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 الرباءات بشأن التعاون معاهدة
 العامل الفريق

 
 العاشرة الدورة

ىل  8جنيف، من   2017مايو  12اإ
 
 

 الرباءات بشأن التعاون معاهدة إطار يف التقنية املساعدة تنسيق

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات   أأنشطة املساعدة التقنية يف اإ

عىل جعل التقارير بشأأن مرشوعات املساعدة التقنية املتعلقة  2012اتفق الفريق العامل يف دورته اخلامسة يف  .1
من  20الفقرة  يف ددو  أأما  دوراته املقل ة ماظمر عاهدة التعاون بشأأن الرباءات ممعاهدة الرباءات  نددا منتمامب

  .PCT/WG/5/21 الوثيقة

ىل الفريق العامل، يف دورات لحقة هل، وثيقة معل تضمدت معلومات من أأنشطة املساعدة  .2 وقدم املكتب ادلويل اإ
كا التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات لفائدة البدلان الدامية، واليت لها تأأثري ملارش عىل اس تخدام هذه البدلان ملعاهدة الرباءات، 
تضمدت خطة العمل اليت تشمل الأنشطة املزمع تدفيذها يف الفرتة املتبقية من الس دة ذات الص ة معىل سبيل املثا ، اظمر 

ىل ادلورة التاسعة للفريق العامل .  PCT/WG/9/8الوثيقة   املقدمة اإ

اليت قام هبا املكتب ادلويل يف وتقدم هذه الوثيقة معلومات من أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات و  .3
، كا تعرض خطة العمل اليت تشمل الأنشطة املزمع تدفيذها يف الفرتة املتبقية من 2017، وحىت الآن يف عام 2016 عام
، سواء فامي يتعلق نأأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري ملارش عىل اس تخدام البدلان الدامية ملعاهدة الرباءات أأو 2017 عام

رشاف هيئات الويبو الأخرى.  فامي خيص أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات اليت جتري حتت اإ
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 أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري ملارش عىل اس تخدام البدلان الدامية ملعاهدة الرباءات

اعدة التقنية اليت تؤثر تأأثريا ملارشا عىل يرد يف املرفقني الأو  والثاين من هذه الوثيقة معلومات بشأأن أأنشطة املس .4
دراج مجيع أأنشطة املساعدة التقنية اليت يكون أأحد املس تفيدين مهنا عىل  اس تخدام البدلان الدامية ملعاهدة الرباءات؛ وجرى اإ

ة، اذلي ددو  رسوم املعاهد من 5الأقل مضن البدلان املؤه ة للحصو  عىل ختفيض يف رسوم معاهدة الرباءات وفقا للبدد 
. ويتضمن املرفق الأو  قامئة شام ة جبميع أأنشطة املساعدة التقنية اليت ظُفذت يف 2015يوليو  1 الدفاذ يف زيدخل ح

، كا يعرض خطة العمل للفرتة 2017، نيامن يقدم املرفق الثاين قامئة جبميع الأنشطة اليت ظُفذت حىت الآن يف عام 2016 عام
 5د من املعلومات الأساس ية من ختطيط هذه املساعدة التقنية وتقدميها، اظمر الفقرات من . وملزي2017املتبقية من عام 

ىل  .PCT/WG/6/11من الوثيقة  11 اإ

رشاف هيئات أأخرى يف الويبو  أأنشطة املساعدة التقنية ذات الص ة ابملعاهدة اليت أأجرِيت حتت اإ

من  51ى، كا هو منصوص عليه يف املادة ، جر PCT/WG/6/11من الوثيقة  13و 12كا هو ملني يف الفقرتني  .5
معاهدة الرباءات، تدفيذ العديد من أأنشطة املساعدة التقنية اليت تتعلق نتطوير أأظممة الرباءات يف البدلان الدامية وتتجاوز 

رشاف هيئات الويبو الأ  خرى مغري الأنشطة اليت تؤثر تأأثريا ملارشا عىل اس تخدام البدلان الدامية ملعاهدة الرباءات حتت اإ
ظمام معاهدة الرباءات ، ول س امي اللجدة املعدية ابلتمنية وامللكية الفكرية مجلدة التمنية  واللجدة املعدية مبعايري الويبو مجلدة 

 املعايري  وامجلعية العامة للويبو.

ات التالية نعض وملا اكن مرض قامئة مفص ة جبميع تكل الأنشطة واملشاريع يتجاوز ظطاق هذه الوثيقة، تقدم الفقر  .6
خطار  الأمث ة عىل تكل الأنشطة واملشاريع. وميكن الاطالع عىل مزيد من التفاصيل من املشاريع اليت جرى اإ

 من 7والفقرة  PCT/WG/6/11من الوثيقة  13يف الفقرة  2016و 2015و 2014و 2013 الس دواتهبا يف  العامل الفريق
 .PCT/WG/9/6من الوثيقة  6والفقرة  PCT/WG/8/16من الوثيقة  6والفقرة PCT/WG/7/14  الوثيقة

توفر الويبو أأظممة معل ملاكتب امللكية الفكرية واملؤسسات الوطدية/الإقلميية يف البدلان الدامية والبدلان الأقل  مأأ 
البنية التحتية منوا لمتكيهنا من املشاركة نفعالية يف ظمام امللكية الفكرية العاملي. وتقع هذه اجلهود حتت مسؤولية قطاع 

جراءات معل مؤمتتة وموحدة لإدارة امللكية الفكرية؛ وخدمات عرب  العاملية. وتوفر حلو  الأما  املقدمة من الويبو اإ
قلميية وادلولية هبدف متكني التباد   ىل الأظممة الإ الإظرتظت ممبا فهيا أأظممة البحث والتسجيل والإيداع ، والاظضام اإ

ىل فرادى املاكتب قامئة عىل الطلب ومنممة مكرشوع تعاوين الإلكرتوين للبياانت وا لواثئق. وتعد املساعدة املقدمة اإ
عداد خطط املشاريع جيري تقيمي الاحتيادات والقدرات ومدى  نني املكتب ادلويل ومكتب امللكية الفكرية. وقلل اإ

تاح املزيد من املعلومات ت يانهتا ودمعها. و ير الربجميات وص املالءمة بشأأن خمتلف احللو  الربجمية، وتتلكف الويبو نتطو 
عىل املوقع الإلكرتوين لربانمج املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو ملاكتب امللكية الفكرية: 

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

ىل ظتاجئ   مب   ماكتب الرباءات من تقامس WIPO CASEالبحث والفحص موميكّن ظمام الويبو للدفاذ املركزي اإ

آمنة. ومن مث يتس ىن ملاكتب امللكية الفكرية أأن حتسن  واثئق البحث والفحص املرتبطة نطلبات الرباءات نطريقة أ

جراءات البحث والفحص اخلاصة هبا وجودهتا. ويرتبط ظمام  ىل ظتاجئ البحث والفحص فعالية اإ الويبو للدفاذ املركزي اإ

  اذلي أأنشأأته ماكتب امللكية الفكرية امخلسة لتباد  املعلومات نني الدمامني. OPDندمام ملف البوانة الواحدة م

أأن تشارك نصفهتا مكتب ظفاذ لسرتداع املعلومات املتوفرة أأو ظمام الويبو للدفاذ املركزي وميكن للماكتب املشاركة يف 

ا أأو مكتبا وطدي 28اصة نه للماكتب املشاركة أأو هالها. وششارك مككتب توريد لإاتحة معلومات البحث والفحص اخل

قل  مكاكتب ظفاذ مبا يف ذكل البدلان الدامية والبدلان الأقل منًوا؛ ومن  ظمام الويبو للدفاذ املركزيا للملكية الفكرية يف ميياإ
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ظمام املزيد من املعلومات حو   مكتًبا مكاكتب توريد جباظب املكتب ادلويل. ويتوفر 11هذه املاكتب ششارك ما عدده 

  /.http://www.wipo.int/case/enعىل املوقع الإلكرتوين للويبو من خال  الرانط: الويبو للدفاذ املركزي 

  ـ املتاحة نلغات النرش العرش ملعاهدة التعاون PATENTSCOPEوتوفر قاعد نياانت ركن الرباءات م مج 

ىل  ماكظية الدفاذ اإ يف مليون طلب نرُش  3.1مليون وثيقة براءة، مبا يف ذكل أأكرث من  59أأكرث من بشأأن الرباءات ـ اإ

طار  قلمييا، والعديد مهنا ميكن البحث يف ظصها ابلاكمل.  43معاهدة الرباءات، وتشمل مجموعات من اإ مكتبا وطديا/اإ

بشان الرباءات يف املرح ة الوطدية وتتوافر أأيًضا املعلومات املتعلقة مبعاجلة الطلبات املودعة نداء عىل معاهدة التعاون 

قلميًيا. ويتوفر املزيد من املعلومات حو  ركن الرباءات م 48ملا عدده    عىل PATENTSCOPEمكتًبا وطدًيا أأو اإ

/. وعىل مدار الس دة http://www.wipo.int/patentscope/enاملوقع الإلكرتوين للويبو عرب الرانط التايل: 

ضافات هامة:دخلت عىل قاعدة املاضية، أأ   البياانت اإ

 ، ويه الأداة اخملصصة لرتمجة واثئق الرباءات املتوفرة WIPO Translateتوفر أأداة الويبو للرتمجة م "1"

حصائية فامي نني PATENTSCOPEمن خال  قاعدة نياانت ركن الرباءات م آلية اإ زوًدا لغوًًي.  16 ، ترمجة أ

ئق الرباءات ملديّة عىل "اذلاكء الاصطدامي"، وأأضيفت ، ُطورت أأداة ترمجة دديدة لواث2016ويف أأكتوبر 

ىل أأداة الويبو للرتمجة. فلاس تخدام ش بكة مصبية صدامية للرتمجة الآلية، تتس ىن ترمجة واثئق الرباءات يف  اإ

ىل لغة اثظية نأأسلوب وقواعد لغوية تتفق مع الاس تعا  الشائع للغة بشلك وثيق، ونأأداء  أأداة الويبو للرتمجة اإ

 أأداء الرتمجة الإحصائية السانقة يف أأزواج لغوية دحددة. وقد "ُدّرنت" التكنولوجيا اجلديدة يف البداية يضايه

ىل الإنلكزيية، ويف الوقت احلايل أأتيحت أأداة  لرتمجة واثئق الرباءات من اللغات الصينية والياابظية والكورية اإ

  اختبار جترييب عامة.الرتمجة نني اللغتني الصينية والإجنلزيية من خال  منصة 

ىل ركن الرباءات. فيس تطيع 2016ويف أأكتوبر  "2" ، أأضيفت أأداة للبحث يف الرتكيبات الكمييائية اإ

ىل تركيب أأو حيملوا تركيبا أأو يغريوا امس املركب الكمي خدمون أأن يرمسوا أأو حيرروا تركيبا كمييائياملس ت ا من يا ي اإ

 ملف لس تخدامه يف البحث يف الرباءات.

