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CWS/6/31 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018سبمترب  18 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السادسة الدورة
 2018أأكتوبر  19اإىل  15جنيف، من 

 الصناعية امللكية مكاتب كفاءات تكوين أجل من التقنيتني واملساعدة املشورة تقديم عن تقرير
 اللجنة والية على بناء
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 املقدمة

ىل تنفيذ القرار اذلي اختذته امجلعية العامة يف عام  .1 بشأأن ولية اللجنة املعنية مبعايري الويبو  2011هيدف هذا التقرير اإ

ىل تقدمي تقارير خطية منتظمة عن تفاصيل الأنشطة املنفذة يف عام   أأو الأمانة سعى املكتب ادلويلاليت من خاللها  2017واإ

ىل  سداء املشورة وتقدمي املس"اإ جناز مشاريع لتعممي املعلومات اإ اعدة التقنية لتكوين الكفاءات لفائدة ماكتب امللكية الصناعية ابإ

(. وترد قامئة اكمةل هبذه الأنشطة يف قاعدة WO/GA/40/19من الوثيقة  190عن معايري امللكية الفكرية" )انظر الفقرة 

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

ىل أأن الأمانة س توفر مساعدة تقنية وأأنشطة تدريب بشأأن معايري الويبو  .2 وأأشارت جلنة املعايري، يف دورهتا اخلامسة، اإ

م بعدئذ اقرتاحًا بشأأن دورات التدريب الش بكية اخلاصة مبعايري الويبو يك  وتوفُّربناء عىل الطلب  املوارد الالزمة؛ وس تقد ِّ

ن دورهتا السادسة )انظر الفقرة  اب   (.CWS/5/22من الوثيقة  112تنظر فهيا اللجنة اإ

تغطي الأنشطة التالية  ، فاإنمثل حلول الويبو للأعامل ،للويبو ذ يف أأنظمة وأأدوات خمتلفةوملا اكنت معايري الويبو تنف   .3

 تعممي املعلومات عن معايري امللكية الفكرية. مضنياً أأيضًا 

http://www.wipo.int/tad
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 التدريب واملشورة التقنية بشأأن اس تخدام معايري الويبو

م املكتب ادلويل، يف عام  .4 ىل عدة ماكتب للملكية الصناعية ومس تخدمني بشأأن اس تعامل  ة، مساعد2017قد  تقنية اإ

 يق الربيد الإلكرتوين واملؤمترات الش بكية والاجامتعات املبارشة.معايري الويبو، عن طر 

 ويذك ر بأأنومل تتلَق الأمانة أأي الامتس ملساعدة تقنية أأو تدريب بشأأن معايري الويبو منذ ادلورة املاضية للجنة املعايري.  .5

 ر املوارد الالزمة.املساعدة التقنية والتدريب بشأأن معايري الويبو بناء عىل الطلب وتوفُّ توفر الأمانة 

وعقب املناقشات اليت دارت يف أأثناء ادلورة اخلامسة للجنة املعايري بشأأن دورات التدريب الش بكية اخلاصة مبعايري  .6

والثانية يف النصف الأول من عام  2018الويبو، تعزتم الأمانة تنظمي ندوتني ش بكيتني الأوىل يف النصف الثاين من عام 

ة أأيضًا يف جدوى وضع دورة تعمل عن بعد بشأأن معايري الويبو ابلتعاون مع أأاكدميية الويبو . وتنظر الأمانة 2019 وتكون موَّج 

 موظفي ماكتب امللكية الصناعية ومس تخديم معلومات امللكية الفكرية وطالب اجلامعات. غىل

نشاء البنية التحتية يف مؤسسات امللكية الفكرية ابس تخدا  م معايري الويبواملساعدة التقنية من أأجل اإ

قلميية وبنيهتا التحتية التقنية  15هيدف الربانمج  .7 اإىل حتسني أأنظمة أأعامل ماكتب امللكية الصناعية الوطنية والإ

وتامتىش املساعدة املقدمة مع  .أأعىل جودة وفعالية من حيث التلكفةملساعدهتا عىل أأن تقدم لأحصاب املصاحل دلهيا خدمات 

وتشمل  امية اإىل تعزيز البنية التحتية املؤسس ية والتقنية ملاكتب ومؤسسات امللكية الصناعية.توصيات أأجندة التمنية الر 

جراءات العمل؛  خدمات الربانمج املشورة التقنية؛ وتقيمي احتياجات العمل؛ وحتديد نطاق املشاريع والتخطيط لها؛ وحتليل اإ

ة الفكرية ولتبادل واثئق الأولوية ونتاجئ البحث والفحص، ومواصةل تطوير حلول أأنظمة العمل اخملصصة لإدارة حقوق امللكي

نشاء قواعد بياانت للملكية الفكرية؛ واملساعدة يف رمقنة جسالت امللكية الفكرية وجتهزي البياانت لنرشها عىل  وتعمميها؛ واإ

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

وحيتل التدريب يف املوقع  وتراعي املساعدة معايري الويبو املتعلقة ببياانت ومعلومات امللكية الفكرية وفق مقتىض احلال.

