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  أنشطة الويبو يف جمال نقل التكنولوجيا
 من إعداد األمانة

    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة    ....أوالأوالأوالأوال

ية بقانون ا .1 نة ا/امئة ا نبت ا للج يف من ملعطل رشة اليت عقدت يف  سابعة  نلرباءات، يف دورهتا ا جل  10 إىل 5ع
سمرب يا 2011 يد نولو بو يف جمال نقل ا تلفة اليت تقوم هبا الو تضمن قامئة ألشطة ا ج، أن تعد األمانة ويقة  لتك ي Q ن ت انظر الفقرة (ث

ثوتضمن الويقة ). SCP/17/12ثمن الويقة " 2)"ه(25  . املطلوبةاملعلوماتاليت بني أيديمك ت

ية بقانون الرباءات  .2 نة ا/امئة ا موناقش ا ن للج ناير ملعت نذ  يا  نولو يسأc نقل ا م ج نادا إىل ا/راسة األوية ،2010لتك ل ا تس
يقات وروجعت مرتني،اكنت قد  واليت ،)SCP/14/4ثالويقة (اليت أعدهتا األمانة  بعا  تعل  نة،أعضاء ومراقيب قرتاحات الت  للجا

رشة هيدمت إلهيا يف دورتُوق سادسة  عا ا رشة ).SCP/14/4 Rev ثالويقة(ل سابعة  ع وا  ).SCP/14/4 Rev.2ثالويقة (ل

سائل  .3 شمل مجموعة واسعة من ا يا  نولو ململا اكن نقل ا ي ج تأثر بعوامل لتك ثري ،خمتلفةيو بو اكفإن  شطة الو ي من أ يف جمال ن
بو يف جمال علومات شام� ث و�� فإن هذه الويقة هتدف إىل توفري م.تصل هبذا املوضوعيالرباءات  شطة الو تعلق بأ يف�  ن ي

يا  نولو جنقل ا شات لتك نا ساعدة ا قية  مل م نرية بغ نة القامئة عىل احلقائق ملسـتا  .هذا املوضوعيف للجواليت جترهيا ا

يا  .4 نولو جإن نقل ا ية، لتك بو  منواحد من أمه أمعدة جدول أعامل الو توبر ُا�ي وللتي بو.2007كضع يف أ شطة الو ي لكن أ  ن
ها ثريليف هذا ا�ال  تعاون وإلضافة إىل ذ�،.بك �رخي أطول من ذ�  تعدد الفروع ل فإن ا نظامت ميف هذا ا�ال  مل مع ا

ية نظامت غري احلكو ية ا/وية وا ماحلكو ملم ترب  األخرى ل يث يعاكن  هم املوضوعحرضور¡ من  فسني  شور صدر . حت منومثة 
نوان 1975 سـنة يةيفدور نظام الرباءات "بع  نا ب¨ان ا يا إىل ا نولو م نقل ا ج لتك ل ، )TD/B/AC.11/19/Rev.1ثالويقة  ("ل

شقسم نشرتك يف رشه او يةؤلا تصادية و°ج¯ عون ° تحدة ق بو، يوحض مل يف األمم ا تاد والو يواألو نذ انك بو ا/امئ  ملزتام الو ي
تعاون يف هذا ا�الوقت طويل   .لوروح ا
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ثاين،بعد هذه املقدمة .5 سم ا ل يوحض ا تصار لق بو  خ شطة الو يأ لرباءات ن �تص يا ملا نولو ناول نقل ا جواليت قد ال  تك لت ت
بارش، مشلك  تأثري عىل ب ية يف ا ها أ ل ولكن قد يكون  مه يانظام الرباءات مسامهة ل نولو نقل الفعال  جيف ا للتك سام.ل  من ق أما األ

ثامن  ثالث إىل ا لا بوفتقدم معلومات ل شطة الو يعن أ تصل ن يابارشا متصاال ات اليت  نولو جنقل ا لتك نحو  واليت ب ها عىل ا لمت  تصنيف
تايل ية مرشوعات  "1 ":لا بو  منجدول أعامل الو ية وللتي نة ا نا ية الفكرية؛ملعللج مللكية وا ندوات واملؤمترات "2 "لتمن يف ل ا

ية "3"جنيف؛  تو ع ا تقين( بوناء القدراتل تعاون ا لا تعلقة علومات امل" 4"؛ )ل ية لرباءات ملا ية الفكريةلبنوا ية  للملكا ؛ لتحت
يا؛  "5" نولو جأنظمة ا شطة "6"لتك شورات ن أ  .أخرىمنو

يا Äيا Äيا Äيا Äشطة عامة    ....نننن شطة عامةأ شطة عامةأ شطة عامةأ     ننننأ

ثرية  .6 شطة  بو بأ كتقوم الو ن يادون أن تعىن لرباءات تتصل ي نولو نقل ا جشلك خاص  لتك ب لكهنا مع ذ� قد تكون  ،ب
شأن،  ية يف هذا ا لذات أ نولوÊ تشجيع نظرا إىل أن مه تاكر ا لتك° يا ونقب نولو جل ا نظر إلهيا معوما نورشها لتك نارص  ييه  ع

يا، حتسني ثر لك Îود ؤتطريقة ما، بف. لنظام الرباءاتعتبارها األهداف العامة  مبارشا أو غري بنظام الرباءات تأثريا إجيا
يامبارش، نولو سامهة نظام الرباءات يف نقل ا ج عىل  لتك سسواء من خالل إعداد األطر القانوية واملؤ ،م دوات أو األسـية، ن

ناء القدرات ية، أو  نولو ية ا ية ا بوا ت جب تك لن تح  . أو ز¡دة الوعي،لل

ية  .7 توقع العا ترب إماكية ا لثال،  ل ن تع يةمف تعلق بصال حف�  شف الاكيف ي نوحة، وا لك الرباءات ا عن °خرتاعات يف ملم
ناءات مع الاكيف ونطاق امحلاية طلبات الرباءات،  يدات سـتث° ية بالرضورية لتقيوا نارص األسا سـعض ا ليك حيقق الالزمة لع

تاكر  أيضا أهدافهنظام الرباءات  تعلق ال بف�  ياي نولو جونقل ا ية . لتك ية ا سني ا تومن شأن  ب تححت لل للنفاذ إىل معلومات ن
ية ملاكتب الرباءات الرباءات  ية ا ية ا سني ا نو ت ب لتقحت تح لل يةن نولو جأن يزيدا كفاءة رش املعلومات ا لتك لنقل الالزمة  ن والقانويةن

يا، نولو جا ثل معرفة من ا�ي ميß أيلتك يا ةم  نولو ج  يل ضامن جودة الرباءات وإنفاذ القانون  . مدةةيف أي ب¨ وأليتك سبويف 
يع إجراء مفاوضات  ياجيدة تشجومن أجل  نولو جبني ماليك ا متلنيلتك تخدمهيا ا حمل و ماكتب الرباءات ، فإن قدرات مسـ

نيياإلنفاذوظفي والقضاة ومالرباءات وفاحيص  ثل  è و سني  الرباءات،وéء مالرباءات،  حتتاج إىل  حبيث يكون مسـمتر حت
هارات الالزمة/ى هؤالء تصار تß جي  ومن مث،.قتصاد رسيع احلركةهذا °يف للعمل  مل املعارف وا نا أن نذكر  خدر  ب

تصل ناألشطة العامة  بو ف�  ياليت تقوم هبا الو بة  دوديف حوذ� ، لرباءاتي يهتا  لأ سـ يالنمه نولو جنقل ا  .لتك

يد  .8 جلترب األداء ا شأن الرباءاتيع تعاون  بملعاهدة ا نظام دويل إلل الرباءات ا/ويل عنرصا èام يف نظام رباءات اع الديك 
يا نولو جيف لك جماالت ا شار ونظرا إىل  .لتك نظامنتا توى العامل لهذا ا يتعنرصي  فإن ،مسـعىل  تو قسن ا ل  يف  واجلودةح

بات ا/ويةإطار يف ا/ويل العمل رجات خم ثل رش ا شأن الرباءات،  تعاون  لمعاهدة ا لطل ب نل هذه املعاهدة املودعةم   وإعدادل وفقا 
بحث رير اتق توبةا/ويل لا با ما ا/ويل،األويل  الفحص  وتقاريرملكواآلراء ا يةأنظمة يف جودة يؤثرانل غا  طن الرباءات الو

ية  .قلميواإل

بعد .9 تعلق  لف�  منوي يف ي يا"لت ا نولو جنقل ا بارات ، "لتك شلك ا ية إىل ضامن أن  بو  تيريم جدول أعامل الو ت من عي ية للت لتمنا
بو بووهو �� جدول أعامل. يجزءا ممكال لعمل الو شطة الو ي شامل ميس لك أ رشوعات حيث إ. ن يات وا تو ملن بعض ا ص ل

تعل سائل  بارش  ناول شلك  ية  تاليت أفرزها جدول أعامل ا م ب ت ممن ت نفاذ إىل املعرفة لت يا وا نولو نقل ا لق  جب ثا(لتك سم ا لانظر ا لث، لق
يا). أدûه نولو نقل ا بارش  تصل أيضا اتصاال غري  ية قد  يات جدول أعامل ا ثرية أخرى من تو يات  ناك تو جلكن  تك لم ب ت من ص ك ص . لته

ث يات  كثال، توجد تو ص يةمف تا سائل ا ناول ا لرية  ل مل توازن العادل بني حامية ا" 1: "تت ملدمع ا لكية الفكرية واملصلحة العامة؛ ل
ب¨ان  "2" ياجات اخلاصة  للمراعاة ° ب¨ان األقل منوا؛حت ية وا نا لا ية " 3" مل ية  مللكمواطن املرونة يف °تفاقات ا/وية ا ن ملعل

