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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 السابعةالدورة 

 1104يونيو  01اإىل  01جنيف، من 
 
 

  تنسيق املساعدة التقنية يف إطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

عدادمن   املكتب ادلويل اإ

 )معاهدة الرباءات( لتقنية يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاملساعدة اأأنشطة 

بشأأن مرشوعات املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات  الفريق العامل يف دورته اخلامسة عىل جعل التقارير اتفق .0
 (.PCT/WG/5/21 من الوثيقة 11)انظر الفقرة  املقبةل هبندًا منتظامً يف جدول أأعامل دورات

ىل الفريق العامل، يف دورته السادسة اليت عقدت يف مايو عام و  .1 ، 1101بعد هذا التفاق، قدم املكتب ادلويل اإ
ىل غاية مايو  1101ام قام به املكتب ادلويل يف معلومات ع توثيقة تضمن أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة من  1101واإ

لرباءات، وكذكل خطة اعاهدة ملالبدلان النامية تأأثري مبارش عىل اس تخدام  اليت لها ،لبدلان الناميةفائدة امبعاهدة الرباءات ل
 وثيقةوتضمنت ال(. PCT/WG/6/11)الوثيقة  1101الأنشطة املزمع تنفيذها يف الفرتة املتبقية من عام  تشملالعمل اليت 

 ت اإرشاف هيئات الويبو الأخرى.اليت أأجريت حت ،أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءاتعن معلومات  أأيضا

ىل  65حول هذا املوضوع يف دورته السادسة يف الفقرات من الفريق العامل ناقشات مل  ويرد ملخص .1 من ملخص  65اإ
 ، عىل النحو التايل:PCT/WG/6/23وثيقة الالرئيس لدلورة، 

املساعدة التقنية املتصةل ورحبت لك الوفود اليت حتدثت يف املوضوع بتقرير املكتب ادلويل عن مرشوعات  .65"
 .1101وحىت هذا الوقت من  1101بنظام الرباءات ادلويل اليت مت تنفيذها يف 

زاء التفاق عىل أأن تكون هذه التقارير اعتبارا من الآن فصاعدا بندا اثبتا يف  65 وأأعربت وفود عديدة عن رضاها اإ
سأأةل املساعدة التقنية املقدمة اإىل البدلان النامية جدول أأعامل ادلورات املقبةل للفريق العامل، حيث يعطي ذكل م 
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واكن من اجلدير  والأقل منوا نفس القدر من الأمهية كغريها من املسائل املوضوعية اليت يناقشها الفريق العامل.
، خبالف 1101ابملالحظة بشلك خاص أأن الوثيقة تقدم أأيضا معلومات عن الأنشطة اخملططة ملا تبقى من عام 

 املسائل ذات الطبيعة املامثةل يف هيئات الويبو الأخرى. مناقشات

ورأأت وفود أأخرى أأن الوثيقة توحض أأن املساعدة التقنية املتصةل بنظام الرباءات ادلويل تشلك عنرصا أأساس يا  .65
ن يف مساعدة الويبو التقنية الأوسع نطاقا، اليت تتسم ابلفعالية والشمول وحسن التنس يق واليت ينفذها عديد م

ىل أأهنا ترى أأن املساعدة التقنية النوعية املتصةل بنظام الرباءات ادلويل  هيئات الويبو اخملتلفة؛ وأأشارت هذه الوفود اإ
 " ينبغي أأل تنفصل عن املساعدة التقنية الأخرى اليت تقدهما الويبو.

 1101هبا املكتب ادلويل يف عام  عاهدة الرباءات اليت قامملهذه الوثيقة معلومات عن أأنشطة املساعدة التقنية  وتقدم .4
ىل غاية و  سواء فامي يتعلق  ،1104الأنشطة املزمع تنفيذها يف الفرتة املتبقية من عام  تشملوكذكل خطة العمل اليت ، 1104اإ

اعدة أأنشطة املسخيص فامي  وأأ عاهدة الرباءات ملالبدلان النامية بأأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري مبارش عىل اس تخدام 
 اإرشاف هيئات الويبو الأخرى.حتت  جتريالتقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات اليت 

 عاهدة الرباءاتملالبدلان النامية أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري مبارش عىل اس تخدام 

عاهدة الرباءات يف ملالبدلان النامية ترد معلومات عن أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري مبارش عىل اس تخدام  .6
املرفق الثاين أأما . و 1101هذه الوثيقة. ويتضمن املرفق الأول قامئة شامةل مجليع هذه الأنشطة اليت أأجريت يف عام  يمرفق

أأيضا خطة العمل اليت تغطي الفرتة املتبقية من  ويقدم 1104قامئة جبميع الأنشطة اليت مت تنفيذها حىت الآن يف عام فيعرض 
ىل الفريق العامل يف دوراذلي قدمت به  نسقال قدم هذه املعلومات بنفس ت  و . 1104عام  تعرض و لعام املايض ل تهاملعلومات اإ

من  6ف  رسوم معاهدة الرباءات وفقا للبند خلاملؤهةل من البدلان عىل الأقل اليت يكون واحد من املس تفيدين مهنا الأنشطة 
 6، انظر الفقرات من هاوتقدي هذه املساعدة التقنية ل تخطيط ال  نساس ية عملزيد من املعلومات الأ و عاهدة. امل رسوم جدول
ىل  .PCT/WG/6/11من الوثيقة  00 اإ

 أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات، اليت أأجريت حتت اإرشاف هيئات الويبو الأخرى

ساعدة التقنية املتعلقة بتطوير العديد من أأنشطة امل أأن  PCT/WG/6/11من الوثيقة  01و 01يف الفقرتني  جاء .5
اليت تتجاوز الأنشطة اليت لها و  ،معاهدة الرباءاتمن  60يف املادة  كام هو منصوص عليه ،أأنظمة الرباءات يف البدلان النامية

معاهدة  الأخرى )غريهيئات الويبو حتت اإرشاف ت نفذ عاهدة الرباءات ملالبدلان النامية تأأثري مبارش عىل اس تخدام 
وامجلعية  )جلنة املعايري( واللجنة املعنية مبعايري الويبو (ة)جلنة التمني (، ول س امي اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةاءاتالرب 

 العامة للويبو.

الفقرات التالية بع  تقدم نطاق هذه الوثيقة، خرج عن س ييع ر االأنشطة واملشتكل ميع جب قامئة مفصةل ولأن عرض  .5
 1101هبا الفريق العامل يف عام  خطرمزيد من التفاصيل عن هذه املشاريع اليت أ  ويرد هذه الأنشطة واملشاريع. الأمثةل عىل 
 .PCT/WG/6/11من الوثيقة  01يف الفقرة 

ىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعه"  DA_08_02درج مرشوع جدول الأعاملأ   )أأ( " ومرشوع جدول النفاذ اإ
ىل الفريق  جلنة التمنيةالذلان ترشف علهيام  اءات واملكل العام""الرب  DA_16_20_02الأعامل  يف التقرير املقدم اإ

عن  نيرحليامل ينتقرير علام ابل  1101يف نومفرب  التمنية املنعقدة لجنةل ادلورة الثانية عرشة . وأأحاطت 1101العامل يف 
وثيقة بعنوان "دراسة عن الرباءات واملكل  ت( وانقشCDIP/12/2 ةوثيقلل)انظر املرفقني الأول والثامن وعني املرش 
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ىل ال" ي عن مرشوع(. وس يقدم تقرير تقيمي.CDIP/12/INF/2 Rev " )الوثيقة(1)العام  رباءات واملكل العام" اإ
ىل  01عقد يف جنيف يف الفرتة من ت س  يتادلورة الثالثة عرشة للجنة ال  .1104مايو  11اإ

ىل املعلومات املتعلقة " DA_19_30_31_02 1مرشوع جدول الأعامل و  )ب( اس تنباط أأدوات جديدة للنفاذ اإ
اذلي ترشف عليه جلنة التمنية هو تمتة للمرحةل الأوىل للمرشوع اليت امتدت من يناير  "املرحةل الثانية –ابلرباءات 
ىل يوليو  1101 ىل التكنولوجيات املكشوف عهنا يف منشو . ويريم املرشوع اإىل 1101اإ اتحة فرص نفاذ أأفضل اإ رات اإ

الرباءات ومعرفة أأكرب ابلتوهجات يف جمال امحلاية مبوجب الرباءات وأأمناط الابتاكر يف جمالت تكنولوجية معينة ت نجز 
ىل تكوين الكفاءات فامي خيص أأفضل املامرسات وأأساليب البحث يف الرباءات  ضافة اإ بشأأهنا تقارير عن واقع الرباءات اإ

ىل جانب اجملالت يف تكل عداد تقا. واإ أأنشطة لنرش املعلومات س يعزز املرشوع تنظمي  الرباءاترير جديدة عن واقع اإ
قلميي بشأأن حتليالت الرباءات بغية صياغة مبادئ توجهيية مهنجية  وتكوين الكفاءات، وخصوصا عرب تنظمي مؤمتر اإ

املؤسسات العامةل يف لإعداد تقارير عن واقع الرباءات ونرش أأفضل املامرسات وتبادلها بني ماكتب امللكية الفكرية و 
ىل ادلورة الثانية عرشة للجنة التمنية يف نومفرب  هذا اجملال. وق دم التقرير املرحيل الأول عن املرحةل الثانية لهذا املرشوع اإ

