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CDIP/25/9 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020مارس  30 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون اخلامسة الدورة
ىل  18ن جنيف، م  2020 مايو 22اإ

 امللكية الفكرية والتنمية يف البيئة الرقمية التقييم وقائمة األنشطة املقرتحة بشأن
عداد مانة من اإ  الأ

ىل  20املعقودة يف الفرتة من  يف دورهتا الثالثة والعرشين (جلنة التمنية) قشت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةان .1 اإ

ة يف البيئة الرمقية" ، الاقرتاح املقدم من الاحتاد الرويس بشأأن "امللكية الفكرية والتمني2019مايو  24

 وطلبت من الأمانة ما ييل:( CDIP/23/16 )الوثيقة

قل منوا   )أأ( جراء تقيمي يف س ياق رمقنة ماكتب امللكية الفكرية لتحديد احتياجات لك من ادلول النامية وادلول الأ  اإ

ذاكء الوعي، وحتسني قدرات ماكتب/مؤسسات امللكية الفكرية، واس تخداهم ا للتكنولوجيات من البنية التحتية، أأي اإ

ىل املس توى الأمثل. يةالرمقية بغ   أأمتتة معليات تسجيل امللكية الفكرية واإدارهتا والارتقاء بتكل العمليات اإ

منية  واستنادا   )ب( ىل نتيجة التقيمي، تزويد جلنة الت ىل دمع تنفيذ توصيات أأجندة اإ بقامئة ابلأنشطة املقرتحة الهادفة اإ

ىل الفئة جمي، والهادفة حتديدا   منية من الفئة أألف اإ ىل ردم الهّوة الرمقية )التوصية  الويبو بشأأن الت (، وتعزيز 24اإ

(، 10)التوصية الكفاءات املؤسس ية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية 

منية )التوصية  منو والت (، يك 27وتيسري اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من تكنولوجيا املعلومات والتصالت حتقيقا لل

 تنظر اللجنة فهيا.

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=434323
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وستنظر اللجنة يف نتيجة التقيمي وقامئة الأنشطة املقرتحة يف دورهتا اخلامسة والعرشين، بغرض حتديد  3.10

متة ابملشاركة يف تكل مرشوعات مس تق  منية ترّكز عىل الاحتياجات. وميكن لدلول الأعضاء امله بلية ممكنة للجنة الت

ىل  ىل اللجنة. واإذا ظهرت احلاجة اإ منية بذكل و/أأو تقدمي اقرتاحاهتا املمكنة اإ بالغ أأمانة جلنة الت املرشوعات والأنشطة اإ

ن  ضافية لالضطالع ابلأ ضايف أأو موارد مالية اإ )ب(، ينبغي 2.10)أأ( و2.10 شطة املذكورة يف الفقرتنيختصيص وقت اإ

بالغ اللجنة بذكل يف دورهتا الرابعة والعرشين. مانة اإ  للأ

لهيوت .2  اللجنة. امفهي  يف القرار أأعاله، يك تنظرامرد يف هذه الوثيقة نتيجة التقيمي وقامئة الأنشطة املقرتحة املشار اإ

 الفكرية أأول . التقيمي يف س ياق رمقنة ماكتب امللكية

، يضطلع عدد من برامج 1التمنية الثالثة والعرشين للجنة ادلورةيف املقدم  ت أأمانة الويبو يف عرضهاعىل حنو ما ذكر  .3

اخلاصة بتعزيز مؤسسات امللكية الفكرية ووضع قوانني حتياجات الالويبو بطائفة واسعة من الأنشطة من أأجل الاس تجابة ل

ماكانت ت جا  شامةل وطائفة واسعة  كل امللكيةامللكية الفكرية وحتديد اإ يف البيئة الرمقية، ويه احتياجات تتطلب ُنه

 الأنشطة. من

الوجهية يف تكل ادلورة، اس تعرضت الأمانة املعلومات املتعلقة ابلأنشطة  اليت جرت املناقشاتنتيجة وبعد النظر يف  .4

عدا ضافيا  من أأجل اإ  د التقيمي املطلوب الوارد أأدانه.وحّدثهتا وزادت يف توضيحها، وقدمت كذكل رشحا  اإ

 أألف. البنية التحتية القانونية

 " قانون الرباءات1"

معاجلة طلبات امللكية الصناعية من هجة، والتصممي التقين لأنظمة لإجراءات القانونية  الرشوطهناك رابط وثيق بني  .5

 الإيداع الرمقي ومعاجلة الطلبات يف ماكتب امللكية الفكرية من هجة أأخرى.

حالها حال معاهدة قانون العالمات ، وتدير الويبو معاهدة قانون الرباءات يف جمال قانون الرباءات اليت تتناول .6

 الرشوط الشلكية املتعلقة ابلإجراءات دلى ماكتب امللكية الفكرية. ،ومعاهدة س نغافورة يف جمال قانون العالمات التجارية

ذا املعاهدات أ اثر عىل هيلكية الأنظمة الرمقية يف ماكتب امللكية الفكرية.  تكلمبوجب  وقد يكون لاللزتامات ونتيجة ذلكل، اإ

ىل  وتوفر تأ زرية. و املعاهدات فينبغي لها أأن تراعي املسائل القانونية والتقنية بطريقة شامةل  تكلاكنت البدلان توّد الانضامم اإ

يالء الاعتبار عضاء املهمتة، فضال  عن املشورة الس ياساتية، مع دلول الأ هادفة لعلومات قانونية ومعلية أأمانة الويبو م اإ

ولوايت البدلان املس تفيدة واحتياجاهتا احملددة وموازنة احلقوق والالزتامات اليت تشلك جزءا  من نظام امللكية الواجب لأ 

منائية الفكرية، وكذكل املس توايت   ،خالل الثنائية املاضية ،رباءاتوقدمت شعبة قانون ال اخملتلفة يف ادلول الأعضاء.الإ

ىل  قلميية، واكن التوزيع حبسب املناطق عىل النحو التايل، أأفريقيا ) 25مشورة ترشيعية اإ  (4)( واملنطقة العربية 4بدلا  وهيئة اإ

 (.3) والبدلان املتقدمة املتحوةلالبدلان و  (8)وأأمرياك الالتينية والاكرييب  (6)أ س يا واحمليط الهادئ و 

                                         
1 https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_23/cdip_23_presentation.pdf 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_23/cdip_23_presentation.pdf
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يداع الإلكرتوين  نظامالطلبات تسّّل ل  ا  مكتب 63، أأاتح 2019اية عام ُنوحبلول  .7 حتميل  ابلتايل ، وميكن(ePCT)الإ

ىل  ذكل النظامالواثئق املودعة ابس تخدام  داراتل مكتبا  بصفهتا ماكتب  74لتقدميها اإ للبحث  تسّّل الطلبات أأو اإ

 هتامكتبا  بصفلتسعني متاحة  اليت يكفلها النظام املذكورخدمات املاكتب  حاليا   وأأصبحتادلويل/الفحص المتهيدي ادلويل. 

دار ل ماكتب  اليت خدمات املاكتب مهنا مكتبا   69، ويس تخدم ةأأو خمتار  ةمعيَّن تبللبحث ادلويل أأو ماك اتتسّّل الطلبات أأو اإ

ماكتب لتسّل الطلبات.  بصفهتاالقامئة عىل برانمج تصفح كأداة رئيس ية من أأجل معاجلة الطلبات ادلولية دلهيا يكفلها النظام و 

هسخ البحث الإلكرتونيةخدمة  تابتو زوجا  ممكنا  من ماكتب تسّّل  339من أأصل  258يف  ةمس تخدم (eSearchCopy) ن

دارات البحث ادلويل عندما ل يؤدي املكتب نفس % من 93وتشلك هذه املسارات أأكرث من  .ادلورين هذين هالطلبات واإ

رسال نسخ البحث بني املاكتب اخملتلفة. جاميل جحم معليات اإ  اإ

 " قانون العالمات التجارية وقانون التصاممي الصناعية2"

 2019يف عام  جسل مدريد أأدرج، مدريد بغية تعزيز القدرات الرمقية للماكتب الأعضاء فامي يتعلق بعمليات نظام .8

