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 لفائدةوتقديم املساعدة التقنية لتكوين الكفاءات تقرير عن إسداء املشورة 

   ة املعنية مبعايري الويبومكاتب امللكية الصناعية بناء على والية اللجن

  األمانةمن إعدادثويقة 

تقرير  .1 بوإىل إىل تقدمي معلومات لهيدف هذا ا ية مبعايري الو نة ا يا ن تب ادلويل ملعللج شطة ا بارزة يف أ ملك حول اجلوانب ا ن ل
تعلقة  يةبملا ساعدة ا شورة وتقدمي ا نإسداء ا مل تكوين الكفاءات لتقمل ية الفكرية لفائدةل  ث من الويقة 190نظر الفقرة ا(مللك ماكتب ا

WO/GA/40/19 ( نة نفذة خالل  سـا تاحة يف و. 2011مل شطة  هذه األ مالقامئة الاكمةل  يةنل ساعدة ا ياانت ا نقاعدة  مل  لتقب
)www.wipo.int/tad.(  

بقت يف العديد من األنظمة واأل .2 ية الفكرية قد  طومبا أن معايري ا شلك مللك شمل كذكل  ية  تا شطة ا بدوات، فإن األ ت ل ل ن
ية الفكرية مللكمضين رش املعلومات ذات الصةل مبعايري ا  .ن

ية  ساعدة ا لا ن يةلتقمل ية ا تناء ا لتحب ية الفكريةلبن سات ا مللك يف مؤ  س

هدف من هذا الربانمج  .3 ية وتعزيزها وفقا جلدول أعاملاكن ا ية واإل ية الفكرية الو سات ا ميتطوير مؤ ن قلس ط ية مللك لتمنل ا
تفادة إىل أقىص حد من  ية الفكرية والا ية  ية العا ية ا شاركة يف ا يهنا من ا تحديث  سـبزتويدها خبدمات ا مل ت مل للملكل ن لتحمتك لب ل

ية والاتفاع هبا نفاذ إىل املصادر امجلا نا ع  . ل

نت  .4 يث  شامةل  تحديث ا ساعدة املقدمة من الربانمج مجموعة من خدمات ا تضمومشلت ا ل ل شورة احمل لا تقنية مل
يه تو جوا بات ل ناسب مع ا يث  ية  يا تة ا تجارية، وتقدمي مكوانت األ يات ا يط ا ياجات، و يمي الا تطل، و حب سـ مت ل لعمل سـ ملت تب لق تتق ت ح

ية  سات ا ثف ملوظفي مؤ تدريب ا ية الفكرية، وا ية يف جمال ا ياانت الو ية احملددة، وإحداث قواعد ا مللكالو ملك سمللك ل ن ب طن ل ط
ية، الفكرية ونقل املعارف إىل نقاط ها ا لتقن اتصا تخدامل تاجئ يف مرحةل ما بعد الا يمي ا تقدم احملرز و سـورصد ا ن لل والاتصال ، تق
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بواإللكرتوين بة . ي مبعاهدات الو تكوين  تعلقة اب شطة ا سـوبلغت األ ل مل ست % 50نن ية فائقة يف بلوغ كتمن معل الربانمج وا مهأ
شودة تاجئ ا نا ملن  .ل

ثة إىل 115ويف إطار الربانمج، أرسلت  .5 نة بع  ية الفكرية خالل  سـماكتب ا إقلمي  بدلا يف 17، وذكل يف 2011مللك
هادئ يط ا يا وا لآ حمل ية والاكرييب، و15، ويف سـ سعة بدلان عرية ويف 22تين بدلا يف إقلمي أمرياك الال يا، ويف  ب بدلا يف إفر ت  12يق

يابدلا من مجموعة  بدلان يف أورواب وآ سـبعض ا وميكن الاطالع عىل مزيد . بعثة واحدةوأوفدت إىل بعض املاكتب أكرث من . ل
ية عىل اإلنرتنت من املعلومات يف موقع  نا ية ا ية ملاكتب ا ساعدة ا بو  عبرانمج الو لص ن للم مللكي لتق

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

يةاملعارف تضييق هوة  نفاذ إىل املعارف ا سني ا ية و نولو نا ل تقحت لل ج تك
 

ية  .6 تو صيف إطار ا ية8ل ية إىللتمن من جدول أعامل ا يق هوة م الرا نفاذ إىل املعارف املعارف تضي  سني ا ية و نولو لا حت ج لتك
نة  هدت  ية،  سـا شن ية2011لتق تا يل الربامج ا ل  ل تاكر :تفع يا والا نولو بمراكز دمع ا ج ية ، ولتك نفاذ إىل األحباث من أجل ا منا لتل