 (.CDIP/12/2 )انظر املرفق الثالث عرش للوثيقة 1101

قلميية بأأنشطة املساعدة التقنية الرامية اإىل 1101أ خطر الفريق العامل يف و  )ج(  تطوير املؤسسات الوطنية والإ
اتحةعرب والهنوض هبا للملكية الفكرية  طار الربانمج  اإ حلول لأعامل ماكتب )" 06خدمات التطوير اليت أأجريت يف اإ
طار الربانمج امللكية الفكرية من  5و 6يف الفقرتني  06"(. ويرد وصف ملزيد من الأنشطة اليت تدخل يف اإ

وتشمل خدمات الربانمج . 1104ة لدلورة الرابعة للجنة املعايري اليت س تعقد يف مايو املعد   CWS/4/13 الوثيقة
جراءات العمل؛ ومواصةل تطوير  املشورة التقنية؛ وتقيمي احتياجات العمل؛ وتقيمي املشاريع والتخطيط لها؛ وحتليل اإ

ئق الأولوية ونتاجئ البحث والفحص؛ وتعممي حلول أأنظمة العمل اخملصصة لإدارة حقوق امللكية الفكرية ولتبادل واث
نشاء قواعد بياانت للملكية الفكرية؛ واملساعدة يف رمقنة جسالت امللكية الفكرية وجتهزي البياانت لنرشها عىل  واإ

ىل موظفي مؤسسات امللكية الفكرية؛ ودمع الأنظمة اليت تقدهما  لكرتونيا؛ والتدريب ونقل املعارف اإ الإنرتنت وتبادلها اإ
 2الويبو.

ىل تيسري فرص نفاذ ماكتب امللكية الفكرية  1101أ خطر الفريق العامل يف و  )د( بأأنشطة املساعدة التقنية الرامية اإ
ىل املعلومات املتعلقة اب طار الربانمج لرباءات، و يف البدلان النامية اإ ىل )" 04اليت أأجريت يف اإ خدمات النفاذ اإ

نشطة، فعىل سييل املثال ن الأ مزيد وصفا مل CWS/4/13 ثيقةمن الو  01الفقرة  وتتضمن"(. املعلومات واملعارف
مجموعات البدلان النامية لتعزيز تبادل بياانت  من اكن املكتب ادلويل يعمل مع ماكتب امللكية الفكرية يف بع 

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات  واملتأأتية الرباءات هبدف متكني املس تخدمني يف تكل البدلان من النفاذ بدرجة أأكرب اإ
: 1101عام  يف قاعدة بياانت ركن الرباءاتوأ درجت مجموعات براءات البدلان النامية التالية يف  من تكل املاكتب.

 البحرين والصني ومرص والإمارات العربية املتحدة.

                                                
1
الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل عىل زايدة وتسهيل النفاذ اإىل املعارف والتكنولوجيا لصاحل البدلان : "01رمق  جدول أأعامل التمنية اتالصةل بتوصي 

لتوصية او "، بو، للهنوض ابلنشاط الإبداعي والابتاكري وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة يف اإطار الويبو.النامية والبدلان الأقل منوًا، يف اإطار اختصاصات الوي 
ول س بل النفاذ جيب أأن تتعاون الويبو مع منظامت حكومية دولية أأخرى لإسداء النصح للبدلان النامية، مبا فهيا البدلان الأقل منوا، بناء عىل طلهبا، ح: "11 رمق

 : "10، والتوصية رمق "لتكنولوجية املتعلقة ابمللكية الفكرية وكيفية الانتفاع هبا، ول س امي يف اجملالت اليت تولهيا اجلهة صاحبة الطلب أأمهية خاصة.اإىل املعلومات ا
ن اإىل املعلومات العلنية اختاذ مبادرات تتفق علهيا ادلول الأعضاء وتسهم يف نقل التكنولوجيا اإىل البدلان النامية، كتوجيه الامتس اإىل الويبو بتسه  َحس  يل نفاذ م 

 "الواردة يف س ندات الرباءات.
2
 ،1101ماكتب امللكية الفكرية يف مكتبا من  60ما مجموعه بعثة اإىل  011، أأرسل أأكرث من ه الأنشطةفي اإطار هذ، فCWS/4/13كام هو وارد يف الوثيقة  

وللحصول عىل  .ادارة حقوق امللكية الفكرية دلهاحللول التجارية اليت تقدهما الويبو لإ  نشاطيس تخدم ب مكتبا للملكية الفكرية  56أأكرث من واكن النتيجة أأن أأصبح 
 عىل املوقع:  مزيد من املعلومات، يرىج الاطالع عىل املوقع الإلكرتوين لربانمج املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو ملاكتب امللكية الفكرية

http://www.wipo.int/global_ip/en/activities/technicalassistance/index.html 

http://www.wipo.int/global_ip/en/activities/technicalassistance/index.html
http://www.wipo.int/global_ip/en/activities/technicalassistance/index.html
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يداع التبليغات يف شأأنشطة املساعدة التقنية الرامية اإىل تيسري  1101واعمتد الفريق العامل يف  )ه( لكرتويناإ  لك اإ
من البياانت املتفق علهيا  4يف البدلان النامية البدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر، اليت جتسد البند 

ونظرت امجلعية العامة للويبو يف حتديث لتكل الأنشطة يف  يف املؤمتر ادلبلومايس اذلي اعمتد معاهدة قانون الرباءات.
 (.WO/GA/43/15 )انظر الوثيقة 1101 سيمتربأأأكتوبر دورهتا املنعقدة يف

 البدلان فائدةيكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات العامة عن أأنشطة املساعدة التقنية اليت تضطلع هبا الويبو لو  .5
جمال امللكية ملساعدة التقنية يف اعىل قاعدة بياانت  نتقةل اإىل الاقتصاد احلرمنوا والبدلان النامية والبدلان امل  الأقل
عو. www.wipo.int/tad/en عىل الرابط( TAD-IP) الفكرية تقدمي " شامل بشأأن داد دليلابلإضافة اإىل ذكل، مت اإ

)ب( من ملخص رئيس  5يف دورهتا احلادية عرشة )انظر الفقرة  التمنية توصية اليت قدمهتا جلنةل املساعدة التقنية" اس تجابة ل 
وي سل ِّط ادلليل  الضوَء (. CDIP/12/7)الوثيقة  1101ادلورة الثانية عرشة للجنة يف نومفرب اإىل دم هذا ادلليل دلورة(. وق  ا

، عىل الهدف الرئييس للمساعدة التقنية ومبادئ جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية اليت ي سرتَشد هبا يف تقدمي املساعدة التقنية
ىل جتقنية ال  ةعامة عن املالمح الرئيس ية لس ياسات املساعد نظرةويتضمن  تكل اجملالت الرئيس ية ل  عننب تفاصيل ااإ

ىل مساعدة البدلان دف العديد من الأنشطة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية ودليل اإ أأنشطة. وهتما يتصل هبا من و  ملساعدةا
 .رباءاتهتا اخلاصة ابليف تطوير أأنظم

 كيف تعمل معاهدة الرباءات فميل خيص تنظمي املساعدة التقنية لفائدة البدلان النامية

ىل الفريق العامل  املكتب ادلويل قدم .1 املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية "ن مناقشات حتديثا عيف دورته السادسة اإ
ما يتعلق بذكل و ( ( )"املراجعة اخلارجية"CDIP/8/INF/1الوثيقة ) "اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية

ىل  06)انظر الفقرات من  لتمنيةانة اليت أأعدهتا جل واثئق من ال ن تقرير م 111والفقرة  PCT/WG/6/11 من الوثيقة 05اإ
من ملخص الرئيس،  61(. ويرد تلخيص لتكل املناقشات يف الفقرة PCT/WG/6/24ادلورة، الوثيقة 

 ( كام ييل:PCT/WG/6/23 الوثيقة

ذا اكنت مناقشات الفريق العامل، عىل النحو اذلي اتفق  61" آراء متباينة فامي يتعلق مبسأأةل ما اإ وأأعربت الوفود عن أ
ه اخلامسة، بشأأن كيفية السري قدما فامي يتعلق ابلأجزاء املتصةل ابملساعدة التقنية من عليه الفريق العامل يف دورت

توصيات خارطة طريق نظام الرباءات ادلويل، جيب أأن تبقى يف انتظار نتيجة مناقشات املراجعة اخلارجية والواثئق 
هنا ترى أأن تكل املناقشات ينبغي أأن تبدأأ  وقالت وفود عديدة ذات الصةل يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. اإ

ىل أأن دور الفريق العامل هو مناقشة املساعدة التقنية اخلاصة بنظام الرباءات ادلويل  داخل الفريق العامل، مشرية اإ
لكية ليك تمتكن البدلان النامية من الاس تفادة من نظام الرباءات ادلويل، يف حني يمتثل دور اللجنة املعنية ابلتمنية وامل 

 الفكرية يف تقيمي املساعدة التقنية، ومناقشة املرشوعات، وتقدمي الاقرتاحات املتصةل ابلتمنية يف س ياق أأوسع نطاقا.
وأأعربت وفود عديدة أأخرى عن تأأييدها للبقاء يف انتظار نتيجة مناقشات اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، بغية 

 "جتنب الازدواجية يف العمل.

