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معاهدة التعاون بشأن الرباءات

الفريق العامل

الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  5اإىل  8أأكتوبر 2020
تنسيق املساعدة التقنية يف إطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

حتدّث هذه الوثيقة املرفق الثاين للوثيقة  PCT/WG/13/7من أأجل عرض املساعدة التقنية ا ألخرية املتعلقة مبعاهدة التعاون
بشأأن الرباءات ،اليت قُدمت عىل الإنرتنت بسبب جاحئة كوفيد .19-وأضيفت اإىل الوثيقة الفقرات من  5اإىل  7اليت تناقش
تقدمي املساعدة التقنية عن بُعد ،اإضافة اإىل تعديل أأرقام الفقرات تبع ًا ذلكل .وتتضمن الفقرة  9معلومات حمدّثة عن نظام الويبو
لإدارة امللكية الصناعية ،وركن الرباءات ،وتذكر الفقرة  16اإعادة حتديد موعد ادلروة اخلامسة والعرشين للجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية.

أأنشطة املساعدة التقنية يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .1اتفق الفريق العامل يف دورته اخلامسة يف  2012عىل جعل التقارير بشأأن مرشوعات املساعدة التقنية املتعلقة
مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات (معاهدة الرباءات) بندا منتظام يف جدول أأعامل دوراته املقبةل (انظر الفقرة  20من الوثيقة
.)PCT/WG/5/21
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 .2وقدم املكتب ادلويل اإىل الفريق العامل ،يف لك دورة من ادلورات الالحقة هل ،وثيقة معل تتضمن معلومات عن
أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات لفائدة البدلان النامية ،اليت لها تأأثري مبارش عىل اس تخدام هذه البدلان
ملعاهدة الرباءات ،وخطة معل تشمل ا ألنشطة املزمع تنفيذها يف الفرتة املتبقية من الس نة ذات الصةل (عىل سبيل املثال،
انظر الوثيقة  PCT/WG/11/22املقدّ مة اإىل ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل).
 .3وتقدم هذه الوثيقة معلومات عن أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات اليت اضطلع هبا املكتب ادلويل يف
عام  2019وحىت الآن يف عام  ،2020وتعرض ا ألنشطة اخملطط لها يف الفرتة املتبقية من عام  .2020وألغيت بعض ا ألنشطة
اخملطط اإجراؤها يف النصف ا ألول من عام  2020بسبب جاحئة كوفيد .19-وفض ًال عن أأنشطة املساعدة التقنية ذات التأأثري
املبارش عىل اس تخدام البدلان النامية ملعاهدة الرباءات ،تعرض الوثيقة املس تجدات اخلاصة ابملساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة
الرباءات اليت جتري حتت إارشاف هيئات الويبو ا ألخرى.

أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري مبارش عىل اس تخدام البدلان النامية ملعاهدة الرباءات
 .4يرد يف املرفقني ا ألول والثاين لهذه الوثيقة معلومات بشأأن أأنشطة املساعدة التقنية اليت تؤثر عىل اس تخدام البدلان
النامية ملعاهدة الرباءات تأأثريا مبارشا؛ وأدرجت مجيع أأنشطة املساعدة التقنية اليت يكون أأحد املس تفيدين مهنا عىل ا ألقل من
البدلان املؤهةل للحصول عىل ختفيض يف رسوم معاهدة الرباءات وفقا للبند  5من جدول رسوم املعاهدة ،اذلي دخل حزي
النفاذ يف  1يناير  .2020ويتضمن املرفق ا ألول قامئة شامةل جبميع أأنشطة املساعدة التقنية اليت ن ُفذت يف عام  ،2019بيامن
يقدم املرفق الثاين قامئة جبميع ا ألنشطة لعام  2020اليت ن ُفذت حىت الآن ،ويعرض ا ألحداث اخملطط لها يف الفرتة املتبقية من
عام  .2020ويعرض اجلدول أأيض ًا ا ألحداث اخملطط لها يف النصف ا ألول من عام  2020بيد أأهنا ألغيت بسبب جاحئة كوفيد-
 .19وملزيد من املعلومات ا ألساس ية عن التخطيط لهذه املساعدة التقنية وتقدميها ،انظر الفقرات من  5اإىل  11من الوثيقة
.PCT/WG/6/11

تقدمي املساعدة التقنية عن بُعد
 .5نتيجة لكوفيد 19-وقيود السفر النامجة عنه ،قدم املكتب ادلويل املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات يف الشهور
ا ألخرية عن طريق ا ألحداث والاجامتعات املعقودة عن بُعد .ومبا أأن ا ألفراد ل حيتاجون اإىل السفر من أأجل املشاركة عن
بُعد ،جذبت بعض هذه ا ألنشطة عدد ًا من املشاركني من طائفة أأوسع من ا ألماكن يزيد عن العدد املمكن عادة يف حدث
حضوري .ويف غياب احلاجة اإىل ماكن من أأجل استيعاب املشاركني وجحز رحالت السفر ،ميكن للمنظمني أأيض ًا أأن ينظموا
ا ألحداث ابإشعار أأكرث تأأخر ًا .ومن املمكن أأيض ًا تقدمي احملتوى اذلي يُغطى عادة يف حدث واحد عىل عدة جلسات يف أأايم
خمتلفة .ومع ذكل ،مل يتس ىن اإجراء ا ألنشطة املنطوية عىل اإاتحة أأدوات وخدمات تكنولوجيا املعلومات املتعلقة مبعاهدة
الرباءات والتدريب علهيا ،اليت تتضمن مساعدة معلية للمس تخدمني .وابلتايل ،فاإن املساعدة التقنية عن بُعد ليست ابلرضورة
بدي ًال للمساعدة التقنية الشخصية.
 .6وعىل الرمغ من أأن احملتوى املوضوعي للمساعدة التقنية عن بُعد قد يشابه حمتوى الاجامتعات احلضورية ،لكن تقدمي
املواد قد مت تكييفه مع املشاركة الافرتاضية .وبشلك عام ،تبلغ مدة الندوات الإلكرتونية والاجامتعات ا ألخرى عىل الإنرتنت
حوايل ساعتني اإىل ثالث ساعات ،عىل عكس العديد من الندوات وحلقات العمل اليت تتضمن عروض ًا وحيرضوها
املشاركون عىل عدة أأايم .وا ألحداث عىل الإنرتنت مدهتا أأقرص ألس باب عدة .فاملناطق الزمنية اخملتلفة بني املشاركني تقيد

PCT/WG/13/7 REV.
3

احلزي اليويم اذلي ميكن فيه واقعي ًا حضور مجيع املشاركني ،ويف بعض ا ألحيان ،يتعني تسجيل العروض مس بق ًا .وإاضافة اإىل
ذكل ،فاإن الفصل بني املتحدث وامجلهور عىل الإنرتنت يص ّعب تبادل الآراء بطريقة عفوية وبناء صةل بني املشاركني .وعوض ًا
عن ذكل ،جيري التواصل فامي خيص املساعدة التقنية عىل الإنرتنت يف اجتاه واحد اإىل حد كبري .وقد حيظى املشاركون بفرصة
كتابة ا ألس ئةل يف خانة ادلردشة عىل املنصة ،ولكهنم ل يس تغلون عادة هذه الفرصة .وعند طرح ا ألس ئةل ،يتعني أأن تكون
ا ألس ئةل واحضة ومقتضبة ألن املقدم ليس دليه الفرصة ليس توحض قبل الإجابة.
 .7وتتاح منصات خمتلفة لعقد الندوات الإلكرتونية والاجامتعات عىل الإنرتنت ،ولكن اخليار ينحرص أأكرث اإذا اكن
املس تخدم يريد واهجة بلغة معينة غري اللغة الإنلكزيية .وفض ًال عن ذكل ،فاإن ماكتب عديدة تسمح للموظفني ابس تخدام
منصات اجامتع حمددة فقط ل تامتىش دوم ًا مع تكل اليت تسمح أأمانة الويبو عادة ابس تخداهما .وتطل ّب ذكل ابلتايل من املكتب
ادلويل وماكتب امللكية الفكرية النظر يف خيارات بديةل للمنصات اليت تنصح هبا .وعالوة عىل ذكل ،فاإن املشاركني املنضمني
اإىل ا ألحداث ميلكون معداهتم وجتهزياهتم اخلاصة هبم لتكنولوجيا املعلومات ،وميكن أأن يواهجوا صعوابت يف التصال يصعب
حلها ألن احللول قد تعمتد عىل اجلهاز املس تخدم ،سواء أأاكن هاتف ًا محمو ًل أأو حاس ب ًا أأو حاس ب ًا لوحي ًا .وعىل الرمغ من أأن
اإجراء جلسة اختبار قد يساعد يف حفص التصال ،فاإن ذكل يشمل يف العادة قةل من ا ألفراد فقط وميكن أأن حتدث مشألك
جديدة خالل احلدث عند اتصال املزيد من املشاركني يف الوقت ذاته .ويف اإحدى احلالت ،أعيد حتديد موعد حدث ملكتب
للملكية الفكرية بسبب مشألك يف التصال عندما اكن العديد من املشاركني يعملون من املزنل ،ولكنه جرى بنجاح يف موعد
أآخر مع وجود عدد أأكرب من املوظفني يف املكتب .والرتمجة الشفوية عن طريق منصة عىل الإنرتنت أأصعب بكثري أأيض ًا مما يه
عليه يف اجامتع حضوري .وذلكل قد ي ُس تحب اإجراء ا ألحداث عىل الإنرتنت بلغة واحدة وتكرار احلدث بلغات أأخرى
حسب الاقتضاء.

أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات اليت أجريت حتت إارشاف هيئات الويبو ا ألخرى
 .8كام هو مبني يف الفقرتني  12و 13من الوثيقة  ،PCT/WG/6/11وحس امب نصت عليه املادة  51من معاهدة
الرباءات ،ن ُفذ العديد من أأنشطة املساعدة التقنية اليت تتعلق بتطوير أأنظمة الرباءات يف البدلان النامية ،اليت تتجاوز ا ألنشطة
اليت تؤثر تأأثريا مبارشا عىل اس تخدام البدلان النامية ملعاهدة الرباءات ،حتت إارشاف هيئات الويبو ا ألخرى (غري معاهدة
الرباءات) ،ولس امي اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) واللجنة املعنية مبعايري الويبو (جلنة املعايري) وامجلعية
العامة للويبو.
 .9وملا اكن عرض قامئة مفصةل جبميع تكل ا ألنشطة واملشاريع يتجاوز نطاق هذه الوثيقة ،تقدم الفقرات التالية بعض
ا ألمثةل عىل تكل ا ألنشطة واملشاريع مع الإشارة اإىل الربانمج ذي الصةل يف اإطار الربانمج واملزيانية للثنائية .2021/2020
وحتتوي الواثئق املتعلقة بتنس يق املساعدة التقنية دلورات الفريق العامل منذ عام  2013وأآخرها الوثيقة
 PCT/WG/12/22لدلورة الثانية عرشة ،تفاصيل عن هذه ا ألنشطة أأيض ًا.
( أأ) يشمل الربانمج " 15حلول ا ألعامل ملاكتب امللكية الفكرية" حتت مسؤولية قطاع البنية التحتية العاملية،
أأنشطة تريم اإىل حتسني اخلدمات اليت تقدهما هذه املاكتب ،خاصة يف البدلان النامية ،لإدارة حقوق امللكية الفكرية،
مبا يف ذكل الرباءات .ويف هناية عام  ،2019اكن  87مكتب ًا من ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية يس تخدم
مجموعة تطبيقات الويبو املكتبية للملكية الفكرية ،مبا يف ذكل نظام الويبو ألمتتة امللكية الصناعية .وإاحدى اسرتاتيجيات
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التنفيذ يف الربانمج واملزيانية للثنائية  2021/2020يه توفري خدمات اكمةل اإلكرتونية وغري ورقية ملاكتب امللكية
الفكرية من خالل تعزيز وحدات اخلدمات الإلكرتونية ( WIPO Fileو )WIPO Publishوإادماهجا مع نظام أأمتتة
امللكية الصناعية ( .)IPASويوفر تقرير املساعدة التقنية املقدم يف ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل (انظر الفقرة 6
( أأ) من الوثيقة  )PCT/ WG/11/22مزيدً ا من املعلومات بشأأن مجموعة تطبيقات الويبو املكتبية للملكية الفكرية.
(ب) اإن نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص ( )WIPO CASEهو جزء أآخر من الربانمج .15
ويوفر نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص منصة لتبادل واثئق البحث والفحص املرتبطة بطلبات
الرباءات بطريقة أآمنة ،ويرتبط بنظام ملف البوابة الواحدة ( )OPDاذلي أأنشأأته ماكتب امللكية الفكرية امخلسة
لتبادل املعلومات بني النظامني .وهذا ميكّن ماكتب امللكية الفكرية من زايدة فعالية معلية البحث والفحص وجودهتا.
وميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات حول نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص عىل املوقع
الإلكرتوين للويبو من خالل الرابط.https://www.wipo.int/case/en/ :
(ج) تضمن جزء من الربانمج " 13قواعد البياانت العاملية" حتت مسؤولية قطاع البنية التحتية العاملية قاعدة
بياانت ركن الرباءات املتاحة جبميع لغات نرش معاهدة الرباءات العرش .وتوفر اإماكنية النفاذ اإىل أأكرث من  90مليون
وثيقة براءة مبا يف ذكل أأكرث من  3.9مليون طلب منشور من طلبات معاهدة الرباءات ،ويشمل ذكل مجموعات من
 60مكتب ًا وطني ًا وإاقلميي ًا ،وميكن البحث يف كثري مهنا بنسق النص الاكمل .وتتوافر معلومات عن معاجلة الطلبات
املودعة بناء عىل املعاهدة يف املرحةل الوطنية ملا عدده  75مكتبا وطنيا وإاقلمييا .ويف سبمترب  ،2019أطلقت واهجة
جديدة لركن الرباءات ابلزتامن مع اإطالق الويبو لبوابة امللكية الفكرية اجلديدة ،ويه مدخل شامل للنفاذ اإىل مجيع
خدمات امللكية الفكرية الإلكرتونية اليت تتيحها الويبو .وجرى يف الوقت ذاته تعزيز مرفق البحث عن الرتكيب
الكمييايئ للمتكني من البحث عن طريق رمس فرادى الرتكيبات الفرعية ،بيامن اكن البحث عن الرتكيب الكمييايئ مس بق ًا
يقترص عىل رمس الرتكيبات الاكمةل .ومن املمكن حالي ًا البحث عن ا ألجزاء املنفردة يف أأكرث من  10ماليني تركيب
كمييايئ يف ركن الرباءات ،وهذا ما يتيح اإماكنية احلصول عىل املزيد من النتاجئ .وجرى أأيض ًا حتسني ركن الرباءات يف
فرباير  2020من أأجل السامح للمس تخدمني ابلنفاذ اإىل املعلومات املتعلقة بأأرس الرباءات فامي خيص طلبات معاهدة
الرباءات ،وإاضافة حقل حبث جديد لواثئق التصنيف التعاوين للرباءات .وحتتوي قاعدة بياانت ركن الرباءات عىل
أأكرث من  200مليون مدخل للتصنيف التعاوين للرباءات ،وتوافق هذه املدخالت أأكرث من  40مليون اإيداع ممزي
للرباءات .وميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات بشأأن ركن الرباءات عىل موقع الويبو الإلكرتوين عىل الرابط:
.https://www.wipo.int/patentscope/ar/
(د) أنشئ يف اإطار الربانمج " 14خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة" حتت مسؤولية قطاع البنية التحتية
العاملي ،ما يقارب  1000مركز من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ( )TISCsيف  80دوةل عضو ًا منذ عام .2009
ومن بني اخلدمات اليت تقدهما مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر مساعدة البدلان النامية يف النفاذ اإىل معلومات
الرباءات واس تخداهما بشلك أأكرث فعالية واس تخدام أأدوات البحث وقواعد البياانت .ويف عام  ،2019ن ُظمت أأحداث
تدريب يف املوقع حول البحث يف الرباءات وحتليالت الرباءات يف  32بدل ًا ،و أأتُيح املزيد من فرص التدريب عىل
الإنرتنتُ .وروج ل ألدةل العملية الرامية اإىل حتديد الاخرتاعات اليت ألت اإىل املكل العام والاس تفادة مهنا يف ش باكت
مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اليت تتطلب املزيد من موارد وخدمات ادلمع يف جمال الابتاكر .وميكن الاطالع عىل
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مزيد من املعلومات عن مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عىل موقع الويبو الإلكرتوين عىل الرابط:
 https://www.wipo.int/tisc/ar/والفقرة  "2" 59من تقرير املدير العام بشأأن تنفيذ أأجندة التمنية لعام 2019
(الوثيقة .)CDIP/25/2
(ه) تشمل ا ألجزاء ا ألخرى من الربانمج " 14خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة" النفاذ اإىل ا ألحباث من أأجل
التمنية والابتاكر ( )ARDIوالنفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات ( .)ASPIويوفر برانمج "النفاذ اإىل
ا ألحباث من أأجل التمنية والابتاكر" ،من خالل الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص ،نفاذ ًا جماني ًا أأو بتلكفة منخفضة
اإىل حوايل  8,000جمةل علمية وتقنية قامئة عىل الاشرتاك و 34,000كتاب اإلكرتوين ومصنفات مرجعية لفائدة
املؤسسات املسجةل يف  125بدل ًا من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا .وبرانمج "النفاذ اإىل ا ألحباث من أأجل التمنية
والابتاكر" هو أأحد الربامج امخلسة يف رشاكة "البحث من أأجل احلياة" اليت تريم اإىل تقليص الفجوة املعرفية بني
ميسة اإىل املعلومات العلمية
البدلان مرتفعة ادلخل والبدلان منخفضة أأو متوسطة ادلخل عن طريق توفري نفاذ بتلكفة ّ
واملهنية والبحثية .وهناك أأكرث من  10,000مؤسسة مسجةل يف رشاكة "البحث من أأجل احلياة" ،وهو ما يتيح اجملال
للنفاذ اإىل أأكرث من  23,000جمةل و 86,000كتاب ومصنف مرجعي متاحة يف هذه الربامج .وواصل برانمج "النفاذ
اإىل ا ألحباث من أأجل التمنية والابتاكر" توفري النفاذ اجملاين أأو بتلكفة منخفضة اإىل خدمات البحث التجاري يف
الرباءات واخلدمات التحليلية لأكرث من  140مؤسسة مسجةل يف  51بدل ًا من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا.
ويوفر موقع الويبو الإلكرتوين مزيد ًا من املعلومات حول ا ألنشطة ومعايري ا ألهلية بشأأن برانجمي "النفاذ اإىل ا ألحباث
من أأجل التمنية والابتاكر" و"النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات" عىل الرابطني:
 ،https://www.wipo.int/ardi/arو https://www.wipo.int/aspi/arعىل التوايل .وتعرض الفقرة 59
" "2من تقرير املدير العام بشأأن تنفيذ أأجندة التمنية لعام ( 2019الوثيقة  )CDIP/25/2مزيدً ا من التفاصيل حول
هذين الربانجمني.
(و) يوفّر الربانمج  " 11أأاكدميية الويبو" حتت مسؤولية قطاع التمنية ،أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات البرشية
لفائدة البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا والبدلان املنتقةل .ويُقدم التدريب من خالل برانمج التطوير املهين اذلي يوفر
تدريبات بشأأن امللكية الفكرية للمسؤولني احلكوميني واملسؤولني يف القطاع العام ،وبرانمج املدارس الصيفية للطالب
واملهنيني الش باب ،وبرانمج املؤسسات الأاكدميية ،وبرانمج التعلمي عن بعد .ويقدم موقع الويبو الإلكرتوين مزيدً ا من
املعلومات عن برامج أأاكدميية الويبو عىل الرابط https://www.wipo.int/academy/ar :مبا يف ذكل التقرير
الس نوي لأاكدميية الويبو لعام  2019اذلي يعرض اإجنازات الأاكدميية اليت حتققت يف عام  2019ويسلط الضوء عىل
أآخر التطورات ،مبا يف ذكل الرشأاكت وادلورات اجلديدة .وتشري الفقرة  10من تقرير املدير العام بشأأن تنفيذ أأجندة
التمنية لعام ( 2019الوثيقة  )CDIP/25/2اإىل أأحدث ا ألنشطة يف أأاكدميية الويبو.
(ز) وقد نظرت امجلعية العامة يف دورهتا ادلورة العادية ا ألخرية لعام  2019يف أأنشطة املساعدة التقنية الرامية اإىل
تيسري اإيداع التبليغات ا إللكرتونية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا والبدلان املنتقةل ،مبا يامتىش مع البند  4من
البياانت املتفق علهيا يف املؤمتر ادلبلومايس اذلي اعمتد معاهدة الرباءات (انظر الوثيقة .)WO/GA/51/16
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(ح) وميكن احلصول عىل معلومات عامة عن أأنشطة املساعدة التقنية املنفذة عن طريق الويبو عرب الرابط:
 https://www.wipo.int/cooperation/en/technical_assistance/وحتتوي هذه الصفحة عىل رابط
لقاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية ) (IP-TADاملتوفرة ابلإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية.

