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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 التاسعةالدورة 

ىل  17جنيف، من   2016 مايو 20اإ
 
 

 تنسيق املساعدة التقنية يف إطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )معاهدة الرباءات( أأنشطة املساعدة  التقنية يف اإ

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 ها يف جدول أأعامل دوراتا منتظم  بند  مبعاهدة الرباءات 

ىل الفريق العامل، يف دورقدم املكتب او  .2 عن  تضمنت معلومات معل ، وثيقةوالثامنة والسابعةالسادسة  اتهدلويل اإ
البدلان هذه اس تخدام عىل تأأثري مبارش  لهاأأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات لفائدة البدلان النامية، اليت 

الس نة ذات الصةل خطة العمل اليت تشمل الأنشطة املزمع تنفيذها يف الفرتة املتبقية من  كام تضمنتملعاهدة الرباءات، 
معلومات عىل  تكل الواثئق كذكل اش متلتو (. PCT/WG/8/16و PCT/WG/7/14و PCT/WG/6/11 ئق)الواث

رشاف هيئات الويبو ا  لأخرى.عن أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات، اليت أأجريت حتت اإ

اليت قام هبا املكتب ادلويل يف و عاهدة الرباءات املتعلقة مب لومات عن أأنشطة املساعدة التقنيةالوثيقة معوتقدم هذه  .3
خطة العمل اليت تشمل الأنشطة املزمع تنفيذها يف الفرتة املتبقية من  كام تعرض، 2016 عاموحىت الآن يف  ،2015 عام
عاهدة الرباءات مل البدلان النامية اس تخداماملساعدة التقنية اليت لها تأأثري مبارش عىل ، سواء فامي يتعلق بأأنشطة 2016 عام

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

البدلان  اس تخدامعىل  امبارش  اتأأثري  تؤثرأأنشطة املساعدة التقنية اليت  بشأأنيف مرفقي هذه الوثيقة معلومات يرد  .4
دراج مجيع عاهدة الرباءات. ملالنامية  البدلان  مضن مهنا عىل الأقل املس تفيدين اليت يكون أأحدأأنشطة املساعدة التقنية وجرى اإ
اذلي دخل حزيز النفاذ يف ، من جدول رسوم املعاهدة 5رسوم معاهدة الرباءات وفقا للبند  يف ضيف ىل ت  للصصول عاملؤهةل

املرفق الثاين قامئة  يقدم ، بيامن2015يف عام  نُفذتميع الأنشطة اليت ب ويتضمن املرفق الأول قامئة شامةل . 2015يوليو  1
. وملزيد من 2016 لفرتة املتبقية من عاملخطة العمل  ام يعرضك ،2016عام الآن يف حىت  نُفذتميع الأنشطة اليت ب 

ىل 5 املعلومات الأساس ية عن تطيط هذه املساعدة التقنية وتقدميها، انظر الفقرات من  من 11 اإ
 .PCT/WG/6/11 الوثيقة

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

من  51 ، كام هو منصوص عليه يف املادة، جرىPCT/WG/6/11من الوثيقة  13و 12 تنيالفقر يف  كام هو مبني .5
 تتجاوزو  بتطوير أأنظمة الرباءات يف البدلان النامية اليت تتعلقالعديد من أأنشطة املساعدة التقنية تنفيذ معاهدة الرباءات، 

رشاف هيئات الويبو الأخرى ملبدلان النامية ال  اس تخدامعىل  امبارش  اتأأثري  تؤثرالأنشطة اليت  عاهدة الرباءات حتت اإ
س امي اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )جلنة التمنية( واللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة  معاهدة الرباءات(، ولنظام  غري)

 املعايري( وامجلعية العامة للويبو.

نطاق هذه الوثيقة، تقدم الفقرات التالية بعض  يتجاوزتكل الأنشطة واملشاريع عرض قامئة مفصةل بميع وملا اكن  .6
خطارمزيد من التفاصيل عن املشاريع اليت  وميكن الاطالع عىلالأنشطة واملشاريع.  عىل تكلالأمثةل  الفريق العامل  جرى اإ

من  7 والفقرةPCT/WG/6/11  من الوثيقة 13 يف الفقرة 2015و 2014و 2013 عايميف هبا 
 .PCT/WG/8/16 من الوثيقة 6 والفقرة PCT/WG/7/14 الوثيقة

ىل تطوير املؤسسات الوطنية والإقلي جيري الاضطالع ب )أأ( ية للملكية الفكرية أأنشطة املساعدة التقنية الرامية اإ
طار الربانمج تعزيزها و  اتحة خدمات التطوير يف اإ ولية ؤ ت مس)"حلول لأعامل ماكتب امللكية الفكرية"( حت 15عرب اإ

أأنظمة معل للماكتب واملؤسسات الوطنية/الإقليية يف البدلان النامية تتيح تكل الأنشطة و قطاع البنية التصتية العاملية. 
ىل 109 )انظر الصفحات من والبدلان الأقل منوا لمتكيهنا من املشاركة بفعالية يف نظام امللكية الفكرية العاملي  112 اإ

املزيد من املعلومات عىل املوقع (. ويُتاح .A/55/5 Rev ، الوثيقة2016/17 زيانية للثنائيةمن اقرتاح الربانمج وامل
: الإلكرتوين لربانمج املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو ملاكتب امللكية الفكرية

tp://www.wipo.int/global_ip/en/activities/technicalassistance/index.htmlht. 

ىل تيسري فرص نفاذ ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان وجيري الاضطالع ب )ب( أأنشطة املساعدة التقنية الرامية اإ
ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات،  طار الربانمج و النامية اإ ىل معلومات و )"خد 14اليت أأجريت يف اإ  عارفممات النفاذ اإ

ىل 105 )انظر الصفحات من ولية قطاع البنية التصتية العامليةؤ حتت مس، "(امللكية الفكرية من اقرتاح  108 اإ
ماكنية النفاذ، جماان أأو بتلكفة .A/55/5 Rev ، الوثيقة2016/17 الربانمج واملزيانية للثنائية اتحة اإ (. ويشمل ذكل اإ

ىل قواعد ا من خالل برانمج  املش متةل عىل معلومات الرباءات التجارية واملعلومات العلمية والتقنيةلبياانت منخفضة، اإ
ىل الأحباث من أأجل التمنية والابتاكر ) ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات ( وبARDIالنفاذ اإ رانمج النفاذ اإ

(ASPI ) نشاء ش باكت فعاةل ومس تدامة من مراكز دمع التكنولوجيا (. وترد تفاصيل العمل TISCوالابتاكر )، واإ
 2015 من تقرير املدير العام عن تنفيذ جدول أأعامل التمنية لعام 28 املضطلع به مؤخرا يف هذا اجملال يف الفقرة