قلميية مساحة كبرية من معل الربانمج   رجوة.دورا حاسام يف حتقيق النتاجئ امل ولكها يؤديوالتوجيه وحلقات العمل التدريبية الإ

طار هذا الربانمج أأنشطة مع  .8 مت يف اإ حلقة معل تدريبية  14، مبا فهيا 2017مكتبا للملكية الصناعية يف عام  58ونُظ 

قلميية. قلميية ودون اإ س تخدم حلول الأعامل اليت ي مكتبا للملكية الصناعية حول العامل  84، اكن 2017وحبلول هناية عام  اإ

واكن أأحد اهامتمات الربانمج الرئيس ية خالل الثنائية  لويبو لإدارة حقوق امللكية الفكرية.تقدهما الويبو واليت تشمل معايري ا

ىل اخلدمات الش بكية يف الإيداع ونرش  الارتقاء مبس توى اخلدمة يف ماكتب امللكية الصناعية مبساعدهتا عىل الانتقال اإ

املوقع الإلكرتوين لربانمج املساعدة التقنية اليت تقدهما  ربمزيد من املعلومات عمعلومات امللكية الفكرية. وميكن الاطالع عىل 

 ./http://www.wipo.int/cooperation/ar/technical_assistance: الويبو ملاكتب امللكية الصناعية

 املعنيني ابمللكية الفكرية من أأجل اس تخدام الأدوات ادلوليةتكوين كفاءات املوظفني والفاحصني 

اءات من يعمل املكتب ادلويل عىل اس تحداث أأداة برجمية مشرتكة متك ِّن مودعي الرب  بناء عىل طلب اجلهات املعنية، .9

عداد قوامئ تسلسل الن  ناعية يف معاجلة وحفص ودمع ماكتب امللكية الص  ST.26لكيوتيد والأحامض الأمينية وفقًا ملعيار الويبو اإ

 .2019قوامئ التسلسل. ويُعزتم اإطالق الربجمية يف النصف الثاين من عام 

http://www.wipo.int/cooperation/ar/technical_assistance/
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 تعزيز فهم معايري امللكية الفكرية

ىل تعزيز الوعي مبعايري الويبو يف البدلان النامية وتسهيل مشاركة عدد أأكرب من  .10 طار سعيه اإ ن املكتب ادلويل، يف اإ اإ

عداد معي ار )معايري( جديد أأو منق ح من معايري الويبو، ومعال ابلقرار اذلي اختذته امجلعية العامة يف أأكتوبر البدلان النامية يف اإ

ل مشاركة 2011  .اخلامسةبدلان من البدلان النامية أأو أأقل البدلان منوًا يف دورة جلنة املعايري  س بعة، قد مو 

 تبادل بياانت امللكية الفكرية

تعاون املكتب ادلويل مع الكثري من ماكتب امللكية الصناعية، ل س امي يف بعض مجموعات البدلان النامية، لتعزيز تبادل  .11

ىل معلومات تعزيز نفاذهبدف  امللكية الفكريةبياانت   من تكل املاكتب. الواردة امللكية الفكرية املس تخدمني يف تكل البدلان اإ

العالمات ، ُأدرجت مجموعات 2017ويف عام  وفقا ملعايري الويبو املالمئة. ابمللكية الفكريةعلقة وقد نُظم تبادل املعلومات املت

انم؛ ويف  اخلاصة ابلبدلان التالية يف قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي: ش ييل وفرنسا وأ يسلندا واتيلند وفييت التجارية

ان التالية يف ركن الرباءات: أأسرتاليا وبروين دار السالم ومكبوداي وادلامنرك ُأدرجت مجموعات الرباءات اخلاصة ابلبدل 2017عام 

ندونيس يا ومالزياي والفلبني واململكة العربية السعودية  واتيلند. وفرنسا واإ

ىل الإحاطة علام  .12 ن جلنة املعايري مدعوة اإ اإ

ابلأنشطة اليت اضطلع هبا املكتب ادلويل يف عام 

ة واملساعدة من أأجل لتقدمي املشورة التقني 2017

تكوين الكفاءات دلى ماكتب امللكية الصناعية، 

بشأأن تعممي املعلومات املتعلقة مبعايري امللكية 

 أأساساً هذه الوثيقة  تُس تخدموسوف  الفكرية.

ىل امجلعية العامة للويبو اليت  م اإ للتقرير اذلي س يقد 

، كام ُطلب يف دورهتا 2019 عامس تُعقد يف 

كتوبر  )انظر الفقرة  2011الأربعني اليت ُعقدت يف أأ

 (.WO/GA/40/19من الوثيقة  190

 [الوثيقة]هناية 
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