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 تنسيق املساعدة التقنية يف إطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

 ة التقنية يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )معاهدة الرباءات(أأنشطة املساعد

بشأأن مرشوعات املساعدة التقنية املتعلقة  عىل جعل التقارير 2012يف الفريق العامل يف دورته اخلامسة  اتفق .1
 (.PCT/WG/5/21 من الوثيقة 20)انظر الفقرة  املقبةل هيف جدول أأعامل دورات امنتظم   ابند  مبعاهدة الرباءات 

ىل الفريق العامل، يف دورت و  .2 أأنشطة عن  تضمنت معلومات معل وثيقة ،والسابعةه السادسة يقدم املكتب ادلويل اإ
البدلان ملعاهدة هذه اس تخدام عىل تأأثري مبارش  لهااملساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات لفائدة البدلان النامية، اليت 

 تان)الوثيق  ذات الصةل الس نةمل اليت تشمل الأنشطة املزمع تنفيذها يف الفرتة املتبقية من خطة الع كام تضمنت ،الرباءات
PCT/WG/6/11 وPCT/WG/7/14.)  معلومات عن أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة عىل  تانالوثيق  اش متلتكذكل

 مبعاهدة الرباءات، اليت أأجريت حتت اإرشاف هيئات الويبو الأخرى.

اليت قام هبا املكتب ادلويل يف و عاهدة الرباءات املتعلقة مب لومات عن أأنشطة املساعدة التقنيةقة معالوثيوتقدم هذه  .3
خطة العمل اليت تشمل الأنشطة املزمع تنفيذها يف الفرتة املتبقية من  كام تعرض، 2015 عامالآن يف وحىت  ،2014 عام
عاهدة الرباءات أأو مل البدلان النامية اس تخدام مبارش عىل ، سواء فامي يتعلق بأأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري2015 عام

 .فامي خيص أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات اليت جتري حتت اإرشاف هيئات الويبو الأخرى
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 أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري مبارش عىل اس تخدام البدلان النامية ملعاهدة الرباءات

البدلان  اس تخدامعىل  امبارش  اتأأثري  تؤثرأأنشطة املساعدة التقنية اليت  بشأأنمعلومات هذه الوثيقة  يف مرفقي ردي .4
دراج و عاهدة الرباءات. ملالنامية  البدلان  نمض مهنا عىل الأقل يناملس تفيد أأحد اليت يكونأأنشطة املساعدة التقنية مجيع جرى اإ
دراج الأنشطة ، من جدول رسوم املعاهدة 5ات وفقا للبند رسوم معاهدة الرباء يف ضيف للحصول عىل ت  املؤهةل كام جرى اإ

 بيامن، 2014يف عام  نُفذتميع هذه الأنشطة اليت ب يتضمن املرفق الأول قامئة شامةل و . 2015 أأول يوليواملزمع تنفيذها يف 
لفرتة املتبقية من لل خطة العم يعرضكام  ،2015عام الآن يف حىت  نُفذتميع الأنشطة اليت ب املرفق الثاين قامئة  يقدم
 من 11 اإىل 5 هذه املساعدة التقنية وتقدميها، انظر الفقرات منزيد من املعلومات الأساس ية عن تطي  . ومل2015 عام

 .PCT/WG/6/11 الوثيقة

 حتت اإرشاف هيئات الويبو الأخرى نُفذتاليت و  قنية املتعلقة مبعاهدة الرباءاتأأنشطة املساعدة الت 

من  51 ، كام هو منصوص عليه يف املادةجرى ،PCT/WG/6/11من الوثيقة  13و 12 نيتلفقر ايف  مبنيهو كام  .5
 اليت تتجاوز، العديد من أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة بتطوير أأنظمة الرباءات يف البدلان الناميةتنفيذ معاهدة الرباءات، 

 غريعاهدة الرباءات حتت اإرشاف هيئات الويبو الأخرى )مل البدلان النامية اس تخدامعىل  امبارش  اتأأثري  تؤثرالأنشطة اليت 
معاهدة الرباءات(، ول س امي اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )جلنة التمنية( واللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة نظام 

 املعايري( وامجلعية العامة للويبو.

نطاق هذه الوثيقة، تقدم الفقرات التالية بعض  يتجاوزريع عرض قامئة مفصةل بميع تكل الأنشطة واملشاوملا اكن  .6
خطاراملشاريع اليت  تكلمزيد من التفاصيل عن  وميكن الاطالع عىلهذه الأنشطة واملشاريع. ل الأمثةل  الفريق العامل  جرى اإ

 .PCT/WG/7/14 من الوثيقة 7والفقرة PCT/WG/6/11  من الوثيقة 13يف الفقرة  2014و 2013 عايميف هبا 

ىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعه  DA_08_02درج مرشوع جدول الأعاملأ   )أأ(  "املرحةل الثانية – "النفاذ اإ
ىل الفريق العامل  ةرير املقدماجلنة التمنية يف التقحتت اإرشاف  نُفذاذلي   الرابعةادلورة  ونظرت .2014و 2013 عايماإ

 ملرشوع )انظر املرفق السابع للوثيقةاخلاص اباجناز الإ ير يف تقر  2014عرشة للجنة التمنية املنعقدة يف نومفرب 
CDIP/14/2)الوثيقة  ، كام نظرت يف تقرير التقيمي اخلاريج(CDIP/14/5 .) هيدف هذا املرشوع اإىل حفز و

ىل تكنولوجيا املعلومات يف أأقل البدلان تقدما  والبدلان النامية  الابتاكر والمنو الاقتصادي عن طريق تسهيل النفاذ اإ
نشاء  من خالل من املرحةل الثانية  ويمتثل الهدف الرئييس .وتطويرها (TISCsمراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر )اإ

قدرهتا عىل توفري خدمات ادلمع املناس بة وبودة  وضامن، مة هذه املراكز عىل املدى الطويلللمرشوع يف ضامن اس تدا
 تعزيز اس تخدام قواعد البياانت املتخصصة اخلاصة ابلرباءات عالية يف جمالت التكنولوجيا والابتاكر. ويشمل ذكل

لهيا من خالل النفاذ  ىل برانجمي املعلومات املتخصصة وغري الرباءات ومواصةل تطوير فرص الوصول اإ بشأأن اإ
ىل و ( ASPI) لرباءاتا ا هذدمج أ   2014يناير  1 اعتبارا منو (. ARDIوالابتاكر ) ابلتطويرالأحباث اخلاصة النفاذ اإ

ىل م" 14و اليت يغطهيا الربانمج املرشوع مضن الأنشطة املنتظمة للويب علومات ومعارف امللكية خدمات النفاذ اإ
 يف قطاع البنية التحتية العاملية." الفكرية

ىل املعلومات DA_19_30_31_02  درج مرشوع جدول الأعاملأأ و  )ب( "اس تنباط أأدوات جديدة للنفاذ اإ
ىل  الفريق العامل يفاملرحةل ال –املتعلقة ابلرباءات ، 2014 ثانية" اذلي ترشف عليه جلنة التمنية يف التقرير املقدم اإ

 املرفق)انظر  تقرير الإاجناز اخلاص ابملرشوعيف  2014جلنة التمنية يف دورهتا الرابعة عرشة املنعقدة يف نومفرب  ونظرت
ىل و (. CDIP/14/6 تقرير التقيمي اخلاريج )الوثيقةيف و( CDIP/14/5احلادي عرش للوثيقة  هيدف املرشوع اإ

ىل التكنولوجيات  اتحة فرص نفاذ أأفضل اإ عهنا يف منشورات الرباءات ومعرفة أأكرب ابلتوهجات يف جمال امحلاية  املفصحاإ
ىل  ،بشأأهنا تقارير عن واقع الرباءات مبوجب الرباءات وأأمناط الابتاكر يف جمالت تكنولوجية معينة تُنجز ضافة اإ اإ
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الكفاءات فامي خيص أأفضل املامرسات وأأساليب البحث يف الرباءات يف تكل اجملالت. وجرى منذ تكوين 
ىل " 14ويبو اليت يغطهيا الربانمج دمج املرشوع مضن الأنشطة املنتظمة لل 2014 يناير ا معلومات خدمات النفاذ اإ

