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 املرفق الأول

 ادلامئة املعنية بقانون الرباءاتتقرير بشأأن معل اللجنة  أأوًل.
ىل  72من  عرشينال  ورهتاد النظرخالل الفرتة قيد  الرباءاتعقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون  .2 . 7024يناير  02اإ

 الس يد خمتار وريدة )مرص(. الاجامتعوترأأّس 

 الأنشطة العامة

ىل  72ر املتخذ يف دورهتا التاسعة عرشة، واليت عقدت يف الفرتة من تبعًا للقرا .7 ، واصلت اللجنة 7020فرباير  72اإ
وجودة " 7عىل حقوق الرباءات؛ "التقييدات و الاس تثناءات  "2"امخلسة التالية خالل دورهتا العرشين: معاجلة املوضوعات 

" 2؛ "مهيالرباءات وموّكِ  يورسية التواصل بني مستشار  "4" والرباءات والصحة؛ "0الرباءات، مبا فهيا أأنظمة الاعرتاض؛ "
 ونقل التكنولوجيا".

ىل عدٍد من املقرتحات املقدمة من وفود خمتلفة .0 عداد الأمانة.وواثئق  1واستندت املناقشات يف ادلورة العرشين اإ  من اإ
وقد هيأأت الندوة د تكل املقرتحات من وهجات نظر خمتلفة، وتعمقت اللجنة يف فهم املوضوعات سالفة اذلكر. وانقشت الوفو 

املتعلقة ابس تخدام البدلان لأوجه املرونة يف ة التشاركية لساجل و  2قوق الرباءاتعىل حاملتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات 
دورة اللجنة تكل، فرصة جيدة بشلك خاص لتعرض ادلول الأعضاء خالل ن عقدات االرباءات ذات الصةل ابلصحة، اللت

 تناقش التحدايت واحللول ذات الصةل.جتارهبا يف تنفيذ وتوظيف أأوجه مرونة خمتلفة ول 

انئب املدير العام أأحاط ، 7020امجلعيات اليت عقدت يف ديسمرب ووفقًا للقرار اذلي اختذته وعالوًة عىل ذكل،  .4
امللكية  تعلقة ابلرباءات يف أأنشطة ررانم امل ادلول الأعضاء علامً ابجلوانب  ومدير شعبة التحدايت العاملية ةلقطاع القضااي العاملي

 (.22الفكرية والتحدايت العاملية )الربانم  

خالل "العمل املقبل"واتفقت اللجنة فامي يتعلق ببند  .2 بولية اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، عىل حرص ، دون اإ
ىل التنس يق يف هذه املرحةل.معلها لدلورة احلادية والعرشين عىل تقيص احلقائق   دون أأن يفيض اإ
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 SCP/14/7استندت املناقشات، فامي يتعلق مبوضوع "الاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق" اإىل مقرتحني مقدمني من وفد الربازيل )الوثيقتان  
ىل: "جودة الرباءات، مبا فهيا أأنظمة الاعرتاض(. واستندت املناقشات حول موضوع "SCP/19/6و " مقرتحني من وفدي كندا واململكة املتحدة 2" اإ

" ومقرتحني من وفد الولايت املتحدة الأمريكية 0(؛ "SCP/17/7)الوثيقة  ادلامنرك" ومقرتح من وفد 7(؛ "SCP18/9و SCP/17/8)الوثيقتان 
س بانيا )الوثيقة 4(؛ "SCP/19/4و SCP/17/10)الوثيقتان  رتح قدمته وفود مجهورية كوراي واململكة املتحدة (؛ ومقSCP/19/5" ومقرتح من وفد اإ

ىل مقرتحات مقدمة من وفد SCP/20/11 Revوالولايت املتحدة الأمريكية )الوثيقة  (. واستندت املناقشات املتعلقة مبوضوع "الرباءات والصحة" اإ
( ومن وفد الولايت املتحدة الأمريكية .Corr 7و SCP/16/7يقتان جنوب أأفريقيا نيابًة عن مجموعة البدلان الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية )الوث 

 (.SCP/17/11)الوثيقة 
2

الاس تخدام الشخيص أأو غري التجاري؛ والاس تخدام يف التجارب أأو البحث العلمي؛ ، أأل ويه تناولت الندوة الاس تثناءات والتقييدات امخلسة 

" 2: "تأألفت من الأجزاء الثالثة التاليةقد ف عىل سفن وطائرات ومركبات ررية أأجنبية. و وحتضري الأدوية؛ والاس تخدام السابق؛ واس تخدام أأصنا

ىل  SCP/20/3عرض الأمانة للواثئق من  فعالية مجةل أأمور من بيهنا وعروض من قبل كبري الاقتصاديني وخبريين خارجيني حول  "7؛ "2اإ

وتقدمي ادلول " 0؛ "ة تأأثري القدرات الوطنية يف اس تخدام الاس تثناءات والتقييداتالاس تثناءات والتقييدات دلى تناول الشواغل الإمنائية وكيفي

فرادية بشأأن تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات املذكورة أأعاله  .الأعضاء دلراسات اإ
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ىل املساهامت الواردة واتفقت اللجنة فامي يتعلق مبوضوع "الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباء .6 ات"، استنادًا اإ
يف  3بشأأن كيفية تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات الأربعة املتبقيةدلورهتا التالية وثيقة من ادلول الأعضاء، عىل أأن تعد الأمانة 

ادلول الأعضاء اخملتلفة، مبا يف ذكل التحدايت العملية، دون تقيمي فعالية تكل الاس تثناءات والتقييدات، أأل ويه 
جراءات احلصول عىل ترصحي نظايم من السلطات،  "2" لزاميةومنح الرتا" 0"واستنفاد حقوق الرباءات، " 7"اإ  خيص الإ

ىل اس تخدام املزارعني و/أأو مس تودلي النبااتت لالخرتاعات احملمية مبوجب رراءة" 4"، واس تخدام احلكومات . وابلإضافة اإ
 .SCP/19/6ذكل، س تعقد ندوة ملدة نصف يوم عىل النحو املقرتح يف الوثيقة 

عىل أأن تعقد اللجنة خالل دورهتا احلادية  "جودة الرباءات، مبا فهيا أأنظمة الاعرتاضواتُفق فامي يتعلق مبوضوع " .2
كام اتفقت  4العمل والتعاون عىل الصعيد ادلويل.تقامس فامي بني ادلول الأعضاء بشأأن جتارب  جلسة تبادل معلوماتوالعرشين 

ىل  ،اللجنة همام من أأجل ادلراس تني الآيت ذكرهام وتقداملعلومات الواردة من ادلول الأعضاء، عىل أأن تعد الأمانة استنادًا اإ
" دراسة 2دون حتليالت ول توصيات: " مس تخلصة من حقائقادلورة الثانية والعرشين للجنة حبيث جتمع فهيام معلومات 

واتُفق أأيضًا عىل أأن تعمل الأمانة عىل حتسني الصفحة  .6" ودراسة بشأأن كفاية الكشف7؛ "5النشاط الابتاكريبشأأن 
 .7( يف موقع الويبو الإلكرتوينPCT-PPH) العمل املتعلقة مببادرات تقامسالإلكرتونية 

وتقرر فامي يتعلق مبوضوع "الرباءات والصحة" أأن جتري الأمانة، بأأقىص قدر ممكن من التعاون مع منظمة الصحة  .2
ةل امللكية )ومنظمة التجارة العاملية، دراسة جدوى بشأأن  العاملية يف طلبات  (INNالكشف عن الأسامء ادلولية غري مسجَّ

الهنوض ابلأدوية الابتاكرية، أأن تعد الأمانة دراسة عن دور أأنظمة الرباءات يف وقررت اللجنة أأيضًا و/أأو الرباءات.  الرباءات
 .منواً البدلان ويف تعزيز نقل التكنولوجيا الالزمة لإاتحة الأدوية اجلنيسة والأدوية احملمية مبوجب رراءة يف البدلان النامية/أأقل 

جراء واتُفق عالوًة ع دراسة حول تنفيذ أأوجه املرونة بشأأن خمتلف أأنواع استنفاد احلقوق يف ىل ذكل عىل مناقشة احامتل اإ
 .وحمتوايهتا يف ادلورة التالية للجنة ادلول الأعضاء

هيم"واتفقت اللجنة، فامي يتعلق مبوضوع  .9 "، عىل أأن تنرش الأمانة رسية التصال بني مستشاري الرباءات وموّكِ
عىل صفحة الإنرتنت اخملصصة للمنتدى الإلكرتوين للجنة الرباءات يف شلك أأسهل  SCP/20/9 الواردة يف الوثيقةاملعلومات 

ىل ذكل،  تعمل عىل حتديهثا ابنتظام.و  وأأيرس اس تخداما منالً  ستنظم اللجنة، يف دورهتا املقبةل، ندوة تدوم نصف وابلإضافة اإ
ني وكذكل بعض مستشاري يوم بشأأن رسية املشورة املقدمة من مستشاري  الرباءات والتجارب العملية لبعض املوّكِ

 الرباءات.