طريقة معل نظام معاهدة الرباءات فامي خيص تنظمي املساعدة التقنية لفائدة البدلان النامية
 .10انقش الفريق العامل يف دورته اخلامسة املعقودة يف  2012طريقة معل نظام معاهدة الرباءات فامي خيص حتقيق أأهدافه
بشأأن تنظمي املساعدة التقنية لفائدة البدلان النامية استنادًا اإىل الوثيقة  .PCT/WG/5/6وترد هذه املناقشات ابإجياز يف
الفقرة  23من ملخص الرئيس يف هذه ادلورة (الوثيقة  )PCT/WG/5/21ويه اكلتايل:
" .23أأعرب بعض من الوفود اليت حتدثت يف املوضوع عن تأأييده لالقرتاح املبني يف الوثيقة PCT/WG/5/6
بشأأن انتظار املناقشات بشأأن "املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض
التمنية" (الوثيقة  )CDIP/8/INF/1واليت تُنفذ حالي ًا يف جلنة التمنية قبل النظر يف كيفية امليض قدم ًا فامي يتعلق
اب ألجزاء املتعلقة ابملساعدة التقنية من توصيات خارطة طريق معاهدة الرباءات .ويف هذا الس ياق ،أأكد بعض الوفود
عىل أأمهية اس تقاء ادلروس من التقرير ،و أأن تأأخذ معاهدة الرباءات بناصية ا ألجزاء املتعلقة هبا من التوصيات الواردة
يف التقرير وإاجياد تنس يق أأفضل وقدر أأكرب من الوضوح بشأأن مدى ارتباط معاهدة الرباءات مبرشوعات املساعدة
التقنية املنفذة يف جوانب أأخرى ابلويبو واليت ترشف علهيا هيئات أأخرى ابلويبو مثل جلنة التمنية".
 .11وقد أجريت "املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية"
(الوثيقة "( )CDIP/8/INF/1املراجعة اخلارجية") املشار اإلهيا يف الفقرة  23من الوثيقة  PCT/WG/5/21أكحد
مكوانت مرشوع اعمتدته جلنة التمنية يف دورهتا الرابعة يف  .2009واحتوت املراجعة اخلارجية عىل مراجعة ألنشطة املساعدة
التقنية اخلاصة مبعاهدة الرباءات واليت أأدرجت يف املراجعة اخلارجية ملتابعة التوصية ( 211اثنيا) من توصيات خارطة طريق
معاهدة الرباءات اليت أأيدها الفريق العامل يف دورته الثالثة يف عام ( 2010انظر الواثئق PCT/WG/3/2
و PCT/WG/3/5و )PCT/WG/3/13والفقرات من  14اإىل  137من تقرير هذه ادلورة ،والوثيقة
 .)PCT/WG/3/14 Revوميكن الاطالع عىل التوصية ( 211اثنيا) من توصيات خارطة طريق معاهدة الرباءات يف
الفقرة  129من الوثيقة  ،PCT/WG/3/14 Revويه كام ييل:
"( 211اثنيا) .من املوىص به أأن جيري املكتب ادلويل دراسة متابعة للمراجعة والتقيمي بشأأن الطريقة اليت معل هبا
نظام معاهدة الرباءات فامي خيص حتقيق هدفه بشأأن نرش املعلومات التقنية وتيسري النفاذ اإىل التكنولوجيا فض ًال عن
تنظمي املساعدة التقنية لفائدة البدلان النامية.
"وينبغي أأيضا أأن تقدم ادلراسة توصيات واقرتاحات بشأأن كيفية حتسني حتقيق الهدف ،مبا يف ذكل كفاية الكشف،
ليك تنظر فهيا ادلول املتعاقدة يف ادلورة الرابعة للفريق العامل ملعاهدة الرباءات ،مع الإقرار بأأن مثة تدابري متعلقة بأأمور
معينة قد تتطلب النقاش يف منتدايت أأخرى ابلويبو.
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"ويف هذا الس ياق ،جيب اإجراء التغيريات املناس بة يف الشلك املقرتح ملالحظات ا ألطراف ا ألخرى
(الوثيقة  ،PCT/WG/3/6املرفق  ،2الصفحة  )2مبا يف ذكل النوايح املتعلقة "بكفاية الكشف" ،من أأجل
مناقش هتا يف ادلورة املقبةل"… .
 .12وقدّ م املكتب ادلويل حتديثات عن مناقشات املراجعة اخلارجية والواثئق املتصةل ابملوضوع املقدمة من جلنة التمنية يف
لك دورة من دورات الفريق العامل املعقودة من  2013اإىل  .2017ونوقش التقدم احملرز بشأأن تنفيذ التوصية ( 211اثني ًا)
واملناقشات اليت دارت يف جلنة التمنية يف الفقرات من  134اإىل  136من التحديث بشأأن تنفيذ توصيات خارطة طريق
معاهدة الرباءات املرفق ابلوثيقة "مواصةل تطوير نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات" اليت خضعت للمناقشة يف ادلورة
احلادية عرشة للفريق العامل يف عام ( 2018انظر املرفق الثاين للوثيقة .)PCT/WG/11/5
 .13وقررت اللجنة ،يف ادلورة الثامنة عرشة للجنة التمنية ،اليت عقدت يف أأكتوبر/نومفرب  ،2016اإغالق بند جدول
ا ألعامل الفرعي اذلي يتناول مناقشات املراجعة اخلارجية وفتح بند جدول أأعامل فرعي يف ادلورات الست املقبةل بعنوان
"املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية" اذلي يركز عىل اقرتاح من ست نقاط ("الاقرتاح
الإس باين") الوارد يف امللحق ا ألول من ملخص رئيس ادلورة السابعة عرشة للجنة.
 .14وبد أأت املناقشات يف اإطار بند جدول ا ألعامل الفرعي "املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من أأجل
التمنية" يف ادلورة التاسعة عرشة للجنة التمنية يف مايو  .2017وانقشت جلنة التمنية يف دورهتا الرابعة والعرشين اليت عقدت
يف نومفرب  2019تقرير ًا بشأأن تنفيذ قرار ادلول ا ألعضاء بشأأن املساعدة التقنية للويبو (الوثيقة  .)CDIP/24/8ويلخص هذا
التقرير الإجراءات املتخذة يف اإطار النقاط الست لالقرتاح الإس باين ،ومناقشات الواثئق اليت نظرت فهيا اللجنة ،واملتابعة
احملددة.
 .15واس تؤنفت املناقشات بشأأن املراجعة اخلارجية والواثئق ذات الصةل يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة التمنية .وتعرض
الفقرة  11.8من ملخص رئيس ادلورة معلومات عن هذه املناقشات ،ويه عىل النحو الآيت:
" .11.8املناقشة بشأأن اس تعراض خاريج للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية،
الواردة يف الواثئق  CDIP/8/INF/1و CDIP/9/15و CDIP/9/16و .CDIP/16/6وأأحاطت اللجنة علامً
ابلتنفيذ الهنايئ لالقرتاح الإس باين املعدَّل الوارد يف امللحق ا ألول مللخص رئيس ادلورة السابعة عرشة للجنة التمنية.
و أأحاطت اللجنة علامً أأيض ًا ابملناقشة املتعلقة ابلواثئق  CDIP/8/INF/1و CDIP/9/15وCDIP/9/16
وCDIP/16/6؛ وقررت أأن تس تخدم الوثيقة  CDIP/24/8و أأي اقرتاحات أأخرى حممتةل تق ِّّدهما ادلول ا ألعضاء يف
املس تقبل أأساس ًا للمناقشات التالية .وقررت اللجنة أأن املناقشات املتعلقة مبساعدة الويبو التقنية ستس متر يف اإطار
البند الفرعي من جدول ا ألعامل بشأأن "املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية"
 .16وابلتايل ،س تواصل جلنة التمنية يف دروهتا اخلامسة والعرشين املناقشات بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف
جمال التعاون ألغراض التمنية ،ومن املقرر أأن تعقد هذه ادلورة يف الفرتة من  9اإىل  13نومفرب  .2020وإاضافة اإىل ذكل،
ستنظر جلنة التمنية يف وثيقتني تعرضان معلومات عن الندوات الإلكرتونية بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو ،مبا يف
ذكل تقيمي مس تقل (الوثيقتان  CDIP/25/3و .)CDIP/25/4ويأأيت ذكل بعد املناقشات اليت جرت يف ادلورة الثالثة
والعرشين للجنة التمنية ،يف اإطار الاقرتاح الإس باين ،بشأأن وثيقة حتمل عنوان "منوذج منتدى اإلكرتوين بشأأن املساعدة
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التقنية" ،حيث اإن جلنة التمنية "(…) طلبت من ا ألمانة تنفيذ املنتدى الإلكرتوين ،عىل النحو الوارد يف اخليار ابء ،لفرتة
أأولية مدهتا س تة أأشهر ،وتقدمي تقرير تقيمي عن املنتدى الإلكرتوين اإىل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة ،يك يتس ىن النظر
فيه بشلك مع ّمق" (انظر الفقرة  1.8من ملخص رئيس ادلورة الثالثة والعرشين للجنة التمنية).
 .17وتض ّمن التحديث بشأأن املناقشات اجلارية يف جلنة التمنية حول املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون
ألغراض التمنية ،املقدّ م اإىل ادلورة العارشة للفريق العامل ،توصية مفاده أأن ّه وبغية جتنب تكرار ا ألعامل ينبغي للفريق العامل
أأن ينتظر نتيجة مناقشات الاقرتاح الوارد يف امللحق ا ألول مللخص رئيس ادلورة السابعة عرشة للجنة التمنية وتنفيذها
الهنايئ ،اإىل جانب الواثئق ذات الصةل ابملساعدة التقنية ،مبا يف ذكل املراجعة اخلارجية ،قبل النظر يف كيفية امليض قدم ًا فامي
يتعلق اب ألجزاء املتعلقة ابملساعدة التقنية من التوصية ( 211اثني ًا) من توصيات خارطة طريق معاهدة الرباءات (انظر الفقرة
 13من الوثيقة  .)PCT/WG/10/19ويف هذا الصدد ،أأوحضت ا ألمانة أأن املناقشات اليت دارت يف جلنة التمنية اكنت
اإضافة اإىل التقارير املقدمة اإىل الفريق العامل املعين ابملساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات ،واليت ستس متر كبند منتظم،
كام اتفق عليه الفريق العامل يف عام  .2012و أأية توصيات بشأأن تنفيذ املساعدة التقنية تصدرها اللجنة يف املس تقبل وتشمل
عنرص ًا يتعلق مبعاهدة الرباءات سرتجع اإىل الفريق العامل للنظر فهيا يف دورة لحقة (انظر الفقرة  126من تقرير ادلورة
العارشة ،الوثيقة .)PCT/WG/10/25

