقرير دورة اللجنة ٔاعامل الويبو ب جدول 

  وسـتحال ٕاىل امجلعية العامة للويبو.

واكن من رٔاي بعض الوفود ٔان هذا البند جيب ٔان يصبح بندا دامئا يف جدول أعامل اللجنة. وذكرت وفود   .324"
 xورة، ترى ٔان ٕاضافة هذا البند جيب ٔان ٔاخرى ٔاهنا رمغ عدم اعرتاضها عىل ٕاضافة ذQالبند ٕاىل جدول ٔاعامل هذه ا

  يكون بقرار من اللجنة تتخذه وفق مقتىض احلال."

        اللجنة املعنية مبعايري الويبواللجنة املعنية مبعايري الويبواللجنة املعنية مبعايري الويبواللجنة املعنية مبعايري الويبو        §لثا.§لثا.§لثا.§لثا.

. 2013ٔابريل  19ٕاىل  15خالل الفرتة قيد النظر، عقدت اللجنة املعنية مبعايري الويبو دورهتا الثالثة يف الفرتة من  .19
 (ٔاوكرانيا). ومت انتخاب السفري ٔالفريدو سوسكوم (ب�) ]ئبا للرئيسة.السـيدة أوكسا] �ركيتا ٔاست cج�ع وتر 

  اع�د جدول أالعامل

من جدول أالعامل عىل  4 عقب املشاورات غري الرمسية اليت ٔاجراها ]ئب الرئيسة، اتفقت اللجنة عىل تعديل البند .20
من  5 رمسية للموافقة عىل حلول متبادÝ بشأن املسائل العالقة، وفقا للجمs أالخرية من الفقرةالنحو التايل: "مشاورات غري 

 ".CWS/2/13 الوثيقة
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وحتدث وفد اجلزائر �مس مجموعة الب¾ان أالفريقية وقال ٕان اع�د جدول أالعامل ال خيل مبوقف ٔاي وفد من القضا©  .21
تفظ حبق ٕاضافة بند جديد يف جدول أالعامل بشأن آلية التنسـيق يف دورات العالقة يف املسـتقبل، ؤاضاف أن ا%موعة حت 

 مقبs للجنة.

 إالسالمية) البيان ا}ي أدىل به وفد اجلزائر �مس مجموعة الب¾ان أالفريقية. –ودمع وفد ٕايران (مجهورية  .22

دراج هذا البند اQامئ يف جدول وحتدث وفد بلجياك �مس ا%موعة �ء مشريا ٕاىل ٔاّن ا%موعة ال ترى ٔاية رضورة الٕ  .23
 أالعامل كام اقرتحته مجموعة الب¾ان أالفريقية.

ؤاوحض وفد ٕاسـبانيا أّن اللجنة توصلت يف اللحظات أالخرية ٕاىل اتفاق يدعو �ٔالساس ٕاىل ٕاعادة التفاوض، بيد ٔاّن  .24
أالمور يف املنظمة. و�لنظر ٕاىل لك ذx االتفاق صيغ بطريقة يكتنفها الغموض ٔاو يصعب فهمها عىل خشص غري ممل مبجر©ت 

اجلهود اليت بذلهتا اللجنة وأالمانة واخلرباء والوفود عىل طول أالسـبوع وٕاىل اسـمترار تعّرض العمل التقين للجنة للهتديد، فٕاّن 
 فقط.الوفد يرى أّن اللجنة ينبغي لها أن تنظر يف الفائدة من ٕاهدار لك هذا الوقت واجلهد للتوصل ٕاىل هذه النتيجة 

وطلب وفد الربازيل ٔان يُذكر يف ملخص الرئيس وتقرير اQورة احلالية للجنة عدم التوصل ٕاىل أي اتفاق عىل املسائل  .25
من جدول أالعامل. وقال ٕاّن عىل اللجنة ٔان جتري مناقشات ٕاضافية حول ت¦ املسائل يف دورهتا املقبs  4 العالقة حتت البند

 حل للمسائل العالقة.ٕان مل تتوصل امجلعية العامة ٕاىل 

 ؤاعرب وفد الهند عن تأييده للبيان ا}ي أدىل به وفد اجلزائر �مس مجموعة الب¾ان أالفريقية. .26

ؤاحاطت اللجنة علام �لبيا]ت املذكورة أعاله واعمتدت �ٕالجامع الصيغة أالخرى املعدÝ جلدول أالعامل كام يه واردة  .27
 .CWS/3/1 Rev.1 يف الوثيقة

 5 رمسية للموافقة عىل حلول متبادÝ بشأن املسائل العالقة وفقا للجمs أالخرية من الفقرة مشاورات غري
  CWS/2/13الوثيقة  من

ٔاجرى ]ئب الرئيسة مشاورات غري رمسية مبوازاة مع اجللسات العامة هبدف املوافقة عىل حلول متبادÝ بشأن املسائل  .28
اللجنة وتوصيات جدول ٔاعامل التمنية والشؤون التنظميية والنظام اQاخيل سـl آلية التنسـيق والعالقة بني   العالقة، وال

ومجموعة الب¾ان أالفريقية ومجموعة بولندا اخلاص. واستندت املناقشات ٕاىل اقرتاحات شفهية أو كتابية، مبا فهيا ت¦ اليت قدمهتا 
شار ٕاىل ب¾ان ٔامرياك الالتينية والاكرييب والربازيل والهند. وأطلع ]ئب الرئي  سة الوفود عىل نتاجئ املشاورات غري الرمسية وأ

 ٕاحراز تقدم حنو ٕاجياد حلول رمغ عدم التوصل ٕاىل أي اتفاق. وحّث الوفود عىل احلفاظ عىل ما حتقق يف املناقشات.