 يف قطاع البنية التحتية العاملية. "ومعارف امللكية الفكرية

ىل تطوير املؤسسات الوطنية  2014و 2013يق العامل يف عايم الفر وأ خطر  )ج( بأأنشطة املساعدة التقنية الرامية اإ
طار الربانمج  اتحة خدمات التطوير اليت أأجريت يف اإ قلميية للملكية الفكرية والهنوض هبا عرب اإ لأعامل  )"حلول 15والإ

يتيح هذا الربانمج أأنظمة معل للماكتب و ملية. ولية قطاع البنية التحتية العاؤ حتت مس ماكتب امللكية الفكرية"(
واملؤسسات الوطنية/الإقلميية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا لمتكيهنا من املشاركة بفعالية يف نظام امللكية 

ا الويبو ملاكتب املزيد من املعلومات عىل املوقع الإلكرتوين لربانمج املساعدة التقنية اليت تقدهم. وتتوفر الفكرية العاملي
: امللكية الفكرية

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

ىل تيسري فرص نفاذ ماكتب بأأنشطة املساعدة ا 2014و 2013الفريق العامل يف عايم وأ خطر  )د( لتقنية الرامية اإ
ىل طار املعلومات املتعلقة ابلرباءات،  امللكية الفكرية يف البدلان النامية اإ )"خدمات  14الربانمج اليت أأجريت يف اإ

ىل معلومات و   حاليا( PATENTSCOPE)قاعدة بياانت ركن الرباءات  وتتضمن "(.امللكية الفكرية عارفمالنفاذ اإ
مكتبا  39من  اتمجموع وتشململيون طلب نرش بناء عىل معاهدة الرباءات،  2.5 مهنا ،براءةقة مليون وثي 43

ىل اجملموعات الوطنية لأملانيا والربتغال، واجملموع ضافة اإ قلمييا، اإ قلميية للمنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات  ةوطنيا/اإ الإ
ىل قاعدة البياانت عن طر  النفاذحاليا  وميكن. 2014 يف لضامن تشفري من الآ  http protocol https يق بروتوكولاإ

ماكنيات الرتمجة الآلية للسامح توسعة  2015 يف مارسجرى قوي لبحوث الرباءات وخدمات الرتمجة، كام  اإ
ماكن  يعتوس   وابلتايلأأدوات خمتلفة للرتمجة عىل الإنرتنت؛  لختيار بني ثالثابللمس تخدمني   ةعالو و  ات اللغة.ينطاق اإ

قسام جديدا: "حبث  تتضمنيث حتديث عالمة تبويب الواثئق للطلبات ادلولية حب  2015يف فرباير عىل ذكل، جرى 
املهمتني لصةل وحفصها ملساعدة املس تخدمني "، اذلي جيمع بني البحث يف الواثئق ذات اهاوحفص  الواثئق ذات الصةل

 .ىل براءةأأهلية حصول الاخرتاع املطالب حباميته عمدى بتقيمي 

يداع التبليغات يف  2014و 2013الفريق العامل يف عايم وأ خطر  )ه( ىل تيسري اإ بأأنشطة املساعدة التقنية الرامية اإ
لكرتوين يف البدلان النامية البدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر،  من  4البند  مع يامتىشمبا شلك اإ

آخر مرة اكنت و  .ادلبلومايس اذلي اعمتد معاهدة قانون الرباءات البياانت املتفق علهيا يف املؤمتر امجلعية فهيا  اطلعتأ
 هذه التحديثات وس ُتعرضWO/GA/43/15)  )انظر الوثيقة 2013تكل الأنشطة يف ل  اتحتديث عىل العامة للويبو

 .2015يف أأكتوبر  القادمةخالل دورهتا العادية نظر فهيا لل امجلعية عىل 

أأنشطة املساعدة التقنية اليت تضطلع هبا الويبو لفائدة البدلان  بشأأنعىل مزيد من املعلومات العامة  وميكن الاطالع .7
 الأقل منوا والبدلان النامية والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر عىل قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية

TAD) -(IP  عىل الراب www.wipo.int/tad/en .  وهتدف العديد من الأنشطة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية ويف
ىل مساعدة البدلان   .اخلاصة ابلرباءات هتاأأنظميف تطوير ادلليل اإ

 خيص تنظمي املساعدة التقنية لفائدة البدلان النامية معاهدة الرباءات فاميمعل نظام طريقة 

ىل الفريق العامل يف دورته السابعة حتديثا عن مناقشات "املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية قدم  .8 املكتب ادلويل اإ
اخلارجية"( وما يتعلق بذكل من  املراجعة (CDIP/8/INF/1) ("اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية"

 من تقرير ادلورة، 103والفقرة  ،PCT/WG/7/14 من الوثيقة 11 اإىل 9واثئق أأعدهتا جلنة التمنية )انظر الفقرات من 

http://www.wipo.int/global_ip/en/activities/technicalassistance/index.html
http://www.wipo.int/global_ip/en/activities/technicalassistance/index.html
http://www.wipo.int/tad/en
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من ملخص  37و 36يف الفقرتني  حول هذا املوضوع لمناقشاتل ويرد تلخيص . PCT/WG/7/30) الوثيقةارد يف الو 
 :كام ييل( PCT/WG/7/29 الوثيقةالوارد يف الرئيس، 

رّحبت عدة وفود بتقرير املكتب ادلويل عن مرشوعات املساعدة التقنية ورّصحت بأأن املعلومات الواردة يف و  .36"
الوثيقة تدّل عىل أأن برامج املساعدة التقنية املتصةل مبعاهدة الرباءات يه عنرص أأسايس مضن مجمل أأنشطة الويبو 

ىل توس يع نظام معاهدة الرب  اءات وتعزيزه. ورأأت تكل الوفود أأن املساعدة التقنية اخلاصة للمساعدة التقنية الرامية اإ
مبعاهدة الرباءات ينبغي أأل تكون منفصةل عن سائر املساعدة التقنية اليت تقّدهما الويبو بغية النظر يف املساعدة التقنية 

عامل حول كيفية الاس مترار وتقدميها بطريقة فعاةل وجتنّب ازدواجية الربامج وتداخلها. وذلكل، فاإن مناقشات الفريق ال
يف الأجزاء املتعلقة ابملساعدة التقنية من توصيات خارطة طريق معاهدة الرباءات ينبغي أأن تظل تنتظر حصيةل 

طار اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، كام مت  املناقشات حول الاس تعراض اخلاريج والواثئق ذات الصةل به يف اإ
 رة اخلامسة للفريق العامل.التفاق عليه يف ادلو 

طار  37" ورأأت عدة وفود أأخرى أأن الفريق العامل ينبغي أأن يرشع يف مناقشات حول املساعدة التقنية يف اإ
توصيات خارطة طريق معاهدة الرباءات. واعتربت تكل الوفود أأن الفريق العامل هل هامش مركّز ملناقشة املساعدة 

أأجل متكني البدلان النامية من الاس تفادة من نظام معاهدة الرباءات، أأما التقنية اخلاصة مبعاهدة الرباءات من 
مناقشات املساعدة التقنية يف جلنة التمنية فلها نطاق أأوسع. وذلكل، مفن املمكن النظر يف املساعدة التقنية اخلاصة 

ىل انعدام التقدم يف املناقشات مبعاهدة الرباءات مبعزل عن القضااي الأوسع يف جلنة التمنية. وأأشارت وفود أأخرى أأيضا  اإ
ىل تأأخري ل هناية هل لعمل الفريق العامل فامي يتعلق  حول الاس تعراض اخلاريج داخل جلنة التمنية، مما قد يؤدي اإ

بس بل حتسني وتعزيز املساعدة التقنية اخلاصة مبعاهدة الرباءات من أأجل تعزيز تكوين الكفاءات يف البدلان النامية، 
 "التدريب طويل الأجل لفاحيص الرباءات.بطرق ش ىت مثل 

عقدات  اللتني ،لتمنية مناقشاهتا خبصوص املراجعة اخلارجية يف دورتهيا الرابعة عرشة واخلامسة عرشةجلنة اوواصلت  .9
ىل  10يف جنيف يف الفرتة من  ىل  20ومن  2014نومفرب  14اإ بريل  24اإ عىل التوايل، وترد التفاصيل الاكمةل لهذه  2015اإ

ىل  218املناقشات يف ادلورة الرابعة عرشة يف الفقرات من   ،(CDIP/14/13 Prov مرشوع التقرير )الوثيقة من 228اإ
 من ملخص رئيس ادلورة كام ييل: 12ادلورة اخلامسة عرشة يف الفقرة ويرد تلخيص لنتاجئ مناقشات 

وانقشت اللجنة املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية  .12"
(. وطلبت CDIP/11/4، وCDIP/9/16، وCDIP/9/15، وCDIP/9/14، وCDIP/8/INF/1)الواثئق: 

وقّررت مواصةل املناقشات حول املوضوع  CDIP/9/14اللجنة من الأمانة حتديث رد الإدارة الوارد يف الوثيقة 
س بانيا، وأأي اقرتاحات أأخرى من ادلول الأع ىل النقاط الواردة يف اقرتاح وفد اإ آنفا استنادا اإ ضاء، والنسخة املذكور أ

 "احملدثة لرد الإدارة.