ابلتمنية وامللكية الفكرية املزمع عقدها (، اذلي سيُناقش يف ادلورة السابعة عرشة للجنة املعنية CDIP/17/2 )الوثيقة
ىل  11رتة من يف الف  .2016أأبريل  15اإ

http://www.wipo.int/global_ip/en/activities/technicalassistance/index.html
http://www.wipo.int/global_ip/en/activities/technicalassistance/index.html
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ضافة اللغة العربية PATENTSCOPEوابتت قاعدة بياانت ركن الرباءات ) )ج( ( متاحة الآن بعرش لغات بعد اإ
جامل،بياانت ال قاعدة . وحتتوي 2015 يف أأغسطس مليون طلب  2.9 مهنا براءة،مليون وثيقة  51 عىل  املذكورة، اإ

 ُ قلييا 41من  اتمجموع وتشملرش بناء عىل معاهدة الرباءات، ن دراهجام هام مكتبا وطنيا/اإ آخر مجموعتني مت اإ ، علام بأأن أ
. وأأصبح البصث عن النصوص الاكمةل ممكنا 2015اجملموعتان الوطنيتان لتونس واململكة املتحدة اللتان أأدرجتا يف عام 

ىل  2015 عىل ذكل أأضيفت يف سبمترب كذكل فامي خيص مجموعات الرباءات الوطنية للربتغال ومجهورية كوراي. وعالوة اإ
ماكنية WIPO translateويبو ترانسليت ) (، ويه أأداة الرتمجة الآلية املتاحة مضن واهجة مس تخدم ركن الرباءات، اإ

آيل ىل قاعدة البياانت  النفاذ وميكنالوقت املناسب.  يفو ترمجة واثئق اكمةل ما بني اللغتني الصينية والإنلكزيية بشلك أ اإ
، يك من لضامن تشفري قوي لبصوث الرباءات وخدمات الرتمجةالآ  http protocol https ق بروتوكولعن طري

يتواصل ضامن اخلصوصية لنشاط الرتمجة وضامن عدم اطالع أأي هجة أأخرى عليه. ويدخل تطوير ركن الرباءات يف 
طار الربانمج . وأأولوايت الثنائية ة التصتية العامليةولية قطاع البنيؤ حتت مس"خدمة قواعد البياانت العاملية"( ) 13 اإ

ىل 102 احلالية مبيزنة يف الصفحات من ، 2016/17 من اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 104 اإ
 ..A/55/5 Rev الوثيقة

آخر دورة عادية عقدهتا يف امجلعية العامة للويبوونظرت  )د( )انظر  2015أأكتوبر ، يف أ
لكرتوين يف أأنشط(، يف WO/GA/47/15 الوثيقة يداع التبليغات يف شلك اإ ىل تيسري اإ ة املساعدة التقنية الرامية اإ

من البياانت املتفق علهيا يف  4 البندمبا يامتىش مع ، يت متر مبرحةل انتقاليةان الأقل منوا والبدلان الالبدلو البدلان النامية 
 .املؤمتر ادلبلومايس اذلي اعمتد معاهدة قانون الرباءات

أأنشطة املساعدة التقنية اليت تضطلع هبا الويبو لفائدة البدلان  بشأأنالع عىل مزيد من املعلومات العامة وميكن الاط .7
 ملساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكريةاخلاصة ابعىل قاعدة بياانت  يت متر مبرحةل انتقاليةوالبدلان الالأقل منوا والبدلان النامية 

TAD)-(IP التايل:  عىل الرابطwww.wipo.int/tad/en .  بياانت ال يف قاعدة الواردة وهتدف العديد من الأنشطة
ىل مساعدة البدلان  املذكورة  تطوير أأنظمهتا اخلاصة ابلرباءات. عىلويف ادلليل اإ

 لتقنية لفائدة البدلان الناميةخيص تنظمي املساعدة ا معاهدة الرباءات فاميطريقة معل نظام 

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

 (.PCT/WG/8/16 من الوثيقة 9و 8 الفقرتنيجلنة التمنية )انظر واثئق أأعدهتا 

يف جنيف يف  املعقودة عرشة السادسةا خبصوص املراجعة اخلارجية يف دورهتجلنة التمنية مناقشاهتا وواصلت  .9
ىل  9من  الفرتة ىل ذكل، نظرت جلنة التمنية يف تقرير أأعدته الأمانة بعنوان "2015 نومفرب 13اإ حتديث بشأأن ردز  . وابلإضافة اإ

(، CDIP/16/6 " )الوثيقةالإدارة عىل املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية
عداده يف دورهتا اخلامسة عرشة يف أأبريل الإدارة عىل املراجعة بغرض حتديث ردز  2015 وهو تقرير طلب جلنة التمنية اإ

ىل جلنة التمنية يف دورهتا التاسعة )الوثيقةاذلي قُ اخلارجية  (. وترد التفاصيل الاكمةل لتكل املناقشات يف CDIP/9/14 دم اإ
ىل 177 الفقرات من رت جلنة التمنية مواصةل مناقشة هذه .CDIP/16/10 Prov من مرشوع التقرير )الوثيقة 238 اإ (. وقرز

 املسأأةل يف دورة قادمة.

  

http://www.wipo.int/tad/en
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ىل  .10 املناقشات اليت س تدور حول املراجعة اخلارجية  الفريق العامل تقريرا شفهيا عن حصائلوس يقدم املكتب ادلويل اإ
ر عقده يف جنيف يف الفرتة من  11 والواثئق والاقرتاحات ذات الصةل يف ادلورة السابعة عرشة للجنة التمنية، املقرز

ىل  .2016 أأبريل 15 اإ

ن الفريق العامل مدعو   .11 ىل الإحاطة علام  اإ اإ
 لوثيقة.مبضمون هذه ا

]ييل ذكل املرفقان[
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 املرفق الأول
 

 أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري مبارش عىل معاهدة الرباءات

 (2015يف  منفذة)

نشاط  ايتحمتويه ُمصنزفة حبسب و 2015اليت أأجريت يف و عاهدة الرباءات مل حيتوي هذا املرفق عىل قامئة شامةل مجليع أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري مبارش عىل اس تخدام البدلان النامية
 عىل النصو التايل: املنجزة املساعدة التقنية