حتيل ؤان ) CWS/3/14(انظر الوثيقة واتفقت اللجنة عىل أن تطلب الرئيسة من أالمانة ٕاعداد تقرير اللجنة وتقدميه  .29
ٕاىل امجلعية العامة ال�سا من اللجنة تدعو فيه امجلعية العامة ٕاىل تقدمي ٔاية توجهيات فl خيص معلها املقبل عىل املسائل العالقة 

 .CWS/2/136 من الوثيقة 5 وفقا للجمs أالخرية من الفقرة

                                                
يف  "وبتسهيل رئيس امجلعيات العامة للويبو، سـتجرى مشاورات غري رمسية حول آلية التنسـيق وتعممي توصيات جدول ٔاعامل التمنية والتعبري عهنا  6

 ) للجمعيات العامة".2012بل دورة اخلريف املقبs (النظام اQاخيل اخلاص، عقب اQورة الثانية للجنة بغية التوصل ٕاىل تفامه، ومن أالفضل، ق 
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 أالنشطة العامة

. ويف جمال العالمات ST.9عقب مناقشات بنود مرشوع جدول أالعامل، اعمتدت اللجنة مراجعة معيار الويبو  .30
التجارية، اتفقت اللجنة عىل بدء èام ٕاعداد توصيات لٕالدارة إاللكرتونية للعالمات الصوتية ولٕالدارة إاللكرتونية لعالمات 

 ايري للويبو.احلركة ٔاو الوسائط املتعددة يك يمت اع�دها مكع

فl يتعلق ببعض رموز الفئات  ST.14ٔاحاطت اللجنة علام �لتقرير املرحيل حول معل فرقة معل معيار الويبو و  .31
املسـتخدمة يف تقارير البحث املوضوعة لطلبات الرباءات وحتديد cستشهاد يف و§ئق الرباءات بكتا�ت غري متعلقة 

 فرقة العمل.�لرباءات، ؤاصدرت العديد من التوصيات ل

ووافقت اللجنة عىل ٕانشاء èمة جديدة ٕالعداد اقرتاح بوضع معيار جديد للويبو لتبادل بيا]ت الوضع القانوين  .32
 للرباءات من قبل ماكتب امللكية الصناعية.

وامئ لويبو بشأن عرض قعن ٕاعداد معيار جديد لٔاحاطت اللجنة علام �لتقارير املرحلية اليت ٔاعدها قادة ٔافرقة العمل و  .33
 ST.66و ST.36، ومراجعة معايري الويبو )XMLيدات وأالحامض أالمينية �سـتخدام لغة الرتمزي املوسعة (تسلسل النو 

عىل ختطيط  . ومت االتفاق عىل ٔان العملST.96، وعن ٕاعداد املرفقني اخلامس والسادس، ومراجعة معيار الويبو ST.86و
ينبغي، يف مرحST.86  sٔاو  ST.66و ،ST.36و ST.96 الويبو بني معايري ٔادوات وتطويرها ٕالجراء حتويل ثنايئ cجتاه

ومت االتفاق . ST.86و ST.66و ST.36ٕاىل جانب فرق العمل املعنية �ملعايري  XML4IP فرقة العمل ٔاوىل، أن تتواله
 يعاد تنظميها.ٔايضا عىل ٔان ٔافرقة العمل اليت تستند ٕاىل لغة الرتمزي املوسعة ينبغي، يف الوقت احلارض، ٔاال 

ووافقت عىل نرشه. وُطلب ٕاىل فرقة  ؤاحاطت اللجنة ٔايضا بتقرير اQراسة cسـتقصائية عن أنظمة ترقمي الطلبات .34
ٔان تعد اسـتبيا] جديدا بشأن ٔانظمة ترقمي الطلبات وطلبات أالولوية اليت اكنت ماكتب امللكية الصناعية  ST.10/Cمعل 

 تطبقها يف املايض.

 امئة املهام، وافقت اللجنة عىل نسخهتا الهنائية ٕالدرا½ا يف بر]مج معل اللجنة.وبعد النظر يف ق .35

املشورة التقنية واملساعدة من أجل تكوين الكفاءات Qى ماكتب امللكية الصناعية بناء عىل والية اللجنة املعنية 
  مبعايري الويبو

املتعلقة بتقدمي أالمانة عىل معلومات عن ٔابرز ٔانشطة ) ا}ي حيتوي املرفق الثاينٔاحاطت اللجنة علام �لتقرير (انظر  .36
بناء عىل طلب  2012املشورة التقنية واملساعدة من ٔاجل تكوين الكفاءات Qى ماكتب امللكية الصناعية املنجزة يف عام 

 .2011امجلعية العامة للويبو يف دورهتا أالربعني اليت انعقدت يف ٔاكتوبر 

        ستشارية املعنية �ٕالنفاذستشارية املعنية �ٕالنفاذستشارية املعنية �ٕالنفاذستشارية املعنية �ٕالنفاذتقرير عن معل اللجنة cتقرير عن معل اللجنة cتقرير عن معل اللجنة cتقرير عن معل اللجنة c        رابعا.رابعا.رابعا.رابعا.

 .2012ديسمرب  20و 19خالل الفرتة قيد النظر، عقدت اللجنة cستشارية املعنية �ٕالنفاذ دورهتا الثامنة يويم  .37

 أالنشطة العامة

 67، وحرض اQورة وفود من السفري توماس فيتشن، ]ئب املمثل اQامئ يف بعثة ٔاملانياترٔاس اQورة الثامنة للجنة  .38
 Ýمراقبا. 21عضوا ودو 
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 تناولت اQورة الثامنة بر]مج العمل التايل:و  .39

، عىل حتليل ومناقشة حاالت WIPO/ACE/5/6العمل، استنادًا ٕاىل اQراسة املوضوعية الواردة يف الوثيقة "
  التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية بلك تعقيداهتا �لطلب من أالمانة القيام مبا ييل:

  (...)؛ )1(

رضوب اXالفات ودوافع انهتاك امللكية الفكرية مع مراعاة املتغريات cج�عية وcقتصادية  وحتديد خمتلف )2(
 والتكنولوجية وخمتلف مسـتو©ت التمنية؛

وٕاجراء دراسات هادفة بغية صياغة مهنجيات حتليلية تقيس أالثر cج�عي وcقتصادي والتجاري للتقليد  )3(
 اين الظروف cقتصادية وcج�عية وخمتلف مسـتو©ت التمنية؛والقرصنة يف ا%متعات مع مراعاة تب