ها  تحدة، مبا فهيا تß اليت  نظومة األمم ا تفق علهيا يف  ية ا شملالفكرية، واليت جيب أن تدمع أهداف ا يم مل مل يةلتمن  .لفإعالن األ
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ية وناء القدراتفوإلضافة إىل ذ�،  .10 ساعدة ا بإن ا ن لرباءات، لتقمل �تص نشورة القانوية وتدريب اكمل يف ا�االت ا مل
يةموظفي  بو الر شطة الو سـاحلكومة وغريمه من أحصاب املصاحل، شلك أيضا جزءا من أ ي ن نفذ أيضا  .ئيت بو  تفالو من عددا ي

سني ية  تحالربامج ا لمي تعمل عن بعد وبرامج لتعل ية ودورات ا ية الفكرية، اكملدارس ا سائل ا هم  ل  يفم مللك تريلصف  .جسـاملا

بات(متثل الرباءات  .11 شورة ) لطلوا مية تربط بني ملنا تß الوÄئق مصدرا èام ملعلومات  تعلقة  قوكذ� املعلومات ا ب مل
يه نقول إ ناقل وا يا، ا نولو ية نقل ا متلني يف  لالطرفني ا مل ل جمعل لتك تعادهتا . حمل نفاذ إىل معلومات الرباءات وا يل ا يل  سـويف  ل ه تسس ب

يف  تخداèا ورشها، خضع  نوا تصسـ يات تطوير أجرهتا الرباءات ن مترة و بو ملراجعات  معلا/ويل وخضعت معايري الو مسـي
ية بو ا نئات الو ي ملعي يةوإلضافة إىل ذ�،  .ه نفاذ أكرث فعا يا املعلومات و°تصاالت فرصا  نولو لأوجدت  ل ج  إىل خمرجات تك

ياûت ويف هذا الصدد، . نظام الرباءات نفاذ إىل قواعد  هل ا ية الفكرية و ية  ياûت عا بو بإعداد قواعد  بتقوم الو ل مل ب سي تللملك
يا،  نولو جا نة مجموعات لتك يا املعلومات و°تصاالت يف ماكتب الرباءات ور نولو ية  ية ا مقوساعد عىل حتديث ا ت ب جت تك لن تح لل

نا،الرباءات نوعةب وتدمع  تخدام أدوات معلومات الرباءات ا يل ا تء القدرات من أجل  سـ مله  .تس

بووأخريا،  .12 تحكمي ييوفر مركز الو نازعات بدي�خياراتوالوساطة لل  سوية ا مل  تفادة  لت سوية سـميكن ° تمهنا يف 
تجارية ا/وية نازعات ا لا ل يات.من القطاع اخلاصاألطراف  بني مل تخدام هذه اآل ل وقد مت ا نسـ يص ازعاتم يف حل  خ يف تر

بحاتفاقات و ،الرباءات تطويرث لا يا، لوا نولو شرتكة، واتفاقات نقل ا رشوعات ا جواتفاقات ا لتك  .ململ

ثا Äثا Äثا Äثا Äيةممممرشوعات رشوعات رشوعات رشوعات     ....لللل يةجدول أعامل ا يةجدول أعامل ا يةجدول أعامل ا نةللللتتتتمنمنمنمنجدول أعامل ا نة وا نة وا نة وا يةللجللجللجللج وا ية ا ية ا ية ا ية الفكريةملعملعملعملعنننن ا ية وا ية الفكرية  ية وا ية الفكرية  ية وا ية الفكرية  ية وا مللكمللكمللكمللك      للللتتتتمنمنمنمن

يات امخلس واألربعنيمن بني  .13 تو صا بو الصادرةل يةي يف إطار جدول أعامل الو ئة  مضن الواقعةتß فإن ، للتمن  جمي لفا
يا، " نولو جنقل ا يا املعلومات و°تصاالت،لتك نولو جو نفاذ إىل املعرفةتك يات والسـ� ،"ل وا تو صا  30 و29 و28 و26 و25 ل
بو شواغل ا/ول األعضتسلط الضوء عىل  ،31و ف�  فإنه إىل ذ�، وإلضافة .بإجراءات يف هذا ا�الوتويص ياء يف الو

ئة ء،ع القواعد واملعايري بوضيتصل  تانلفيف إطار ا تو ناول ا ي  ل صت بارش 23 و22 ت م شلك  ياب نولو نقل ا  �تص جسائل  تك لم ب  1.م

ية الفكرية يف  .14 ية وا ية  نة ا بو ا ية العامة للو شأت ا مللكأ من ن للج ي مجلع لتن لتنفيذ  إعداد برûمج معل "1"بغرض  2007ملع
متدة يات امخلس واألربعني ا تو ملعا ص متدة د رص" 2"؛ ل يات ا تو ملعيذ لك ا ص ل يمي تنف تهتقو نا يذ و قشـذ� ا م تقارير  لتنف لورفع ا

يق مع بشأنه ه، وا سـن بو يلت ية يئات الو يق ذ�؛ ملعنا يل  حتقيف  ية "3"سب ية الفكرية وا تعلقة  سائل ا شة ا نا من  مل مل لتق مللك طبقا م
نةتملا وافق يه ا للج  ية العامة، وكذ� تß عل يذ ،وهكذا. مجلعاليت تقررها ا يمي تنف فإن  يات املذكورة خضع لرصد و تو تقا ص ل

ية الفكرية  ية وا ية  نة ا شة ا نا مللكو منم ن للج لتق شأنه ملع تقارير  بورفعت ا نةل  2.للجإىل هذه ا

يات،  .15 تو يذ ا سري قدما يف  يل ا صيف  ل ل نفس ية تب رشوعموÎة مهنجمت اع¯د  تاجئ وقامئة عىل ا مل ية .لن تا رشوعات ا ل وا ل مل
با متصل اتصاال  يات نولو نقل ا جرشا  لتك  :ب

يا .ألف نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك شرتكة وناء احللول:لمللك تحد¡ت ا ب ا مل  ل

رشوع  .16 ملنفذ ا يات DA_19_25_26_28_01ي تو ص ا ث وتضمن الويقة .28 و26 و25 و19ل  CDIP/6/4 Revت
ييل  يذ،لتفصالوصف ا ية ا رشوع، واسرتا تنفألهداف ا لمل تعراض تيج يذ، وكسـ وإطار ° يذلتنفوا  3.للتنفذ� اجلدول الزمين 

رشوع يشمل بإجياز، و بادرات تسـتكشف اليت سوف نمجموعة من األشطة ملهذا ا نة ملا ياساتملمكا تص� لسـوا ية مل ا مللك
                                                

تايل 1 ية عىل املوقع ا بو  تص� جبدول أعامل الو يات امخلس واألربعني وغريها من املعلومات ا تو ثور عىل ا لميكن ا من ي مل ص ل : للتلع
/agenda/en/development-ip/int.wipo.www://http 

ية ووÄئق العمل وتقار 2 ثور عىل وÄئق املعلومات األسا سـميكن ا تايللع ية الفكرية عىل املوقع ا ية وا ية  نة ا لير دورات ا من ن مللكللج لت : ملع
/cdip/agenda/en/development-ip/int.wipo.www://http 

3 156582=id_doc?jsp.details_doc/en/meetings/int.wipo.www://http 



SCP/18/7 
4 
 

يا لتشجيع الفكرية  نولو جنقل ا يل نورشها لتك يةتسهو يا من أجل ا نولو نفاذ إىل ا منا لتل ج تخدم .لتك يا هبدف يسـ وهو  جيهنجا تدر
ياتة اع¯د قامئ تو صالقرتاحات وا تدابري ل نة ل وا ياملمكا نولو جيع نقل ا لتك رشوع قد بدأ و.لتشج يذ ا مل  ناير نفت  .2011ييف 

سة يه .17 رشوع ا مخلنارص ا  :ملع

سة اج¯عات  "1" مخنظمي  يةتشاورية ت  ،قلميإ

ية مبرو "2" تح يلإجراء عدد من ا/راسات ا ندالل شمل دراسات لجعة ا تصاديةت،  نقل ة ودراسات إفرادي قا لشأن ا ب
يا نولو جا/ويل  توىملنتدى اخلرباء  توفر مدخالت للتك يع ا ملسـر  ،ف

توى و "3" يع ا تدى خرباء ر سـنظمي  ن ملت ف ية الفكرية"حول موضوع م يا وا نولو مللكنقل ا ج شرتكة وناء :لتك تحد¡ت ا ب ا مل ل
 ،"احللول

تدى عىل اإلو "4" شاء  نإ شأن من ية الفكرية"بنرتنت  يا وا نولو مللكنقل ا ج شرتكة وناء احللول:لتك تحد¡ت ا ب ا مل  ،"ل

بو،ناألشطة هذه ûجتة عن  خمرجات ةدمج أيو "5" ية ييف برامج الو ية  نة ا نظر فهيا ا من بعد أن  ن للج لتت ية ملع مللكوا
شأهنا الفكرية  ية ةأيبوتصدر   .لجمعية العامةلممكنة ص تو

ييل  .18 سة هذه اللتفصيرد الوصف ا مخلنارص ا رشوع اليت الع ية الفكريةعمتدهتا مليف ورقة ا ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج  يف ملع
نة  ثا مدورهتا ا رشوع،CDIB/8/7(.4ثالويقة (ل ثل مل ووفقا لورقة ا شاورية ج¯عات °سـمت  ية لتا آراء تبادل لمنتدى قلمياإل

تص� اخلرباء  سائل ا مليف ا تحد¡ت املعارصة اليت مل يال نولو جتواجه نقل ا ياتاقرتاحات وتلوتحديد  لتك أهداف مع  مواءمهتا صو
ية  تحدة والعامل،لتمنا ية واألقل منواسـ�   والمليف األمم ا نا ب¨ان ا ميف ا ل متدة ت وسوف .ل نظامت  معشارك فهيا   ورشاكء جددم

يا يف لك يعملون  نولو ججماالت نقل ا شاف لتك يات جديدة سـتكمن أجل ا ية الفكرية وأكرث كفاءة لآ مللكتعاون يف جمال ا لل
يالتكونقل ا شاورات سابقة مع ا/ول األعضاء .جنولو نظمي  ،مويف  تيمت  يني س نغافورةاألولنيقلمي°ج¯عني اإل  سـ يف 
توبر 2012 ل يويو17و 16 يويم  .2013عقد ثالثة اج¯عات أخرى يف  ومن املزمع ،2012ك ويف اجلزئر يف أ

