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PCT/WG/14/17 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2021يونيو  2 التارخي:

 الرباءاتالتعاون بشأن عاهدة الفريق العامل مل
 

 عشرة الرابعةالدورة 
 2021 يونيو 17اإىل  14جنيف، من 

  الرباءاتالتعاون بشأن معاهدة تنسيق املساعدة التقنية يف إطار 
عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

 الرباءاتالتعاون بشأأن معاهدة املساعدة التقنية يف اإطار  أأنشطة

عىل جعل التقارير بشأأن مرشوعات املساعدة التقنية املتعلقة  2012اتفق الفريق العامل يف دورته اخلامسة يف  .1

من الوثيقة  20)معاهدة الرباءات( بندا منتظام يف جدول أأعامل دوراته املقبةل )انظر الفقرة  الرباءات التعاون بشأأن عاهدةمب

PCT/WG/5/21.) 

ىل الفريق العامل، يف  .2 تضمن معلومات عن ت الحقة هل، وثيقة معل الورات لك دورة من ادلوقدم املكتب ادلويل اإ

البدلان النامية، اليت لها تأأثري مبارش عىل اس تخدام هذه البدلان أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات لفائدة 

خطة معل تشمل الأنشطة املزمع تنفيذها يف الفرتة املتبقية من الس نة ذات الصةل )عىل سبيل املثال، و ملعاهدة الرباءات، 

ىلاملقد   PCT/WG/13/7 Revانظر الوثيقة   (.عرشة الثالثة دورتهيف الفريق العامل  مة اإ

ا املكتب ادلويل يف اضطلع هبدم هذه الوثيقة معلومات عن أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات اليت وتق .3

شطة . وفضاًل عن أأن 2021يف الفرتة املتبقية من عام اخملطط لها تعرض الأنشطة و ، 2021وحىت الآن يف عام  2020 عام
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، تعرض الوثيقة املس تجدات اخلاصة اس تخدام البدلان النامية ملعاهدة الرباءاتبارش عىل امل تأأثري ذات ال املساعدة التقنية 

 ملساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات اليت جتري حتت اإرشاف هيئات الويبو الأخرى.اب

 أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري مبارش عىل اس تخدام البدلان النامية ملعاهدة الرباءات

هذه الوثيقة معلومات بشأأن أأنشطة املساعدة التقنية اليت تؤثر عىل اس تخدام البدلان ل رفقني الأول والثاين يرد يف امل .4

مجيع أأنشطة املساعدة التقنية اليت يكون أأحد املس تفيدين مهنا عىل الأقل من  تدرجأ  النامية ملعاهدة الرباءات تأأثريا مبارشا؛ و 

من جدول رسوم املعاهدة، اذلي دخل حزي  5وم معاهدة الرباءات وفقا للبند البدلان املؤهةل للحصول عىل ختفيض يف رس

، بيامن 2020. ويتضمن املرفق الأول قامئة شامةل جبميع أأنشطة املساعدة التقنية اليت نُفذت يف عام 2020 يناير 1النفاذ يف 

لفرتة املتبقية من االأحداث اخملطط لها يف رض يعو اليت نُفذت حىت الآن،  2021لعام يقدم املرفق الثاين قامئة جبميع الأنشطة 

ىل  5هذه املساعدة التقنية وتقدميها، انظر الفقرات من ل تخطيط ال وملزيد من املعلومات الأساس ية عن . 2021عام  من  11اإ

 .PCT/WG/6/11الوثيقة 

 تقدمي املساعدة التقنية عن بُعد

كتب ادلويل املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات ، قدم امل 19-كوفيداذلي شهد تفيش جاحئة  2020منذ مارس  .5

ىل السفر من أأجل املشاركة والاجامتعات عن بُعد. من خالل تنظمي مجموعة من الفعاليات فقد ، ومبا أأن الأفراد ل حيتاجون اإ

قبل انعقادها بوقت شعار توجيه الإ الفعاليات مع  تنظمي وقد أأمكن .من املشاركني أأكرب جذبت بعض هذه الأنشطة عدداً 

ة الندوات الش بكية عىل . قصري نوعا ما وعىل عكس الفعاليات اليت تتطلب حضورًا خشصيًا وتس متر يومني، تقترص مد 

من ذكل.  ويُعترب التفاعل بني املدرب واملشاركني أأكرث صعوبة  أأقلساعتني اإىل ثالث ساعات وقد يس تغرق بعضها وقتًا 

ء اذلي يزيد من صعوبة تبادل الآراء وشد  انتباه املشاركني. وعالوة عىل ذكل، ميكن أأن يكون البيئة الافرتاضية اليش تواجه

خالل اليوم لتقدمي املساعدة التقنية.  يناملشاركون يف مناطق زمنية تفصلها عن جنيف عدة ساعات مما يُقل ص الإطار الزم

ا موضوعا معي نا، مما مينح تغطي لك واحدة مهنسات عىل عدة جل املساعدة التقنية الش بكية تقدمي  ولتعويض ذكل، ميكن

دوةل الانضامم  كأن تعزتم ،مىت غاب الإملام ابملادةوميكن أأن تكون هذه مزية . املشاركني وقتًا لستيعاب املواد بني اجللسات

 ملدى صعوبة نظراً تلفة ميكن أأيًضا عقد عدة جلسات لتقدمي مواد مماثةل بلغات م و  .مؤخًرا انضامهما أأو معاهدة الرباءاتاإىل 

جراء ش بكية. الرتمجة الفورية عىل منصة  اليت تتضمن مساعدة معلية للمس تخدمني واليت نشطة الأ ومع ذكل، مل يتسن اإ

نشاءعىل  تنطوي . وابلتايل، فاإن املساعدة أأدوات وخدمات تكنولوجيا املعلومات املتعلقة مبعاهدة الرباءات والتدريب علهيا اإ

  ليست ابلرضورة بدياًل للمساعدة التقنية الشخصية. التقنية عن بُعد

ىل  5وتناقش الفقرات من  .6 مزيًدا من التفاصيل عن جتارب تقدمي املساعدة  PCT/WG/13/7 REVمن الوثيقة  8اإ

 التقنية عن بُعد.

 جريت حتت اإرشاف هيئات الويبو الأخرىأأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات اليت أ  

من معاهدة  51عليه املادة  تنص وحس امب، PCT/WG/6/11من الوثيقة  13و 12هو مبني يف الفقرتني  كام .7

 ُ تتجاوز الأنشطة اليت  ،فذ العديد من أأنشطة املساعدة التقنية اليت تتعلق بتطوير أأنظمة الرباءات يف البدلان الناميةالرباءات، ن

حتت اإرشاف هيئات الويبو الأخرى )غري معاهدة  ،امية ملعاهدة الرباءاتاليت تؤثر تأأثريا مبارشا عىل اس تخدام البدلان الن
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عية الرباءات(، ولس امي اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )جلنة التمنية( واللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة املعايري( واجل 

 العامة للويبو.

ملشاريع يتجاوز نطاق هذه الوثيقة، تقدم الفقرات التالية بعض وملا اكن عرض قامئة مفصةل جبميع تكل الأنشطة وا .8

ىل الربانم الأمثةل عىل تكل الأنشطة واملشاريع طار الربانمج واملزيانية للثنائية  جمع الإشارة اإ . 2020/2021ذي الصةل يف اإ

آخرها الوثيقةو  2013الواثئق املتعلقة بتنس يق املساعدة التقنية دلورات الفريق العامل منذ عام  تويوحت   أ

PCT/WG/13/7 Rev أأيضاً  عرشة، تفاصيل عن هذه الأنشطة الثالثةدلورة ل. 