وحتليل خمتلف اجلهود وال�ذج البديs وغري ذx من اخليارات املمكنة من منظور الرفاهية cج�عية  )4(
 .7"وcقتصادية من ٔاجل ماكحفة التقليد والقرصنة

) من بر]مج العمل، اسـمتعت اللجنة 2 ٕاطار البند (ويف .8ٕاىل عروض اخلرباء استناداتناولت اللجنة بر]مج العمل و  .40
ٕاىل نتاجئ دراسة اسـتقصائية عن وعي املسـهتلكني �لتقليد ومواقفهم ٕازاءه، قدمهتا ٔامانة ا%لس الوطين املعين مباكحفة التقليد 

ل ٕاذاكء cحرتام للملكية الفكرية ؤابرز عدد من الوفود ٔامهية التوعية والتثقيف يف جماالتابع للمكتب الهنغاري للملكية الفكرية. 
 .ؤاعربت ٔايضا عن اه�èا بتقامس طرق ٕاعداد اQراسات cسـتقصائية واملواد التثقيفية

تقرير اململكة املتحدة بشأن اجلرامئ املتعلقة ) من بر]مج العمل، مت تقدمي عروض عن مهنجية فريق 3ويف ٕاطار البند ( .41
جلرامئ املتعلقة �مللكية الفكرية، وهو مرجع يتيح ٔانشطة ٕانفاذ بشأن االسـنوي تقرير اململكة املتحدة  يف ٕاعداد�مللكية الفكرية 

امللكية الفكرية Xتلف أحصاب املصاحل، ويعطي صورة واقعية ٔاكرب للجرامئ املتعلقة �مللكية الفكرية داخل اململكة املتحدة؛ 
)، ا}ي طلبته املفوضية أالوروبية، وا}ي يضع هنجا جديدا RAND Europeوعن تقرير معهد البحث راند يوروب (

لتقيمي وقع التعدي عىل امللكية الفكرية عىل املبيعات؛ وعن أالنشطة أالخرية اليت مت cضطالع هبا يف مجهورية موQوفا 
قع cقتصادي للتقليد يف ؛ وعن اQراسة اليت ٔاجريت عن الو لقياس الوقع cج�عي وcقتصادي والتجاري للتقليد والقرصنة

 املغرب، واليت اضطلعت هبا اللجنة الوطنية للملكية الصناعية وحماربة التقليد، يف رشاكة بني القطاعني العام واخلاص.

) من بر]مج العمل، مت تقدمي عروض عن ٔانشطة حماربة التقليد Qى املكتب الكوري للملكية 4ويف ٕاطار البند ( .42
lف lونظام املاكفأة املالية للتشجيع عىل إالبالغ عن املنتجات املق¾ةيتعلق برشطته القضائية اخلاصة،  الفكرية، وال سـ ،

، االٓليات cختيارية لتسوية منازعات امللكية الفكرية؛ وعن وٕاذاكء وعي املسـهتلكنيللملكية الفكرية، ونظام الرصد إاللكرتوين 
اQور ا}ي ميكن ٔان تؤديه االٓليات اليت عرضت ٕالنفاذ امللكية الفكرية يف سـياق العاملني الواقعي وcفرتايض، مع التأكيد عىل 

، هيئة معرض �زل العاملي للساعات وا%وهرات؛ وعن معل cختيارية يف ٕانفاذ حقوق امللكية الفكرية يف العامل cفرتايض
ضد حاالت التعدي عىل امللكية الفكرية ٔاثناء املعرض. و�ٕالضافة ٕاىل ذx، فقد قدم وفد اجلزائر اليت تتخذ ٕاجراءات سلسة 

، ويه حدث جيسد اجلهود اليت ما ف[ الب¾ وال يزال يبذلها 2012محs "ال للقرصنة" اليت نُظمت �جلزائر العامصة يف أكتوبر 
 حملاربة التقليد والقرصنة.

                                                
 .WIPO/ACE/7/11من الوثيقة  20، والفقرة WIPO/ACE/6/11من الوثيقة  13، والفقرة WIPO/ACE/5/11من الوثيقة  12الفقرة   7
 .WIPO/ACE/8/11 ٕاىل WIPO/ACE/8/4الو§ئق  8
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ض ا}ي تقدمت به أالمانة حول أالنشطة احلديثة للويبو فl يتعلق ٕ�رساء cحرتام ؤاحاطت اللجنة علامً �لعر  .43
، واليت تشمل مساعدة اQول أالعضاء يف جماالت الترشيع والتدريب وٕاذاكء الوعي، وأالنشطة الرامية ٕاىل للملكية الفكرية

 .9حرتام للملكية الفكريةٕالذاكء cبشلك منظم وفعال عىل الصعيد اQويل تعزيز التنسـيق والتعاون 

وفl يتعلق بعمل اللجنة يف املسـتقبل، اتفقت اللجنة عىل أن تتناول يف دورهتا التاسعة املوضوعات التالية: "ممارسات  .44
أالنظمة البديs لتسوية منازعات امللكية الفكرية وطرق معلها" و"إالجراءات أو التدابري الوقائية ٔاو التجارب الناحجة 

 ."وق املنتجات املق¾ة ٔاو املقرصنةابري إالنفاذ اجلارية بغية تقليص جحم سالسـتكامل تد

 سامهة يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنيةامل 

من جدول أالعامل، دعا الرئيس الوفود ٕاىل إالدالء بآراهئا حول مسامهة اللجنة يف تنفيذ توصيات  9يف ٕاطار البند  .45
توجيه تعلlت ٕاىل هيئات الويبو املعنية القايض بـام ييل: " 2010عية العامة للويبو لسـنة معًال بقرار امجل و  جدول ٔاعامل التمنية.