ماكنية  خدمات الإيداع  وأأاتح ،مخسة ماكتب )الربازيل وكندا والصني والياابن ومالزياي(لفائدة  XMLلبياانت بنسق ا نقلاإ

س تونيا وليتوانيا(.  أأخرى بشأأن التعاون يف هذا اجملال.واملناقشات جارية مع ماكتب  الإلكرتوين ملكتبني )اإ

ماكنية  2019يف عام أأدخل أأما نظام لهاي، فقد  .9  ابياانت وخدماهتالويبو اخلاصة ابل تبادل البياانت ابس تخدام معايري اإ

البياانت موحدة املصدر مع املاكتب لأغراض التبليغ/التحليل، وعىل وجه اخلصوص، مع ماكتب الأطراف الش بكية، وتقامس 

رسائيل وروس يا وفييت انم(، فضال  عن ماكتب الياابن خاصة الأطراف املتعاقدة احلالية ) املتعاقد اجلديدة )كندا واإ

 كوراي(. ومجهورية

ىل ، أأيضا   ، قدمت الأمانة2018/2019وخالل الثنائية  .10 يف  هادفةمشورة ترشيعية وس ياساتية  ،حاةل 26فامي يصل اإ

 مراعاة احتياجات البدلان املس تفيدة.مع  جمال قانون العالمات التجارية والتصاممي

 واحلقوق اجملاورة" قانون حق املؤلف 3"

 ادلول الأعضاءاتفاقية برن، تعمتد بعض  اذلي أأسس ته أأخذا  بعني الاعتبار مبدأأ امحلاية غري اخلاضعة لإجراء شلكي .11

ىل املعلومات عن  احملمية حبق املؤلف. وتتيح الويبو  املصنفاتعىل البنية التحتية حلق املؤلف من أأجل تسهيل النفاذ اإ

مصادر املعلومات عن الأنظمة القامئة للتسجيل الطوعي حلق املؤلف، وتنظمي  تقامسجملال بس بل مهنا املساعدة التقنية يف هذا ا

البدلان املتقدمة فئة دوةل عضوا ، سواء من  15، اس تفاد ما مجموعه 2018/2019وخالل الثنائية . بناء القدراتأأنشطة 

 ت مسأأةل أأنظمة التسجيل الطوعي.اليت مشل بناء القدراتالأقل منوا ، من أأنشطة البدلان فئة  أأو

 " معهد الويبو القضايئ4"

املوارد القانونية لقوانني امللكية الفكرية عن طريق توفري النفاذ تعزز الأمانة ظلّت فضال  عن تقدمي املشورة القانونية،  .12

ىل النصوص الاكمةل لترشيعات امللكية الفكرية و العام  للمرشعني يف  تتيح اليتِلكس،  بوعدة لغات يف قاعدة بياانت وي باجملاين اإ

، مبا يف ذكل التطورات بشلك وثيقتطور قوانني امللكية الفكرية يف العامل ودراس هتا  متابعة البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  

ىلحامية امللكية الفكرية يف البيئة الرمقية. من الحتياجات لالأخرية اس تجابة   قاعدة بياانت وخالل الثنائية الأخرية، ُأضيف اإ



CDIP/25/9 
4 
 

ىلبدلا  مهنا  11ينمتي بدلا ، لثنني وعرشين قانوان  مراجعا  بشلك مس تفيض يف جمال امللكية الفكرية  30ِلكس ما يقارب  ويبو  اإ

 الأقل منوا . البدلان البدلان النامية أأو

قاعدة البياانت  علام  بأأن، الأحاكم القضائية للملكية الفكريةشمل ي ل  ِلكس ويبوعىل توس يع نطاق الويبو  وتعكف .13

ىلتتيح العاملية واجملانية املذكورة  والغرض من  املعلومات القانونية بشأأن امللكية الفكرية يف ش ىت أأرجاء العامل. النفاذ اإ

هتخذة الأحاكم القضائية هو الإسهام يف توافر املعلومات والبياانت املرتبطة  – ِلكس ويبو يف ابلأنظمة القضائية والقرارات امل

اليت تضع سوابق قضائية و ن خالل نرش الأحاكم القضائية الرئيس ية الصادرة يف جمال امللكية الفكرية م جمال امللكية الفكرية

طار واهجة . تتيح تفسريات مقنعة أأو لكس، املتاحة ابلإنلكزيية والعربية والصينية والفرنس ية  ويبوقاعدة بياانت ويف اإ

الأحاكم القضائية ابلتقاط التفاصيل الببليوغرافية القابةل للبحث فامي خيص لك  –كس لِ  ووالروس ية والإس بانية، س تقوم ويب

ىل املعاهدات ادلولية والقوانني الوطنية الواردة يف س، وس تتيح الأحاكم القضائية املدرجة يف الفهر  حالت مرجعية اإ اإ

الأحاكم القضائية بنجاح مع عدد من البدلان اخملتارة  –ِلكس  ، جرى جتريب قاعدة البياانت ويبو2019ويف عام . ِلكس ويبو

رضت س بانيا(، وعه أأيضا  يف ادلورة  قاعدة البياانت )الربازيل وش ييل وكولومبيا وكوس تا رياك واملكس يك وبريو واإ

قاعدة توقع أأن تتاح ويه  .2019لعام  وكذكل يف منتدى الويبو لقضاة امللكية الفكرية ،التمنية والعرشين للجنة الرابعة

 .2020الأحاكم القضائية للجمهور يف ُناية عام  –البياانت ويبو ِلكس 

 ابء. البنية التحتية التقنية

دارة ماكتب امللكية الفكرية1"  " اإ

نرتنت والهواتف تس تفيد معظم البدلان يف الوقت احلايل من تكنولوجيات التواصل املعارصة .14 . النقاةل، مثل الإ

دارة  لأغراضام أأنظمة وأأدوات تكنولوجيا املعلومات والتصالت الأكرث تطورا  غري متاحة ذكل، ل تزال فرص اس تخد ومع اإ

ويبقى نقص البياانت الرمقية عالية اجلودة بشأأن احلقوق  .البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  ماكتب امللكية الفكرية يف مجيع 

الأجنبية للملكية الفكرية بنسخة رمقية ل  البياانتفر اأأن تو  ذكلاليت يتعني ختطهيا، الأوىل الوطنية للملكية الفكرية العقبة 

ىل ملنفعة والاهامتم ابلنس بة ا القدر الاكمل منتيح ي  بداع قطاعأأحصاب املصلحة يف اإ  .عىل املس توى احمليل الابتاكر والإ

عن العمليات  لتكالعمل املؤمتت ل وتدفق سري الأعامماكتب امللكية الفكرية مجموعة مشرتكة من معليات  وتتقامس .15

دخال الإدارة الرمقية للواثئقطريق  جرائية رمقية  اليت ،اإ يداعات امللكية الفكرية بصيغة رمقية، ل تتكون من خطوات اإ تسّّل اإ

دارة احلالت يف بيئة رمقية مثل البحث والفحص، ونرش البياانت الرمقية اخلاصة ابمللكية الفكرية عىل  وتعمميها وتدفق العمل واإ

أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت اليت تعاجل البياانت احلصول عىل دمع من  اخلطوات تكلمجيع وتتطلب  .هوراجل 

هجودا  من أأجل يف هذا الصدد الرمقية للملكية الفكرية وفقا  لصيغ وهيلكيات موحدة للبياانت، وقد بذلت ادلول الأعضاء 

نشاء وحتديث معايري  عن طريق اللجنة املعنية تهقدم املساعدة يف هذا اجملال وظلت  .ومعايري الويب تامتىش مع تقنية للرمقنةاإ

 الويبو. مبعايري

 ملفات امللكية الفكريةمن  واإنشاء بياانت موحدة تقنيا   ية" رمقنة بياانت امللكية الفكر 2"

طار معل مشرتك لبياانت امللكية الفكرية  .16 ىل متكني ماكتب امللكية الفكرية معايري الويبو يه اإ ومعلوماهتا وواثئقها يريم اإ

معايري وتسامه  ث التوقيت.حيمن  وأأحصاب املصلحة ال خرين حول العامل من العمل بطريقة أأكرث كفاءة واتساقا  ومالءمة  
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و مس تخديم أأنظمة امللكية ، تساعد معايري الويبوبعبارة أأخرىمعلومات امللكية الفكرية عىل حنو أأكرث كفاءة.  نرشيف الويبو 