 حتت مسؤولية قطاع البنية التحتية العاملية" امللكية الفكرية "حلول الأعامل ملاكتب 15يشمل الربانمج  (أأ )

خاصة يف البدلان النامية، لإدارة حقوق ، املاكتبهذه اإىل حتسني اخلدمات اليت تقدهما  تريم، أأنشطة واملنصات

مكتًبا للملكية الفكرية يف مجيع أأحناء  90تقدم الويبو املساعدة التقنية لأكرث من و  رباءات.الامللكية الفكرية، مبا يف ذكل 

 هاص العامل من خالل منصة لإدارة امللكية الفكرية، واليت تتيح لهذه املاكتب تلقي طلبات حقوق امللكية الفكرية وف 

برجميات ، أأطلقت الويبو رمسًيا حزمة 2021أأبريل  20 ويف .من املس تخدمني يف مجيع أأحناء العامل ،هاونرش  هاوتسجيل 

 لملكية الفكرية لإدارة ماكتب امللكية الفكرية، حيث أأصبحت الأردن أأول دوةل عضو تس تخدم الأداة.مكتبية حسابية ل 

أأدوات حديثة عىل الإنرتنت لتقدمي مزااي جديدة  لملكية الفكريةجلديدة ل الربجميات املكتبية السحابية احزمة وتُوظف 

تقنيات حسابية من شأأهنا متكني خدمات أأكرث أأمااًن وموثوقية وبواابت فعاةل.  مملاكتب امللكية الفكرية املشاركة ابس تخدا

   الفكرية.يوفر موقع الويبو الإلكرتوين مزيًدا من املعلومات حول حلول أأعامل مكتب امللكية و 

واملنصات "قواعد البياانت العاملية" حتت مسؤولية قطاع البنية التحتية العاملية  13من الربانمج جزء تضمن ي  (ب)

ماكنية تو  .معاهدة الرباءات العرش نرشجبميع لغات  املتاحةقاعدة بياانت ركن الرباءات  ىل أأكرث من  النفاذوفر اإ  96اإ

ذكل  ويشملمعاهدة الرباءات،  من طلبات مليون طلب منشور 4.1مليون وثيقة براءة مبا يف ذكل أأكرث من 

قلمييًا،  و مكتبًا وطنياً  72مجموعات من   معاجلةفر معلومات عن اتتو و ميكن البحث يف كثري مهنا بنسق النص الاكمل. و اإ

قلمييا.  80 ا عددهمليف املرحةل الوطنية عاهدة امل املودعة بناء عىل الطلبات ىل  الآن وميكن النفاذ مكتبا وطنيا واإ أأكرث اإ

ضافة  عقبركن الرباءات يف ( )ببليوغرافية ونصوص اكمةل( NPLرباءات )ال خالفمن واثئق وثيقة  54 000 من اإ

ن تتضمن قاعدة بياانت ركو . Springer Nature التابع دلار النرش، Nature.com موقع املفتوح عىل النفاذحمتوى 

 معاهدة الرباءات  لك منواثئق الرباءات عرباليت تقدم معلومات عن رباءات ال أأرسالرباءات الآن أأيًضا بياانت 

 .اتفاقية ابريس اتمسار و 

البرشية  وتكوين الكفاءاتأأنشطة التدريب  التمنية،سؤولية قطاع م  حتت"أأاكدميية الويبو"  11ر الربانمج يوف   (ج)

اذلي يوفر التدريب من خالل برانمج التطوير املهين  ويُقدم. نتقةلمنوًا والبدلان امل  قلالأ لبدلان النامية والبدلان لفائدة ا

رس الصيفية للطالب اوبرانمج املد تدريبات بشأأن امللكية الفكرية للمسؤولني احلكوميني واملسؤولني يف القطاع العام،

مزيًدا من  الإلكرتوينيقدم موقع الويبو و  عن بعد. ميوبرانمج التعل اكدميية،الأ وبرانمج املؤسسات  الش باب،واملهنيني 

. وُُسل زايدة عدد 2020 لعام مبا يف ذكل التقرير الس نوي لأاكدميية الويبو، برامج أأاكدميية الويبوعن املعلومات 

ىل موقع أأاكدميية الويبو ب  24املشاركني يف ادلورة بنس بة  مقارنة  2020ابملائة يف عام  37نس بة ابملائة كام زاد النفاذ اإ

 .2019بعام 
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وحتتوي هذه  .الويبو اليت تضطلع هبا يف موقعوميكن احلصول عىل معلومات عامة عن أأنشطة املساعدة التقنية  (د)

املتوفرة ابلإنلكزيية والفرنس ية  (IP-TAD)الصفحة عىل رابط لقاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية 

 الإس بانية.و 

 طريقة معل نظام معاهدة الرباءات فامي خيص تنظمي املساعدة التقنية لفائدة البدلان النامية

فامي خيص حتقيق  معاهدة الرباءاتبشأأن أأداء  2012الفريق العامل يف دورته اخلامسة املعقودة يف  عقب مناقشات .9

 اً قدم املكتب ادلويل حتديث(، PCT/WG/5/6الوثيقة  )انظرأأهدافه بشأأن تنظمي املساعدة التقنية لفائدة البدلان النامية 

 ( يف ادلورات الالحقة للفريق العامل.CDIPللمناقشات حول املساعدة التقنية يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )

ىل  10الفقرات من  ويرد يف  تهدوريف لعامل لفريق ااذلي أأجنزه اهذا التحديث  PCT/WG/13/7 REVمن الوثيقة  17اإ

 .2020يف أأكتوبر املنعقدة الثالثة عرشة 

طار البند الفرعي من وثيقتني  2020اليت عقدت يف نومفرب جلنة التمنية يف دروهتا اخلامسة والعرشين  انقشتو .10 يف اإ

بشأأن  ونيةالإلكرت جدول الأعامل "املساعدة التقنية للويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية"، وهام تقرير عن الندوات 

بشأأن املساعدة التقنية )الوثيقة  الإلكرتونيةتقيمي ندوات الويبو عن ( وتقرير CDIP/25/3املساعدة التقنية )الوثيقة 

CDIP/25/4 لكرتونيةعقد ندوات التمنية "وقررت أأن تواصل أأمانة جلنة  هبذين التقريرين(. وأأحاطت اللجنة علام ىل ، اإ اإ

تتعلق هذه التوصيات مبا و " .والتعليقات اليت قدمهتا ادلول الأعضاء CDIP/25/4يف الوثيقة مراعاة التوصيات الواردة  جانب

م« 2؛ "واجلهور املس هتدف الندوات الإلكرتونيةأأهداف  "1"ييل:  الرتوجي "4"القيود التقنية؛  "3"املعلومات؛ احملرز يف  التقدُّ

أأيضا عىل أأن تقدم  التمنية زايدة تبادل املعلومات. ووافقت جلنة "6"الإطار الزمين واملوارد؛  "5"ونرشها؛  الإلكرتونيةللندوة 

يف  الإلكرتونية ندواتال ادلول الأعضاء بشأأن اسرتاتيجية تقدمي  توجهياتالأمانة وثيقة يف دورهتا القادمة من أأجل الامتس 

السادسة والعرشين اليت س تعقد يف الفرتة من  هتايف دور التمنية جلنةستناقشها اليت  ،CDIP/26/6حتدد الوثيقة و املس تقبل. 

ىل  26  الاسرتاتيجية املقرتحة. ،2021يوليو  30اإ

ىل الإحاطة علامً  .11 ن الفريق العامل مدعو اإ  اإ

 مبضمون هذه الوثيقة.