ن  .10 ىل الإحاطة علام اإ الفريق العامل مدعو اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفقان[
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 املرفق الأول
 

 أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري مبارش عىل معاهدة الرباءات

 (2014يف  منفذة)

نشاط  ايتحمتويه ُمصنّفة حبسب و 2014اليت أأجريت يف و عاهدة الرباءات مل ليت لها تأأثري مبارش عىل اس تخدام البدلان الناميةحيتوي هذا املرفق عىل قامئة شامةل مجليع أأنشطة املساعدة التقنية ا
 عىل النحو التايل: املنجزة املساعدة التقنية

لهيا ابحلرف ) لرباءاتاملتعلقة ابعامة العلومات امل )أأ( بصفة عامة وتشمل رباءات ونظام الرباءات ادلويل الىل توفري املعلومات حول حامية نطوي عاليت ت  الأنشطة. " يف اجلداول(أألف"يشار اإ
يداعرباءات مثل كيفية النظام لتقدمي  عروضا ذكلشمل ي . وميكن أأن فق  معاهدة الرباءاتاليت ل تقترص عىل جوانب نظام الرباءات  بشأأناداثت الأحداث اليت جتري فهيا احمل ، لرباءاتا اتطلب اإ

. وتشمل جتاراي اس  الرباءات، والبدائل املمكنة مثل مناذج املنفعة وحامية املعلومات التجارية اليرية ابعتبارهاباية امحلرباءة، وفوائد للحامية بأأهال ما  اخرتاعليك يكون القانونية الرئيس ية  طرشووال 
قلميية، وأأمهية املعأأنظمة  املتناوةل خرىالأ  املوضوعات ىل نفاذال  تيسريمبادرات مبا يف ذكل  ها،دورو لومات املتعلقة ابلرباءات الرباءات الوطنية والإ أأكرث تفصيال مثل  وموضوعات املعلومات التقنية اإ

آراهئم ميتقد مرى ميكهنمن منظامت أأخمن قبل متحدثني الخرتاعات ودور الرباءات يف نقل التكنولوجيا لاية الاسرتاتيجية امحلمعلومات بشأأن  تُعطى، الأحداثيف بعض وصياغة الرباءات.  القضااي  عن أ
 .احمللية اليت هتم املس تفيدين

لهيا ابحلرف  ) عاهدة الرباءاتمب  املتعلقةفصةلاملعلومات امل )ب( الرشوط الشلكية  وفامي خيص .معاهدةلمعاهدة الرباءات تغطية شامةل لبشأأن فصةل امل الندوات توفر. " يف اجلداول(ابء"يشار اإ
، يداعلرباءة، وأأساليب الإيداع اخملتلفة املتاحة، والرسوم املس تحقة خالل معلية الإ ات ادلولية لطلبال العنارص املطلوبة يف  املطروحةاملوضوعات تشمل ، تسمل الطلباتتب ماك الطلبات يف ومعاجلة
يداع  دور وهمام املكتب ادلويل وتتناول الندوات أأيضا موضوعات رئيس ية مثل سحب. ال حالت التغريات، و  دوينمطالبات الأولوية، وتصحيح أأوجه النقص، وتصحيح الأخطاء الواحضة، وتواإ

دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي عداد، و اتالنرش ادلويل للطلبذكل يشمل و . ادلويل واإ محلاية مبوجب براءة، وخيارات اأأهلية  بشأأنقارير البحث ادلويل وتقارير الفحص المتهيدي ادلويل ت اإ
جراءات الفحص المتهيدي ادلويل مبوجب الفصل الثاين.  19والتعديالت مبوجب املادة  ،ويل التمكييلمثل البحث ادل تبني و املرحةل الوطنية، دخول مسأأةل  كام تناقش ندوات معاهدة الرباءاتواإ

ىل ت ، و اليت ينبغي أأن يقوم هبا املودعاملكتب ادلويل وتكل الإجراءات اليت يقوم هبا  عالوة عىل ذكل، غالبا ما تشمل ندوات معاهدة و واثئق الأولوية. و  تددة مثل الرتجاماحملوطنية الرشوط الشري اإ
طارالرباءات وصفا للخدمات املتاحة  حالت ،الرباءاتركن (، وقاعدة بياانت ePCTاخلدمات الش بكية ملعاهدة الرباءات )نظام  يف اإ ىل  واإ  .مزيد من مصادر املعلومات عىل موقع الويبو الإلكرتويناإ

لهيا ابحلرف  ) تباكامل مسؤويللفائدة عاهدة الرباءات املتعلقة مب يةتدريب ادلورات ال  )ج( طار يف  مةلااكتب العامللمسؤولني يف املقدمة ل املساعدة  . س تغطي" يف اجلداول(جمي"يشار اإ معاهدة اإ
دارة ل ، مل الطلباتلتس ااكنت مكتبأأ للماكتب املس تفيدة، سواء  ابلنس بةعاهدة الوجهية من املجزاء الأ الرباءات  دارة للبحث ادلويل، أأو اإ  عىل سبيلو . منتخبا/مكتبا معّينالفحص المتهيدي ادلويل أأو أأو اإ
حالهت اليت يه، يف نفس الوقت، ماكتب لتسمل الطلبات وماكتب معّينة س تتناول معاجلة الطلباتماكتب املقدمة للاملساعدة فاملثال،  ىل املكتب ادلويل ودخول املرحةل اقبل اإ هذه وتتيح  الوطنية. اإ

 .قضااي حمددة مع املكتب ادلويلاثرة املساعدة أأيضا فرصة للماكتب لإ 
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لهيا ابحلرف ) تكنولوجيا املعلومات والتصالتاملتعلقة ب ملساعدة ا )د( رساءاملتعلقة  تغطي الأنشطة. " يف اجلداول(دال"يشار اإ ساعدة التقنية تكنولوجيا املعلومات والتصالت وامل ل البنية التحتية  ابإ
اتحة أأدوات  اعىل اس تخداهم (، PADOS) النظام املؤمتت لطلب واثئق معاهدة الرباءاتذكل . ويشمل اس تخداهماتدريب املوظفني عىل و  املتعلقة مبعاهدة الرباءات وخدمات تكنولوجيا املعلوماتاإ

يداع الإلكرتوين الآمن، و (ePCT) الش بكية ملعاهدة الرباءاتاخلدمات نظام و  ،(PCT-EDI) عاهدة الرباءاتملونظام تبادل البياانت الإلكرتونية   ،(PCT-SAFE) للطلبات الربانمج احلاسويب لالإ
دارة ماكو  تقان  امعلي اوتدريب ةنظمالأ عروضا عن من هذه املساعدة  كبري جزء. وسيتضمن (PCT-ROAD) تب تسمل الطلبات بناء عىل معاهدة الرباءاتنظام اإ هذه لمتكني املس تخدمني من اإ

 .اكمةلمهنا اس تفادة الأدوات والاس تفادة 

ىل معاهدة الرباءاتاليت مساعدة البدلان  )ه( لهيا ابحلرف  تنظر يف الانضامم اإ ىل معاهدة الرباءات ل . يوفر املكتب ادلويل مساعدة خاصة " يف اجلداول(هاء")يشار اإ لبدلان اليت تنظر يف الانضامم اإ
دخال بشأأن  ايف معاهدة الرباءات وتقدمي املشورة له أأعضاءترغب يف أأن تصبح  اليت توفري املعلومات للبدلان كل املساعدةت شملت دلول املتعاقدة اجلديدة. و لو  التعديالت عىل القانون الوطين قبل اإ

