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التقنية لتكوين الكفاءات لفائدة مكاتب امللكية الصناعية تقرير عن إسداء املشورة وتقديم املساعدة 
  بناء على والية اللجنة املعنية مبعايري الويبو

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

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

ىل تقدمي تقارير خطية منتظمة عن تفاصيل الأنشطة املنفذة يف عام  ىل  2016واإ اليت من خاللها "سعى املكتب ادلويل اإ
سداء املشورة وتقدمي املساعدة التقنية لتكوين الكفاءات لفائدة ماكتب امللكية  جناز مش الصناعيةاإ  عنلتعممي املعلومات  اريعابإ

ذ  الأنشطة يف قاعدة يياتات وترد قامئة اكمةل هب .(WO/GA/40/19من الوثيقة  190فقرة " )انظر المعايري امللكية الفكرية
  (.www.wipo.int/tadاملساعدة التقنية )

معايري  ات عنتعممي املعلوم اية كذكل مضن وملا اكنت معايري الويبو تنفذ يف أأنظمة وأأدوات خمتلفة، تغطي الأنشطة التالي .2
 . امللكية الفكرية

 التدريب واملشورة التقنية بشأأن اس تخدام معايري الويبو
فنّظم دورة تدريب عىل  املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجاريةاس تجاب املكتب ادلويل لطلب ورد من  .3

يغية مساعدة املكتب الإس باين عىل تطوير  2016س بانيا يف ههر يونيو ابإ يف مدريد  ، ST.96معايري الويبو، ول س امي املعيار
 . ST.96ة لتكنولوجيا املعلومات وفق املعيار دأأنظمته اجلدي

قنية ملساعدة عدة ماكتب للملكية الصناعية يف مشورة ت  2016ابلإضافة اإىل ذكل، قّدم املكتب ادلويل يف عام  .4
 يواسطة الربيد الالكرتوين أأو املؤمترات عىل الإنرتنت أأو الاجامتعات املبارشة. اس تخدام معايري الويبو 

http://www.wipo.int/tad


CWS/5/19 
2 
 

نشاء البنية التحتية يف مؤسسات امللكية الفكرية  ابس تخدام معايري الويبو املساعدة التقنية من أأجل اإ
قلميية وينيماكتب امللكية الصناعية أأعامل اإىل حتسني أأنظمة  15هيدف الربتامج   .5 التحتية التقنية  هتاالوطنية والإ

املساعدة  ىشوتامت ملساعدهتا عىل أأن تقدم لأحصاب املصاحل دلهيا خدمات أأجدى من الناحية الاقتصادية وذات جودة أأعىل.
ىل تعزيز البنية التحتية املؤسس ية والتقنية ملاكتب ومؤسسات امللكية  أأجندةاملقدمة مع توصيات   .الصناعيةالتمنية الرامية اإ

جراءات  وحتديد نطاقالربتامج املشورة التقنية؛ وتقيمي احتياجات العمل؛  وتشمل خدمات املشاريع والتخطيط لها؛ وحتليل اإ
العمل؛ ومواصةل تطوير حلول أأنظمة العمل اخملصصة لإدارة حقوق امللكية الفكرية ولتبادل واثئق الأولوية ونتاجئ البحث 

الفكرية؛ واملساعدة يف رمقنة جسالت امللكية الفكرية وجتهزي البياتات لنرشها نشاء قواعد يياتات للملكية اإ ؛ و هاوتعممي ، والفحص
ىل موظفي مؤسسات امللكية الفكرية؛ ودمع الأنظمة اليت تقدهما  لكرتونيا؛ والتدريب ونقل املعارف اإ عىل الإنرتنت وتبادلها اإ

وحيتل التدريب يف املوقع  ية الفكرية وفق مقتىض احلال.وتراعي املساعدة معايري الويبو املتعلقة يبياتات ومعلومات امللك  الويبو.
قلميية مساحة كبرية من معل الربتامج وتلعب دورا حاسام يف حتقيق النتاجئ   .املرجوةوالتوجيه وحلقات العمل التدريبية الإ

طار هذا الربتامجنُّظمت و  .6 قة معل تدريبية حل 15، مبا فهيا 2016للملكية الصناعية يف عام  مكتبا 85أأنشطة مع  يف اإ
قلميية قلميية ودون اإ اليت  الأعاملحلول  تس تخدمحول العامل  الصناعيةمكتبا للملكية  81، اكن 2016 عام وحبلول هناية. اإ

من املعلومات عىل املوقع الإلكرتوين لربتامج ويُتاح مزيد . لإدارة حقوق امللكية الفكرية واليت تشمل معايري الويبو والويبتقدهما 
 عىل الرايط التايل: الصناعيةاملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو ملاكتب امللكية 

/technicalassistance/index.htmlhttp://www.wipo.int/global_ip/ar/activities  

 مللكية الفكرية من أأجل اس تخدام الأدوات ادلوليةاب املعنينيتكوين كفاءات املوظفني والفاحصني 
التالية حول اس تخدام التصنيفات ادلولية التدريبية ادلورات والندوات  نُّظمتيناء عىل طلب اجلهات املعنية،  .7