يت عقدت يف جنيف يف الفرتة الثانية عرشة ال املراجعة اخلارجية يف دورهتخبصوص امناقشاهتا التمنية اصلت جلنة وو .01
ىل  05من   :كام ييلدلورة امن ملخص رئيس  04و 01هذه املناقشات يف الفقرتني ل تلخيص ويرد ، 1101نومفرب  10اإ

اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية  وانقشت اللجنة املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية .01"
رت  (.CDIP/11/4، وCDIP/9/16، و CDIP/9/15، وCDIP/9/14، وCDIP/8/INF/1)الواثئق:  وقر 

 اللجنة مواصةل املناقشات حول هذا املوضوع يف دورهتا القادمة.

file://Wipogvafs01/DAT1/OrgPctLdev/Shared/WIPO%20meetings%20-%20PCT/PCT-WG-07/02%20Documents/01%20English/01%20Drafts/www.wipo.int/tad/en
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بو يف جمال التعاون لأغراض التمنية، ووفقا ويف س ياق املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الوي  .04"
ن اللجنة:1"و"1"و"0)ب()"5للقرار اذلي اختذته اللجنة يف دورهتا احلادية عرشة )الفقرة   "( من ملخص الرئيس، فاإ

وأأبدت رضاها  CDIP/12/7" أأحاطت علام ابدلليل بشأأن تقدمي مساعدة الويبو التقنية الوارد يف الوثيقة 0"
نة علام بتعليقات ادلول الأعضاء، ول س امي ما يتعلق بنرش ادلليل ككتي ب والاس مترار يف وأأحاطت اللج  عنه.

 حتديث مضمونه؛

عادة هيلكة موقع الويبو الإلكرتوين وبقاعدة بياانت املساعدة التقنية.1"  " وأأحاطت علام ابلعروض املتعلقة ابإ

ىل الفريق العامل عن نت .00  وما يتعلق هبا من واثئق املراجعة اخلارجية اجئ مناقشاتوسريفع املكتب ادلويل تقريرا شفواي اإ
ىل  01املزمع عقدها يف جنيف يف الفرتة من التمنية  للجنة لثالثة عرشةيف ادلورة ا واقرتاحات  .1104 مايو 11اإ

ىل الإحاطة علام  .01 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 [ان]ييل ذكل املرفق
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 املرفق الأول
 

 اليت لها تأأثري مبارش عىل معاهدة الرباءات أأنشطة املساعدة التقنية
 (1101يف  منفذة)

نشاط  ايتحمتوحبسب  ةن فص يه م  و 1101اليت أأجريت يف و  عاهدة الرباءاتمل البدلان الناميةحيتوي هذا املرفق عىل قامئة شامةل مجليع أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري مبارش عىل اس تخدام 
 عىل النحو التايل: نجزةامل  املساعدة التقنية

لهيا ابحلرف ) لرباءاتاملتعلقة ابعامة العلومات امل )أأ( بصفة عامة وتشمل ونظام الرباءات ادلويل  رباءاتالنطوي عىل توفري املعلومات حول حامية اليت ت  الأنشطة. " يف اجلداول(أألف"يشار اإ
يداعمثل كيفية  رباءاتالنظام لتقدمي  عروضا ذكلشمل ي . ويكن أأن فقط معاهدة الرباءاتعىل ليت ل تقترص اجوانب نظام الرباءات  بشأأناداثت اليت جتري فهيا احملالأحداث  ، لرباءاتا اتطلب اإ

. وتشمل جتاراي اس  امات التجارية الرسية ابعتباره، والبدائل املمكنة مثل مناذج املنفعة وحامية املعلو لرباءاتاباية امحلرباءة، وفوائد للحامية بأأهال ما  اخرتاعليك يكون القانونية الرئيس ية  رشوطوال 
قلميية، وأأمهية أأنظمة  املتناوةل خرىالأ  املوضوعات ىل نفاذال  تيسريمبادرات  مبا يف ذكل ها،دورو املعلومات املتعلقة ابلرباءات الرباءات الوطنية والإ أأكرث تفصيال مثل  وموضوعات املعلومات التقنية اإ

آراهئم ميتقد ممن منظامت أأخرى يكهنمن قبل متحدثني يف نقل التكنولوجيا  الرباءاتالخرتاعات ودور لالاسرتاتيجية اية امحلمعلومات بشأأن  ت عطى، الأحداث يف بع وصياغة الرباءات.  القضااي  عن أ
 .احمللية اليت هتم املس تفيدين

لهيا ابحلر  ) عاهدة الرباءاتمب  املتعلقةفصةلاملعلومات امل )ب(  ملتغطية شامةل ل معاهدة الرباءاتبشأأن فصةل امل الندوات توفر. " يف اجلداول(ابء" فيشار اإ

لرباءة، وأأساليب الإيداع اخملتلفة املتاحة، ادلولية ل اتطلبال العنارص املطلوبة يف  املطروحةاملوضوعات تشمل ، تسمل الطلباتتب ماك الطلبات يف الرشوط الشلكية ومعاجلة وفامي خيص .عاهدة
يداع ، يداعملس تحقة خالل معلية الإ والرسوم ا وتتناول الندوات أأيضا موضوعات السحب. حالت التغريات، و  دوين، وتوتصحيح الأخطاء الواحضة، وتصحيح أأوجه النقصمطالبات الأولوية، واإ

دارات البحث ادلويل والفحص المتهيديرئيس ية مثل  عداد، و اتيل للطلبالنرش ادلوذكل يشمل و . ادلويل دور وهمام املكتب ادلويل واإ  بشأأنقارير البحث ادلويل وتقارير الفحص المتهيدي ادلويل ت اإ
جراءات الفحص المتهيدي ادلويل مبوجب الفصل الثاين. كام تناقش ندوات  01والتعديالت مبوجب املادة  ،، وخيارات مثل البحث ادلويل التمكييلمحلاية مبوجب براءةاأأهلية   معاهدة الرباءاتواإ

ىل ت ، و اليت ينبغي أأن يقوم هبا املودعاملكتب ادلويل وتكل الإجراءات اليت يقوم هبا تبني و املرحةل الوطنية،  يفخول ادل عالوة عىل و واثئق الأولوية. و  تددة مثل الرتجاماحملوطنية الرشوط الشري اإ
طاروصفا للخدمات املتاحة  معاهدة الرباءاتذكل، غالبا ما تشمل ندوات  حالت ،الرباءاتركن ، وقاعدة بياانت (EPCTملعاهدة الرباءات ) اخلدمات الش بكية يف اإ ىل  واإ مزيد من مصادر اإ

 .املعلومات عىل موقع الويبو الإلكرتوين

لهيا ابحلر  ) تباكامل مسؤويللفائدة  عاهدة الرباءاتاملتعلقة مب يةتدريي ادلورات ال  )ج( طار يف  مةلااكتب العامللني يف لمسؤواملقدمة ل املساعدة  يس تغط. " يف اجلداول(جمي" فيشار اإ معاهدة اإ
دارة ل ، لتسمل الطلبات ااكنت مكتبأأ للماكتب املس تفيدة، سواء  ابلنس بةعاهدة الوجهية من املجزاء الأ  الرباءات دارة للبحث ادلويل، أأو اإ عىل سييل و . منتخباأمكتبا معي نالفحص المتهيدي ادلويل أأو أأو اإ
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حالهت ماكتب لتسمل الطلبات وماكتب معي نة س تتناول معاجلة الطلبات ،يف نفس الوقت ،اليت يهماكتب املقدمة للاملساعدة فاملثال،  ىل املكتب ادلويل ودخول املرحةل الوطنية.  اقبل اإ هذه وتتيح اإ
 .قضااي حمددة مع املكتب ادلويلاثرة املساعدة أأيضا فرصة للماكتب لإ 

لهيا ابحلر ) التتكنولوجيا املعلومات والتصاملتعلقة ب ملساعدة ا )د( رساء املتعلقة الأنشطةتغطي . " يف اجلداول(دال" فيشار اإ واملساعدة التقنية تكنولوجيا املعلومات والتصالت ل البنية التحتية  ابإ
اتحة أأدوات  اعىل اس تخداهم ، (PADOS) النظام املؤمتت لطلب واثئق معاهدة الرباءات ذكل. ويشمل اس تخداهماتدريب املوظفني عىل و  املتعلقة مبعاهدة الرباءات وخدمات تكنولوجيا املعلوماتاإ

يداع الإلكرتوين الآمن، و (EPCT) اخلدمات الش بكية ملعاهدة الرباءاتو  ،(PCT-EDI) عاهدة الرباءاتملتبادل البياانت الإلكرتونية ونظام   ،(PCT-SAFE) للطلبات الربانمج احلاسويب لالإ
دارة ماكو  تقان  امعلي اوتدريب ةنظمالأ عروضا عن من هذه املساعدة  كبري جزء. وسيتضمن (PCT-ROAD) ىل معاهدة الرباءاتتب تسمل الطلبات بناء عنظام اإ هذه لمتكني املس تخدمني من اإ