لتضمني تقاريرها السـنوية ٕاىل امجلعيات وصفا ٕالسهاèا يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول ٔاعامل التمنية"، ترد الترصحيات 
 36الفقرÊن  .WIPO/ACE/8/12 Prov (الوثيقةلجنة التالية املسـتخرجة من مرشوع ملخص الرئيس ل¾ورة الثامنة ل 

 ) يف ما ييل.37و

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ؤاعرب عن رسوره بتقدمي و½ة نظر ا%موعة خبصوص   .36"
العامة بشأن مسامهة اللجنة يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية. وقالت ا%موعة ٕان ذx ي�ىش وقرار امجلعية 

 ٓ . وقدمت ا%موعة بعض التعليقات حول كيفية مسامهة ليات التنسـيق وٕاجراءات الرصد والتقيمي وٕاعداد التقاريرا
. ومضت تقول ٕان هذه التوصية مرتبطة مبارشة 45سـl التوصية  اللجنة يف تنفيذ توصيات جدول أعامل التمنية، وال
انهتاج ٕانفاذ امللكية الفكرية يف ٕاطار cه�مات cج�عية أالوسع بصالحيات اللجنة حيث ٕان التوصية تنص عىل "

وcنشغاالت املعنية �لتمنية بصفة خاصة، حبيث تسهم حامية حقوق امللكية الفكرية وٕانفاذها يف تشجيع إالبداع 
وللمنتفعني هبا وعىل حنو التكنولوb ونقل التكنولوجيا ونرشها حتقيقا للمنفعة املتبادÝ ملنتجي املعارف التكنولوجية 

من  7يؤدي ٕاىل الرفاهية cج�عية وcقتصادية وٕاىل حتقيق التوازن بني احلقوق وcلزتامات، مبا يتفق مع املادة 
". وواصلت ا%موعة لكمهتا مشرية ٕاىل ٔان ٔانشطة الويبو يف جمال إالنفاذ ينبغي ٔان تسرتشد �ملبادئ اتفاق تريبس

منذ اع�د جدول  45ية. ؤاعربت عن ارتياEا للتقدم ا}ي حترزه الويبو يف تنفيذ التوصية الواردة يف هذه التوص 
ٔاعامل التمنية. ؤاوحضت أن بر]مج العمل املتبع حلد االٓن يتضمن عنارص خمتلفة وجهية للنقاش ومناسـبة Xتلف آراء 

العمل املذكور جليٌة يف الو§ئق املقدمة يف اQول أالعضاء ؤاهدافها خبصوص قضا© إالنفاذ. وقالت ٕان نتاجئ بر]مج 
هذه اQورة. ؤاضافت ٔان اQراسات والعروض جتسد ½ود الويبو من ٔاجل وضع "هنج شامل" ٔالنشطهتا يف جمال 
ٕاذاكء cحرتام للملكية الفكرية، وتراعي و½ات النظر واالٓراء املتنوعة حول قضا© إالنفاذ، وتشلك أساسا جيدا 

اء نقاش متوازن حول ٕاذاكء cحرتام للملكية الفكرية. واسرتسلت ا%موعة موحضة ٔانه رمغ هذه للتشجيع عىل ٕاجر 
تنفيذا اكمال ال يزال بعيد املنال. وذكرت مثال ٔانه ميكن حتسني مسامهة  45إالجنازات، فهـي ترى ٔان تنفيذ التوصية 

رشها. وكام قالت ا%موعة من قبل، فٕان قياس ٔانشطة حامية حقوق امللكية الفكرية وٕانفاذها يف نقل التكنولوجيا ون 
سـl ت¦ املرتبطة �لتقليد والقرصنة يظل  النتاجئ cقتصادية، بأنواعها اXتلفة، النهتااكت حقوق امللكية الفكرية، وال

]مج معل حتد© مسـمترا. ومن املهم توافر ٕاحصاءات موثوق هبا لبلورة تدابري فعاÝ ضد ت¦ cنهتااكت. وفl خيص بر
اللجنة، قالت ا%موعة ٕاهنا ترغب يف ٔان يوضع جدول معل لعمل اللجنة املقبل يكون متواز] ويراعي آراء اQول 

  أالعضاء واحتياجاهتا اXتلفة كام اكن عليه أالمر يف اQورات السابقة.

                                                
 .WIPO/ACE/8/2الوثيقة   9
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التمنية. ؤاكد الوفد عىل  ؤاعرب وفد جنوب أفريقيا عن دمعه لبيان وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل  .37"
 ٓ (آلية التنسـيق). وقال ٕان امجلعيات العامة للويبو  ليات التنسـيق وٕاجراءات الرصد والتقيمي وٕاعداد التقاريرٔامهية تنفيذ ا

وافقت عىل ت¦ االٓلية هبدف ٔان تعد مجيع هيئات الويبو املعنية تقارير بشأن مسامههتا يف تنفيذ  2010 لسـنة
لتمنية. ؤابرز ٔانه ٕاىل جانب كون آلية التنسـيق تريم ٕاىل ٕابالغ امجلعية العامة عن تعممي جدول توصيات جدول ٔاعامل ا

ٔاعامل التمنية، فهـي تريم ٔايضا ٕاىل ٕاÊحة فرصة ل¾ول أالعضاء للمتعن يف القضا©/أالنشطة املتداخs يف املنظمة. ويف 
بند دامئ يف جدول أالعامل بشأن مسامهة اللجنة  هذا الصدد، ٔاوحض الوفد ٔان الوقت قد حان للتوصل ٕاىل اتفاق عىل

، فهـي 2012يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول ٔاعامل التمنية. وكام قالت جنوب ٔافريقيا يف امجلعية العامة لسـنة 
ت تزال ملزتمة بتعممي جدول ٔاعامل التمنية عىل مجيع ٔانشطة الويبو. ؤابدى الوفد ارتياحه بأن أالنشطة اليت اضطلع ال

 من توصيات جدول أعامل التمنية. وأحاط علام �لوثيقة 45هبا اللجنة تستند �ٔالساس ٕاىل التوصية 
WIPO/ACE/8/2 " ويف هذا الصدد، يرى ٔاحدث ٔانشطة الويبو يف جمال ٕاذاكء احرتام امللكية الفكريةاملعنونة ."