ليه اللجنة  .20 من  مزيدٍ مجع " أأن تطلب من الأمانة نقل التكنولوجيابشأأن موضوع "واكن مفاد التفاق اذلي توصلت اإ
زاء نقل التكنولوجيا من الأعضاء واملراقبني يف  الأمثةل والتجارب العملية حول ما يتصل ابلرباءات من حوافز وعراقيل اإ

 ، مع مراعاة البعد اخلاص ابلقدرة الاستيعابية يف نقل التكنولوجيا.البدلان منواً أأقل اللجنة، ول س امي من 

ىل  8كام اتفقت اللجنة عىل حتديث املعلومات املتعلقة ببعض جوانب قوانني الرباءات الوطنية/الإقلميية .22 استنادًا اإ
 ول الأعضاء.التعليقات الواردة من ادل
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والاس تخدام يف التجارب أأو الاس تخدام الشخيص أأو غري التجاري؛ نوقشت يف ادلورة العرشين للجنة الاس تثناءات والتقييدات امخلسة التالية:  
ىل  SCP 20/3)الواثئق  البحث العلمي؛ وحتضري الأدوية؛ والاس تخدام السابق؛ واس تخدام أأصناف عىل سفن وطائرات ومركبات ررية أأجنبية.  (.2اإ

4
ابحلقوق ختل العمل ول تقامس تجات أأي قبول تلقايئ ملن تقتيض العمل والتعاون ل تقامس أأن املناقشات حول اجمتعت يف اللجنة يف هذا الصدد قناعة ب 

 الس يادية لدلول الأعضاء يف معاجلة طلبات الرباءات والرباءات معال ابلقانون املنطبق.
5

 اكري.ينبغي أأن تضم ادلراسة العنارص التالية: تعريف الشخص املاهر ابلفن واملهنجيات املطبقة لتقيمي النشاط الابتاكري ومس توى النشاط الابت 
6

 رشط الكشف المتكيين ورشط ادلمع ورشط الوصف الكتايب.ن تضم ادلراسة العنارص التالية: ينبغي أأ  
7

ىل واثئق العمل الواردة يف جدول أأعامل ادلورة التالية للجنة. .SCP/20/11/Revاتفقت اللجنة أأيضًا فامي يتعلق هبذا املوضوع عىل اإضافة الوثيقة    اإ
8

 http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html 
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 ويضم ملخص الرئيس تلخيصًا للمناقشات اليت دارت يف ادلورة العرشين للجنة. .27

سهام جلنة   يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنيةالرباءات اإ
حلاقاً  .20 ىل هيئات الويبو املعنية لتضمني تقاريرها الس نوية  7020بقرار امجلعية العامة للويبو لعام  اإ بشأأن "توجيه تعلاميت اإ

ىل امجلعيات وصفا لإسهاهما يف تنفيذ التوصيات  ، ترد فامي ييل نصوص البياانت املعنية من جدول أأعامل التمنية"املقدمة اإ
ىل  260للجنة الثامنة عرشة )الفقرات من العرشين دلورة ل 9تخرجة من مرشوع التقرير المتهيدياملس   من الوثيقة  262اإ

SCP/20/13 Prov.:) 

آليات التنس يق .  260" ىل الأمهية البالغة اليت تكتس هيا أ حتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وأأشار اإ
ة أأن تسامه يف توصيات جدول أأعامل اليت طورت من أأجل تنفيذ جدول أأعامل التمنية. ورأأى أأنه من حق اللجن

. وأأعرب عن اعتقاده أأن البند املذكور ينبغي أأن يصري بندا دامئا من جدول 7020و 7027التمنية، مثلام اكن احلال يف 
ن اللجنة بذلت العديد من اجلهود يف  أأعامل جلنة الرباءات، وأأكد أأن ذكل س ميكن اللجنة من وضع التوصيات. وقال اإ

ذ اعامتد جدول أأعامل التمنية، وأأهنا عاجلت عددا من املواضيع اليت تتسم ابلأمهية دلى ادلول الأعضاء هذا اجملال، من
ومضنت تنفيذ التوصيات بشلك متوازن، أأرشكت فيه لك دوةل عضو. وأأعرب عن اعتقاده أأن النظر يف لك 

شرتكة، س ميكن من حتقيق نتاج الترشيعات الوطنية وجتنب أأي نوع من أأنواع الهتميش والعمل عىل الاهامتمات امل 
من جدول أأعامل التمنية، املبادئ الاكمنة يف معل اللجنة.  22طيبة. ورصح أأن تكل النقاط تعد، طبقا للتوصية 

ىل عالقة العمل عىل جودة الرباءات ابلتوصيات  ىل أأن تعزيز البنية التحتية للملكية 22و 20و 2وأأشار الوفد اإ ، واإ
ىل تنفيذ التوصيات املذكورة. وعرب عن اقتناعه بأأن اللجنة قد جنحت يف حتقيق الفكرية ورفع اجلودة ميك ن أأن يؤداي اإ

نه من الرضوري، من هجة  تطور يف جمال نقل التكنولوجيا وتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية. واس تدرك قائال اإ
اعامتد بعض التوصيات املتعلقة بتنفيذ أأخرى، بذل املزيد من اجلهود لتنفيذ تكل التوصيات. وأأوحض أأّن اجملموعة بصدد 

 التوصيات الأخرى اليت وردت يف جدول أأعامل التمنية، وأأعرب عن اس تعداده للتعاون مع ادلول الأعضاء يف اللجنة.

ىل أأن اللجنة بصدد تقيمي كيفية مسامههتا يف تعممي  .262" وحتدث وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة الأفريقية وأأشار اإ
طار معل امللكية الفكرية، وقال جدول أأعام ل التمنية يف جمال معل اللجنة. وأأكد أأن نظام الرباءات يعد عنرصا هاما يف اإ

ىل تزايد الاعرتاف بأأن نظام  نه يؤثر مبارشة عىل التمنية الاجامتعية والاقتصادية الوطنية وعىل الرفاه اجملمتعي. وأأشار اإ اإ
مللكية الفكرية، دون أأن يضمن أأن املصلحة العامة قد أأخذت بعني الرباءات يركز بشدة عىل ضامن حقوق أأحصاب ا

الاعتبار بشلك مالمئ. وأأعرب عن اعتقاد الوفد، من هذا املنطلق، أأن نظام امللكية الفكرية ل يعمل ابلشلك اذلي 
قاش أأكرث اكن يراد بلوغه يف الأصل. وأأقر بأأن اللجنة مل تناقش بعض هذه اجلوانب، وشدد عىل أأمهية أأن يكون الن

انفتاحا ورصاحة يف املس تقبل، فامي يتعلق بأأوجه القصور يف نظام امللكية الفكرية. ورأأى أأن تكل النقاشات ميكن أأن 
ذا ما توفرت الرغبة يف حتسني النظام والالزتام بذكل، كام اكن ذكل رضوراي، سواء  تس تجيب ذلكل الرشط فقط اإ

قابلية النظام لالس مترار يف املس تقبل. وأأعرب الوفد عن ترحيبه  من أأجل مصلحة ادلول الأعضاء أأو من أأجل ضامن
ابلنقاشات اليت جرت مضن اللجنة بشأأن عدد كبري من املسائل، ومهنا الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق 

ىل أأن تتجاوز اجلدل النظري وتتناول املسائل اليت تشلك موض وع نقاش الرباءات وابلرباءات والصحة. ودعا اللجنة اإ
ن اللجنة جيب أأل ترتدد يف مناقشة كيف يمت اس تخدام  حمتدم خارج الويبو، ولكن اللجنة مل تتناولها بعد. وقال اإ

الرباءات يف السوق، أأو كيف تعزز الاس تخدامات املذكورة الابتاكر والمنو التكنولويج والتمنية أأو تكبحها، أأو أأن 
. وعرب عن اعتقاده أأنه ل ميكن توقع أأن تشحذ اللجنة الإرادة امجلاعية أأو ترتدد يف حماوةل تعزيز فهمها لتكل املسائل

ىل نقاشات ملموسة أأكرث  ل من خالل النقاشات الرصحية. وأأكد احلاجة اإ تنجز الأنشطة الرضورية لتحسني النظام، اإ

                                                
9

(، أأتيح مرشوع التقرير المتهيدي لدلورة العرشين SCP/4/6من الوثيقة  22وفقًا لالإجراء اذلي وافقت عليه اللجنة يف دورهتا الرابعة )انظر الفقرة  
ىل ادلورة احلادية والعرشين. ملنتدى الإلكرتوين للجنةللجنة عىل ا  ليعلق أأعضاء ومراقبو اللجنة عليه قبل تقدميه اإ
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من سبيل الغذاء والطاقة  بشأأن كيفية حتسني مسامهة الرباءات يف معاجلة التحدايت اليت تواهجها الإنسانية يف جمالت
دارة الكوارث وتغريات املناخ والتعلمي. وأأعرب عن أأمهل يف أأن يؤسس ذكل لشرتاك مفتوح وبناء يف  والأمن والبيئة واإ
ىل الافرتاض السائد والساذج بأأن منح أأحصاب الرباءات حقوقا أأوسع سيشجع  املسائل الهامة داخل اللجنة. والتفت اإ

ذب الاسترامرات، وأأفاد بأأن ذكل الافرتاض قد فقد مصداقيته حاليا يف ضوء احلقائق يف حد ذاته الابتاكر وجي
ن النقاش  ىل حد الآن اكن أأاكدمييا حبتا، وقال اإ الاقتصادية والتجربة العاملية. ورأأى أأن النقاش اذلي دار يف اللجنة اإ

نحها حقوق امللكية الفكرية، واس تخدام تعلق ابلطريقة املثىل اليت متكن البدلان من حتديد مس توى امحلاية اليت مت 
ىل مواطن املرونة الأخرى. وبني الوفد أأن القيام بدراسة عن تكل املسأأةل  الاس تثناءات والتقييدات، ابلإضافة اإ

س ميكن الويبو من لعب دور مزدوج، فتقدم املساعدة للبدلان وحتدث س ياسات عامة متطورة وخمصصة. وأأضاف أأن 

نقاشا بشأأن اجلوانب املتنوعة لنظام الرباءات واملرتبطة ابلتمنية، وشدد عىل أأمهية النقاش جلنة الرباءات قد بدأأت 
ىل أأن ترتمج تكل النقاشات كعنارص  ليه، وأأعرب عن ترحيبه بتكل اخلطوة الإجيابية وتطلع اإ املذكور ومدى احلاجة اإ

ىل أأن النقاش مل يتناول ب عد العديد من املسائل الهامة، واقرتح النظر ملموسة يف ررانم  العمل. ولفت انتباه اللجنة اإ
دماهجا مضن ررانم  العمل الشامل واملتوازن واملوجه للتمنية، مضن  ىل اإ يف تكل املسائل بشلك صادق وبناء، يؤدي اإ

 جلنة الرباءات.