[اناملرفقذكل  يلي]
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 املرفق الأول

 

 املساعدة التقنية اليت لها تأأثري مبارش عىل معاهدة الرباءات أأنشطة

 (2020)منفذة يف 

ويه ُمصن فة حبسب حمتوايت نشاط  ،2020ات واليت أأجريت يف حيتوي هذا املرفق عىل قامئة شامةل جليع أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري مبارش عىل اس تخدام البدلان النامية ملعاهدة الرباء

 املساعدة التقنية املنجزة عىل النحو التايل:

لهيا ابحلرف "أألف" يف اجلداول( )أأ( حامية الرباءات ونظام الرباءات ادلويل بصفة عامة وتشمل  عن. الأنشطة اليت تنطوي عىل توفري املعلومات املعلومات العامة املتعلقة ابلرباءات )يشار اإ

يداع طلبات الرباءات، الأحداث اليت جتري فهيا احملاداثت بشأأن جوانب نظام الرباءات اليت ل تقترص عىل معاهدة الرباءات فقط. وميكن أأن يشمل ذكل عروضا لتقد مي نظام الرباءات مثل كيفية اإ

الرسية ابعتبارها رسا جتاراي. وتشمل  يك يكون اخرتاع ما أأهال للحامية برباءة، وفوائد امحلاية ابلرباءات، والبدائل املمكنة مثل مناذج املنفعة وحامية املعلومات التجاريةوالرشوط القانونية الرئيس ية ل

قلميية، وأأمهية املعلومات املتعلقة ابلرباء ىل املعلومات التقنية وموضوعات أأكرث تفصيال مثل املوضوعات الأخرى املتناوةل أأنظمة الرباءات الوطنية والإ ات ودورها، مبا يف ذكل مبادرات تيسري النفاذ اإ

آراهئمصياغة الرباءات. ويف بعض الأحداث، تُعطى معلومات بشأأن امحلاية الاسرتاتيجية لالخرتاعات ودور الرباءات يف نقل التكنولوجيا من قبل م  عن القضااي  تحدثني من منظامت أأخرى ميكهنم تقدمي أ

 .احمللية اليت هتم املس تفيدين

لهيا ابحلرف "ابء" يف اجلداول( )يشاراملعلومات املفصةل املتعلقة مبعاهدة الرباءات  )ب( . توفر الندوات املفصةل بشأأن معاهدة الرباءات تغطية شامةل للمعاهدة. وفامي خيص الرشوط الشلكية ومعاجلة اإ

يداع شمل املوضوعات املطروحة العنارص املطلوبة يف الطلبات ادلولية للرباءة، وأأساليب الإيداع اخملتلفة املتاحة، والرسوم املس تحقة خالل مع الطلبات يف ماكتب تسمل الطلبات، ت  لية الإيداع، واإ

دارات مطالبات الأولوية، وتصحيح أأوجه النقص، وتصحيح الأخطاء الواحضة، وتدوين التغريات، وحالت السحب. وتتناول الندوات أأي ضا موضوعات رئيس ية مثل دور وهمام املكتب ادلويل واإ

عداد تقارير البحث ادلويل وتقارير الفحص المتهيدي ادلويل امحلاية مبوجب براءة، وخيارات احلصول عىل بشأأن أأهلية  البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل. ويشمل ذكل النرش ادلويل للطلبات، واإ

جراءات الفحص المتهيدي ادلويل مبوجب الفصل الثاين.  19، والتعديالت مبوجب املادة مثل البحث ادلويل التمكييل تناقش ندوات معاهدة الرباءات مسأأةل دخول املرحةل الوطنية، وتبني و واإ

ىل الرشوط الوطنية احملددة مثل ال رتجامت وواثئق الأولوية. وعالوة عىل ذكل، غالبا ما تشمل ندوات معاهدة الإجراءات اليت يقوم هبا املكتب ادلويل وتكل اليت ينبغي أأن يقوم هبا املودع، وتشري اإ

طار نظام اخلدمات الش بكية ملعاهدة الرباءات ) ىل مزيد من مصادر املعلومات عىل موقع الويبو الإلكرتوين.ePCTالرباءات وصفا للخدمات املتاحة يف اإ حالت اإ  (، وقاعدة بياانت ركن الرباءات، واإ
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لهيا ابحلرف "جمي" يف اجلداول( )يشار لتدريبية املتعلقة مبعاهدة الرباءات لفائدة مسؤويل املاكتبادلورات ا )ج( طار معاهدة الرباءات اإ . س تغطي املساعدة املقدمة ملسؤويل املاكتب العامةل يف اإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل أأو مكتبا معي نا/منتخبا. وعىل سبيل املثال، الأجزاء الوجهية من املعاهدة ابلنس بة للماكتب املس تفيدة، سواء أأاكنت مكتبا لتسمل الطلبات، أأو  دارة للبحث ادلويل، أأو اإ اإ

ىل امل  حالهتا اإ  يتعلق مبعاجلة فاميو كتب ادلويل ودخول املرحةل الوطنية. فاملساعدة املقدمة للماكتب اليت يه، يف نفس الوقت، ماكتب لتسمل الطلبات وماكتب معي نة س تتناول معاجلة الطلبات قبل اإ

 وتتيح هذه املساعدة أأيضا فرصة للماكتب لإاثرة قضااي حمددة مع املكتب ادلويل.الوطنية. فص الطلبات يف املرحةل قصد  الكفاءات بتكوينالأنشطة أأيًضا  هتمتاملرحةل الوطنية، الطلبات يف 

لهيا اب )د( رساء البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت واملساعدة التقنية حلرف "دال" يف اجلداول(. املساعدة املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت )يشار اإ تغطي الأنشطة املتعلقة ابإ

اتحة أأدوات وخدمات تكنولوجيا املعلومات املتعلقة مبعاهدة الرباءات وتدريب املوظفني عىل اس تخداهما. ويشمل ذكل نظام  -PCT) ت الإلكرتونية ملعاهدة الرباءاتتبادل البياانعىل اس تخداهما اإ

EDIونظام اخلدمات الش بكية ملعاهدة الرباءات ،) (ePCT) تقان هذه الأدوات والاس تفادة مهنا . وسيتضمن جزء كبري من هذه املساعدة عروضا عن الأنظمة وتدريبا معليا لمتكني املس تخدمني من اإ

 اس تفادة اكمةل.

لهيا ابحلرف "هاء" يف اجلداول(مساعدة البدلان اليت تنظر يف  )ه( ىل معاهدة الرباءات )يشار اإ ىل معاهدة الرباءات الانضامم اإ . يوفر املكتب ادلويل مساعدة خاصة للبدلان اليت تنظر يف الانضامم اإ

دخال التعديالت عىل القانون الوطين قبل ولدلول املتعاقدة اجلديدة. وتشمل تكل املساعدة توفري املعلومات للبدلان اليت ترغب يف أأن تصبح أأعضاء يف معاهدة ال رباءات وتقدمي املشورة لها بشأأن اإ

يزور البدل لإذاكء الوعي ابملعاهدة ونظام الرباءات ورشح ذكل  انضامهما. كام يوفر املكتب ادلويل برانجما تدريبيا يف مرحةل ما بعد الانضامم لدلول املتعاقدة اجلديدة. وهذا يعين أأن املكتب ادلويل

ىل املكتب الوطين من أأجل التنفيذ الاكمل للمعاهدة والبدء يف لل آخر من برانمج عاملني يف اجملال القانوين ومؤسسات البحث والرشاكت، وتقدمي املساعدة اإ العمل مككتب لتسمل الطلبات. ويقدم جزء أ

  الويبو يف جنيف.ما بعد الانضامم فرصة للمسؤولني من ادلول املتعاقدة اجلديدة لتلقي التدريب العميل يف

لهيا ابحلرف "واو" يف اجلداول( )و( دارة للفحص المتهيدي. وتشمل  . ويف الأخري، يقدم املكتب ادلويلمساعدة الإدارات ادلولية )يشار اإ دارة للبحث ادلويل واإ املساعدة التقنية لدلول اليت تعمل اكإ

جراء مزيد من العمل  تكل املساعدة القيام بزايرة اإىل مكتب ينظر يف تقدمي طلب ليصبح دارة دولية وذكل من أأجل رشح الإجراءات واملتطلبات الالزمة للتعيني وحتديد اجملالت اليت ميكن فهيا اإ اإ

 التقين قبل تقدمي أأي طلب رمسي. وبعد التعيني، ميكن تقدمي املساعدة التقنية لتدريب املسؤولني قبل أأن يبدأأ املكتب معلياته.