ىل دحتوى امللف أأو أأغلفة امللفات من اجملموعات الأورونية  "3" وميكن الآن عرب ركن الرباءات الدفاذ اإ

ىل معلومات دحدثة حو   قلميية. ومن مث يتس ىن للمس تخدمني الدفاذ اإ والياابظية والكندية سواء الوطدية أأو الإ

جراءات ا ملكتب واملراسالت نني املودع التقدم احملرز بشأأن طلب براءة، مبا يف ذكل تقارير البحث واإ

 واملكتب. وس ُتمدد هذه اخلدمة لتشمل املزيد من اجملموعات الوطدية يف املس تقلل القريب.

ىل معلومات الرباءات ملاكتب امللكية الفكرية  مد  ىل توفري ظفاذ أأكرب اإ وفامي خيص أأنشطة املساعدة التقنية الرامية اإ

آن أأكرث من  التكنولوجيا ا يف دليل مراكز دمع التكنولوجيا والانتاكر مدردا دلمعمركز  500 يف البدلان الدامية، يودد ال

طار مرشوعات رمسية يف والانتاكر واليت أأ  مت فعاليات تدريبية ميداظية يف دوةل مضوا 59نشئت يف اإ  ندلا 26. وظُّمِ

نشاء برانمج . كا شا2016بشأأن البحث يف قواعد نياانت التكنولوجيا وبشأأن حتليالت الرباءات يف  ركت املراكز يف اإ

، واذلي جيمع نني خمرتمي البدلان الدامية والرشاكت الصغرية احملدودة 2016مساعدة اخملرتعني املدطلق يف أأكتوبر 

رباءات. وميكن احلصو  عىل املزيد من للعىل حاية  للحصو املوارد، ودحايم براءات يقدمون مساعدة قاظوظية جماظية 

نشاء مراكزالتفاصيل حو  الأم من معلومات دحدثة بشأأن  دمع التكنولوجيا والانتاكر فضال ا  الأخرية فامي يتعلق ابإ



PCT/WG/10/19 
4 
 

ىل مؤسسات نعيهنا يف الب ىل البحوث دلان الدامية والبدلان الأقل منو اخلدمات املقدمة اإ طار برانمج الويبو للدفاذ اإ ا يف اإ

ىل املARDIمن أأدل التمنية والانتاكر م  36  يف الفقرة ASPIعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات م  وبرانمج الدفاذ اإ

 ، واذلي سيُناقش يف ادلورة CDIP/19/2مالوثيقة  2016التمنية يف عام  أأجندةمن تقرير املدير العام حو  تدفيذ 

ىل  15التاسعة مرشة للجدة املعدية ابلتمنية وامللكية الفكرية املزمع اظعقادها يف الفرتة من   .2017مايو  19اإ

ولية قطاع التمنية أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات البرشية خاصة لفائدة ؤ أأاكدميية الويبو اخلاضعة ملس قدموت مه 

ىل ظمام الاقتصاد احلر. وتوفر دلان الدامية والبدلان الأقل منو الب ادلورات التدريبية الأاكدميية ا والبدلان املدتق ة اإ

ن خال  برانمج التطور املهين وبرانمج التعمل من نعد وبرانمج املؤسسات ابلتعاون مع العديد من مقديم اخلدمات م

واليت تشمل التدريب عىل ظمام الرباءات عرب املوقع الإلكرتوين للويبو من  2017عام لالأاكدميية. وتتاح قامئة ادلورات 

  /.http://www.wipo.int/academy/enخال  الرانط التايل: 

  يف أأنشطة املساعدة التقنية الرامية WO/GA/47/15ماظمر الوثيقة  2015وظمرت امجلعية العامة للويبو يف  مو 

لكرتوين يف البدلان الدامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر مبرح ة اظتقالية،  يداع التبليغات يف شلك اإ ىل تيسري اإ اإ

هيا يف املؤمتر ادلنلومايس اذلي اممتد معاهدة قاظون الرباءات، وس ُتعرض من البياانت املتفق عل 4مبا يامتىش مع البدد 

 .2017هذه الأنشطة عىل امجلعية للدمر فهيا خال  دورهتا العادية القادمة يف أأكتوبر 

وقُدمت ظمرة شام ة بشأأن املعلومات املتعلقة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات عىل املوقع الإلكرتوين للويبو ـ  .7
ىل مواضع التحسني اب ىل جلدة التمنية ليك تدمر فهيا يف دورهتا التاسعة مرشة املزمع اظعقادها يف الفرتة من  املمكنةلإضافة اإ ـ اإ

ىل  15  . وميكن الاطالع عىل معلومات عامة بشأأن أأنشطة املساعدة التقنية CDIP/19/10ماظمر الوثيقة  2017مايو  19اإ
بياانت اخلاصة ال دلان الأقل منوا والبدلان الدامية والبدلان اليت متر مبرح ة اظتقالية عىل قاعدة اليت تضطلع هبا الويبو لفائدة الب

. وهيدف العديد من www.wipo.int/tad/en  عىل الرانط التايل: TAD-IPابملساعدة التقنية يف جما  امللكية الفكرية م
ىل    مساعدة البدلان عىل تطوير أأظممهتا اخلاصة ابلرباءات.الأنشطة الواردة يف قاعدة البياانت املذكورة ويف ادلليل اإ

 طريقة معل ظمام معاهدة الرباءات فامي خيص تدممي املساعدة التقنية لفائدة البدلان الدامية

طريقة معل ظمام معاهدة الرباءات فامي خيص حتقيق أأهدافه  2012انقش الفريق العامل يف دورته اخلامسة املعقودة يف  .8
ىل الوثيقة  جياز يف PCT/WG/5/6بشأأن تدممي املساعدة التقنية لفائدة البدلان الدامية استناًدا اإ . وترد هذه املداقشات ابإ

    ويه اكلتايل:PCT/WG/5/21دلورة مالوثيقة من ملخص الرئيس اخلاص هبذه ا 23الفقرة 

بشأأن  PCT/WG/5/6أأمرب نعض الوفود اليت حتدثت يف املوضوع من تأأييده لالقرتاح املبني يف الوثيقة  .23"

اظتمار املداقشات بشأأن "املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جما  التعاون لأغراض التمنية" 

  واليت تُدفذ حالًيا يف جلدة التمنية قلل الدمر يف كيفية امليض قدًما فامي يتعلق ابلأجزاء CDIP/8/INF/1مالوثيقة 

املتعلقة ابملساعدة التقنية من توصيات خارطة طريق معاهدة الرباءات. ويف هذا الس ياق، أأكد نعض الوفود عىل أأمهية 

نداصية الأجزاء املتعلقة هبا من التوصيات الواردة يف التقرير  اس تقاء ادلروس من التقرير، وأأن تأأخذ معاهدة الرباءات

جياد تنس يق أأفضل وقدر أأكرب من الوضوح بشأأن مدى ارتباط معاهدة الرباءات مبرشوعات املساعدة التقنية املدفذة  واإ

 يف جواظب أأخرى ابلويبو واليت ترشف علهيا هيئات أأخرى ابلويبو مثل جلدة التمنية".
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راجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جما  التعاون لأغراض التمنية" وقد ُأجريت "امل .9
لهيا يف الفقرة CDIP/8/INF/1 مالوثيقة مككون  PCT/WG/5/21من الوثيقة  23 م"املراجعة اخلارجية"  املشار اإ

ارجية عىل مراجعة لأنشطة املساعدة التقنية . واحتوت املراجعة اخل2009ملرشوع معمتد من جلدة التمنية يف دورهتا الرانعة يف 
  من توصيات خارطة طريق معاهدة اثظيام 211اخلاصة مبعاهدة الرباءات واليت أأدرجت يف املراجعة اخلارجية ملتانعة التوصية 

  PCT/WG/3/5وPCT/WG/3/2   ماظمر الواثئق 2010عام  دورته الثالثة يف يففريق العامل ال اليت أأيدهاالرباءات 
ىل  14الفقرات من و   PCT/WG/3/13و   . وميكن PCT/WG/3/14 Revمن تقرير هذه ادلورة، الوثيقة  137اإ

من الوثيقة  129  من توصيات خارطة طريق معاهدة الرباءات يف الفقرة اثظيام 211الاطالع عىل التوصية 
PCT/WG/3/14 Rev:ويه كا ييل ، 

ب ادلويل دراسة متانعة للمراجعة والتقيمي بشأأن الطريقة اليت معل هبا نه أأن جيري املكت املوىص : من اثظيام 211"
ىل التكنولوجيا فضاًل من  ظمام معاهدة الرباءات فامي خيص حتقيق هدفه بشأأن نرش املعلومات التقنية وتيسري الدفاذ اإ

 تدممي املساعدة التقنية لفائدة البدلان الدامية.