 .18اإن الفريق العامل مدعو اإىل الإحاطة عل ًام
مبضمون هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفقان]
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املرفق ا ألول

أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها ت أأثري مبارش عىل معاهدة الرباءات
(منفذة يف )2019
حيتوي هذا املرفق عىل قامئة شامةل مجليع أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري مبارش عىل اس تخدام البدلان النامية ملعاهدة الرباءات واليت أأجريت يف  ،2019ويه ُمصنّفة حبسب حمتوايت نشاط
املساعدة التقنية املنجزة عىل النحو التايل:
( أأ) املعلومات العامة املتعلقة ابلرباءات (يشار اإلهيا ابحلرف " أألف" يف اجلداول) .ا ألنشطة اليت تنطوي عىل توفري املعلومات عن حامية الرباءات ونظام الرباءات ادلويل بصفة عامة وتشمل
ا ألحداث اليت جتري فهيا احملاداثت بشأأن جوانب نظام الرباءات اليت ل تقترص عىل معاهدة الرباءات فقط .وميكن أأن يشمل ذكل عروضا لتقدمي نظام الرباءات مثل كيفية اإيداع طلبات الرباءات،
والرشوط القانونية الرئيس ية ليك يكون اخرتاع ما أأهال للحامية برباءة ،وفوائد امحلاية ابلرباءات ،والبدائل املمكنة مثل مناذج املنفعة وحامية املعلومات التجارية السية ابعتبارها رسا جتاراي .وتشمل
املوضوعات ا ألخرى املتناوةل أأنظمة الرباءات الوطنية وا إلقلميية ،و أأمهية املعلومات املتعلقة ابلرباءات ودورها ،مبا يف ذكل مبادرات تيسري النفاذ اإىل املعلومات التقنية وموضوعات أأكرث تفصيال مثل
صياغة الرباءات .ويف بعض ا ألحداث ،تُعطى معلومات بشأأن امحلاية الاسرتاتيجية لالخرتاعات ودور الرباءات يف نقل التكنولوجيا من قبل متحدثني من منظامت أأخرى ميكهنم تقدمي أآراهئم عن القضااي
احمللية اليت هتم املس تفيدين.
(ب) املعلومات املفصةل املتعلقة مبعاهدة الرباءات (يشار اإلهيا ابحلرف "ابء" يف اجلداول) .توفر الندوات املفصةل بشأأن معاهدة الرباءات تغطية شامةل للمعاهدة .وفامي خيص الرشوط الشلكية ومعاجلة
الطلبات يف ماكتب تسمل الطلبات ،تشمل املوضوعات املطروحة العنارص املطلوبة يف الطلبات ادلولية للرباءة ،و أأساليب الإيداع اخملتلفة املتاحة ،والرسوم املس تحقة خالل معلية الإيداع ،وإايداع
مطالبات ا ألولوية ،وتصحيح أأوجه النقص ،وتصحيح ا ألخطاء الواحضة ،وتدوين التغريات ،وحالت السحب .وتتناول الندوات أأيضا موضوعات رئيس ية مثل دور وهمام املكتب ادلويل وإادارات
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل .ويشمل ذكل النرش ادلويل للطلبات ،وإاعداد تقارير البحث ادلويل وتقارير الفحص المتهيدي ادلويل بشأأن أأهلية امحلاية مبوجب براءة ،وخيارات مثل البحث
ادلويل التمكييل ،والتعديالت مبوجب املادة  19وإاجراءات الفحص المتهيدي ادلويل مبوجب الفصل الثاين .وتناقش ندوات معاهدة الرباءات مسأأةل دخول املرحةل الوطنية ،وتبني الإجراءات اليت يقوم
هبا املكتب ادلويل وتكل اليت ينبغي أأن يقوم هبا املودع ،وتشري اإىل الرشوط الوطنية احملددة مثل الرتجامت وواثئق ا ألولوية .وعالوة عىل ذكل ،غالبا ما تشمل ندوات معاهدة الرباءات وصفا
للخدمات املتاحة يف اإطار نظام اخلدمات الش بكية ملعاهدة الرباءات ( ،)ePCTوقاعدة بياانت ركن الرباءات ،وإاحالت اإىل مزيد من مصادر املعلومات عىل موقع الويبو الإلكرتوين.
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(ج) ادلورات التدريبية املتعلقة مبعاهدة الرباءات لفائدة مسؤويل املاكتب (يشار اإلهيا ابحلرف "جمي" يف اجلداول) .س تغطي املساعدة املقدمة ملسؤويل املاكتب العامةل يف اإطار معاهدة الرباءات
ا ألجزاء الوجهية من املعاهدة ابلنس بة للماكتب املس تفيدة ،سواء أأاكنت مكتبا لتسمل الطلبات ،أأو اإدارة للبحث ادلويل ،أأو اإدارة للفحص المتهيدي ادلويل أأو مكتبا مع ّينا/منتخبا .وعىل سبيل املثال،
فاملساعدة املقدمة للماكتب اليت يه ،يف نفس الوقت ،ماكتب لتسمل الطلبات وماكتب مع ّينة س تتناول معاجلة الطلبات قبل اإحالهتا اإىل املكتب ادلويل ودخول املرحةل الوطنية .وفامي يتعلق مبعاجلة
الطلبات يف املرحةل الوطنية ،هتمت ا ألنشطة أأيضً ا بتكوين الكفاءات قصد حفص الطلبات يف املرحةل الوطنية .وتتيح هذه املساعدة أأيضا فرصة للماكتب لإاثرة قضااي حمددة مع املكتب ادلويل.
(د) املساعدة املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت (يشار اإلهيا ابحلرف "دال" يف اجلداول) .تغطي ا ألنشطة املتعلقة ابإرساء البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت واملساعدة التقنية
عىل اس تخداهما اإاتحة أأدوات وخدمات تكنولوجيا املعلومات املتعلقة مبعاهدة الرباءات وتدريب املوظفني عىل اس تخداهما .ويشمل ذكل نظام تبادل البياانت الإلكرتونية ملعاهدة الرباءات (PCT-
 ،)EDIونظام اخلدمات الش بكية ملعاهدة الرباءات ( .)ePCTوسيتضمن جزء كبري من هذه املساعدة عروضا عن ا ألنظمة وتدريبا معليا لمتكني املس تخدمني من اإتقان هذه ا ألدوات والاس تفادة مهنا
اس تفادة اكمةل.
(ه) مساعدة البدلان اليت تنظر يف الانضامم اإىل معاهدة الرباءات (يشار اإلهيا ابحلرف "هاء" يف اجلداول) .يوفر املكتب ادلويل مساعدة خاصة للبدلان اليت تنظر يف الانضامم اإىل معاهدة الرباءات
ولدلول املتعاقدة اجلديدة .وتشمل تكل املساعدة توفري املعلومات للبدلان اليت ترغب يف أأن تصبح أأعضاء يف معاهدة الرباءات وتقدمي املشورة لها بشأأن اإدخال التعديالت عىل القانون الوطين قبل
انضامهما .كام يوفر املكتب ادلويل برانجما تدريبيا يف مرحةل ما بعد الانضامم لدلول املتعاقدة اجلديدة .وهذا يعين أأن املكتب ادلويل يزور البدل لإذاكء الوعي ابملعاهدة ونظام الرباءات ورشح ذكل
للعاملني يف اجملال القانوين ومؤسسات البحث والرشاكت ،وتقدمي املساعدة اإىل املكتب الوطين من أأجل التنفيذ الاكمل للمعاهدة والبدء يف العمل مككتب لتسمل الطلبات .ويقدم جزء أآخر من برانمج
ما بعد الانضامم فرصة للمسؤولني من ادلول املتعاقدة اجلديدة لتلقي التدريب العميل يف الويبو يف جنيف.
(و) مساعدة الإدارات ادلولية (يشار اإلهيا ابحلرف "واو" يف اجلداول) .ويف ا ألخري ،يقدم املكتب ادلويل املساعدة التقنية لدلول اليت تعمل إاكدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي .وتشمل
تكل املساعدة القيام بزايرة اإىل مكتب ينظر يف تقدمي طلب ليصبح اإدارة دولية وذكل من أأجل رشح الإجراءات واملتطلبات الالزمة للتعيني وحتديد اجملالت اليت ميكن فهيا اإجراء مزيد من العمل
التقين قبل تقدمي أأي طلب رمسي .وبعد التعيني ،ميكن تقدمي املساعدة التقنية لتدريب املسؤولني قبل أأن يبد أأ املكتب معلياته.
*

تدل عىل البدل أأو املكتب اذلي يشارك يف تقدمي املساعدة التقنية اإىل جانب املكتب ادلويل يف أأي حدث.
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التارخي

المتويل

نوع احلدث

املضمون

وصف احلدث

اجلهة (اجلهات) املشاركة
يف التنظمي

املاكن
أأصل املشاركني

نوع املشاركني

عدد
املشاركني

2-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء

حلقة معل وندوة عىل املس توى الوطين

السودان )(SD

السودان )(SD

مكتب

300

2-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء

حلقة معل وندوة عىل املس توى الوطين

عُامن )(OM

عُامن )(OM

مكتب

90

2-2019

املزيانية العادية

حلقة معل بشأأن
معاهدة الرباءات

جمي ،دال

تدريب متقدم عىل نظام الإيداع الإلكرتوين
ملعاهدة الرباءات

جنوب أأفريقيا )(ZA

جنوب أأفريقيا )(ZA

مكتب

17

2-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء

ندوات وطنية بشأأن معاهدة الرباءات

امجلهورية ادلومينيكية
)(DO

امجلهورية ادلومينيكية
)(DO

مس تخدمون

105

2-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء ،جمي

زايرة دراس ية اإىل الويبو بشأأن معاهدة
الرباءات

سويسا )(CH

كولومبيا )(CO
كوس تارياك )(CR
كواب )(CU
امجلهورية ادلومينيكية
)(DO
اإكوادور )(EC

مكتب

5

3-2019

املزيانية العادية

حلقة معل بشأأن
معاهدة الرباءات

جمي

تدريب موظفي مكتب تسمل الطلبات

الهند )(IN

الهند )(IN

مكتب

20

املكتب الوطين للملكية
الصناعية يف امجلهورية
ادلومينيكية
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التارخي