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

. وتشمل جتاراي اس  اوالبدائل املمكنة مثل مناذج املنفعة وحامية املعلومات التجارية الرسية ابعتباره لرباءات،اباية امحلرباءة، وفوائد للصامية بأأهال ما  اخرتاعليك يكون القانونية الرئيس ية  رشوطوال 
قليية، وأأمهية املعلومات املتعلقة ابلرباءات أأنظمة  املتناوةل خرىالأ  املوضوعات ىل نفاذال  تيسريمبادرات مبا يف ذكل  ها،دورو الرباءات الوطنية والإ أأكرث تفصيال مثل  وموضوعات املعلومات التقنية اإ

آراهئم ميتقد ممن منظامت أأخرى ميكهنمن 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 ملتعلقة افصةلاملعلومات امل )ب( الرشوط الشلكية  وفامي خيص .معاهدةلمعاهدة الرباءات تغطية شامةل لبشأأن فصةل امل الندوات توفر. " يف اجلداول(ابء"يشار اإ
، يداعاءة، وأأساليب الإيداع اخملتلفة املتاحة، والرسوم املس تصقة خالل معلية الإ لرب 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 السصب. حالت التغريات، و  دوينمطالبات الأولوية، وتصصيح أأوجه النقص، وتصصيح الأخطاء الواحضة، وتواإ

دارات البصث ادل عداد، و اتالنرش ادلويل للطلبذكل يشمل و . ادلويل ويل والفصص المتهيديواإ محلاية مبوجب براءة، وخيارات اأأهلية  بشأأنقارير البصث ادلويل وتقارير الفصص المتهيدي ادلويل ت اإ
جراءات الفصص المتهيدي ادلويل مبوجب الفصل ال  19والتعديالت مبوجب املادة  ،مثل البصث ادلويل التمكييل تبني و دخول املرحةل الوطنية، مسأأةل  ثاين. 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
طاراءات وصفا للخدمات املتاحة الرب  حالت ،الرباءاتركن (، وقاعدة بياانت ePCTاخلدمات الش بكية ملعاهدة الرباءات )نظام  يف اإ ىل  واإ  .مزيد من مصادر املعلومات عىل موقع الويبو الإلكرتويناإ

لهيا اب ) تباكامل مسؤويللفائدة عاهدة الرباءات املتعلقة مب يةتدريب ادلورات ال  )ج( طار يف  مةلااكتب العامل سؤويلاملقدمة مل املساعدة  . س تغطي" يف اجلداول(جمي"حلرف يشار اإ معاهدة الرباءات اإ
دارة ل ، لتسمل الطلبات ااكنت مكتبأأ للماكتب املس تفيدة، سواء  ابلنس بةعاهدة الوجهية من املجزاء الأ  دارة للبصث ادلويل، أأو اإ املثال، عىل سبيل و . خبامنت /مكتبا معيزنالفصص المتهيدي ادلويل أأو أأو اإ

حالهت اليت يه، يف نفس الوقت، ماكتب لتسمل الطلبات وماكتب معيزنة س تتناول معاجلة الطلباتماكتب املقدمة للاملساعدة ف ىل املكتب ادلويل ودخول املرحةل الوطنية.  اقبل اإ هذه املساعدة وتتيح اإ
 .قضااي حمددة مع املكتب ادلويلاثرة 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 تكنولوجيا املعلومات والتصالت واملساعدة التقنية ل البنية التصتية  ابإ
اتحة أأدوات  اعىل اس تخداهم (، PADOS) النظام املؤمتت لطلب واثئق معاهدة الرباءاتذكل . ويشمل اس تخداهماتدريب املوظفني عىل و  الرباءاتاملتعلقة مبعاهدة  وخدمات تكنولوجيا املعلوماتاإ

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

 .اكمةلمهنا اس تفادة الأدوات والاس تفادة 

ىل معاهدة الرباءاتتنظر يف الانضاليت مساعدة البدلان  )ه( لهيا ابحلرف  امم اإ ىل معاهدة الرباءات ل . يوفر املكتب ادلويل مساعدة خاصة " يف اجلداول(هاء")يشار اإ لبدلان اليت تنظر يف الانضامم اإ
دخال بشأأن  ات وتقدمي املشورة لهيف معاهدة الرباءا أأعضاءترغب يف أأن تصبح  اليت توفري املعلومات للبدلان تكل املساعدة شملت دلول املتعاقدة اجلديدة. و لو  التعديالت عىل القانون الوطين قبل اإ

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

 ويبو يف جنيف.من ادلول املتعاقدة اجلديدة لتلقي التدريب العميل يف السؤولني م فرصة لل الانضامم  برانمج ما بعد

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

 أأ املكتب معلياته.بدأأن ي قبل سؤولني عدة التقنية لتدريب امل بعد التعيني، ميكن تقدمي املساو أأي طلب رمسي. تقدمي قبل  لتقينا

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

 نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن التنظمي
عدد 

 املشاركني

 املزيانية العادية 2-2015
ندوة بشأأن 

 معاهدة الرباءات
 لفائدة موظفي 

 ابء
 ملوظفيندوة بشأأن معاهدة الرباءات 

ل امللكية يسج ت العامة ل  املديرية
 (DIGERPI) الصناعية

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

 (PA)بامن  (PA)بامن 
 +مكتب

  مس تخدمون
45 

 املزيانية العادية 2-2015

 تقدمي املشورة
بشأأن التعيني 

لبصث ل دارة اكإ 
دارة  ادلويل/اإ

لفصص المتهيدي ل
ادلويل بناء عىل 
 معاهدة الرباءات

 واو

زايرة استشارية ملكتب امللكية 
ماكنية التعينيالفكرية   للفلبني بشأأن اإ

دارة ل دارة اكإ  فصص لللبصث ادلويل/اإ
 المتهيدي ادلويل 

لملكية الفكرية ل الفلبني  مكتب
(IPOPHL) 

  مكتب (PH)الفلبني  (PH)الفلبني 
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 وصف احلدث املضمون احلدثنوع  المتويل التارخي
املشاركة يف  (اجلهة )اجلهات

 نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن التنظمي
عدد 

 املشاركني

 املزيانية العادية 3-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء
، سان ندوة بشأأن معاهدة الرباءات

 خوس يه
حقوق امللكية الفكرية، هيئة 

 كوس تارياك
 56 مس تخدمون (CRكوس تارياك ) (CRكوس تارياك )

 املزيانية العادية 3-2015

 تقدمي املشورة
بشأأن التعيني 

لبصث ل دارة اكإ 
دارة  ادلويل/اإ

لفصص المتهيدي ل
ادلويل بناء عىل 
  معاهدة الرباءات

 واو

مجموعة بدلان مناقشات مع ماكتب 
تش يكية )امجلهورية ال  غرادسفي 

بشأأن  وهنغاراي وبولندا وسلوفاكيا(
ماكنية تعيني معهد فيسغراد للرباءات  اإ

دارة الفصص اكإ  دارة البصث ادلويل/اإ
المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة 