 كتب اذلي يشارك يف تقدمي املساعدة التقنية اإىل جانب املكتب ادلويل يف أأي حدث.تدل عىل البدل أأو امل  *
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اجلهة )اجلهات( املشاركة يف  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي

 التنظمي

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

+ املزيانية العادية 2020-2

الصندوق 

 الاستامئين/

 الياابن

حلقة معل بشأأن 

 معاهدة الرباءات

حلقة معل عن الفحص يف املرحةل الوطنية  جمي

دارة ومشاورات بشأأن  ملعاهدة الرباءات اإ

 تدريب فاحيص الرباءات

 

مكتب +  (ZA)جنوب أأفريقيا  (ZA)جنوب أأفريقيا 

 مس تخدمون

35 

حلقة معل بشأأن  املزيانية العادية 2020-3

 معاهدة الرباءات

الفحص يف املرحةل الوطنية  تدريب بشأأن جمي

 ملعاهدة الرباءات

 5 مكتب (KH)اكمبوداي  (KH)اكمبوداي  

حلقة حلقة معل و  املزيانية العادية 2020-3

بشأأن  دراس ية

 معاهدة الرباءات

مكتب +  (JM)جاماياك  (JM)جاماياك   ندوة وبعثة تقيمي بشأأن معاهدة الرباءات هاء

 مس تخدمون

30 

حلقة حلقة معل و  املزيانية العادية 2020-4

بشأأن  دراس ية

 معاهدة الرباءات

حلقة معل عن بُعد بشأأن الرباءات  ابء

للملكية سكولكوفو الأجنبية، مركز 

 الفكرية يف موسكو

مكتب الويبو يف الاحتاد 

 الرويس

 40 مس تخدمون (RU) الاحتاد الرويس عىل الإنرتنت

بشأأن  دراس يةحلقة  املزيانية العادية 2020-4

 معاهدة الرباءات

لكرتونية ابء مقدمة لنظام معاهدة  :ندوة اإ

الرباءات ومزااي اإصدار الرباءات يف اخلارج 

ابس تخدام نظام الإيداع الإلكرتوين 

 ملعاهدة الرباءات

الاحتاد مكتب الويبو يف 

 الرويس

 (KZ) اكزاخس تان عىل الإنرتنت

 (RU) الاحتاد الرويس

 (UAأأوكرانيا )

 430 مس تخدمون

بشأأن  حلقة دراس ية املزيانية العادية 2020-5

 معاهدة الرباءات

لكرتونية خاصة مبعاهدة الرباءات  ابء ندوة اإ

بشأأن البحث ادلويل والبحث الإضايف 

 ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل

مكتب الويبو يف الاحتاد 

 الرويس

 (AZأأذربيجان ) عىل الإنرتنت

 (KZ) اكزاخس تان

 (KGقريغيس تان )

 (RU) الاحتاد الرويس

 394 مس تخدمون
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اجلهة )اجلهات( املشاركة يف  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي

 التنظمي

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

 (UAأأوكرانيا )

 (UZأأوزبكس تان )

حلقة و  معلحلقة  املزيانية العادية 2020-5

بشأأن  دراس ية

 معاهدة الرباءات

نظام الإيداع الإلكرتوين تدريب عىل  ابء، جمي

 ملعاهدة الرباءات

 37 مس تخدمون (PAبامن ) عىل الإنرتنت 

بشأأن  حلقة دراس ية املزيانية العادية 2020-5

 معاهدة الرباءات

لكرتونية ابء عرض الإيداع الإلكرتوين  :ندوة اإ

الإيداع لطلب دويل بوساطة نظام 

 الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات

مكتب الويبو يف الاحتاد 

 الرويس

 (BYبيالروس ) عىل الإنرتنت

 (KGقريغيس تان )

 (KZ) اكزاخس تان

 (RU) الاحتاد الرويس

 (UAأأوكرانيا )

 (UZأأوزبكس تان )

 263 مس تخدمون

بشأأن  حلقة معل املزيانية العادية 2020-6

 معاهدة الرباءات

تدريب عىل البحث ادلويل يف املرحةل  واو

ادلولية: املراحل الأساس ية والإجراءات 

 واس امترات معاهدة الرباءات

املكتب الأورويب الآس يوي  عىل الإنرتنت 

 للرباءات

 28 مكتب

بشأأن  حلقة دراس ية املزيانية العادية 2020-7

 معاهدة الرباءات

لكرتونية بشأأن التعديالت بناء عىل  ابء ندوة اإ

 معاهدة الرباءات

مكتب الويبو يف الاحتاد 

 الرويس

  (AM) أأرمينيا عىل الإنرتنت

س تونيا )  (EEاإ

  (KZ) اكزاخس تان

  (KG) قريغزيس تان

 (MD) مجهورية مودلوفا

  (RU) الرويسالاحتاد 

 (TJ) طاجيكس تان

 (UAأأوكرانيا )

 187 مس تخدمون
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اجلهة )اجلهات( املشاركة يف  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي

 التنظمي

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

بشأأن  حلقة دراس ية املزيانية العادية 2020-7

 معاهدة الرباءات

لكرتونيةندوة  ابء خاصة مبعاهدة الرباءات اإ

كجزء من الأس بوع الأوكراين للتوعية 

 عىل الإنرتنت ابمللكية الفكرية

وزارة تمنية الاقتصاد 

 يف أأوكرانيا والتجارة والزراعة

 86 مس تخدمون (UAأأوكرانيا ) عىل الإنرتنت

بشأأن  حلقة دراس ية املزيانية العادية 2020-7

 معاهدة الرباءات

لكرتونية  ابء  :معاهدة الرباءاتبشأأن ندوة اإ

الإعالانت والرسوم والتخفيضات يف 

 رسوم حمددة

مكتب الويبو يف الاحتاد 

 الرويس

  (AM) أأرمينيا عىل الإنرتنت

 (BYبيالروس )

س تونيا )  (EEاإ

  (KZ) اكزاخس تان

  (KG) قريغزيس تان

 (MD) مجهورية مودلوفا

  (RU) الرويسالاحتاد 

 (CHسويرسا )

 (TJ) طاجيكس تان

 (TRتركيا )

 (UAأأوكرانيا )

 142 مس تخدمون

بشأأن  حلقة دراس ية املزيانية العادية 2020-7

 معاهدة الرباءات

لكرتونية وطنية خاصة  جمي مبعاهدة ندوة اإ

الرباءات لفائدة املكتب الوطين للملكية 

 الفكرية يف رسي لناك

 12 مكتب (LKرسي لناك ) عىل الإنرتنت 

بشأأن  حلقة دراس ية املزيانية العادية 2020-7

 معاهدة الرباءات

لكرتونية بشأأن ادلخول يف املرحةل  ابء ندوة اإ

 الوطنية

مكتب الويبو يف الاحتاد 

 الرويس

  (AM) أأرمينيا عىل الإنرتنت

 (BYبيالروس )

س تونيا )  (EEاإ

 (DEأأملانيا )

 218 مس تخدمون
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اجلهة )اجلهات( املشاركة يف  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي

 التنظمي

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

 (KZاكزاخس تان )

  (KG) قريغزيس تان

 (KZ) اكزاخس تان

 (MD) مجهورية مودلوفا

  (RU) الرويسالاحتاد 

 (TJ) طاجيكس تان

 (UAأأوكرانيا )