المتويل

نوع احلدث

املضمون

وصف احلدث

اجلهة (اجلهات) املشاركة
يف التنظمي

املاكن
أأصل املشاركني

نوع املشاركني

عدد
املشاركني

3-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء ،جمي،
هاء

ندوة وطنية بشأأن معاهدة الرباءات

بواتن )(BT

بواتن )(BT

مكتب +مس تخدمون

28

3-2019

املزيانية العادية

حلقة معل

جمي

حلقة معل حول الفحص املوضوعي يف
املرحةل الوطنية ملعاهدة الرباءات

البحرين )(BH

البحرين )(BH

مكتب

4

3-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء

ندوات متقدمة بشأأن معاهدة الرباءات يف
ش يزنين وهانغزو

الإدارة الوطنية للملكية
الفكرية يف الصني

الصني )(CN

الصني )(CN

مس تخدمون

250

4-2019

املزيانية العادية +أأخرى
الصندوق
الاستامئين/
الياابن

ابء ،جمي

تدريب أأثناء العمل لفاحيص الرباءات

املكتب املغريب للملكية
الفكرية

املغرب )(MA

جيبويت )(DJ

مكتب

3

4-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء

ندوة حول خدمات الويبو ومبادراهتا

اليوانن )(GR

اليوانن )(GR

مس تخدمون

141

4-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

جمي ،دال،
هاء

تدريب متقدم عىل نظام الإيداع ا إللكرتوين
ملعاهدة الرباءات وإاجراءات معاهدة الرباءات

ا ألردن )(JO

ا ألردن )(JO

مكتب

6
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المتويل

نوع احلدث

املضمون

وصف احلدث

4-2019

املزيانية العادية

دمع اإدارة البحث
ادلويل/اإدارة
الفحص المتهيدي
ادلويل بشأأن
معاهدة الرباءات

جمي ،دال،
واو

تدريب عىل نظام الإيداع الإلكرتوين ملعاهدة
الرباءات لفائدة اإدارة البحث ادلويل/اإدارة
الفحص المتهيدي ادلويل

4-2019

املزيانية العادية +أأخرى
الصندوق
الاستامئين/
الاحتاد ا ألفريقي

التارخي

اجلهة (اجلهات) املشاركة
يف التنظمي

املاكن
أأصل املشاركني

نوع املشاركني

عدد
املشاركني

الفلبني )(PH

الفلبني )(PH

مكتب

50

ابء ،جمي

تدريب أأثناء العمل لفاحيص الرباءات

مكتب امللكية الفكرية
ا ألسرتايل

أأسرتاليا )(AU

اإندونيس يا )(ID

مكتب

2

4-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء

ندوة جواةل بشأأن معاهدة الرباءات

مديرية حامية امللكية
الصناعية والتجارية
()DCIP

زمبابوي )(ZW

زمبابوي )(ZW
أ
املنظمة ا إلقلميية الفريقية
للملكية الفكرية )*(AP

جامعة  /معهد حبث +
مس تخدمون

60

4-2019

املزيانية العادية

أأخرى

ابء

عرض حول الإيداع يف اإطار معاهدة
الرباءات ونظام الإيداع الإلكرتوين اخلاص
هبا

الاحتاد الرويس
)(RU

الاحتاد الرويس )(RU

مكتب +مس تخدمون

90

4-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء ،جمي،
هاء

حلقة معل الويبو دون ا إلقلميية بشأأن
الفحص يف املرحةل الوطنية ملعاهدة الرباءات

مرص )(EG

مرص ()EG
العراق ()IQ
ليبيا ()LY
امجلهورية العربية السورية
()SY

مكتب

30

املكتب املرصي
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التارخي

المتويل

نوع احلدث

املضمون

وصف احلدث

اجلهة (اجلهات) املشاركة
يف التنظمي

املاكن
أأصل املشاركني

نوع املشاركني

عدد
املشاركني

5-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء ،جمي

ندوة وتدريب بشأأن معاهدة الرباءات

انميبيا )(NA

انميبيا )(NA

مكتب +مس تخدمون

40

5-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء ،جمي

ندوات بشأأن معاهدة الرباءات

فييت انم )(VN

فييت انم )(VN

مكتب +مس تخدمون

179

5-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

أألف ،ابء

ندوة وطنية بشأأن معاهدة الرباءات

نيجرياي )(NG

نيجرياي )(NG

جامعة  /معهد حبث +
مس تخدمون

30

5-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء

ندوة وطنية بشأأن نظام معاهدة الرباءات

الاحتاد الرويس
)(RU

الاحتاد الرويس )(RU

جامعة  /معهد حبث +
مس تخدمون

50

5-2019

الصندوق
الاستامئين/
كوراي

أأخرى

أألف ،واو

حلقة معل وطنية بشأأن البحث والفحص يف
جمال الاخرتاعات املتعلقة ابملوارد الوراثية

الفلبني )(PH

الفلبني )(PH
املكتب ا ألورويب
للرباءات )*(EP
مجهورية كوراي )*(KR
سويسا )*(CH

مكتب

30

6-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء

ندوة وطنية بشأأن معاهدة الرباءات

بريو )(PE

بريو )(PE
اإس بانيا )*(ES

جامعة  /معهد حبث +
مس تخدمون

70

مكتب الويبو يف روس يا

املعهد الوطين لدلفاع عن
املنافسة وحامية امللكية
الفكرية يف بريو
()INDECOPI
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التارخي

المتويل

نوع احلدث

املضمون

وصف احلدث

اجلهة (اجلهات) املشاركة
يف التنظمي

املاكن
أأصل املشاركني

نوع املشاركني

عدد
املشاركني

6-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء

ندوة وطنية بشأأن معاهدة الرباءات

املعهد الوطين للملكية
الصناعية )(INAPI

ش ييل )(CL

ش ييل )(CL
اإس بانيا )*(ES

جامعة  /معهد حبث +
مس تخدمون

326

6-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء ،دال

ندوات وطنية جواةل حول معاهدة الرباءات

مكتب الهند للملكية
الفكرية
غرفة التجارة والصناعة
الهندية (الهند)
أأسوشام (الهند)

الهند )(IN

الهند )(IN

مكتب  +جامعة  /معهد
حبث  +مس تخدمون

650

6-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

جمي ،دال

تدريب عىل الفحص الشلكي يف اإطار
معاهدة الرباءات ونظام الإيداع الإلكرتوين
اخلاص هبا

بيالروس )(BY

بيالروس )(BY

مكتب

12

6-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء ،دال

ندوة بشأأن معاهدة الرباءات

سانت كيتس ونيفس
)(KN

سانت كيتس ونيفس
)(KN

مكتب  +جامعة  /معهد
حبث  +مس تخدمون

25

7-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

هاء

ندوة تروجيية ملعاهدة الرباءات

املعهد الوطين للملكية
الصناعية-ا ألرجنتني

ا ألرجنتني )(AR

ا ألرجنتني )(AR
بريو )*(PE

مكتب  +جامعة  /معهد
حبث  +مس تخدمون

415

7-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

جمي ،دال،
هاء

ندوة إاقلميية حول معاهدة الرباءات لفائدة
البدلان ا ألفريقية الناطقة ابلربتغالية

معهد أأنغول للملكية
الصناعية

أأنغول )(AO

أأنغول )(AO
اكبو فريدي )(CV
موزمبيق )(MZ
سان تويم وبرينسييب

مكتب

25
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التارخي

المتويل

نوع احلدث

املضمون

وصف احلدث

اجلهة (اجلهات) املشاركة
يف التنظمي

املاكن
أأصل املشاركني
)(ST
قل
املنظمة ا إل ميية ا ألفريقية
للملكية الفكرية )*(AP
الربازيل )*(BR

نوع املشاركني

عدد
املشاركني

7-2019

املزيانية العادية

أأخرى

جمي ،هاء

حلقة معل وطنية لفاحيص الرباءات حول
تقامس العمل يف املرحةل الوطنية ملعاهدة
الرباءات ،املكتب الإثيويب للملكية الفكرية

اإثيوبيا )(ET

اإثيوبيا )(ET

مكتب

15

8-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء ،جمي،
هاء

ندوة إاقلميية بشأأن معاهدة الرباءات لفائدة
بدلان أأمرياك الالتينية

كوس تارياك )(CR

ا ألرجنتني )(AR
الربازيل )(BR
ش ييل )(CL
كولومبيا)(CO
كوس تارياك)(CR
كواب)(CU
امجلهورية ادلومينيكية
()DO
اإكوادور)(EC
السلفادور )(SV
غواتاميل )(GT
هندوراس)(HN
نياكراغوا )(NI
بامن )(PA
ابراغواي )(PY
بريو )(PE

مكتب

24
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التارخي

8-2019

المتويل

املزيانية العادية

نوع احلدث

أأخرى

املضمون

أألف ،جمي

وصف احلدث

اجامتع دون إاقلميي لفاحيص الرباءات يف
بدلان أأمرياك وامجلهورية ادلومينيكية بشأأن
تنفيذ دليل معاجلة طلبات الرباءات.

اجلهة (اجلهات) املشاركة
يف التنظمي

املاكن
أأصل املشاركني
أأوروغواي )(UY
فزنويال (امجلهورية
البوليفارية( ()VE
املكتب ا ألورويب
للرباءات)*(EP
املرشوع الرئييس للملكية
الفكرية (مكتب الاحتاد
ا ألورويب للملكية الفكرية)
)*(EM
الياابن )*(JP
اإس بانيا )*(ES
الولايت املتحدة
ا ألمريكية (*)US
كوس تارياك )(CR

كوس تارياك )(CR
امجلهورية ادلومينيكية
)(DO
السلفادور)(SV
غواتاميل )(GT
هندوراس )(HN
نياكراغوا )(NI
بامن )(PA
املرشوع الرئييس للملكية
الفكرية (مكتب الاحتاد
ا ألورويب للملكية الفكرية)

نوع املشاركني

مكتب

عدد
املشاركني

12
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التارخي

المتويل

نوع احلدث

املضمون

وصف احلدث

اجلهة (اجلهات) املشاركة
يف التنظمي

8-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء

ندوة وطنية بشأأن معاهدة الرباءات

9-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء ،جمي،
هاء

ندوة إاقلميية بشأأن معاهدة الرباءات لفائدة
ادلول ا ألعضاء يف رابطة أأمم جنوب رشيق
أآس يا ،ورابطة جنوب أآس يا للتعاون ا إلقلميي

مكتب الويبو يف
س نغافورة

9-2019

الصندوق
الاستامئين/
الياابن

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

جمي

ندوة إاقلميية بشأأن معاهدة الرباءات لفائدة
بدلان أأفريقية خمتارة

الهيئة املعنية ابلرشاكت
وامللكية الفكرية يف
بوتسواان

املاكن
أأصل املشاركني
)*(EM
اإس بانيا )*(ES
الولايت املتحدة
ا ألمريكية (*)US

نوع املشاركني

عدد
املشاركني

موزمبيق )(MZ

موزمبيق )(MZ
املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية
للملكية الفكرية )*(AP