 .اكمةلمهنا اس تفادة والاس تفادة الأدوات 

ىل اليت مساعدة البدلان  )ه( لهيا ابحلرف  معاهدة الرباءاتتنظر يف الانضامم اإ ىل ل . يوفر املكتب ادلويل مساعدة خاصة (داول" يف اجلهاء")يشار اإ  معاهدة الرباءاتلبدلان اليت تنظر يف الانضامم اإ
دخال بشأأن  اوتقدمي املشورة له معاهدة الرباءاتيف  أأعضاءترغب يف أأن تصبح  اليت توفري املعلومات للبدلان تكل املساعدة شملت دلول املتعاقدة اجلديدة. و لو  الوطين قبل التعديالت عىل القانون اإ

ذكل  ورشحونظام الرباءات ابملعاهدة الوعي  لإذاكءاملكتب ادلويل يزور البدل هذا يعين أأن ديدة. و اجلتعاقدة امل ول دلمرحةل ما بعد الانضامم ليف انضامهما. كام يوفر املكتب ادلويل برانجما تدريييا 
ىل املكتب الوطين ومؤسسات البحث والرشاكت، وتقدمي امل  للعاملني يف اجملال القانوين آخر من ويقدم . لتسمل الطلباتكتب ك عمل الوالبدء يف معاهدة لالتنفيذ الاكمل ل من أأجل ساعدة اإ جزء أ

 مسؤولني من ادلول املتعاقدة اجلديدة لتلقي التدريب العميل يف الويبو يف جنيف.فرصة لل الانضامم  برانمج ما بعد

لهيا ادلولية )الإدارات مساعدة  ()و دارة للو  ادلويلللبحث  دارةخري، يقدم املكتب ادلويل املساعدة التقنية لدلول اليت تعمل اكإ ويف الأ . (" يف اجلداولواو"ابحلرف يشار اإ  شملت . و المتهيديفحص اإ
دارة صبح تقدمي طلب لي نظر يف ي مكتب اإىل زايرة القيام ب تكل املساعدة جراء مزيد من العمل ل ل رشح الإجراءات واملتطلبات الالزمة وذكل من أأجل دولية اإ تعيني وحتديد اجملالت اليت يكن فهيا اإ

 أأ املكتب معلياته.بدأأن ي بعد التعيني، يكن تقدمي املساعدة التقنية لتدريب املسؤولني قبل و أأي طلب رمسي. تقدمي قبل  لتقينا
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي

 يف املشاركة( اجلهات) اجلهة

 املشاركني نوع املشاركني أأصل اكنامل التنظمي

 عدد

 املشاركني

 العادية املزيانية 2013-1
 تقيص

 املشورة/احلقائق
 جمي

 اإجراءات بشأأن استشارية بعثة

 يف الطلبات دخول ورشوط

 معاهدة عىل بناء الوطنية املرحةل

 املعنية اللجنة يف الرباءات

 الفكرية وامللكية ابلرشاكت

(CIPC) بريتوراي يف 

 وامللكية ابلرشاكت املعنية اللجنة

 أأفريقيا جنوب الفكرية،

 أأفريقيا جنوب

(ZA) 
 1 مكتب (ZA) أأفريقيا جنوب

 العادية املزيانية 2013-1

 وندوة معل حلقة

 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 جمي

 مكتب مسؤويل لفائدة معل حلقة

 الأسود اجلبل يف الفكرية امللكية

 املتحدة الولايت مكتب يف

 التجارية الماتوالع للرباءات

 للرباءات املتحدة الولايت مكتب

 التجارية والعالمات

 املتحدة الولايت

 (US) الأمريكية
 3 مكتب (ME) الأسود اجلبل

 العادية املزيانية 2013-1

 جمال يف التعاون

 املعلومات تكنولوجيا

 اإطار يف والتصالت

 الرباءات معاهدة

 دال
 التقنية املساعدة بشأأن معل حلقة

 الرباءات معاهدة اإطار يف

 للرباءات العام املراقب مكتب

 التجارية، والعالمات والتصاممي

دارة  الصناعية، الس ياسات تعزيز اإ

 حكومة والصناعة، التجارة وزارة

  الهند

 7 مكتب (IN) الهند (IN) الهند

 العادية املزيانية 2013-1

 وندوة معل حلقة

 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 جمي

 املامرسات فضلأأ  بشأأن اجامتع

 بناء الطلبات تسمل ماكتب لفائدة

 دي ريو يف الرباءات معاهدة عىل

 جانريو

 (BR) الربازيل الربازيل يف الويبو مكتب

 (CU) كواب( BR) الربازيل

 (DO) ادلومينيكية امجلهورية

س بانيا (PE) بريو (CL) ش ييل  اإ

(ES) 

 7 مكتب

 العادية املزيانية 2013-2

 جمال يف التعاون

 املعلومات ولوجياتكن

 اإطار يف والتصالت

 الرباءات معاهدة

 دال

 جمال يف التعاون بشأأن اجامتع

 والتصالت املعلومات تكنولوجيا

 مع الرباءات معاهدة اإطار يف

 املرصي الاخرتاع براءات مكتب

 6 مكتب (EG) مرص (EG) مرص املرصي الاخرتاع براءات مكتب
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي

 يف املشاركة( اجلهات) اجلهة

 املشاركني نوع املشاركني أأصل اكنامل التنظمي

 عدد

 املشاركني

2013-2 
 الصندوق

 ياأأسرتال /الاستامئين

 وندوة معل حلقة

 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 أألف،

 جمي

قلميية دون ندوة  معاهدة بشأأن اإ

 املعنية اللجنة يف الرباءات

 يف الفكرية وامللكية ابلرشاكت

 بريتوراي

 وامللكية ابلرشاكت املعنية اللجنة

 أأفريقيا جنوب الفكرية،

 أأفريقيا جنوب

(ZA) 

 (UG) أأوغندا (RW) رواندا

 (TZ) ملتحدةا تزنانيا مجهورية

 (ZA) أأفريقيا جنوب

 6 مكتب

 العادية املزيانية 2013-2

 وندوة معل حلقة

 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 ابء،

 جمي

 ملعاهدة الرتوجي بشأأن ندوة

 بشأأن معل وحلقة الرباءات

 لفائدة املعلومات تكنولوجيا

 تييلييس يف املكتب

 الفكرية للملكية الوطين املركز

 "ساكباتونيت" جلورجيا
 (GE) جورجيا (GE) رجياجو 

 + مكتب

 مس تخدمون
50 

2013-2 
 الصندوق

 الياابن/الاستامئين

 وندوة معل حلقة

 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 جمي

 الاس تخدام بشأأن معل حلقة

 ادلويل البحث لتقارير الفعال

 ادلويل المتهيدي الفحص وتقارير

 براءة مبوجب امحلاية أأهلية بشأأن

 يف الرباءات معاهدة اإطار يف

  طوكيو يف الوطنية الفحص مرحةل

 املتحدث) للرباءات الياابن مكتب

 الرباءات مكتب :املشارك

 (الأورويب

 (JP) الياابن

ندونيس يا  لو مجهورية( ID) اإ

 مالزياي( LA) الشعبية ادليقراطية

(MY )منغوليا (MN) الفلبني 

(PH) س نغافورة (SG) سي 

 فييت (TH) اتيلند (LK) لناك

 مرص (BI) ونديبور (VN) انم

(EG) مدغشقر (MG) 

 27 مكتب

 العادية املزيانية 2013-3

 وندوة معل حلقة

 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 جمي

 بامن من مسؤولني لفائدة معل حلقة

 واملكتب للويبو الرئييس املقر يف

 والعالمات للرباءات الإس باين

(OEPM ) مدريد يف 

 للرباءات الإس باين املكتب

 والعالمات

 املكتب) الويبو

س بانيا (ادلويل  اإ

(ES) 

 2 مكتب (PA) بامن

 العادية املزيانية 2013-3

 وندوة معل حلقة

 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 ابء،

 جمي،

 دال

قلميية دون ندون  بشأأن اإ

 معاهدة يف الأخرية التطورات

 تكنولوجيا وأأدوات الرباءات

 يف الرباءات ملعاهدة املعلومات

 زغرب

 كويماحل الفكرية امللكية مكتب

 كرواتيا مجلهورية
 (HR) كرواتيا

( AL)أألبانيا (HR) كرواتيا

 بلغاراي (BA) والهرسك البوس نة

(BG) مقدونيا مجهورية 

 (MK) السابقة اليوغوسالفية

 سلوفينيا (ME) الأسود اجلبل

(SI) رصبيا (RS) 