واقرتاحات بشأأن كيفية حتني حتقيق الهدف، مبا يف ذكل كفاية الكشف، ليك ا أأن تقدم ادلراسة توصيات "وينلغي أأيض
تدمر فهيا ادلو  املتعاقدة يف ادلورة الرانعة للفريق العامل ملعاهدة الرباءات، مع الإقرار نأأن مثة تدانري متعلقة نأأمور 

 معيدة قد تتطلب الدقاش يف منتدًيت أأخرى ابلويبو. 

جراء التغيريات املداس بة يف الشلك املقرتح ملالحمات الأطراف الأخرى  "ويف هذا الس ياق، جيب اإ
  مبا يف ذكل الدوايح املتعلقة "بكفاية الكشف"، من أأدل 2، الصفحة 2، املرفق PCT/WG/3/6 مالوثيقة

 "…مناقش هتا يف ادلورة املقل ة. 

ثًا حو  مناقشات املراجعة اخلارجية ويف ادلورة السادسة وادلورات الالحقة للفريق العامل قدم املكتب ادلويل حتدي  .10
آخر هذه التحديثات يف ادلورة التاسعة للفريق العامل يف  عداد جلدة التمنية. وقد ُأعد أ وما يرتبط هبا من واثئق من اإ

ىل  8يف الفقرات من  2016 مايو  .PCT/WG/9/8من الوثيقة  10اإ

ئق املرتبطة هبا يف دورهتا الثامنة مرشة املعقودة يف واتنعت جلدة التمنية مناقشاهتا بشأأن املراجعة اخلارجية والواث .11
ىل  31جنيف يف الفرتة من  جياز يف الفقرة 2016ظومفرب  4أأكتوبر اإ من ملخص الرئيس  5.7. وترد حصائل هذه املداقشات ابإ

 لهذه ادلورة، ويه اكلتايل:

طار البدد  .7“  من ددو  الأما ، ظمرت اللجدة فامي ييل: 7يف اإ

… 

الاس تعراض اخلاريج للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جما  التعاون من أأدل التمنية، الوارد يف  5.7"

. وامللحق الأو  من ملخص رئيس ادلورة السانعة CDIP/8/INF/1و CDIP/9/16و CDIP/16/6 الواثئق

 مرشة للجدة. وقّررت اللجدة ما ييل:

س تعراض اخلاريج للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف "الا – 7غلق ندد ددو  الأما  الفرمي  "1"

 جما  التعاون من أأدل التمنية"؛
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س باظيا  "2" وفتح ابب الدقاش حو  املساعدة التقنية يف جما  التعاون من أأدل التمنية ابلرتكزي عىل اقرتاح اإ

طار ندد فرمي دديد املعد ، الوارد يف امللحق الأو  من ملخص رئيس ادلورة السانعة مرشة للجدة، يف  7 اإ

 من ددو  الأما  لأغراض دورات اللجدة الست القادمة؛

س باظيا املعد ، الوارد يف امللحق  "3" ويف هناية الفرتة املذكورة، ستناقش اللجدة التدفيذ الهنا ي لقرتاح اإ

 CDIP/8/INF/1الأو  من ملخص رئيس ادلورة السانعة مرشة للجدة، والواثئق ذات الص ة ويه 

 ."CDIP/16/6و CDIP/9/16و CDIP/9/15 و

س باظيا املعد ، مك  .12 ومن مث ستلدأأ جلدة التمنية مناقشاهتا بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو ابلرتكزي عىل اقرتاح اإ
اظعقادها يف الفرتة ورد يف امللحق الأو  مللخص رئيس ادلورة السانعة مرشة للجدة التمنية، يف دورهتا التاسعة مرشة املزمع 

ىل  15من  س باظيا املعد  يف املرفق الثالث من هذه الوثيقة.2017مايو  19اإ  . ولسهوةل الاس تدل ، يرد اقرتاح اإ

س باظيا املعد  يف جلدة التمنية  .13 ولتجدب تكرار الأما ، قد يرغب الفريق العامل يف اظتمار ظتاجئ مناقشات اقرتاح اإ
ق املتعلقة ابملساعدة التقنية، مبا يف ذكل املراجعة اخلارجية، قلل الدمر يف كيفية امليض قدًما فامي وتدفيذها الهنا ي جباظب الواثئ

   من توصيات خارطة طريق معاهدة الرباءات.اثظيام 211خيص الأجزاء املتعلقة ابملساعدة التقنية من التوصية 

ن الفريق العامل مدمو .14 ىل الإحاطة علا  اإ اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

]تيل ذكل املرفقات[
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 أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري ملارش عىل معاهدة الرباءات

  2016ممنفذة يف 

ويه ُمصدّفة حبسب دحتوًيت نشاط  2016قامئة شام ة مجليع أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري ملارش عىل اس تخدام البدلان الدامية ملعاهدة الرباءات واليت أأجريت يف حيتوي هذا املرفق عىل 
 املساعدة التقنية املدجزة عىل الدحو التايل:

لهيا ابحل مأأ  . الأنشطة اليت تدطوي عىل توفري املعلومات حو  حاية الرباءات وظمام الرباءات ادلويل نصفة عامة وتشمل رف "أألف" يف اجلداو  املعلومات العامة املتعلقة ابلرباءات مششار اإ
يداع طلبات الرباءات، مي ظمام الرباالأحداث اليت جتري فهيا احملاداثت بشأأن جواظب ظمام الرباءات اليت ل تقترص عىل معاهدة الرباءات فقط. وميكن أأن ششمل ذكل مروضا لتقد ءات مثل كيفية اإ

عة وحاية املعلومات التجارية الرسية ابمتبارها رسا جتارًي. وتشمل والرشوط القاظوظية الرئيس ية ليك يكون اخرتاع ما أأهال للحاية نرباءة، وفوائد امحلاية ابلرباءات، والبدائل املمكنة مثل مناذج املدف
ىل املعلومات التق املوضوعات الأخرى املتداوةل أأظمم قلميية، وأأمهية املعلومات املتعلقة ابلرباءات ودورها، مبا يف ذكل ملادرات تيسري الدفاذ اإ نية وموضوعات أأكرث تفصيال مثل ة الرباءات الوطدية والإ

آراهئم من القضاًي صياغة الرباءات. ويف نعض الأحداث، تُعطى معلومات بشأأن امحلاية الاسرتاتيجية لالخرتاعات ودور الرباءات يف ظ قل التكنولوجيا من قلل متحدثني من منمات أأخرى ميكهنم تقدمي أ
 احمللية اليت هتم املس تفيدين.

لهيا ابحلرف "ابء" يف اجلداو   مب  وفامي خيص الرشوط الشلكية . توفر الددوات املفص ة بشأأن معاهدة الرباءات تغطية شام ة للمعاهدة. املعلومات املفص ة املتعلقة مبعاهدة الرباءات م ششار اإ
خملتلفة املتاحة، والرسوم املس تحقة خال  معلية الإيداع، ومعاجلة الطلبات يف ماكتب تسمل الطلبات، تشمل املوضوعات املطروحة العدارص املطلونة يف الطلبات ادلولية للرباءة، وأأساليب الإيداع ا

يداع مطالبات الأولوية، وتصحيح أأوده الدقص، وتصحيح ا لأخطاء الواحضة، وتدوين التغريات، وحالت السحب. وتتناو  الددوات أأيضا موضوعات رئيس ية مثل دور وهمام املكتب ادلويل واإ
عداد تقارير البحث ادلويل وتقارير الفحص المتهيد دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل. وششمل ذكل النرش ادلويل للطلبات، واإ امحلاية مبوجب براءة، وخيارات ي ادلويل بشأأن أأهلية واإ

جراءات الفحص المتهيدي ادلويل مبوجب الفصل الثاين. كا تداقش ظدوات معاهدة الرباءات مسأأةل دخو  املرح ة الوطدية، وتبني  19مثل البحث ادلويل التمكييل، والتعديالت مبوجب املادة  واإ
ىل الرشوط الوطدية احملددة مثل الرتجات وواثئق الأولوية. وعالوة عىل ذكل، غالبا ما تشمل ظدوات معاهدة  الإجراءات اليت يقوم هبا املكتب ادلويل وتكل اليت ينلغي أأن يقوم هبا املودع، وتشري اإ

طار ظمام اخلدمات الش بكية ملعاهدة الرباءات م ىل مزيد من ePCTالرباءات وصفا للخدمات املتاحة يف اإ حالت اإ  مصادر املعلومات عىل موقع الويبو الإلكرتوين. ، وقاعدة نياانت ركن الرباءات، واإ

لهيا ابحلرف "جمي" يف اجلداو   ادلورات التدريبية املتعلقة مبعاهدة الرباءات لفائدة مسؤويل املاكتب مج  طار معاهدة الرباءات م ششار اإ . س تغطي املساعدة املقدمة ملسؤويل املاكتب العام ة يف اإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل أأو مكتبا معّيدا/الأجزاء الوجهية من املعاهدة ابلن  دارة للبحث ادلويل، أأو اإ املثا ، منتخبا. وعىل سبيل س بة للماكتب املس تفيدة، سواء أأاكظت مكتبا لتسمل الطلبات، أأو اإ

ىل املكتب ادلويل ودخو  املرح ة الوطدية. وفامي وتتيح هذه  فاملساعدة املقدمة للماكتب اليت يه، يف ظفس الوقت، ماكتب لتسمل الطلبات وماكتب معّيدة س تتناو  معاجلة الطلبات حالهتا اإ قلل اإ
 املساعدة أأيضا فرصة للماكتب لإاثرة قضاًي دحددة مع املكتب ادلويل.
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لهيا ابحلرف "دا " يف اجلداو  .  مد  رساء املساعدة املتعلقة نتكنولوجيا املعلومات والتصالت مششار اإ البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت واملساعدة التقنية تغطي الأنشطة املتعلقة ابإ
اتحة أأدوات وخدمات تكنولوجيا املعلومات املتعلقة مبعاهدة الرباءات وتدريب املوظفني عىل اس تخداهما. وششمل ذكل الدما  ، PADOSم م املؤمتت لطلب واثئق معاهدة الرباءاتعىل اس تخداهما اإ

يداع الإلكرتوين الآمن للطلباتePCTم  ، وظمام اخلدمات الش بكية ملعاهدة الرباءاتPCT-EDIم الإلكرتوظية ملعاهدة الرباءات وظمام تباد  البياانت  ، PCT-SAFEم  ، والربانمج احلاسويب لالإ
دارة ماكتب تسمل الطلبات نداء عىل معاهدة الرباءات تقان هذه  . وسيتضمن جزء كبري من هذه املساعدة مروPCT-ROADم وظمام اإ ضا من الأظممة وتدريبا معليا لمتكني املس تخدمني من اإ

 الأدوات والاس تفادة مهنا اس تفادة اكم ة.