تاكر نفاذ بوالا تخصصة ل، وا ياانت ا ملإىل قواعد ا  .الرباءاتواقع تقارير ، و الرباءاتبشأنلب

تاكرومصمت  .7 يا والا نولو بمراكز دمع ا ج بدلان التك تكرين يف ا متكني ا سات اليت تقدم خدمات مماثةل  ل أو املؤ ل ب ملس ية ل منا
ية وخدمات أخرى مربطة هبا ية وذات اجلودة العا يا ا نولو تمن احلصول عىل خدمات معلومات ا ل حملل ج تب . لتك ملكوشجع ا ي

شاء  تاكرنادلويل إ يا والا نولو بمراكز دمع ا ج ية لتك تعاون مع ماكتب ا نفذ اب رشوع ذي صةل  مللك وتطويرها يف نطاق  ل ي م
ية يف إطار جدو ية واإل ية الو نا ميا ن ع قللص يةط  . لتمنل أعامهل اخلاص اب

تاكرودلمع تطوير  .8 يا والا نولو بمراكز دمع ا ج يا يف أوساط لتك نولو ية الفكرية ومعلومات ا شأن ا ج وإذاكء الوعي  تك لمللك ب
نة  يني، أجري تدريب يف املوقع خالل  سـأحصاب املصلحة ا رشوع 20 يف 2011حملل شاراك يف ا مل بدلا   يةيبتدردورة  14(م

ي تقدميةيبدرتدورات  6 وةسـأسا تاكرحيث وصل العدد اإلجاميل مل) ةم  يا والا نولو براكز دمع ا ج بع تدربا لتك ي اجلديدة اليت  تت
يا إىل  ئت  (20سـأسا نة 6نشأ شأناتفاقا 13كام أبرم ). 2010سـ مراكز خالل  يا  ب إضا توى اخلدماتف نة مسـ   2011سـ يف 

شطة إحداث  يه أ نفذ  نتوفر اإلطار اذلي  فل نولوست تاكرلتكمراكز دمع ا بيا والا حيث وصل العدد اإلجاميل إىل ( وتطويرها ج
نة ).  بدلا29 شطة إذاكء الوعي 20، أوفدت 2011سـوخالل  يمي مقرتنة بأ ثة  ن  ية عامة (تقبع لحلقات درا قبل ) نصف يومسـ

تدريب وإطالق  تاكرلبدء ا يا والا نولو بمراكز دمع ا ج نوس أير.  اجلديدةلتك ميي يف بو يكام عقد مؤمتر إ شهر مارس س يف يقل
رشوع 2011 تاكرمب من أجل الهنوض  يا والا نولو بمراكز دمع ا ج متة بإحداث هذه املراكز لتك ية ا مله يف بدلان أمرياك الال تين

تاكربرانمجوميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات يف موقع . وتطويرها يا والا نولو ب مراكز دمع ا ج  عىل اإلنرتنت لتك
)www.wipo.int/tisc.( 

يق برانمج  .9 تب ادلويل عىل  تنسـويعمل ا تاكرنفاذلاملك ية والا ب إىل األحباث من أجل ا تعاون مع رشاكئه يف قطاع لتمن ل اب
ية نا بدلان ا تاحة يف ا ية ا ية وا رش هبدف الزايدة يف عدد املعلومات ا ما ل ل مل ن لتقلعلم  إىل األحباث من أجل نفاذلاى برانمج يوسع. لن

تاكر ية والا با يا إىل تعزيز قدرات لتمن نولو يادين العمل وا تلف  ية من  سني الوصول إىل املعلومات األاكد ج من خالل  تك لم خم مي حت
تاكر حلول ية من أجل ا نا بدلان ا ثني يف ا با تصاد املعرفة العاملي ودمع ا شاركة يف ا ية عىل ا نا بدلان ا با ل ل ل مل ل مل ح ق  جديدة م

تويني احمليل والعاملي وتطويرها ية عىل ا سـتحدايت ا ن مللل  .لتق

تاكرنفاذلا، اخنرط برانمج 2011لويف يويو  .10 ية والا ب إىل األحباث من أجل ا بحث من  لتمن لشلك اكمل يف رشاكة ا ب
ياة  نظمة الصحة ) Research4Life(حلأجل ا بادرة  شمل  رشاكة اليت  هذه ا بح الربانمج الرابع  موأ م تل ية إلاتحة لص ملالعا