الولايت املتحدة الأمريكية 

(US) 

بشأأن  حلقة دراس ية املزيانية العادية 2020-7

 معاهدة الرباءات

لكرتونية بشأأن ابء ُسل امللكية الفكرية يف  معاهدة الرباءات ندوة اإ

 غواتاميل

 125 مس تخدمون (GT) غواتاميل عىل الإنرتنت

بشأأن  حلقة دراس ية املزيانية العادية 2020-7

 معاهدة الرباءات

لكرتونية بشأأن معل احتاد  ابء معاهدة ندوة اإ

يف الويبو بوصفها واكةل متخصصة  الرباءات

 اتبعة للأمم املتحدة

اجلامعة املس تقةل يف اكرمني 

(Universidad 

Autónoma del 

Carmen) 

جامعة/معهد  (MXاملكس يك ) عىل الإنرتنت

 جبث

60 

بشأأن  حلقة دراس ية املزيانية العادية 2020-8

 معاهدة الرباءات

املعهد الوطين لدلفاع عن  معاهدة الرباءات لفائدة املؤسسات ابء

املنافسة وحامية امللكية 

 بريويف  الفكرية

 (AOأأنغول ) عىل الإنرتنت

 (AR)الأرجنتني 

  (CL) ش ييل

 (CO) كولومبيا

 (CR) كوس تارياك

كوادور  (EC) اإ

 (GQ) غينيا الاس توائية

 208 مس تخدمون
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اجلهة )اجلهات( املشاركة يف  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي

 التنظمي

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

  (GT) غواتاميل

 (MXاملكس يك )

 (NI)نياكراغوا 

 (PA)بامن 

 (PE)بريو 

 *(PE)بريو 

س بانيا   (ES)*اإ

الولايت املتحدة الأمريكية 

(US*) 

لكرتونية ندوة  املزيانية العادية 2020-8 اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

أأس ئةل وأأجوبة مبارشة بشأأن معاهدة  ابء

الرباءات لفائدة همنيي امللكية الفكرية يف 

آس يا بدلان  .رابطة أأمم جنوب رشق أ

مكتب الويبو يف  

  س نغافورة

 (BN) برواني دار السالم عىل الإنرتنت

 (KHاكمبوداي )

ندونيس يا )  (IDاإ

مجهورية لو ادلميقراطية 

 (LA) الشعبية

 (MY) مالزياي

 (MN) ميامنار

 (PH)الفلبني 

 (SG)س نغافورة 

 (TH)اتيلند 

 (VN)فييت انم 

 66 مس تخدمون

لكرتونية ندوة  املزيانية العادية 2020-8 اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

لكرتونية بشأأن معاهدة الرباءات  ابء ندوة اإ

الوطنية لتمثني نتاجئ  لفائدة الواكةل اجلزائرية

 البحث والتمنية التكنولوجية

جامعة/معهد  (DZاجلزائر ) عىل الإنرتنت 

جبث + 

 مس تخدمون

50 
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اجلهة )اجلهات( املشاركة يف  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي

 التنظمي

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

(ANVREDET)  واملس تخدمني

  اجلزائريني

لكرتونية ندوة  املزيانية العادية 2020-8 اإ

 بشأأن معاهدة

 الرباءات

لكرتونية بشأأن نظام الإيداع  جمي، دال ندوة اإ

الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات لفائدة ماكتب 

 امللكية الفكرية

 (DZاجلزائر ) عىل الإنرتنت 

 (ATالمنسا )

 (EGمرص )

 (INالهند )

 (MAاملغرب )

 (NOالرنوجي )

 (TRتركيا )

 19 مكتب

بشأأن  حلقة دراس ية املزيانية العادية 2020-8

 معاهدة الرباءات

لكرتونية بشأأن معاهدة الرباءات جمي  – ندوة اإ

مس تجدات معاهدة الرباءات وأآخر 

تطوراهتا لفائدة مكتب امللكية الفكرية يف 

 الفلبني

 60 مكتب (PHالفلبني ) عىل الإنرتنت 

لكرتونية ندوة  املزيانية العادية 2020-9 اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

الإيداع الإلكرتوين تدريب عىل نظام  ابء

يم الطلبات  ملعاهدة الرباءات لفائدة مقد 

 يف رومانيا

 26 مس تخدمون (RO)رومانيا  عىل الإنرتنت 

لكرتونية ندوة  املزيانية العادية 2020-9 اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

لكرتونية بشأأن معاهدة الرباءات  هاء ندوة اإ

 لفائدة املس تخدمني احملمتلني

 85 مس تخدمون (JMجاماياك ) عىل الإنرتنت 
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اجلهة )اجلهات( املشاركة يف  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي

 التنظمي

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

لكرتونية ندوة  املزيانية العادية 2020-9 اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

لكرتونية بشأأن معاهدة الرباءات  ابء ندوة اإ

 لفائدة اجلامعات ومؤسسات البحث

جامعة/معهد  (TNتونس ) عىل الإنرتنت 

 جبث

26 

 عاهدة الرباءاتملالإيداع الإلكرتوين  نظام جمي اجامتع ش بيك املزيانية العادية 2020-9

 لفائدة ماكتب تسمل الطلبات

 5 مكتب (UG)أأوغندا  عىل الإنرتنت 

لكرتونية ندوة  املزيانية العادية 2020-9 اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

لكرتونية بشأأن معاهدة الرباءات  ابء  –ندوة اإ

نظام معاهدة الرباءات: الأخطاء 

الاعتيادية اليت يرتكهبا املودعون اإابن 

 املرحةل ادلولية وبعدها

مكتب الويبو يف الاحتاد 

 الرويس

الاحتادية للملكية ادلائرة 

 الفكرية يف الاحتاد الرويس

 عىل الإنرتنت
 (AMأأرمينيا )

 (AZأأذربيجان )

 (BLبيالروس يا )

 كندا )اكليفورنيا(

 (CNالصني )

س تونيا )  (EEاإ

 (GHغاان )

 (KZاكزاخس تان )

 (KGقريغزيس تان )

 (NLهولندا )

 (MDمجهورية مودلوفا )

 (RUالاحتاد الرويس )

 (TJطاجيكس تان )

 (UAأأوكرانيا )

الولايت املتحدة الأمريكية 

(US) 

 (UZأأوزبكس تان )

 267 مس تخدمون
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اجلهة )اجلهات( املشاركة يف  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي

 التنظمي

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

لكرتونية ندوة  املزيانية العادية 2020-9 اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

لكرتونية ندوة  جمي – بشأأن معاهدة الرباءاتاإ

مقدمة لنظام معاهدة الرباءات ومزااي 

اإصدار الرباءات يف اخلارج ابس تخدام 

 معاهدة الرباءات نظام

 20 مكتب (TJطاجكس تان ) عىل الإنرتنت 

املتاحة  الإلكرتونيةدمات اخل عرض جمي، دال اجامتع ش بيك املزيانية العادية 2020-9

 املرحةل الوطنيةدخول  بياانت خصائصو 

 4 مكتب (ZA)جنوب أأفريقيا  عىل الإنرتنت 

الإيداع نرش معلية اجامتع بشأأن  جمي، دال اجامتع ش بيك املزيانية العادية 2020-9

وأأنشطة  عاهدة الرباءاتالإلكرتوين مل

 التعاون

 1 مكتب (TT) ترينيداد وتوابغو عىل الإنرتنت 

 عاهدة الرباءاتنظام الإيداع الإلكرتوين مل جمي، دال اجامتع ش بيك العاديةاملزيانية  2020-9