لهيا ابحلرف "هاء" يف اجلداو   مه  ىل معاهدة الرباءات مششار اإ ىل معاهدة الرباءات . يوفر املكتب ادلويل مساعدة خاصة للبدلان اليت تدمر يف الاظضامساعدة البدلان اليت تدمر يف الاظضام اإ م اإ
دخا  التعديالت عىل القاظون الوطين قلل ولدلو  املتعاقدة اجلديدة. وتشمل تكل املساعدة توفري املعلومات للبدلان اليت ترغب يف أأن تصبح أأمضاء يف معاهدة الرباءات وتقدمي امل  شورة لها بشأأن اإ

كل  ما نعد الاظضام لدلو  املتعاقدة اجلديدة. وهذا يعين أأن املكتب ادلويل يزور البدل لإذاكء الومي ابملعاهدة وظمام الرباءات ورشح ذاظضاهما. كا يوفر املكتب ادلويل برانجما تدريبيا يف مرح ة
ىل املكتب الوطين من أأدل التدفيذ الاكمل للمعاهدة والبدء يف آخر من برانمج  اللعاملني يف اجملا  القاظوين ومؤسسات البحث والرشاكت، وتقدمي املساعدة اإ لعمل مككتب لتسمل الطلبات. ويقدم جزء أ

 ما نعد الاظضام فرصة للمسؤولني من ادلو  املتعاقدة اجلديدة لتلقي التدريب العميل يف الويبو يف جنيف.

لهيا ابحلرف "واو" يف اجلداو   مو  دارة للفحص المتهيدي. وتشمل . ويف الأخري، يقدم املكتب ادلويل املساعدة ال مساعدة الإدارات ادلولية مششار اإ دارة للبحث ادلويل واإ تقنية لدلو  اليت تعمل اكإ
دارة دولية وذكل من أأدل رشح الإجراءات واملتطلبات الالزمة للتعيني  ىل مكتب يدمر يف تقدمي طلب ليصبح اإ جراء مزيد من العمل تكل املساعدة القيام بزًيرة اإ وحتديد اجملالت اليت ميكن فهيا اإ

 ل تقدمي أأي طلب رمسي. ونعد التعيني، ميكن تقدمي املساعدة التقنية لتدريب املسؤولني قلل أأن يبدأأ املكتب معلياته.التقين قل

التارخي: 
"... 

اجلهة ماجلهات  املشاركة يف  وصف احلدث املضمون ظوع احلدث المتويل
 التدممي

 املاكن
 عدد املشاركني ظوع املشاركني أأصل املشاركني

1-2016   
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

مكتب+   MWمالوي م  MWمالوي م  ظدوة أأساس ية حو  معاهدة الرباءات
دامعة/ معهد 

 حبث

38 

1-2016 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

املدممة الإقلميية الأفريقية  ظدوة بشأأن معاهدة الرباءات لفائدة اجلامعات
 للملكية الفكرية

مكتب+   AOأأظغول م  AOأأظغول م
 مس تخدمون

60 

1-2016 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

امجلهورية ادلوميديكية   ظدوة بشأأن معاهدة الرباءات لفائدة اجلامعات ابء
  DOم

مكتب+   DOامجلهورية ادلوميديكية م
 مس تخدمون

36 
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التارخي: 
"... 

اجلهة ماجلهات  املشاركة يف  وصف احلدث املضمون ظوع احلدث المتويل
 التدممي

 املاكن
 عدد املشاركني ظوع املشاركني أأصل املشاركني

1-2016 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي، هاء

حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات لفائدة دوةل 
مضو منضمة مؤخرا ولها اإماكانت يف جما  

 الإيداع نداء عىل املعاهدة

 -ايران ممجهورية  
  IRالإسالمية  م

الإسالمية   -ايران ممجهورية 
  IRم

مكتب+ 
 مس تخدمون

320 

2-2016 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي، هاء

نعثة استشارية بشأأن الإعداد لالظضام اإىل 
 معاهدة الرباءات

 130 مكتب (KH) مكبودًي (KH) مكبودًي 

2-2016 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

حلقة معل لتدريب فاحيص الرباءات حو  
 تقامس العمل

 8 مكتب (LK) رسي لناك (LK) رسي لناك 

2-2016 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مركز ادلراسات ادلولية  ظدوة بشأأن معاهدة الرباءات  ابء
 للملكية الفكرية

 مكتب+ (RO) روماظيا (RO) روماظيا
 مس تخدمون

35 

2-2016 

 ابء، جمي، دا  غري ذكل املزياظية العادية

حلقة معل بشأأن ظمام اخلدمات الش بكية 
  وخدمة نسخة ePCTملعاهدة الرباءات م
  لفائدة eSearchCopyالبحث الإلكرتوظية م

املعهد الوطين لدلفاع من املدافسة وحاية 
  INDECOPIامللكية الفكرية م

الوطين لدلفاع من  ملعهد
املدافسة وحاية امللكية 

 الفكرية

 11 املكتب (PE) نريو (PE) نريو

3-2016 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

يف معرض معاهدة الرباءات حلقة معل بشأأن  ابء
 اسطدبو  لالخرتاعات

 30 مس تخدمون  TRتركيا م  TRتركيا م 

3-2016 
 العاديةاملزياظية 

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

اللجدة املعدية ابلرشاكت  حلقة معل تدريبية لفائدة الفاحصني
  CIPCوامللكية الفكرية م

 14 مكتب  ZAجنوب أأفريقيا م  ZAجنوب أأفريقيا م

3-2016 
 املزياظية العادية

 حلقة معل
 ابء، جمي

اللجدة املعدية ابلرشاكت  العملتدريب فاحيص الرباءات حو  تقامس 
وامللكية الفكرية/مكتب 

 براءات الياابن

 20 مكتب  ZAجنوب أأفريقيا م  ZAجنوب أأفريقيا م

3-2016 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

اللجدة املعدية ابلرشاكت  تدريب فاحيص الرباءات حو  تقامس العمل
  CIPCالفكرية م وامللكية

 17 مكتب  ZAجنوب أأفريقيا م  ZAجنوب أأفريقيا م
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"... 

اجلهة ماجلهات  املشاركة يف  وصف احلدث املضمون ظوع احلدث المتويل
 التدممي

 املاكن
 عدد املشاركني ظوع املشاركني أأصل املشاركني

3-2016 

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي

قلميي خلرباء الرباءات لبدلان  اجامتع دون اإ
أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلوميديكية، سان 

 سلفادور، السلفادور

 املعهد املكس ييك للملكية
الصدامية/املكتب الإس باين 

للرباءات والعالمات 
التجارية/املدممة الأورونية 

 للرباءات

 (CR) كوس تارياك
 امجلهورية ادلوميديكية

(DO) 
 (SV) السلفادور

 (GT) غواتاميل
 (HN) هددوراس
 (NI) ظياكراغوا

 (PA) نامن

مكتب+  (SV) السلفادور
 مس تخدمون

25 

3-2016 
 املزياظية العادية

معل وظدوة حلقة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

 85 مكتب  GTغواتاميلم  GTغواتاميلم  ظدوة بشأأن معاهدة الرباءات 

3-2016 

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي

مرض من معاهدة الرباءات يف أأاكدميية الدقل 
ابخا والتسويق يف الأمريكتني، لابز، ولية 

  ، املكس يكBCSاكليفورظيا سور م

منممة ادلو  
الأمريكية/حقوق امللكية 

الصدامية والفكرية يف 
 ابكس تان

مكتب+  (MX) املكس يك (MX) املكس يك
 مس تخدمون

47 

4-2016 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

 ,الس ياسات الانتاكريةمعهد  حلقة معل جواةل بشأأن معاهدة الرباءات
املدممة الإقلميية الأفريقية 

 للملكية الفكرية

مكتب+   MZموزامليق م  MZموزامليق م
 مس تخدمون

56 

4-2016 

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي

مكتب+  (OM) مان (OM) مان  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات
/ معهد  دامعة

حبث + 
 مس تخدمون

 

الصددوق  4-2016
 الاستامئين/الياابن

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

دارة جودة الفحص يف  قلميية حو  اإ حلقة معل اإ
طار صددوق الياابن الاستامئين  اإ

 27 مكتب (MY) مالزيًي (MY) مالزيًي 

 3 مكتب (BH) البحرين (BH) البحرين  فاحيص الرباءات حو  تقامس العملتدريب  جمي حلقة معل املزياظية العادية 4-2016
4-2016 

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي
قلميية شأأن معاهدة الرباءات،  حلقة معل دون اإ

 دوشاظيب، طاجيكس تان
 (KZ) اكزاخس تان  TJطاجيكس تان م 

 (KG) قريغزيس تان
 (TJ) طاجيكس تان

مكتب+ 
 مس تخدمون

150 
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اجلهة ماجلهات  املشاركة يف  وصف احلدث املضمون ظوع احلدث المتويل
 التدممي