 /جامعة + مكتب

 + حبث مؤسسة

 مس تخدمون

55 
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي

 يف املشاركة( اجلهات) اجلهة

 املشاركني نوع املشاركني أأصل اكنامل التنظمي

 عدد

 املشاركني

 العادية املزيانية 2013-4

 الجم يف التعاون

 املعلومات تكنولوجيا

 معاهدة اإطار يف

 الرباءات

 دال

 جمال يف التعاون بشأأن اجامتع

 اإطار يف املعلومات تكنولوجيا

 الرشاكت مع الرباءات معاهدة

 الفكرية امللكية وجلنة

 وامللكية ابلرشاكت املعنية اللجنة

 أأفريقيا جنوب الفكرية،

 أأفريقيا جنوب

(ZA) 
 (ZA) أأفريقيا جنوب

 + مكتب

 تخدمونمس  
13 

2013-4 

 + العادية املزيانية

 الصندوق

 يال أأسرتا/الاستامئين

 وندوة معل حلقة

 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 ابء،

 جمي

قلميية دون معل حلقة  بشأأن اإ

 الويبو مكتب يف الرباءات معاهدة

 س نغافورة يف

 (SG) س نغافورة س نغافورة يف الويبو مكتب

 لو مجهورية( PH) الفلبني

 بروين (LA) الشعبية ادليقراطية

 (KH) كبوداي (BN) السالم دار

 (SG) س نغافورة (MM) ميامنار

 + مكتب

 مس تخدمون
40 

 العادية املزيانية 2013-4

 وندوة معل حلقة

 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 ابء،

 جمي

 ملعاهدة الرتوجي بشأأن ندوة

  دوشانيب يف الرباءات

 للرباءات الوطين املركز

 اجيكس تانط مجلهورية واملعلومات

 طاجيكس تان

(TJ) 
 (TJ) طاجيكس تان

 /جامعة + مكتب

 + حبث مؤسسة

 مس تخدمون

62  

 العادية املزيانية 2013-4

دارة دمع  البحث اإ

دارة/ادلويل  الفحص اإ

 بناء ادلويل المتهيدي

 معاهدة عىل

 الرباءات

 واو

 عىل بناء الفحص بشأأن تدريب

 مسؤولني لفائدة الرباءات معاهدة

 من خرباء بلق  من نيودلهيي يف

 الياابين الرباءات مكتب

 للرباءات العام املراقب مكتب

 التجارية، والعالمات والتصاممي

دارة  الصناعية، الس ياسات تعزيز اإ

 حكومة والصناعة، التجارة وزارة

 الهند

   مكتب (IN) الهند (IN) الهند

 العادية املزيانية 2013-5

 وندوة معل حلقة

 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 ابء،

 جمي

 يف الرباءات معاهدة بشأأن ندوة

 تيغوس يغالبا

 الفكرية للملكية العامة الإدارة

 لهندوراس

 هندوراس

(HN) 
 (HN) هندوراس

 /جامعة + مكتب

 + حبث مؤسسة

 مس تخدمون

105  
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي

 يف املشاركة( اجلهات) اجلهة

 املشاركني نوع املشاركني أأصل اكنامل التنظمي

 عدد

 املشاركني

 العادية املزيانية 2013-5

 وندوة معل حلقة

 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 ابء،

 جمي،

 دال

 ملعاهدة الرتوجي بشأأن ندوة

 بشأأن معل وحلقة اءاتالرب 

 اإطار يف املعلومات تكنولوجيا

 ملعاهدة الش بكية اخلدمات

 والربانمج (EPCT) الرباءات

يداع احلاسويب  الإلكرتوين لالإ

 ،(PCT-SAFE) للطلبات الآمن

 .كييف يف ذكل غري اإىل

 للملكية الأوكرانية احلكومية ادلائرة

 الفكرية
 (UA) أأوكرانيا (UA) أأوكرانيا

 + مكتب

 خدمونمس ت
140  

 العادية املزيانية 2013-5

 وندوة معل حلقة

 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 جمي

 الرباءات بشأأن وندوة معل حلقة

 املنظمة لفائدة الرباءات ومعاهدة

 للرباءات الآس يوية الأوروبية

(EAPO) موسكو يف 

 الآس يوية الأوروبية املنظمة

 (EAPO) للرباءات

 الأوروبية املنظمة

 الآس يوية

 اءاتللرب 

 الآس يوية الأوروبية املنظمة

( AM) أأرمينيا EA)) للرباءات

 (BY) بيالروس(AZ) أأذربيجان

 قريغزيس تان (KZ) اكزاخس تان

(KG) الرويس الاحتاد (RU) 

 (TJ) طاجيكس تان

  23 مكتب

 العادية املزيانية 2013-5

 وندوة معل حلقة

 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 ابء،

 جمي،

 دال

 عاهدةمل الرتوجي بشأأن ندوة

 بشأأن معل وحلقة الرباءات

 لفائدة املعلومات تكنولوجيا

 طشقند يف املكتب

 مجهورية يف الفكرية امللكية واكةل

 أأوزبكس تان

 أأوزبكس تان

(UZ) 
 (UZ) أأوزبكس تان

 + مكتب

 مس تخدمون
90  

2013-6 
 الصندوق

 أأسرتاليا/الاستامئين

دارة  دمع  البحثاإ

دارة  /ادلويل اإ

 المتهيدي الفحص

 عىل اءبن ادلويل

 الرباءات معاهدة

 واو

 الرباءات معاهدة بشأأن معل حلقة

 الأسرتايل املكتب يف للفاحصني

 اكنبريا يف الفكرية للملكية

 4 مكتب (EG) مرص (AU) أأسرتاليا الفكرية للملكية الأسرتايل املكتب
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي

 يف املشاركة( اجلهات) اجلهة

 املشاركني نوع املشاركني أأصل اكنامل التنظمي

 عدد

 املشاركني

2013-6 

 + العادية املزيانية

 الصندوق

 الياابن/الاستامئين

 وندوة معل حلقة

 ةمعاهد بشأأن

 الرباءات

 جمي

قلميية معل حلقة  معاهدة بشأأن اإ

 الأعضاء ادلول لفائدة الرباءات

 يف الأريبو يف املراقبة وادلول

 ويندهوك

املنظمة الأفريقية الإقلميية للملكية 

الفكرية )الأريبو(، مكتب أأمني 

تسجيل العالمات التجارية 

املتحدث  )انميبيا والرباءات يف

 ياابين(مكتب الرباءات ال  :املشارك

 (NA) انميبيا

( BW) بوتسواان( AO) أأنغول

 كينيا( GH) غاان( GM) غامبيا

(KE )ليسوتو (LS) مالوي 

(MW) موزامبيق (MZ) انميبيا 

(NA) نيجرياي (NG) سرياليون 

(SL) أأفريقيا جنوب (ZA) ليرباي 

(LR) رواندا (RW) السودان 

(SD) سوازيلند (SZ) أأوغندا 

(UG) تحدةامل  تزنانيا مجهورية 

(TZ) زامبيا (ZM) زمبابوي 

(ZW) 

  20 مكتب

 العادية املزيانية 2013-6

 وندوة معل حلقة

 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 ابء
 معاهدة بشأأن متقدمة ندوات

 وش يان بيجني يف الرباءات

 احلكويم الفكرية امللكية مكتب

 الشعبية الصني مجلهورية
 (CN) الصني (CN) الصني

 /جامعة + مكتب

 + ثحب مؤسسة

 مس تخدمون

280 

2013-7 

 +العادية املزيانية

 الصندوق

 يال أأسرتا/الاستامئين

 وندوة معل حلقة

 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 هاء
 اإىل الانضامم بشأأن معل حلقة

  الويبو يف الرباءات معاهدة
 (IB) الويبو 

 (MM) ميامنار( KH) كبوداي

الاسالمية(  -ايران )مجهورية 

(IR )السعودية العربية (SA) 

 8 مكتب

 العادية املزيانية 2013-7

 وندوة معل حلقة

 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 جمي

 اجلودة شهادات بشأأن اجامتع

 ماكتب لفائدة املامرسات وأأفضل

 معاهدة عىل بناء الطلبات تسمل

 الرباءات

 املنافسة عن لدلفاع الوطين املعهد

 بريو، يف الفكرية امللكية وحامية

 ءاتللربا الإس باين املكتب

 التجارية والعالمات

 (PE) بريو

 كواب (CL) ش ييل( BR)الربازيل

(CU) ادلومينيكية امجلهورية 

(DO) بريو (PE) س بانيا  (ES) اإ

 10 مكتب
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي

 يف املشاركة( اجلهات) اجلهة

 املشاركني نوع املشاركني أأصل اكنامل التنظمي

 عدد

 املشاركني

2013-7 

 + العادية املزيانية

 الصندوق

س بانيا/الاستامئين  اإ

 وندوة معل حلقة

 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 جمي

 الويبو بني املشرتكة الإقلميية الندوة

 الآس يوية الأوروبية واملنظمة

 بشأأن (EAPO) للرباءات

 بدلان لفائدة الرباءات معاهدة

 يوليو 16و 15) الالتينية أأمرياك

 ماكتب مديري اجامتع ،(2013

 أأمرياك لبدلان الصناعية امللكية

 يوليو 17) والاكرييب الالتينية

 بريو لامي، يف (2013

 املنافسة عن لدلفاع الوطين املعهد

 بريو، يف الفكرية امللكية وحامية

 للرباءات الإس باين املكتب

 التجارية والعالمات

 (PE) بريو

( BO) بوليفيا( AR) الأرجنتني

( (CL ش ييل( BR) الربازيل

 (CU) كواب( CR) كوس تارياك

 (DO) ادلومينيكية امجلهورية

كوادور  (SV) السلفادور (EC) اإ

 (HN) هندوراس (GT) غواتاميل

 (NI) راغوانياك (MX) املكس يك

 بريو (PY) ابراغواي (PA) بامن

(PE) س بانيا  أأوروغواي (ES) اإ

(UY) 