ىل بياانت امللكية الفكريةأأفضل بشلك نفاذ ال الفكرية عىل   يف البيئة الرمقية.ومعلوماهتا واس تخداهما بفعالية أأكرب  اإ

ىلامللكية الفكرية  اء ماكتب امللكية الفكرية وقطاعخرب  املناقشة بنيمجيع معايري الويبو عن طريق  وتوضع .17  استنادا  اإ

طار اللجنة املعنية مبعايري الويبو 15عمل حوايل تو  امللكية الفكرية. أأوساطأأفضل املامرسات املتاحة يف   فرقة معل يف اإ

وأأفرقة معلها معارف أأمعق عن معايري الويبو، وتتيح فرصا  لتعّل طرق  جلنة املعايري ، وتوفر املشاركة يفاملعايري( )جلنة

ىل حاةل املاكتبلإظهار اكتب امللكية الفكرية، وفرصا  خمتلف ميف املعايري  تكلاس تخدام   ،خالل الثنائيتنيو املعايري.  ابلنس بة اإ

يف اجامتعات اللجنة املعنية مبعايري الويبو من أأجل  البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  من متعددة اس متر متويل مشاركة وفود 

وأأخذا  بعني الاعتبار التقيمي احلايل للتكنولوجيات   التقنية يف البيئة الرمقية.تقليص جفوة املعارف بني البدلان فامي خيص املعايري

والباب مفتوح أأمام فرقة العمل املعنية بسالسل الكتل وفرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي.  جلنة املعايريالناش ئة، أأنشأأت 

 .اممجيع ادلول الأعضاء للمشاركة فهي

اس تخداهما من أأي طرف هممت يمتكّن يك ، وذكل لمنظمة بوصفها دليل الويبول  قع الإلكرتويناملو وتهنرش معايري الويبو يف  .18

فجوة الوبغية تقليص  معايري الويبو.اليت توهجها وتشغيل البياانت ابتباع أأفضل املامرسات ممارسات سري الأعامل تعزيز ل حبرية 

لكرتوين و ما هو خمصص لهذا الشأأن من موقع أأمانة الويبو عززت فهم ادلور اذلي تؤديه معايري الويبو، يف  ، مبا يف موارداإ

 .2017يف عام  الصادر كتيب معايري الويبو ذكل

وتمت املساعدة يف تنفيذ معايري الويبو عن طريق التوزيع والتوفري اجملانيني لأدوات الويبو وخدماهتا اليت تعمل وفقا   .19

 مة برجميات نظام الويبو لإدارة امللكية الصناعية املوهجة للماكتبحز ، عىل سبيل املثال، ويه .املعنيةملعايري الويبو 

من أأجل الويبو للتسلسل  برجمية، وكذكل وصياغهتا تدمج معايري الويبو يف هيلكة بياانت امللكية الفكريةاليت ، أأدانه( )انظر

 ، وذكلST.26 عيار الويبومل ووفقا   XML بنسق الأحامض الأمينيةو تسلسل النيولكيوتيد اخلاصة ب قوامئ رمقنة بياانت ال

يداع لأغراض   .القوامئ تكلاليت حتتوي عىل ومعاجلة طلبات الرباءات اإ

نشاء بياانت رمقية للملكية الفكرية" 3"  املساعدة يف اإ

د واخلربة من اليت قد ل متكل ما يكفي من املوار  البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  فامي يتعلق مباكتب امللكية الفكرية يف  .20

ادلول  تكل هطلبا ت مل أأمانة الويبوبياانهتا الوطنية للملكية الفكرية بنسق رمقي، من الرضوري أأن تس تجيب  اس تحداثأأجل 

وهناك ُنجان يف هذا الس ياق، الأول هو تزويد ماكتب امللكية  مساعدة تقنية يف رمقنة بياانهتا الوطنية للملكية الفكرية.من 

ربجمية الويبو للتعرف الضويئ عىل احلروف وتدريب مسؤويل ماكتب امللكية الفكرية عىل تطوير هماراهتم واكتساب بالفكرية 

امللكية أأما الهنج ال خر فهو أأن تزود أأمانة الويبو ماكتب  .برمقنة بياانت امللكية الفكرية بأأنفسهم الالزمة لأغراض القياماملعارف 

دارة مرشوع رمقنة وطين  دودة يفاحملربة الفكرية ذات اخل تكنولوجيا املعلومات والتصالت خبدمات شامةل من أأجل اإ

دها، وعندما تكون وقت أأمانة الويبو وموار يف الهنج استامثرا  كبريا   ذكلوغالبا  ما يتطلب  للبياانت الوطنية للملكية الفكرية.

 مساهامت من دول أأعضاء أأخرى تود توفري موارد عىل الصعيد الوطين، ل بد من السعي للحصول عىلغري اكفية املوارد 

 .املشاريع خارجة عن املزيانية لتكل
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 الهنج الأول

ورت بشلك أأويل يف عام تس تخدم الويبو برجميهتا املطوّ  .21 من  2006رة داخليا  للتعرف الضويئ عىل احلروف، اليت طه

نشاءأأجل   بناء عىلفاكس وريق أأو يف عن طريق البشلك  ابدئ الأمرادلولية اليت ُأودعت لطلبات من ابياانت رمقية  اإ

الرائدة يف السوق واملتخصصة يف رشاكت ال هذا النظام عن طريق تكييف احلل املقدم من  تأأسيسومت  معاهدة الرباءات.

واملطالب  الأوصافللويبو جعل  النظام وأأاتح .خصائص واثئق الرباءات ومعايري الويبو معالتعرف الضويئ عىل احلروف 

 يف ركن الرباءات ،ميع لغات النرش، ابس تثناء اللغة العربيةالقابةل للبحث ب اخلاصة بطلبات معاهدة الرباءات 

(PATENTSCOPE). 

ادلراية العملية يف املنظمة، بدأأت الويبو من رة داخليا  و املطوّ  تالتكنولوجيا تكلواس تفادة  من ، 2017ويف عام  .22

الويبو  دخلتالغاية،  لتكوحتقيقا   اعدة ماكتب امللكية الفكرية يف رمقنة بياانت امللكية الفكرية.من أأجل مس النظام اس تخدام

نتاج نصوص اكمةل عالية يف رشاكة  مع املكتب الأورويب للرباءات من أأجل مساعدة املاكتب الوطنية للملكية الفكرية عىل اإ

ت ختصيص نظاهما ادلاخيل للتعرف الضويئ عىل احلروف، وقدمت ملنشورات الرباءة دلهيا، وأأاتح ةالأمامي اتاجلودة للملف

وينتج عن  التعرف الضويئ عىل احلروف. نظامتراخيص لس تخدام  ومنحت املاكتب املشاركة خدمات التدريب وادلمع،

 2017من أأبريل ة يف الفرت و معايري الويبو.مبا يتوافق مع  ،التنظميحس نة و رمقية بياانت للملكية الفكرية  ذكل النظام اس تخدام

ىل نومفرب   .ا  بشأأُناتدريب تلقت، و الربجميةمكتبا   34 نهظمت ست جلسات تدريبية وتسّلّ ، 2019اإ

ىل مرشوع اس تكشايف وأأف .23 ضت الرشاكة الناحجة مع املكتب الأورويب للرباءات من أأجل رمقنة بياانت امللكية الفكرية اإ

طار مرشوع للبدلان النامية يف أأ  ونظمت الويبو مع املكتب الأورويب للرباءات جلسة  .LATIPAT منصةمرياك الالتينية يف اإ

مكتبا  للملكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية وتسلّمت  12جرى خاللها تدريب و  ،2018تدريب يف أأمرياك الالتينية يف نومفرب 

 املاكتب برجمية الويبو للتعرف الضويئ عىل احلروف. تكل

ىل  املساعدة قهدمت، 2019ويف ُناية عام  .24 وبلغاراي والربازيل نة والهرسك س  : أألبانيا والأرجنتني والبو املاكتب التاليةاإ

س تونيا  كوادور واإ وكولومبيا وكوس تارياك وكواب وقربص واجلهورية ادلومينيكية وادلامنرك واملنظمة الأوروبية ال س يوية للرباءات واإ