 املاكن
 عدد املشاركني ظوع املشاركني أأصل املشاركني

 (TM) تركانس تان
 (UZ) أأوزبكس تان

4-2016 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

مكتب الويبو يف الاحتاد  مدرسة سكولكوفو للرباءات
 الرويس 

 240 مس تخدمون  RUالاحتاد الرويس م  RUالاحتاد الرويس م

4-2016 
 العاديةاملزياظية 

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي، دا 

حلقة معل بشأأن التدريب عىل ظمام اخلدمات 
  (ePCT) الش بكية ملعاهدة الرباءات

املديرية العامة لتسجيل 
 امللكية الصدامية

مكتب+   PAنامن م  PAنامن م
 مس تخدمون

4 

5-2016 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
معاهدة بشأأن 

 الرباءات

مركز ادلراسات ادلولية  ظدوة بشأأن معاهدة الرباءات  ابء
 للملكية الفكرية

 15 مس تخدمون  TRتركيا م  TRتركيا م

5-2016 

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي

جملس التعاون دلو  اخلليج  ظدوة لرفع الومي بشأأن معاهدة الرباءات 
 العرنية

 اململكة العرنية السعودية
(SA) 

 (BH) البحرين
 (KW) الكويت

 (OM) مان
 (QA) قطر

 اململكة العرنية السعودية
(SA) 

 الإمارات العرنية املتحدة
(AE) 

مكتب+ 
 مس تخدمون

32 

5-2016 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

مكتب كواب للملكية  ظدوة وطدية بشأأن معاهدة الرباءات 
  OCPIالصدامية م

مكتب+   CUكواب م  CUكواب م
 مس تخدمون

225 

5-2016 

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي، دا 

قلميي حو  ظمام معاهدة  تدريب دون اإ
الرباءات ـ لفائدة موظفي ماكتب امللكية 
آس يا  الفكرية من رانطة أأمم جنوب رشيق أ

 (KH) مكبودًي  SGس دغافورة م مكتب الويبو يف س دغافورة
Lao PDR (LA) 

ظدوظيس يا  (ID) اإ
 (MM) ميامنار

 (MY) مالزيًي
 (PH) الفلبني

 (SG) س دغافورة

 9 مكتب
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"... 

اجلهة ماجلهات  املشاركة يف  وصف احلدث املضمون ظوع احلدث المتويل
 التدممي

 املاكن
 عدد املشاركني ظوع املشاركني أأصل املشاركني

 (TH) اتيلدد
 (VN) فييت انم

5-2016 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

حلقة معل بشأأن التدريب عىل ظمام اخلدمات 
لفائدة  (ePCT) الش بكية ملعاهدة الرباءات

 (OBI) منممة امللكية الصدامية

 منممة امللكية الصدامية
(OBI) 

 4 مكتب (GR) اليوانن (GR) اليوانن

5-2016 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 جميابء، 

فعاليات بشأأن معاهدة الرباءات يف املركز 
 الوطين للسجالت

 املركز الوطين للتسجيل
(CNR) 

مكتب+  (SV) السلفادور (SV) السلفادور
 مس تخدمون

258 

6-2016 

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي

حلقة معل بشأأن  –زًيرة دراس ية اإىل الويبو 
 الرباءاتمعاهدة 

  (GH) غامليا  CHسوشرسا م 
 (ZA) جنوب أأفريقيا

 (ZM) زامليا
 (ZW) زملانوي

 8 مكتب

6-2016 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

ظدوة حو  امحلاية ادلولية مبوجب الرباءات  ابء
 ومعاجلة الطلبات وفق معاهدة الرباءات

دامعة موسكو احلكومية 
 لوموظوسوف م

 40 مس تخدمون  RUالاحتاد الرويس م  RUالاحتاد الرويس م

6-2016 
 املزياظية العادية

مجهورية لو ادلميقراطية   تدريب فاحيص الرباءات حو  تقامس العمل جمي حلقة معل
 (LA) الشعبية

مجهورية لو ادلميقراطية 
 (LA) الشعبية

 8 مكتب

6-2016 
 املزياظية العادية

تدريب فاحيص الرباءات حو  تقامس العمل يف  هاء حلقة معل
 املرح ة الوطدية ملعاهدة الرباءات

 2 مكتب (KH) مكبودًي (KH) مكبودًي 

7-2016 
 غري ذكل املزياظية العادية

مؤسسة امللكية الفكرية يف  تدريب فاحيص الرباءات حو  تقامس العمل جمي
 (MyIPO) مالزيًي

 66 مكتب (MY) مالزيًي (MY) مالزيًي

8-2016 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مكتب+   RWرواظدا م  RWرواظدا م  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات ابء، جمي
 مس تخدمون

23 

8-2016 
 املزياظية العادية

حلقة معل ونعثة 
 استشارية 

تدريب فاحيص الرباءات حو  تقامس العمل  جمي
 العمل وحتليل أأمباء

 32 مكتب (TH) اتيلدد (TH) اتيلدد 

8-2016 
 املزياظية العادية

تدريب فاحيص الرباءات حو  تقامس العمل يف  هاء حلقة معل
 املرح ة الوطدية ملعاهدة الرباءات

 4 مكتب  BTنواتن م  BTنواتن م 

 44 مكتب (PH) الفلبني (PH) الفلبني  العملتدريب فاحيص الرباءات حو  تقامس  جمي حلقة معل املزياظية العادية 9-2016
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اجلهة ماجلهات  املشاركة يف  وصف احلدث املضمون ظوع احلدث المتويل
 التدممي

 املاكن
 عدد املشاركني ظوع املشاركني أأصل املشاركني

9-2016 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

جراءات معاهدة الرباءات ابء  تدريب حو  اإ
كوادور للملكية  معهد اإ

  IEPIالفكرية م

كوادور م كوادور م  ECاإ مكتب+   ECاإ
 مس تخدمون

70 

املزياظية العادية+  9-2016
الصددوق 

س باظيا  الاستامئين/اإ

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

قلميية بشأأن معاهدة الرباءات لفائدة  ظدوة اإ
ندلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ممجيع دو  

 املدطقة الأطراف يف املعاهدة 

مكتب كواب للملكية 
 / (OCPI) الصدامية

مكتب الرباءات والعالمات 
 (OEPM) الإس باين

 (BR) الربازيل  CUكواب م
 (CL) ش ييل

 (CR) كوس تارياك
 (CU) كواب

 (DO) امجلهورية ادلوميديكية
كوادور  (EC) اإ

 (SV) السلفادور
 (GT) غواتاميل

 (HN) هددوراس
 (MX) املكس يك
 (NI) ظياكراغوا

 (PA) نامن
 (PE) نريو

 30 مكتب

9-2016 

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي

قلميية حو  معاهدة الرباءات  حلقة معل دون اإ
 لفائدة مجموعة خمتارة من البدلان العرنية

 (KM) جزر القمر  DJجيبويت م 
 (DJ) جيبويت
 (MR) موريتاظيا

 (MA) املغرب

مكتب+ 
 مس تخدمون

70 

9-2016 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 جمي، دا 

 5 مكتب  DJجيبويت م  DJجيبويت م  حلقة معل وتدريب حو  معاهدة الرباءات

9-2016 

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي

املكتب الرويس للملكية  ظدوة بشأأن معاهدة الرباءات 
 / Rospatentالفكرية م

مكتب الويبو يف الاحتاد 
 الرويس 

 60 مس تخدمون  RUالاحتاد الرويس م  RUالاحتاد الرويس م

9-2016 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 ابء، جمي
املكتب الرويس للملكية  ظدوة بشأأن معاهدة الرباءات 

 / Rospatentالفكرية م
 80 مس تخدمون  RUالاحتاد الرويس م  RUالاحتاد الرويس م
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اجلهة ماجلهات  املشاركة يف  وصف احلدث املضمون ظوع احلدث المتويل
 التدممي

 املاكن
 عدد املشاركني ظوع املشاركني أأصل املشاركني

مكتب الويبو يف الاحتاد  الرباءات
 الرويس 

9-2016 

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي

قلميية بشأأن معاهدة الرباءات  (BW) نوتسواان  LSليسوتو م  حلقة معل دون اإ
 (LS) ليسوتو

 (MW) مالوي
 (NA) انميبيا

 (SZ) سوازيلدد

مكتب+ 
 مس تخدمون

65 

9-2016 

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي، دا 

حلقة معل وطدية بشأأن معاهدة الرباءات 
وتدريب عىل ظمام اخلدمات الش بكية ملعاهدة 

لفائدة موظفي مكتب  (ePCT)الرباءات 
 امللكية الفكرية

مكتب+  (DZ) اجلزائر (DZ) اجلزائر 
دامعة / معهد 

حبث + 
 مس تخدمون

120 

الصددوق  9-2016
 /الياابنالاستامئين

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

قلميية بشأأن اس تخدام منتجات  ابء، جمي حلقة معل اإ
 معاهدة الرباءات

 (CR) كوس تارياك  JPالياابن م مكتب براءات الياابن
ظدوظيس يا  (ID) اإ

Lao PDR (LA) 
 (MY) مالزيًي

 (MX) املكس يك
 (PE) نريو

 (PH) الفلبني
 (TH) اتيلدد

 (VN) فييت انم

 19 مكتب

9-2016 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مركز ادلراسات ادلولية  ظدوة بشأأن معاهدة الرباءات  ابء
 للملكية الفكرية

 20 مس تخدمون (PT) الربتغا  (PT) الربتغا 

10-
 املزياظية العادية 2016

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مكتب+   CRكوس تارياك م  CRكوس تارياك م  ظدوات بشأأن معاهدة الرباءات ابء، جمي
 مس تخدمون

70 

10-
 املزياظية العادية 2016

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مكتب+  (CO) كولومليا (CO) كولومليا ”Colciencias“ هيئة ظدوة بشأأن معاهدة الرباءات  ابء، جمي
 مس تخدمون

30 
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التارخي: 
"... 