ند .19 ية مبراجعة ا تح تعلق /راسات ا لف�  يل ل رشوع، لي يةدراساتوجه خاص  بملحتدد ورقة ا تا ل حول اجلوانب ا  :ل

تصادية مجموعة  "1" ية الفكرية قمن ا/راسات ° يامللكحول ا نولو نقل ا/ويل  جوا للتك  وقد تركز هذه ا/راسات. ل
تات حظيت ه¯م أقل يف عىل ا�االت اليت  تصاديلكا تاحةق° مت� ةمل ا بات ا حملوعىل حتديد ا سـبل لا واقرتاح لعق

هاحتسني ليت ميكن  امكنةملا يا من خال نولو لنقل ا ج  ،لتك

ياسات دراسة توفر معلومات عن و "2" بادرات لسـا تص� القامئةملوا ية الفكرية مل ا يف القطاعني واملوجودة مللكحبقوق ا
تقدمة العام واخلاص ب¨ان ا مل يف ا يا ل نولو جيع نقل ا لتك ية،قدرات وتعزيز لتشج نا ب¨ان ا تطوير يف ا بحث وا ما ل ل ل  يف  مبال

ية الفكرية ذ�  يالا/وية مللكمعايري ا نولو نقل ا جاخلاصة  لتك  ،ب

بادل بني فرادية مجموعة من ا/راسات اإلو "3" تعاون وا تعن ا تطويرلل بحث وا سات ا لمؤ ل تقدمة س ب¨ان ا مل يف ا ويف ل
ية  نا ب¨ان ا ما ل ياûت ل ية اليت توفر لفعل بوكذ� قاعدة  سات الو نلالتصال ملؤ نقل طس يا لفرصا  نولو جا أو قد لتك

ثل هذه الفرص  ،متوفر 
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ية دراسة عن و "4" تحفزي املوا تياسات ا ل رشاكت سـ شجع ا لاليت  يات نقل عىل ا/خول يف رشااكت ت معليف 
يد يا عىل ا نولو لصعا ج  ، الوطين وا/ويلينلتك

تص� و "5" يا ا نولو سائل نقل ا مليل  مل جحتل سائل لتك ية مل ب¨ان الاحلا ب¨ان األقل منوا لوالطارئة اليت هتم ا ية وا لنا مل
ياجاهتا من أجل حتديد ناطق أو يف بعض األقالمي حت ا يةدون ملا  ،قلمياإل

هود  من ا/راسات مجموعةو "6" بحث عن بدائل  جلاليت  تطوير ت بحث وا لا يدا عن ل تاكر  بعودمع ° نظام الرباءات ب
ياالقامئ  ،ل حا

تقارير و "7" تعراض  لا رشوع اليت يمت إعداواقع الرباءات سـ باط "مدها يف إطار  نفاذ سـتنا علومات املإىل للأدوات 
تعلقة  يا يف هذه ا�االتنحتديد إماكيات هبدف ،)CDIP/4/6ثالويقة  ("لرباءاتملا نولو نقل ا/ويل  ج ا للتك  وجيب .ل

يل  يا نقل لواقع الرباءات من وÎة نظر مماثل حتلأيضا إجراء  نولو جا  .يف جماالت األغذية والزراعةلتك

ية،تكرارا جيب أال تكون هذه ا/راسات و ية أو اخلار جهود القامئة ا/ا بو األخرى خاصة ا/راسات خلللج  ياليت جترهيا جلان الو
ية بقانون الرباءاتا/امئة للجنة اك سلمي ا/راساتأن كام جيب  .ملعنا نة يف الربع األول املذكورة أعاله  تيمت   .2013سـمن 

ست يف  .20 نة لعقب إهناء ا/راسات ا شات يف سـتوضع ، 2013سـهناية الربع األول من  نا قورقة مفاهمي كأساس  للم
نة ثالث من نفس ا توى حبلول الربع ا يع ا سـتدى اخلرباء ر ل سـ لن مل ف  .م

سري قدما، يف إطار والية  .21 ية ا شات حول  نا بدء ا توى شلك مؤمتر دويل  يع ا تدى اخلرباء ر لسوف يأخذ  ق مل ل سـ يفن كف ملم
بو،  ب¨يف يالو ليل نفاذ ا ية وتسه نا مان ا ب¨ان ل يا، مبا يف ذ� لا نولو جاألقل منوا إىل املعارف وا تعلق لتك ئة �االيما  نا شـت ا ل

يات وا�االت األخرى اليت  تو ية شلك خاص، مع مراعاة ا نا ب¨ان ا صهتم ا ل ب ل األغذية والزراعة وتغري  (28 و26 و25 و19مل
ناخ توح ).ملا تدى أن يوفر إطارا حلوار  مفومن شأن ا تقلني ا�ين قد يقدملن تدابري املمكن ملسـ بني اخلرباء ا لمون اقرتاحات 

يااختاذها نولو يع نقل ا ج  لتك نة  5.لتشج ثالث من  تدى يف الربع ا توقع أن يعقد ا سـومن ا ل ن  .2013ململ

نة وإلضافة إىل ذ�، سوف يمت  .22 تدى عىل اإلنرتنت موضوعه  2013سـيف الربع األول من  نقل "منتدشني 
ي نولو جا ية الفكريةلتك شرتكة وناء احللول: مللكا وا تحد¡ت ا با مل بوابة يف " ل يلا شاؤهةناإللكرتو رشوع ان املزمع إ بنية دمع م يف إطار 

يا  نولو تاكر ونقل ا ج° لتك ية، وا�ي سلفائدة ب سات الو ناملؤ ي7 د رتطس سم الفرعي صتفا والغرض من هذا . أدûه) ب(لقيف ا
تدى عىل يا وكذ� ال تفاعيل إ�حة جم اإلنرتنت هو ملنا نولو جبادل اخلربات يف جمال نقل ا لتك باعات اليت لت نطالوقوف عىل °

رشوع ودراساته ية ا ملها  معل  .ختلف

رشوع يه  .23 تاجئ ملواملرح� األخرية من ا بو، هذه لندمج أية  ياألشطة يف برامج الو ية ن ية  نة ا نظر فهيا ا منبعد أن  ن للج لتت ملع
ية الفكرية شأهنمللكوا ية العامةا ب وتصدر  نة إىل ا يات  مجلعأية تو  .ممكص

رشوع  .24 للموشمل الوضع احلايل  يات الالزمة لعقد ي شاوريني  ج¯عني°جستإعداد اللو يني يف لتا  وأيضا 2012قلمياإل
ست يا ا نولو يف بإجراء دراسات نقل ا لا جتلك لتك ية الفكرية . ل ية وا ية  نة ا تاسعة  تاح يف ا/ورة ا مللكوسوف  من ن للج ل لتت ورقة ملع

ية وحتديث للجدول الزمين نقحة مع إعادة توزيع للمزيا نرشوع  م  .م
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يا  .ء نولو تاكر ونقل ا جية دمع ° تك لن ب يةلفائدة ب سات الو ناملؤ  طس

رشوع  .25 ية DA_10_03ملبدأ ا تو نفذ ا ص، ا�ي  ل ييل . 2009، يف 10ي للمرشوع يف املرفق لتفصويرد الوصف ا
سابع لويقة  ثا رشوع هو والغرض CDIP/3/INF/2.6ل تاكر احمليل مل من ا ية بحتفزي ° نا ب¨ان ا ميف ا ل ب¨ان (ل لوال سـ� ا

ية من خالل ا/مع يف ) األقل منوا ية °ج¯ تصادي وا منو ° عمن أجل ا لتمن ق سني ما يلزم من بىن إجياد ل حتتية وèارات حتو
تاكر و ية الفكرية يف جمال ° نظام ا تخدام الفعال  بية حتقق ° ل سـ مللكن èيا نولو جنقل ا  .لتك

شئ  .26 سن، ينسوف  ترب أو حيدث أو  رشوع، أو  >ا حي < خي ية الفكرية مل مللكاملواد املربطة بإدارة حقوق ا من جانب ت
نظامت األ يا يف  نولو نقل ا يل ماكتب  شاء و ية، مبا يف ذ� إ ية وا سات األاكد ماملؤ ج لتك ل شغ ن ث مي تس  العامة، حباثلبح

يا  نولو يات نقل ا شاف آ جوا لتك ل يصوخاص(سـتك ياغة الرباءات) خة اتفاقات الرت سني القدرة عىل  صو شئ . حت ينوسوف 
يات  ث� ومناذج اسرتا تدريب واألدc اإلرشادية واألدوات واأل تودعا ل<ذج ا بح  ية،  رشوع أيضا بوابة ر يجا ل سـ تص تمق م مسـ مل

ية وأفضل املامرسات وا/راسات  ية الفكرية املؤ ياسات ا ية و ية الفكرية الو سـا سـ سن مللكط نفاذ إىل اإلفرادية، مللك ليث ميكن ا حب
بذوc يف  ية ا بو اإللكرتوين من أجل تعزيز األشطة ا تودع عرب موقع الو ملهذا ا حملل ن ي يا من جمال ملسـ نولو تاكر ونقل ا ج° لتك ب
ية نا ب¨ان ا ية الفكرية يف ا ية الفكرية وإدارة ا ية  ية ا سني ا مخالل  مللك للملك لن ل ت ب تححت  .لل

تضم .27 رشوع  تمت إعداد ورقة  سني الربامج القامئة م ياجات  يال ال بو و ية يف برامج الو حتن وصفا للصكوك احلا ت حتل ي حل
يات يتضمن واقرتاحا  ية لصتو بوابة الر مقية ا ل تابعةورشحا نب ململزا¡ها واقرتاحات ألشطة ا ُورشت ، ن هذه الورقة عىل الصفحة ن