يطاليا ولتفيا وليتوانيا ومالطة واملكس يك والرنوجي وبريو  بيا مانيا ورصورو وفنلندا وغواتاميل واليوانن وهندوراس وأأيرلندا واإ

س بانيا والسويد وسويرسا وتونس وأأوروغواي.  واجلهورية السلوفاكية واإ

منطقة  2020يف عام الرشاكة الناحجة لتشمل  تكلوبدأأت املناقشات مع املكتب الأورويب للرباءات من أأجل توس يع  .25

 عن اهامتمه ابملشاركة.أأيضا   الإرسائييل، وأأعرب مكتب الرباءات أ س يا رابطة أأمم جنوب رشيق

، قام الرؤساء التنفيذيون للمكتب الأورويب للرباءات واملكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية 2012 عام ويف .26

ىل تعزيز ت  طار والويبو بتوقيع مذكرة تفامه بشأأن مرشوع يريم اإ بني فامي  LATIPAT ةمنصبادل معلومات الرباءات يف اإ

 .يةيف بدلان أأمرياك الالتين  الفكريةماكتب امللكية 

ىل جانب ماكتب امللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية من أأجل  تعمل الثالث نظامتامل  ظلتومنذ ذكل احلني،  .27  حفظاإ

قلمييةوحتديث قاعدة بياانت  املنشورة والرباءات املمنوحة يف بدلان أأمرياك الرباءات طلبات اخلاصة ب علومات املحتتوي عىل  اإ

ىل  وتتيح قاعدة البياانت املذكورة الالتينية. املعلومات التكنولوجية للرباءات يف املنطقة بنسق رمقي، وتعمل بوصفها النفاذ اإ
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طار  منصة مرجعية مشرتكة من أأجل نرش معلومات الرباءات يف أأمرياك الالتينية. مكتبا   16 ظلّ املرشوع،  ذكلويف اإ

 معايري الويبوو ادلولية وفقا  للمعايري  ابنتظام معلوماتهرسل وي اركة فعاةلمشيشارك للملكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية 

دراج  دوليا . هبااملعرتف  والأنساق  ة.املنص يفأأيضا  املعلومات  تكلومنذ أأن ُأنشئت منصة ركن الرباءات، يمت اإ

ىل وأأحد الأهداف الرئيس ية للمساعدة اليت تقدهما الويبو  .28 مرشوع  يف تشارك ماكتب امللكية الفكرية اليتاإ

 خيصفامي  بنسق رمقياملاضية هو زايدة بياانت النصوص الاكمةل القابةل للبحث  ةالثالث الأعوامخالل  LATIPAT منصة

، نظمت الويبو واملكتب الأورويب للرباءات يف سان خوس يه، 2018ويف نومفرب  املاكتب. تكلاليت نرشهتا  الرباءات

مكتبا  للملكية الفكرية يف أأمرياك  12من  موظفنيجرى خاللها تدريب ، و LATIPAT ةمنصكوس تارياك، ندوة تدريبية عىل 

نشاء نصوص ، وذكل اذلي طورته الويبوتعرف الضويئ عىل احلروف تراخيص لس تخدام نظام ال وتلقوا الالتينية  من أأجل اإ

نتاج نصوص قابةل للبحث  تكلواس هتدفت الندوة تدريب موظفي  الرباءات والرباءات املنشورة. لطلباتاكمةل  املاكتب عىل اإ

دراهجا يف ركن الرباءات وقاعدة بياانت  عالية اجلودة وشارك يف التدريب مسؤولون من . ESPACENETمن أأجل اإ

كوادور وغواتاميل وهندوراس واملكس يك وبريو وأأوروغواي.  الأرجنتني والربازيل وكوس تارياك وكواب واجلهورية ادلومينيكية واإ

لأرجنتني والربازيل وش ييل وكولومبيا وكوس تارياك وكواب واجلهورية يف اماكتب امللكية الفكرية ونتيجة ذلكل ابتت  .29

ىل الويبو واملكتب  دوريبياانهتا بشلك  ترسل ادلومينيكية والسلفادور وغواتاميل واملكس يك ونياكراغوا وبريو وأأوروغواي اإ

دراهجا يف ق طار برجمية التعرف  ُأنتجتوبياانت النصوص الاكمةل اليت  اعدة البياانت.الأورويب للرباءات من أأجل اإ يف اإ

كوادورماكتب امللكية الفكرية يف  يفالضويئ عىل احلروف  وهندوراس  الأرجنتني وكوس تارياك واجلهورية ادلومينيكية واإ

 والوضعهيي قيد التحميل ف و كواب وبري  أُنتجت يفالبياانت اليت التثبيت، أأما قيد ال ن يه  واملكس يك وأأوروغواي

نتاج. طور  الإ

عن  PDF بياانت ببليوغرافية وملفات بنسق ويرسليف املرشوع يشارك بدلا   16 اكن هناك ،2019ويف عام  .30

 يف لجسه ، 2019ويف أأغسطس  البدلان. تكلالرباءات والرباءات اليت نرشهتا ماكتب امللكية الفكرية يف  طلبات

لواثئق براءات اكمةل  بيان مصور 2,270,000وأأكرث من  بيان ببليوغرايف 2,900,000أأكرث من  LATIPAT بياانت قاعدة

 .PDF بنسق

 الهنج الثاين

ىل املساعدة اليت تقدهما الويبو عن طريق اس تخدام برجميهتا .31 ضافة اإ للتعرف الضويئ عىل احلروف، سهّلت  اخلاصة اإ

أأيضا  رمقنة بياانت امللكية الفكرية عن طريق العمل مع بعض ماكتب امللكية الفكرية من أأجل اس تخدام اخلدمات  املنظمة

اضطرت ويف العديد من احلالت،  الوطنية للملكية الفكرية. بياانهتارمقنة نولوجيا املعلومات والتصالت بغرض احمللية لتك 

املساعدة التقنية  لأغراضالويبو مع البدلان املاحنة  رصدهتا املزيانية خارجة عنارد و عىل توافر ميف مساعدهتا أأن تعمتد الويبو 

ين ستامئالبدلان التالية املذكورة يف القامئة من املوارد اليت أأاتهحا الصندوق الا تواس تفاد ية.البنية التحتية التقن  تطويريف جمال 

 امللكية الفكرية. بياانترمقنة  من أأجلالياابين 
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النفقات ابدلولر  املرمقنةحمتوى بياانت امللكية الفكرية  البدل العام

 الأمرييك

)براءات صفحة  50,000و 40,000يرتاوح بني جحم الأوراق  بروين 2017

%(؛ الرباءات 80%، وعالمات جتارية 5%، وتصاممي 15

صفحة،  7,000,000صفحة، والعالمات التجارية  300,000

 صفحة 10,000والتصاممي 

75,344 

 1,000,000العالمات التجارية صفحة، و  110,000لرباءات ا لوس

 صفحة 17,5000التصاممي صفحة، و 

98,445 

 67,000 والعالمات التجارية والتصامميملفا  من ملفات الرباءات  37,095 بوتسواان

 82,000 والتصامميوالرباءات صفحة من ملفات العالمات التجارية  820,000 كينيا

املنظمة الإقلميية 

الأفريقية للملكية 

 الفكرية

 100,000 الرباءاتصفحة من ملفات  8,231

صفحة من ملفات امللكية  83,000بياانت ملا مجموعه  وتثبيت تنظيف انميبيا 2018

 الفكرية

97,000 

 95,000 صفحة من واثئق الرباءات 800,000رمقنة  مبيقاموز

مليون صفحة من واثئق الرباءات، وتنظيف بياانت ملا  1,2رمقنة  الفلبني 2019

 طلب براءة 93,512مجموعة 

153,207 

فييت انم )طور 

 الإجناز(

 200,000 من واثئق الرباءات.ماليني  3رمقنة 

 التحتية التقنية وأأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف مؤسسات امللكية الفكرية البنية تطوير" املساعدة يف 5"

دارات توافر البياانتل يكفي  .32  رمقية.البيئة ال ماكتب امللكية الفكرية من العمل يف  الرمقية للملكية الفكرية لمتكني اإ

حنو فعال ابلعمل ودمع تدفق العمل فامي خيص ملفات يتطلب الأمر أأن يقوم نظام تكنولوجيا املعلومات والتصالت عىل  بل

عاجلة البياانت وامللفات هتا املطورة داخليا  ملاري برجميتوفب ، 1999عام يف الويبو، وبدأأت أأمانة  امللكية الفكرية يف نسق رمقي.