ل للجنة وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن اعرتاضه عىل الاقرتاح املتعلق بأأن يتضمن جدول الأعام .267"
ىل التعامل مع البند املذكور كبند مؤقت.  الرباءات بندا دامئا. ودعا اإ

وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية. وأأعرب عن  .260"
 اعتقاده أأن البند املذكور ليس بندا دامئا بل مؤقتا.

رية التش يكية ابمس مجموعة أأورواب الوسطى والبلقان، وساند البيانني الذلين أأدىل هبام وفدا وحتدث وفد امجلهو  .264"
 الولايت املتحدة الأمريكية والياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء.

وأأعرب ممثل ش بكة العامل الثالث عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا عندما حتدث ابمس  .262"
 "الأفريقية.اجملموعة 

  املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية ادلامئةتقرير بشأأن معل اللجنة  اثنيًا.
عقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية، خالل الفرتة قيد  .24

ىل  4الثالثني )من  البحث، دورتني، أأي ادلورة ىل  22( وادلورة احلادية والثالثني )من 7020نومفرب  2اإ مارس  72اإ
 (. وترأأس الك ادلورتني الس يد عادل املاليك )املغرب(.7024

 العالمات التجارية
نظرت اللجنة خالل دورهتا الثالثني يف النسخة املعدةل من "دراسة عن حامية أأسامء البدلان"  .22

مرشوع وثيقة مرجعية مراجع عن حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما ( ويف ".SCT/29/5 Rev )الوثيقة
وأأيد عدد كبري من الوفود مواصةل العمل عىل هذا املوضوع. واقرتح بعض الوفود (. SCT/30/4" )الوثيقة كعالمات جتارية

ماكنية صياغة توصية مشرتك ة يف هذا اجملال يف املس تقبل. وطلبت وفود أأخرى الاس مترار يف ذكل العمل، مبا فيه العمل عىل اإ
ضافية بشأأن جوانب حمددة من املوضوع، مثل دور البدلان بوصفها صاحبة العالمة.  جراء دراسة اإ  اإ

ونظرت اللجنة خالل دورهتا احلادية والثالثني يف اقرتاح تقدم به وفد جاماياك خبصوص مرشوع توصية مشرتكة  .26
(. وأأيد عدد من الوفود هذا الاقرتاح، ولكن بعضها رأأى أأنه SCT/31/4ية أأسامء البدلان )الوثيقة بشأأن الأحاكم املتعلقة حبام

ىل مزيد من التطوير. أأما وفود أأخرى، فاعتربت أأنه من السابق لأوانه الرشوع يف مفاوضات قامئة عىل النصوص  حيتاج اإ
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ضافية عىل اللواحئ والإجراءات السارية حاليا وفّضلت تكريس املزيد من التحليل للقضااي الوجهية، مثل تداعيات أأ  ية حامية اإ
ىل دورة اللجنة املقبةل.. بشأأن العالمات ىل  وبنّي وفد جاماياك أأنه عىل اس تعداد لتطوير اقرتاحه والتقّدم به اإ وخلص الرئيس اإ

ضريا لتكل ادلورة، سوف أأن اللجنة سوف تنظر يف صيغة مراجعة لقرتاح وفد جاماياك يف دورهتا الثانية والثالثني. وحت
يعمل وفد جاماياك، مبساعدة الأمانة، عىل تعديل اقرتاحه يف ضوء التعليقات املقّدمة يف ادلورة احلالية فضال عن التعليقات 

 الإضافية اليت تقّدهما الوفود قبل دورة اللجنة الثانية والثالثني.

ثةوعالوة عىل ذكل، اس تعرضت الأمانة أأثناء ادلورتني معلومات  .22 جوانب التوسع يف نظام أأسامء احلقول عىل  عن حمدَّ
ن تبقهيا عىل عمل أأ ذه املس تجدات وطلبت من الأمانة املتصةل ابلعالمات التجارية، وأأحاطت اللجنة علام هب (DNS)الإنرتنت 

 احلقول. ابلتطورات اجلارية يف نظام أأسامء

 التصاممي الصناعية
ىل الوثيقة التصاممي الصناعيةيف جمال امي يتعلق بعمل اللجنة وف .22 )مسائل تتعلق بعقد مؤمتر  WO/GA/46/9، يشار اإ

 دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي(.

 البياانت اجلغرافية
ىل اللجنة يف دورهتا الثالثني ابقرتاح بشأأن وضع ررانم  معل من شقني  .29 تقدم وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ

ىل أأن هذا الاقرتاح قُِدم يف بداية (. SCT/30/7ة للجنة )الوثيقة خبصوص البياانت اجلغرافي وأأشار عدد من الوفود اإ
ىل املزيد من الوقت للنظر فيه. يف حني رأأى عدد كبري من الوفود أأنه ينبغي للجنة مواصةل  الاجامتع فقط وأأن هناك حاجة اإ

ية البياانت اجلغرافية يف نظام أأسامء حقول الانرتنت. العمل عىل البياانت اجلغرافية مبا يف ذكل مسائل أأخرى من قبيل حام
ىل تقدمي اقرتاحاهتا فامي خيص هذا البند من جدول الأعامل يف الزمن احملدد قبل  وأأفاد رئيس ادلورة أأن مجيع الوفود مدعوة اإ

 انعقاد ادلورة املقبةل للجنة. 

العمل عىل البياانت اجلغرافية، قّدمت أأحدهام  ونظرت اللجنة خالل دورهتا احلادية والثالثني يف اقرتاحني خبصوص .70
عداد دراسة اس تقصائية حديثة لنظم البياانت اجلغرافية الوطنية القامئة  ىل اإ الولايت املتحدة الأمريكية. ويريم الاقرتاح الأول اإ

يطاليا ومجهورية (. والثاين هو اقرتاح مشرتك، قدمته وفود امجلهورية التش يكية وأأملانيا وهنغارايSCT/31/7)الوثيقة   واإ
مودلوفا وسويرسا، خيص حامية البياانت اجلغرافية وأأسامء البدلان يف نظام أأسامء حقول الإنرتنت 

 (..SCT/31/8 Rev )الوثيقة

. يف حني أأن SCT/31/7وأأيد عدد من الوفود الاقرتاح اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة الأمريكية الوارد يف الوثيقة  .72
 تؤيده. وفوًدا أأخرى لو 

يطاليا ومجهورية مودلوفا و  .77 أأيد عدد من الوفود الاقرتاح املشرتك بدمع من امجلهورية التش يكية وأأملانيا وهنغاراي واإ
ىل مزيد من الوقت للتفكري فيه أأو أأهنا .  .SCT/31/8 Revوسويرسا الوارد يف الوثيقة وبّينت وفود أأخرى أأهنا حتتاج اإ

 تؤيّده. ل

ىل  .70 ىل اتفاق حول هذه اأأنه مبوخلُص الرئيس اإ ىلائلملسا أأن الوفود مل تتوصل اإ ن اللجنة سوف تعود اإ النظر فهيا  ، فاإ
 يف دورهتا املقبةل.
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سهام  التمنية جدول أأعاملالتوصيات املعنية من اللجنة يف تنفيذ  اإ
حلاقا بقرار امجلعية العامة للويبو لعام  .74 ىل هيئات الويبو املعنية لتضمني تقاريرها الس نوية  7020اإ بشأأن "توجيه تعلاميت اإ

ىل امجلعيات  املس تخرجة  البياانتنص  أأدانه رديوصفا لإسهاهما يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنية"، املقدمة اإ
 :(.SCT/31/10 Provالوثيقة من  726و 722الفقراتن ) للجنة ادية والثالثنياحلادلورة تقرير من مرشوع 

، أأن تُدرج مسأأةل جدول أأمعل التمنية كبند من بنود ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية ،فد مرصطلب و   .722"
اليت  تمنيةجدول أأعامل ال  توصيات من 22لتوصية جدول أأعامل الاجامتعات املقبةل لهذه اللجنة. وذكر الوفد اب

وتأأخذ يف تنص عىل أأن أأنشطة الويبو  لوضع القواعد ينبغي أأن تكون شامةل وقامئة عىل توجيه الأعضاء 
احلس بان خمتلف مس توايت التمنية وتأأخذ بعني الاعتبار حتقيق توازن بني التاكليف واملنافع وتكون معلية قامئة 

آراء الأطراف املعنية عىل املشاركة تأأخذ بعني الاعتبار مصاحل لك ادلول الأع ضاء يف الويبو وأأولوايهتا وأ
وأأفاد الوفد بأأن الوفود قد تناولت الفئة أألف من جدول  أأمانة الويبو. وتكون مامتش ية مع وهجة نظرالأخرى 

ن اقرتاح الرئيس بشأأن املساعدة  ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات. أأيًضا املتعلقةأأعامل التمنية،  وقال الوفد اإ
ب الوفد نية يتضمن أأحاكًما فعليًة ملادة املساعدة التقنية التق  اليت س تدرج يف معاهدة قانون التصاممي، ورحَّ

ىل اللجنة بشأأن العمل عىل النص اخلاص ابملساعدة التقنية .  أأيضًا ابللزتام ابلولية املمنوحة من امجلعية العامة اإ
ىل مواصةل ن مجموعة جدول أأعامل التمنية تتطلع اإ جياد حل لأأقواس املوجودة وقال اإ  تبس يط النص من خالل اإ

يف بعض الأحاكم احلالية بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات من أأجل البدلان النامية والبدلان الأقل 
ىل تنفيذ معاهدة مس تقبلية حممتةل لقانون التصاممي.  "منوًا، وتتطلع اإ

نه يعتقد أأن جدول أأعامل التمنية قد مُعِّم متامًا يف أأنشطة وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، .   726" وقال اإ
وذكر أأنه  الويبو يف جمال التصاممي الصناعية والعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية، مبا يف ذكل معل اللجنة.