 الرباءات

 (PLبولندا ) 
، (CZ) امجلهورية التش يكية

 ،(PLبولندا) ،(HUهنغاراي)
 (SKسلوفاكيا)

  مكتب

3-2015 
+ املزيانية العادية
الصندوق 

 الاستامئين/أأسرتاليا

حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات

، ابء، جمي
 دال، هاء

قليي بشأأن نظام نُظم  تدريب دون اإ
معاهدة الرباءات ونظام اخلدمات 

 (ePCTالش بكية للمعاهدة )
 (SGس نغافورة ) الويبو يف س نغافورةمكتب 

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

(KH) ادلميقراطية  لو، مجهورية
، (MYمالزياي ) ،(LA)الشعبية 
، (PHالفلبني ) ،(MNميامنار )
( VNفييت انم ) ،(THاتيلند )

 (SGس نغافورة )

 20 مكتب

 املزيانية العادية 3-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ، جميابء
لفائدة  بشأأن معاهدة الرباءاتاجامتع 

عهد الوطين للملكية يف امل  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
ندوات جواةل للويبو بشأأن الرباءات 

، كيب اتون -ومعاهدة الرباءات
 ورايبريت

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
حلقة معل بشأأن نظام اخلدمات 

( ePCTالش بكية ملعاهدة الرباءات )
 ب واملس تخدمنيلفائدة موظفي املكت

 12 مكتب (EEاس تونيا ) (EEاس تونيا ) 
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 وصف احلدث املضمون احلدثنوع  المتويل التارخي
املشاركة يف  (اجلهة )اجلهات

 نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن التنظمي
عدد 

 املشاركني

 أألف، ابء اجامتع دويل املزيانية العادية 4-2015

والتصاممي  امحلاية ادلولية لالخرتاعات
ة و مناذج املنفعة. ندوة بشأأن الصناعي

طار يوم  معاهدة الرباءات س ُتعقد يف اإ
سانت ، 2015امللكية الفكرية 

 بطرسربغ

 
الاحتاد الرويس 

(RU) 
 60 مس تخدمون (RUالاحتاد الرويس )

 املزيانية العادية 4-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 (MZموزامبيق ) (MZموزامبيق )  ندوة للويبو عن معاهدة الرباءات ابء
 + مكتب

 35 مس تخدمون

 أألف، ابء اجامتع دويل املزيانية العادية 4-2015

فضل اجامتع بشأأن شهادات اجلودة وأأ 
املامرسات لفائدة ماكتب تسمل 

 الطلبات بناء عىل معاهدة الرباءات
ومؤمتر دويل بشأأن امللكية الصناعية 

)مكتب كواب للملكية الصناعية( 
(OCPI) 

مكتب كواب للملكية الصناعية 
(OCPI) 

 (CUكواب )

 ،(CUكواب )،(BRالربازيل )

، (COكولومبيا ) (،CL)ش ييل 

، (DOامجلهورية ادلومينيكية )

 ،(PEبريو ) ،(MXاملكس يك )

س بانيا ) الولايت املتحدة  ،(ESاإ

 (USالأمريكية )

 9 مكتب

 املزيانية العادية 4-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 أألف، ابء
معاهدة الرباءات  بشأأنحلقة معل 

الانضامم  تنظر يف دوةل عضو لفائدة
ىل معاهدة الرباءات  اإ

 (DJجيبويت ) (DJجيبويت ) 
مكتب + 

 50 مس تخدمون

 املزيانية العادية 5-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

جمي، ابء، 
 دال

حلقة معل بشأأن نظام اخلدمات 
( ePCT) عاهدة الرباءاتالش بكية مل

 لفائدة موظفي املكتب واملس تخدمني
 (TRتركيا ) (TRتركيا ) 

مكتب + 

 78 مس تخدمون

 املزيانية العادية 5-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 131 مس تخدمون (ZWزمبابوي ) (ZWزمبابوي )  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات ابء أألف،

 املزيانية العادية 5-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 أألف، ابء
يف  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات

 نوفوس يبريسك
 

الاحتاد الرويس 

(RU) 
 60 مس تخدمون (RUحتاد الرويس )الا
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 وصف احلدث املضمون احلدثنوع  المتويل التارخي
املشاركة يف  (اجلهة )اجلهات

 نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن التنظمي
عدد 

 املشاركني

 املزيانية العادية 5-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

، أألف، ابء
 جمي، دال

 نظام حلقات معل بشأأن اس تخدام
عاهدة اخلدمات الش بكية مل

يداعePCT)الرباءات  ( يف املكتب واإ
لكرتونيا ابلتعاون مع ، الطلبات اإ

ة اللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكي
 بريتوراي -(CIPCالفكرية )

اللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية 
 (CIPCالفكرية )

جنوب أأفريقيا 

(ZA) 
 (ZAجنوب أأفريقيا )

مكتب + 

 25 مس تخدمون

 املزيانية العادية 5-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ، جميابء

الإجراءات املتبعة يف  تدريب عىل
هد املع ، 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

 11 مكتب

 املزيانية العادية 5-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 اءاتالرب 

ابء، جمي، 
 هاء

 حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات
 ملفائدة دوةل عضو تنظر يف الانضام

ىل املعاهدة  اإ
 (JOردن )الأ  (JOردن )الأ  

مكتب + 

 50 مس تخدمون

 املزيانية العادية 6-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

ابء، جمي، 
 دال

حلقة معل بشأأن نظام اخلدمات 
( ePCT) ة الرباءاتعاهدالش بكية مل

 لفائدة موظفي املكتب واملس تخدمني
 (HUهنغاراي) (HUهنغاراي) 

مكتب + 

 47 مس تخدمون

 املزيانية العادية 6-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ، دالابء

قليية جواةل  معاهدة  بشأأنندوات اإ
ونظام اخلدمات الش بكية الرباءات 
بريو . الربازيل و (ePCT) للمعاهدة 

 وش ييل

تني للملكية مجعية الأمريك 
 (ASIPIالصناعية )

 ،(BRالربازيل)

، (CLش ييل )

 (PEبريو )

(، CLش ييل ) (،BRالربازيل)

 (PEبريو )

مكتب + 

 120 مس تخدمون

 املزيانية العادية 6-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء
، موسكو، مركز سكولكوفو لالبتاكر

 الاحتاد الرويس
 مكتب الويبو يف روس يا

الاحتاد الرويس 

(RU) 
 75 مس تخدمون (RUالاحتاد الرويس )