اجلهة ماجلهات  املشاركة يف  وصف احلدث املضمون ظوع احلدث المتويل
 التدممي

 املاكن
 عدد املشاركني ظوع املشاركني أأصل املشاركني

10-
2016 

 غري ذكل املزياظية العادية
 10 مكتب (MU) مورشش يوس (MU) مورشش يوس  املساعدة التقنية بشأأن معاهدة الرباءات هاء

10-
2016 

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

تدريب ادلو  الأمضاء يف املدممة الأورونية  ابء، جمي
  (EAPO) الآس يوية للرباءات

الأورونية الآس يوية املدممة 
 للرباءات

 (AM) أأرميديا  RUالاحتاد الرويس م
 (AZ) أأذرنيجان

 (BY) نيالروس
 (KZ) اكزاخس تان
 (KG) قريغزيس تان

 (MD) مجهورية مودلوفا
 (RU) الاحتاد الرويس
 (TJ) طاجيكس تان

 (TM) تركانس تان

مكتب+ 
 مس تخدمون

20 

10-
 املزياظية العادية 2016

حلقة معل وظدوة 
معاهدة بشأأن 

 الرباءات

 500 مس تخدمون  RUالاحتاد الرويس م  RUالاحتاد الرويس م  مدرسة سكولكوفو للرباءات ابء

10-
2016 

 املزياظية العادية
 25 مكتب (VN) فييت انم (VN) فييت انم  تدريب فاحيص الرباءات حو  تقامس العمل جمي حلقة معل

10-
 املزياظية العادية 2016

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

أأنشطة تروجيية بشأأن معاهدة الرباءات للبدلان  هاء
لهيا  اليت تدمر يف الاظضام اإ

مكتب+   UYأأوروغواي م  UYأأوروغواي م 
 مس تخدمون

90 

10-
 املزياظية العادية 2016

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

للملكية  مجعية الأمريكتني-ظدوات الويبو ابء، جمي
الصدامية الإقلميية اجلواةل بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مجعية الأمريكتني للملكية 
 الصدامية

 (PA) نامن
 (PY) ابراغواي

 (UY) أأوروغواي

 (PA) نامن
 (PY) ابراغواي

 (UY) أأوروغواي

مكتب+ 
 مس تخدمون

70 

11-
2016 

 املزياظية العادية

دلقة معل دون 
قلميية  اإ

مكتب براءات الاخرتاع  الرباءات حو  تقامس العملتدريب فاحيص  جمي
جمللس التعاون دلو  اخلليج 

 العرنية

 اململكة العرنية السعودية
(SA) 

 (BH) البحرين
 (KW) الكويت

 (OM) مان
 (QA) قطر

 اململكة العرنية السعودية
(SA) 

 الإمارات العرنية املتحدة

 17 مكتب
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التارخي: 
"... 

اجلهة ماجلهات  املشاركة يف  وصف احلدث املضمون ظوع احلدث المتويل
 التدممي

 املاكن
 عدد املشاركني ظوع املشاركني أأصل املشاركني

(AE) 
مكتب براءات الاخرتاع 

ليج جمللس التعاون دلو  اخل 
 (GC) العرنية

11-
2016 

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

قلميية بشأأن معاهدة الرباءات  ابء، جمي حلقة معل دون اإ
 ابلتنس يق مع مكتب سلوفيديا للملكية الفكرية

مكتب سلوفيديا للملكية 
 الفكرية

 (CZ) امجلهورية التش يكية  ،SIسلوفيديا م
 (HR) كرواتيا
 (PL) نولددا

 (SK) سلوفاكيا
 (SI) سلوفيديا

مكتب+ 
 مس تخدمون

35 

11-
 املزياظية العادية 2016

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

دامعة / معهد   EEاس توظيا م  EEاس توظيا م املكتب الإس توين للرباءات ظدوة حو  خدمات الويبو وملادراهتا ابء، جمي
حبث + 

 مس تخدمون

50 

11-
 املزياظية العادية 2016

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

املكتب الهدغاري للملكية   ظدوة حو  خدمات الويبو وملادراهتا ابء
الفكرية، معهد فيسغراد 

 للرباءات

دامعة / معهد  (HU) هدغارًي (HU) هدغارًي
حبث + 

 مس تخدمون

65 

11-
2016 

الصددوق 
 الاستامئين/الياابن

دارة البحث  اإ
دارة /ادلويل اإ

الفحص المتهيدي 
ادلويل نداء عىل 
معاهدة التعاون 

 بشأأن الرباءات

حلقة معل وطدية حو  ظمام معاهدة الرباءات  جمي
طار صددوق الياابن الاستامئين  يف اإ

دارة الس ياسات الصدامية  اإ
والتطوير الصدامي/مكتب 

 براءات الياابن

 60 مكتب (IN) الهدد (IN) الهدد

11-
 املزياظية العادية 2016

مشاورات وتدريب لفاحيص الرباءات حو   جمي حلقة معل
تقامس العمل، املديرية العامة للملكية الفكرية، 

ظدوظيس يا  اإ

مكتب+   NIأأظدوظيس يا م  NIأأظدوظيس يا م 
 مس تخدمون

44 

11-
2016 

 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن ظمام اخلدمات 

الش بكية ملعاهدة 
  (ePCT) الرباءات

تدريب متقدم حو  ظمام اخلدمات الش بكية  دا 
  (ePCT) ملعاهدة الرباءات

 اململكة العرنية السعودية 
(SA) 

 اململكة العرنية السعودية
(SA) 

مكتب+ 
 مس تخدمون

47 



PCT/WG/10/19 
Annex І 
11 
 

التارخي: 
"... 

اجلهة ماجلهات  املشاركة يف  وصف احلدث املضمون ظوع احلدث المتويل
 التدممي

 املاكن
 عدد املشاركني ظوع املشاركني أأصل املشاركني

11-
 املزياظية العادية 2016

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مركز ادلراسات ادلولية  ظدوة بشأأن معاهدة الرباءات  ابء
 للملكية الفكرية

 15 مس تخدمون  PLنولددا م  PLنولددا م

12-
 املزياظية العادية 2016

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

 30 مس تخدمون (AR) الأرجنتني (AR) الأرجنتني  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات ابء، جمي

12-
 املزياظية العادية 2016

وظدوة حلقة معل 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

ظدوة متقدمة حو  معاهدة الرباءات يف بكني  ابء
 وزًيرات املس تخدمني يف بكني وش يزنين

 للملكية الصني دوةل مكتب
مجعية وهالء /الفكرية

 الرباءات لعموم الصني

 20 مس تخدمون  CNالصني م  CNالصني م

12-
2016 

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

معاهدة بشأأن 
 الرباءات

 (AG) أأظتيغوا وبرنودا  AGأأظتيغوا وبرنودا م  حلقة معل تدريبية بشأأن معاهدة الرباءات ابء، جمي
 (BS) جزر الهباما

 (BB) برابدوس
 (BZ) نلزي

 (GD) غريدادا
 (GY) غياان

 (HT) هاييت
 (JM) داماياك

 (KN) ساظت كيتس وظيفس
 (LC) ساظت لوس يا

ساظت فنسنت وجزر 
 (VC) غريدادين
 (SR) سوريدام

 (TT) ترينيداد وتوابغو

 25 مكتب

]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري ملارش عىل معاهدة الرباءات

  2017/خطة العمل للفرتة املتبقية من عام 2017مالأنشطة املدجزة حىت الآن يف عام 

ها يف وتكل املزمع تدفيذ 2017ات، واليت أأجريت حىت الآن يف عام حيتوي هذا املرفق عىل قامئة شام ة مجليع أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري ملارش عىل اس تخدام البدلان الدامية ملعاهدة الرباء
 .، ويه مصدّفة حبسب دحتوًيت نشاط املساعدة التقنية املدجزة عىل الدحو املرشوح أأيضا يف املالحمات المتهيدية للمرفق الأو  أأعاله2017الفرتة املتبقية من عام 

 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي
اجلهة ماجلهات  املشاركة يف 

 عدد املشاركني املشاركنيظوع  أأصل املشاركني املاكن التدممي

1-2017 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

ىل مكتب الرباءات  35 مكتب (TH) اتيلدد  (TH) اتيلدد  نعثة خرباء اإ

2-2017 

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي

قلميية بشأأن  معاهدة الرباءات يف ظدوة تدريب اإ
ضيافة املدممة الإقلميية الأفريقية للملكية 

 الفكرية

املدممة الإقلميية الأفريقية 
 للملكية الفكرية

 (BW) نوتسواان  ZWزملانوي م
 (GM) غامليا

 (GH) غاان
 (KE) كينيا

  (LS) ليسوتو
 (MW) مالوي

 (MZ) موزامليق
 (NA) انميبيا
  (NG) ظيجريًي
 (RW) رواظدا

 (ZA) أأفريقياجنوب 
 (SZ) سوازيلدد

Tanzania (TZ) 
 (UG) أأوغددا
 (ZM) زامليا

مكتب+ 
 مس تخدمون

25 

2-2017 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

املعهد الوطين للملكية  ظدوة حو  خدمات الويبو وملادراهتا ابء
 (INPI) الصدامية

/ معهد  دامعة (PT) الربتغا  (PT) الربتغا 
حبث + 

 مس تخدمون

190 
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي
اجلهة ماجلهات  املشاركة يف 