ية املتعلق بوضع يعتقد أأن العمل املتعلق مبعاهدة قانون التصاممي خالل دورة اللجنة يسامه يف جدول أأعامل التمن 
ن املفاوضات ُأجريت بطريقة شامةل وقامئًة عىل توجيه  .22القواعد واملعايري، ل س امي التوصية  ومىض يقول اإ

ن املفاوضات وضعت يف الاعتبار ادلراسة اخلاصة ابلآاثر احملمتةل لعمل اللجنة، مبا يف ذكل  الأعضاء، واإ
ن اإ  وأأردف قائاًل  ملس توى التطورات والتاكليف والفوائد.املساعدة التقنية، اليت أأولت الاعتبار الواجب 
أأن يسهم يف حتسني البيئة، ونتيجة ذلكل سوف يُمكِّن  من شأأنهتبس يط الإجراءات الشلكية لطلبات التصاممي 

ىل السوق. وأأضاف الوفد أأن تنفيذ معاهدة قانون التصاممي سوف يُفيد  مزيدًا من املستمثرين من ادلخول اإ
وذكرت اجملموعة ابء  النامية والبدلان الأقل منوًا، ل س امي الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف تكل البدلان.البدلان 

 أأيضًا أأن العمل اذلي ُأجِنز يف اللجنة بشأأن العالمات التجارية والبياانت اجلغرافية يسامه أأيضًا يف زايدة الفهم.
ز التمنية الاقتصادية، ويه هدف حتقق ن زايدة الاسترامر يف الاقتصاد ماإ وقال الوفد أأيضًا  ن شأأهنا أأن تُعّزِ

ن اجملموعة ابء تعتقد أأنه ميكن الاس مترار يف تنفيذ  من خالل تنفيذ جدول أأعامل التمنية. ويف اخلتام، قال الوفد اإ
جيابية يف جمال اللجنةجدول أأعامل التمني  ."ة بطريقة اإ

 اللجنة املعنية مبعايري الويبو ًا.لثاث
ىل  27يف الفرتة من  الرابعةة قيد النظر، عقدت اللجنة املعنية مبعايري الويبو دورهتا خالل الفرت  .72 .  7024 مايو 26اإ

 دة أأوكساان ابركيتا )أأوكرانيا(. وترأأست الاجامتع الس ي

 اعامتد جدول الأعامل
ىل الوثيقة  .76 واقرتح  التمنيةوفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل . وحتدث CWS/4/1 Provاستندت املناقشات اإ

دراج بند جديد يكون نصه " سهام اللجنة يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنيةاإ . وعربت الوفود "اإ
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عادة صياغة عنوان البند خالل املناقشات عن وهجات نظر خمتلفة  من مرشوع  4بشأأن البند اجلديد املقرتح وبشأأن احامتل اإ
 لتغطية البند اجلديد املقرتح بشلك رصحي. جدول الأعامل

ىل اتفاق بشأأن  .72 ثر اس تكامل املناقشات غري الرمسية ونظرًا لعدم التوصل اإ الأعامل، عىل رفع  جدولواتفقت اللجنة اإ
تنظمي مشاورات غري رمسية بشأأن هذا الأمر، وهتيئة الظروف اليت تتيح اس مترار املكتب ادلويل اجللسة. وطلب الرئيس من 

عايتحقق اتفاق بشأأن مرشوع جدول الأ شاورات حىت امل  رمسيا دة عقد الاجامتع لعامتد جدول الأعامل عامل، حبيث يتس  ى اإ
 .حسب ما تقتضيه الإجراءات الرمسية الأعاملمواصةل و 

 املشاورات غري الرمسية بشأأن الأنشطة العامة
ىل  22ااي املدرجة حتت البنود ملناقشة القض 7024مايو  22و 24يف جلسات تشاور غري رمسية  تقدعُ  .72 من  22اإ

وينبغي تأأكيدها رمسيا عند اس تئناف  مرشوع جدول الأعامل املقرتح. وينبغي اعتبار اس تنتاجات هذه املناقشات غري رمسية.
 اجللسة العامة رمسيا.

نشاء هممة جديدة  .79 حق املؤلف لإدراج  XMLعداد قاموس بياانت وخمططات لغة الرتمزي املوسعة لإ ونوقش مقرتح ابإ
واقرُتح خالل املشاورات تعديل عنوان املهمة اجلديدة حبيث تقترص عىل دراسة  .ST.96للمصنفات اليتمية يف معيار الويبو 

وتقدمي تقرير بشأأن نتاج  حق املؤلف للمصنفات اليتميةبياانت تعريف من أأجل توحيد  ST.96الويبو توس يع معيار جدوى 
عداد قاموس بياانت وخمططات لغة لإ  أأمكن ذكل، لتقدمي مقرتح تنظر فيه اللجنة خالل دورهتا التالية ما ادلراسة، مىت

 .ST.96لإدراج حق املؤلف للمصنفات اليتمية يف معيار الويبو  XMLالرتمزي املوسعة 

نشاء املهمة اجلديدة، عربت بعض الوفود عن حتفظات وأأعلنت أأهنا  .00 غري مس تعدة وبيامن أأيدت عدة وفود مقرتح اإ
نشاء هذه املهمة اجلديدة خالل النقاش غري الرمسي. وابلتايل، مل يس تمكل النقاش.وافقة عىل ملل  اإ

ىل املكتب ادلويل لإجراء و " املامرسات السابقة –ترقمي الطلبات وطلبات الأولوية "ان واعُتمد الاس تبي .02 طلب اإ
 .ة مبعايري الويبوللجنة املعنيوتقدمي النتاج خالل ادلورة التالية اس تقصاء 

فرقة العمل الرتكزي عىل من . والُتمس ST.14ابلتقرير املرحيل عن معل فرقة العمل املعنية ابملعيار  علامً وأأحيط  .07
 .س ندات غري الرباءاتابل التوصيات املتعلقة 

واس ُتعرض ترتيب املساعدة من أأجل وتقرير املرشف عىل فرقة العمل،  XML4IPل فرقة معل عامبأأ  علامً أأحيط و  .00
عداد املرفق السادس  من خمطط لغة  7.0النسخة ختطط لس تكامل تطوير  XML4IPفرقة معل . وُذكر أأن ST.96للمعيار اإ

عداد املرفقني اخلامس والسادس 7024الرتمزي املوسعة يف   .ومن مث الانهتاء من اإ

توصية بشأأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات واحلوامض الأمينية ابس تخدام لغة " ST.26 معيار الويبوواعُتمد  .04
دراج مالحظة حتالرتمزي املوسعة" ملطالبة ماكتب امللكية الصناعية بتأأجيل  ST.26يف معيار الويبو  ريرية. واعُتمد اإ

ىل اتفاق بشأأن  يف دورهتا التالية للجنة املعنية مبعايري الويبوحىت تتوصل ا اس تعدادات تنفيذ املعيار التوصيات املتعلقة اإ
ىل  ST.25ابلنتقال من معيار الويبو   .ST.26اإ

. ولوحظ بشلك خاص أأن ابلوضع القانوينفرقة العمل املعنية علامً بنتاج معل  للجنة املعنية مبعايري الويبواوأأحاطت  .02
بياانت الوضع القانوين للرباءات بني عزيز تبادل فرقة العمل اتفقت مبدئيًا عىل أأنه ينبغي للمعيار اجلديد أأن يوفر توصيات لت

الصناعية وماكتب امللكية الصناعية وموفري بياانت خديم معلومات امللكية تتيسريًا لنفاذ مس  ماكتب امللكية الصناعية ركفاءة 
ىل تكل البياانت.ومعوم امجلاهري والأطراف الأخرى املهمتة امللكية الصناعية   اإ
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 .7عىل مرفقه رمق وأأحيط علامً ابملالحظات التحريرية  ST.60واعُتمدت مقرتحات مراجعة معيار الويبو  .06

فرقة العمل املعنية بتوحيد ابلتقرير املرحيل بشأأن العمل اذلي أأجنزته علامً  للجنة املعنية مبعايري الويبووأأحاطت ا .02
وفقًا هل للنظر فهيا واعامتدها يف  ةتقدمي مقرتح معايري الويبو اجلديد واعمتدت التقومي املقرتح، واذلي ينبغي العالمات التجارية

 ادلورة التالية للجنة.