ساسا جيدا لتقيمي مسامهة اللجنة يف تنفيذ الوفد ٔانه �ٕالضافة ٕاىل تقدمي مصادر/ٔانشطة ٔاخرى، فٕان الوثيقة تشلك أ 
جدول ٔاعامل التمنية. بيد ٔانه ال بد من تقدمي معلومات ٕاضافية حول أالنشطة اليت تضطلع هبا أالمانة. وفl خيص 

القضا© املتعلقة �لتعاون والتنسـيق اQوليني، ٔاشار الوفد ٕاىل ٔامهية تعاون الويبو مع املنظامت احلكومية اQولية 
نظامت اQولية أالخرى وسائر أحصاب املصلحة املهمتني �مللكية الفكرية. ؤاضاف ٔانه ال بد ٔايضا من ٕاÊحة مزيد من وامل 

املعلومات املفصs عن هذا ا%ال ا}ي تعمل فيه الويبو. واختمت الوفد لكمته مؤكدا من جديد عىل رضورة اع�د هنج 
من توصيات جدول ٔاعامل  45للجنة من معل، وذx متاشـيا مع التوصية متوازن بني إالنفاذ والتمنية فl تقوم به ا

  التمنية."

. وكام يف اQورات السابقة، 2014ومن املقرر ٔان تعقد اQورة التاسعة للجنة يف جنيف، يف الربع أالول من عام  .46
 سـتكون مناقشات بر]مج العمل املتفق عليه مؤيدة بو§ئق العمل وعروض اخلرباء.

  ملرفق الثاين][ييل ذx ا
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  الويبو بمعايير المعنية اللجنة
  

  الثالثة الدورة
        2013201320132013أبريل أبريل أبريل أبريل     19191919ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     15151515جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 

  
  

 الملكية مكاتب لفائدة الكفاءات لتكوين التقنية المساعدة وتقديم المشورة إسداء عن تقرير

  الويبو بمعايير المعنية اللجنة و3ية سياق في الصناعية

  أالمانة ٕاعدادمن وثيقة 

فl يتعلق بوالية اللجنة املعنية مبعايري الويبو،  2011يريم هذا التقرير ٕاىل تنفيذ القرار ا}ي اختذته امجلعية العامة لعام  .1
واليت سعت من خاللها أالمانة  2012وٕاىل تقدمي تقارير مرحلية مكتوبة �نتظام عن تفاصيل أالنشطة اليت نُفذت خالل عام 

لفائدة ماكتب امللكية الفكرية  ىل "ٕاسداء املشورة التقنية وتقدمي املساعدة التقنية لتكوين الكفاءاتٔاو املكتب اQويل للويبو إ 
). WO/GA/40/19من الوثيقة  190ٕ�جناز مرشوعات لتعممي املعلومات املتعلقة مبعايري امللكية الفكرية" (انظر الفقرة 

 ).www.wipo.int/tadملساعدة التقنية (والقامئة الاكمs لهذه أالنشطة متاحة يف قاعدة بيا]ت ا

وملا اكنت معايري امللكية الفكرية تنفذ يف خمتلف أالنظمة وأالدوات، فٕان أالنشطة التالية تشمل مضنا ٔايضا نرش وتعممي  .2
 املعلومات الوجهية عن معايري امللكية الفكرية.

 البنية التحتية يف مؤسسات امللكية الفكريةاملساعدة التقنية ٕالرساء 

) هو تطوير مؤسسات امللكية الفكرية الوطنية وإالقلميية وتعزيزها وفقا جلدول 15الهدف من هذا الرب]مج (الرب]مج  .3
فادة ٕاىل ٔاقىص ٔاعامل التمنية بزتويدها خبدمات التحديث لمتكيهنا من املشاركة يف البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وcسـت

 حد من النفاذ ٕاىل املوارد امجلاعية وcنتفاع هبا. 
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وتشمل املساعدة املقدمة من الرب]مج مجموعة من خدمات التحديث الشامs اليت تتضمن ما ييل: املشورة والتوجيه  .4
مع املتطلبات الوطنية اخلاصة؛ يف ا%ال التقين؛ وتقيمي cحتياجات ؤامتتة ٕاجراءات العمل؛ وتقدمي ٔانظمة الربجميات املطوعة 

وٕانشاء قواعد بيا]ت وطنية يف جمال امللكية الفكرية؛ وتدريب موظفي مؤسسات امللكية الفكرية �ٕالضافة ٕاىل نقل املعارف 
ة ٕاىل نقاط اتصالها التقنية وٕاجراء االتصال إاللكرتوين خبدمات الويبو اQولية يف جمال امللكية الفكرية (نظام مدريد ومعاهد

التعاون بشأن الرباءات). وتسدي الويبو املشورة وتقدم املساعدة مع مراعاة معايري الويبو بشأن البيا]ت واملعلومات املتعلقة 
 �مللكية الفكرية. وتغطي أالنشطة املتعلقة �لتدريب حصة كبرية من ٔاعامل الرب]مج ويه حامسة لتحقيق النتاجئ املنشودة. 

مكتبا  51، وأجنزت أالنشطة يف 2012بعثة ٕاىل ماكتب امللكية الفكرية يف عام  130ٔاوفدت ويف ٕاطار هذا الرب]مج  .5
اكن ٔاكرث  2012للملكية الفكرية ٕاجامال يف مجيع أالقالمي. وقد ٔاوفدت ٕاىل بعض املاكتب ٔاكرث من بعثة واحدة. ويف هناية عام 

ربجميات املقدمة يف ٕاطار هذا الرب]مج يف ٕاجراءات ٕادارة مكتبا من ماكتب امللكية الفكرية تسـتخدم بفعالية أنظمة ال 60من 
امللكية الفكرية اليت تضطلع هبا يوميا. وميكن احلصول عىل املزيد من املعلومات عىل موقع بر]مج الويبو للمساعدة التقنية 

ملاكتب امللكية الصناعية عىل إالنرتنت 
<http://www.wipo.int/global_ip/en/activities/technicalassistance/index.html>. 