 املزيانية العادية 6-2015
بشأأن  حلقة معل

 معاهدة الرباءات
 ابء

بشأأن معاهدة  ات متقدمةندو 
يف بيجني وش يزنين  الرباءات

 وشينغدو

مكتب امللكية الفكرية احلكويم 
مجلهورية الصني الشعبية 

(SIPO) 

 (CNالصني ) (CN) الصني
مكتب + 

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

 نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن التنظمي
عدد 

 املشاركني

 أألف، ابء غري ذكل املزيانية العادية 6-2015
قليي خلرباء الرباءات  اجامتع دون اإ

وامجلهورية بدلان أأمرياك الوسطى ل 
 ادلومينيكية، بامن

املكتب الأورويب للرباءات 
(EPO ،) مكتب الرباءات

 والعالمات الإس باين
(OEPM) 

 (PA)بامن 

غواتاميل  ،(CR)كوس تارياك 

(GT)، ( هندوراسHN)، 

(، PAبامن ) ،(NIنياكراغوا )

 ،(DOامجلهورية ادلومينيكية )

 (MX) املكس يك

 16 

 املزيانية العادية 6-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

جمي، ابء، 
 دال

بوابة نظام حلقات معل بشأأن 
اخلدمات الش بكية ملعاهدة الرباءات 

(ePCT يف امل ) يداع كتب واإ
لكرتونيا من خالل ذكل  الطلبات اإ

 النظام

دارة امللكية الفكرية )  30 مكتب (TH)اتيلند  (TH)اتيلند  (DIPاإ

 املزيانية العادية 6-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي
جواةل بشأأن معاهدة ندوات 

 مانس ييسك-، تيومني وخانيتالرباءات
 

الاحتاد الرويس 

(RU) 
 (RUالاحتاد الرويس )

مكتب + 

 67 مس تخدمون

 املزيانية العادية 7-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء
ندوة الويبو بشأأن معاهدة الرباءات، 

 ليلونغوي، مالوي
 30 مكتب (MW) مالوي (MW) مالوي 

7-2015 
الصندوق 

س بانيا  الاستامئين/اإ
50% 

 ابء، جمي غري ذكل
قليية  بشأأن معاهدة الرباءات ندوة اإ

 لفائدة بدلان أأمرياك الالتينية 
كوادور للملكية الفكرية  معهد اإ

(IEPI) 
كوادور )  (ECاإ

 (CO) كولومبيا (BR) الربازيل

 (CU) كواب (CR) كوس تارياك

 (DO)ية هورية ادلومينيك امجل 

كوادور ) ( SV( السلفادور )ECاإ

( هندوراس GTغواتاميل )

(HN( املكس يك )MX )

( بريو PA( بامن )NIغوا )نياكرا

(PE ) ياس بان اإ (ES) 

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

 نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن التنظمي
عدد 

 املشاركني

 املزيانية العادية 9-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي
 جواةل بشأأن معاهدة الرباءاتندوات 

 ونظام اخلدمات الش بكية للمعاهدة 

(ePCT) 

للملكية  الأمريكتنيمجعية 
 (ASIPIالصناعية )

املكس يك 

(MX) يا ، كولومب

(CO كواب ،)

(CU) 

، كولومبيا (MXاملكس يك )

(CO( كواب ،)CU) 
 149 مس تخدمون

 املزيانية العادية 9-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

ابء، جمي، 
 دال

قليي لفائدة موظفي ماكتبتدريب   اإ
املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات 

(EAPO) 
 

الاحتاد الرويس 

(RU) 

 (AZ)أأذربيجان  ،(AM)أأرمينيا 

اكزاخس تان  (BY)بيالروس 

(KZ)،  قريغزيس تان(KG) 

 (RU)الاحتاد الرويس 

 (TJ)طاجيكس تان 

 15 مكتب

 املزيانية العادية 10-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

ابء، جمي، 
 دال

 مكتب الويبو يف روس يا للرباءات مدرسة سكولكوفو
الاحتاد الرويس 

(RU) 
 (RUويس )الاحتاد الر 

مكتب + 

 300 مس تخدمون

 املزيانية العادية 10-2015

دارة البصث  دمع اإ
دارة  ادلويل/ اإ

الفصص المتهيدي 
ادلويل بناء عىل 
 معاهدة الرباءات

 حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات واو، جمي
مبادرة املوارد العامة للملكية 

الفكرية لأغراض الزراعة 
(PIPRA) 

 324 بمكت (CL) ش ييل (CL) ش ييل

 املزيانية العادية 10-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

جمي، ، ابء
 دال، هاء

قليية بشأأن نظام  حلقة معل دون اإ
معاهدة الرباءات واس تخدام 

تكنولوجيا املعلومات مضن ذكل 
 النظام، طوكيو

 (JP) الياابن مكتب الويبو يف الياابن

 ،(BD)روين دار السالم ب

ندونيس يا )  كبوداي ،(INاإ

(KH) ادلميقراطية لو ، مجهورية

، (MYمالزياي ) ،(LA)الشعبية 

، (PHالفلبني ) ،(MNميامنار )

( VNفييت انم ) ،(THاتيلند )

 (SGس نغافورة )

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

 نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن التنظمي
عدد 

 املشاركني

 املزيانية العادية 11-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي
قليية حلقة معل  بشأأن معاهدة اإ

 مجيع ادلول العربيةت لفائدة الرباءا
 (EG) مرص 

 ،(BHالبصرين ) ،(DZاجلزائر )

جيبويت  ،(KMجزر القمر )

(DJ)، (مرصEG)،  العراق

(IQ) ،( الأردنJO) ، الكويت

(KW) ،( ليبياLY) ، موريتانيا

(MR)، ( املغربMA)،  عامن

(OM)، ( فلسطنيPS ،) قطر

(QA)،  اململكة العربية السعودية

(SA)، الصومال (SO)، 

 ،(SYسوراي ) ،(SDالسودان )

( الإمارات العربية TNتونس )

 (YEالين )، (AEاملتحدة )

 50 مكتب

 املزيانية العادية 11-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 دال، ابء

قليية بشأأن نظام  حلقة معل اإ
الرباءات عاهدة اخلدمات الش بكية مل

(ePCT). الأمريكتنيمجعية يف مؤمتر 
، (ASIPIللملكية الصناعية )

 قرطاجنة

للملكية  الأمريكتنيمجعية 
 (ASIPIالصناعية )

 25 مس تخدمون (COكولومبيا ) (COكولومبيا )

 املزيانية العادية 11-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 50 مكتب (KWالكويت ) (KWالكويت )  للتوعية مبعاهدة الرباءاتوطنية  ندوة ابء، جمي

 املزيانية العادية 11-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ندوة وطنية بشأأن معاهدة الرباءات ابء، جمي
املركز الوطين للملكية الفكرية 