 45 مكتب

 العادية املزيانية 2013-8

دارة  دمع  البحثاإ

دارة  /ادلويل اإ

 المتهيدي الفحص

 عىل بناء ادلويل

 الرباءات معاهدة

 واو

 يف الفاحصني لفائدة معل حلقة

 يف الصناعية للملكية الوطين املعهد

 من خرباء قبل من وسانتياغ

 للرباءات املتحدة الولايت مكتب

 التجارية والعالمات

 للرباءات املتحدة الولايت مكتب

 التجارية والعالمات
  10 مكتب (CL) ش ييل (CL) ش ييل

 العادية املزيانية 2013-8

 وندوة معل حلقة

 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 جمي

قلميية دون ندوة  معاهدة بشأأن اإ

 من مسؤولني ةلفائد الرباءات

 كينغس تاون يف الاكرييب منطقة

 الفكرية وامللكية التجارة مكتب

 غرينادين وجزر فنسنت لسانت

  الفكرية للملكية الكندي واملكتب

 فنسنت سانت

 غرينادين وجزر

(VC) 

 (CA) كندا (AG) وبربودا أأنتيغوا

 سانت (TT) وتوابغو ترينيداد

 (VC) غرينادين وجزر فنسنت

 (DM) ومينياكد (BB) برابدوس

 غرينادا (BZ) بلزي (JM) جاماياك

(GD) لوس يا سانت (LC)  

  12 مكتب

 العادية املزيانية 2013-9

 جمال يف التعاون

 املعلومات تكنولوجيا

 اإطار يف والتصالت

 الرباءات معاهدة

 ابء،

 جمي

 التقنية املساعدة بشأأن معل حلقة

 مكتب) الرباءات معاهدة اإطار يف

دارةو  الطلبات تسمل  البحث اإ

 ( ادلويل

 للرباءات العام املراقب مكتب

 التجارية، والعالمات والتصاممي

 الهند

 15 مكتب (IN) الهند (IN) الهند
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي

 يف املشاركة( اجلهات) اجلهة

 املشاركني نوع املشاركني أأصل اكنامل التنظمي

 عدد

 املشاركني

 العادية املزيانية 2013-9

دارة  دمع  البحثاإ

دارة /ادلويل  الفحصاإ

 بناء ادلويل المتهيدي

 معاهدة عىل

 الرباءات

 70 مكتب (CL) ش ييل (CL) ش ييل  للرباءات الأوروبية نظمةامل   الرباءات معاهدة بشأأن جواةل ندوة جمي

 العادية املزيانية 2013-9

 وندوة معل حلقة

 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 أألف،

 ابء،

 جمي

 معاهدة بشأأن وطنية ندوة

 الرباءات

 القانونية الشؤون وزارة

 العام الأمني مكتب وادلس تورية،

 ليسوتو للتسجل،

 (LS) ليسوتو (LS) ليسوتو
 + تبمك 

 مس تخدمون
20 

 العادية املزيانية 2013-10

 وندوة معل حلقة

 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 جمي

 الرباءات بشأأن وندوة معل حلقة

 املنظمة لفائدة الرباءات ومعاهدة

 للرباءات الآس يوية الأوروبية

(EAPO) موسكو يف 

 الآس يوية الأوروبية املنظمة

 (EAPO) للرباءات

 الأوروبية املنظمة

 يةالآس يو 

 للرباءات

 الآس يوية الأوروبية املنظمة

 (AM) أأرمينيا (EA) للرباءات

 اكزاخس تان (AZ) أأذربيجان

(KZ) قريغزيس تان (KG) الاحتاد 

 طاجيكس تان (RU) الرويس

(TJ) 

  18 مكتب

 العادية املزيانية 2013-10

دارة  دمع  البحثاإ

دارة /ادلويل  الفحصاإ

 بناء ادلويل المتهيدي

 معاهدة عىل

 تالرباءا

 2 مكتب (CL) ش ييل (CA) كندا الفكرية للملكية الكندي املكتب الرباءات معاهدة بشأأن معل حلقة جمي

 العادية املزيانية 2013-10

 وندوة معل حلقة

 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 ابء،

 جمي

 يف الوطنية املرحةل بشأأن ندوة

 الرباءات معاهدة اإطار

 امللكية لسجل العامة املديرية

 بامن الصناعية،
 (PA) بامن (PA) بامن

 + مكتب

 مس تخدمون
35 

 العادية املزيانية 2013-11

 وندوة معل حلقة

 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 ابء،

 جمي
 الصناعية للملكية املكس ييك املعهد  الرباءات معاهدة بشأأن جواةل ندوة

 املكس يك

(MX) 
 200 مس تخدمون (MX) املكس يك
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي

 يف املشاركة( اجلهات) اجلهة

 املشاركني نوع املشاركني أأصل اكنامل التنظمي

 عدد

 املشاركني

 العادية املزيانية 2013-11

 ندوةو  معل حلقة

 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 جمي
 معاهدة بشأأن دراس ية زايرة

 الرباءات
 (IB) الويبو 

 أأوزبكس تان( KZ) اكزاخس تان

UZ) )الرويس الاحتاد (RU) 

 جورجيا (MD) مودلوفا مجهورية

(GE) أأفريقيا جنوب (ZA) 

 تويم سان (BW) بوتسواان

 (ST) وبرينسييب

 16 مكتب

 العادية املزيانية 2013-11

 جمال يف ونالتعا

 املعلومات تكنولوجيا

 اإطار يف والتصالت

 الرباءات معاهدة

 دال
 يف التقين التعاون بشأأن اجامتع

 ابنكوك

دارة  وزارة الفكرية، امللكية اإ

 اتيلند التجارة،
 6 مكتب (TH) اتيلند (TH) اتيلند

2013-11 

 + العادية املزيانية

 الصندوق

 الياابن/الاستامئين

 وندوة معل حلقة

 معاهدة أأنبش

 الرباءات

 جمي

قلميي ندوة  الاس تخدام بشأأن ةاإ

 واملبادرات الرباءات ملعاهدة الفعال

 العمل لتشارك ادلولية

 املتحدث) الياابين الرباءات مكتب

 الرباءات مكتب :املشارك

 (الأورويب

 (JP) الياابن

ندونيس يا ( LA) لو( ID) اإ

 (MN) منغوليا( MY) مالزياي

 (SG) س نغافورة (PH) الفلبني

 (TH) اتيلند (LK) لناك سي

 (BI) بوروندي (VN) انم فييت

 (MG) مدغشقر (EG) مرص

 20 مكتب

 العادية املزيانية 2013-12

 وندوة معل حلقة

 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 ابء،

 جمي

 معاهدة بشأأن وطنية ندوة

 الرباءات
 (CU) كواب (CU) كواب الصناعية للملكية الكويب املكتب

 + مكتب

 مونمس تخد
20 

 العادية املزيانية 2013-12

 وندوة معل حلقة

 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 ابء،

 جمي
 الرباءات معاهدة بشأأن ندوة

 للرباءات الإس باين املكتب

 املنظمة التجارية، والعالمات

 للرباءات الأوروبية

 (PE) بريو (PE) بريو
 + مكتب

 مس تخدمون
85 
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي

 يف املشاركة( اجلهات) اجلهة

 املشاركني نوع املشاركني أأصل اكنامل التنظمي

 عدد

 املشاركني

 العادية املزيانية 2013-12

 الجم يف التعاون

 املعلومات تكنولوجيا

 اإطار يف والتصالت

 الرباءات معاهدة

 دال

 جمال يف التعاون بشأأن اجامتع

 والتصالت املعلومات تكنولوجيا

 مع الرباءات معاهدة اإطار يف

  الفكرية للملكية املالزيية الواكةل

 (MY) مالزياي (MY) مالزياي الفكرية للملكية املالزيية الواكةل
 + مكتب

 ونمس تخدم
9 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 املرفق الثاين
 

 الرباءات معاهدة عىل مبارش تأأثري لها اليت التقنية املساعدة أأنشطة

 (1104خطة العمل للفرتة املتبقية من عام أ1104 )الأنشطة املنجزة حىت الآن يف عام

 تنفيذها املزمع وتكل 2014 عام يف الآن حىت أأجريت واليت الرباءات، ملعاهدة النامية البدلان اس تخدام عىل مبارش تأأثري لها اليت التقنية املساعدة أأنشطة مجليع شامةل قامئة عىل املرفق هذا حيتوي
 .أأعاله الأول للمرفق المتهيدية املالحظات يف أأيضا املرشوح النحو عىل املنجزة التقنية املساعدة نشاط حمتوايت حبسب مصن فة ويه ،2014 عام من املتبقية الفرتة يف

 احلدث وصف املضمون احلدث المتويل خيالتار
 يف املشاركة (اجلهات) اجلهة

 املشاركني نوع املشاركني أأصل املاكن التنظمي
 عدد

 املشاركني

 العادية املزيانية 2014-01
 وندوة معل حلقة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات
 ابء أألف،