 تسمل الطلباتلفائدة ماكتب 

 2 مكتب (BA) البوس نة والهرسك عىل الإنرتنت 

تدريب عىل نظام الإيداع الإلكرتوين  جمي، دال اجامتع ش بيك املزيانية العادية 2020-9

تسمل لفائدة ماكتب  عاهدة الرباءاتمل

 الطلبات

 4 مكتب (ZM) زامبيا عىل الإنرتنت 

لكرتونية ندوة  املزيانية العادية 2020-10 اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

لكرتونية لأاكدميية امللكية الفكرية يف  ابء ندوة اإ

: مقدمة لنظام معاهدة سكولكوفو

 الرباءات

مكتب الويبو يف الاحتاد 

 الرويس

للملكية سكولكوفو مركز 

  الفكرية

جامعة/معهد  (RUالاحتاد الرويس ) الإنرتنتعىل 

حبث+ 

 مس تخدمون

256 
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اجلهة )اجلهات( املشاركة يف  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي

 التنظمي

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

لكرتونية ندوة  املزيانية العادية 2020-10 اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

لكرتونية بشأأن معاهدة الرباءات  ابء، جمي ندوة اإ

لفائدة املوظفني يف مكتب امللكية الفكرية، 

 واملس تخدمني

مكتب+  (OMعامن ) عىل الإنرتنت 

 مس تخدمون

82 

تدريب عىل نظام الإيداع الإلكرتوين  جمي، دال اجامتع ش بيك املزيانية العادية 2020-10

تسمل لفائدة ماكتب  عاهدة الرباءاتمل

 الطلبات

 3 مكتب (MEاجلبل الأسود ) عىل الإنرتنت 

حلقة معل بشأأن  املزيانية العادية 2020-10

 معاهدة الرباءات

قلميية بشأأن معاهدة حلقة معل دون  ابء، جمي اإ

 الرباءات لفائدة دول عربية متارة

 عىل الإنرتنت 
 (DZاجلزائر )

 (BHالبحرين )

 (EGمرص )

 (KWالكويت )

 (MR) موريتانيا

 (OMعامن )

 (QAقطر )

اململكة العربية السعودية 

(SA) 

 (SDالسودان )

 (TNتونس )

 75 مكتب

لكرتونية ندوة املزيانية العادية 2020-10  اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

لكرتونية بشأأن معاهدة الرباءات جمي املنظمة الإقلميية الأفريقية  ندوة اإ

 للملكية الفكرية

 (AO)أأنغول  عىل الإنرتنت

 (CV) فريدي واكب

 (MZ)موزمبيق 

 سان تويم وبرينسييب

(ST) 

مكتب+ 

جامعة/معهد 

حبث+ 

 مس تخدمون

30 
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اجلهة )اجلهات( املشاركة يف  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي

 التنظمي

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

لكرتونية ندوة  املزيانية العادية 2020-11 اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

 اسرتجاع حق: معاهدة الرباءاتنظام  ابء

احلقوق عند دخول املرحةل  ورد  الأولوية 

 الوطنية

مكتب الويبو يف الاحتاد 

 الرويس

 عىل الإنرتنت
 (BLبيالروس يا )

س تونيا )  (EEاإ

 (HUاجملر )

 (KZاكزاخس تان )

 (KGقريغزيس تان )

 (MDمجهورية مودلوفا )

 (RUالرويس )الاحتاد 

 (TJطاجيكس تان )

الولايت املتحدة الأمريكية 

(US) 

 (UZأأوزبكس تان )

 206 مس تخدمون

لكرتونية ندوة  املزيانية العادية 2020-11 اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

معاهدة  بشأأن الإلكرتونيةندوة الويبو  جمي

لرشاكت الناش ئة يف فائدة ال الرباءات

 اجلزائر

مكتب+  (DZ) اجلزائر عىل الإنرتنت مكتب الويبو يف اجلزائر

جامعة/معهد 

حبث+ 

 مس تخدمون

110 

حلقة حلقة معل و  املزيانية العادية 2020-11

بشأأن  دراس ية

 معاهدة الرباءات

بشأأن معاهدة  افرتاضية زايرة دراس ية جمي

 الرباءات

مكتب+  (JOالأردن ) عىل الإنرتنت 

جامعة/معهد 

حبث+ 

 مس تخدمون

50 
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اجلهة )اجلهات( املشاركة يف  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي

 التنظمي

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

وحلقة حلقة معل  العادية املزيانية 2011-11

بشأأن دراس ية 

 معاهدة الرباءات

لكرتونية بشأأن ابء خدمات الويبو  ندوة اإ

 ومبادراهتا

 

مكتب الويبو يف الاحتاد 

 الرويس

 عىل الإنرتنت
 (AMأأرمينيا )

 (AZأأذربيجان )

 (BLبيالروس يا )

س تونيا )    (EEاإ

 (FRفرنسا )

 (DEأأملانيا )

 (GEجورجيا )

يطاليا( يطاليا )اإ  اإ

 (KZاكزاخس تان )

 (KGقريغزيس تان )  

 (LVلتفيا )

 (NLهولندا )

 (MDمجهورية مودلوفا )

 (RUالاحتاد الرويس )

 (TJطاجيكس تان )

 (UAأأوكرانيا )

الإمارات العربية املتحدة 

(AE) 

 (UZأأوزبكس تان )

جامعة/معهد 

حبث+ 

 مس تخدمون

249 

وحلقة حلقة معل  املزيانية العادية 2011-11

بشأأن دراس ية 

 معاهدة الرباءات

لوظائف موقع الويبو  مبارشعرض  ابء

بنظام الإيداع الإلكرتوين فامي يتعلق 

 الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات

مكتب الويبو يف الاحتاد 

 الرويس

 عىل الإنرتنت
 (BLبيالروس يا )

 (BEبلجياك )

س تونيا )  (EEاإ

 (KZاكزاخس تان )

 (KGقريغزيس تان )  

 (MDمجهورية مودلوفا )

جامعة/معهد 

حبث+ 

 مس تخدمون

176 
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اجلهة )اجلهات( املشاركة يف  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي

 التنظمي

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

 (RUالاحتاد الرويس )

 (TJطاجيكس تان )

 (UAأأوكرانيا )

الإمارات العربية املتحدة 

(AE) 

 (UZأأوزبكس تان )

2020-11 

2020-12 

 

لكرتونية  املزيانية العادية ندوة اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

لكرتونيةندوات  جمي، هاء مواضيع  أأنشب منتظمة  اإ

 الرباءاتعاهدة تتعلق مب

مكتب+  (WSساموا ) عىل الإنرتنت 

 مس تخدمون

23 

لكرتونية  املزيانية العادية 2020-12 ندوة اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

لكرتونية ندوة  ابء معاهدة  بشأأنوطنية اإ

والاسرتاتيجيات ادلولية  الرباءات

 رباءات لحصول عىل الل

املعهد الوطين للملكية 

 (INAPIالصناعية )

 90 مس تخدمون (CLتش ييل ) عىل الإنرتنت

لكرتونية  املزيانية العادية 2020-12 ندوة اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

لكرتونيةندوة  مجمي بشأأن دون الإقلميية  اإ

دلول الأعضاء يف لفائدة ا معاهدة الرباءات

آس يا " معاهدة رابطة أأمم جنوب رشق أ

 "تفيش اجلاحئة اإابن الرباءات

 برواني دار السالم )بن( الإنرتنتعىل  مكتب الويبو يف س نغافورة

 (KNمكبوداي )

ندونيس يا )  (IDاإ

مجهورية لو ادلميقراطية 

 الشعبية )لوس أأجنلوس(

 (MYمالزياي )

 ميامنار )مم(

 (PHالفلبني )

 (SGس نغافورة )

 (THاتيالند )

 34 مكتب
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اجلهة )اجلهات( املشاركة يف  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي

 التنظمي

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

 (VNفيتنام )

حلقة معل بشأأن  املزيانية العادية 2020-11

 معاهدة الرباءات

لكرتونية جمي، هاء قلميية بشأأن معاهدة  ندوة اإ دون اإ

 الرباءات لفائدة دول عربية متارة 

 (IQالعراق ) عىل الإنرتنت 

 (JOالأردن )

 (LBلبنان )

 (PSفلسطني )

اجلهورية العربية السورية 

(SY) 

 58 مكتب

 تدريب عيل نظام الإيداع الإلكرتوين  ، دالجمي اجامتع ش بيك املزيانية العادية 2020-11

لفائدة مس تخديم  عاهدة الرباءاتمل

  املكتب

 3 مكتب (BGبلغاراي ) عىل الإنرتنت 

نظام الإيداع عرض تقدميي لوظائف   دال  اجامتع ش بيك املزيانية العادية 2020-11

 الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات

اململكة العربية السعودية  عىل الإنرتنت 

(SA) 

 4 مكتب 

قلميية  جمي أأخرى العاديةاملزيانية  2020-12  التعمل الإلكرتوينموارد  بشأأنندوة اإ

املتعلقة ابلرباءات ملتخصيص امللكية 

الفكرية يف دول جملس التعاون اخلليجي 

وفاحيص الرباءات يف مكتب الرباءات يف 

 دول جملس التعاون اخلليجي

 عىل الإنرتنت 
 (BAالبحرين )

 (KWالكويت )

اململكة العربية السعودية 

(SA) 

 (OMعامن )

 (QAقطر )

الإمارات العربية املتحدة 

(AE) 

رباءات دلول المكتب 

جملس التعاون اخلليجي 

(GC) 

 40 مكتب 
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اجلهة )اجلهات( املشاركة يف  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي

 التنظمي

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

لكرتونية املزيانية العادية 2020-12  ندوة اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

جلامعة قس نطينة الإلكرتونية  ندوة الويبو جمي

3 

جامعة/معهد  (DZ) اجلزائر عىل الإنرتنت مكتب الويبو ابجلزائر

 حبث

65 

 واس تخداهما الفعال التعمل الإلكرتوينموارد  ، هاءجمي أأخرى املزيانية العادية 2020-12

يف املؤمتر الآس يوي  تكوين الكفاءاتل 

 لرؤساء ماكتب امللكية الفكرية

 ( BGبنغالديش ) عىل الإنرتنت 

 (BTبواتن )

 برواني دار السالم )بن(

 (KHمكبوداي )

 (INالهند )  

ندونيس يا )    (IDاإ

يران )مجهورية   -اإ

 (IRالإسالمية( )

مجهورية لو ادلميقراطية 

 الشعبية )لوس أأجنلوس(

( منغوليا MYمالزياي )  

(MN( ميامنار )MM) 

 (NPنيبال )

( الفلبني PKابكس تان )

(PH( س نغافورة )SG) 

 (LKرسيالناك )

 (THاتيالند )

 (VNفيتنام )

 40 مكتب
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اجلهة )اجلهات( املشاركة يف  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي

 التنظمي

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

لكرتونية العادية املزيانية 2020-12  ندوة اإ

بشأأن معاهدة 

  الرباءات

لكرتونية ندوة  جمي، هاء قلميية اإ معاهدة بشأأن اإ

لبدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة  الرباءات

 البحر الاكرييب

عىل الصناعة  الإرشافهيئة 

 (SICوالتجارة )

 ( *BRالربازيل ) عىل الإنرتنت

 ( *CLتش ييل )

 ( *COكولومبيا )

 (CUكواب )

مجهورية ادلومينياكن 

(DO) 

 (ECالإكوادور )

 ( SVالسلفادور )

 (GTغواتاميل )

 (HNهندوراس )

 (MXاملكس يك )

 (NIنياكراغوا )

 (PAبامن )

 ( *PEبريو )

 ( UYأأوروغواي )

 -فزنويال )مجهورية 

 (VEالبوليفارية( )

 ( *CAكندا )

املكتب الأورويب للرباءات 

(EP* ) 

 ( *JPالياابن )

س بانيا )  ( *ESاإ

الولايت املتحدة الأمريكية 

(US* ) 

مكتب + 

جامعة/معهد 

 حبث+

 مس تخدمون

105 
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اجلهة )اجلهات( املشاركة يف  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي

 التنظمي

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

الإلكرتوين الإيداع  بشأأن نظامتدريب  ابء اجامتع ش بيك املزيانية العادية 2020-12

 لفائدة مقديم الطلباتالرباءات  ملعاهدة

 يف بلغاراي

 7 مس تخدمون (BGبلغاراي ) عىل الإنرتنت 

عداد بياانت  بشأأن التقنيةاملساعدة  جمي، دال اجامتع ش بيك املزيانية العادية 2020-12 كيفية اإ

اتحهتادخول املرحةل الوطنية و   اإ

 2 مكتب ساو تويم وبرنسيب عىل الإنرتنت 

لكرتونية املزيانية العادية 2020-12  ندوة اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

الترصف مكقدم طلب: كيفية  هل أأهليةمن  جمي

 الترصف كوكيل هل أأهليةتعيني وكيل ومن 

مكتب الويبو يف الاحتاد 

 الرويس

 عىل الإنرتنت
 (AMأأرمينيا )

 (BLبيالروس يا )

س تونيا )  (EEاإ

 (KZاكزاخس تان )

 (KGقريغزيس تان )

 (NLهولندا )

 (RUالاحتاد الرويس )

 (TJطاجيكس تان )

 (UAأأوكرانيا )

الأمريكية الولايت املتحدة 

(US) 

 (UZأأوزبكس تان )

جامعة/معهد 

 حبث+

 مس تخدمون

132 
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اجلهة )اجلهات( املشاركة يف  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي

 التنظمي

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

الإلكرتوين بشأأن الإيداع معل  حلقة دال  اجامتع ش بيك املزيانية العادية 2020-12

الطلبات الرباءات لفائدة مقديم  ملعاهدة

س تونيا يف  اإ

س تونيا ) عىل الإنرتنت   7 مس تخدمون  (EEاإ

 التعمل الإلكرتوين مواردندوة وطنية حول  جمي اجامتع ش بيك املزيانية العادية 2020-12

 لفاحيص الرباءات

 8 مكتب (JOالأردن ) عىل الإنرتنت 

]ييل ذكل املرفق الثاين[ 
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الثايناملرفق   

 

 أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري مبارش عىل معاهدة الرباءات

 (2021خطة العمل للفرتة املتبقية من عام /2021م )الأنشطة املنجزة حىت الآن يف عا

وتكل املزمع تنفيذها يف  2021ات، واليت أأجريت حىت الآن يف عام حيتوي هذا املرفق عىل قامئة شامةل جليع أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري مبارش عىل اس تخدام البدلان النامية ملعاهدة الرباء

  .يف املالحظات المتهيدية للمرفق الأول أأعاله نية املنجزة عىل النحو املرشوح أأيضاً ، ويه مصن فة حبسب حمتوايت نشاط املساعدة التق 2021الفرتة املتبقية من عام 
 

اجلهة )اجلهات( املشاركة  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي

 يف التنظمي

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

يف املرحةل الوطنية ملعاهدة  الفحص جمي اجامتع ش بيك املزيانية العادية 2021-1

 وفص الطلبات احمللية الرباءات

 

 7 مكتب  (WSساموا ) عىل الإنرتنت

الإيداع الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات  جمي، دال اجامتع ش بيك املزيانية العادية 2021-2

 ملس تخديم املاكتب

 5 مكتب (SD) السودان عىل الإنرتنت 

الإيداع الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات  جمي، دال اجامتع ش بيك املزيانية العادية 2021-2