مكتب

40

س نغافورة )(SG

بنغالديش )(BD
بواتن )(BT
اكمبوداي )(KH
الهند )(IN
مالزياي)(MY
ميامنار)(MN
ابكس تان )(PK
الفلبني )(PH
س نغافورة )(SG
رسي لناك )(LK
اتيلند )(TH
فييت انم )(VN

مكتب

13

بوتسواان )(BW

بوتسواان )(BW
غامبيا)(GM
غاان )(GH
كينيا )(KE

مكتب

45
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التارخي

9-2019

المتويل

نوع احلدث

املزيانية العادية

حلقة معل بشأأن
معاهدة الرباءات

املضمون

جمي

وصف احلدث

الفحص يف املرحةل الوطنية ملعاهدة الرباءات

اجلهة (اجلهات) املشاركة
يف التنظمي

املنظمة ا ألوروبية
الآس يوية للرباءات

املاكن
أأصل املشاركني
ليسوتو)(LS
مالوي)(MW
موريش يوس)(MU
موزمبيق )(MZ
رواندا )(RW
جنوب أأفريقيا )(ZA
مجهورية تزنانيا املتحدة
)(TZ
زمبابوي )(ZW
املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية
للملكية الفكرية )*(AP
الياابن )*(JP
الاحتاد الرويس
)(RU

أأرمينيا )(AM
أأذربيجان )(AZ
بيالروس )(BY
اكزاخس تان )(KZ
قريغزيس تان )(KG
الاحتاد الرويس )(RU
طاجيكس تان )(TJ
تركامنس تان)(TM
املنظمة ا ألوروبية
الآس يوية للرباءات )(EA

نوع املشاركني

مكتب

عدد
املشاركني

16
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التارخي

المتويل

نوع احلدث

املضمون

وصف احلدث

اجلهة (اجلهات) املشاركة
يف التنظمي

املاكن
أأصل املشاركني

نوع املشاركني

عدد
املشاركني

9-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء ،جمي

ندوة بشأأن امللكية الفكرية والابتاكرات

املكتب الكويب للملكية
الصناعية )(OCPI

كواب )(CU

كواب )(CU

مكتب  +جامعة  /معهد
حبث

50

9-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء ،جمي،
دال

تدريب متقدم عىل نظام الإيداع الإلكرتوين
ملعاهدة الرباءات لفائدة املاكتب ومقديم
الطلبات

معهد كينيا للملكية
الصناعية )(KIPI

كينيا )(KE

كينيا )(KE

مكتب  +جامعة  /معهد
حبث  +مس تخدمون

43

9-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء ،جمي،
دال

حلقة معل الويبو دون ا إلقلميية بشأأن معاهدة املديرية املعنية ابلتمنية
الرباءات لفائدة دول عربية خمتارة ومتعاقدة الصناعية ،ووزارة التجارة
والصناعة والس ياحة
يف معاهدة الرباءات

موريتانيا )(MR

جزر القمر )(KM
جيبويت )(DJ
موريتانيا)(MR

مكتب +مس تخدمون

50

9-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء

ندوات وطنية بشأأن تطوير نظام معاهدة
الرباءات

مكتب الويبو يف روس يا
ادلائرة الاحتادية للملكية
الفكرية
)(ROSPATENT

الاحتاد الرويس
)(RU

الاحتاد الرويس)(RU

جامعة  /معهد حبث +
مس تخدمون

20

9-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء

ندوة وطنية بشأأن تطوير نظام معاهدة
الرباءات

ادلائرة الاحتادية للملكية
الفكرية
)(ROSPATENT

الاحتاد الرويس
)(RU

الاحتاد الرويس)(RU

جامعة  /معهد حبث +
مس تخدمون

120

9-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء ،جمي

ندوة إاقلميية ملنظمة ا ألوروبية الآس يوية
للرباءات بشأأن معاهدة الرباءات

املنظمة ا ألوروبية
الآس يوية للرباءات

قريغزيس تان )(KG

أأرمينيا )(AM
أأذربيجان )(AZ
بيالروس )(BY
اكزاخس تان )(KZ
قريغزيس تان)(KG

مكتب +مس تخدمون

50
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التارخي

المتويل

10-2019

املزيانية العادية
 +الصندوق
الاستامئين/
الياابن

حلقة معل

10-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

دال

10-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء ،جمي

ندوة وطنية بشأأن معاهدة الرباءات

10-2019

املزيانية العادية

دمع اإدارة البحث
ادلويل/اإدارة

واو

بعثة استشارية اإىل املكتب ا ألورويب
الآس يوي للرباءات

نوع احلدث

وصف احلدث

اجلهة (اجلهات) املشاركة
يف التنظمي

املضمون

جمي

حلقة معل عن الفحص يف املرحةل الوطنية
ملعاهدة الرباءات

املنظمة ا ألفريقية للملكية
الفكرية

تدريب متقدم عىل نظام الإيداع الإلكرتوين
ملعاهدة الرباءات
املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية
للملكية الفكرية
مكتب خدمات التسجيل
يف أأوغندا

املاكن
أأصل املشاركني
مجهورية مودلوفا)(MD
الاحتاد الرويس)*(RU
طاجيكس تان )(TJ
تركامنس تان)(TM
أأوكرانيا )(UA
أأوزبكس تان ()UZ
املنظمة ا ألوروبية
الآس يوية للرباءات
)*(EA

نوع املشاركني

عدد
املشاركني

الاكمريون )(CM

املنظمة ا ألفريقية للملكية
الفكرية )(OA
الياابن )*(JP

مكتب

8

رومانيا )(RO

رومانيا )(RO

مكتب  +جامعة  /معهد
حبث  +مس تخدمون

22

أأوغندا )(UG

أأوغندا )(UG
املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية
للملكية الفكرية )*(AP
كينيا )*(KE

مكتب  +جامعة  /معهد
حبث  +مس تخدمون

45

الاحتاد الرويس
)(RU

املنظمة ا ألوروبية
الآس يوية للرباءات )(EA

مكتب

10
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التارخي

المتويل

نوع احلدث

املضمون

وصف احلدث

الفحص المتهيدي
ادلويل بشأأن
معاهدة الرباءات

اجلهة (اجلهات) املشاركة
يف التنظمي

املاكن
أأصل املشاركني

10-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء ،جمي،
هاء

حلقة معل دون إاقلميية بشأأن معاهدة
الرباءات

10-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء ،دال

تدريب متقدم عىل نظام الإيداع الإلكرتوين
ملعاهدة الرباءات لفائدة املكتب ومقديم
الطلبات

10-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء ،جمي،
دال

تدريب وطين متقدم لفائدة والكء براءات
الاخرتاع والعالمات التجارية بشأأن نظام
معاهدة الرباءات ونظام مدريد

هنغاراي)(HU

11-2019

املزيانية العادية

حلقة معل بشأأن
معاهدة الرباءات

ابء ،جمي،
دال

تدريب بشأأن معاهدة الرباءات

موزمبيق )(MZ

مصلحة حقوق امللكية
الفكرية يف اإكوادور
()SENADI

نوع املشاركني

عدد
املشاركني

ترينيداد وتوابغو
)(TT

أأنتيغوا وبربودا )(AG
برابدوس)(BB
بلزي)(BZ
جاماياك)(JM
سانت كيتس ونيفس
)(KN
ترينيداد وتوابغو)(TT
بريو )*(PE

مكتب  +جامعة  /معهد
حبث  +مس تخدمون

25

اإكوادور )(EC

اإكوادور )(EC

مكتب  +جامعة  /معهد
حبث  +مس تخدمون

62

هنغاراي)(HU
معهد فيسغراد للرباءات
)(XV

مكتب +مس تخدمون

80

موزمبيق )(MZ
ليسوتو)*(LS
أ
املنظمة ا إلقلميية الفريقية
للملكية الفكرية )*(AP

مكتب +مس تخدمون

30
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التارخي

المتويل

نوع احلدث

املضمون

وصف احلدث

اجلهة (اجلهات) املشاركة
يف التنظمي

املاكن
أأصل املشاركني

نوع املشاركني

عدد
املشاركني

11-2019

الصندوق
الاستامئين/
الياابن

حلقة معل

جمي

حلقة معل أأقالميية بشأأن اإدارة جودة حفص
الرباءات

مكتب براءات الياابن
مكتب الويبو يف الياابن

الياابن )(JP

الربازيل )(BR
الهند )(IN
اندونيس يا )(ID
مالزياي )(MY
املكس يك )(MX
الفلبني )(PH
س نغافورة )(SG
اتيلند)(TH
فييت انم )(VN
الياابن )*(JP

مكتب

18

11-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

هاء

ندوة الويبو-مجعية ا ألمريكتني للملكية
الصناعية ا إلقلميية اجلواةل

مجعية ا ألمريكتني للملكية
الصناعية )(ASIPI

ابراغواي )(PY

ابراغواي )(PY

مكتب +مس تخدمون

80

11-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء

ندوة الويبو-مجعية ا ألمريكتني للملكية
الصناعية ا إلقلميية اجلواةل

مجعية ا ألمريكتني للملكية
الصناعية )(ASIPI
امجلعية الربازيلية للملكية
الصناعية)(ABPI
مكتب الويبو يف الربازيل

الربازيل )(BR

الربازيل )(BR

مكتب +مس تخدمون

60

11-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء

ندوة الويبو-مجعية ا ألمريكتني للملكية
الصناعية ا إلقلميية اجلواةل

مجعية ا ألمريكتني للملكية
الصناعية )(ASIPI

كولومبيا )(CO

كولومبيا )(CO
املكتب ا ألورويب
للرباءات)*(EP

مس تخدمون

30
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التارخي

المتويل

نوع احلدث

املضمون

وصف احلدث

اجلهة (اجلهات) املشاركة
يف التنظمي

املاكن
أأصل املشاركني

نوع املشاركني

عدد
املشاركني

11-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء

ندوة الويبو-مجعية ا ألمريكتني للملكية
الصناعية ا إلقلميية اجلواةل

مجعية ا ألمريكتني للملكية
الصناعية )(ASIPI

املكس يك )(MX

املكس يك )(MX
املكتب ا ألورويب للرباءات
)(EP

مس تخدمون

30

11-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء ،دال

ندوات الويبو اجلواةل حول معاهدة الرباءات

مكتب الهند للملكية
الفكرية
احتاد الصناعة الهندي
()CII
أأسوشام (الهند)

