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 2020 كتو�ر 19 التارخي:

 الويبو بمعايير المعنية اللجنة

 الثامنة الدورة
 2020 د�سمرب 4ٕاىل  نومفرب 30جنیف، من 

أجل تكوين كفاءات مكاتب الملكية الصناعية تقرير عن تقديم المشورة والمساعدة التقنيتين من 
 بناء على و��ية اللجنة

 املكتب ا�ويل من ٕا�دادوثیقة 

 املقدمة

 �شأٔن والیة اللجنة املعنیة مبعایري الویبو 2011هيدف هذا التقر�ر ٕاىل تنفيذ القرار ا�ي اختذته امجلعیة العامة يف �ام  .1
سعى من �اللها املكتب اليت  2019 ظمة عن تفاصیل أ��شطة املنفذة يف �اموٕاىل تقدمي تقار�ر خطیة منت(جلنة املعایري)، 

لتكو�ن الكفاءات لفائدة ماكتب امللكية الصناعیة ٕ�جناز  تنياملشورة وتقدمي املسا�دة التقنی  ا�ويل ٔأو أ�مانة ٕاىل "ٕاسداء
و�رد قامئة اكم�  ).WO/GA/40/19من الوثیقة  190" (انظر الفقرة الصناعیةمشاریع لتعممي املعلومات عن معایري امللكية 

 ).www.wipo.int/tad( هبذه أ��شطة يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة

الویبو لٔ�عامل،  �لولو  ن قبیل ٔأداة الویبو للتسلسل، موملا اكنت معایري الویبو تنف�ذ يف ٔأنظمة ؤأدوات خمتلفة للویبو .2
 .الصناعیةفٕان أ��شطة التالیة تغطي ٔأیضًا مضنیًا تعممي املعلومات عن معایري امللكية 
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 التدریب واملشورة التقنیة �شأٔن اس�ت�دام معایري الویبو

م املكتب ا�ويل، يف �ام  .3 ملكية الصناعیة ومس�ت�دمني �شأٔن ماكتب لل  ملسا�دة �دةتقنیة ال  املشورة، 2019قد�
 واملؤمترات الش�بكية و�ج��ات املبارشة. ةإاللكرتونی الرسائلاس�تعامل معایري الویبو، عن طریق 

 وس�توفر ومل تتلَق أ�مانة ٔأي ال�س ملسا�دة تقنیة ٔأو تدریب �شأٔن معایري الویبو منذ ا�ورة املاضیة للجنة املعایري. .4
 �ىل الطلب وتوف�ر املوارد الالزمة. یة والتدریب �شأٔن معایري الویبو بناءً أ�مانة املسا�دة التقن 

 �س�ت�دام معایري الویبو الصناعیةاملسا�دة التقنیة من أٔ�ل ٕا�شاء البنية التحتیة يف مؤسسات امللكية 

ٕاىل حتسني ٔأنظمة ٔأعامل ماكتب امللكية الصناعیة الوطنیة وإالقلميیة وبنيهتا التحتیة التقنیة  15هيدف الرب�مج  .5
وت�ىش املسا�دة املقدمة مع  �هيا �دمات ٔأ�ىل جودة وفعالیة من حيث التلكفة. املصل�ةملسا�دهتا �ىل ٔأن تقدم ٔ�حصاب 

و�شمل  لبنية التحتیة املؤسس�یة والتقنیة ملاكتب ومؤسسات امللكية الصناعیة.توصیات ٔأجندة التمنیة الرامية ٕاىل تعز�ز ا
�دمات الرب�مج املشورة التقنیة؛ وتقيمي احتیا�ات العمل؛ وحتدید نطاق املشاریع والتخطیط لها؛ وحتلیل ٕاجراءات العمل؛ 

دل و�ئق أ�ولویة ونتاجئ البحث والفحص، ولتبا الصناعیةومواص� تطو�ر �لول ٔأنظمة العمل ا�صصة ٕالدارة حقوق امللكية 
وجتهزي البیا�ت لنرشها �ىل  الصناعیةوتعمميها؛ وٕا�شاء قوا�د بیا�ت للملكية الفكریة؛ واملسا�دة يف رمقنة جسالت امللكية 

 ليت تقد�ا الویبو.؛ ودمع أ�نظمة االصناعیة؛ والتدریب ونقل املعارف ٕاىل موظفي مؤسسات امللكية إالنرتنت وتبادلها ٕالكرتونیاً 
وحيتل التدریب يف املوقع  وفق مقتىض احلال. الصناعیةو�راعي املسا�دة معایري الویبو املتعلقة ببيا�ت ومعلومات امللكية 