امللكية الفكرية، ووّسعهتا رة ماكتب دانة الويبو برجميات الويبو لإ طورت أأماالس نني،  الرمقية للملكية الفكرية. وعىل مرّ 

ّعت  وحّسنهتا. صدار ومجه ّيت ال اتأ خر اإ حزمة برجميات نظام الويبو لإدارة امللكية الصناعية عديد من تطبيقات الربجميات وُسه

الربجميات معاجلة طلبات حقوق امللكية الفكرية عن طريق تأأسيس جسل  تكلوتدمع  .)حزمة الربجميات( املوهجة للماكتب

لكرتوين،  ، وتوفري خدمات عىل الإنرتنت للمس تخدمني احملليني وادلوليني.سري العملومراقبة معليات تدفق العمل وقواعد  اإ
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ء مهنا، حاليا  يف أأكرث اجز أأ حزمة الربجميات، أأو وجيري تشغيل  تشغيلية وحتسني جودة اخلدمة. كفاءةحتقيق  هوالهدف العام و 

منذ وفر الويبو هذه اخلدمة ملاكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية تو  طق العامل.مكتبا  للملكية الفكرية يف مجيع منا 80من 

 .املس تخِدمةالبدلان  حبسب أأدانه مدى اس تخدام حزمة الربجمياتالأرقام ظهر ته و  عاما . 15أأكرث من 

 

 

مت تنفيذ مرشوع حتسني تدفق العمل يف بدلان عدة من ، الياابين الاستامئينوبمتويل من الصندوق وعالوة عىل ذكل،  .33

ويتطلب املرشوع  ند والفلبني وفييت انم.ذكل اكمبوداي واتيل ، مبا يف 2017منذ عام  بدلان رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا

جراء اس تعراض معّمق العمل من أأجل الاس تفادة من الأمتتة لتحسني أأداء  لإجراءات وتعديلالوجهية دارية الإ جراءات لالإ  اإ

 اخلدمات وتقدميها.

ّّشِ موظف التدابريوخالل تنفيذ املرشوع، اتهفق عىل  .34  مضن املهل الزمنية املتفق علهيا.التنفيذ هام ون لالضطالع مب وره

عداد جداول التنفيذ وحتديهثا.التنفيذ من أأجل ضامن الاس مترارضعت أأيضا  ترتيبات لرصد ووه   . ومت اإ

 دارة الطلبات وفقا  ملتطلبات املكتب.ابإ  اخلاصة العملسري العمل يف حتسني معليات  قوقد جنح مرشوع حتسني تدف .35

جراء الاس تعراض،  ىل العديد من املاكتب لقد يس تغرق عدة شهور ابلنس  اكن الأمر وقبل اإ البياانت، ومسح  لتقاطبة اإ

صدار رسائل  شعار ابلس تالمواثئق الطلبات، وتسجيل تفاصيل ادلفوعات، واإ واكتسب العديد من ماكتب امللكية  .اإ

ىل ذكل، أأدخل مرشوع حتسني تدفمن خالل تبس يط تدفق العمل.  الكفاءةلفكرية ا ضافة اإ العمل حتسينات أأخرى.  قواإ

ىل مقديم الطلبات وتامتىش مع الإطار القانوين الأمورالتحسينات  تكلل وتسهّ . وتتضمن التحسينات الرئيس ية ابلنس بة اإ

شعارات الاس تالم صدار اإ عىل أأساس  ةلبات متعددة الأصناف، والنرش املنتظم للجريدوالط ، رشوط الطلباتوتبس يط  ،اإ

خطار  رسال اإ جراء مكتيب أأو  اتأأس بوعي، واإ متام اإ شهادة عندما تكون عن طريق قاعدة البياانت العاملية للعالمات عند اإ

 ة.وُأدخلت أأيضا  تغيريات أأخرى من أأجل ضامن الامتثال للرشوط القانوني .جاهزة للتسلمي

ىل ماكتب امللكية الفكرية   الاس تخدام حبسب املنطقة –أأنظمة معل الويبو املوهجة اإ

 

 أأمرياك الالتينية والاكرييب

 
ذات البدلان 

الاقتصادات 

 املتحوةل

املكتب 

قلميي  الإ

ل س يا 

واحمليط 

 الهادئ

املنطقة 

 العربية

 اجملموع أأفريقيا



CDIP/25/9 
10 
 

 DASو CASE" املساعدة يف تبادل بياانت امللكية الفكرية عىل املنصات العاملية للملكية الفكرية؛ النظامان 5"

فامي خيص تقارير بني ماكتب امللكية الفكرية احمللية املشاركة منصة لتبادل املعلومات  CASE WIPO يتيح نظام .36

معلية البحث يف الرباءات وحفصها اليت  وكفاءةحتسني جودة  هو CASE WIPOالهدف من نظام و  البحث والفحص.

قلميي ةجتري يف ماكتب الرباءات احمللي الفحص يف ماكتب  معل يفتقليل الوقت املس تغرق وابس تخدام النظام ميكن  .ةوالإ

 امللكية الفكرية للبدلان النامية، وميكن أأيضا  حتسني جودة نتاجئ البحث عن طريق تبادل املعلومات.

لكرتوين يتيح التبادل ال من لواثئق الأولوية والواثئق املشاهبة فامي  ييفه  (DASيبو للنفاذ الرمقي )أأما خدمة الو  .37 نظام اإ

من اتفاقية ابريس  استيفاء ما تنص عليهوميكّن النظام مقديم الطلبات واملاكتب من  بني ماكتب امللكية الفكرية املشاركة.

لكرتونيمتطلبات التصديق  عليه أأن يطلب نسخا   جيبطلبات يف بدلان عديدة، ل  الطلبودع مقدم وعندما ي ة.يف بيئة اإ

ىل  ىل املاكتب  والكئهمتعددة لواثئق الأولوية الورقية ويدفع مثهنا وينتظر وصولها ويرسلها اإ يصالها اإ يف لك بدل من أأجل اإ

الأولوية أأو يسجهل يف اخلدمة )وقد أأن يطلب من مكتب الإيداع الأول أأن يودع طلب ذكل، عوضا  عن بل ميكنه،  املعنية.

اتحة حيصل ذكل بشلك أ يل يف بعض احلالت(، وميكنه بعد ذكل أأن يقرّ  يداع  بواسطةالطلب ذكل ر اإ اخلدمة لأي مكتب اإ

 اثٍن مشارك.

 من أأجل الرمقنة بناء القدرات" 6"

ىلبطريقة متاكمةلالسعي، تواصل أأمانة الويبو  .38 أأنشطة  بفرص الاس تفادة منمؤسسات امللكية الفكرية  تزويد ، اإ

ىل أأن تدريب مس تخديم أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت واملنصات العاملية بناء القدراتاملساعدة التقنية و  ، نظرا  اإ

وقواعد البياانت وغريها من البىن التحتية التقنية يتطلب معرفة جيدة بتدفق العمل وأأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت 

ابلبنية التحتية التقنية  لها صةل وثيقةاليت  بناء القدراتظهر قامئة الأنشطة التالية طائفة واسعة من أأنشطة البيئة الرمقية. وته يف 

ّولتملؤسسات امللكية الفكرية،   الياابين. الاستامئينمزيانية الويبو والصندوق من  واليت مه

 النتاجئ التدريب العام

دارة 2017 امللكية  تدريب عىل نظام اإ

لفائدة الفلبني  (IPAS) الصناعية

ندونيس يا واكمبوداي  واإ

دارة امللكية الصناعية  ( IPAS)تعميق املعارف واخلربات بشأأن نظام اإ

 عن طريق التدريب العميل املكثف

حلقة معل يف الفلبني بشأأن 

 بدلان تكنولوجيا املعلومات لفائدة

  رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا

 رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يامن أأجل دمع عرض حلول الويبو 