(NCIP) ( بيالروسBY) ( بيالروسBY) 80 مس تخدمون 
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 وصف احلدث املضمون احلدثنوع  المتويل التارخي
املشاركة يف  (اجلهة )اجلهات

 نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن التنظمي
عدد 

 املشاركني

11-2015 

 املزيانية العادية

دارة البصث  دمع اإ
دارة  ادلويل/ اإ

الفصص المتهيدي 
ويل بناء عىل ادل

 معاهدة الرباءات

ابء، جمي، 
 واو

اخلدمات نظام حلقة معل بشأأن 
 (ePCT)الرباءات عاهدة الش بكية مل

 نومفرب 12لفائدة أأحصاب املصاحل ، 
ندوة وطنية بشأأن معاهدة الرباءات 

لملكية ل الفلبني  مكتبلفائدة موظفي 
آخر  (IPOPHL)الفكرية  )أ

املس تجدات + جلسة عن مجمل 
جراءات دار ومعليات  اإ البصث  ةاإ

دارة الفصص المتهيدي  ادلويل/ اإ
 (ادلويل

 (PHالفلبني ) (PHالفلبني ) 
+ مكتب 

 156 مس تخدمون

 املزيانية العادية 11-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي
قليية ندوة بشأأن معاهدة  دون اإ

 الرباءات
 

اكزاخس تان 

(KZ) 

ن (، قريغزيس تاKZاكزاخس تان )

(KG) ،( أأوزبكس تانUZ) 

 (TJطاجيكس تان )

مكتب + 

 50 مس تخدمون

 املزيانية العادية 11-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي
ندوة بشأأن معاهدة و حلقة معل 

 الرباءات
املكتب الوطين للملكية الصناعية 

(ONAPI) 

امجلهورية 

ادلومينيكية 

(DO،) 

 (،DOامجلهورية ادلومينيكية )
مكتب + 

 38 مس تخدمون

 املزيانية العادية 11-2015

التعاون يف جمال 
تكنولوجيا 
املعلومات 

والتصالت يف 
طار معاهدة  اإ

 الرباءات

، ابء، جمي
 دال

 بشأأن نظاموندوة حلقات معل 
عاهدة اخلدمات الش بكية مل

والإيداع ( ePCT)الرباءات
الإلكرتوين )مكتب امللكية الصناعية 

 ((IPOSاكيا )مجلهورية سلوف

 25 بمكت (SKسلوفاكيا ) (SKسلوفاكيا ) 

 املزيانية العادية 11-2015
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 هاء
ىل  تقدمي املساعدة  تنظر يف بدلاناإ

 الانضامم اإىل معاهدة الرباءات
 

اكبو فريدي 

(CV) 
 108 مكتب  (CVاكبو فريدي )
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 وصف احلدث املضمون احلدثنوع  المتويل التارخي
املشاركة يف  (اجلهة )اجلهات

 نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن التنظمي
عدد 

 املشاركني

 ابء، جمي دويلاجامتع  املزيانية العادية 11-2015

مؤمتر دويل بشأأن الرباءات  –بريو 
والاخرتاع؛ ندوة بشأأن معاهدة 

بودابست، حلقة معل بشأأن معاهدة 
 الرباءات وأأنشطة ذات صةل

ملعهد الوطين لدلفاع عن ا
املنافسة وحامية امللكية الفكرية 

(INDECOPI) 
 256 مكتب (PE) يرو (PE) بريو 

12-2015  

 تقدمي املشورة
عيني بشأأن الت 

لبصث ل دارة اكإ 
دارة  ادلويل/اإ

لفصص المتهيدي ل
ادلويل بناء عىل 
 معاهدة الرباءات

 واو

زايرة استشارية اإىل املعهد الرتيك 
ماكنية ( TPIللرباءات ) بشأأن اإ

دارة ل دارة اكإ  التعيني لبصث ادلويل/اإ
 فصص المتهيدي ادلويللل

  مكتب (TR) تركيا (TR) تركيا 

 املزيانية العادية 12-2015
لقة معل وندوة ح

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي
جراءات ماكتب تسمل  تدريب عىل اإ

 الطلبات
 9 مكتب (CLش ييل ) (CLش ييل ) 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 املرفق الثاين
 

 أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري مبارش عىل معاهدة الرباءات

 (2016املتبقية من عام خطة العمل للفرتة /2016 )الأنشطة املنجزة حىت الآن يف عام

وتكل املزمع تنفيذها يف  2016ات، واليت أأجريت حىت الآن يف عام حيتوي هذا املرفق عىل قامئة شامةل مجليع أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها تأأثري مبارش عىل اس تخدام البدلان النامية ملعاهدة الرباء
 .ايت نشاط املساعدة التقنية املنجزة عىل النصو املرشوح أأيضا يف املالحظات المتهيدية للمرفق الأول أأعاله، ويه مصنزفة حبسب حمتو2016الفرتة املتبقية من عام 

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

 نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن التنظمي
عدد 

 املشاركني

 املزيانية العادية 1-2016
ل وندوة حلقة مع

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 (MW) مالوي (MW) مالوي  أأساس ية بشأأن معاهدة الرباءات ندوة ، جميابء
جامعة +  +مكتب

 معهد حبث
38 

 املزيانية العادية 1-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات ابء، جمي
ة ملنظمة الإقليية الأفريقية للملكيا

 (ARIPOالفكرية )
 (AO) أأنغول (AO) أأنغول

+  مكتب
 مس تخدمون

60 

 املزيانية العادية 1-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء
لفائدة  ندوة بشأأن معاهدة الرباءات

 اجلامعات
 

امجلهورية 
ادلومينيكية 

(DO) 
 (DOامجلهورية ادلومينيكية )

مكتب + 
 مس تخدمون

38 

 انية العاديةاملزي  1-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

ابء، جمي، 
 هاء

حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات 
لفائدة دوةل عضو منضمة مؤخرا ولها 

ماكانت يف جمال الإيداع بناء عىل  اإ
 املعاهدة

 
 -ايران )مجهورية 

 (IRسالمية( )الإ 
سالمية( الإ  -ايران )مجهورية 

(IR) 
+  مكتب

 مس تخدمون
320 

 املزيانية العادية 2-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

ابء، جمي، 
 هاء

بشأأن الإعداد بعثة استشارية 
ىل معاهدة الرباءات  لالنضامم اإ

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

 نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن التنظمي
عدد 

 املشاركني

 غري ذكل املزيانية العادية 2-2016
، جمي، ابء

 دال

اخلدمات نظام حلقة معل بشأأن 
( ePCTلرباءات )الش بكية ملعاهدة ا

وخدمة نسخة البصث الإلكرتونية 
(eSearchCopy لفائدة )ملعهد ا

الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية 
 (INDECOPIامللكية الفكرية )