ذكل  ونظام الرباءات ورشحابملعاهدة الوعي  لإذاكءاملكتب ادلويل يزور البدل  هذا يعين أأنديدة. و اجلتعاقدة امل ول دلمرحةل ما بعد الانضامم ليف انضامهما. كام يوفر املكتب ادلويل برانجما تدريبيا 
ىل املكتب الوطين  للعاملني يف اجملال القانوين آخر من ويقدم . لتسمل الطلباتكتب ك عمل المعاهدة والبدء يف لالتنفيذ الاكمل ل من أأجل ومؤسسات البحث والرشاكت، وتقدمي املساعدة اإ جزء أ

 مسؤولني من ادلول املتعاقدة اجلديدة لتلقي التدريب العميل يف الويبو يف جنيف.فرصة لل الانضامم  عدبرانمج ما ب

لهيا ابحلرف ادلولية )الإدارات مساعدة  )و( دارة للو  ادلويلللبحث  دارةخري، يقدم املكتب ادلويل املساعدة التقنية لدلول اليت تعمل اكإ يف الأ و. " يف اجلداول(واو"يشار اإ  شملت . و المتهيدي فحصاإ
دارة صبح تقدمي طلب لي نظر يف ي مكتب اإىل زايرة القيام ب تكل املساعدة جراء مزيد من العمل ل رشح الإجراءات واملتطلبات الالزمة ل وذكل من أأجل دولية اإ تعيني وحتديد اجملالت اليت ميكن فهيا اإ

 أأ املكتب معلياته.بدأأن ي التقنية لتدريب املسؤولني قبل  بعد التعيني، ميكن تقدمي املساعدةو أأي طلب رمسي. تقدمي قبل  لتقينا

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

 التنظمي
 نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

عدد 

 املشاركني

 دويلاجامتع  املزيانية العادية 2014-1
أألف، 

 ابء

اجامتع بشأأن دليل لإجراءات 

ءات لفائدة بدلان أأمرياك الربا

 الوسطى

مكتب الرباءات والعالمات 

املعهد املكس ييك  -الإس باين

-OEPM ) للملكية الصناعية

IMPI) 

امجلهورية 

ادلومينيكية 

(DO) 

سانت ، (CRكوس تا رياك )

، (GT) غواتاميل، (VC)فنسنت

نياكراغوا ، (HN)هندوراس 

(NI) ،( بامنPA) ، امجلهورية

كس يك امل ، (DO)ادلومينيكية 

(MX) 

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

 التنظمي
 نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

عدد 

 املشاركني

 املزيانية العادية 2014-2

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

 جمي
املرحةل دخول  اجامتع بشأأن

 الوطنية

ملديرية العامة لتسجيل امللكية ا

 .(DIGERPI) الصناعية

كواب ، (PAبامن )

(CU) 
 150 مكتب (CU)كواب ، (PAبامن )

 املزيانية العادية 3-2014
بشأأن  حلقة معل

 معاهدة الرباءات
 أألف

امللكية الفكرية يف لقاء حول 

 (MSU)جامعة موسكو احلكومية
 (MSU)جامعة موسكو احلكومية

 الاحتاد الرويس

(RU) 
 (RU) الاحتاد الرويس

+  مكتب

 نمومس تخد
32 

 املزيانية العادية 4-2014

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

 (LT)ليتوانيا  (LT)ليتوانيا   اءاتحلقة معل بشأأن معاهدة الرب  ابء
 +مكتب 

 مس تخدمون
70 

 اجامتع دويل املزيانية العادية 4-2014
ابء، 

 جمي

اجامتع بشأأن شهادات اجلودة 

وأأفضل املامرسات لفائدة ماكتب 

تسمل الطلبات بناء عىل معاهدة 

 الرباءات

مكتب الولايت املتحدة للرباءات 

 (USPTO)والعالمات التجارية
ت املتحدة الولاي

 (US)الأمريكية 

 (CL)ش ييل  (BR)الربازيل 
 (CU)( كواب COكولومبيا )

 (DO)امجلهورية ادلومينيكية 
 (PE)بريو ، (MX )املكس يك 
س بانيا   (ES)اإ

 20 مكتب

 املزيانية العادية 5-2014
حلقة معل بشأأن 

 معاهدة الرباءات

، أألف

 ابء

معاهدة الرباءات و  ندوة بشأأن

 انبولوكو الرباءات يف 

اللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية 

  (CIPC) الفكرية، جنوب أأفريقيا

جنوب أأفريقيا 

(ZA) 
 (ZA)جنوب أأفريقيا 

 +مكتب 

 مس تخدمون
50 

 املزيانية العادية 5-2014

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

، أألف

 ابء

تدريب لفائدة الفاحصني يف 

املنظمة الأوروبية الآس يوية 

 (EAPO)للرباءات 

املنظمة الأوروبية الآس يوية 

 (EAPO)للرباءات 
الاحتاد الرويس  

(RU)  

 (AZ)أأذربيجان  ،(AM)أأرمينيا 
اكزاخس تان  (BY)بيالروس 

(KZ)،  قريغزيس تان(KG) 
 (RU)الاحتاد الرويس 
تركامنس تان ، (TJ)طاجيكس تان 

((TM 

 10 مكتب

 املزيانية العادية 5-2014

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

 لرباءاتا

 ابء

 اململكة العربية السعودية اإىل بعثة

للتدريب عىل اإجراءات معاهدة 

 الرباءات

املكل عبدالعزيز للعلوم  مدينة

  (KACST)ةوالتقني

اململكة العربية 

 (SA)السعودية 
 (SA)اململكة العربية السعودية 

مكتب + 

 مس تخدمون
300 

 املزيانية العادية 5-2014

حلقة معل وندوة 

هدة بشأأن معا

 الرباءات

ندوات متقدمة بشأأن معاهدة  ابء
 الرباءات يف اننشانغ وهانغزو

مكتب امللكية الفكرية احلكويم 
 مجلهورية الصني الشعبية

(SIPO)  

 (CN)الصني  (CNالصني )
 +مكتب 

 مس تخدمون
240 
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي
اجلهة )اجلهات( املشاركة يف 

 التنظمي
 نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

عدد 

 املشاركني

 املزيانية العادية 5-2014

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

 ابء
اس تخدام  دعوة لتقدمي تدريب عىل

اخلدمات الش بكية ملعاهدة نظام 
 (ePCT) الرباءات

 املعهد الوطين للملكية الصناعية

(INPI)الربازيل ، 
 (BR)الربازيل   (BR)الربازيل 

 +مكتب 
 مس تخدمون

5 

 املزيانية العادية 5-2014

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

 هاء

الرتوجي لنظام معاهدة الرباءات يف 

ة بشأأن معاهدة أأسنس يون وندو 

 ويف سانتياغ الرباءات

املديرية الوطنية للملكية 

املعهد الوطين للملكية ، الصناعية

 (DNPI/INAPI) الصناعية

 ،(CL)ش ييل 

   (PY)ابراغواي 
 (PY)ابراغواي ، (CL)ش ييل 

 +مكتب 

 مس تخدمون
50 

 املزيانية العادية  6-2014
زايرة دراس ية بشأأن 

 معاهدة الرباءات

، أألف

 ابء

ة معل بشأأن معاهدة الرباءات حلق

 --امللكية الفكريةيف مكتب 

يف بدء ال  كيفية تدريب عىل

اس تخدام معاهدة الرباءات ككتب 

لتسمل الطلبات ومجيع ما يرتب  

، مبا فهيا مهما/بذكل من جوانب

  متطلبات تكنولوجيا املعلومات

آس يا واحملي  الهادئ  ش بكة أ

آس يا  للعلوم والتكنولوجيا )بدلان أ

 (ASPAC)ئ( واحملي  الهاد

 -ايران )مجهورية 
الاسالمية( 

(IR ) 

الاسالمية(  -ايران )مجهورية 
(IR ) 

 10 مكتب

 املزيانية العادية 6-2014
حلقة معل بشأأن 

 معاهدة الرباءات

، أألف

 ابء

حلقة معل وطنية بشأأن معاهدة 

 صياغة الرباءاتو الرباءات 
مدغشقر  

(MG) 
 (MG)مدغشقر 

 /جامعة +مكتب 

 +مؤسسة حبث 

 تخدمونمس  

26 

7-2014 

الصندوق 

 الاستامئين/أأسرتاليا

(FIT/AU) 