الويبو وحتديهثام ابنتظام.  دليليف  2.2و 6.2عىل أأنه ينبغي الإبقاء عىل اجلزأأين واتفقت اللجنة املعنية مبعايري الويبو  .02
يف دليل الويبو ووافقت عىل اس تحداث هممة من  2لتحديث اجلزء  ية مبعايري الويبو خطة معل مبدئيةواعمتدت اللجنة املعن 

 .من دليل الويبو 2تواصلني للجزء احلفظ والتحديث امل جديدة لضامن 

واملكتب ادلويل للرباءات كتب الأورويب املقدم من امل علامً ابلتقرير املرحيل  ووأأحاطت اللجنة املعنية مبعايري الويب .09
دخول الطلبات ادلولية املنشورة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، واملتعلق بتضمني قواعد البياانت معلومات حول 

 .وعدم دخولها، حسب احلال، يف املرحةل الوطنية )الإقلميية(

دراك أأهنا مع ونظرت اللجنة يف قامئة همام اللجنة املقرتحة واتفقت عىل صيغهتا الهنائية  .40 حبيث س تخضع للتحديث اإ
لهيا يف هذه ادلورة الرابعة  .تعكس التفاقات اليت توصلت اللجنة اإ

وممثل املكتب الأورويب وفود كندا وأأملانيا ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس والولايت املتحدة الأمريكية وقدمت  .42
لغة الرتمزي تتناول ططها بشأأن اس تخدام معايري الويبو اليت للرباءات س تة عروض. وأأحاطت اللجنة علامً بأأنشطهتا الأخرية وخ 

 .املوسعة

سداء املشورة وتقدمي املساعدة التقنية لتكوين الكفاءات لفائدة ماكتب امللكية الصناعية يف س ياق ولية اللجنة  اإ
 املعنية مبعايري الويبو

الثاين( بشأأن أأنشطة املكتب ادلويل ذات الصةل أأحاطت اللجنة املعنية مبعايري الويب علامً ابلتقرير )انظر املرفق  .47
معايري معلومات فامي يتعلق بنرش  سداء املشورة وتقدمي املساعدة التقنية لتكوين الكفاءات لفائدة ماكتب امللكية الصناعيةابإ 

الأربعني اليت  ، وذكل بناًء عىل طلب امجلعية العامة للويبو يف دورهتا7020امللكية الصناعية اليت اضطلع هبا خالل عام 
 .7022عقدت يف أأكتورر 

نفاذرابعًا.   تقرير عن معل اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
نفاذ )اللجنة( .40 ىل  0 يف الفرتة من التاسعةدورهتا  ،الفرتة قيد النظر، أأثناء عقدت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ  2اإ

 )أأملانيا(. وترأأس الاجامتع السفري توماس فيتشن .7024 مارس

 الأنشطة العامة
 ررانم  العمل التايل: تاسعةوتناولت ادلورة ال  .44

 ؛ممارسات الأنظمة البديةل لتسوية منازعات امللكية الفكرية وطرق معلها (2)

نفاذ اجلارية بغية تقليص جحم سوق و  (7) الإجراءات أأو التدابري الوقائية أأو التجارب الناحجة لس تكامل تدابري الإ
 ة أأو املقرصنة.املقدّل  املنتجات
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ىل عروض .42 طار البند ) 10.اري خب 77 وتناولت اللجنة ررانم  العمل استنادا اإ ، قدم تريفور ( من ررانم  العمل2ويف اإ
عداد ورقة املعلومات الأساس ية حول  نفاذ كوك، احملايم اذلي كّفته اللجنة ابإ الإجراءات البديةل لتسوية املنازعات كأداة لإ

نفاذ ، ورقته اليت مشلت ما ييل: فكريةحقوق امللكية ال أأنواع الإجراءات البديةل لتسوية املنازعات اليت قد تُس تخدم يف اإ
نفاذ حقوق امللكية ؛ و امللكية الفكريةحقوق  الأطر القانونية والتنظميية لالإجراءات البديةل لتسوية املنازعات يف س ياق اإ
نفاذ حقوق امللكية الفكريةفوائد وأأوجه قصور الإجراءات البديةل لت ؛ و الفكرية الاس تخدام احلايل ؛ وسوية املنازعات كأداة لإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية . وتىل ذكل عرض الأمانة لأنشطة مركز الويبو للتحكمي لالإجراءات البديةل لتسوية املنازعات لإ
ليه مبوجب  ساطة والتحكمي والتحكمي املعجل وقرارات و اخلاصة ابل قواعد الويبووالوساطة، مبا يف ذكل عدد القضااي احملاةل اإ

 ؛ وتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول عىل الإنرتنت.اخلرباء

دارة حقوق امللكية الفكرية بوزارة التجارة يف  .46 مت بعد ذكل مخسة عروض عن التجارب الوطنية. وعرضت اإ وقّدِ
طار قضااي امللكية الفكرية قبل رفعها أأمام و مكبوداي الآلية الأّولية البديةل لتس ية املنازعات واخلدمات الاستشارية املقّدمة يف اإ

القضاء. وعرض املعهد الوطين حلقوق املؤلفني يف املكس يك خمتلف الآليات البديةل لتسوية املنازعات اليت يتيحها املعهد، مبا 
جراءات التسوية الإدارية واملصاحلة والوساطة والت حكمي. وعرض مكتب كوراي للملكية الفكرية معل اللجنة املعنية فهيا اإ

ابلوساطة يف املنازعات املتعلقة حبقوق امللكية الصناعية اليت أأنشئت داخل املكتب الكوري، وحتدث عن خطط املكتب 
س بانيا، التابع نعاش هذه الهيئة. وحتدث انئب املدير العام لهيئة امللكية الفكرية يف اإ ىل اإ ة لوزارة التعلمي والثقافة الرامية اإ

س بانيا، ورشح  والرايضة، عن أأنظمة تسوية املنازعات املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة خارج النظام القضايئ يف اإ
الصالحيات السارية والعضوية واملامرسات واخليارات املمكنة للمس تقبل. وعرض الأس تاذان ابرتن وكورر من كية وسرتن 

قوق يف الولايت املتحدة الأمريكية التقرير اذلي أأعّداه ملكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات اكليفورنيا للح
طار املنازعات الوطنية وادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية.  التجارية، فوصفا بعض الس بل البديةل لتسوية املنازعات املتاحة يف اإ

بأأملانيا، وسابني فهرنغر، حمامية من  غزيلشافت-فراوهوفرر مايلك غروب، من مؤسسة ويف اخلتام، حتدث لك من ادلكتو 
ىل الس بل البديةل لتسوية املنازعات يف قضااي امللكية الفكرية، ول زاء اللجوء اإ س امي ما  المنسا، عن وهجات نظر قطاع الأعامل اإ

 خيص اجلامعات ومؤسسات البحث.

طار البند ) .42 ذاكء الاحرتام للملكية 7ويف اإ ( من ررانم  العمل، قّدمت الأمانة أأنشطهتا يف س ياق التوعية من أأجل اإ
قلميية أأخرى. وحتدث أأمني السجل  ذاكء الوعي"، ُعرضت أأربع جتارب وطنية وجتربة اإ طار البند الفرعي "اإ الفكرية. ويف اإ

رساء ثقافة احرتام امللكية الفكرية"؛ وعرض مكتب سلوفاكيا للملكية الوطين يف كوس تارياك عن مرشوعه الوطين الرايم اإ  ىل "اإ
نفاذها حتت عنوان "الوعي ابمللكية الفكرية  تعلمي امللكية  –الصناعية مرشوعه الرائد لإذاكء الوعي العام ابمللكية الفكرية واإ

نفاذ امللكية الفكرية"؛ وحتدث مكتب ترينيدا –الفكرية  ذاكء الاحرتام وتوابغو للملكية  داإ الفكرية عن مرشوعه الوطين حول اإ
ىل ماكحفة القرصنة  للملكية الفكرية؛ وتطرقت اللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية يف جنوب أأفريقيا عن محلهتا الرامية اإ

دارة امللكية الفكرية والتنافس ية التابعة جلامعة ادل”Be your Own Buy your Own“حتت شعار  ول العربية ؛ وحتدثت اإ
ىل ماكحفة القرصنة والتقليد والغش التجاري، وعرضت أأفالم رسوم متحركة تتناول بأأسلوب فاكيه أأمهية  عن هجودها الرامية اإ

 حقوق امللكية الفكرية.

طار البند الفرعي "مناذج الأعامل اجلديدة"، عرض .42 املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية  ويف اإ
 لربجميات منلس تخدام القانوين تعزيز الامبا يف ذكل نشاط ل بريو محالت مديرية حق املؤلف، يف ( INDECOPI) الفكرية

حتت  القطاع السمعي البرصي اخلاصلتعاون مع اباليت نظمت ماكحفة القرصنة  ومحةلالصغرية واملتوسطة،  الرشاكت طرف
لإشارات البث للحد من الاس تخدام غري املرشوع  ةلوامحل ،"ةالأصلي رشاء املنتجات، املنتجات بشلك قانوين"رشاء شعار 

 السمعية البرصية، ومحةل لتشجيع الاس تخدام القانوين للموس يقى والأفالم يف خدمات النقل الربي واملصنفاتواملنتجات 

                                                
10

ىل  WIPO/ACE/9/3 من الواثئق   WIPO/ACE/9/27 وWIPO/ACE/9/26 ، وWIPO/ACE/9/24اإ



WO/GA/46/7 Rev. 
Annex I 
10 

 الاجامتعية بعنوان . ورشحت مؤسسة الثقافة القانونية "فونداسا ليغلنا كولتورا" من بولندا نتاج امحلةلواملشاريع التعلميية
ذاكء الوعي يف جمال حامية امللكية الفكرية. وقّدم املرصد الأورويب ملراقبة التعدايت عىل حقوق  ىل اإ "الثقافة القانونية" الرامية اإ

اتحة خمتلف أأنواع املواد احملمية حبق  امللكية الفكرية تقريرا عن خمتلف مناذج الأعامل املس تنبطة يف قطاع الأعامل هبدف اإ
 املؤلف وتوفريها عرب التكنولوجيا الش بكية.

طار البند الفرعي "أأمن سالسل الإمداد"، عرضت املفوضية الأوربية .49 ررام، مبادراهتا لتحفزي ويف اإ ستباقية ااتفاقات  اإ
عىل الضوء  ت، وسلطامللكية الفكريةحلقوق  اخملالفة التجارية شامةل بني أأحصاب املصلحة ملنع تطور وانتشار الأنشطة طوعية

آخرها، وتتعلق الأوىل "الاحرتاز الاكيف"مبادريت  مقديم مذكرات التفامه بني أأحصاب احلقوق و ابس تخدام  يف أأول العملية وأ
 عىل نطاق واسع. سل التوريدسالوالثانية ابس تخدام تدقيق ادلفع، و التوزيع خدمات 

طار البند الفرعي "التدابري الوقائية يف احمليط الش بيك"، .20 عرضت ثالث جتارب وطنية وجتربتان من قطاع  ويف اإ
طار تعديل بعض القوانني الترشيعية لالحتاد الرويس  الأعامل. وحتدثت وزارة الثقافة لالحتاد الرويس عن الإجراء املتاح يف اإ

نني بشأأن حامية احلقوق الفكرية يف ش باكت املعلومات والتصالت، ومرشوع القانون الاحتادي بشأأن تعديل بعض القوا
الترشيعية لالحتاد الرويس من أأجل وقف التعدايت عىل حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف ش باكت املعلومات والتصالت. 