الهند )(IN

الهند )(IN

مكتب  +جامعة  /معهد
حبث  +مس تخدمون

395

11-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء

ندوات وطنية بشأأن معاهدة الرباءات ونظام
مدريد

أأوكرانيا )(UA

أأوكرانيا )(UA

جامعة  /معهد حبث +
مس تخدمون

130

11-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء ،جمي

ندوة وطنية بشأأن معاهدة الرباءات وتدريب
يتعلق ابلشلكيات وفاحيص الرباءات

اتيلند )(TH

اتيلند )(TH

مكتب +مس تخدمون

138

11-2019

املزيانية العادية

حلقة معل

جمي

تدريب أأثناء العمل لفاحيص الرباءات

مجهورية لو
ادلميقراطية الشعبية
)(LA

مجهورية لو ادلميقراطية
الشعبية )(LA

مكتب

7

11-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

أألف ،ابء

حلقة معل وطنية بشأأن معاهدة الرباءات

ا ألردن )(JO

ا ألردن )(JO

جامعة  /معهد حبث +
مس تخدمون

200
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التارخي

المتويل

نوع احلدث

املضمون

وصف احلدث

اجلهة (اجلهات) املشاركة
يف التنظمي

املاكن
أأصل املشاركني

نوع املشاركني

11-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

دال

تدريب متقدم عىل نظام الإيداع الإلكرتوين
ملعاهدة الرباءات لفائدة مس تخديم املكتب

مجهورية مودلوفا
)(MD

مجهورية مودلوفا ) (MDمكتب

عدد
املشاركني
6

12-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء ،جمي،
دال

تدريب بشأأن معاهدة الرباءات

سيش يل )(SC

سيش يل )(SC

مكتب

10

12-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

جمي

بعثة خرباء اإىل مركز امللكية الصناعية

إايران (مجهورية -
الإسالمية) )(IR

إايران (مجهورية -
الإسالمية) )(IR

مكتب

70

12-2019

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

دال

بعثة خرباء بشأأن نظام الإيداع الإلكرتوين
ملعاهدة الرباءات

تونس )(TN

تونس )(TN

مكتب

20

[ييل ذكل املرفق الثاين]

PCT/WG/13/7 REV.
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املرفق الثاين

أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري مبارش عىل معاهدة الرباءات

(ا ألنشطة املنجزة حىت ا آلن يف عام /2020خطة العمل للفرتة املتبقية من عام )2020
حيتوي هذا املرفق عىل قامئة شامةل مجليع أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري مبارش عىل اس تخدام البدلان النامية ملعاهدة الرباءات ،واليت أأجريت حىت الآن يف عام  2020وتكل املزمع تنفيذها يف
الفرتة املتبقية من عام  ،2020ويه مصنّفة حبسب حمتوايت نشاط املساعدة التقنية املنجزة عىل النحو املرشوح أأيض ًا يف املالحظات المتهيدية للمرفق ا ألول أأعاله .ومل يُنفذ العديد من ا ألنشطة
اخملطط لها يف النصف ا ألول من عام  2020بسبب جاحئة كوفيد .19-وترد هذه ا ألحداث يف قسم منفصل من اجلدول مصحوبة ابملواعيد املقررة أأص ًال للنشاط.
المتويل

أأصل املشاركني

نوع املشاركني

عدد املشاركني

2-2020

املزيانية العادية+
الصندوق
الاستامئين/
الياابن

حلقة معل بشأأن
معاهدة الرباءات

جمي

حلقة معل عن الفحص يف املرحةل الوطنية
ملعاهدة الرباءات ،ومشاورات بشأأن اإدارة
تدريب فاحيص الرباءات

جنوب أأفريقيا )(ZA

جنوب أأفريقيا )(ZA

مكتب +
مس تخدمون

35

3-2020

املزيانية العادية

حلقة معل بشأأن
معاهدة الرباءات

جمي

تدريب بشأأن الفحص يف املرحةل الوطنية
ملعاهدة الرباءات

اكمبوداي )(KH

اكمبوداي )(KH

مكتب

5

3-2020

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

هاء

ندوة وبعثة تقيمي بشأأن معاهدة الرباءات

جاماياك )(JM

جاماياك )(JM

مكتب +
مس تخدمون

30

4-2020

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء

حلقة معل عن بُعد بشأأن الرباءات
الأجنبية ،مركز سكولكوفو للملكية
الفكرية يف موسكو

عىل الإنرتنت

الاحتاد الرويس)(RU

مس تخدمون

40

التارخي

املضمون

نوع احلدث

وصف احلدث

اجلهة (اجلهات) املشاركة يف
التنظمي

مكتب الويبو يف روس يا

املاكن
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المتويل

أأصل املشاركني

نوع املشاركني

عدد املشاركني

4-2020

املزيانية العادية

ندوة بشأأن معاهدة ابء
الرباءات

ندوة اإلكرتونية تتضمن مقدمة لنظام
معاهدة الرباءات ومزااي اإصدار الرباءات
يف اخلارج ابس تخدام نظام الإيداع
الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات

مكتب الويبو يف روس يا

عىل الإنرتنت

اكزاخس تان)(KZ
الاحتاد الرويس)(RU
أأوكرانيا ()UA

مس تخدمون

430

5-2020

املزيانية العادية

ندوة بشأأن معاهدة ابء
الرباءات

ندوة اإلكرتونية خاصة مبعاهدة الرباءات
بشأأن البحث ادلويل ،والبحث الإضايف
ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل

مكتب الويبو يف روس يا

عىل الإنرتنت

أأذربيجان ()AZ
اكزاخس تان)(KZ
قريغيس تان ()KG
الاحتاد الرويس)(RU
أأوكرانيا ()UA
أأوزبكس تان ()UZ

مس تخدمون

394

5-2020

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

عىل الإنرتنت

بامن ()PA

مس تخدمون

22

5-2020

املزيانية العادية

ندوة بشأأن معاهدة ابء
الرباءات

عىل الإنرتنت

بيالروس ()BY
قريغيس تان ()KG
اكزاخس تان)(KZ
الاحتاد الرويس)(RU
أأوكرانيا ()UA
أأوزبكس تان ()UZ

مس تخدمون

263

التارخي

املضمون

نوع احلدث

ابء ،جمي

وصف احلدث

اجلهة (اجلهات) املشاركة يف
التنظمي

تدريب عىل نظام الإيداع الإلكرتوين
ملعاهدة الرباءات
ندوة اإلكرتونية بشأأن عرض الإيداع
الإلكرتوين لطلب دويل بوساطة نظام
الإيداع الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات

مكتب الويبو يف روس يا

املاكن
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التارخي

المتويل

نوع احلدث

6-2020

املزيانية العادية

حلقة معل بشأأن
معاهدة الرباءات

املضمون
واو

وصف احلدث

اجلهة (اجلهات) املشاركة يف
التنظمي

املاكن

أأصل املشاركني

نوع املشاركني

تدريب عىل البحث ادلويل يف املرحةل
ادلولية :املراحل ا ألساس ية والإجراءات
واس امترات معاهدة الرباءات

عىل الإنرتنت

املكتب ا ألورويب الآس يوي مكتب
للرباءات

عدد املشاركني
28

7-2020

املزيانية العادية

ندوة بشأأن معاهدة ابء
الرباءات

ندوة اإلكرتونية بشأأن التعديالت بناء عىل مكتب الويبو يف روس يا
معاهدة الرباءات

عىل الإنرتنت

أأرمينيا )(AM
اإس تونيا ()EE
اكزاخس تان )(KZ
قريغزيس تان )(KG
مجهورية مودلوفا )(MD
الاحتاد الرويس )(RU
طاجيكس تان)(TJ
أأوكرانيا ()UA

مس تخدمون

187

7-2020

املزيانية العادية

ندوة بشأأن معاهدة ابء
الرباءات

مكتب الويبو يف روس يا

عىل الإنرتنت

أأرمينيا )(AM
بيالروس ()BY
اإس تونيا ()EE
اكزاخس تان )(KZ
قريغزيس تان )(KG
مجهورية مودلوفا)(MD
الاحتاد الرويس )(RU
سويسا ()CH
طاجيكس تان)(TJ
تركيا ()TR
أأوكرانيا ()UA

مس تخدمون

142

ندوة اإلكرتونية خاصة مبعاهدة الرباءات
بشأأن الإعالانت والرسوم والتخفيضات
يف رسوم حمددة
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التارخي

المتويل

نوع احلدث

املضمون

وصف احلدث

اجلهة (اجلهات) املشاركة يف
التنظمي

املاكن

أأصل املشاركني

نوع املشاركني

عدد املشاركني

مس تخدمون

86

مكتب

12

218

125

7-2020

املزيانية العادية

ندوة بشأأن معاهدة ابء
الرباءات

ندوة خاصة مبعاهدة الرباءات كجزء من وزارة تمنية الاقتصاد
ا ألس بوع ا ألوكراين للتوعية ابمللكية الفكرية والتجارة والزراعة يف أأوكرانيا
عىل الإنرتنت

عىل الإنرتنت

7-2020

املزيانية العادية

ندوة بشأأن معاهدة جمي
الرباءات

ندوة اإلكرتونية وطنية خاصة مبعاهدة
الرباءات لفائدة املكتب الوطين للملكية
الفكرية يف رسي لناك

عىل الإنرتنت

رسي لناك ()LK

7-2020

املزيانية العادية

ندوة بشأأن معاهدة ابء
الرباءات

ندوة اإلكرتونية بشأأن ادلخول يف املرحةل
الوطنية

مكتب الويبو يف روس يا

عىل الإنرتنت

أأرمينيا )(AM
بيالروس ()BY
اإس تونيا ()EE
أأملانيا ()DE
قريغزيس تان )(KG
اكزاخس تان)(KZ
مجهورية مودلوفا)(MD
الاحتاد الرويس )(RU
طاجيكس تان)(TJ
أأوكرانيا ()UA
الولايت املتحدة ا ألمريكية
()US

مس تخدمون

7-2020

املزيانية العادية

ندوة بشأأن معاهدة ابء
الرباءات

ندوة اإلكرتونية بشأأن معاهدة الرباءات

جسل امللكية الفكرية يف
غواتاميل

عىل الإنرتنت

غواتاميل ()GT

مس تخدمون

أأوكرانيا ()UA
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التارخي

المتويل

نوع احلدث

املضمون

املاكن

أأصل املشاركني

نوع املشاركني

عدد املشاركني

وصف احلدث

اجلهة (اجلهات) املشاركة يف
التنظمي

املكس يك ()MX

جامعة/معهد
جبث

60

7-2020

املزيانية العادية

ندوة بشأأن معاهدة ابء
الرباءات

ندوة اإلكرتونية بشأأن معل احتاد معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات يف الويبو بوصفها
واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة

اجلامعة املس تقةل يف اكرمني
( Universidad
Autónoma del
)Carmen

عىل الإنرتنت

مس تخدمون

208

8-2020

املزيانية العادية

ندوة بشأأن معاهدة ابء
الرباءات

معاهدة الرباءات لفائدة املؤسسات

املعهد الوطين لدلفاع عن
املنافسة وحامية امللكية
الفكرية يف بريو

عىل الإنرتنت

أأنغول ()AO
ا ألرجنتني )(AR
ش ييل )(CL
كولومبيا)(CO
كوس تارياك)(CR
اإكوادور)(EC
غينيا الاس توائية ()GQ
غواتاميل )(GT
املكس يك ()MX
نياكراغوا )(NI
بامن )(PA
بريو )(PE
بريو )*(PE
اإس بانيا )*(ES
الولايت املتحدة ا ألمريكية
(*)US

مس تخدمون

66

8-2020

املزيانية العادية

ندوة بشأأن معاهدة ابء
الرباءات

أأس ئةل و أأجوبة مبارشة بشأأن معاهدة
الرباءات لفائدة همنيي امللكية الفكرية يف
بدلان رابطة أأمم جنوب رشق أآس يا.