 عدد املشاركني املشاركنيظوع  أأصل املشاركني املاكن التدممي

2-2017 

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي، دا 

حلقة معل حو  اس تخدام الإيداع وفق ظمام 
  اخلدمات الش بكية ملعاهدة الرباءات

(ePCT)  ابلتنس يق مع مكتب امللكية
الصدامية يف امجلهورية السلوفاكية وامللكية 

 الصدامية يف امجلهورية التش يكية

 (SK) سلوفاكيا معهد فيسغراد للرباءات 
 امجلهورية التش يكية

(CZ) 

 (SK) سلوفاكيا
 (CZ) امجلهورية التش يكية

مكتب+ 
 مس تخدمون

60 

2-2017 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

جراءات معاهدة الرباءات  ابء، جمي، واو تدريب حو  اإ
 لفاحيص الرباءات  

املكتب الرتيك للرباءات 
 والعالمات التجارية

 100 مكتب  TRتركيا م  TRتركيا م

2-2017 

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي

ظدوات الويبو الوطدية حو  ظمام معاهدة 
وتدريب موظفي الرباءات وظمام لهاي 
 املاكتب

دارة امللكية الصدامية يف  اإ
 مكبودًي

 

مكتب+  (KH) مكبودًي (KH) مكبودًي
 مس تخدمون

80 

3-2017 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

مكتب+   MZموزامليق م  MZموزامليق م  ظدوة بشأأن معاهدة الرباءات 
 مس تخدمون

40 

3-2017 

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي، هاء

حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات لدلو  
 الأمضاء املدضمة حديثًا

وزارة التجارة والصداعة 
امللكية الصدامية  مكتب

دارة  والتجارة مجيبويت ، اإ
الس ياسات الصدامية 

والتطوير الصدامي 
مالكويت ، وزارة الصداعة 

 والتجارة مالأردن 

 (DJ) جيبويت
 (KW) الكويت
 (JO) الأردن
 (KW) الكويت

 (DJ) جيبويت
 (JO) الأردن
 (KW) الكويت

 350 مكتب

3-2017 

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي
اجامتع بشأأن شهادات اجلودة وأأفضل 

املارسات لفائدة ماكتب تسمل الطلبات نداء 
 عىل معاهدة الرباءات مادلورة اخلامسة 

املعهد املكس ييك للملكية  
 (IMPI) الصدامية

 (BR) الربازيل (MX) املكس يك
  (CL) ش ييل
  (CO) كولومليا

 (CU) كواب
 (DO) ادلوميديكيةامجلهورية 

 (MX) املكس يك
 (PE) نريو

 10 مكتب
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي
اجلهة ماجلهات  املشاركة يف 

 عدد املشاركني املشاركنيظوع  أأصل املشاركني املاكن التدممي

س باظيا  "(ES) اإ

3-2017 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

 5 مكتب (BH) البحرين (BH) البحرين  نعثة خرباء ملديرية امللكية الصدامية، البحرين

4-2017 
 املزياظية العادية

فاحيص الرباءات حو  الفحص يف  تدريب جمي حلقة معل
 املرح ة الوطدية ملعاهدة الرباءات

 5 مكتب (OM) مان (OM) مان 

4-2017 
 املزياظية العادية

تدريب فاحيص الرباءات حو  الفحص يف  ابء حلقة معل
 املرح ة الوطدية ملعاهدة الرباءات

 -ايران ممجهورية  
  IRالإسالمية  م

الإسالمية   -ايران ممجهورية 
  IRم

  مكتب

5-2017 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

املعهد الوطين لدلفاع من  ظدوة حو  خدمات الويبو وملادراهتا ابء
املدافسة وحاية امللكية 

 (INDECOPI) الفكرية

مكتب+  (PE) نريو (PE) نريو
 مس تخدمون

 

5-2017 
 املزياظية العادية

معل وظدوة حلقة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

مكتب امللكية الفكرية  نعثة استشارية حو  معاهدة الرباءات هاء
 الإثيويب

ثيونيا ثيونيا (ET) اإ مكتب+  (ET) اإ
 مس تخدمون

 

5-2017 

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

مدرسة الرشق الأقىص للرباءات،  ابء
 فالديفوس توك

مكتب الويبو يف الاحتاد 
 الرويس 

مكتب+   RUالاحتاد الرويس م  RUالاحتاد الرويس م
دامعة / معهد 

حبث + 
 مس تخدمون

 

5-2017 
 املزياظية العادية

 غري ذكل
 ابء، جمي

املشاركة يف املؤمتر ادلويل السادس بشأأن 
امللكية الصدامية وادلورة التدريبية لفحص 

 الالتينيةالرباءات لبدلان أأمرياك 

مكتب+   CUكواب م  CUكواب م 
 مس تخدمون

 

5-2017 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي، دا 

قلميية حو  اس تخدام ظمام  ظدوة دون اإ
 (ePCT) اخلدمات الش بكية ملعاهدة الرباءات

 لفائدة املاكتب 

مكتب+   UZأأوزبكس تان م  UZأأوزبكس تان م 
 مس تخدمون

 

5-2017 

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي، دا 

حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات من تدممي 
 املدممة الأورونية الآس يوية للرباءات

املدممة الأورونية الآس يوية 
 للرباءات

 (AM) أأرميديا  RUالاحتاد الرويس م
 (AZ) أأذرنيجان

 (BY) نيالروس
Kazakshstan (KZ) 

  مكتب
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي
اجلهة ماجلهات  املشاركة يف 

 عدد املشاركني املشاركنيظوع  أأصل املشاركني املاكن التدممي

 (KG) قريغزيس تان
 (RU) الاحتاد الرويس
 (TJ) طاجيكس تان

 (TM) تركانس تان
6-2017 

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي
حلقة معل بشأأن  –زًيرة دراس ية اإىل الويبو 

  معاهدة الرباءات
 (CM) الاكمريون  CHسوشرسا م 

 (HT) هاييت
  

6-2017 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

املكتب الرويس للملكية  ظدوة بشأأن معاهدة الرباءات  ابء
  Rospatentالفكرية م

مكتب+   RUالاحتاد الرويس م  RUالاحتاد الرويس م
 مس تخدمون

 

6-2017 
 املزياظية العادية

تدريب فاحيص 
 الرباءات

 ابء، جمي
تدريب فاحيص الرباءات حو  الفحص يف 

 املرح ة الوطدية ملعاهدة الرباءات
  مكتب (MN) منغوليا (MN) منغوليا 

6-2017 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

حلقة معل حو  اس تخدام ظمام اخلدمات  دا 
لفائدة   (ePCT) الش بكية ملعاهدة الرباءات
 املاكتب

  مكتب (MA) املغرب (MA) املغرب 

6-2017 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

املعهد الوطين للملكية  ظدوة بشأأن معاهدة الرباءات 
املدممة الأورونية /الصدامية

 للرباءات

مكتب+  (CL) ش ييل (CL) ش ييل
 مس تخدمون

 

7-2017 
 املزياظية العادية

 حلقة معل
 جميابء، 

تدريب فاحيص الرباءات حو  الفحص يف 
 املرح ة الوطدية ملعاهدة الرباءات

  مكتب (TH) اتيلدد (TH) اتيلدد 

7-2017 

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

مكتب+   MWمالوي م  MWمالوي م  ظدوة بشأأن معاهدة الرباءات  ابء
دامعة / معهد 

حبث + 
 مس تخدمون

 

7-2017 

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

مكتب+  (GM) غامليا (GM) غامليا  ظدوة بشأأن معاهدة الرباءات  ابء
دامعة / معهد 

حبث + 
 مس تخدمون
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي
اجلهة ماجلهات  املشاركة يف 

 عدد املشاركني املشاركنيظوع  أأصل املشاركني املاكن التدممي

7-2017 REG 
الاحتاد +

ادلويل 
 ES/للمرتمجني

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

قلميية بشأأن  معاهدة الرباءات لفائدة ظدوة اإ
ندلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ممجيع دو  

 املدطقة الأطراف يف املعاهدة 

 (BR) الربازيل (SV) السلفادور املدممة الأورونية للرباءات
 (CL) ش ييل
 (CO) كولومليا

 (CR) كوس تارياك
 (CU) كواب

 (DO) امجلهورية ادلوميديكية
كوادور  (EC) اإ

 (SV) السلفادور
 (GT) واتاميلغ

 (HN) هددوراس
 (MX) املكس يك
 (NI) ظياكراغوا

 (PA) نامن
 (PE) نريو

  مكتب

7-2017 

 املزياظية العادية

 حلقة معل

 ابء، جمي

قلميية حو  تقامس العمل يف املرح ة  حلقة معل اإ
 الوطدية ملعاهدة الرباءات

 (KH) مكبودًي (KR) مجهورية كورًي 
Lao PDF (LA) 

ظدوظيس يا  (ID) اإ
 (MM) ميامنار

 (MY) مالزيًي
 (PH) الفلبني
 (TH) اتيلدد

 (VN) فييت انم

  مكتب

9-2017 
 املزياظية العادية

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي، دا 

قلميية بشأأن ظمام معاهدة  تماهرة تدريبية دون اإ
الرباءات لفائدة ندلان رانطة أأمم جنوب رشق 

آس يا  أ

  مكتب حيدد لحقًا   SGس دغافورة م س دغافورةمكتب الويبو يف 

2017- 
 حيدد لحقًا

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي

 مجهورية تزناظيا املتحدة  ظدوة بشأأن معاهدة الرباءات 
(TZ) 

مكتب+  (TZ) مجهورية تزناظيا املتحدة
دامعة / معهد 

حبث + 
 مس تخدمون
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي
اجلهة ماجلهات  املشاركة يف 

 عدد املشاركني املشاركنيظوع  أأصل املشاركني املاكن التدممي

2017- 
 املزياظية العادية حيدد لحقًا

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

مكتب+  (CG) الكوظغو (CG) الكوظغو  ظدوة بشأأن معاهدة الرباءات 
 مس تخدمون

 