ىل معلهام وهام: " (MPA)وتطرقت مجعية الأفالم السيامنئية  آليتني طوعيتني واإ نشاء أ ىل اإ " 2يف الولايت املتحدة الأمريكية اإ
نذار حبق املؤلف وهيئ  " ومحةل الإبداع 7مركز معلومات حق املؤلف يف الولايت املتحدة الأمريكية؛ " –ته الرقابية نظام الإ

وحتدث مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية عن اجلهود املبذوةل من أأجل التصدي للتعدي عىل امللكية يف اململكة املتحدة. 
 وفهم سلوك املس هتكل ومبادرات قطاع الأعامل والتعلمي والتدابري يةالترشيع  الأطرالفكرية يف الش باكت، مبا يف ذكل 

س بانيا لهيئة عامالدير املوالتحدايت التكنولوجية. ورشح انئب   ، التابعة لوزارة التعلمي والثقافة والرايضة،امللكية الفكرية يف اإ
نرتنت، الإجراء الإداري والقضايئ اخلاص حبالت التعدي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة اليت ي رتكهبا موردو خدمات الإ

طار منوذج  أأليبااب. وعرضت مجموعة 7027واذلي بدأأ العمل به يف مارس  الصينية ممارساهتا يف جمال حامية امللكية الفكرية يف اإ
نشاء نظام ش بيك محلالقامئ عىل الإنرتنت، مبا يشمل مجموعة أأمور مهنا  أأعاملها ، ت الصةلذا الشاكوىوتقدمي مللكية الفكرية اية ااإ

زاء  ووضع س ياسة أأساس ية مناس بة، واختاذ تدابري استباقية ملاكحفة القرصنة، والعمل مع خمتلف الرشاكء واتباع هُن  متعّددة اإ
جيابية يف جمال حامية  رشادات اإ جراءات خارج الش باكت ملاكحفة التقليد يف املصدر، وتقدمي اإ حامية امللكية الفكرية، وتنفيذ اإ

 .حتدايتو صعوابت ما يتعلق بذكل من ومشاطرة امللكية الفكرية، 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكريةوأأحاطت اللجنة علام ابلعرض اذلي قدمته الأمانة بشأأن  .22 ، أأحدث أأنشطة الويبو يف جمال اإ
ىل تعزيز التن  ذاكء الوعي، والأنشطة الرامية اإ س يق ومهنا تقدمي املساعدة لدلول الأعضاء يف جمالت الترشيع والتدريب واإ

 11.لملكية الفكريةل حرتام الا والتعاون بشلك مهنجي وفعال عىل الصعيد العاملي لإذاكء

العمل عىل ررانم  العمل  دورهتا العارشةأأن تواصل يف  وفامي خيص العمل املقبل للجنة، اتفقت هذه الأخرية عىل .27
الإجراءات أأو التدابري الوقائية أأو "، و"معلهاممارسات الأنظمة البديةل لتسوية منازعات امللكية الفكرية وطرق : "احلايل

نفاذ اجلارية بغية تقليص جحم سوق املنتجات املقدّل   ".ة أأو املقرصنةالتجارب الناحجة لس تكامل تدابري الإ

سهام   يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنيةالاستشارية لجنة ال اإ
حلاقاً  .20 ىل هيئات الويبو املعنية لتضمني تقاريرها الس نوية بشأأن "تو  7020بقرار امجلعية العامة للويبو لعام  اإ جيه تعلاميت اإ

ىل امجلعيات وصفا لإسهاهما يف تنفيذ التوصيات  املس تخرجة من  البياانت أأدانه ، ترداملعنية من جدول أأعامل التمنية"املقدمة اإ
 (.27-42، الفقرات .WIPO/ACE/9/29 Prov للجنة )الوثيقة التاسعةمرشوع ملخص الرئيس لدلورة 

                                                
11

 WIPO/ACE/9/11 الوثيقة 
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من جدول أأعامل التمنية، وتوصيات  42وحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية ورأأى أأن التوصية  .42"
وجهية أأخرى، مثل التوصية اخلاصة بتكوين الكفاءات واملساعدة التقنية، لها صةل مبارشة بصالحيات اللجنة. وشكر 

واء بشأأن التدابري الوقائية للحد من سوق السلع املقدّلة أأو املقرصنة الأمانة ومقديم البياانت عىل التجارب املفيدة، س
ن اجملموعة تعتقد أأن  أأو بشأأن الآليات البديةل لتسوية املنازعات، اليت ُعرضت خالل ادلورة التاسعة للجنة. وقال اإ

ذاكء الاحرتام للملكية ال ثراء النقاش حول كيفية اإ جيابية يف اإ فكرية. غري أأن اجملموعة ترى تكل الأنشطة متثّل مسامهة اإ
ذاكء الاحرتام للملكية  أأنه ل يزال يتعنّي عىل اللجنة توس يع نطاق املناقشات لتجعلها متسقة مع الهدف املمتثّل يف اإ

نفاذ امللكية الفكرية. وأأوحض أأن الس ياسات والأنشطة اليت تُس تنبط  الفكرية، وهو مفهوم أأوسع وأأمشل ركثري من جمّرد اإ
ىل  ذكل املفهوم ل تس تفيد من رشعية أأكرب حفسب، بل من املرحج أأن تكون فعاةل أأيضا لأهنا قامئة عىل فهم استنادا اإ

نه ينبغي للجنة، يف رأأي اجملموعة، أأن  أأمعق لأأس باب الاكمنة وراء حالت التعدي عىل امللكية الفكرية. ومىض يقول اإ
جملموعة ترى، ابلرمغ من بعض التقدم اذلي أأحرزته تسرتشد بذكل يف حتليل التجارب املعروضة علهيا. وأأضاف أأن ا

الويبو معوما، واللجنة خصوصا، أأن الطريق ل يزال طويال لتنفيذ جدول أأعامل التمنية عىل أأمكل وجه. واس تطرد قائال 
ن أأعضاء اجملموعة يقّرون بأأن العمل يف تطّور وأأنه يقتيض، ابلتايل، تغيري المنوذج املُتّبع يف تنفيذ الأنشط ة املؤسس ية، اإ

حىت يتس  ى الوفاء ابلولية اليت اتفقت علهيا ادلول الأعضاء. وأأخريا أأعرب الوفد عن أأمل اجملموعة يف أأن متكّن 
الأنشطة اليت س ُتحّدد لدلورة العارشة من الإسهام يف حتسني معل اللجنة صوب هذا الاجتاه، مع احلرص دوما عىل 

لهدف الهنايئ املمتثّل يف وضع ررانم  متوازن يتناول مصاحل لك الاهتداء بتوصيات جدول أأعامل التمنية واب
 الأعضاء. ادلول

ن اعامتد توصيات جدول أأعامل التمنية يف عام  .49"  7002وحتدث وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة الأفريقية وقال اإ
ن ذكل اكن مبثابة منعطف كبري يف املنظمة ووّجه رساةل واحضة بأأن املنظمة بصدد تبين  مفهوم التمنية. وأأضاف قائال اإ

ن امجلعية العامة لعام  أأسفر عن اعامتد امجلعية العامة للويبو لآلية التنس يق بعد ذكل بثالث س نوات. ومىض يقول اإ
لزام مجيع هيئات الويبو املعنية ابلإبالغ عن مسامههتا يف تنفيذ توصيات جدول  7020 اعمتدت تكل الآلية هبدف اإ

بالغ امجلعية العامة مبدى دم  جدول أأعامل التمنية.  ىل جانب متكني اإ آلية التنس يق، اإ وأأكّد الوفد عىل أأن الغرض من أ
اتحة فرصة أأمام ادلول الأعضاء لبحث القضااي والأنشطة املتداخةل يف املنظمة. وأأفاد، يف  أأعامل التمنية، يشمل أأيضا اإ

دراج ىل اتفاق حول اإ بند دامئ عىل جدول الأعامل بشأأن مسامهة اللجنة يف  هذا الصدد، بأأن الوقت قد حان للتوّصل اإ
ليه يف امجلعية العامة لعام  نه 7027تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنية. وقال الوفد، كام س بق أأن أأشار اإ ، اإ

طلع هبا يظّل ملزتما بدم  جدول أأعامل التمنية يف لك معل الويبو. وأأعرب عن رسوره ملالحظة أأن الأنشطة اليت تض
ىل التوصية  حاطته علام مبضمون  42اللجنة ترتكز أأساسا اإ من جدول أأعامل التمنية. ورأأى الوفد، بعد اإ

ىل جانب موارد وأأنشطة أأخرى، أأساسا جيدا لتقيمي مسامهة WIPO/ACE/9/2 الوثيقة ، بأأن تكل الوثيقة توفر، اإ
ىل مزيد من املعلومات املفصةل عن الأنشطة اليت اللجنة يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية. غري أأنه بنّي أأن مثة حاج ة اإ

ىل أأمهية تعاون الويبو  تضطلع هبا الأمانة. وتناول الوفد القضااي املرتبطة ابلتنس يق والتعاون عىل الصعيد ادلويل وأأشار اإ
لكية الفكرية. مع سائر املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت ادلولية وغريها من أأحصاب املصاحل املعنيني مبجال امل 

ىل توفري املزيد من املعلومات املفصةل يف هذا اجملال من معل الويبو. ويف الأخري أأكّد الوفد  وشّدد عىل احلاجة أأيضا اإ
نفاذ والتمنية يف العمل اذلي تقوم به اللجنة طبقا للتوصية  من جدول أأعامل  42جمددا رضورة اتباع هن  يوازن بني الإ

 التمنية.