ية ية جلدول أعامل ا مناإللكرتو  7.لتن

تدريب، مبا  .28 بار أدوات ا لمت ا رشوع، خت ملتفق مع ورقة ا سني يف املوقع عقدت يف لقاءات وندوات ي حتمن أجل ز¡دة 
شئ وإلضافة إىل ذ�، . هذه األدوات ية يف نومفرب نأ بوابة الر مقأول منوذج  ية وُعرض  2011لل نة ا نة  ثا نيف ا/ورة ا للج ملعل م

ية الفكرية ية وا مللك ية ج. لتمن تو¡ت ومواد تدر يا، مت إعداد  يبوحا حم ية، ويه ل بوابة الر بل يف ا يمت إدراÎا يف ا مقديدة  ل ملسـتقل
ية الفكرية مصمام يمي ا يال  مللكشمل د لتق ل يةت ية الفكرية ومواد تدر سويق ا يال  ية ود نا ب¨ان ا ياجات ا ب وفقا ال مللك يم ت ل ل ل لت ومن . ح

توقع أن  ية تكون ملا بوابة الر مقا يل ل لتشغيد ا يا2012يف مايو ق ية جم عىل أن يمت تدشني الرب نة ا تاسعة  نت يف ا/ورة ا للج ملعل
ية الفكرية ية وا مللك  .لتمن

ها .جمي تخصصة ود ياûت ا نفاذ إىل قواعد ا معا مل ب  لل

رشوع  .29 ية DA_08_01ملبدأ ا تو نفذ ا ص، ا�ي  ل ييل. 2009، يف 8ي ثالث لويقة  B يف لتفصويرد الوصف ا ثاملرفق ا ل
CDIP/3/INF/2.8  يل رشوع إىل  سهوهيدف ا يةنفاذ إلاتمل نولو جىل املعارف ا ب¨ان  لتك تخدمني يف ا لمن جانب ا ملسـ

ب¨ان األقل منوا، ية، وال سـ� ا نا لا ية الفكرية، مل ية العام� يف جمال ا ية ودون اإل نظامهتا اإل مللك و ميم قلمي يق قل حتقوذ� من أجل 
تصادي منو ° تاكر وا هذه املعارف، ومن مث، حتفزي ° تغالل الفعال  ق° لل ب  .سـ

ياûت الرباءات وغري الرباءات وتقرتح كذ� معايري 2010هتاء يف مت °ن .30 تعرض أمه قواعد  ب من إعداد ورقة دراسة  تسـ
يني تخدمني ا ياجات ماكتب الرباءات وا يل ال نادا إىل  تلفة ا ياûت ا تخدام قواعد ا يار وا حمللال سـ ت حتل س Q ب سـ ملت حل وإلضافة  9.تخ
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SCP/18/7 
7 
 

ييلإىل يل تقين  ياغة د تفص ذ�، متت أيضا  ل بحث  لقواعد ص ياهتا اخلاصة  ياûت وآ ية قواعد ا ياûت يركز عىل  لا ل ب تغط لب ل
يل تح لوا  10.ل

بو  .31 رشوع، مت تدشني برûمج الو يذ هذا ا يكجزء من  مل نفاذ إىل "نفت تاكراألحباث لا ية و° بمن أجل ا  يف ARDI" لتمن
ية ، 2009ليويو  ية وا نفاذ إىل ا�الت ا يح ا نوهو  لعلم ل لتقي ب¨ان ت  ûية للجما نا ب¨ان ا بعض ا ي� جدا  ماألقل منوا وتلكفة  ل ل ل ئ ضب

نارشينالتفاق مع  بحث من 2011ل يويو 14ويف  11.لا بح رابع برûمج يف رشاكة ا بح هذا الربûمج رشياك اكمال وأ ل، أ ص ص
ياة  ية ، Research4Lifeحلأجل ا نظمة الصحة العا شمل برûمج  ملاليت  يولوÊ وامت بنفاذ إىل جمالت الطب ا لصحة للل
HINARI نظمة األغذية والزراعة نفاذ إىل ، وبرûمج AGORA ةيعا�الت الزراللنفاذ إىل م، وبرûمج  ت اليت ا�اللا

ية سائل ا يئتركز عىل ا ئةOARE لبمل تحدة  بي اخلاص بربûمج األمم ا نذ . للمل ناير 1مو نفاذ زاد ، 2012ي   �ب¨ان املؤه للعدد ا ل
نفاذ إىل ا� بح ا لا�اين وأ يق الرحبص هادفة  ية غري ا سات احلكو تاحا للك املؤ ي� جدا  تلكفة  تحقالت  ل م لم س ئ  .ضب

نفاذ إىل "مت تدشني برûمج  .32 تخصصةامللا مترب ASPI" بشأن الرباءات ملعلومات ا نفاذ إىل 2010سب يف  يح ا ل، وهو  تي
بعض ب¨ان األقل منوا وتلكفة خمفضة جدا   ûتجارية جما ياûت الرباءات ا لقواعد  ب لل ل يةب نا ب¨ان ا م ا ل الربûمج، ويف إطار هذا . ل

تجي  تة من أمه  نيح  سـ مي ياûت الرباءات ت  Thomson Reuters وProquest وMinesoft وLexisNexisمه (بقواعد 
ياûت) WIPS وQuestelو بتجاهتم الرائدة من قواعد ا لن  12.م

بكة ملراكز دمعوإلضافة إىل ذ�،  .33 شاء  بار إ رشوع بعني ° شـيأخذ ا ن عت تاكر مل يا و° نولو ب ا ج من أجل توفري لتك
ية، و نا ب¨ان ا يني يف ا تخدمني ا تاكر  تعلق مبعلومات الرباءات وخدمات دمع ° ية ف�  ساعدة ا ما ل ل حملل سـ ب ي شخص للممل لتوفري ل

بادل اخلربات وأفضل املامرسات يف هذا ا�ال تبكة  يمي األويل يف  13.لشـ يذ èامت ا تقوقد مت  لنف اتفاقات كام أن  ب¨ا، 46ت
تاكر،، اليت مسـتوى اخلدمة يا و° نولو شاء أو تطوير مراكز دمع ا يذها يف إ بتوفر إطار األشطة الالزم  ن جن تك لنف أبرمت يف  ت

ثالثة األوىل  ب¨ا حىت 30 هر ا لاأل نة ش  .2012سـمن 

بحث بف .34 ية حول ا يني ودورات تدر ندوات ألحصاب املصاحل ا لوعالوة عىل ذ�، مت عقد عدد من ا ي حملل ية يف قواعد بل لعا
تاكر  يا و° نولو يا ملوظفي مراكز دمع ا نولو بياûت ا جب تك ج لتك  ).انظر املرفق األول(ل

باط .دال نفاذ إىل سـتنا تعلقة علومات امللل أدوات   لرباءاتملا

رشوع  .35 يات DA_19_30_31_01ملبدأ ا تو نفذ ا ص، ا�ي  ل ناير 31 و30 و19ي ويرد الوصف . 2010ي، يف 
ييل B يف  ند الطلب،  CDIP/4/6.14ثيقة الولتفصا ب¨ان األقل منوا،  ية، مبا فهيا ا نا ب¨ان ا رشوع إىل تزويد ا عوهيدف ا ل ل مل مل

يل  نة  يات  نولو تعلقة لرباءات يف  تخدام املعلومات ا هل ا هخبدمات من شأهنا أن  ي مل سسـ لتت مع ج تك ية يف س شطهتا ا حمللأ ن
تطوير  بحث وا تاكر وا ل° ل ية دمع لتعاون ب منظامت حكو رشوع .  األخرىلويةم نفذ ا يق هذه األهداف،  يل  ملويف  ي حتقس ب

ية تا نارص ا لا ل  :لع

ية الفكرية يف  - نة وما يربط هبا من حقوق قامئة  يات  نولو يال  للملكتقارير واقع الرباءات اليت توفر  ج تتك ي معحتل ل
يا نولو تارة من ا ججماالت  لتك  ،خم

                                                
10 pdf.DBs_Technology_Guide/doc/tisc/programs/en/patentscope/www/sites/export/int.wipo.www://http 
11 /en/ardi/int.wipo.www://http  
12 aspi/int.wipo.www://http 
13 tisc/int.wipo.www://http  
14 17460=id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.wipo.www://http  



SCP/18/7 
8 
 

تاح عىل أقراص مدجمة أو عىل اإلنرتنتو - تغالل املعلومات ل متعلمي إلكرتوين  تخدام وا سـتدريب عىل ا سـ ل
تعلقة لرباءات، ويركز بصفة خاصة عىل إعداد تقارير  بحث يف ملا يا لا نولو جا تقارير واقع ولتك  �لالرباءات املامث

 ،الرباءات

تخدمني، وال سـ� املؤمترات، مبا يف ذ� حلقات معل ودورات تدو - يا موظفي ملسـريب ا نولو جمراكز دمع ا لتك
تعلقة لرباءات، وكذ� بو° تخدام املعلومات ا تعلقة  بادل اخلربات وأفضل املامرسات ا ملتاكر، من أجل  سـ مل ت

سات  ثل إعداد تقارير واقع الرباءات من جانب اجلامعات ومؤ نة  ستطوير èارات  ي مل يةاألحباث مع  .حمللا

تني  .36 يف بإعداد 2011-2010لسـنيف فرتة ا بو ا تلك، أصدرت الو ية  تقريرا ع12لي ها أ مهن واقع الرباءات يف جماالت  ل
ئة ناخ، وا ثل الصحة العامة، واألغذية والزراعة، وتغري ا ية واألقل منوا،  نا ب¨ان ا بة  يخاصة  م بم مل ل لل لسـ ومن أجل ذ� . لن

ية ذات اخلربة يف  نظامت غري احلكو ية ا/وية وا نظامت احلكو بو حوارا مع العديد من ا مالغرض، خاضت الو ملم ل مل �االت اهذه ي
نظمة األغذية والزراعة ووامللمة  ية و نظمة الصحة العا ثل  ية،  نا ب¨ان ا ياجات اخلاصة  مال م م ملم ل لل سة حت  براءات مجموعةسمؤ
تجددة MPPاألدوية  مل والواكc ا/وية للطاقة ا ية IRENAل يا الزرا نولو ية  سة األفر ع واملؤ جس تك  . وغريهاAATFلليق