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

 هاء
لتدريب عىل لتقدمي احلقة معل 

لأغراض مرحةل  -معاهدة الرباءات 
 قبل الانضاممما 

آس يا واحملي  الهادئ  ش بكة أ
آس يا ) للعلوم والتكنولوجيا بدلان أ
 (ASPAC) واحملي  الهادئ(

 (SG) س نغافورة
 ،(MMميامنار ) ،(KHكبوداي )

مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية 
(LA) 

 3  مكتب

7-2014 

الصندوق 

 الاستامئين/أأسرتاليا

(FIT/AU) 

حلقة معل وندوة 

دارةبشأأن دمع   اإ

دارة/البحث ادلويل  اإ

الفحص المتهيدي 

ادلويل بناء عىل 

 معاهدة الرباءات 

 واو

تدريب عىل الإجراءات الإدارية 

دارة  /لإدارة البحث ادلويل اإ

 الفحص المتهيدي ادلويل

 املكتب الأسرتايل للملكية الفكرية
(IP AU) 

  3 مكتب (CL)ش ييل  (AU)أأسرتاليا 
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي
اجلهة )اجلهات( املشاركة يف 

 التنظمي
 نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

عدد 

 املشاركني

7-2014 

الصندوق 

الاستامئين/أأسرتاليا 

(FIT/AU) 

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

ابء، 

 جمي

ث أأحد لتقدمي حلقة معل

، بشأأن معاهدة الرباءات املعلومات

نظام عرض عام ل مبا يف ذكل 

دمات الش بكية ملعاهدة اخل

)بناء عىل طلب الرباءات 

   املكتب(.

آس يا واحملي  الهادئ  ش بكة أ

آس يا ) للعلوم والتكنولوجيا بدلان أ

 (ASPAC) واحملي  الهادئ(

 45 مكتب  (PH)الفلبني  (PH)الفلبني 

 املزيانية العادية 8-2014

معل وندوة  حلقة

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

أألف، 

 ابء

 بشأأنالويبو  امقدمهت وتدريب ندوة

 معاهدة التعاون
 (ZW) زمبابوي (ZW) زمبابوي 

 +مكتب 

 مس تخدمون
30  

 املزيانية العادية 9-2014

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

 ابء
جواةل بشأأن معاهدة  اتندو 

 يل(تو، كيوناك، غاايك ي )ك الرباءات

كوادور للملكية الفكرية  معهد اإ

(IEPI) 
كوادور ) كوادور ) (ECاإ  (ECاإ

 +مكتب 

 مس تخدمون
270  

 املزيانية العادية 9-2014

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

أألف، 

 ابء

عرض عن معاهدة  -الربازيل

مجلعية الوطنية للأحباث )ا الرباءات

، 2( وتطوير الرشاكت الابتاكرية

بشأأن  تاهدة الرباءاعن مع عرض

الربانمج الرئييس لإدارة امللكية 

 الفكرية 

للجمعية الوطنية للأحباث وتطوير 

مكتب  /الرشاكت الابتاكرية

امللكية الصناعية الكويب 

(ANPEI/OCPI) 

(، BRالربازيل ) 

 (CUكواب )
 55 مكتب (CUكواب ) ،(BRالربازيل )

 املزيانية العادية  9-2014

حلقة معل وندوة 

معاهدة  بشأأن

 الرباءات

 ابء

 حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات

املشاركون: موظفو مكتب امللكية 

الفكرية  واملس تخدمون والباحثون 

 تابناء عىل دعوة مكتب الرباء –

آس يا واحملي  الهادئ  ش بكة أ

آس يا ) للعلوم والتكنولوجيا بدلان أ

 (ASPAC) واحملي  الهادئ(

 92 مكتب (MN)منغوليا  (MN)منغوليا 
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي
اجلهة )اجلهات( املشاركة يف 

 التنظمي
 نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

عدد 

 املشاركني

 املزيانية العادية 10-2014

التعاون يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات 

والتصالت يف اإطار 

 معاهدة الرباءات

 8 مكتب  (INالهند ) (INالهند )  زايرة اإىل الهند للتعاون التقين  ابء

 املزيانية العادية 10-2014

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

 جمي
قلميية  عاهدة ميف اإطار حلقة معل اإ

الرباءات بشأأن اس تخدام املعاهدة 
 يف اجلامعات ومؤسسات البحث

 املعهد الوطين للملكية الصناعية
(INAPI) 

 (CL)ش ييل 
مجيع دول أأمرياك الالتينية والاكرييب 

 الأعضاء يف معاهدة الرباءات
 /جامعة +مكتب 

 مؤسسة حبث
41 

 املزيانية العادية 10-2014

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

 ابء

حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات 

لتعاون مع املنظامت الإقلميية اب -

مكتب الويبو يف و  لدلول الأعضاء

أأنشطة الاحتاد الرويس ابلشرتاك 

الرويس  املكتب الفدرايلمع 

 ملكية الفكريةلل 

(ROSPATENT) 

املنظمة الأوروبية الآس يوية 
 (EAPO)للرباءات 

الاحتاد الرويس  
(RU)  

 (AZ)أأذربيجان  ،(AM)مينيا أأر 
اكزاخس تان ، (BY)بيالروس 

(KZ)،  قريغزيس تان(KG)، 
 (RU)الاحتاد الرويس 
تركامنس تان ، TJ))طاجيكس تان 

(TM)  

 260 مكتب

 املزيانية العادية  10-2014

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

  الرباءات

 ابء

قلميية بشأأن معاهدة الرباءات ندوة  اإ

فريقية الناطقة لبدلان الأ الفائدة 

 ابلربتغالية

املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية 

 الفكرية )الأريبو(

سان تويم 

 (STوبرينسييب )

 ،(ST) سان تويم وبرينسييب

اكبو فريدي  ،(AOأأنغول )

(CV) موزامبيق ،(MZ) 

+ مكتب

 مس تخدمون
25 

 املزيانية العادية 10-2014

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

 اءاتالرب 

 ابء
معاهدة  بشأأنندوة الويبو الوطنية 

 التعاون بشأأن الرباءات
 (KE)كينيا  (KE)كينيا  

 +مكتب 
 مس تخدمون

25  

 املزيانية العادية 10-2014

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

 (BGبلغاراي ) (BGبلغاراي )  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات ابء
مكتب + 

 مس تخدمون
45  
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 وصف احلدث املضمون احلدث المتويل التارخي
اجلهة )اجلهات( املشاركة يف 

 التنظمي
 نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

عدد 

 املشاركني

 املزيانية العادية 11-2014

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

ابء، 

 جمي

بشأأن معاهدة  متقدمةة ندو 

 ا الويبو ابلتعاون معمهتظنالرباءات 

للملكية الصناعية  الهيلينيةاملنظمة 

(OBI) 

للملكية الصناعية الهيلينية املنظمة 

(OBI) 
 (GRاليوانن ) (GRاليوانن )

مكتب + 

 مس تخدمون
35 

 املزيانية العادية 11-2014

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

، جمي

 دال

معاهدة  عىل اس تخدام تدريب

نظام ومقدمة عن  الرباءات

ملعاهدة اخلدمات الش بكية 

 (ePCT) الرباءات

مدينة املكل عبدالعزيز للعلوم 

 KACST) ) والتقنية

العربية السعودية 

(SA) 
 16 مكتب (SA)ة العربية السعودي

 املزيانية العادية 11-2014

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

 ابء
بشأأن معاهدة ات جواةل ندو 

 الرباءات

مكتب الإرشاف عىل الصناعة 

 (SICوالتجارة )
 (COكولومبيا ) (COكولومبيا )

 +مكتب 

 مس تخدمون
156 

 املزيانية العادية 11-2014

حلقة معل وندوة 

 بشأأن معاهدة

 الرباءات

 ابء

أأعداد كبرية من  ذاتأأعضاء دول 

املتعلقة مبعاهدة الرباءات الطلبات 

طلبات دخلت املرحةل  و/أأو

جواةل ل معحلقات  -الوطنية 

 بشأأن معاهدة الرباءات

آس يا واحملي  الهادئ  ش بكة أ

آس يا للعلوم والتكنولوج  يا )بدلان أ

 (ASPAC)واحملي  الهادئ( 

 (INالهند ) (INالهند )
+  مكتب

 مس تخدمون
144  

 املزيانية العادية 11-2014

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

أألف، 

 ابء

الرباءات  بشأأن ندوة الويبو

 معاهدة الرباءات و

واكةل تسجيل الرباءات 

 PACRA)والرشاكت، )