ملعهد الوطين لدلفاع عن ا
املنافسة وحامية امللكية الفكرية 

(INDECOPI) 
 11 مكتب (PE)بريو  (PE)بريو 

 املزيانية العادية 3-2016
قة معل وندوة حل

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

جمي، ، ابء
 واو

 حلقة معل تدريبية لفائدة الفاحصني
اللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية 

 (CIPCالفكرية )

جنوب أأفريقيا 

(ZA) 
  مكتب (ZA)جنوب أأفريقيا 

 املزيانية العادية 3-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 جمي، ابء

قل  يي خلرباء الرباءات اجامتع دون اإ
لبدلان أأمرياك الوسطى وامجلهورية 

ادلومينيكية، سان سلفادور، 
 السلفادور

املعهد املكس ييك للملكية 
مكتب الرباءات /الصناعية

 /IMPI)والعالمات الإس باين
OEPM) 

   (SV) السلفادور (SV) السلفادور

 املزيانية العادية 3-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 ءاتالربا

  مكتب (GT) غواتاميل (GT) غواتاميل  ندوة بشأأن معاهدة الرباءات جميابء، 

 املزيانية العادية 3-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 جمي، ابء

عرض عن معاهدة الرباءات يف 
يف الأاكدميية بشأأن النقل والتسويق 

مل خا ، لابز، ولية ابكتنيري لأ
 (، املكس يكBCS) اكليفورنيا سور

منظمة ادلول الأمريكية 
(OAS ،) مبادرة املوارد العامة

للملكية الفكرية لأغراض الزراعة 
(PIPRA) 

   (MXاملكس يك ) (MXاملكس يك )

 املزيانية العادية 4-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ، جميابء
معاهدة  حلقة معل جواةل بشأأن

 الرباءات
 (MZبيق )موزام  (MZموزامبيق ) 

 + مكتب

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 4-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 جمي، ابء
حلقة معل وطنية بشأأن معاهدة 

 الرباءات
  مكتب (MY) مالزياي (MY) مالزياي 

 املزيانية العادية 4-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 دال، ابء
قلييحلقة معل  معاهدة  شأأنة دون اإ

 ، دوشانيب، طاجيكس تانالرباءات
 

طاجيكس تان 

(TJ) 
 (TJطاجيكس تان )

مكتب + 

  مس تخدمون



PCT/WG/9/8 
Annex ІІ 
3 
 

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

 نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن التنظمي
عدد 

 املشاركني

 املزيانية العادية 5-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 وطنية بشأأن معاهدة الرباءات ندوة جميابء، 
مكتب كواب للملكية الصناعية 

(OCPI) 
 (CUكواب ) (CUكواب )

مكتب + 

  تخدمونمس  

 املزيانية العادية 8-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 (BR) الربازيل (BR) الربازيل  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات جمي، ابء
مكتب + 

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 8-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 (CR) كوس تارياك (CR) تارياككوس    ندوة بشأأن معاهدة الرباءات ابء، جمي
مكتب + 

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 8-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي
بشأأن وندوات جواةل حلقة معل 

 معاهدة الرباءات
 

الاحتاد الرويس 

(RU) 
 (RUالاحتاد الرويس )

مكتب + 

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 8-2016
 حلقة معل وندوة

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 (RW) رواندا (RW) رواندا  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات جمي، ءاب
مكتب + 

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 8-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 (NIنياكراغوا ) (NIنياكراغوا )  ندوة بشأأن معاهدة الرباءات ، جميابء
مكتب + 

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 8-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

ابء، جمي، 
 دال

قليية بشأأن  تظاهرة تدريبية دون اإ
نظام معاهدة الرباءات لفائدة موظفي 

ماكتب امللكية الفكرية يف بدلان 
آس يا  رابطة أأمم جنوب رشق أ

 حيدد لحقا 

ندونيس يا  ،(KHكبوداي ) اإ

(ID بروين دار السالم ،)

(BD ال ،)( فلبنيPH ،) ميامنار

(MN) 

مكتب + 

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 9-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 سكولكوفو للملكية الفكريةمركز  مدرسة سكولكوفو للرباءات دال، ابء
الاحتاد الرويس 

(RU) 
  مس تخدمون (RUالاحتاد الرويس )

 املزيانية العادية 9-2016
ة حلقة معل وندو 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 (BBبرابدوس ) (BBبرابدوس )  ندوة بشأأن معاهدة الرباءات جمي، ابء
مكتب + 

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

 نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن التنظمي
عدد 

 املشاركني

 املزيانية العادية 9-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

  مكتب (BT) بواتن (BT) بواتن  زايرة دراس ية بشأأن معاهدة الرباءات ، جميابء

 عاديةاملزيانية ال 9-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 (SC) سيش يل (SC) سيش يل  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات جميابء، 
مكتب + 

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 9-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات ابء، جمي
اململكة العربية 

 (SAالسعودية )
 (SAملكة العربية السعودية )امل

مكتب + 

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 9-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي

قليية  بشأأن معاهدة الرباءات ندوة اإ
لفائدة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب 

املنطقة الأطراف يف دول مجيع )
 املعاهدة(

 (CU) كواب (CU) كواب 
مكتب + 

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 9-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي
قليية دون حلقة معل  بشأأن معاهدة اإ

 خمتارة عربيةلفائدة دول  الرباءات
 (DJ) جيبويت (DJ) جيبويت 

مكتب + 

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 10-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 هاء ،جمي
بشأأن الإعداد بعثة استشارية 

ىل معاهدة الرباءات  لالنضامم اإ
   (MN) ميامنار (MN) ميامنار 

 املزيانية العادية 10-2016

دارة البصث  دمع اإ
دارة  ادلويل/ اإ

الفصص المتهيدي 
ادلويل بناء عىل 
 معاهدة الرباءات

ابء، جمي، 
 واو

حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات 
ملوضوعي )تدريب عىل الفصص ا

دارة  دارة للبصث ادلويل/اإ تقدمه اإ
 مكتبللفصص المتهيدي ادلويل يف 

لملكية الفكرية ل الفلبني 
(IPOPHL)) 

  مكتب (PH) الفلبني (PH) الفلبني 

 املزيانية العادية 10-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 جمي، ابء
قليية بشأأن معاهدة  حلقة معل دون اإ

 الرباءات
 (LS) وليسوت 

، (LS) ، ليسوتو(BW) بوتسواان

 (SZسوازيلند )