 تضييق هوة املعارف التكنولوجية وحتسني النفاذ ٕاىل املعارف التقنية

من جدول ٔاعامل التمنية الرامية ٕاىل تضييق هوة املعارف التكنولوجية وحتسني النفاذ ٕاىل  8يف ٕاطار التوصية رمق  .6
 مراكز دمع التكنولوجيا وcبتاكر: 14مواصs تطوير املرشوعات التالية يف ٕاطار الرب]مج  2012املعارف التقنية، شهد عام 

وتقارير واقع الرباءات. ومشلت  النفاذ ٕاىل املعلومات املتخصصة بشأن الرباءاتو بتاكر النفاذ ٕاىل أالحباث من ٔاجل التمنية وcو 
  ٔانشطة التدريب مقدمة عامة عن معايري الويبو ٕالذاكء وعي املسـتخدمني من الب¾ان النامية هبا.

ين من الب¾ان النامية ومصمت مراكز دمع التكنولوجيا وcبتاكر ٔاو املؤسسات اليت تقدم خدمات مماثs لمتكني املبتكر  .7
من احلصول عىل خدمات معلومات التكنولوجيا احمللية العالية اجلودة وغريها من اخلدمات الوجهية. ويشجع املكتب اQويل 

 عىل ٕانشاء مراكز دمع التكنولوجيا وcبتاكر وتطويرها �لتعاون مع ماكتب امللكية الصناعية الوطنية وإالقلميية.

ز دمع التكنولوجيا وcبتاكر وٕاذاكء الوعي �مللكية الفكرية ومعلومات التكنولوجيا Qى ٔاحصاب ولتعزيز تطوير مراك .8
دورة تدريبية ٔاساسـية  15ب¾ا تشارك يف املرشوع ( 28يف  2012املصاحل احملليني، ٔاجري تدريب ميداين خالل عام 

ز دمع التكنولوجيا وcبتاكر الوطنية املنشأة دورات متقدمة). وبلغ العدد إالجاميل لشـباكت مراك 4دورات متوسطة و 9و
شـبكة ٔاخرى ٔانشئت  15وُذكر ٔان  2011شـبكة ٔاخرى يف عام  14و 2010شـباكت ٔانشئت يف عام  6شـبكة، مهنا  35

اتفاقات ٔاخرى عىل مسـتوى اخلدمات، توفر إالطار ٔالنشطة ستنجز عند  7بعد ٕاجراء اQورة التدريبية أالساسـية. وأبرمت 
ب¾ا. وللحصول عىل  36وبذx بلغ العدد إالجاميل للب¾ان  2012دمع التكنولوجيا وcبتاكر وتطويرها، يف عام  ٕانشاء مراكز

مزيد من املعلومات يرc qطالع عىل موقع مراكز دمع التكنولوجيا وcبتاكر عىل إالنرتنت. 
)<www.wipo.int/tisc>.( 

وطاملا الىق التدريب امليداين ملراكز دمع التكنولوجيا وcبتاكر اQمع والتعزيز من خالل تقدمي دورات التعلمي عن بعد  .9
ٕالهيا �لتعاون مع ٔااكدميية الويبو. وسعيا ٕاىل مواصs تعزيز التدريب إاللكرتوين والتشجيع عىل تبادل اخلربات وأفضل 

. 2012"مراكز دمع التكنولوجيا وcبتاكر إاللكرتونية" ٕالدارة املعارف يف هناية عام  املامرسات، اسـُهتلت منصة جديدة بشأن
وتقدم منصة مراكز دمع التكنولوجيا وcبتاكر إاللكرتونية ٔادوات متقدمة يف جمال وسائل إالعالم cج�عية وتقدم خدمات 

ر مراكز دمع التكنولوجيا وcبتاكر يف العامل بأرسه، مبا يف جديدة تريم ٕاىل تعزيز أالنشطة اليت تضطلع هبا الويبو لتعزيز تطوي
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ذx وحدات التعلمي إاللكرتوين والندوات عىل إالنرتنت. وميكن التواصل مع جامعة مراكز دمع التكنولوجيا وcبتاكر عىل 
 .<http://etisc.wipo.org>املوقع إاللكرتوين التايل 

ومن العنارص أالخرى املسـتخدمة يف تطوير التدريب عىل إالنرتنت ٕاطالق دورة تعلميية ٕالكرتونية تفاعلية يف  .10
ٔايضا عن اسـتخدام املعلومات املتعلقة �لرباءات واسـتغاللها، وهذه اQورة التعلميية متاحة عىل ٔاقراص مدجمة  2012 عام

ٔاقسام عن: أساسـيات  3. وتشمل اQورة التعلميية http://wipo.int/tisc/etutorialوعىل املوقع إاللكرتوين التايل 
الرباءات والبحث عن الرباءات واسرتجاعها وحتليل الرباءات. ويتضمن لك قسم عددا من اQورات التدريبية التفاعلية اليت 

لرباءات واسـتغاللها، يتبعها عدد من السيناريوهات التفاعلية اليت تتضمن مترينات توحض طريقة اسـتخدام املعلومات املتعلقة �
 قامئة عىل حاالت معلية لتطبيق اجلوانب النظرية.

�لتعاون مع  (ARDI)ويعمل املكتب اQويل عىل تنسـيق بر]مج النفاذ ٕاىل أالحباث من ٔاجل التمنية وcبتاكر  .11
يف عدد املعلومات العلمية والتقنية املتاحة يف الب¾ان النامية. ويسعى بر]مج النفاذ ٕاىل  رشاكئه يف قطاع النرش هبدف الز©دة

أالحباث من ٔاجل التمنية وcبتاكر من خالل حتسني الوصول ٕاىل املعلومات االٔاكدميية من خمتلف ميادين العمل والتكنولوجيا 
املعرفة العاملي ودمع الباحثني يف الب¾ان النامية من ٔاجل ابتاكر ٕاىل تعزيز قدرات الب¾ان النامية عىل املشاركة يف اقتصاد 

 .حلول جديدة للتحد©ت التقنية عىل املسـتويني احمليل والعاملي وتطويرها

يف رشاكة البحوث من ٔاجل احلياة اليت  2011وبر]مج النفاذ ٕاىل أالحباث من ٔاجل التمنية وcبتاكر عضو منذ عام  .12
) ا}ي يركز عىل HINARIة العاملية ٕالÊحة الوصول ٕاىل البحوث الصحية عرب شـبكة إالنرتنت (تضم مبادرة منظمة الصح