رشاكء، .37 تعاون مع هؤالء ا لو بو نطاق لك تقرير، وضل بحث يعت الو ية خاصة  لل مع   وفقا يف الرباءات،مهنج
ياجات اخلاصة تصاصاتحتلال تري. خ بلك رشيك ولك تقرير يف شلك ا تجالب عام، من خالل إجراء  اكتب لك تقرير خوا سـا

تصاصات الفرديةا خنادا إىل ° ية.ست سـ وناء عىل هذه املعلومات األسا بو،ب بحث يف الرباءاتخبرباء قامئة ي أعدت الو يعي ل ا ف ر
ية  توى يف ا�االت ا نا ملعسـ يميإىل جانب نظام مل يار وا لتقلال سب احلاجةتخ بو .ح مصمم  تقارير وتوافق علهيا يواكنت الو نقح  ا ل  ت

ناء إعدادها  شات مع رشاكهئاثأ نا سق ا قو مل ند هناية .تن تاÎا اكنت تقارير واقع الرباءات ، 2011ع و مضادات بشأن نقد مت إ
هقريةال شأن عقار  (لقفريوسات ا شأن عقار يرتوûفري بتقرير  ياه ،)أ�زاûفريبوآخر  ية ا مل و بدي� حتل تخدام الطاقة ا لوا سـ

ي ية حشـوتر يةومعاجلغشـ األ ياه ألشعة فوق ا سجة ا ية  لبنفمل ـي لطاقة ا سـوا لشملط ية ه تربيد لطاقة ا سـوا واللقاحات لشمل
تارةاخلاصة تقارير واقع الرباءات. ارةتخم وأمراض èم� خم بأمراض  تاحة عىل موقع إلكرتوين خمصص  تقارير  لوهذه ا سخ 15مل كن و

ية ية جما نور تو¡ت .ق حموشمل  تقارير " 1 ": املوقع °لكرتوين اQصصت ليع   اليت أعدهتا أطراف فاع� القامئةواقع الرباءات جتم
تلفة من القطاعني العام واخلاص خمتلفة  تاحة عىلخميف جماالت  بو اجلاري معلومات عن " 2"؛ 16نرتنت اإلملوا بشأن يمعل الو

تقارير املعدة يفتقارير واقع الرباءات يةل وا رشوع جدول أعامل ا لتمن إطار  ثور يف صفحة اإلنرتنت األخرية هذه  17.م لعوميكن ا
تصاصات شأن ° خعىل معلومات  تقارير الاكم� وعىل ،ب سق لا ياûت ، PDFبن  وأداة تصوير ، لك تقريربراءات بوقاعدة 

تخدمني يح  ية  سـتفا ت للمعل تقاريرتصنيف  ت لتاجئ ا تلفةن  .خم مبعايري 

نة  .38 ثا ناء ا/ورة ا موأ ل ملنة اث ية الفكرية، للج ية وا مللكية  من لتن نظمي لقاء هاميش ،2011 نومفرب 15يف اليت عقدت ع ت مت 
تقارير عن واقع الرباءات تاجئ بعض ا للعرض  بوعنل وتوفري مزيد من املعلومات ن رشوع ل¨ول األعضاء يف الو ي ا  وإلضافة .مل

ية إىل ذ�، تح تاجئ تقرير واقع براءات ا ل عرضت  ل ناء مؤمتر ن ئة يف  املعين ا/ويل 2011ثأ ياه وا بي  ا�ي عقد ،تغريملاعامل اللمل
بو أيضا تقريرين عن واقع ا.2011 نومفرب 24 إىل 20 يف الفرتة من ملغرب يف مراكش تاج  لرباءاتي كام قدمت الو نناوالن إ تي

رشب  لياه ا يةعن طريق م تح يا ا لنولو ل ج يات تك نولو ج و تارة تك خمية  بة تنق سـنا ياه،مب يوم العاملي  للما بول ته الو ي ا�ي   نظم
 .2012مارس  22 يوم

ية، .39 تدر تعلق /ورات ا يبف�  ل ند ي ية2011هناية ع فإنه  رشوع قلمي، اكن قد مت عقد أربع ندوات إ  مراكز دمعم /مع 
تاكر  يا و° نولو با ج تاكرلوتوفري تدريب أويل لتك يا و° نولو بعىل دمع ا ج ية، اسـهتدفت وقد . لتك ب¨ان األفر ندوات ا يقهذه ا ل ل

                                                
15 html.about_pl/landscapes_patent/programs/en/patentscope/int.wipo.www://http 
16 html.reports_existing_pl/landscapes_patent/programs/en/patentscope/int.wipo.www://http 
17 html.ongoingwork_pl/landscapes_patent/programs/en/patentscope/int.wipo.www://http 
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يوية،  ب¨ان األوروية واآل سـوبعض ا ب ية، وا/ول األعضاء يف ل نظمة تينوب¨ان أمرياك الال ية ملا ية قلمياإل  للملكية الفكريةيقاألفر
 ).رفق األولانظر امل() ياألربو(

ناء القدرات .هاء برشوع  تخدام م ية املعلومات سـ يف ا ية وا لعلما يا املالمئة لتقن نولو جاخلاصة  تحد¡ت لتك لكحل 
 حمددةية وتمن

رشوع  .40 يات ،DA_19_30_31_01ملبدأ ا تو نفذ ا ص ا�ي  ل ويرد الوصف . 2010ل، يف يويو 31 و30 و19ي
B ييل سامهة  وهيدفCDIP/5/6 Rev.18 ث يف الويقةلتفصا رشوع إىل ا مل ا ناء القدرمل يد الوطينعىل  اتبيف  يف  لصعا
تخدام  ية سـا ية املالمئةلتقناملعلومات ا يا مالمئة لعلموا نولو ج  منلاملواÎة كتك ب¨ان األقل منوااحملددة ية ولتتحد¡ت ا  .لاليت تواجه ا

شف إماكيات  نوهو  سلمي الفعال يسـتك يا املالمئة لتا جنولو نظامت �متإىل األشخاص واللتك ب¨ان األقل منوا اليت ملعات وا ليف ا
يا حتتاج  نولو جإىل هذه ا يذ الفعال والعميل إ�حة عن طريق لتك يا لتنفا نولو جهذه ا تك ية املالمئةا/راية من خالل لل  .لعملا

ية .41 تا رشوع من اخلطوات ا تألف ا لوبصفة عامة، سوف  ل يار ثالثة ب¨ان " 1: "ملي ب¨ان األختا عىل منوا قل لرائدة من ا
تلقاة؛  بات ا ملأساس ا يات املالمئة حتديد " 2"لطل نولو سامه ا ية إحلاحا اليت ميكن أن  سائل ا جأكرث  لتك ت من ها لتم مسامهة لمن خال

شة؛  سني ظروف ا يفعاc يف  يا األكرث مالءمة؛ " 3"ملعحت نولو يحدد ا شاء فريق خرباء وطين  جإ لتك ل بة تنظمي برامج " 4"ن طQا
توى القاعدة ورشح  بغية تقدميامجلاهري  يا املالمئة عىل  نولو مسـيذ ا ج تك لنف نغالديش. امجلاهرييةت رشوع يف  بوقد مت تدشني ا  مل

يني يني اخلرباء الو يا، ومت  بال وزا نو تع ب طن م  .ي

يف    ....رابعارابعارابعارابعا ندوات واملؤمترات يف  يفا ندوات واملؤمترات يف  يفا ندوات واملؤمترات يف  يفا ندوات واملؤمترات يف  نا نل نل نل     ججججل

ناء العقد األخري،  .42 يا تناولت ثأ نولو جموضوع نقل ا بولتك ندوة " 1: "مثل، فينج يف يمؤمترات عديدة نظمهتا الو لا
ية، ية الفكرية وا شأن ا منا/وية  ب لتل رشوع معاهدة قانون الرباءات " 2 "19؛2005 مايو 3 و2 يف مللك شأن  توح  تدى ا ما ب ملفن مل

تارة "3 "20؛2006 مارس 3 إىل 1، من املوضوعي سائل براءات  خم ندوة  يا ومعلومات  –م نولو جا ياسات لتك تاحة يف لسـا ملا
تارة " 4 "21؛2007مارس  14نظام الرباءات،  سائل براءات  خمندوة  نولو –م جالرباءات ونقل ا  2007.22 نومفرب 6يا، لتك

ياسات العامة يويم  ،ومؤخرا سائل ا ية الفكرية و شأن ا سـعقد مؤمتر  م لب يف،2009ل يويو 14 و13مللك ت وناول 23جن يف 
تف  �تص بسائل  ية الفكريةامم ياسات العامةمللكعل ا يا،لسـ مع جماالت أخرى يف ا نولو نفاذ إىل ا ج مهنا ا لتك ها ل يف جماالت نقل و

ناخ والصحة واألمن الغذايئ تاكر  .ملتغري ا ناخ، ا�ي عقد يويم بومجع مؤمتر ° شدا من ،2011ل يويو 12 و11ملوتغري ا ح 
نواملفاوضني صفوة املفكرين  ية ا/وية وا نظامت احلكو يات وا رشوعات من احلكومات واألاكد ملوأحصاب ا ل مل ممي غري ظامت مل

ية  ناعة ماحلكو هور لصوا ياتلتحديد مجلوا شاف °سرتا يجاألدوات وا تتك تاكر ونقل عامة   وإجياد حلولسـ بيع ° لتشج
يا  نولو جا تعلق لتك ية يف�  ملشلكة عا  .ملحةمب

يف يوم  .43 شرتكة2011 فرباير 18جنوعقدت يف  ية  م ندوة  نفاذ إىل تقن شأن ا ل   وحرية  ومعلومات الرباءاتاألدويةب
ية تشغيل،لا ناولت األ مه  تعلقة لرباءاتاملزتايدة ت يا ملحلرية املعلومات ا نولو يات ونقل ا يل °سرتا ج يف  لتك يج تشغ  وحتديدت