 لإجراءات دليل بشأأن اجامتع
 الوسطى أأمرياك بدلان لفائدة الرباءات

 للرباءات الإس باين كتبامل 
 املكس ييك املعهد والعالمات،

 الصناعية للملكية

 امجلهورية
 ادلومينيكية

(DO) 

 سانت( CR) كوس تارياك
 (GT) غواتاميل (SV)فنسنت

 نياكراغوا (HN) هندوراس
(NI) بامن (PA) امجلهورية 

 املكس يك (DO) ادلومينيكية
(MX) 

 20 مكتب

 العادية املزيانية 2014-02
 وندوة معل حلقة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات
 ابء

 ادلويل املؤمتر يف الويبو مشاركة
 2014 العايل للتعلمي

"Universidad " هافاان يف 
 (CU) كواب (CU) كواب الويبو حبدث ليس

 + مس تخدمون
 مؤسسة /جامعة

 حبث
3000 

 العادية املزيانية 2014-02
 وندوة معل حلقة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات
 جمي

 املرحةل يف ادلخول شأأنب  اجامتع
 الوطنية

 امللكية لسجل العامة املديرية
 بامن الصناعية،

 (PA) بامن (PA) بامن
 + مكتب

 مس تخدمون
10 

 العادية املزيانية 2014-04
 وندوة معل حلقة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات
 الرباءات معاهدة بشأأن معل حلقة ابء

 يف احلكويم الرباءات مكتب
 ليتوانيا مجهورية

 (LT) ليتوانيا (LT) انياليتو 
 + مكتب

 مس تخدمون
70 

 العادية املزيانية 2014-04
 وندوة معل حلقة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات
 جمي ابء،

 وأأفضل اجلودة شهادات بشأأن اجامتع
 تسمل ماكتب لفائدة املامرسات
  الطلبات

 املتحدة الولايت مكتب
 التجارية والعالمات للرباءات

 املتحدة الولايت
 (US) يكيةالأمر 

 (CL) ش ييل (BR) الربازيل
 (CU) كواب( CO) كولومبيا
 (DO) ادلومينيكية امجلهورية
 (PE) بريو( MX ) املكس يك
س بانيا  (ES) اإ

 20 مكتب
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 احلدث وصف املضمون احلدث المتويل خيالتار
 يف املشاركة (اجلهات) اجلهة

 املشاركني نوع املشاركني أأصل املاكن التنظمي
 عدد

 املشاركني

 العادية املزيانية 2014-05
 بشأأن معل حلقة

 الرباءات معاهدة
 ابء أألف،

 ومعاهدة الرباءات بشأأن ندوة
 الرباءات

 وامللكية ابلرشاكت املعنية اللجنة
 أأفريقيا جنوب الفكرية،

 أأفريقيا جنوب
(ZA) 

 (ZA) أأفريقيا جنوب
 + مكتب

 مس تخدمون
  

 العادية املزيانية 2014-05
 وندوة معل حلقة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات
 ابء أألف،

 املنظمة يف حصنيالفا لفائدة تدريب
 للرباءات الآس يوية الأوروبية

(EAPO) 

 الآس يوية الأوروبية املنظمة
 (EAPO) للرباءات

 الرويس الاحتاد 
(RU)  

 (AZ) أأذربيجان (AM) أأرمينيا
 اكزاخس تان (BY) بيالروس

(KZ) قريغزيس تان (KG) 
 (RU) الرويس الاحتاد

 تركامنس تان (TJ) طاجيكس تان
((TM 

   مكتب

 العادية زيانيةامل 2014-05
 دراس ية زايرة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات

 ابء، أألف،
 جمي

 يف الرباءات معاهدة بشأأن معل حلقة
 عىل تدريب - الفكرية امللكية مكتب
 الرباءات معاهدة اس تخدام بدء

 ما ومجيع الطلبات لتسمل ككتب
 مبا همات،/جوانب من بذكل يرتبط
 املعلومات تكنولوجيا متطلبات فهيا

آ  ش بكة  الهادئ واحمليط س ياأ
آس يا بدلان) والتكنولوجيا للعلوم  أ
 (الهادئ واحمليط

 -ايران )مجهورية 
 ( IRالاسالمية( )

الاسالمية(  -ايران )مجهورية 
(IR ) 

   مكتب

 العادية املزيانية 2014-05
 دراس ية زايرة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات
 جمي

 الرباءات معاهدة بشأأن دراس ية زايرة
 أأجل من - ةخرب  ذي مكتب اإىل

 طريقة وتكييف املكتب من التعمل
 عىل بناء املودعة الطلبات معاجلة
 معني منوذج مع املعاهدة

د  لحقا حيدَّ
 -ايران )مجهورية 
 ( IRالاسالمية( )

الاسالمية(  -ايران )مجهورية 
(IR ) 

   مكتب

 العادية املزيانية 2004-05
 وندوة معل حلقة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات
 ابء

 معاهدة بشأأن متقدمة ندوات
 وهانغزو اننشانغ يف الرباءات

 احلكويم الفكرية امللكية مكتب
 الشعبية الصني مجلهورية

 (CN) الصني (CN) الصني
 /جامعة + مكتب

 + حبث مؤسسة
 مس تخدمون

 

 العادية املزيانية 2014-05
 وندوة معل حلقة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات
 دال ابء،

 داماس تخ عىل تدريب لتقدمي دعوة
 الرباءات ملعاهدة الش بكية اخلدمات

 الصناعية، للملكية الوطين املعهد
 الربازيل

 (BR) الربازيل  (BR) الربازيل
 + مكتب

 مس تخدمون
  

 العادية املزيانية 2014-05
 وندوة معل حلقة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات
 هاء

 يف الرباءات معاهدة لنظام الرتوجي
  أأسنس يون

 الفكرية، يةللملك  الوطنية املديرية
 ابراغواي

  (PY) ابراغواي  (PY) ابراغواي 
 + مكتب

 مس تخدمون
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 احلدث وصف املضمون احلدث المتويل خيالتار
 يف املشاركة (اجلهات) اجلهة

 املشاركني نوع املشاركني أأصل املاكن التنظمي
 عدد

 املشاركني

 العادية املزيانية 2014-05
 وندوة معل حلقة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات
 الرباءات معاهدة بشأأن ندوة جمي ابء،

 الصناعية، للملكية الوطين املعهد
 ش ييل

 (CL) ش ييل (CL) ش ييل
 + مكتب

 مس تخدمون
 

 العادية انيةاملزي  2014-06
 وندوة معل حلقة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات
  الرباءات معاهدة بشأأن معل حلقة ابء

آس يا ش بكة  الهادئ واحمليط أ
آس يا بدلان) والتكنولوجيا للعلوم  أ
 (الهادئ واحمليط

 (MN) منغوليا (MN) منغوليا
 /جامعة + مكتب

 + حبث مؤسسة
 مس تخدمون

  

2014-06 
 الصندوق

 أأسرتاليا/الاستامئين

 وندوة معل حلقة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات
 هاء

 عىل التدريب لتقدمي معل حلقة
 مرحةل لأغراض - الرباءات معاهدة
 الانضامم قبل

آس يا ش بكة  الهادئ واحمليط أ
آس يا بدلان) والتكنولوجيا للعلوم  أ
 (الهادئ واحمليط

   مكتب (KH) كبوداي (KH) كبوداي

2014-06 
 الصندوق

 أأسرتاليا/الاستامئين

 وندوة معل حلقة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات
 هاء

 عىل التدريب لتقدمي معل حلقة
 مرحةل لأغراض - الرباءات معاهدة
 الانضامم قبل

آس يا ش بكة  الهادئ واحمليط أ
آس يا بدلان) والتكنولوجيا للعلوم  أ
 (الهادئ واحمليط

   مكتب (MM) ميامنار (MM) ميامنار

 العادية املزيانية 2014-06
 دوةون معل حلقة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات
 ابء أألف،

 معاهدة بشأأن وطنية معل حلقة
 الرباءات صياغة وكيفية الرباءات

د  (MG) مدغشقر (MG) مدغشقر لحقا حيدَّ
 /جامعة + مكتب

 + حبث مؤسسة
 مس تخدمون

  

2014-07 
 الصندوق

 أأسرتاليا/الاستامئين

دارة  دمع  البحثاإ
دارة  /ادلويل اإ
 المتهيدي الفحص
 عىل ناءب  ادلويل
 الرباءات معاهدة

 واو
 ل الإدارية الإجراءات عىل تدريب
دارة  دارة  /ادلويل البحثاإ  الفحصاإ

 ادلويل المتهيدي

 للملكية الأسرتايل املكتب
 الفكرية

   مكتب (CL) ش ييل (AU) أأسرتاليا

2014-08 
 الصندوق

 أأسرتاليا/الاستامئين

 وندوة معل حلقة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات
د  الرباءات معاهدة بشأأن معل ةحلق جمي ابء،    مكتب (PH) الفلبني (PH) الفلبني لحقا حيدَّ