 ملس تخديم املاكتب

 9 مكتب  (UZ) أأوزبكس تان عىل الإنرتنت 

لكرتونية ندوة  املزيانية العادية 2021-2 اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

لكرتونية بشأأن معاهدة الرباءات  ابء ندوة اإ

 جلامعة تلمسان

 110 جامعة/معهد حبث (DZ) اجلزائر الإنرتنتعىل  مكتب الويبو يف اجلزائر

بشأأن  حلقة معل املزيانية العادية 2021-2

 معاهدة الرباءات

الإيداع الإلكرتوين حلقة معل بشأأن  ابء، جمي

 ملعاهدة الرباءات لفائدة مقديم الطلبات

 220 مس تخدمون (TR) تركيا عىل الإنرتنت 
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اجلهة )اجلهات( املشاركة  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي

 يف التنظمي

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

بشأأن  حلقة معل املزيانية العادية 2021-3

 معاهدة الرباءات

الإيداع الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات  جمي، دال

لفائدة مس تخديم ماكتب تسمل الطلبات 

 والإدارة امللكفة ابلبحث ادلويل

 251 مكتب (TR) تركيا عىل الإنرتنت 

لكرتونية  ندوة املزيانية العادية 2021-3 اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

لكرتونية بشأأن  ءاب  معاهدة الرباءاتندوة اإ

 جلامعيت املس يةل وابتنة

 105 جامعة/معهد حبث (DZ) اجلزائر  مكتب الويبو يف اجلزائر

لكرتونية  املزيانية العادية 2021-3 ندوة اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

لكرتونية بشأأن  ابء  مكتب الويبو يف نيجرياي معاهدة الرباءاتندوة اإ

قسم القانون التجاري 

التجارية )العالمات 

 رباءات والتصاممي(الو 

 85 مس تخدمون (NGنيجرياي ) 

عداد طلبات أألف اجامتع ش بيك املزيانية العادية 2021-3 كتب امل  دلىمناذج املنفعة  اإ

 رباءات والعالمات التجارية لل الأملاين

 8 مكتب (EG) مرص  

لكرتونية  املزيانية العادية 2021-3 ندوة اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

لكرتونية حول ندوة  هاء مكتب جاماياك للملكية  معاهدة الرباءاتاإ

 الفكرية

 34 مس تخدمون (JM) جاماياك 

حلقة معل بشأأن  املزيانية العادية 2021-4

 معاهدة الرباءات

بشأأن الإيداع الإلكرتوين  معل حلقة ابء

 لفائدة مقديم الطلبات ملعاهدة الرباءات

 أأوكرانيا يف 

 38 مس تخدمون (UAأأوكرانيا ) عىل الإنرتنت 
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اجلهة )اجلهات( املشاركة  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي

 يف التنظمي

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

لكرتونية  املزيانية العادية 2021-4 ندوة اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

الأس ئةل الأكرث  - معاهدة الرباءاتنظام  ابء

 ش يوعًا

مكتب الويبو يف الاحتاد 

 الرويس

 
 (BLبيالروس يا )

 (CAكندا )

س تونيا )  (EEاإ

 (INالهند )

 (KZاكزاخس تان )  

 (RUالاحتاد الرويس )

 (CHسويرسا )

 (TJطاجيكس تان )

 (UAأأوكرانيا )

 (UZأأوزبكس تان )

 228 مس تخدمون

 عاهدة الرباءاتالإيداع الإلكرتوين مل  اجامتع ش بيك املزيانية العادية 2021-4

امللكفة  الإدارةمس تخديم فائدة ل

 لبحث ادلويلاب

 27 مكتب (BRالربازيل ) عىل الإنرتنت 

لكرتونية ندوة  املزيانية العادية 2021-5 اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

لكرتونيةندوة    معاهدة الرباءات حول اإ

للمؤسسات التابعة لوزارة الربيد 

 والتصالت

 70 مكتب (DZ) اجلزائر عىل الإنرتنت مكتب الويبو يف اجلزائر

لكرتونية  املزيانية العادية 2021-5 ندوة اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

لكرتونيةندوة  ابء : الرباءات معاهدةعن  اإ

 معاهدة الرباءاتنظام  اإىل مدخل

الاحتاد مكتب الويبو يف 

 الرويس

ادلائرة الاحتادية للملكية 

 الفكرية

  مس تخدمون (RU) الاحتاد الرويس عىل الإنرتنت
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اجلهة )اجلهات( املشاركة  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي

 يف التنظمي

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

لكرتونية  املزيانية العادية 2021-5 ندوة اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

لكرتونيةندوة  جمي  معاهدة الرباءات بشأأن اإ

الإيداع الإلكرتوين  وحتديث نظام

ملعاهدة الرباءات لفائدة املكتب الفلبيين 

 للملكية الفكرية

  مكتب (PH) الفلبني عىل الإنرتنت 

لكرتونية  املزيانية العادية 2021-5 ندوة اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

لكرتونية ندو ابء  معاهدة الرباءاتحول  اإ

جلامعة العلوم والتكنولوجيا هواري 

 (USTHBبومدين )

  جامعة/معهد حبث (DZ) اجلزائر عىل الإنرتنت مكتب الويبو يف اجلزائر

لكرتونية  املزيانية العادية 2021-5 ندوة اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

لكرتونية ندوة  ابء ادلائرة  حول خربة اإ

دارة  الاحتادية للملكية الفكرية بصفهتا اإ

دارة الفحص المتهيدي  البحث ادلويل واإ

   ادلويل

الاحتاد مكتب الويبو يف 

 الرويس

ادلائرة الاحتادية للملكية 

 الفكرية

  مس تخدمون (RU) الاحتاد الرويس عىل الإنرتنت

لكرتونية  املزيانية العادية 2021-6 ندوة اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

لكرتونية ندوة  ابء مع عرض توضيحي اإ

يداع الإلكرتوين  دويل عرب  لطلبلالإ

كرتوين ملعاهدة لنظام الإيداع الإ بوابة 

 الرباءات

الاحتاد مكتب الويبو يف 

 الرويس

ادلائرة الاحتادية للملكية 

 الفكرية

  مس تخدمون (RU) الاحتاد الرويس عىل الإنرتنت

لكرتونية ندوة  املزيانية العادية 2021-6 اإ

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

لكرتونية بشأأن معاهدة الرباءات  ابء ندوة اإ

مكتب نقل التكنولوجيا بلكية لفائدة 

  الرشق الأوسط يف سلطنة عامن

  جامعة/معهد حبث (OMعامن ) عىل الإنرتنت 

التعمل موارد  بشأأنوطنية  حلقة دراس ية أألف حلقة دراس ية املزيانية العادية 2021-6

 لفاحيص الرباءات الإلكرتوين

  مكتب (JO)الأردن  عىل الإنرتنت 
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اجلهة )اجلهات( املشاركة  وصف احلدث املضمون نوع احلدث المتويل التارخي

 يف التنظمي

 عدد املشاركني نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

حلقة معل بشأأن  املزيانية العادية حُيدد لحقاً 

 معاهدة الرباءات

تدريب عىل الإيداع الإلكرتوين  ملعاهدة  جمي، دال

 الرباءات لفائدة مس تخديم املكتب

  مكتب (WS) ساموا عىل الإنرتنت 

حلقة معل بشأأن  املزيانية العادية  حُيدد لحقاً 

 الرباءات معاهدة

تدريب عىل الإيداع الإلكرتوين  ملعاهدة  ابء، جمي، دال

الرباءات لفائدة مس تخديم مكتب تسمل 

 الطلبات ومقديم الطلبات الوطنيني

  مكتب + مس تخدمون (RO) رومانيا عىل الإنرتنت 

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