 يف حتقيق النتاجئ املرجوة. �اسامً  والتوجيه و�لقات العمل التدریبية إالقلميیة مسا�ة �برية من معل الرب�مج ولكها یؤدي دوراً 

�لول أ�عامل اليت تقد�ا بنشاط �س�ت�دم  من ب�ان �ميةمكتبًا للملكية الصناعیة  87، اكن 2019�ام لول هنایة وحب .6
�لقة معل يف مجیع  اثنيت عرشة ونُظمت .واليت �شمل معایري الویبو اخلاصة هبم، الصناعیةالویبو ٕالدارة حقوق امللكية 

 إاللكرتونیةمن ماكتب امللكية الفكریة يف ٕا�دى منصات التبادل مكتبًا  44. وشارك مشاراكً  166ا مجمو�ه شاركة ماملناطق مب 
اكن ٔأ�د اه�مات الرب�مج و  لنفاذ الرمقي).الویبو ل بحث والفحص و�دمة ٕاىل نتاجئ ال النفاذ املركزي نظام الویبو ( تتيحهااليت 

سا�دهتا �ىل �نتقال ٕاىل اخلدمات الش�بكية يف إالیداع الرئيس�یة �رتقاء مبس�توى اخلدمة يف ماكتب امللكية الصناعیة مب 
وتتاح املزید من املعلومات �ىل املوقع إاللكرتوين لرب�مج املسا�دة التقنیة اليت تقد�ا الویبو  .الصناعیةو�رش معلومات امللكية 

 .https://www.wipo.int/cooperation/ar/technical_assistanceالصناعیة  ملاكتب امللكية

) ملسا�دة ماكتب EPO�الشرتاك مع املكتب أ�ورويب للرباءات ( اً مرشو� 13الرب�مج  نفّذ�ٕالضافة ٕاىل ذ�، و .7
 صورو  XMLامللفات أ�مامية ملنشورات الرباءات بنسق  لبحث من ٔأ�لل  قاب� اكم� وصٕانتاج نص �ىلامللكية الفكریة 
لتعرف الضويئ �ىل ل  به ة�اص �رجمیةاملكتب ا�ويل  واس�ت�دث .ST.36يف ٕاطار معیار الویبو TIFF مضمنة بنسق
 یةللملكية الفكر  مكتباً  34 اس�تملو للمتطلبات احملددة �لك مكتب مثل اللغة والتخطیط وإالشارات املرجعیة.  اً احلروف وفق

. ونتي�ة انتا�إ من ٕاطالق  مكتباً  12يف الس�نوات الثالث املاضیة، ومتكن  ااس�ت�دا�حول  وقّدمت دورات تدریبيةیة الربجم 
مكتب أ�ورويب لل  التابعة Espacenet قا�دة بیا�تيف ر�ن الرباءات و املنت�ة ا�اكم�  النصوص و�ئق أ�درجت��، 

 وميكن البحث فهيا. للرباءات

https://www.wipo.int/cooperation/ar/technical_assistance/index.html
https://www.wipo.int/cooperation/ar/technical_assistance/index.html
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 من ٔأ�ل اس�ت�دام أ�دوات ا�ولیة الصناعیة�كو�ن كفاءات املوظفني والفاحصني املعنیني �مللكية 

املكتب ا�ويل �ىل اس�ت�داث ٔأداة �رجمیة  یعمل، التابعة للجنة املعایري�لتعاون مع فرفة العمل املعنیة بقوامئ التسلسل  .8
من ٕا�داد قوامئ �سلسل النلكیوتید  من مجیع ٔأحناء العامل ي الرباءاتمتكِّن مودعاليت س�  ، ٔأداة الویبو للتسلسل،جمانیة مشرتكة

ٔأداة  وأ�طلقت ودمع ماكتب امللكية الصناعیة يف معاجلة وحفص قوامئ التسلسل. ST.26وأ�حامض أ�مينیة وفقًا ملعیار الویبو 
�ىل موقع الویبو إاللكرتوين:  2019 يف نومفرب (إالصدار التجریيب) الویبو للتسلسل

https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html. 

) IPCالتصنیف ا�ويل للرباءات ( �شأٔنمعل تدریبية  �لقة، قدم املكتب ا�ويل اجلهات املعنیة�ىل طلب  بناءً و  .9
. وتضمن �ر�مج 2019، يف جنیف يف مارس (BERLA)تزنانیا يف الت�اریة  أ�عامل و�رخيص واك� �سجیل ملسؤولني من

 التدریب �یفية اس�ت�دام معایري الویبو ذات الص�.