نه ميكن بناء ثقة  وحتدث وفد .20" ىل اإ امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وأأشار اإ
سهامات ادلول الأعضاء وعن  متبادةل حيال التأأثري الإجيايب لنظام امللكية الفكرية الفعال عىل التمنية وذكل من خالل اإ

ن اجملموعة تؤكّد ع ىل ماكحفة التقليد طريق املناقشات عىل مس توى اللجنة. وقال اإ نفاذ الرامية اإ ىل أأن تدابري الإ
والقرصنة تساعد عىل خلق بيئة استرامر ميكن التنبؤ هبا وتسهم بدورها يف تعزيز التمنية الاقتصادية والاجامتعية، عىل 
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ملؤسسات : "تؤثر نوعية ا7024-7020حنو ما أأكّده النص التايل املقتطف من التقرير العاملي بشأأن القدرة التنافس ية 
نتاج وتؤدي دورا رئيس يا يف  تأأثريا قواي عىل القدرة التنافس ية والمنو. فهيي تؤثّر يف قرارات الاسترامر ويف تنظمي الإ

حتديد الطرق اليت تنهتجها اجملمتعات يف توزيع الفوائد وحتّمل تاكليف اسرتاتيجيات وس ياسات التمنية. مفن امللحظ، 
يف رشاكت أأو أأصول من ملكية فكرية غري مس تعدين لالسترامر يف حتسني  مثال، أأن من ميلكون أأراض أأو أأسهم

ذا مل تكن حقوق امللكية اخلاصة هبم غري محمية". واس تنت  من ذكل أأن املسامهة يف توصيات  ملكيهتم أأو صيانهتا اإ
نفاذ. 42جدول أأعامل التمنية، ول س امي يف التوصية  ىل معلية الإ وأأضاف أأن اجملموعة ، تُعد عنرصا جوهراي ابلنس بة اإ

ىل تكل التجارب عند قياهما  تعترب اللجنة منصة ممتازة لدلول الأعضاء يك تشاهد ممارسات اجلهات الأخرى وتستند اإ
نفاذ. وأأوحض أأن اجملموعة تضّم بدلاان متباينة  نشاء أأو حتسني الأطر الترشيعية اخلاصة هبا بشأأن القضااي املرتبطة ابلإ ابإ

يئ ومتوسط دخل الفرد الواحد؛ وأأهنا متكّنت، عىل الرمغ من ذكل، بل بفضل ذكل، من من حيث املس توى الإمنا
نفاذ يُعد مسامهة فعاةل يف الرفاه الاقتصادي  التفاق عىل املبدأأ اذلي مفاده أأن العمل اذلي تقوم به الويبو يف جمال الإ

ن ىل التجارب اليت  والاجامتعي ويف جوانب عدة من معلية نقل التكنولوجيا. واس تطرد قائال اإ دول اجملموعة تستند اإ
هنا تعمتد  ايها ادلول الأعضاء الأخرى والأمانة، وتبلور تكل املعارف يف مرشوعاهتا وس ياساهتا الوطنية؛ واإ تشاطرها اإ

 عىل الأفاكر واملامرسات املقدمة من قبل الوفود يف دورات اللجنة السابقة ودورهتا احلالية. وأأفاد بأأن اجملموعة ترى أأن
هذا النشاط التباديل ل ينبغي أأن يضيع يف ادلورات القادمة. وأأكّد عىل أأن دول اجملموعة تشاطر غريها أأيضا جتارهبا 

ذاكء الوعي من خالل  نه مت الرتكزي بشدة، خالل ادلورة السابقة، عىل اإ الوطنية. واستشهد يف ذكل مبثال قائال اإ
ن تثقيف امجلاهري، وختّصص احملامك يف جمال امللكي ة الفكرية عن طريق ررام  التدريب وحتسني املساعدة التقنية، واإ

ن عدة بياانت قد  البياانت اليت قدهما أأعضاء اجملموعة أأمام اللجنة مشلت عددا من تكل العنارص. وأأضاف قائال اإ
ذاكء الوعي. وأأعلن أأن اجمل موعة أأسهمت، خالل ادلورة التاسعة للجنة، يف مشاطرة التجارب واملعارف خبصوص اإ

قدام مزيد من ادلول الأعضاء اليت تواجه حتدايت من هذا القبيل عىل مشاطرة جتارهبا اخلاصة واملشالك  تشّجع اإ
نفاذ، وذكل من أأجل متكني اللجنة من معاجلة قضااي التمنية مبزيد  احملّددة اليت تواهجا دلى تطبيق س ياساهتا املتعلقة ابلإ

شكر اجملموعة لوفد جنوب أأفريقيا عىل بيانه وعىل  من الفعالية. وأأعرب، يف هذا الصدد، عن
ىل عدة عنارص قيّمة مهنا أأمهية حقوق امللكية الفكرية ابلنس بة للتمنية WIPO/ACE/9/18 الوثيقة ، اليت أأشار فهيا اإ

ذاكء الوعي، اذلي ميثّل أأحد مواضيع ا للجنة الاجامتعية والاقتصادية والثقافية لأي بدل. وأأوحض أأن ذكل يمت يف س ياق اإ
 ومفهوما ل يسع اجملموعة سوى تأأييده.

نه يرى أأن الولية الأساس ية للجنة، أأل ويه تبادل التجارب  .22" وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وقال اإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية، تسهم يف جدول أأعامل التمنية، وخباصة التوصية  نه لحظ، يف 42بشأأن اإ . وأأضاف قائال اإ

ن التجارب الوطنية لأعضاء اجملموعة ابء، أأن الأسواق اليت تس تقطب املستمثرين ادلوليني يه الأسواق اليت كثري م
تتسم ابس تقرار بيئات الأعامل وتدمعها قوانني شفافة وفعاةل ميكن التنبؤ بأأحاكهما. وأأوحض أأن وجود هجود فعاةل تُبذل 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية، أأو ع دم وجودها، من العوامل اليت أأصبحت تُراعى بشلك مزتايد من يف بدل ما من أأجل اإ
قبل املستمثرين دلى البّت يف الأسواق اليت يريدون دخولها، وكذكل يف الأسواق اليت يريدون الانسحاب مهنا. 

ن اجملموعة ترى أأن زايدة الاسترامر يف اقتصاد ما ل يسهم يف تعزيز التمنية الاقتصادية حفسب، ب ل ومىض يقول اإ
يسهم أأيضا يف وضع الأساس الالزم لتعزيز الابتاكر التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها. وأأفاد، يف هذا الصدد، أأن 

نفاذ يف ادلورة التاسعة للجنة قد أأسهم يف تنفيذ جدول  التبادل املمثر والنشط للتجارب بشأأن القضيتني املتعلقتني ابلإ
نّوه بعملية مشاطرة التجارب الوطنية حول طائفة من املامرسات، مبا يف ذكل . و 42أأعامل التمنية، ول س امي التوصية 

ن تكل  ذاكء الوعي ومناذج الأعامل اجلديدة والآليات البديةل لتسوية املنازعات يف جمالت امللكية الفكرية، وقال اإ اإ
هنا ستسهم يف العملية قد أأسهمت ابلتأأكيد يف حتسني فهم الوفود خملتلف الأساليب املس تخدمة يف لك  أأحناء العامل، واإ

ن اجملموعة  ثراء أأفاكر أأعضاء اللجنة، الفردية مهنا وامجلاعية، فامي خيص طريقة امليض قدما يف هذا اجملال. واختمت قائال اإ اإ
نفاذ. جيابية فامي يتصل ابلإ  ابء ترى أأنه ميكن الاس مترار يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية بطريقة اإ
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ن املناقشات حول امللكية وحتدث وفد الاحتا .27" د الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وقال اإ
الفكرية تُعد يف حد ذاهتا تدريبا عىل الوزن بني مصاحل أأحصاب احلقوق وفائدة اجملمتع قاطبة. وأأضاف أأنه ينبغي بلورة 

مع تويخ الاحرتام الاكمل لالتفاقيات اخلاصة  هذا التوازن يف اسرتاتيجيات الإنفاذ للك من ادلول الأعضاء يف الويبو
ابمللكية الفكرية. وأأفاد بأأن اللجنة تتيح، حبمك وليهتا، منتدى لتبادل الآراء خبصوص تكل املامرسات وتؤدي دورا 
ن ادلول  رئيس يا يف مساعدة ادلول الأعضاء عىل التوفيق بني اسرتاتيجياهتا واحتياجاهتا الوطنية. واس تطرد قائال اإ

عضاء شاهدت، خالل ادلورة التاسعة للجنة، تقدمي بياانت عديدة من قبل البدلان اليت اس تخدمت، بنجاح، الأ 
عنرصي املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو وأأفضل املامرسات، الذلين نوقشا خالل ادلورات السابقة، لأغراض 

نفاذ. وبناء عليه أأعلن الوفد أأن اجمل موعة ترى أأن اللجنة تسهم فعال، وبقدر كبري، يف تنفيذ حتسني س ياساهتا يف جمال الإ
، وتظّل ملزتمة مبواصةل مشاركهتا النشطة يف هذا التبادل للمعلومات يف 42جدول أأعامل التمنية، وخصوصا التوصية 

 سبيل امليض قدما بعمل هذه اللجنة املهمة."