يف  قدراتالوبناء للتقدم يف جمال خدمات الأعامل عىل الإنرتنت، 

دارة امللكية الصناعيةلبدلان الرابطة  ونظام  (IPAS) س تخدام نظام اإ

 الويبو للمنشورات( ونظام WIPO File) الويبو للملفات

(WIPO Publish) 

حلقة معل تركز عىل الأعامل لفائدة 

 رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يابدلان 

فامي يتعلق العضوية  وحتسنيتقامس العمل بشأأن الرباءات  تعزيز

ىل نظام اب لتقليل من ازدواجية الفحص ل  WIPO CASEلنضامم اإ

نتاجية  وزايدة الإ
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 النتاجئ التدريب العام

دارة امللكية  تدريب عىل نظام اإ

يف مكتب ( IPAS)الصناعية 

 لفائدةالويبو يف س نغافورة 

ندونيس يا ونيبال واببوا غينيا  اإ

 اجلديدة ورسي لناك

اتحة تدريب  دارة تكنولوجيا املعلومات عىل اإ بشأأن نرش وختصيص واإ

 ،ووحداته ادلامعة ،(IPAS) دارة امللكية الصناعيةنظام الويبو لإ 

 (WIPO Publishونظام الويبو للمنشورات )

دارة  يةتدريب  حلقة معل عىل نظام اإ

 يف( IPAS) امللكية الصناعية

 أأنتيغوا

حتسني اخلربة التقنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات فامي يتعلق 

دارة بتخصيص   نظام الويبو لإدارة امللكية الصناعيةونرش واإ

(IPAS)اخلاصة بهالأمتتة  ، ووحدات 

قلميي حمدود عىل  نظام تدريب اإ

دارة امللكي يف ( IPAS) ة الصناعيةاإ

 جنيف

دارة نظام الويبو لإدارة حتقيق فهم أأفضل بشأأن  نرش وختصيص واإ

 ووحداته ادلامعة( IPAS)امللكية الصناعية 

قلميي عىل  دارة تدريب اإ نظام اإ

 يف( IPAS)امللكية الصناعية 

 بوتسواان

دارة اس تخدام نظام  عىلحتسني قدرة فاحيص العالمات التجارية  اإ

 لأغراض البحث والفحص( IPAS) الصناعيةامللكية 

دارة امللكية تدريب عىل  نظام اإ

لفائدة جزر ( IPAS) الصناعية

 احمليط الهادئ يف اكنبريا

تركيب  عىلحتسني قدرة املوظفني التقنيني يف ماكتب امللكية الفكرية 

ىل ماكتب امللكية الفكرية  دارة لإ وتشكيل ودمع حلول الويبو املوهجة اإ

لكرتونيةامللكية   الفكرية، واخلدمات الإ

قلميية بشأأن تكنولوجيا  حلقة معل اإ

 املعلومات لفائدة البدلان العربية

تقدمي اخلدمات تس تخدم يف وأأدوات عىل الإنرتنت  أأنظمةعرض 

 أأحصاب املصلحةلفائدة الإلكرتونية للماكتب 

نظام الويبو حلقة معل بشأأن 

يف  (WIPO Fileللملفات )

 جنيف

نظام الويبو للملفات ربة التقنية اخلاصة بتخصيص حتسني اخل

(WIPO File)  دارته  ونرشه واإ

قلميية بشأأن  حلقة معل تدريبية 2018 اإ

بدلان  تكنولوجيا املعلومات لفائدة

 رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا

 والبدلان اجملاورة لها

حتقيق فهم أأفضل بشأأن اخلدمات الإلكرتونية للأعامل عن طريق 

ىل  املوهجةو لأعامل الويبو اخلاصة اباس تخدام حلول  ماكتب امللكية اإ

 الفكرية
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 النتاجئ التدريب العام

تكنولوجيا بشأأن حلقة معل 

رابطة أأمم بدلان  لفائدةاملعلومات 

 ، يف مالزيايجنوب رشيق أ س يا

يك  رشيق أ س يارابطة أأمم جنوب عرض حلول الويبو من أأجل دمع 

يف  وبناء القدراتقدم يف جمال خدمات الأعامل عىل الإنرتنت، تت

دارة امللكية الصناعية  بدلان الرابطة من أأجل اس تخدام نظام اإ

(IPAS و )( نظام الويبو للملفاتWIPO File ونظام الويبو )

 (WIPO Publishللمنشورات )

دارة  حلقة معل تدريبية عىل نظام اإ

املكتب الإقلميي امللكية الصناعية يف 

 ل س يا واحمليط الهادئ

حتسني اخلربة التقنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات فامي يتعلق 

دارة نظام الويبو لإدارة امللكية الصناعية  ( IPAS)بتخصيص ونرش واإ

 اخلاصة بهووحدات الأمتتة 

قلميي  حمدود عىل نظام تدريب اإ

دارة امللكية الصناعية  (IPAS) اإ

 الأردن يف

دارة نظام الويبو لإدارة حت  قيق فهم أأفضل بشأأن نرش وختصيص واإ

 ووحداته ادلامعة( IPAS)امللكية الصناعية 

دارة امللكية بشأأن  حلقة معل نظام اإ

لفائدة بدلان  (IPAS) الصناعية

 منطقة البحر الاكرييب

اتحة تدريب عىل تكنولوجيا املعلومات بشأأن دارة  اإ نرش وختصيص واإ

ونظام  ووحداته ادلامعة( IPAS)نظام الويبو لإدارة امللكية الصناعية 

 (WIPO Publishالويبو للمنشورات )

حلقة معل الويبو الإقلميية يف 

 زمبابوي

دارة  حتسني قدرة فاحيص العالمات التجارية بشأأن اس تخدام نظام اإ

 لأغراض البحث والفحص( IPAS)امللكية الصناعية 

قلميية بشأأن  تكنولوجيا حلقة معل اإ

 املعلومات لفائدة البدلان العربية

نرتنت تس تخدم يف تقدمي اخلدمات  عرض خدمات وأأدوات عىل الإ

 أأحصاب املصلحةالإلكرتونية للماكتب لفائدة 

قلميية  2019 حلقة معل الويبو ش به الإ

بشأأن تكنولوجيا املعلومات، 

 وتدريب يركز عىل الأعامل 

لكرتونية للأعامل عن طريق حتقيق فهم أأفضل بشأأن اخلدمات الإ 

ىل ماملوهجة للويبو الأعامل اس تخدام حلول   اكتب امللكية الفكريةاإ

بشأأن فييت انم حلقة معل يف 

تكنولوجيا املعلومات لفائدة بدلان 

 رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا

حتسني املعارف واخلربات التقنية بشأأن اس تخدام نظام الويبو لإدارة 

 املالمئ خلدمات الزابئن عىل الإنرتنت (IPAS) الصناعيةامللكية 

حلقة معل لفائدة بدلان جزر احمليط 

 الهادئ يف اكنبريا

تركيب  عىلتقنيني يف ماكتب امللكية الفكريةحتسني قدرة املوظفني ال 

دارة لإ رية ىل ماكتب امللكية الفكوتشكيل ودمع حلول الويبو املوهجة اإ 

لكرتونيةة الفكرية، امللكي  واخلدمات الإ
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 النتاجئ التدريب العام

قلميي حمدود عىل نظام  تدريب اإ

دارة امللكية الصناعية  يف (IPAS) اإ

 الأردن

دارة نظام الويبو لإدارة  حتقيق فهم أأفضل بشأأن نرش وختصيص واإ

 ووحداته ادلامعة( IPAS)امللكية الصناعية 

قلميية لبدلان البحر  حلقة معل اإ

 الاكرييب يف جاماياك

دارة امللكية الصناعية تعميق املعارف واخلربات بشأأن نظ ( IPAS)ام اإ

 عن طريق التدريب العميل املكثف

قلميية يف تزنانيا دارة  عىلحتسني قدرة فاحيص العالمات التجارية  حلقة معل اإ اس تخدام نظام اإ

 لأغراض البحث والفحص (IPAS) امللكية الصناعية

قلميية بشأأن الإ  الويبو حلقة معل

تكنولوجيا املعلومات لفائدة البدلان 

امن - العربية  عه

نرتنت تس تخدم يف تقدمي اخلدمات  عرض خدمات وأأدوات عىل الإ

 أأحصاب املصلحةالإلكرتونية للماكتب لفائدة 

ىل البياانت الرمقية للعلوم والتكنولوجيا وامللكية الفكرية 7"  يف قواعد البياانت التجاريةاملتاحة " النفاذ اإ