بكة اإلنرتنت ية عرب  بحوث ا شـالوصول إىل ا لصح يولويج جمالت ( )HINARI (ل نظمة )ةوالصحلبالطب ا م، وبرانمج 
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ية عرب اإلنرتنت  ية العا بحوث الزرا ملاألغذية والزراعة للوصول إىل ا ع ية) (AGORA(ل ، وبرانمج الوصول )عاجملالت الزرا
ئة  ية يف جمال ا بحوث ا لبيإىل ا لعلم ئة ) OARE(عرب اإلنرتنت ل تحدة  تابع لربانمج األمم ا للبيا مل املؤلفات اليت تركز عىل القضااي (ل

رش اتفق كام ). ةيلبيئا متون إىل قطاع ا رشاكة اذلين  نخرطني يف هذه ا نمع ا لل ين بدلان املؤهةل للحصول عىل مل لعىل زايدة عدد ا
ية ية وا ناجملالت ا تاكرنفاذلايف إطار برانمج  جماان لتقلعلم ية والا ب إىل األحباث من أجل ا وخالل .  بدلا77 إىل 49 من لتمن

يفت ، 2011سـنة  ية و150ُضأ تاكرلنفاذابرانمج  إىل تقنيةعلم جمةل  ية والا ب إىل األحباث من أجل ا توى لتمن يث فاق ا حمل  ح
ته 200اإلجاميل  تظم تفوق  مي جمةل مع اشرتاك  قن نة500000م طالع عىل مزيد من وميكن الا. لسـ دوالر أمرييك يف ا

تاكرنفاذلابرانمج املعلومات يف موقع  ية والا ب إىل األحباث من أجل ا  ).www.wipo.int/ardi( عىل اإلنرتنت لتمن

رشوع  .11 ند  مو ية  الرباءات واقعتقارير يست رشوع جدول أعامل ا لتمنإىل  تحداث أدوات  "DA_19_30_31م سـا
تعلقة ابلرباءات ملنفاذ إىل املعلومات ا متدهتا CDIP/4/6ثالوارد وصفه يف الويقة " لل ية ابلجنة لاع اليت ا لتمنية ملعنا

ية  .الفكرية مللكوا

يال شامالالرباءاتواقع تقارير وتقدم  .12 تعراضا و حتل ا تعلقة اب لسـ شطة ا ملأل نح ن تاكر و مال نولويج الرباءاتب تك يف جمال 
نادا إىل ية حمددة، ا نطقة جغرا يد العاملي أو مضن نطاق  تحمدد، إما عىل ا ف سم ية لصع نا ية ا بحث عن حاةل ا عا لص ن سابقة  لتقل لا

شأن الرباءاتعىل األقل يف  تعاون  نصوص علهيا يف معاهدة ا باحلد األدىن جملموعة الواثئق ا ل بحث . مل لـي هتدف إىل ا فه
يل يف جماالت تح لوا ناخ واألغذية والزراعة والطاقة وغريهال يل الصحة العامة وتغري ا ياجاهتا من  ية وا نا بدلان ا مل اهامتم ا ب ت ل قل ح . م

ية وإحصا يا تعرض من خالل رسوم  شلك شامل و تاجئ وحتلل  نوتقدم ا ب سـ ب تن يةءل تح تلف األدوات ا ساعدة  يلات  ل خم وميكن . لمب
تخلصة أن تقدم معلومات تاجات ا سـتاجئ والا ملن ية حمددة يف  سـتنلل نولويج حمدد أو قطاعات فر توهجات يف جمال  ععن ا تكل

توزيع نطاق تطورها الزمين، تعاون القامئة، وا يني يف اجملال املذكور، وأشاكل ا ل والفاعلني األسا ل اجلغرايف للرباءات اليت تطلب سـ
تلفةحاميهتا ئات  يات مضن  نولو يع ا خم، يف حني ميكن  فجتم ج يدة لوا. لتك يل مفويه أدوات  يث بإماكهنا  ياسات  هضعي ا تسسـ ح ل

يا وغريها وتعزيزها إىل أقىص حد نولو تطوير ونقل ا بحث وا تاكر وا تعلقة ابال تامثرات ا ياسات والا جقرارات ا تك لس ل ل ب مل . لسـ
ها،  تغال نفاذ إىل معلومات الرباءات وا ثةل عن ا بارها أ تقارير اب تخدم هذه ا لوفضال عن ذكل،  سـم ل ت ل عسـ ية تصمميت  كيفو

يدات املربطة بلك حاةلتيجاسرتا تحدايت وا ياته وفق املوضوع احملدد وا بحث عن الرباءات و تيات ا ي ل مهنج  . لتقل