اّ%الت الصحية وّجمالت الطب احليوي، وبر]مج منظمة أالغذية والزراعة للوصول ٕاىل البحوث الزراعية العاملية عرب 
ىل البحوث العلمية يف جمال البيئة عرب إالنرتنت ) �لنسـبة ٕاىل اّ%الت الزراعية، وبر]مج الوصول إ AGORAإالنرتنت (

)OARE النفاذ ٕاىل زاد حمتوى بر]مج  �2012لنسـبة ٕاىل القضا© البيئية. وخالل عام ) التابع لرب]مج أالمم املتحدة للبيئة
مي والتقين ولكها جمs وكتاب ٕالكرتوين يف ا%الني العل 10 000ز©دة هائs ليتخطى أالحباث من ٔاجل التمنية وcبتاكر 

خضعت السـتعراض أالقران، كام ٔان عدد املسـتخدمني من املؤسسات آخذ يف الز©دة. وللحصول عىل مزيد من املعلومات 
 )www.wipo.int/ardi( عىل إالنرتنتالنفاذ ٕاىل أالحباث من ٔاجل التمنية وcبتاكر يرc qطالع عىل موقع بر]مج 

و�ملثل فٕان بر]مج النفاذ ٕاىل املعلومات املتخصصة بشأن الرباءات هو ٔايضا عبارة عن رشاكة بني القطاعني العام  .13
واخلاص من ]حية وكبار موردي قواعد بيا]ت الرباءات التجارية من ]حية ٔاخرى. ويتيح هذا الرب]مج للمؤسسات يف 

ان النامية والب¾ان أالقل منوا النفاذ ٕاىل أدوات حبث وحتليل ٔاكرث تقدما وتطورا. ويزيد عدد مسـتخديم هذا الرب]مج الب¾
ٔايضا ز©دة مطردة. وللحصول عىل مزيد من املعلومات يرc qطالع عىل موقع بر]مج النفاذ ٕاىل املعلومات املتخصصة 

 )www.wipo.int/aspiبشأن الرباءات عىل إالنرتنت (

"اسـتحداث أدوات  DA_19_30_31ويستند مرشوع تقارير واقع الرباءات ٕاىل مرشوع جدول ٔاعامل التمنية  .14
اليت اعمتدهتا اللجنة املعنية �لتمنية  CDIP/4/6للنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات" الوارد وصفه يف الوثيقة 

 الفكرية.  ةوامللكي

15.  bوتقدم تقارير واقع الرباءات اسـتعراضا وحتليال شاملني لٔالنشطة املتعلقة �البتاكر ومنح الرباءات يف جمال تكنولو
حمدد، ٕاما عىل الصعيد العاملي ٔاو مضن نطاق منطقة جغرافية حمددة، استنادا ٕاىل البحث عن حاÝ التقنية الصناعية السابقة 

 %موعة الو§ئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات. فهـي هتدف ٕاىل البحث عىل أالقل يف احلد أالدىن
والتحليل يف جماالت اه�م الب¾ان النامية واحتياجاهتا من قبيل الصحة العامة وتغري املناخ وأالغذية والزراعة والطاقة وغريها. 

بيانية وٕاحصاءات مبساعدة خمتلف أالدوات التحليلية. وميكن  وتقدم النتاجئ وحتلل بشلك شامل وتسـتعرض من خالل رسوم
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للنتاجئ وcسـتنتاجات املسـتخلصة ٔان تقدم معلومات عن التو½ات يف جمال تكنولوb حمدد ٔاو قطاعات فرعية حمددة يف 
شاكل التعاون القامئة، والتوزيع اجل غرايف للرباءات اليت نطاق تطورها الزمين، والفاعلني أالساسـيني يف ا%ال املذكور، وأ

تطلب حاميهتا، يف حني ميكن جتميع التكنولوجيات مضن فئات خمتلفة. ويه أدوات مفيدة لواضعي السـياسات حيث ٕ�ماكهنا 
تسهيل قرارات السـياسات وcستwرات املتعلقة �البتاكر والبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وغريها وتعزيزها ٕاىل أقىص 

xعىل النفاذ ٕاىل معلومات الرباءات واسـتغاللها، وكيفية تصممي حد. وفضال عن ذ sتسـتخدم هذه التقارير �عتبارها ٔامث ،
.Ýاسرتاتيجيات البحث عن الرباءات ومهنجياته وفق املوضوع احملدد والتحد©ت والتقييدات املرتبطة بلك حا  

عىل املرحs الثانية من هذا املرشوع. ؤاعد املكتب  وافقت اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية 2012ويف نومفرب  .16
اQويل سـبعة تقارير عن واقع الرباءات ونرشها �لتعاون مع منظامت حكومية دولية ومنظامت غري حكومية ٔاخرى، مهنا 

راعية وغريها من منظمة أالغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ومجموعة براءات أالدوية واملؤسسة أالفريقية للتكنولوجيا الز 
وفقا للمرحs الثانية املعمتدة. وتغطي هذه التقارير طائفة من  2013املنظامت. وسـتعد سـتة تقارير ٔاخرى وسـتنرش يف عام 

املواضيع، مثل حتلية مياه البحر واسـتخدام الطاقة البديs والطهـي والتربيد �لطاقة الشمسـية ومضادات الفريوسات القهقرية 
Q ت واللقاحات وغريها من املواضيع. وللحصول عىل مزيد من املعلومات بشأن وتقبل امللوحةÊالتقارير والنفاذ ٕالهيا ى النبا

ة املوقع اXصص لها عىل إالنرتنت ر يرq ز©
<http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/pl_ongoingwork.html> 

وفضال عن ذx ستشمل املرحs الثانية ٕاعداد مرشع مبادئ توجهيية مهنجية بشأن ٕاعداد تقارير واقع الرباءات وتنظمي مؤمتر 
 ٕاقلميي عن أدوات حتليل الرباءات.