، (ZM)زامبيا 

جنوب أأفريقيا 

(ZA) 

جنوب أأفريقيا  ،(ZM)زامبيا

(ZA) 

 +مكتب 

 مس تخدمون
45 

 املزيانية العادية 11-2014
بشأأن  زايرة دراس ية

 معاهدة الرباءات
 ابء

 كينياو  وظفي قربصمتدريب 

 جنوب أأفريقياو  مالطةو  ليسوتوو 

لميية الأفريقية للملكية املنظمة الإق و 

واملنظمة  ريبو(الأ ) الفكرية

عىل  للملكية الفكرية فريقيةالأ 

 اإجراءات معاهدة الرباءات

 ويبوال 

 ،(KE)كينيا ، (CY) قربص

(، MTمالطا )،(LSليسوتو )

، ريبوالأ ، (ZA)جنوب أأفريقيا 

 ،املنظمة الإفريقية للملكية الفكرية

(OAPI) 

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

 التنظمي
 نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن

عدد 

 املشاركني

 املزيانية العادية 11-2014

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

أألف، 

ابء، 

 جمي

، 2014 أأايم الابتاكرمعرض 

اخلدمات نظام تدريب عىل 

ات الش بكية ملعاهدة الرباء

(ePCT ) يف املعهد املكس ييك

 (IMPI) للملكية الصناعية

 املعهد املكس ييك للملكية الصناعية

(IMPI) 

املكس يك 

(MX) 
 (MX)املكس يك 

+ مكتب 

 مس تخدمون
400 

 املزيانية العادية 12-2014

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

أألف، 

 ابء

شأأن معاهدة ب  حلقة معل وطنية

 وصياغة الرباءات الرباءات

ظمة الإقلميية الأفريقية للملكية املن

 ريبو(الأ ) الفكرية
 (ZW) زمبابوي (ZW) زمبابوي

+ مكتب 

 مس تخدمون
40 

 املزيانية العادية 12-2014

حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 

 الرباءات

أألف، 

 ابء

معاهدة الرباءات يف  عنعرض 

 والتسويقالنقل بشأأن الأاكدميية 

خا ابلية ولابز، ، لأمريكيتنييف ا

، (BCS) اكليفورنيا سور

 املكس يك

 
املكس يك 

(MX) 
 25 مكتب (MXاملكس يك )

 املزيانية العادية  12-2014
تقيص احلقائق/ 

 املشورةتقدمي 
 أألف

اذلي  معرض التيلكوم العاملي

، الاحتاد ادلويل لالتصالت هّظمين

 مجيع ادلول العربية

 (QAقطر ) (QAقطر ) جملس التعاون اخلليجي
 + كتبم 

 مس تخدمون
30 

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

 (2015خطة العمل للفرتة املتبقية من عام /2015 )الأنشطة املنجزة حىت الآن يف عام

وتكل املزمع تنفيذها يف  2015تأأثري مبارش عىل اس تخدام البدلان النامية ملعاهدة الرباءات، واليت أأجريت حىت الآن يف عام  حيتوي هذا املرفق عىل قامئة شامةل مجليع أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها
 .أأعاله ، ويه مصنّفة حبسب حمتوايت نشاط املساعدة التقنية املنجزة عىل النحو املرشوح أأيضا يف املالحظات المتهيدية للمرفق الأول2015الفرتة املتبقية من عام 

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

 نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن التنظمي
عدد 
 املشاركني

 املزيانية العادية 2-2015
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء

 ملوظفيندوة بشأأن معاهدة الرباءات 
لكية ل امل يسج ت العامة ل  املديرية
 (DIGERPI) الصناعية

ل امللكية يسج ت العامة ل  املديرية
 (DIGERPI)، الصناعية

 (PA)بامن  (PA)بامن 
 +مكتب

  مس تخدمون
45 

 املزيانية العادية 2-2015

 تقدمي املشورة
بشأأن التعيني 

لبحث ل دارة اكإ 
دارة  ادلويل/اإ

لفحص المتهيدي ل
ادلويل بناء عىل 
 معاهدة الرباءات

 ووا

زايرة استشارية ملكتب امللكية 
ماكنيةالفكرية للفلبني بشأأن   التعيني اإ

دارة ل دارة اكإ  فحص لللبحث ادلويل/اإ
 المتهيدي ادلويل 

لملكية الفكرية ل  الفلبني مكتب
(IPOPHL) 

  مكتب (PH)الفلبني  (PH)الفلبني 

 املزيانية العادية 3-2015
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء

، سان بشأأن معاهدة الرباءات ندوة
 خوس يه

حقوق امللكية الفكرية، هيئة 
 كوس تارياك

 56 مس تخدمون (CRكوس تارياك ) (CRكوس تارياك )

 املزيانية العادية 3-2015

 تقدمي املشورة
بشأأن التعيني 

لبحث ل دارة اكإ 
دارة  ادلويل/اإ

لفحص المتهيدي ل
ادلويل بناء عىل 
  معاهدة الرباءات

 واو

مجموعة بدلان مناقشات مع ماكتب 
)امجلهورية التش يكية  غرادسفي 

بشأأن  وهنغاراي وبولندا وسلوفاكيا(
ماكنية   للرباءات غرادسفي معهد تعيني اإ

دارة الفحص اكإ  دارة البحث ادلويل/اإ
المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة 

 الرباءات

 (PLبولندا ) البولنديمكتب الرباءات 
، (CZ) امجلهورية التش يكية

 ،(PLبولندا) ،(HUهنغاراي)
 (SKسلوفاكيا)

  مكتب
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3-2015 
املزيانية العادية+ 
الصندوق 

 الاستامئين/أأسرتاليا

حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

 ،ابء، جمي
 هاء دال،

قلميي بشأأن نظام تدريب دون نُظم  اإ
ونظام اخلدمات معاهدة الرباءات 
، (ePCT) الش بكية للمعاهدة

  فه مكتب الويبو يف س نغافورةاس تضا

 (SGس نغافورة ) الويبو يف س نغافورةتب مك 

 ،(BD)روين دار السالم ب
ندونيس يا )  كبوداي ،(INاإ

(KH)،  لو جمهورية
 ،(LP)ادلميقراطية الشعبية 

 ،(MMميامنار )، (MYمالزياي )
 ،(THاتيلند )، (PHالفلبني )

( س نغافورة VNفييت انم )
(SG) 

 20 مكتب

 املزيانية العادية 3-2015
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ءاب

لفائدة  بشأأن معاهدة الرباءاتاجامتع 
يف املعهد الوطين للملكية  الفاحصني
 (INPIالصناعية )

، املعهد الوطين للملكية الصناعية
 (INPI-BR) الربازيل

 11 مكتب (BRالربازيل) (BR)الربازيل

 املزيانية العادية 3-2015
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 أألف، ابء

لويبو بشأأن الرباءات ندوات جواةل ل
 كيب اتون -ومعاهدة الرباءات

اللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية 
 (CIPCالفكرية )

جنوب أأفريقيا 

(ZA) 
 (ZA)جنوب أأفريقيا 

 + مكتب

 50 مس تخدمون

 املزيانية العادية 3-2015
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 جمي، دال

اخلدمات بشأأن نظام حلقة معل 
 (ePCT) هدة الرباءاتملعا الش بكية
 س تخدمنيوامل تب املك موظفي لفائدة 

 12 مكتب (EEاس تونيا ) (EEاس تونيا ) 

 املزيانية العادية 3-2015
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، دال

بوابة اس تخدام حلقات معل بشأأن 
ملعاهدة اخلدمات الش بكية  نظام

يف املكتب  (ePCT) الرباءات
يداع و  ابلتعاون مع  ،اتالرباء طلباتاإ

الربتغايل للملكية الوطين املعهد 
  الصناعية

الربتغايل للملكية  الوطين املعهد
 (INPI) الصناعية

 11 مكتب (PTالربتغال ) (PTالربتغال )

 أألف، ابء اجامتع دويل املزيانية العادية 4-2015

والتصاممي  امحلاية ادلولية لالخرتاعات
ندوة بشأأن . مناذج املنفعة ة والصناعي

س ُتعقد يف اإطار يوم  معاهدة الرباءات
سانت ، 2015الفكرية  امللكية

 بطرسربغ

 
الاحتاد الرويس 

(RU) 
  مس تخدمون (RUالاحتاد الرويس )