يات  بو اشرتكتوقد . يف جمال الصحة العامةلألحباث تيجأولو¡ت واسرتا ها الو ي يف  نظمة الصحة اتنظمي نظمة مو ية و ملعا مل
ية تجارة العا ملا تعلق ألدوية احلايل يف وضع الرباءات ادية ونظرت دراسة إفر. ل ية مؤخرايف�  نظمة الصحة العا ملاليت أدرجهتا   م

                                                
18 19688=id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.wipo.www://http  
19 7523=id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.wipo.www://http 
20 /06_ge_of_scp/2006/en/meetings/int.wipo.www://http 
21 /03/colloquia_patent/2007/en/meetings/int.wipo.www://http 
22 /11/colloquia_patent/2007/en/meetings/int.wipo.www://http 
23 html.index/ge_gc_ip/2009/en/meetings/int.wipo.www://http 
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ية لألدوية  منوذ جيف القامئة ا يةل بو عن واقع الرباءات وإلضافة إىل ذ�،. سـاألسا تقارير الو تاجئ األوية  ندوة ا ي ُعرضت يف ا ل ل ن لل
تعلق مبضادات  هقريةيف�  ياûت وضع الرباءات  واللقاحالقالفريوسات ا خمتارة لفريوس نقص أدوية باخلاصة بت وكذ� قاعدة 

ناعة  سة مجموعة براءات األدوية HIVملا شأهتا مؤ س، واليت أ بون تعاون مع الو ي  فرباير 17يف عقدت  ، وإلضافة إىل ذ�.ل
شأن  2011 بحث يف الرباءاتبحلقة معل  يللا شاركني لتشغ وحرية ا مل، عرفت ا cملفاهميية  بحث يف إجراء لكيفية سـ األسا لا

يل الرباءات  يلحتلو  .لتشغحرية ا

بومجموعة  فإن وإلضافة إىل ذ�، .44 شأن يندوات الو ية الفكرية، اب  مللكتصاد¡ت ا تضم ، 2010اليت بدأت يف ق
تصاديني هور أحدث أحباeم يعرضون العامل لك أحناء  من قا ياساتمجعىل  احلوار  فزيحتإىل  ويه تريم 24.لسـيعمل من أجل ا
نري  ية الفكرية بشأن آÄر ملسـتا مللكياسات ا تصاديعىل سـ ندوات ف� ييل و .قاألداء °  �ث للأ ية م بارش ملعنا مشلك  بنقل ب

يا نولو جا ية الفكرية " 1 ":لتك تصاد¡ت ا مللكا تاكرات  الرباءات –ق ية بو° منو والرفا همن أجل ا تصاد عاملي ل متقارب، قيف ا
تجارة ا/وية  "2"؛ 2011سبمترب  5 لا يا : يف املعرفةل نولو يص وجتارة خدمات ا جالرت تك يةلخ ؛ 2011 مايو 2 الفكرية، مللكودور ا
مية اخلاصة " 3" تصادي حقوق الرباءات"4"؛ 2011 فرباير 10للرباءات، لقحمددات ا منو ° ق وا مشلكة من جلان براهني : ل

ب¨ان  يةصناعات لايف لبني ا تحو يلا ندواتيشمل برûمج و. 2010  نومفرب30، ل نة لمجموعة ا ية 2012لسـ  تا ندوات ا ل ا ل ية ل ملعنا
يا نولو جنقل ا لتك ي" 1 ":ب تاكر وآ ل° تالك ات ب يةم° تاحة، : تينيف أمرياك الال تعراض لألدc ا ملا ؛ 2012 نومفرب 6سـ

ية  "2" تا جإ توبر  29، ن°تقال عىل نيبشأن قدرة اQرتعدراسة : /ى اQرتعني الكورينيالرباءات ن هم سوق "3"؛ 2012كأ ف 
يا  نولو جا ية : من أجل الرباءاتلتك تقصا ئرؤى جديدة من ا/ارسة ° يص سـ يان، خللرت  .2012 مارس 26ليف ا

تصاديي إلضافة إىل ذ�،  .45 بري ا ققام  بوك ية بقانون الرباءات يف دورهتا  ، إثريالو نة ا/امئة ا نقرار أصدرته ا ملعللج
رشة،  سادسة  عا باح يوم خاصة ندوة بتنظمي ل يا  نولو صشأن الرباءات ونقل ا جب سمرب 5لتك سابعة 2011ي د بل ا/ورة ا ل،  ق

نة للجرشة   25.ع

سا ساخا ساخا ساخا ية وناء القدرات . . . . ممممخا تو ية وناء القدرات ا تو ية وناء القدرات ا تو ية وناء القدرات ا تو با ع بل ع بل ع بل ع تقين((((ل تعاون ا تقينا تعاون ا تقينا تعاون ا تقينا تعاون ا لا لل لل لل     ))))ل

تغري، إطار يف  .46 تصاد املعرفة رسيع ا لهد ا ق نقلمش بو  لثل أهداف برûمج الو ي يا يف دمع ز¡دة الوعي تمت نولو ج ا بعملية لتك
يا ولتكنقل ا ية الفكرية واحلصول علهيا مسـتوى العامل، فهمها عىل تعميق جنولو نفاذ إىل ا يع نطاق ا مللكوتو ل تاÎا سـ حمليا يف نوإ

يف تاك ية ا سم بفعا ية بطريقة  نا ب¨ان ا لا ل ل ت ل تل ها نشطة األتوتألف . م بذ لاليت  ية وناء القدرات يف جمال نقل ت تو بو  بالو ع لل ي
ب¨ان ا ساعدة ا يا من  نولو لا ل م ج ية الفكرية كأداة لتك تفادة من نظام ا رشية عىل ° سني قدراهتا ا ناء أو  ية يف  مللكنا سـم حت لبب

سويق تطوير، وا بحث وا تاكر، وا تيع ° ل ل ب لشج نوشمل هذه األشطة ما ييل. لت  :ت

تدريب عن بعد يف - ثل إقامة حلقات معل وتوفري ا ية  هارات ا ناء القدرات تركز عىل ا شطة  لأ لعمل ب من مل صياغة : ل
ية الربا ية الفكرية املؤ ياسات ا ية الفكرية، و يمي ا يا و نولو يص ا شأن تر تفاوض  سـءات، وا سـ ب سل مللك مللك تق ج تك لخ

سويق ا تطوير، وممارسات  بحث وا سات ا يا للجامعات ومؤ نولو ية الفكرية وإدارة ا مللوا ج تك تمللك ل ل س كية ل
 ،الفكرية

يو - ية الفكرية الو يات ا ياغة اسرتا ية يف  ساعدة ا نا يج ص ن طمل مللكت يذهالتق  ،تنفة و

                                                
24 html.seminars/economics/en/stat_econ/int.wipo.www://http 
25 22283=id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.wipo.www://http .من ية عىل اكن مطلو تقد هم ا تحدثني الرتكزي يف عرو مي ا ل ضمل

ية تا نقاط ا لا ل تعلق بدور الرباءات يف نقل : ل ية ف�  يا من وÎة نظر نظام الرباءات؟؛ وما ا�ي تقرتحه اخلربة ا نولو بات نقل ا يما يه حوافز و لعمل ج تك لعق
يث  يمي أداء نظام الرباءات من  ياûت الالزمة  يا؟؛ وما يه ا نولو حا تق ج لتك يا؟لبل نولو نقل ا ته  جعال تك لق  ب
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ياسو - تطوير العامة يف وضع  بحث وا سات ا ية للجامعات ومؤ ساعدة ا سـا ل ل س ن ية الفكرية اخلاصة هبا لتقمل مللكات ا
يهتا ية بنو ية الفكرية، اخلاصة بلتحت ا تاكر وإدارة ا مللكدمع ° هامثلب يا و نولو نقل ماكتب إدارة ا ج  يف لتك

سات ومراكزاجلامعات،  باكت مؤ ية الفكرية  س ا لشـ تطوير، ومراكز مللك بحث وا لا تضان، ل تزنهات ح° مو
رشاكت يا، ومراكز ا نولو لالعلوم وا جل  ،تك

ناء الوعي او - بألشطة اليت تركز عىل  ية ن تخدام نظام ا توسطة عىل ا رشاكت الصغرية وا مللكوتعزيز قدرة ا سـ مل ل
ية الفكرية و يص ا ثل تر ية الفكرية اخلاصة هبا،  مللكالفكرية محلاية أصول ا خ م هااكالهتا ومنح ومللك يقسو  .ت

تعلقة بعضلقامئة يتضمن املرفق األول  .47 ية وا سلطات الو تعاون مع ا بو  يات اليت نظمهتا الو مل أحدث الفعا ن ل ل ي طل
ملوضوعات املذكورة أعاله. 