مكتب + 

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

 نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن التنظمي
عدد 

 املشاركني

 املزيانية العادية 10-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

، ابء، جمي
 هاء

بشأأن الإعداد بعثة استشارية 
ىل معاهدة الرباءات  لالنضامم اإ

  مكتب (KH) كبوداي (KH) كبوداي 

 يةاملزيانية العاد 10-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي
النقل  بشأأنالأاكدميية مشاركة يف 

 مريكتنيللأ والتسويق 
 (MX) املكس يك (MX) املكس يك 

مكتب + 

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 10-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

، ابء، جمي
 دال

بشأأن معاهدة الرباءات  حلقة معل
املنظمة الأوروبية الآس يوية ها )تنظم 

 ((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 

  مكتب

 زيانية العاديةامل 10-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

، ابء، جمي
 هاء

ىل بدلان تقدمي املساعدة  تنظر يف اإ
 الانضامم اإىل معاهدة الرباءات

 (VU) فانواتو (VU) فانواتو 
مكتب + 

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 11-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي
بشأأن معاهدة يبية تدر حلقة معل 

 الرباءات
 

أأنتيغوا وبربودا 

(AG) 
  مكتب (AGأأنتيغوا وبربودا )

 املزيانية العادية 11-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

جمي،  ،ابء
 هاء

ىل بدلان تقدمي املساعدة  تنظر يف اإ
 الانضامم اإىل معاهدة الرباءات

 

هورية الكونغو مج 

ادلميقراطية 

(CD) 

هورية الكونغو ادلميقراطية مج 

(CD) 

مكتب + 

  ونمس تخدم

 املزيانية العادية 11-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 (MAاملغرب ) (MAاملغرب )  معل بشأأن معاهدة الرباءاتحلقة  ابء، جمي
مكتب + 

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

 نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن التنظمي
عدد 

 املشاركني

 املزيانية العادية 12-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 الدابء، 

قليية تنظمها ندوات  مجعية دون اإ
تني للملكية الصناعية الأمريك 

(ASIPI)  بشأأن معاهدة الرباءات
اخلدمات الش بكية ملعاهدة نظام  و

 (ePCTلرباءات )ا

تني للملكية مجعية الأمريك 
 (ASIPIالصناعية )

  مس تخدمون لحقاحيدد  لحقاحيدد 

 املزيانية العادية 12-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ميج، ابء
قلييةندوة  بشأأن معاهدة  دون اإ

 الرباءات
 

طاجيكس تان 

(TJ) 

قريغزيس تان  ،(KZ)اكزاخس تان 

(KG) ،  طاجيكس تان(TJ) ،

زبكس تان أأو ، TM))تركامنس تان 

(UZ) 

مكتب + 

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 12-2016
حلقة معل وندوة 

شأأن معاهدة ب 
 الرباءات

 (MG) مدغشقر (MG) مدغشقر  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات جمي، ابء
مكتب + 

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 12-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات جمي ابء،

لو مجهورية 

ادلميقراطية 

 (LA)الشعبية 

ادلميقراطية الشعبية لو مجهورية 

(LA) 

مكتب + 

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 12-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات جمي، ابء
 فاسوبوركينا 

(BF) 
 (BF) فاسوبوركينا 

مكتب + 

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 12-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 جمي ابء،
حلقة  –دراس ية اإىل الويبو زايرة 

 معل بشأأن معاهدة الرباءات
 (CH)سويرسا  

 جنوب أأفريقيا(، GH) غامبيا

(ZA ،)زامبيا (ZM)زمبابوي ، 

(ZW) 

  مكتب

 املزيانية العادية 12-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 (DZاجلزائر ) (DZاجلزائر )  حلقة معل بشأأن معاهدة الرباءات ابء، جمي
مكتب + 

  مس تخدمون

12-2016 
 املزيانية العادية

حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 (OM) عامن (OM) عامن  ة الرباءاتحلقة معل بشأأن معاهد جمي ابء،

مكتب + 

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

 نوع املشاركني أأصل املشاركني املاكن التنظمي
عدد 

 املشاركني

12-2016 
 املزيانية العادية

حلقة معل وندوة 
بشأأن معاهدة 

 الرباءات
 جمي ابءـ

يب بشأأن معاهدة معل وتدر حلقة 
ىل الا حسبالرباءات ) نضامم اإ

 املعاهدة(
 (DJ) جيبويت (DJ) جيبويت 

مكتب + 

  مس تخدمون

 عاديةاملزيانية ال 12-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 جمي ابء،
يب بشأأن معاهدة معل وتدر حلقة 

ىل الا حسبالرباءات ) نضامم اإ
 املعاهدة(

 (JOردن )الأ  (JOردن )الأ  
مكتب + 

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 12-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

، ابء، جمي
 هاء

يب بشأأن معاهدة معل وتدر حلقة 
ىل الا حسبالرباءات ) نضامم اإ

 املعاهدة(
  مكتب (PY)ابراغواي  (PY)ابراغواي  

 املزيانية العادية 12-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

، ابء، جمي
 هاء

يب بشأأن معاهدة معل وتدر حلقة 
ىل الا حسبالرباءات ) نضامم اإ

 املعاهدة(
  مكتب (UY) أأوروغواي (UY) أأوروغواي 

 املزيانية العادية 12-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

، ابء، جمي
 واو

ية يف مكتب للملكية تدريب معل حلقة 
ة دار املسائل املرتبطة ابإ أأن بش الفكرية

دار  فصص المتهيدي ال ةالبصث ادلويل/اإ
 ادلويل

 (CL) ش ييل (CL) ش ييل 
مكتب + 

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 12-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي
قليية ندوة  قليية/دون اإ بشأأن اإ

 اتمعاهدة الرباء
 (،SI) سلوفينيا 

(، HR(، كرواتيا )SI)سلوفينيا 

اجلبل (، BAالبوس نة والهرسك )

رية مقدونيا مجهو (، MEالأسود )

(، MKاليوغوسالفية سابقا )

 (RSرصبيا )

مكتب + 

  مس تخدمون

 املزيانية العادية 12-2016
حلقة معل وندوة 

بشأأن معاهدة 
 الرباءات

 ابء، جمي

معهد فيسغراد  ينظمهادراس ية زايرة 
ىل  للرباءات أأورواب بدلان معهد اإ

وتركزز عىل الشاملية للرباءات 
جراءات  دار دار اإ اإ  ةة البصث ادلويل/اإ

 يلفصص المتهيدي ادلوال

الشاملية أأورواب بدلان معهد 
 للرباءات

 لحقاحيدد 

، (CZ) امجلهورية التش يكية

 ،(PLبولندا) ،(HUهنغاراي)

 (SKسلوفاكيا)

  مكتب

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