 املزيانية العادية 4-2015
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 (MZموزامبيق ) (MZموزامبيق )  و عن معاهدة الرباءاتيبندوة للو  ابء

 + مكتب

  مس تخدمون
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 أألف، ابء ويلاجامتع د املزيانية العادية 4-2015

اجامتع بشأأن شهادات اجلودة وأأفضل 
املامرسات لفائدة ماكتب تسمل 

 الطلبات بناء عىل معاهدة الرباءات
دويل بشأأن امللكية الصناعية  مؤمترو 
 (مكتب كواب للملكية الصناعية)
(OCPI)هافاان ، 

مكتب كواب للملكية الصناعية 
(OCPI) 

 (CUكواب )

 ،(CUكواب )،(BRالربازيل )

، (COكولومبيا ) (،CL)ييل ش  

، (DOامجلهورية ادلومينيكية )

 ،(PEبريو ) ،(MXاملكس يك )

س بانيا ) الولايت املتحدة  ،(ESاإ

 (USالأمريكية )

  مكتب

 املزيانية العادية 4-2015
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 أألف، ابء

معاهدة الرباءات  بشأأنحلقة معل 
ضامم الان تنظر يف دوةل عضو لفائدة

 اإىل معاهدة الرباءات
 (DJجيبويت ) (DJجيبويت ) 

مكتب + 

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 5-2014
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، دال

اخلدمات نظام بشأأن  حلقة معل
( ePCT) عاهدة الرباءاتملالش بكية 
 موظفي املكتب واملس تخدمنيلفائدة 

 (TRتركيا ) (TRتركيا ) 
 مكتب +

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 5-2014
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
  مس تخدمون (ZW) زمبابوي (ZW) زمبابوي  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات ابء أألف،

 املزيانية العادية 5-2014
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

يف  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات
 وفوس يبريسكن

 
الاحتاد الرويس 

(RU) 
  مس تخدمون (RUالاحتاد الرويس )

 املزيانية العادية 5-2014
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

اخلدمات ظام نبشأأن حلقة معل 
 (ePCT) ملعاهدة الرباءات الش بكية
 مس تخدمنيلل و ب كتامل موظفي لفائدة 

 (HUهنغاراي ) (HUهنغاراي ) 
مكتب + 

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 5-2014
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 أألف، ابء

 نظام بشأأن اس تخدامحلقات معل 
عاهدة اخلدمات الش بكية مل

يداعيف املكتب ( ePCT)الرباءات  واإ
لكرتونيا ابلتعاون مع ، الطلبات اإ

اللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية 
 بريتوراي -(CIPCالفكرية )

 اللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية
 (CIPCالفكرية )

جنوب أأفريقيا 

(ZA) 
 (ZAجنوب أأفريقيا )

مكتب + 

  مس تخدمون
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 املزيانية العادية 5-2015
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ، جميابء

الإجراءات املتبعة يف  تدريب عىل
املعهد ، ماكتب تسمل الطلبات

 املكس ييك للملكية الصناعية
(IMPI) 

 (MXاملكس يك ) 

(، CU) كواب ،(CRكوس تارياك )

 ،(DOامجلهورية ادلومينيكية )

هندوراس  ،(GTغواتاميل )

(HN)، ( نياكراغواNI)،  بامن

(PA)، السلفادور (SV)، 

س بانيا )  (ESاإ

  مكتب

 املزيانية العادية 5-2015
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 هاء

 حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات
 مالانضامتنظر يف  عضو دوةللفائدة 
 ملعاهدةاإىل ا

 (JOردن )الأ  (JOردن )الأ  
مكتب + 

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 6-2015
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 أألف، ابء

 معاهدة الرباءاتتوعية بشأأن  تظاهرة
 لالبتاكرسكولكوفو  مركز يف

 
الاحتاد الرويس 

(RU) 
  مس تخدمون (RUالاحتاد الرويس )

 انية العاديةاملزي  6-2015
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ، دالابء

قلميية جواةل  معاهدة  بشأأنندوات اإ
 اخلدمات الش بكيةونظام الرباءات 
. الربازيل وبريو (ePCT) للمعاهدة 

 ش ييلو 

مجعية الأمريكيتني للملكية 
 (ASIPIالصناعية )

 ،(BRالربازيل)

، (CLش ييل )

 (PEبريو )

(، CL)ش ييل  (،BRالربازيل)

 (PEبريو )

مكتب + 

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 6-2015
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء

بشأأن معاهدة  ات متقدمةندو 
 وزايرات املس تخدمني الرباءات

مكتب امللكية الفكرية احلكويم 
مجلهورية الصني الشعبية 

(SIPO) 

 (CNالصني ) (CNالصني )
مكتب + 

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 7-2015
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، دال

نظام بوابة حلقات معل بشأأن 
ملعاهدة الرباءات اخلدمات الش بكية 

(ePCT)  يداعاإ و في المكتب 
لكرتونيا من خالل  ذكل الطلبات اإ

 نظامال 

دارة امللكية الفكرية   مكتب (TH)اتيلند  (TH)اتيلند  (DIP) اإ

 املزيانية العادية 10-2015
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 رباءاتال
 ابء، جمي

قلميية جواةل بشأأن معاهدة  ندوات اإ
اخلدمات الش بكية نظام و الرباءات 
 .(ePCT) للمعاهدة

مجعية الأمريكيتني للملكية 
 (ASIPIالصناعية )

مجعية بدلان 

ASIPI 
  مس تخدمون ASIPI مجعية بدلان
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 املزيانية العادية 10-2014

دارة البحث  دمع اإ
دارة  ادلويل/ اإ

الفحص المتهيدي 
ىل ادلويل بناء ع

 معاهدة الرباءات

  مكتب (CLش ييل ) (CLش ييل )  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات واو

 املزيانية العادية 11-2015
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

قلميية حلقة معل  بشأأن معاهدة اإ
 لفائدة مجيع ادلول العربية الرباءات

 (EGمرص ) 

 ،(BHالبحرين ) ،(DZاجلزائر )

جيبويت  ،(KMر القمر )جز 

(DJ)، (مرصEG)،  العراق

(IQ) ،( الأردنJO) ، الكويت

(KW) ،( ليبياLY) ، موريتانيا

(MR)، ( املغربMA)،  عامن

(OM)، ( قطرQA)،  اململكة

الصومال  ،(SAالعربية السعودية )

(SO)، ( السودانSD)،  سوراي

(SY)، ( تونسTN الإمارات )

المين ، (AEالعربية املتحدة )

(YE) 

  مكتب

2015-
د حيد
 لحقا

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، دال

معاهدة  بشأأنتدريب متقدم 
املرحةل دخول معاجلة  -الرباءات
 الوطنية 

  مكتب (THاتيلند ) (THاتيلند ) 

2015-
حيدد 
 لحقا

 املزيانية العادية
زايرة دراس ية 

معاهدة بشأأن 
 اءاتالرب 

 هاء
من  اإىل مكتب أآخرزايرة دراس ية 

 معاهدة الرباءاتنظام ماكتب 
 

 -ايران )مجهورية 

 (IRالاسالمية( )

الاسالمية(  -ايران )مجهورية 

(IR) 
  مكتب

2015-
حيدد 
 لحقا

  مكتب (BTبواتن ) (BTبواتن )  ندوة بشأأن معاهدة الرباءات أألف، ابء ذكل غري املزيانية العادية

2015-
حيدد 
 لحقا

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

تقدمي عرض عن معاهدة الرباءات يف 
النقل والتسويق  بشأأنالأاكدميية 

للأمريكيتني، لابز، ولية ابخا 
 ، املكس يك(BCS)اكليفورنيا سور 

 (MXاملكس يك ) (MXاملكس يك ) 
+  مكتب

  مس تخدمون
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2015-
حيدد 
 لحقا

 نية العاديةاملزيا
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

حلقة معل وندوة بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 (PEبريو ) (PEبريو ) 
مكتب + 

  مس تخدمون

2015-
حيدد 
 لحقا

الصندوق 
س بانيا  الاستامئين/اإ

50% 
 ابء، جمي ذكل غري

قلميية بشأأن معاهدة الرباءات  ندوة اإ
 ينية لفائدة بدلان أأمرياك الالت 

كوادور )   (ECاإ

 (CO) كولومبيا (BR) الربازيل

 (CU) كواب (CR) كوس تارياك

 (DO) يةهورية ادلومينيك امجل 

كوادور ) ( SV( السلفادور )ECاإ

( هندوراس GTغواتاميل )