  يف هذا الس ياق أأمهية معايري الويبو ذات الصةل.رُشحت و. 2016يف  الصناعيةللموظفني والفاحصني يف ماكتب امللكية 

  ىل  6يف الكويت من  التجارية ُعقدت تدريب عىل تصنيف فيينا لفائدة فاحيص العالماتدورة  7اإ
 ؛2016 مارس

 ادلوحة يقطر لفائدة فاحيص العالمات التجارية ُعقدت يف فيينا تصنيف تصنيف نيس و  دورة تدريب عىل
ىل  28 من  ؛ 2016مارس  31اإ

  ُعقدت  الصناعية والتجاريةلملكية املغريب ل كتب امل دورة تدريب عىل تصنيف فيينا لفائدة فاحيص التصاممي يف
 ؛ 2016نومفرب  22و 21عرب هجاز الفيديو يف 

 ندونيس يا يف املديرية العامة للملكية الفكرية يف  التصنيف ادلويل للرباءات لفائدة ندوة تدريبية عىل  6جااكرات ابإ
 . 2016ديسمرب  8و

  فهم معايري امللكية الفكريةتعزيز 
ىل تعزيزاملكتب ادلويل اإن .8 طار سعيه اإ تسهيل مشاركة عدد أأكرب من نامية و يف البدلان ال  الويبوالوعي مبعايري  ، يف اإ

عداد معيار  من معايري الويبو، ومعال ابلقرار اذلي اختذته امجلعية العامة يف  منقّحجديد أأو )معايري( البدلان النامية يف اإ
الرايعة  جلنة املعايريدورة يف من البدلان النامية أأو أأقل البدلان منوًا يدلان  مخسةمشاركة  قد مّول، 2011 أأكتوبر

 .داجمد عةاجملمت

ىل  تيسرييغية  ، ُجدد موقع الويبو الإلكرتوين وأأعيد تصمميه2016 عام ويف .9 واملعايري  ري الأكرث اس تخدامااملعايالنفاذ اإ
الأكرث أأمهية ابلنس بة جملموعات معّينة من املس تخدمني مكاكتب امللكية الصناعية ومس تخديم املعلومات عن امللكية الفكرية 

http://www.wipo.int/global_ip/ar/activities/technicalassistance/index.html
http://www.wipo.int/global_ip/ar/activities/technicalassistance/index.html
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زيز التوعية مبعايري الويبو، أأعد املكتب ولتع. (http://www.wipo.int/standards/ar/index.htmlواملودعني )انظر 
، وهو متاح عىل املوقع الإلكرتوين عىل الرايط التايل: هبذ  املعايري يف ست لغات ادلويل فضال عن ذكل ُكتيبا خاصا

web.pdf-brochure-http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/standards . 

 تبادل يياتات الرباءات
لتعزيز تبادل  ،يف يعض مجموعات البدلان النامية ل س امي الصناعية،ماكتب امللكية الكثري من املكتب ادلويل مع  تعاون .10

ىل املعلومات زايدة يياتات الرباءات هبدف متكني املس تخدمني يف تكل البدلان من  الرباءات املتأأتية من تكل عن النفاذ اإ
ُأدرجت مجموعات براءات ، 2016عام  يفو وقد نُظم تبادل املعلومات املتعلقة ابلرباءات وفقا ملعايري الويبو املالمئة. املاكتب.

جورجيا والأردن ومالزياي ومنغوليا وابيوا غينيا اجلديدة : قاعدة البياتات العاملية للعالمات التجاريةالبدلان النامية التالية يف 
س بانيا؛  ىل ج مناذج املنفعة)الصني : 2016عام  يف ركن الرباءاتوُأدرجت مجموعات براءات البدلان التالية يف واإ انب مجموعات اإ

ىل جانب مجموعات البياتات ( واململكة املتحدة ) ابلنس بة للصني الرباءات املتوفرة ابلنس بة  املتوفرة الببليوغرافيةنص اكمل اإ
 (.لكة املتحدةمللم

ن جلنة .11 ىل الإحاطة علام  املعايري اإ مدعوة اإ
 ابلأنشطة اليت اضطلع هبا املكتب ادلويل يف

لتقدمي املشورة التقنية واملساعدة من  2016 عام
أأجل تكوين الكفاءات دلى ماكتب امللكية 

تعممي املعلومات املتعلقة مبعايري  بشأأن، الصناعية
وسوف تفيد هذ  الوثيقة كأساس  امللكية الفكرية.

ىل امجلعية العامة للويبو اليت  م اإ للتقرير اذلي س يقدَّ
كتوبرعقد يف س تُ  رهتا ، كام ُطلب يف دو 2017 أأ

كتوبر الأريعني اليت عُ  )انظر  2011قدت يف أأ
 (.WO/GA/40/19من الوثيقة  190 الفقرة

 ]هناية الوثيقة[

http://www.wipo.int/standards/ar/index.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/standards-brochure-web.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/standards-brochure-web.pdf
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