تب ادلويل العديد من تقارير  .13 ية األخرى واقع ملكوقد أعد ا ية دوية حكو نظامت حكو تعاون مع  مالرباءات اب م لم ل
نظمة الصحة ا نظمة األغذية والزراعة، و يل  ية من  نظامت غري حكو مو م م ية، قبم سة مجموعة براءات األدويةمللعا ، سومؤ

يةو يا الزرا نولو ية  سة األفر عاملؤ جس تك تخدام .  وغريهالليق بحر وا ياه ا ية  ثل  يع  تقارير طائفة من املوا سـوتغطي هذه ا ل حتل ض مل م
بديةل  ـي لالطاقات ا يةلطهوا تربيد ابلطاقة ا سـوا بااتت ومضادات الفريوسات لشمل بل امللوحة دلى ا هقرية و لنا تق واللقاحات  لق

تقاريروميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات .وغريها نفاذ إىل ا ل وا :  اخملصص ذلكلوقعامل يف ل
html.ongoingwork_pl/slandscape_patent/programs/en/patentscope/int.wipo.www://http  

تخدام األدوات ادلوية يففاحصنيالواملوظفني تكوين كفاءات  ية الفكرية من أجل ا ل ماكتب ا سـ  مللك

يفات ادلوية لفائدة  .14 تخدام ا شأن ا ية  تدر لأجريت العديد من ادلورات ا ن سـ ب لتصل  ماكتب املوظفني والفاحصني يفيب
نة  ية الفكرية خالل  سـا ب2011مللك ناء عىل ا لطل  شأن ذكل، والسـامي لفائدة إيران ب ية-مجهورية (بات الواردة  ) م اإلسال

تان  يفات(كسـواب نوب )لتصنلك ا يا أج، و سورية يقفر هورية العرية ا لوا ب نا ولواكرنو(مجل يس و ييفات  ين فتص بوداي )ن مك، و
شقر  نا(غومد يس و ييفا  ين فتص نا(، وقطر )ن ييفا لواكرنو و ين نا(، واألردن )فتص ييف  ين  ).فتص
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سن ملفهم  ية احأ  لفكريةمللكعايري ا

15. 

تعلقة ابس تب ادلويل لك الواثئق ا ية الفكرية، جعل ا شأن معايري ا ية  نا بدلان ا مليا إىل إذاكء وعي ا ب ل ل ملكع مللك للجنة م
بو ية مبعايري الو يا نة ملعن نظمة عىل اإلنرتنت، وعزز خالل  تاحة يف موقع ا سـ  مل بحث 2011م بو وا ل القدرة عىل تصفح معايري الو ي

يت فهي ياانت خاصة  مسا، وأحدث قاعدة  تاد"ب بو سـو ند  ()WIPOSTAD ("ي  من جدول األعامل وموقعه عىل 14لبانظر ا
يا من أجل ). /http://wipo.int/wipostad/enاإلنرتنت  تدى إلكرتو تب ادلويل  نوفضال عن ذكل، أحدث ا من ملك

شاركة عدد  ميل  بوتسه يار جديد أو معدل للو بدلان يف إعداد  يبري من ا مع ل توبر . ّك ية العامة يف أ بعا لقرار ا كوأخريا،  مجلع ت
ية من اجامتع 2011 ثا ية يف ادلورة ا ية بدلان ان شاركة مثا تب ادلويل  ن، مول ا ل ن مم ملك بوّ ية مبعايري الو نة ا يا ن  .ملعللج

ياانت الرباءات  بقواعد 

ية إىل نمن أجل الزايدة يف رش الواث .16 تا ية ا نا بدلان ا يفت مجموعات ا ية، أ نا بدلان ا تعلقة برباءات ا لئق ا ل ل ل ض ل ل ممل قاعدة م
ية )2011سبمترب (كينيا : )PATENTSCOPE(بياانت ركن الرباءات  هورية ادلو يك، وا ييل )2011أبريل (مينمجل شـ، و

سلفادور  ندوراس وياكراغوا وا لوإكوادور و ن تارياك)2011مارس (ه يا وكو سـ، وكولو  وغواتاميال وبامن وبريو وأوروغواي مب
 ).2011 يناير(

نب مع .17 با إىل  تب ادلويل  جومعل ا تجارية جنملك باين للرباءات والعالمات ا تب اإل لا سـ تب األورويب للرباءات ملك ملك وا
ياانت إ بادل معلومات الرباءات وإحداث قاعدة  يع  ية من أجل  ية يف أمرياك الال نا ية ا قوماكتب ا ب ت شج ع تلص ن لميية حمدثة تيمللك