طار أأجندة الويبو للتمنية،  .39  يف هذا اجملال. يدةعدة رشاكمشاريع الويبو أأنشأأت كنتيجة للمحاداثت والتوصيات يف اإ

ىل الأحباث لأغراض التطوير والابتاكرالويبو ل برانمج و  بني القطاعني العام واخلاص مع  ةجزء من رشاك (ARDI) لنفاذ اإ

ىل التلكفة  قليلنفاذا  جمانيا  أأو  الربانمج لعلوم والتقنيات، ويوفربعض النارشين الرائدين عىل الصعيد العاملي يف جمال ا ما يزيد اإ

لكرتوين ومرجع يف 34,000حصيفة علمية وتقنية قامئة عىل الاشرتاك وأأكرث من  8,000 ىلع البدلان بدلا  من  125 كتاب اإ

ىل جا وهو الأقل منوا .البدلان النامية أأو  نب الربامج اليت تديرها منظمة الصحة عضو يف رشاكة "البحث من أأجل احلياة" اإ

يف اجملالت اليت  ايتحمتو ا  ، وتتيح مجيعومنظمة العمل ادلولية العاملية ومنظمة الأغذية والزراعة وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة

 مؤسسة العام املايض )انظر الرمق أأدانه(. 2,300أأكرث من  ليبلغوزاد عدد املؤسسات املشاركة يف الربانمج  تتخصص فهيا.

ىل أأكرث من  10,000هناك أأكرث من ويف اجملموع،   23,000مؤسسة مسجةل يف رشاكة "البحث من أأجل احلياة" تتيح نفاذا  اإ

 .صنف مرجعيكتاب وم  86,000حصيفة وأأكرث من 

 

21 26 109 208 410 506

910
1112

1864

2312
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واعد بياانت الرباءات مقديم خدمات قتسعة من مع أأقمي برانمج رشاكة أ خر بني القطاعني العام واخلاص ويتيح  .40

ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءاتالرائدين يف العامل، وهو  التلكفة  قليلجمانيا  أأو  ا  ، نفاذ(ASPI) برانمج الويبو للنفاذ اإ

ىل  بدلا  من البدلان النامية  51مؤسسة مسجةل يف  140أأكرث من  فائدةل لرباءاتاخلاصة ابالتجارية  التحليلالبحث و خدمات اإ

للبحث والتحليل مقارنة بقواعد بياانت  تشعبا  وتوفر قواعد بياانت الرباءات التجارية أأدوات أأكرث  ل منوا .الأق البدلان أأو

 الرباءات اجملانية.

ىل بدء برانمج أ خر هو مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .41  ووهجت توصيات أأجندة الويبو للتمنية أأمانة الويبو اإ

(TISCs).  ىل تعزيز اجلانب الربانمج ذكلوهيدف بلوغ املس توى و املؤسيس للك بدل من أأجل حتقيق أأفضل اس تخدام  اإ

 .ااس تخراهجو  لعلوم والتكنولوجيا وامللكية الفكريةاملتصةل ابالبياانت الرمقية  يفبحث ال  خيص اميف لثم لأ ا

ىل تكنولوجيا املعلومات وتدمعه، وتتيح خدمات دمع الابتاكر وتعزّ  .42 ، املالمئةز مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر النفاذ اإ

ىل خدمات ال  ساعدة اخملرتعني مل ملضافة تحليل ذات القمية االيت تبدأأ من معليات البحث التكنولوجية الأساس ية لتصل اإ

طالق العنان لبتاكرمه. طالق  ومنذ والباحثني ورواد الأعامل عىل اإ برانمج الويبو ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف اإ

مؤسسات  تس تضيفها مركز دمع 900ما يقارب  ويوجد ا  دوةل عضو  80اريع الوطنية بشلك رُسي يف ، تس متر املش2009 عام

 مليون اس تفسار. 1.2 املراكز العام املايض أأكرث من تكلوتلقت  .مثل اجلامعات ومراكز البحوث

ىل قو جمرد ا، مفن خالل الأعوام املاضية الأنواع اخملتلفة للخدمات أ خذ يف التوسععدد و  .43 مرورا  و اعد البياانت، لنفاذ اإ

دارة امللكية الفكرية يف و وحتليلها،  املوجودةابملساعدة يف البحث يف البياانت  ىل تقدمي املساعدة واملشورة بشأأن اإ وصول  اإ

اخلدمات اخملتلفة عىل  تكلوتظهر الأرقام أأدانه منو  جمالت الرتخيص ونقل التكنولوجيا والتسويق وصياغة الرباءات ومعاجلهتا.

 ر الأعوام الأربعة املاضية.م
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  أأو اخلدمات ذات الصةل واقع الرباءاتتقارير عن  –التحليل 

  دارة امللكية الفكرية  صياغة الرباءات ومعاجلهتا –املساعدة واملشورة بشأأن اإ

 دارة امللكية الفكرية  التسويق – املساعدة واملشورة بشأأن اإ

  تيب التث  –البحث 

  الترصحيو  حرية الترصف –البحث 

  براءةاحلصول عىل امحلاية مبوجب اجلدة وأأهلية  –البحث 

  دارة امللكية الفكرية  الرتخيص ونقل التكنولوجيا –املساعدة واملشورة بشأأن اإ

  حاةل التقنية الصناعية –البحث 

  اس تخدام قواعد البياانت يفاملساعدة واملشورة 

املهارات بني موظفي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وبناء ويدمع التدريب اذلي تقدمه الويبو تطوير املعارف و  .44

 ويتضمن التدريب حلقات معل وندوات يف املوقع تركز عىل .عىل توفري طائفة واسعة من اخلدمات عالية اجلودة قدراهتم

ع املتناوةل ما ييل: املفاهمي واملهارات يوتتضمن املواض  عد اذلي جيري ابلتعاون مع أأاكدميية الويبو.تدريب املدّرِبني، والتعّل عن ب

مبا يف ذكل حاةل التقنية الصناعية واجلدة وحرية  ،والأنواع اخملتلفة للبحث يف الرباءات ؛الأساس ية للبحث يف الرباءات

ية املعقودة يف وتوحض الأرقام املذكورة أأدانه عدد املؤمترات الوطنية والإقلمي  حتليل الرباءات.فضال  عن ؛ الترصف

 .الأخرية الأعوام

 

وظفي مراكز دمع ، وملبشلك عاملرباءات املتعلقة ابعلومات املس تخديم مل عدد من املنشورات ومواد التعّل  وأأٍعد .45

ىل التكنولوجيا من أأجل ، وذكل بشلك خاصالتكنولوجيا والابتاكر   تكليف قواعد البياانت واس تخدام املوجودة النفاذ اإ

لكرتوني تكلوتتضمن  السوق. لوضعها يفالتكنولوجيا يف تطوير املنتجات واخلدمات   ىلهيدف اإ  ا  املوارد أأيضا  دليال  تفاعليا  اإ

حتديد بشأأن أأدةل  ، وتتضمن كذكلاءاتاملوجودة يف واثئق الرب  ةعلومات التكنولوجياملمساعدة اخملرتعني عىل اس تخدام ثروة 

قلمييةاملؤمترات  الندوات/املؤمترات الوطنية  الإ
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جراء البحوث ومعليات تطوير املنتجات اجلديدة تنفيذعن طريق يف املكل العام واس تخداهما املوجودة الاخرتاعات  ، حرية اإ

 .عىل التوايل

 بدل ما معلومات تقنية ومتعلقة ابلأعامل فامي خيص تكنولوجيا حمددة يف واقع الرباءاتتوفر تقارير وعالوة عىل ذكل،  .46

رشاد املناقشات الس ياساتية  أأو وتوفر قاعدة  .نقل التكنولوجيا وأأ التخطيط البحيث الاسرتاتيجي  وأأ منطقة ما للمسامهة يف اإ

واقع وتس تجذب تقارير  الويبو واملنظامت الأخرى. صادرة عن واقع الرباءاتعن  ا  تقرير  215بياانت قابةل للبحث أأكرث من 