ية الفكرية. . . . سادساسادساسادساسادسا ية  ية ا تعلقة لرباءات وا ية الفكريةاملعلومات ا ية  ية ا تعلقة لرباءات وا ية الفكريةاملعلومات ا ية  ية ا تعلقة لرباءات وا ية الفكريةاملعلومات ا ية  ية ا تعلقة لرباءات وا للملكاملعلومات ا للملكن للملكن للملكن تن تمل تمل تمل للللتحتحتحتحمل     للللبببب

بو تقوم 11كام ذكرû يف الفقرة  .48 يةي، اكنت الو ياûت عا ملبإعداد قواعد  بو خدمات . ب يا، تقدم الو نولو يل نقل ا يو جه لتك لتس
ية اخلاصة لرباءات،  ياûهتا العا تعلقة لرباءات من خالل قاعدة  ملاملعلومات ا ب بارا من . PATENTSCOPEمل عتوا

بح نظام 2012 فرباير بحث جماû يف أكرث من PATENTSCOPEص، أ تخدمني ا يح  ل  سـ للمي ، ثني ويقة براءات مالي10ت
هور إىل  هل ورسع نفاذ ا شأن الرباءات، وهو ما  تعاون  بات معاهدة ا شور من  يوين طلب  مجلشمل أكرث من  يس ي بم ل طل ن مل ت

ي تعلقة الخرتاعات اجلديدةلتقناملعلومات ا ية وأدوات اللغة الالزمة إل�حة كام . ملة ا ية مجموعات الرباءات الو نتواصل منو  تغط طي
بحث بلغات  ما ناوين الرباءات وملخصاهتال شمل . عتعددة ولرتمجة   مجموعات PATENTSCOPEتففي الوقت احلارض، 

يةبر تا ب¨ان واألقالمي ا لاءات ا ل ية (°حتاد الرويس: ل سو ية ا هور¡ت °شرتا ياûت احتاد ا تمبا يف ذ�  يمجل ل ك تنيو) فيب  جناألر
يا واألردنو با نإ يل وسـ ية وبريو وب< ولالربازي وأوروغواي وإكوادور وئإرسا هورية ا/و يكا يا وكور¡ مجهورية ومينمجل يقنوب أفر  ج
سلفادورو تارياك وكو وفييت ûم وغوات�ال وشـييل وسـنغافورة ولا يا وسـكو يك واملغرب وكينيا ومبكولو  نياكراغوا وملكسـا
ية الفكرية  هندوراسو ية  ية األفر نظمة اإل للملكوا يق مي ميي ( LATIPATرشوع مومكتب الرباءات األورويب وقلمل رشوع اإل قلا مل

تب الرباءات األورويب  بو و شرتك بني الو مكا ي ياûت  املعينمل يةباخلاصة  لرباءاتصفحات غالف اببقاعدة   ).تينب¨ان أمرياك الال

نظام  .49 ية  سامت الر لا سـ  : يهPATENTSCOPEئيل

شورة  )أ( بات ا/وية ا نيص الاكمل عن ا بحث ا نإماكية ا ل لطل ل ل شأن الرباءات، معايف إطار ملن تعاون  بهدة ا منذ ل
نة  سـأول رش يف  نة، وأكرث من 1978ن ياûت  سـ، جبودة  ية25حمب ية وإ ياûت و مي مجموعة  ن قلب  ،ط

شأن إماكية احلصول و )ب( تقارير ا/وية األوية  بحث ا/وية وا تو¡ت امللفات مبا يف ذ� تقارير ا نفاذ إىل  نا ب ل ل ل ل ل حم ل
يقات غري الر مسعىل الرباءة وا توبة ووÄئق األولويةلتعل شأن اآلراء ا بات  ملكية من مودعي ا ب  ،لطل

تعلقة بدخول بياûت لاو )ج( ية ملا بحث فهيا ف� خيص أكرث من وطناملرح� الو  ، ب¨ا40لاليت ميكن ا

ية قاب� و )د( بو عمجموعات أ شورة من خالل خدمات °شرتاكمن ا للتحميلسـ نبات ا  ،مللطل

بحث وتصويو )ه( تاجئ ا لعرض  يان يا نرها   ،ب

تعدد اللغاتو )و( يات حبث ي منظام حبث  تخدمني إجراء  معليح  للمسـ ية (عدة لغات يف وقت واحد بت با ناإل سـ
ية و ية واإلنلكزيية وناألملا ية ولاإليطا ية والرولالربتغا سسـو ية ويدية ولا ية ولصينا هورية والكونسـالفر يةلوندية ولا يا نا ) ل

تخدام  سب جماسـ ية ز¡دة ا/قةحاملصطلحات املالمئة  يا  نولو بغل ا ج  ،لتك
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يني من أجل احلصول عىل و )ز( ية اخلار تاكمل مع مقديم خدمات الرتمجة اآل جا ل ترمجة جوهرية لألوصاف ل
بات  ،لواملطا

ناوين °خرتاعات و )ح( تخدمني ترمجة  يح  ية  عأداة للرتمجة اآل سـ ت للمل ية ت نسـوامللخصات من اإلنلكزيية إىل الفر
ية والعكس  ،لصينوا

نظام و )ط( بساهامت  نةRSSم ية يف جماالت  نولو تطورات ا بع ا ي  ل معت جل تك  .لت

يص،  .50 خيعا للرت ية أصدرها فإنه تشج تو صبعا  ل شأن الرباءات 2010نيف يويو ت تعاون  بالفريق العامل املعين مبعاهدة ا  ،ل
شأن الرباءات يف  تعاون  ية جديدة ملعاهدة ا بو خا بأطلقت الو ل ص ناير  يفPATENTSCOPEركن الرباءات ي . 2012ي 

ية ملودعي  يح هذه اخلا صو باهتم ا/وية تت نة يف  يص °خرتاعات ا بني يف تر بات الرا لا طل تضم غ مللطل بوا من خ يطلإماكية أن  ن
تب ا/ويل  يع هؤالء املودعون إيداع اسـ¯رة جديدة  .PATENTSCOPEإ�حة هذه املعلومات عىل موقع ملكا يسـتطو

PCT/IB/382"  توفطلب حتديد يصلدرجة ا  ا املطالب هباتأو إرسال خطاب يوحض أن °خرتاع، "خر ألغراض الرت
يصةمتاح يعون أيضا . خ للرت يةرشوططاب، °سـ¯رة أو يف اخل، يف أن يدرجوايسـتطو يص إضا ف تر وميكن إيداع . خ

يص هراالطلب ا/ويلإيداع بدءا من يف أي وقت  هذه خحمددات الرت ثالثني  ش وحىت انقضاء مدة ا هر . ل حمددات تظو
يص  لطلب املعني يف خالرت �تص ية ا يوغرا ياûت ا ملا بل فب ب نوان (لل ية"عحتت  يوغرا ياûت ا فا بل بب يف موقع " لل

PATENTSCOPE.( 

ية عن  .51 نا ب¨ان ا تجارية يف ا ياûت الرباءات ا تعلقة لرباءات الواردة يف قواعد  نفاذ إىل املعلومات ا سني ا ممت  ل ل ل ب مل ل حت
ببني رشاكة لاطريق  رشوع وو يالو ياûت الرباءات يف إطار  ممقديم خدمة قواعد  نفاذ إىل ب شأن املعلوماتلا تخصصة  ب ا مل

ثالث (ASPIالرباءات  سم ا لانظر ا  ).لق

ية الفكرية يؤثر  .52 ية  ية ا ية ا للملكحتديث ا نن ت لتقب تح يفا تأثريا لل ضعبارشا  ياعىل م نولو جنقل ا ية إال أن . لتك مللكيام ماكتب ا ق
رش ية  بنالفكرية الو ية نط متد عىل توفر معلومات الرباءات الر ناسب  تعلقة لرباءات رشا فعاال ويف الوقت ا مق املعلومات ا مل يعمل ن

ية  ية واأل بات الو باخلاصة  ن نلطل ية الفكريةجط ساعدة . مللكاملودعة /ى ماكتب ا بو تقدمي ا ملويف هذا الصدد، تواصل الو ي
ي ية يف حتديث  نا ب¨ان ا ية لعدد من ا نا بم ل ل ية ورشها عىل لتقن تاج معلومات الرباءات الر ية من أجل إ ية ا ناهتا ا مقتق ن ن لت لتح

 .اإلنرتنت

ية، قامت وإلضافة إىل ذ�،  .53 نظمة الصحة العا ناء عىل طلب  بو،  ملالو ب شأن مي بحث يف الرباءات  ببإعداد تقرير  لل
تعلقة  بات الرباءات ا ملالرباءات و ُ، ولتأهب ملواÎة األنفلونزا اجلاحئةطل تقرير يف أبريل ن  .2011لرش هذا ا

ية لقامئة يتضمن املرفق األول  .54 ية  ية ا تعلقة لرباءات وا ملعلومات ا �تص يات ا للملكبعض أحدث الفعا تن ب مل مل تحل لل
ية سلطات الو تعاون مع ا بو  نالفكرية، واليت نظمهتا الو ل ل  .طي

يا    ....سابعاسابعاسابعاسابعا نولو ياأنظمة ا نولو ياأنظمة ا نولو ياأنظمة ا نولو جأنظمة ا جتك جتك جتك     للللتك

نول .55 يف ا شارك املعارف و لتكسريا  تك ل يت ت ها ورشها، ي يات و نو نقل رشااكت ج يد من ا بو عىل إعداد أنظمة  لمعلت الو تفسـ ت ي
تعاون  يابني لوا نولو تخديم ا يا و نولو جمالك ا تك ج لتك بو أو ال . مسـل يل أعدهتام الو يا نظامان تعاويان من هذا ا يويوجد حا ب ن لقل

يااملعين  WIPO Green27برûمج  و يف جمال الصحةRe:Search26برûمج : تزال تقوم بإعدادهام نولو ج يةلتك حيث . لبيئ ا
تاكرات  ،Re:Searchبرûمج ُوضع  ببادل ° هم�املدارية ماكحفة األمراض جمال يف ت شئ رشاكة بني ، 2011 يف ،ملا ينوهو 

                                                
26 /en/research/int.wipo.www://http  
27 pdf.green_wipo/pdf/en/globalchallenges/www/sites/export/int.wipo.www://http  
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سات  بو ورشاكت األدوية ومؤ سالو ية، يهاألحباث ي نظمة غري حكو ية و سات األاكد مواملؤ م مي  BIO Ventures forس
Global Health .نفاذ وه يح ا لو  ية الفكرية تي يات كللمربات مللكإىل ا نولو ية وا يدال جا لتك ن ية وا/رايةلص ياûت لعمل ا لبوا

تطوير  بحث وا تاحة  لا لل سل واملالر¡ جمال األمراض امليفمل هم� وا لدارية ا شئ برûمج . مل ياûت عامة Re:Searchينو ب قاعدة 
بحث فهيا عن  ية الفكرية لميكن ا تاحةمللكأصول وموارد ا نظامت ملا شاء رشااكت جديدة ودمع ا يل إ مل  ن أحباÄ يف اليت جتري لتسه

سل واملالر¡ هم� وا لطرق عالج األمراض املدارية ا  .مل

تدامWIPO Greenأما برûمج  .56 هو سوق  مسـ  يا ةف نولو ج  يا تللتك نولو نفاذ إىل مجموعة واسعة من حلول ا جيح ا تك لت ل
يا نولو ياجات ا ية وا جا تك لئ تح ها، ال سـ� يف ئلرييس وغرضه ا. لبي ية واع¯دها و يات ا نولو يف ا رسيع  يقهو  ئ ج بتك ل تك تطت ي لبي