2017- 
 املزياظية العادية حيدد لحقًا

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

اللجدة املعدية ابلرشاكت  ظدوة بشأأن معاهدة الرباءات 
  CIPCوامللكية الفكرية م

مكتب+   ZAجنوب أأفريقيا م  ZAجنوب أأفريقيا م
 مس تخدمون

 

2017- 
 املزياظية العادية حيدد لحقًا

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

مكتب+   BBبرابدوس م  BBبرابدوس م  ظدوة وطدية بشأأن معاهدة الرباءات 
  مس تخدمون

 

2017- 
 حيدد لحقًا

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي

مكتب+  (IN) الهدد (IN) الهدد  ظدوات جواةل بشأأن معاهدة الرباءات 
دامعة / معهد 

حبث + 
 مس تخدمون

 

2017- 
 املزياظية العادية حيدد لحقًا

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 جميابء، 

مكتب+  (TH) اتيلدد (TH) اتيلدد  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات
 مس تخدمون

 

2017- 
 حيدد لحقًا

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي

 -ايران ممجهورية   حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات
  IRالإسالمية  م

الإسالمية   -ايران ممجهورية 
  IRم

مكتب+ 
دامعة / معهد 

حبث + 
 مس تخدمون

 

2017- 
 حيدد لحقًا

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

قلميية بشأأن معاهدة الرباءات  هاء  (FJ) فيجي  VUفاظواتو م  ظدوة اإ
 (KI) كرييباس

 (WS) ساموا
Solomon Islands (SB) 

 (TO) توظغا
 (VU) فاظواتو

مكتب+ 
/ معهد  دامعة

حبث + 
 مس تخدمون

 

2017- 
 املزياظية العادية حيدد لحقًا

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

  مكتب (PH) الفلبني (PH) الفلبني  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات ابء، واو
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي
اجلهة ماجلهات  املشاركة يف 

 عدد املشاركني املشاركنيظوع  أأصل املشاركني املاكن التدممي

2017- 
 حيدد لحقًا

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي

مكتب+  (DZ) اجلزائر (DZ) اجلزائر  معل بشأأن معاهدة الرباءاتحلقة 
دامعة / معهد 

حبث + 
 مس تخدمون

 

2017- 
 حيدد لحقًا

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي

مكتب+   KWالكويت م  KWالكويت م  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات
/ معهد  دامعة

حبث + 
 مس تخدمون

 

2017- 
 حيدد لحقًا

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي

مكتب+   DJجيبويت م  DJجيبويت م  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات
دامعة / معهد 

حبث + 
 مس تخدمون

 

2017- 
 حيدد لحقًا

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

معاهدة بشأأن 
 الرباءات

 ابء، جمي

قلميية بشأأن معاهدة الرباءات مكتب+  حيدد لحقًا   EGمرص م  حلقة معل دون اإ
دامعة / معهد 

حبث + 
 مس تخدمون

 

2017- 
 حيدد لحقًا

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي

قلميية بشأأن معاهدة الرباءات مكتب+  حيدد لحقًا  (KM) القمرجزر   حلقة معل دون اإ
دامعة / معهد 

حبث + 
 مس تخدمون

 

2017- 
 حيدد لحقًا

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي، هاء

مكتب+   JOالأردن م  JOالأردن م  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات
دامعة / معهد 

حبث + 
 مس تخدمون

 

2017- 
 املزياظية العادية حيدد لحقًا

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

مكتب+   BRالربازيلم  BRالربازيلم  ظدوة بشأأن معاهدة الرباءات 
 مس تخدمون

 

2017- 
 حيدد لحقًا

 املزياظية العادية
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 ابء، جمي

ادلوميديكية امجلهورية   ظدوة بشأأن معاهدة الرباءات 
  DOم

مكتب+   DOامجلهورية ادلوميديكية م
 مس تخدمون
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي
اجلهة ماجلهات  املشاركة يف 

 عدد املشاركني املشاركنيظوع  أأصل املشاركني املاكن التدممي

 الرباءات
2017- 

 املزياظية العادية حيدد لحقًا
حلقة معل وظدوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي
مكتب+  (NI) ظياكراغوا (NI) ظياكراغوا  ظدوة بشأأن معاهدة الرباءات 

 مس تخدمون
 

2017- 
 املزياظية العادية حيدد لحقًا

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

حلقة معل وتدريب بشأأن معاهدة الرباءات  ابء، هاء
ىل املعاهدة   محسب الاظضام اإ

مكتب+  (AR) الأرجنتني (AR) الأرجنتني 
 مس تخدمون

 

2017- 
 املزياظية العادية حيدد لحقًا

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

بشأأن معاهدة الرباءات حلقة معل وتدريب  ابء، هاء
ىل املعاهدة   محسب الاظضام اإ

مكتب+   PYابراغواي م  PYابراغواي م 
 مس تخدمون

 

2017- 
 املزياظية العادية حيدد لحقًا

حلقة معل وظدوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

حلقة معل وتدريب بشأأن معاهدة الرباءات  ابء، هاء
ىل املعاهدة   محسب الاظضام اإ

مكتب+   UYأأوروغواي م  UYأأوروغواي م 
 مس تخدمون

 

2017- 
 حيدد لحقًا

 املزياظية العادية

دارة البحث  دمع اإ
دارة /ادلويل اإ

الفحص المتهيدي 
ادلويل بشأأن 

  معاهدة الرباءات

 ابء، جمي، واو

زًيرة دراس ية اإىل معهد الرباءات لبدلان 
 الشا 

 

معهد الرباءات لبدلان 
 الشا 

 حيدد لحقا

 (CZ) التش يكيةامجلهورية 
 (HU) هدغارًي
 (PL) نولددا

 (SK) سلوفاكيا

  مكتب

2017- 
 حيدد لحقًا

 املزياظية العادية

دارة البحث  دمع اإ
دارة /ادلويل اإ

الفحص المتهيدي 
ادلويل بشأأن 

  معاهدة الرباءات

 ابء، جمي، واو

زًيرة دراس ية للمكتب الرتيك للرباءات 
دارة حبث  ىل اإ والعالمات التجارية اإ

 دويل/حفص متهيدي دويل أأخرى

 

 حيدد لحقا

  مكتب  TRتركيا م

 

]ييل ذكل املرفق الثالث[
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 الفكرية وامللكية ابلتمنية املعدية اللجدة

 مرشة السانعة ادلورة

ىل  11جنيف، من   2016أأبريل،  15اإ

 الرئيس مللخص الأو  امللحق

 
 س تجمع أأماظة الويبو ممارساهتا وأأدواهتا ومهنجياهتا احلالية بشأأن توفري املساعدة التقنية. .1

ىل ذكل، ينلغي أأن توفر الويبو دحفال دورًي لدلو  الأمضاء يك تتلاد  جتارهبا وأأدواهتا ومهن  جياهتا بشأأن ابلإضافة اإ
 املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات وعىل وده التحديد:

 ،CDIP/19أأ.  ينلغي تدممي ظدوة ليوم واحد عىل هامش ادلورة 

لكرتوظيا عىل الإظرتظت لتباد  الأفاكر واملارسات والتجارب. والأفضل أأن يكون  ب. وينلغي أأن تنشئ الويبو منتدى اإ
 ر احملافل الإلكرتوظية اليت أأنشأأهتا الويبو يف السانق.املدتدى الإلكرتوين مدجما مع سائ

ينلغي أأن تواصل أأماظة الويبو حتسني التنس يق ادلاخيل يف املدممة، والتعاون مع واكلت الأمم املتحدة وبراجمها وسائر  .2
قلميية للملكية الفكرية بشأأن القضاًي املتعلقة ابملساعدة التقنية  املدمات ادلولية املعدية، وكذكل التعاون مع املاكتب الوطدية والإ

ىل اللجدة.  وتكوين الكفاءات والتعاون املوده حنو التمنية. وس تحّدد الأماظة اقرتاحات دديدة لهذا الغرض وتقدمي تقرير بشأأن اإ

أأن تقمي الأماظة الأدوات واملهنجيات احلالية لقياس الوقع والكفاءة والفعالية لأنشطة املساعدة التقنية عىل خمتلف  ينلغي .3
ىل حتديد جمالت التحسني املمكنة. وينلغي اس تعا  املعلومات املس تفادة من  طار هذا املسار، اإ املس توًيت وأأن تسعى، يف اإ

نشطة املتانعة يف جما  املساعدة التقنية واس تدراك أأية ظواقص. وينلغي أأن ترصد هذا املسار لتطوير أأنشطة مس تقللية وأأ 
ىل حتسني الكفاءات  الويبو وتقمي الدتاجئ عىل املدى الطويل لأنشطة الويبو يف جما  املساعدة التقنية، ول س امي تكل الرامية اإ

 املؤسس ية للمس تفيدين.

جراء متوازن وراخس للمراجعة الثدائية فامي ومن أأدل توفري املساعدة التقنية ذات اجلودة،  ينلغي أأن تدمر الويبو يف اتباع اإ
 يتعلق ابدلراسات اليت تطلهبا الويبو واملس تعم ة يف املساعدة التقنية.

الطلب من الأماظة أأن تقدم وثيقة حتتوي عىل ممارسات الويبو احلالية فامي يتعلق ابختيار الاستشاريني لأغراض  .4
عالمية.املساعدة الت   قنية. وس يكون هذا لأغراض اإ

ن أأمكن أأن جتّدد القامئة الإلكرتوظية للخرباء والاستشاريني لأغراض  .5 الطلب من الأماظة أأن حتّدث بشلك دوري، واإ
 املساعدة التقنية.

لار من الطلب من الأماظة أأن تبحث وتقدم تقريرا من التحسينات املمكنة بشأأن القسم اخملصص يف موقع الويبو لالإخ  .6
 أأنشطة الويبو للمساعدة التقنية.

 ]هناية املرفق الثالث والوثيقة[           