(HN( املكس يك )MX )

( بريو PA( بامن )NIنياكراغوا )

(PE ) اإ( س بانياES) 

  مكتب

2015-
حيدد 
 لحقا

 اديةاملزيانية الع
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

الإجراءات املتبعة يف  تدريب عىل
 ماكتب تسمل الطلبات

 (MXاملكس يك ) 

 ،(CRكوس تارياك )(، CU) كواب

 ،(DOامجلهورية ادلومينيكية )

هندوراس  ،(GTغواتاميل )

(HN)، ( نياكراغواNI)،  بامن

(PA)، السلفادور (SV) 

  مكتب

2015-
حيدد 
 لحقا

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 (MAاملغرب ) (MAاملغرب )  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات ابء، جمي

مكتب + 

  مس تخدمون

2015-
حيدد 
 لحقا

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 واو

 حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات
ائدة دوةل عضو تنظر يف الانضامم لف

 اإىل املعاهدة
 (KWالكويت ) (KWالكويت ) 

مكتب + 

  مس تخدمون

2015-
حيدد 
 لحقا

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
  تدريب للفاحصني ابء، جمي

جنوب أأفريقيا 

(ZA) 
  مكتب (ZAجنوب أأفريقيا )

2015-
حيدد 
 لحقا

 اديةاملزيانية الع
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 أألف، ابء

حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات 
 صياغة الرباءات و

 (UGأأوغندا ) (UGأأوغندا ) 
مكتب + 

  مس تخدمون
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2015-
حيدد 
 لحقا

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 (GNغينيا ) (GN) غينيا  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات أألف، ابء

مكتب + 

  مس تخدمون

2015-
حيدد 
 لحقا

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 (SNالس نغال ) (SNالس نغال )  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات أألف، ابء

مكتب + 

  مس تخدمون

2015-
حيدد 
 لحقا

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 اءاتالرب 
 هاء

حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات 
لفائدة دوةل عضو تنظر يف الانضامم 

 اإىل املعاهدة
 

مجهورية الكونغو 

ادلميقراطية 

(CD) 

مجهورية الكونغو ادلميقراطية 

(CD) 

مكتب + 

  مس تخدمون

2015-
حيدد 
 لحقا

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 أألف، ابء

 -ل بشأأن معاهدة الرباءاتحلقة مع
 يف الإقلمي ابلتعاون مع ادلول الأعضاء

 

املنظمة الأفريقية 

للملكية الفكرية 

(OAPI) 

ملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ا

(OAPI) 
  مكتب

2015-
حيدد 
 لحقا

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 هاء

نظر يف ت تقدمي املساعدة للبدلان اليت 
 الانضامم اإىل معاهدة الرباءات

 

، (BIبوروندي )

اكبو فريدي 

(CV)،  ثيوبيا اإ

(ET) 

(، اكبو فريدي BIبوروندي )

(CV( ثيوبيا  (ET(، اإ
  مكتب

2015-
حيدد 
 لحقا

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

حلقة معل بشأأن  - تدريب للفاحصني
مكتب يف ) اتمعاهدة الرباء

الولايت املتحدة للرباءات والعالمات 
 (USPTO) (التجارية

مكتب الولايت املتحدة 

 للرباءات والعالمات التجارية

(USPTO) 

الولايت املتحدة 
 (US)الأمريكية 

 ،(ZW) زمبابوي ،(GHغاان )
 (UGأأوغندا )

مكتب + 

  مس تخدمون

2015-
حيدد 
 املزيانية العادية  لحقا

دارة ال  بحث دمع اإ
دارة  ادلويل/ اإ

الفحص المتهيدي 
ادلويل بناء عىل 
 معاهدة الرباءات

  مكتب  (PHالفلبني ) (PHالفلبني )  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات واو

2015-
حيدد 
 املزيانية العادية  لحقا

دارة البحث  دمع اإ
دارة  ادلويل/ اإ

الفحص المتهيدي 
ادلويل بناء عىل 
 معاهدة الرباءات

  مكتب (SGس نغافورة ) (SGس نغافورة )  معل بشأأن معاهدة الرباءاتحلقة  واو
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2015-
حيدد 
 لحقا

 املزيانية العادية

دارة البحث  دمع اإ
دارة  ادلويل/ اإ

الفحص المتهيدي 
ادلويل بناء عىل 
 معاهدة الرباءات

 حيدد لحقا  تدريب للفاحصني واو

 ،(CZ) يةهورية التش يك امجل 

 ،(PLبولندا ) ،(HUهنغاراي )

 (SKاكيا )سلوف

  مكتب

2015-
حيدد 
 لحقا

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

حلقة معل وندوة بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 (CUكواب ) (CUكواب ) 
مكتب + 

  مس تخدمون

2015-
حيدد 
 لحقا

 املزيانية العادية
 زايرة دراس ية
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

ل وندوة بشأأن معاهدة حلقة مع
 الرباءات

 (GDغرينادا ) (GDغرينادا ) 
مكتب + 

  مس تخدمون

2015-
حيدد 
 لحقا

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
  بشأأن معاهدة الرباءات تدريب ابء، جمي

أأنتيغوا وبربودا 

(AG) 
 (AG)أأنتيغوا وبربودا 

مكتب + 

  مس تخدمون

2015-
حيدد 
 لحقا

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
  ندوة بشأأن معاهدة الرباءات ابء، جمي

امجلهورية 

ادلومينيكية 

(DO،) 

 (،DOامجلهورية ادلومينيكية )
مكتب + 

  مس تخدمون

2015-
حيدد 
 لحقا

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
  ن معاهدة الرباءاتندوة بشأأ  ابء، جمي

ترينيداد وتوابغو 

(TT) 
 (TTترينيداد وتوابغو )

مكتب + 

  مس تخدمون

2015-
حيدد 
 لحقا

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ابء، جمي

اجامتع بشأأن دليل لإجراءات 
 الرباءات لفائدة بدلان أأمرياك الوسطى

 دد لحقاحي 

ل غواتامي ،(CRكوس تارياك )

(GT)، ( هندوراسHN )

 ،(PAبامن ) ،(NIنياكراغوا )

 ،(DOامجلهورية ادلومينيكية )

 (MXاملكس يك )

  مكتب 

2015-
حيدد 
 لحقا

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
  (PY)ابراغواي   (PY)ابراغواي    حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات ابء، جمي

مكتب + 

  نمس تخدمو
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2015-
حيدد 
 لحقا

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
  للرباءات مدرسة سكولكوفو ابء، جمي

الاحتاد الرويس 

(RU) 
 (RUالاحتاد الرويس )

مكتب + 

  مس تخدمون

2015-
حيدد 
 لحقا

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
  (BY) بيالروس (BY) بيالروس   بشأأن معاهدة الرباءاتحلقة معل  ابء، جمي

مكتب + 

  مس تخدمون

2015-
حيدد 
 لحقا

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات ابء، جمي

 تركامنس تان

(TM) 
 (TM) تركامنس تان

مكتب + 

  مس تخدمون

2015-
حيدد 
 لحقا

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات ابء، جمي

هورية امجل 

 (CZ) يةالتش يك 
 (CZ) يةهورية التش يك امجل 

مكتب + 

  مس تخدمون

2015-
حيدد 
 لحقا

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 ءاتمعاهدة الربا تدريب عىل ابء، جمي

املنظمة الأوروبية الآس يوية 

 (EAPO)للرباءات 
الاحتاد الرويس  

(RU)  

 ،(AZ)أأذربيجان  ،(AM)أأرمينيا 
اكزاخس تان  ،(BY)بيالروس 

(KZ)،  قريغزيس تان(KG) 
 ،(RU)الاحتاد الرويس ،

تركامنس تان ، (TJ)طاجيكس تان 
((TM 

  مكتب

2015-
حيدد 
 لحقا

 املزيانية العادية
حلقة معل وندوة 

شأأن معاهدة ب 
 الرباءات

 ابء، جمي
قلميية دوة ن بشأأن معاهدة دون اإ

 الرباءات
 

اكزاخس تان 

(KZ ،)

قريغزيس تان 

(KG) ،

أأوزبكس تان 

(UZ) 

طاجيكس تان 

(TJ) 

  مكتب (KZاكزاخس تان )

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