ذ  2018و 2011الفرتة بني اليت ُأعدت يف  الرباءات معليات حتميل ملفات عدد  وصلاهامتم مس تخديم معلومات الرباءات، اإ

PDF ىل اتحة خدمات حتليل  خيص وبغية تطوير قدرات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر فامي .2019يف عام  40,096 اإ اإ

عداد مواد تدريب أأخرى ويه الرباءات، تحليل الرباءات ل دليل ، و واقع الرباءاتمبادئ توجهيية بشأأن صياغة تقارير  جرى اإ

 .حتليالت الرباءات كتيب عنو ، بأأدوات مفتوحة املصدر

هرش .47 الاجتاهات "الإصدار الأول للمنشور الرئييس القامئ عىل حتليالت الرباءات، وهو ، 2019يناير  31يف  ،ون

ىل تقرير عن  ذكلويستند  ."طناعيالتكنولوجية للويبو بشأأن اذلاكء الاص  ، وترثيه أأيضا  واقع الرباءاتاملنشور اجلديد اإ

ويقدم  عىل الصعيد العاملي.يف املوضوع املتناول من اخلرباء الرائدين الواردة البياانت واملدخالت غري املتعلقة ابلرباءات 

ىل دخالهاة عامة معّمقة عن التكنولوجياحمل ةصانعي القرارات يف جمال الابتاكر والس ياس املنشور اإ املناقشات يف س ياق  ، مع اإ

وفضال   .القرارات صنعالس ياساتية الوجهية وغريها من القضااي املعنية، ويقدم هبذه الطريقة أأداة دمع ذات ُنج أأمشل من أأجل 

ىل اجلهور غري املتخصص اذلي  ىل عن ذكل، يعرض التكنولوجيا بطريقة مفهومة ابلنس بة اإ بعض املسائل التقنية،  فهمحيتاج اإ

طار املوضوع املعين.لل  حديثةويوفر يف الوقت ذاته مهنجية  الإصدار الأول من املنشور  وشهد بحث يف الرباءات يف اإ

بدأأ العمل عىل الإصدار الثاين ، 2019ويف عام أأكرث منشورات الويبو اقتباسا . من واكن  2019معلية تزنيل يف عام  96,907

 .2020 يف عاممن املنشور بشأأن التكنولوجيا املساعدة، وس يهنرش 

 اذلاكء الاصطناعي والهنج الشامل اذلي تتبعه الويبو مثلاجلديدة  ت" التكنولوجيا7"

يبو ابملساعدة عىل تقليص الفجوة الرمقية ال خذة يف التوسع بسبب الاس تخدام املتسارع للتكنولوجيات تلزتم الو  .48

دارة امللكية  الناش ئة مثل اذلاكء الاصطناعي. ومن خالل الاستامثر يف اذلاكء الاصطناعي الابتاكري من أأجل حتسني اإ

يف وستس متر الويبو  املعايري. ايت تس تويف أأرفع مس تورت الويبو سلسةل من أأدوات اذلاكء الاصطناعي اليتالفكرية، طوّ 

س تخدم الأدوات ته  لأن تكل، البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  لدلول الأعضاء، مبا يف ذكل بشلك جماين دوات تكل الأ توفري 

ىل معلومات امللكية الفكري دارة ماكتب امللكية الفكرية وحتسني النفاذ اإ  .ة يف البيئة الرمقيةمن أأجل تعزيز اإ

الشعبة املعين فريق كذكل ، و شعبة قواعد البياانت العامليةالتابع ل  مركز التطبيقات التكنولوجية املتقدمةومن خالل  .49

عالية اجلودة املطّورة أأدوات اذلاكء الاصطناعي  ابتت، لتصامميل العاملية البياانت  قاعدةة للعالمات و يقاعدة البياانت العامل ب

وتتضمن  امللكية الفكرية الأخرى وغريها من املنظامت ادلولية مثل ش بكة الأمم املتحدة. يف الويبو وماكتبس تخدم داخليا  ته 

 الأدوات ما ييل: تكل

 )الرتمجة الآلية العصبية(؛ WIPO Translate أأداة (أأ 
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عىل الشلك واللون  ابلعامتدالتشابه بني الصور كشف ) أأداة الويبو للبحث عن صور العالمات التجاريةو  (ب

 (؛هوموالتشكيل واملف 

ىل نص (ج  .(يوالفيديو  الصويت احملتوىمن  للالكمالنقل احلريف ) وأأداة الويبو لتحويل الالكم اإ

برجمة  اتعىل الإنرتنت أأو من خالل واهجللجمهور ومعظم أأدوات الويبو القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي متاحة  .50

لهيا. لمجمتع ادلويل الواسع عن طريق ل الأدوات عىل حنو فعال  تكلوتوفر الويبو  التطبيقات، وهو ما يزيد سهوةل النفاذ اإ

و واسع، ابتاكر عىل حنشاطرة م ة من أأجل عىل رشوط وأأحاكم ميرّس  التفاقات بناء   تكل وتهنشأأ  اتفاقات الرتخيص والرشاكة.

وس تواصل الويبو الالزتام  منظمة.لل يلية تغطية بعض الاستامثرات الأولية والتاكليف التشغ عىل يف الوقت ذاته  احلرصمع 

ىل التكنولوجيات الرمقية اجلديدة  ىل أأدوات اذلاكء  تكلاليت تشغلها والأدوات بتعزيز النفاذ اإ التكنولوجيات، مثل النفاذ اإ

 .البدلان النامية والبدلان الأقل منوا   الاصطناعي يف

 اثنيا . قامئة الأنشطة املقرتحة

نشطة لادلول الأعضاء  تقيميبناء عىل  .51  تقرتحبرانمج ومزيانية الويبو لهذه الثنائية، يف  النظرخالل املعروضة علهيا لأ

 الفئة جمي، والهادفة حتديدا  و لتمنية من الفئة أألف ل  أأجندة الويبوتنفيذ توصيات سامهة يف امل قامئة الأنشطة التالية  أأمانة الويبو

ىل ردم ال  (، وتعزيز الكفاءات املؤسس ية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية من خالل امليض يف تطوير 24هّوة الرمقية )التوصية اإ

(، وتيسري اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من تكنولوجيا املعلومات والتصالت حتقيقا للمنو 10البىن التحتية )التوصية 

 .(27والتمنية )التوصية 

مللكية اب ترشيعاهتا اخلاصةفامي خيص  الوجهيةواملعلومات  يةان النامية والبدلان الأقل منوا  ابملشورة القانون تزويد البدل (1

 الفكرية يف البيئة الرمقية؛

كل ت ، وتعزيز التعاون ادلويل بنيةاملعلومات املتاحة للمؤسسات القضائية املعنية ابمللكية الفكري مواردتعزيز و  (2

 ؛املؤسسات

ىل ماكتب امل  (3  تبادل البياانت الرمقية لمتكيهنا منالبدلان النامية والبدلان الأقل منوا  لكية الفكرية يف وتقدمي املساعدة اإ

طار   ؛نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ونظام مدريد، ونظام لهاي معلياتيف اإ

ىل ماكتب امللكية الفكرية يف رمقنة و  (4 ميدان من أأجل تقليص الفجوة الرمقية يف  مللكية الفكريةبياانت اتقدمي املساعدة اإ

 ؛امللكية الفكرية
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اتحة برجميات الويبو املطوّ و  (5 رة داخليا ، تقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات يف ماكتب امللكية الفكرية عن طريق اإ

تكنولوجيا وأأدوات تكنولوجيا املعلومات والتصالت، والأدوات القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي، ومنصات 

عادة تنظمياملعلومات والتصالت جراء تدريب ، واإ يف جمال  اتتدفق العمل مبا يالمئ معاجلة البياانت الرمقية، واإ

 ؛املعارف نقل

املساعدة يف تعزيز املؤسسات من أأجل سد الفجوة الرمقية والتكنولوجية عن طريق مراكز دمع التكنولوجيا و  (6

 .والابتاكر، واخلدمات املرتبطة هبا

ن  .52 منية جلناإ ىل الإحاطة علام  ة الت مدعوة اإ

 .ابملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة
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