�شأٔن اس�ت�دام التصنیفات ا�ولیة  ٔأد�ه بيتانالتدری  �نا�ور 2019يف �ام  متنُظّ ، وبناًء �ىل �دد من الطلبات .10
 و�اهةدى قُّدم توضیح ململسؤولني والفاحصني يف ماكتب امللكية الفكریة. ويف هذا الس�یاق، ا ، لفائدةللعالمات الت�اریة

 معایري الویبو ذات الص�.

ملكية الفكریة، لل  تزنانیا مكتب منحيص العالمات الت�اریة ئدة فاتصنیف فيینا لفا �شأٔن يةتدریب دورة  -
 ؛2019مارس  28ٕاىل  26جنیف، من 

، ٔأبو ظيب، إالمارات العربیة املت�دة، ةفاحيص العالمات الت�اریفائدة تصنیف نيس ل ودورة تدریبية �شأٔن -
 .2019سبمترب  12ٕاىل  9من 

 الصناعیةتعز�ز فهم معایري امللكية 

ٕان املكتب ا�ويل، يف ٕاطار سعیه ٕاىل تعز�ز الوعي مبعایري الویبو يف الب�ان النامية و�سهیل مشاركة �دد ٔأكرب من  .11
�لقرار ا�ي اختذته امجلعیة العامة يف ٔأكتو�ر  مية يف ٕا�داد معیار (معایري) �دید ٔأو منقّح من معایري الویبو، ومعالً الب�ان النا

  .السابعة، قد مّول مشاركة س�بعة ب�ان من الب�ان النامية ٔأو ٔأقل الب�ان منوًا يف دورة جلنة املعایري 2011

 الصناعیةتبادل بیا�ت امللكية 

تب ا�ويل مع الكثري من ماكتب امللكية الصناعیة، ال س�� يف بعض مجمو�ات الب�ان النامية، لتعز�ز تبادل تعاون املك  .12
الواردة من ت�  الصناعیةهبدف تعز�ز نفاذ املس�ت�دمني يف ت� الب�ان ٕاىل معلومات امللكية  الصناعیةبیا�ت امللكية 

، أ�درجت مجمو�ات 2019ويف �ام  .وفقا ملعایري الویبو املالمئة الصناعیةوقد نُظم تبادل املعلومات املتعلقة �مللكية  املاكتب.
�وس�تار�اك : �سلسل زمين، حسب العالمات الت�اریة اخلاصة �لب�ان التالیة يف قا�دة البیا�ت العاملیة ٔ�دوات التوس�مي

 2019ويف �ام  ؛وزميبابوي ؤأوروغواي ومدغشقرو�ميبیا و�ینيا ومالوي وموزامبیق ين و�امبیا و�ا� تياوبو�سوا� وٕاسو 
ٔأدرجت يف  2019. ويف �ام یتوانیافيا ول الیو�ن والت : أ�درجت مجمو�ات الرباءات اخلاصة �لب�ان التالیة يف ر�ن الرباءات

الصني وتو�س ومالزي� وبو�سوا� و�ینيا �لك من  عیةمجمو�ات التصاممي الصناقا�دة البیا�ت العاملیة ٔ�دوات التوس�مي أٔیضًا 
 وموزامبیق وٕایطالیا و�روين دار السالم والوس ومكبود� و�وس�تار�اك.

https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html
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ٕان جلنة املعایري مدعوة ٕاىل إال�اطة �لامً  .13
�ٔ��شطة اليت اضطلع هبا املكتب ا�ويل يف �ام 

من  تنيالتقنی لتقدمي املشورة واملسا�دة  2019
اءات �ى ماكتب امللكية ٔأ�ل �كو�ن الكف

الصناعیة، �شأٔن تعممي املعلومات املتعلقة مبعایري 
وسوف �ُس�ت�دم هذه الوثیقة  .الصناعیةامللكية 

م ٕاىل امجلعیة العامة  ٔأساسًا للتقر�ر ا�ي س�یقد�
، كام ُطلب يف 2020للویبو اليت س�ُتعقد يف �ام 

 2011دورهتا أ�ربعني اليت ُعقدت يف ٔأكتو�ر 
من الوثیقة  190قرة (انظر الف

WO/GA/40/19.( 

 ]هنایة الوثیقة[
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