 ني يف ماكتب امللكية الفكرية من أجل اسـتخدام أالدوات اQولية تكوين كفاءات املوظفني والفاحص

قدم العديد من اQورات التدريبية بشأن اسـتخدام التصنيفات اQولية لفائدة املوظفني ٔاو الفاحصني يف ماكتب امللكية  .17
ة أالفريقية للملكية الفكرية بناء عىل الطلبات الواردة بشأن ذx، والسـl لفائدة املنظمة إالقلميي 2012الفكرية خالل عام 

(مجيع التصنيفات) والبحرين (التصنيف اQويل للرباءات وتصنيفا نيس ولواكرنو) وبروين دار السالم (تصنيف لواكرنو) وكينيا 
 (تصنيفا نيس وفيينا) والفلبني (تصنيفات نيس وفيينا ولواكرنو) وإالمارات العربية املتحدة (التصنيف اQويل للرباءات)

 ٔاحسن ملعايري امللكية الفكرية فهم

سعيا عىل ٕاذاكء وعي الب¾ان النامية مبعايري امللكية الفكرية ولتيسري مشاركة املزيد من الب¾ان النامية يف ٕاعداد معيار  .18
، مول املكتب اQويل مشاركة مثانية ب¾ان ]مية، يه 2011جديد منقح للويبو، بناء عىل قرار امجلعية العامة يف أكتوبر 

 موريتانيا واملغرب ونيبال ونياكراغوا وب� وتزنانيا وفييت ]م وزامبيا، يف اQورة الثانية للجنة املعنية مبعايري الويبو 

 تبادل بيا]ت الرباءات

ٔاخذ املكتب اQويل يعمل مع ماكتب امللكية الفكرية Qى بعض مجموعات الب¾ان النامية لتعزيز تبادل بيا]ت الرباءات  .19
دة فرص نفاذ املسـتخدمني من ت¦ الب¾ان ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات واملتأتية من هذه املاكتب. وقد نُّظم هبدف ز©

تبادل بيا]ت الرباءات وفقا ملعايري الويبو الوجهية. وخالل الفرتة املشموÝ �لتقرير أحرز مرشوعان تقدما جيدا، وهام مرشوع 
LATIPAT وARABPAT. 

املكتب إالسـباين للرباءات والعالمات التجارية واملكتب أالورويب للرباءات وماكتب ؛ يتعاون LATIPATمرشوع  .20
قاعدة بيا]ت ٕاقلميية حمدثة  وٕانشاءلرباءات املتعلقة �علومات املامللكية الصناعية يف ٔامرياك الالتينية من أجل تشجيع تبادل 

 وهيدف تبادل). LATIPATان ٔامرياك الالتينية يف ٕاطار مرشوع (لرباءات املنشورة يف ب¾املتعلقة �علومات املتتضمن 
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البيا]ت ٕاىل ٕاÊحة النفاذ ٕاىل املعلومات التكنولوجية اخلاصة �ملنطقة واملتضمنة يف الرباءات وتوفري منصة مرجعية مشرتكة 
 وجسلت. �لبيا]ت PATENTSCOPEولتيسري تزويد ركن الرباءات  لنرش براءات منطقة ٔامرياك الالتينية وcطالع علهيا

مكتبا للملكية الفكرية يف ٔامرياك الالتينية يف املرشوع  19مكتبا من ٔاصل  16للب¾ان حيث يشارك  عالية جدامشاركة 
 بشلك نشـيط وترسل هذه املاكتب معلوماهتا بشلك منتظم.

ملواصs  2012يلني يف نومفرب ويف هذا السـياق وحتت رعاية هذا املرشوع عقد اج�ع اخلرباء الثامن يف مدينة ميد .21
معلية تعزيز قدرات ماكتب امللكية الفكرية من ٔاجل تقدمي بيا]هتا وانصب الرتكزي عىل تعزيز جودة البيا]ت وتبادل النصوص 

قارير الاكمs لو§ئق الرباءات اليت ميكن البحث فهيا، من قبيل بيا]ت الوضع القانوين وبيا]ت cقتباس والبيا]ت املتعلقة بت
 .وٕانفينيسوركن الرباءات  LATIPATالبحث والفحص اليت يتعني ٕادرا½ا يف منصات 

والويبو واملكتب  لمكتب أالورويب للرباءاتوقع الرؤساء التنفيذيون ل  2012؛ يف أكتوبر ARABPATمرشوع  .22
كية الفكرية يف الب¾ان أالعضاء يف املغريب للملكية الصناعية والتجارية مذكرة تفامه للتعاون عىل وجه اخلصوص مع ماكتب املل 

اتفاق ٔااكدير (مرص وأالردن واملغرب وتونس) دون حرص التعاون عىل هذه املاكتب. ويعزز االتفاق اسـتحداث وتعممي 
وتبادل البيا]ت الببليوغرافية والبيا]ت املصورة وبيا]ت الوضع القانوين وبيا]ت النصوص الاكمs اليت ميكن البحث فهيا 

الرباءات العالية اجلودة اليت تنرشها هذه املاكتب. ومن شأن االتفاق ٔان يتيح لعامة امجلهور النفاذ ٕاىل هذه املعلومات  بشأن
وخادم النرش املغريب  ESPACENETمن خالل منصات املعلومات املتعلقة �لرباءات تباعا ويه منصات ركن الرباءات و

 اءات واملكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية عىل التوايل.اليت ٔانشأهتا الويبو واملكتب أالورويب للرب 

ٕان اللجنة املعنية مبعايري الويبو مدعوة ٕاىل  .23
 2012إالحاطة علام بأنشطة املكتب اQويل لعام 

املتعلقة ٕ�سداء املشورة وتقدمي املساعدة التقنية 
لتكوين الكفاءات ٕاىل ماكتب امللكية الفكرية. 

وسـتكون هذه الوثيقة ٔاساسا للتقرير املعين ا}ي 
، 2013 ٔاكتوبر سـيقدم ٕاىل امجلعية العامة للويبو يف

كام ُطلب ذx خالل دورهتا أالربعني اليت عقدت 
من الوثيقة  190(انظر الفقرة  2011يف ٔاكتوبر 
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