رشوع  ية يف إطار  شورة يف بدلان أمرياك الال متضمن معلومات عن الرباءات ا تين ن ياانت ). LATIPAT(ملت لبوهتدف قاعدة ا
نة يف  نطقة وا ية اخلاصة اب نولو نفاذ إىل املعلومات ا تضمهاته إىل إاتحة ا مل ملل ج رشلتك شرتكة  ية  نصة مر لنالرباءات وتوفري  م جع  م

نطقة أمرياك  ية والاطالع علهيامبراءات  شارك . تينالال يث  بدلان  شاركة جد واسعة  يوجسلت  لل با من أصل 16حم  19مكت 
يط  شلك  رشوع  ية يف ا ية الفكرية يف أمرياك الال شـبا  ب نت مل ن تيللملك تظمومك شلك  نترسل هذه املاكتب معلوماهتا   .مب

سابع يف ريوهذا ، عقد يف إطار سـياقلويف هذا ا .18 رشوع اجامتع اخلرباء ا لا  إىل 17من خالل الفرتة دي جانريو  مل
توبر  20 ية تعزيز ملواصةل 2011كأ ية الفكرية قدرمعل  ياانهتا ومن أجلمللكات ماكتب ا عىل تعزيز جودة َّتركز الاهامتم ب تقدمي 

بحث فهيا من أجل إدراهجا يف برامج  نصوص الاكمةل لواثئق الرباءات اليت ميكن ا ياانت وبادل ا لا ل ت  وركن LATIPATلب
يس  PATENTSCOPEلرباءات ا  .INVENES نفينوإ

ية  ندوة العا ملا ية الفكريةإلداراتل  مللك ا

ية ما ييل .19 ندوة العا ملاكن هدف ا  :ل

تدى دويل  • ناعة ملديري اإلدارات منتوفري  ية الفكرية وقادة قطاع ا ية اب لصا مللكن وأحصاب املصلحة اآلخرين ملع
ية  ية احلا ية ا ية تطوير ا شة  للنا ن ليف ت ق لتحمل لب شطة ك سقة من أجل دمع األ نية الفكرية بطريقة  مت توارى ملك تاليت 

شلك مزتايد  تاكر بحدودها  ناعاهتا؛يف أوساطبمن أجل الا يا و نولو ص العلوم وا ج لتك
 

يهتو • بو واسرتا يجتقدمي نظرة الو ية اتي تلف املكوانت ا تعزيز  ن اجلديدة  خم ها لتقل ية جمود ية العا ية ا ملتطوير ا ت لتحل لبن
 ة؛للملكية الفكري

نة بني و • باكت  ية وإحداث  ية الفكرية يف هذه ا نظام ا تفعني  يإرشاك ا شـ لعمل ب تن ممل ية الفكرية إداراتمللك مللك ا
ناعة يني يف جمال ا لصوا ية الفكرية/ملهن  .مللكا
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ية 2011وخالل ندوة  .20 نا بدلان ا تحدثني من ا بعة  م، دعي  لم ل هورية (سـ بني و يا ومالوي واملغرب وا مجالربازيل و لفلن كي
تب ادلويل 18وعالوة عىل ذكل، دعي ). أوروغوايكوراي و شاركة عىل نفقة ا ية  نا بدلان ا ملك وفدا من ا للمم ل تني (ل جناألر

ية-مجهورية (وبرابدوس والصني ومرص وغاان وغواتاميال وإيران  يةواألردن ) م اإلسال ية ا هورية الو ادلميقرا بو لشعط  مج
يوس وموز يجر وعامن وبريو وايشـومور نيق وا لب هوم سورية مجلا لرية العرية ا نداب هورية كوراي وأو هورية الكونغو و غو مج  ).مج

بو مدعوة إن  .21 ية مبعايري الو نة ا يا ن إىل ملعللج
تب ادلويل ا شطة ا ملكإلحاطة علام بأ  2011لعام ن

ية  ساعدة ا شورة وتقدمي ا تعلقة بإسداء ا نا مل مل لتقمل
ية اإىل لتكوين الكفاءات  . لفكريةمللكماكتب ا

شلك هذه الوي ثو تقرير ست اذلي املعين للقة أساسا 
تعقد يف إىل اسـيقدم  بو اليت  سـية العامة للو ي مجلع
توبر  لب ذكل خالل دورهتا ُ، كام ط2012كأ

توبر  انظر الفقرة  (2011كاألربعني اليت عقدت يف أ
 ). WO/GA/40/19ث من الويقة 190

 ]ثهناية الويقة[
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