مكتب الويبو يف
س نغافورة

عىل الإنرتنت

برواني دار السالم)(BN
اكمبوداي ()KH
اإندونيس يا ()ID
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التارخي

المتويل

نوع احلدث

املضمون

وصف احلدث

اجلهة (اجلهات) املشاركة يف
التنظمي

املاكن

أأصل املشاركني

نوع املشاركني

عدد املشاركني

مجهورية لو ادلميقراطية
الشعبية )(LA
مالزياي)(MY
ميامنار)(MN
الفلبني )(PH
س نغافورة )(SG
اتيلند )(TH
فييت انم )(VN
8-2020

املزيانية العادية

ندوة بشأأن معاهدة ابء ،جمي
الرباءات

ندوة اإلكرتونية بشأأن معاهدة الرباءات
لفائدة الواكةل اجلزائرية ANVREDET
واملس تخدمني اجلزائريني

عىل الإنرتنت

اجلزائر ()DZ

جامعة/معهد
جبث +
مس تخدمون

50

8-2020

املزيانية العادية

ندوة بشأأن معاهدة جمي ،دال
الرباءات

ندوة اإلكرتونية بشأأن نظام الإيداع
الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات لفائدة ماكتب
امللكية الفكرية

عىل الإنرتنت

اجلزائر ()DZ
المنسا ()AT
مرص ()EG
الهند ()IN
املغرب ()MA
الرنوجي ()NO
تركيا ()TR

مكتب

19

8-2020

املزيانية العادية

ندوة بشأأن معاهدة جمي
الرباءات

ندوة اإلكرتونية بشأأن معاهدة الرباءات –
مس تجدات معاهدة الرباءات وأآخر
تطوراهتا لفائدة مكتب امللكية الفكرية يف
الفلبني

عىل الإنرتنت

الفلبني ()PH

مكتب

60
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التارخي

المتويل

املضمون

نوع احلدث

وصف احلدث

اجلهة (اجلهات) املشاركة يف
التنظمي

املاكن

أأصل املشاركني

نوع املشاركني

9-2020

املزيانية العادية

ندوة بشأأن معاهدة هاء
الرباءات

ندوة اإلكرتونية بشأأن معاهدة الرباءات
لفائدة املس تخدمني احملمتلني

عىل الإنرتنت

جاماياك ()JM

مس تخدمون

9-2020

املزيانية العادية

ندوة بشأأن معاهدة ابء
الرباءات

ندوة اإلكرتونية بشأأن معاهدة الرباءات
لفائدة اجلامعات ومؤسسات البحث

عىل الإنرتنت

تونس ()TN

جامعة/معهد
جبث

9-2020

املزيانية العادية

جمي

برانمج تدريب تعاوين لتدريب فاحيص
الرباءات يف أأمرياك الالتينية – برانمج
جترييب من أأجل التدريب عىل حفص
الابتاكرات القامئة عىل احلاسوب

عىل الإنرتنت

الربازيل ()BR
ش ييل ()CL
كولومبيا ()CO
كوس تارياك ()CR
امجلهورية ادلومينيكية
()DO
السلفادور ()SV
غواتاميل ()GT
هندوراس ()HN
املكس يك ()MX
نياكراغوا ()NI
بامن ()PA
بريو (*)PE
كندا (*)CA
املكتب ا ألورويب للرباءات
()EP
الياابن (*)JP
اإس بانيا (*)ES

مكتب

حلقة معل

عدد املشاركني
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التارخي

المتويل

وصف احلدث

اجلهة (اجلهات) املشاركة يف
التنظمي

نوع احلدث

املضمون

9-2020

املزيانية العادية

ندوة بشأأن معاهدة ابء
الرباءات

ندوة اإلكرتونية بشأأن معاهدة الرباءات –
نظام معاهدة الرباءات :ا ألخطاء
الاعتيادية اليت يرتكهبا املودعون اإابن
املرحةل ادلولية وبعدها

مكتب الويبو يف روس يا
ادلائرة الاحتادية للملكية
الفكرية يف الاحتاد الرويس

أأصل املشاركني

املاكن

نوع املشاركني

عدد املشاركني

الولايت املتحدة ا ألمريكية
(*)US
مس تخدمون

عىل الإنرتنت

الاحتاد الرويس ()RU

9-2020

املزيانية العادية

ندوة بشأأن معاهدة جمي
الرباءات

ندوة اإلكرتونية بشأأن معاهدة الرباءات –
مقدمة لنظام معاهدة الرباءات ومزااي
اإصدار الرباءات يف اخلارج ابس تخدام
نظام معاهدة الرباءات

عىل الإنرتنت

طاج

يكس تان ()TJ

9-2020

املزيانية العادية

ندوة بشأأن معاهدة ابء
الرباءات

ندوة اإلكرتونية لأاكدميية امللكية الفكرية يف مكتب الويبو يف روس يا
مركز سكولكوفو للملكية
سكولكوفو :مقدمة لنظام معاهدة
الفكرية
الرباءات

عىل الإنرتنت

الاحتاد الرويس ()RU

جامعة/معهد
حبث+
مس تخدمون

10-2020

املزيانية العادية

ندوة بشأأن معاهدة ابء ،جمي
الرباءات

ندوة اإلكرتونية بشأأن معاهدة الرباءات
لفائدة املوظفني يف مكتب امللكية الفكرية،
واملس تخدمني

عىل الإنرتنت

ُعامن ()OM

مكتب+
مس تخدمون

10-2020

املزيانية العادية

ندوة بشأأن معاهدة جمي
الرباءات

ندوة اإلكرتونية بشأأن معاهدة الرباءات

عىل الإنرتنت

أأنغول )(AO
اكبو فريدي )(CV
موزامبيق )(MZ
سان تويم وبرينسييب
)(ST

مكتب

املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية
للملكية الفكرية

مكتب

20
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التارخي

المتويل

املضمون

نوع احلدث
جمي

11-2020

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

11-2020

املزيانية العادية

ندوة بشأأن معاهدة ابء ،جمي
الرباءات

11-2020

املزيانية العادية

حلقة معل بشأأن
معاهدة الرباءات

جمي

وصف احلدث

اجلهة (اجلهات) املشاركة يف
التنظمي

املاكن

أأصل املشاركني

نوع املشاركني

زايرة دراس ية بشأأن معاهدة الرباءات

عىل الإنرتنت

ا ألردن ()JO

مكتب

ندوة اإلكرتونية بشأأن معاهدة الرباءات
لفائدة املوظفني يف مكتب امللكية الفكرية
واملس تخدمني

عىل الإنرتنت

السودان ()SD

مكتب+
مس تخدمون

حلقة معل دون إاقلميية بشأأن معاهدة
الرباءات لفائدة دول عربية خمتارة

عىل الإنرتنت

اجلزائر ()DZ
البحرين ()BH
جزر القمر )(KM
جيبويت )(DJ
مرص ()EG
ليبيا )(LY
موريتانيا)(MR
املغرب ()MA
ُعامن ()OM
قطر ()QA
اململكة العربية السعودية
()SA
السودان ()SD
تونس ()TN
الإمارات العربية املتحدة
()AE

مكتب

عدد املشاركني
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التارخي

المتويل

املضمون

نوع احلدث

وصف احلدث

اجلهة (اجلهات) املشاركة يف
التنظمي

املاكن

أأصل املشاركني

11-2020

املزيانية العادية

حلقة معل بشأأن
معاهدة الرباءات

جمي ،هاء

حلقة معل دون إاقلميية بشأأن معاهدة
الرباءات لفائدة دول عربية خمتارة

عىل الإنرتنت

العراق ()IQ
ا ألردن ()JO
لبنان ()LB
امجلهورية العربية السورية
()SY
المين ()YE

12-2020

املزيانية العادية

أأخرى

جمي

اجامتع خرباء معاهدة الرباءات لفائدة
مكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون
دلول اخلليج العربية

عىل الإنرتنت

مكتب براءات الاخرتاع
جمللس التعاون دلول اخلليج
العربية)(GC

نوع املشاركني
مكتب

ا ألنشطة امللغاة بسبب جاحئة كوفيد19-
1-2020

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء ،جمي

ندوة وتدريب عىل الصعيد الوطين بشأأن
معاهدة الرباءات

نيجرياي )(NG

نيجرياي )(NG

مكتب +
مس تخدمون

2-2020

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء ،جمي ،دال

تدريب متقدم عىل نظام الإيداع
الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات لفائدة
مس تخديم مكتب امللكية الفكرية يف
فييت انم ومقديم الطلبات احملليني ،يف
هانوي

فييت انم )(VN

فييت انم )(VN

مكتب +
مس تخدمون

3-2020

املزيانية العادية

حلقة معل بشأأن
معاهدة الرباءات

جمي ،دال

تدريب عىل نظام الإيداع الإلكرتوين
ملعاهدة الرباءات

أأوغندا )(UG

أأوغندا )(UG

مكتب

عدد املشاركني
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التارخي

المتويل

املضمون

نوع احلدث

وصف احلدث

اجلهة (اجلهات) املشاركة يف
التنظمي

املاكن

أأصل املشاركني

نوع املشاركني

3-2020

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

جمي

زايرة دراس ية اإىل الويبو بشأأن معاهدة
الرباءات

سويسا )(CH

ا ألردن )(JO

مكتب

3-2020

املزيانية العادية

حلقة معل وندوة
بشأأن معاهدة
الرباءات

ابء ،جمي

اخلدمات الإلكرتونية ملعاهدة الرباءات
ونظام مدريد لفائدة حمايم الرباءات
والعالمات التجارية

اإس تونيا )(EE

اإس تونيا )(EE

مكتب +
مس تخدمون

7-2020

املزيانية العادية

ندوة بشأأن معاهدة ابء
الرباءات

امجلهورية التش يكية
)(CZ

امجلهورية التش يكية ) (CZمس تخدمون

ندوة اإلكرتونية وطنية متقدمة بشأأن نظام
معاهدة الرباءات ونظام مدريد

مكتب امجلهورية التش يكية
للملكية الصناعية

[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

عدد املشاركني