 

 [اينالث ييل ذكل املرفق]
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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 7024 مارس 22التارخي: 

 
 
 

 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 الرابعةالدورة 
ىل  27جنيف، من   7024مايو  26اإ

 
 

الصناعية  املشورة التقنية واملساعدة من أجل تكوين الكفاءات لدى مكاتب امللكيةعن تقديم تقرير 
 بناء على والية اللجنة

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

ىل تنفيذ القرار اذلي اختذته امجلعية العامة يف  .2 بشأأن ولية اللجنة، وتقدمي تقارير كتابية  7022هيدف هذا التقرير اإ
ىل " 7020ضطلع هبا أأثناء عام منتظمة عن تفاصيل الأنشطة امل سداء واليت سعت فهيا الأمانة أأو مكتب الويبو ادلويل اإ اإ

جناز مرشوعات لتعممي املعلومات املتعلقة  املشورة وتقدمي املساعدة التقنية لتكوين الكفاءات لفائدة ماكتب امللكية الفكرية ابإ
(. ومثة قامئة اكمةل هبذه الأنشطة متاحة يف قاعدة WO/GA/40/19من الوثيقة  290" )انظر الفقرة مبعايري امللكية الفكرية

 (.www.wipo.int/tadبياانت املساعدة التقنية )

أأنظمة وأأدوات خمتلفة، فاإن الأنشطة التالية أأيضا تغطي مضنا تعممي معلومات وملا اكنت معايري امللكية الفكرية تطبَّق ب .7
 مالمئة تتعلق مبعايري امللكية الفكرية.

 التدريب عىل اس تخدام معايري الويبو
، قدم املكتب ادلويل عرضا عن معايري الويبو، وبوجه خاص معايري مكتب س نغافورة للملكية الفكريةبناء عىل طلب  .0

يف  أأاكدميية امللكية الفكرية، يف ندوة عن "تعزيز اس تخدام معلومات امللكية الفكرية" نظمهتا ابجلرائد الرمسيةالويبو املتعلقة 
. واكن التدريب وفييت انموالفلبني  امنارومي ولوسمكبوداي وشاركت البدلان التالية يف الندوة: . 7020يف أأكتورر س نغافورة 

فرصة ممتازة ليتعرف املشاركون عىل معايري الويبو ويتلقوا توجهيات عن كيفية اس تخداهما، وكذكل لتحسني معل اللجنة املعنية 
ىل زايدة الوعي مبعايري الويبو واس تخداهما متثل مسامهة  رضورية لتطوير املوارد مبعايري الويبو. وقد تبنيَّ أأن التدريبات الرامية اإ
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املوظفني مبزااي اس تخدام لتوعية البرشية والكفاءات املؤسس ية دلى ماكتب امللكية الصناعية يف البدلان النامية، وكذكل 
 واس تخدام معلومات الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية. تعمميمعايري الويبو ولتعزيز 

لهيا يف الفقرة السابقة أأيضا الفرصة لتبادل املعلومات والآراء بشأأن معايري الويبو وتتيح الندوات من قبيل تكل املش .4 ار اإ
وتنفيذها مع موظفي ماكتب امللكية الصناعية. وتعترب هذه املناقشات مفيدة جدا للرتكزي عىل مسائل لها أأمهية خاصة ابلنس بة 

ذاكء الوعي  وفهم معايري الويبو واس تخداهما حول العامل عىل املدى املتوسط. لبعض ماكتب امللكية الصناعية يف البدلان النامية واإ

نشاء البنية التحتية يف مؤسسات امللكية الفكرية  املساعدة التقنية من أأجل اإ
ىل حتسني أأنظمة الأعامل والبنية التحتية التقنية اخلاصة ابمللكية الفكرية دلى 22هيدف هذا الربانم  )الربانم   .2 ( اإ

قلميية ملساعدهتا عىل أأن تقدم ماكتب امللكية ال املصاحل دلهيا خدمات أأجدى من الناحية لأحصاب فكرية الوطنية والإ
ىل تعزيز البنية التحتية  الاقتصادية وذات جودة أأعىل. وتتواءم املساعدة املقدمة مع توصيات جدول أأعامل التمنية الرامية اإ

املشورة التقنية؛ وتقيمي احتياجات العمل؛ شمل خدمات الربانم  املؤسس ية والتقنية ملاكتب ومؤسسات امللكية الفكرية. وت 
جراءات العمل؛ ومواصةل تطوير وتعممي حلول أأنظمة العمل اخملصصة لإدارة حقوق  وتقيمي املشاريع والتخطيط لها؛ وحتليل اإ

نشاء قواعد بياانت للملكية رمقنة املساعدة يف الفكرية؛ و  امللكية الفكرية ولتبادل واثئق الأولوية ونتاج البحث والفحص؛ واإ
لكرتونيا جسالت امللكية الفكرية وجتهزي البياانت لنرشها عىل الإنرتنت ىل موظفي وتبادلها اإ ؛ والتدريب ونقل املعارف اإ

مؤسسات امللكية الفكرية؛ ودمع الأنظمة اليت تقدهما الويبو. وتراعي املساعدة معايري الويبو املتعلقة ببياانت ومعلومات امللكية 
قلميية مساحة كبري  التدريبيةوحلقات العمل  والتوجيه يف املوقع. وحيتل التدريب وفق مقتىض احلالالفكرية  ة من معل الإ

 الربانم  وتلعب دورا حاسام يف حتقيق النتاج املرغوبة.

طار هذا الربانم ، أأرسلت أأكرث من  .6 ىل ماكتب امللكية الفكرية يف  200ويف اإ . وجرت الأنشطة يف مجيع 7020بعثة اإ
لهيا أأكرث من بعثة واحدة. وحبلول  22الأقالمي مبجموع  ، اكن هناك 7020هناية مكتبا للملكية الفكرية. ومثة ماكتب أأرسلت اإ

مكتبا للملكية الفكرية حول العامل يس تخدمون ابلفعل احللول التجارية اليت تقدهما الويبو لإدارة حقوق امللكية  62أأكرث من 
الفكرية دلهيم. وللحصول عىل مزيد من املعلومات، يرىج الاطالع عىل املوقع الإلكرتوين لربانم  املساعدة التقنية اليت تقدهما 

 ./http://www.wipo.int/global_ip/en/activities/technicalassistanceويبو ملاكتب امللكية الفكرية ال

 دلوليةتكوين كفاءات املوظفني والفاحصني يف ماكتب امللكية الفكرية من أأجل اس تخدام الأدوات ا
، أأقميت ادلورات التدريبية والندوات التالية حول اس تخدام التصنيفات ادلولية اجلهات املعنيةبناء عىل طلب  .2

 . ويف هذا الس ياق، مت رشح أأمهية معايري الويبو ذات الصةل.7020للموظفني والفاحصني يف ماكتب امللكية الفكرية يف 

قلميية حول أأنظمة تصنيف نيس وفيينا ولواكرنو )مانيال، الفلبني( مبشاركة  حلقة معل • بنغالديش ورروين دار اإ
ندونيس يا ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ومكبوداي السالم  واببوا وميامنار ومالزياي ومنغوليا والصني والهند واإ

 ؛انم وفييت وس نغافورة ورسي لناك واتيلندغينيا اجلديدة والفلبني 

قلمييةتدريبية حلقة معل و  • ندونيس يا( مبشاركة  دون اإ رروين حول أأنظمة تصنيف نيس وفيينا ولواكرنو )اتنغريانغ، اإ
ندونيس يا ومالزياي  ، يف مالزياي.كوالا ملبور؛ وحلقة معل وطنية حول تصنيف لواكرنو يف دار السالم واإ

 فهم أأفضل ملعايري امللكية الفكرية
ي مبعايري امللكية الفكرية يف البدلان النامية ولتسهيل مشاركة عدد أأكرب من البدلان النامية يف سبيل زايدة الوع .2

عداد معيار جديد أأو ُمراَجع من معايري الويبو، ومعال ابلقرار اذلي اختذته امجلعية العامة يف مشاركة  حضورية يف اإ
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يران غينيا يف ادلورة الثالثة للجنة، وهذه البدلان يه:  ، قام املكتب ادلويل رمتويل مشاركة س بعة بدلان انمية7022 أأكتورر واإ
 .وزامبياوالمين وسورينام وميامنار الإسالمية( والأردن  –)مجهورية 

ىل واثئق معايري الويبو، توجد 7020ويف أأكتورر  .9 ، ُجدد موقع الويبو الإلكرتوين وأأعيد تصمميه. وبغية تسهيل النفاذ اإ
ىل قامئة معايري الويبو  لكرتونيتان خمصصتان تتيحان النفاذ املبارش اإ صفحتان اإ

(tp://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.htmlht ىل واثئق وأأنشطة اللجنة (، واإ
(http://www.wipo.int/cws/en/.) 

 تبادل بياانت الرباءات
ان النامية لتعزيز تبادل البدل بعض مجموعاتاكن املكتب ادلويل يعمل بشلك مشرتك مع ماكتب امللكية الفكرية يف  .20

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات واملتأأتية من  بياانت الرباءات هبدف متكني املس تخدمني يف تكل البدلان من النفاذ بدرجة أأكرب اإ
لبدلان تكل املاكتب. وقد نُظم تبادل املعلومات املتعلقة ابلرباءات وفقا ملعايري الويبو املالمئة. وُأدرجت مجموعات رراءات ا

 .البحرين والصني ومرص والإمارات العربية املتحدة: 7020أأثناء عام  Patentscopeالنامية التالية يف 

ىل الإحاطة علام  .22 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
 7020ابلأنشطة اليت اضطلع هبا املكتب ادلويل يف 

لتقدمي املشورة التقنية واملساعدة من أأجل تكوين 
، فامي يتعلق كريةالفالكفاءات دلى ماكتب امللكية 

املعلومات املتعلقة مبعايري امللكية الفكرية.  بتعممي
وسوف تفيد هذه الوثيقة كأساس للتقرير اذلي 

ىل امجلعية العامة للويبو اليت س تعقد يف  م اإ س يقدَّ
مترب  ، كام ُطلب يف دورهتا الأربعني اليت 7024سب

كتورر  من  290)انظر الفقرة  7022عقدت يف أأ
 (.WO/GA/40/19الوثيقة 

 

 الوثيقة[املرفق الثاين و ]هناية 
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