 العادية املزيانية 2014-10
 تقيص
  املشورة/احلقائق

 هاء
 معاهدة بشأأن استشاري اجامتع

 الانضامم خطة ملناقشة الرباءات
د    مكتب (BT) بواتن (BT) بواتن لحقا حيدَّ

 العادية املزيانية 2014-10
 وندوة معل ةحلق

 معاهدة بشأأن
 الرباءات

 جمي
قلميية معل حلقة  الرباءات ملعاهدة اإ
 اجلامعات يف املعاهدة اس تخدام بشأأن

 البحث ومؤسسات

 الصناعية، للملكية الوطين املعهد
 ش ييل

 (CL) ش ييل
 والاكرييب الالتينية أأمرياك دول مجيع

 الرباءات معاهدة يف الأعضاء
 /جامعة + مكتب

 حبث مؤسسة
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 احلدث وصف املضمون احلدث المتويل خيالتار
 يف املشاركة (اجلهات) اجلهة

 املشاركني نوع املشاركني أأصل املاكن التنظمي
 عدد

 املشاركني

 العادية املزيانية 2014-10
 وندوة معل حلقة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات
 ابء

 - الرباءات معاهدة بشأأن معل حلقة
 لدلول الإقلميية املنظامت مع التعاون
 الأعضاء

 الآس يوية الأوروبية املنظمة
 (EAPO) للرباءات

 الرويس الاحتاد 
(RU)  

 (AZ) أأذربيجان (AM) أأرمينيا
 اكزاخس تان (BY) بيالروس

(KZ) قريغزيس تان (KG) 
 (RU) الرويس الاحتاد

 تركامنس تان (TJ) طاجيكس تان
(TM)  

   مكتب

 العادية املزيانية 2014-11
 وندوة معل حلقة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات
 الرباءات معاهدة بشأأن جواةل ندوات ابء

 الصناعة عىل الإرشاف مكتب
 كولومبيا والتجارة،

 (CO) كولومبيا (CO) كولومبيا
 + بمكت

 مس تخدمون
  

1104 - 
د  حيدَّ
 لحقا

 العادية املزيانية
 بشأأن معل حلقة

 الرباءات معاهدة
 ابء

 معاهدة بشأأن وطنية معل حلقة
 الرباءات

د  لحقا حيدَّ
 امجلهورية
 (CZ) التش يكية

   مس تخدمون (CZ) التش يكية امجلهورية

1104 - 
د  حيدَّ
 لحقا

 العادية املزيانية
 بشأأن معل حلقة

 الرباءات معاهدة
 ابء

 معاهدة بشأأن وطنية معل حلقة
 الرباءات

د  (HU) هنغاراي (HU) هنغاراي لحقا حيدَّ
 + مكتب

 مس تخدمون
  

1104 - 
د  حيدَّ
 لحقا

 العادية املزيانية
 بشأأن معل حلقة

 الرباءات معاهدة
 ابء

 معاهدة بشأأن وطنية معل حلقة
 الرباءات

د    تخدمونمس   (BG) بلغاراي (BG) بلغاراي لحقا حيدَّ

1104 - 
د  حيدَّ
 لحقا

 العادية املزيانية
 دراس ية زايرة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات
 الرباءات معاهدة بشأأن معل حلقة ابء

 الصناعية للملكية املغريب املكتب
 والتجارية

 (MA) املغرب (MA) املغرب
 /جامعة + مكتب

 حبث مؤسسة
  

1104 - 
د  حيدَّ
 لحقا

 العادية املزيانية
 س يةدرا زايرة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات
 ابء

قلميية أأنشطة  ملعاهدة للرتوجي اإ
 الرباءات

د  (EG) مرص لحقا حيدَّ

 (DZ) اجلزائر (EG)مرص
 (LY) ليييا (BH) البحرين
 (OM) عامن (MA) املغرب
 العربية اململكة (QA) قطر

 (SY) سوراي (SA) السعودية
 العربية الإمارات (TN) تونس
 (AE) املتحدة

 /معةجا + مكتب
 حبث مؤسسة
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 احلدث وصف املضمون احلدث المتويل خيالتار
 يف املشاركة (اجلهات) اجلهة

 املشاركني نوع املشاركني أأصل املاكن التنظمي
 عدد

 املشاركني

1104 - 
د  حيدَّ
 لحقا

 العادية املزيانية
 وندوة معل حلقة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات
 ابء

 معاهدة بشأأن جواةل معل حلقات
 الرباءات

د  (IN) الهند  (IN) الهند لحقا حيدَّ
 + مكتب

 مس تخدمون
  

1104 - 
د  حيدَّ
 لحقا

 العادية املزيانية
 بشأأن معل حلقة

 الرباءات معاهدة
 ابء

 معاهدة بشأأن وطنية معل حلقة
 الرباءات

 (KE) كينيا (KE) كينيا الصناعية للملكية الكيين املعهد
 + مكتب

 مس تخدمون
  

1104 - 
د  حيدَّ
 لحقا

 العادية املزيانية
 بشأأن معل حلقة

 الرباءات معاهدة
 ابء

 معاهدة بشأأن وطنية معل حلقة
 الرباءات

د  (AO) أأنغول (AO) أأنغول لحقا حيدَّ
 + مكتب

 مس تخدمون
  

1104 - 
د  حيدَّ
 لحقا

 العادية املزيانية
 بشأأن معل حلقة

 الرباءات معاهدة
 ابء

 معاهدة بشأأن وطنية معل حلقة
 الرباءات

د  (ZW) زمبابوي (ZW) زمبابوي لحقا حيدَّ
 + مكتب

 مس تخدمون
  

1104 - 
د  حيدَّ
 لحقا

 العادية املزيانية
 وندوة معل حلقة
 معاهدة بشأأن
 ءاتالربا

 ابء أألف،
 ومعاهدة الرباءات بشأأن ندوة

 الرباءات
 الرباءات تسجيل واكةل

 زامبيا والرشاكت،
 (ZM) زامبيا (ZM) زامبيا

 + مكتب
 مس تخدمون

  

1104 - 
د  حيدَّ
 لحقا

 العادية املزيانية
 بشأأن معل حلقة

 الرباءات معاهدة
  الرباءات معاهدة بشأأن معل حلقة ابء

 الرشاكت تسجيل واكةل
 تزنانيا مجهورية رتخيص،وال

 املتحدة

 تزنانيا مجهورية 
 (TZ) املتحدة

 (TZ) املتحدة تزنانيا مجهورية 
 + مكتب

 مس تخدمون
  

1104 - 
د  حيدَّ
 لحقا

 العادية املزيانية
 بشأأن معل حلقة

 الرباءات معاهدة
 ابء

 معاهدة بشأأن وطنية معل حلقة
 الرباءات صياغة وكيفية الرباءات

د  (UG) أأوغندا (UG) نداأأوغ  لحقا حيدَّ
 + مكتب

 مس تخدمون
  

1104 - 
د  حيدَّ
 لحقا

 العادية املزيانية
 وندوة معل حلقة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات
 ابء

 الرباءات معاهدة بشأأن جواةل ندوات
 (غاايكيل كيوناك، كويتو،)

 للملكية الإكوادوري املعهد
 الصناعية

كوادور  كوادور  (EC) اإ  (EC) اإ
 + مكتب

 مس تخدمون
  

1104 - 
د  حيدَّ
 لحقا

 العادية املزيانية
 وندوة معل حلقة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات
د الرباءات معاهدة بشأأن ندوة جمي  لحقا حيدَّ

 وتوابغو ترينيداد
(TT)  

 (TT) وتوابغو ترينيداد
 + مكتب

 مس تخدمون
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 احلدث وصف املضمون احلدث المتويل خيالتار
 يف املشاركة (اجلهات) اجلهة

 املشاركني نوع املشاركني أأصل املاكن التنظمي
 عدد

 املشاركني

1104 - 
د  حيدَّ
 لحقا

 العادية املزيانية
 تقيص
 املشورة/احلقائق

 هاء
 اإىل الانضامم بشأأن شارياست  اجامتع
 الرباءات معاهدة

د    مكتب  (PY) ابراغواي   (PY) ابراغواي  لحقا حيدَّ

1104 - 
د  حيدَّ
 لحقا

 العادية املزيانية
 وندوة معل حلقة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات
 هاء

 منظم الرباءات معاهدة بشأأن اجامتع
 الربازيلية التجارة غرفة مع ابلتعاون

 غرفة ربازيل،ال يف الويبو مكتب
 الربازيلية التجارة

 (BR) الربازيل
 (PY) ابراغواي( AR) الأرجنتني
 (UY) أأوروغواي (BR) الربازيل

   مس تخدمون

1104 - 
د  حيدَّ
 لحقا

 العادية املزيانية
 بشأأن معل حلقة

 الرباءات معاهدة
 ابء

 معاهدة بشأأن وطنية معل حلقة
 الرباءات

 الفكرية للملكية الأفريقية املنظمة
(OAPI) 

 (GN) غينيا (GN) غينيا
 /جامعة + مكتب

 + حبث مؤسسة
 مس تخدمون

  

1104 - 
د  حيدَّ
 لحقا

 العادية املزيانية
 وندوة معل حلقة
 معاهدة بشأأن

 الرباءات
 ابء

 معاهدة بشأأن وطنية معل حلقة
 الرباءات

 الفكرية للملكية الأفريقية املنظمة
(OAPI) 

 (SN) الس نغال (SN) الس نغال
 /جامعة + مكتب

 + حبث مؤسسة
 مس تخدمون

  

 [والوثيقة الثاين املرفق هناية]