ئة نا تصادات ا ية و° نا ب¨ان ا شـا ل ل قل ياهتم يف وسوف يوفر مقدمو. م نولو يا  نولو ج ا تك ج كحزمة  WIPO Greenبرûمج لتك
شمل اخلدمات  ية وا/راية تميكن أن  تعلقةلعملا نوسوف تكون  .ملا نفاذ إىل  تكرشوط ا يا ل يع أو  األحباثجولو يع أو لتصنا لبا

شأهنا تفاوض  بحمكومة تفاقات يمت ا تخديم . بشلك فردي ل حتميل  أيضا WIPO Greenمسـوسوف يكون بوسع 
ياجات  ياûتحتا نة يف قاعدة ا ية  بنولو لي مع ج هل WIPO Green، فإن وهكذا. تك يا ستس  نولو ياجات ا يق بني ا تو جا تك لف تح ل

نو يات ونقل ا نولو تكوا ج لتك يات اخلرضاءل  .جلو

مت� إىل وإلضافة إىل ذ�،  .57 بو احلاجة ا حملتدرس الو ياûت الرباءاتنظام ي تعادة  بقامئ عىل اإلنرتنت ال معل ، وطرائق سـ
نظام هذا لصحة عىل أساس يحبيث ، لا �تص ية ا يات األسا نولو تعلقة  نفاذ إىل معلومات الرباءات ا مليح ا سـ مل جل تك الوال¡ت لت

ية  ".WIPO Essential"عنوان ، حتت ئالقضا

نا Äنا Äنا Äنا Äشورات    ....مممم شوراتا شوراتا شوراتا     ململململننننا

يا .58 نولو نقل ا  �تص بو ا شورات الو بعض  ثاين قامئة  جترد يف املرفق ا لتك بم مل ي ن ب شورات األخرية عىل . ل نطوي أحد ا نو ملي
ية خاصة، وهو  نة مهأ ية الفكرية العاملي  لسـتقرير ا تاكر – 2011مللك تغري لال بالوجه ا اقع وهو يصف أمه °جتاهات يف و 28.مل

تاكر  تاح مزتايد وطابع دويل وتعاوين؛  مبا يف ذ� –ب° تاكر من ا ية ° سم به  نفما  ب معل باب تزايد الطلب عىل حقوق تت سـوأ
يا نولو ية أسواق ا ية الفكرية؛ وتزايد أ جا تك لمللك تاكر، فإنه . مه شور عىل ° نصب الرتكزي األسايس  بويف حني  ن أيضا يعطي للمي

ية  يصمنظرة إعال تعاواآل ا/ويل وخعىل الرت نيات ا ل رشااكت بني القطاعني العام يةل ية الفكرية، مبا يف ذ� ا ل القامئة عىل ا مللك
 .واخلاص

 

 ]ييل ذ� املرفقان[

                                                
28 /wipr/economics/en/stat_econ/int.wipo.www://http 
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يا نولو نقل ا تعلقة  تقين ا تعاون ا بو  شطة الو ياأ نولو نقل ا تعلقة  تقين ا تعاون ا بو  شطة الو ياأ نولو نقل ا تعلقة  تقين ا تعاون ا بو  شطة الو ياأ نولو نقل ا تعلقة  تقين ا تعاون ا بو  شطة الو جأ جتك جتك جتك للللتك ب مل ل لل ي بن مل ل لل ي بن مل ل لل ي بن مل ل لل ي     ن

يا  يقأفر

تاكر • يا و° نولو يمي مراكز دمع ا بثات  جبع تك يويا، من 2010  أبريل14 و13كوتونو، بنن، : لتق ، إب؛ أديس أ  مارس 29ث
نغال، من 2010 أبريل 2إىل  يق، 2010 مايو 27 إىل 25لسـ؛ دااكر، ا سطس 18 و17مب؛ موزا يل، 2010غ أ ف؛ برازا

مترب 7 إىل 6مجهورية الكونغو، من  ية، من 2010سب  هورية الكونغو ا/ميقرا شاسا،  ط؛  مجن مترب 13 إىل 8كي ؛ 2010سب 
تاûûريفو، مد توبر 28 و27غشقر، نأ يا، من 2010ك أ ناير 28 إىل 27مب؛ لوسااك، زا يجري¡، من 2011ي   3 إىل 1ن؛ أبوجا، 

يجر، من 2011مارس  يا الوسطى، من 2011 مايو 5 إىل 4؛ توغو، من 2011 مارس 8 إىل 7لن؛ ا هورية أفر يق؛ نغي،  مج
سطس 9 و8مجبورا، بوروندي، ؛ بو2011ن يويو 29 إىل 27؛ أكرا، غاû، من 2011ن يويو 8 إىل 6 يغايل، 2011غ أ ك؛ 

سطس 12 و11رواندا،  ند، من 2011غ أ باين، سواز يل؛  سطس 17 إىل 15م يا، 2011غ أ سالم، تزنا ن؛ دار ا  19 و18ل
توبر   .2011كأ

يويا، من  • ، إتاكر، أديس أ يا و° نولو شأن دمع ا ميي  بو اإل بمؤمتر الو ث ب ب جي لتك هدف من . 2010 نومفرب 4 إىل 2قل لواكن ا
ميي  تايل هو قلاملؤمتر اإل تاكر و يا و° نولو ية ملراكز دمع ا باكت و شاء  ية اخلاص بإ رشوع جدول أعامل ا لتعزيز  ب ن شـ ن جمن لتك طم لت

ي ية أفر بكة إ شاء  يقإ مي شـ  .ةقلن

نقل  • شأن الرباءات يف الهنوض  تعاون  شأن دور الرباءات ومعاهدة ا بو واألربو  شرتك بني الو ية ا تو ببرûمج ا ب ل ب ي ي مل ع ل
ية، أكرا، غاû، من  نا ب¨ان ا يا يف ا نولو ما ج لتك ل سمرب 2 نومفرب إىل 30ل هدف . 2010ي د شأن دور هو لواكن ا بتعزيز الوعي 

ن نقل ا لتكبراءات °خرتاع يف الهنوض  شأن الرباءاتب تعاون  يا وا/ور احلافز ملعاهدة ا بولو ل  .ج

بحث عن براءات °خرتاع وبشأنحلقة معل  • يات ا ل  يتقن تاكر يف تيجاسرتا يا و° نولو بكة مراكز دمع ا شاء  باته وإ شـ جن لتك
نغال، من   .2011 فرباير 2 إىل 1لسـدااكر، ا

ش • تعاون  شأن دور الرباءات ومعاهدة ا ية  تو بو  شطة الو بأ ل ب ع لل ي تاكر، ن يا و° نولو نقل ا بأن الرباءات يف الهنوض  جب لتك
يا، من  يقنوب أفر هدف . 2011 فرباير 25 إىل 21ج نقل هو لواكن ا شأن دور براءات °خرتاع يف الهنوض  بتعزيز الوعي  ب

شأن الرباءات تعاون  تاكر وا/ور احملفز ملعاهدة ا يا و° نولو با ل ب ج  .لتك

بحث عن برابشأنحلقة معل  • يات ا ل  يءات °خرتاع وتقن تاكر يف تيجاسرتا يا و° نولو بكة مراكز دمع ا شاء  باته وإ شـ جن لتك
يق، من   .2011 مارس 31 إىل 29مبمابوتو، موزا

بحث عن براءات °خرتاع وبشأنحلقة معل  • يات ا ل  يتقن تاكر يف تيجاسرتا يا و° نولو شاء مراكز دمع ا باته وإ جن لتك
ية،  هورية الكونغو ا/ميقرا طشاسا،  مجن  .2011 أبريل 20 إىل 11من كي

بادرة املوارد العامة  • تجارية، و ية للرباءات والعالمات ا تحدة األمر تب الوال¡ت ا شرتكة بني  ية ا ماحللقة ا/را يك لمك مل مل سـ
يا يف  نولو تخدام ا ية الفكرية وا ية، إلدارة ا نا ية ا يين  هد ا جية الفكرية ألغراض الزراعة، وا تك مللك للملك لك ملع لللملك سـ ع لص

يا، من األغرا توسطة، نريويب،  رشاكت الصغرية وا ية، وا بحوث احلكو تجارية للجامعات، ومراكز ا نض ا يم مل ل كل  26 إىل 23ل
 .2011 مايو
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رشوع  • ية يف إطار  مز¡رة درا مية يف ن°تفاع تشجيع "سـ ية إلضافة ا توسـمي، والعالمات امجلا تكرة، وا يا ا لقنولو ع ل ملب ج لتك
تصم�ت  يدوية وأعامل ا لاحلرف ا ل يال تارة يف أفر بات األعامل يف ب¨ان  يقساء صا خمح  إىل 23، تونس العامصة، تونس، من "لن

 .2011 مايو 27

بو واألربو  • شرتكة بني الو ية  يحلقة درا ي م شاء بشأنسـ ية وإ نولو تاكر من خالل احلصول عىل املعارف ا ن دمع ° جب لتك
بابوي، من  تاكر، ز يا و° نولو ممراكز دمع ا ج بتك واكنت األهداف يه تعزيز اسرتجاع املعلومات . 2011و ن يوي30 إىل 28ل

تعلقة  تخدام املعلومات ا ية ال هار املزا¡ ا ياûت الرباءات وغري الرباءات، وإ يا من قواعد  نولو تعلقة لرباءات وا ملا سـ لعمل ب ظمل ج لتك
ب¨ان ف� بني ا/ول األعضا تاكر  باكت دمع ° بادل اخلربات يف تطوير  للرباءات و ب شـ  .يء يف األربولت

هر يويو  • تاكر يف  شأن ° ية الفكرية  يٌق  يوس، أجري تد ية الفكرية ملور يذ خطة تطوير ا ياق  نيف  ب ب شـ شسـ للملك ق مللك ُنف ي ت
هر يويو  لحىت  نظام 2011ش يث °تفاع  ب¨ من  ياجات ا يا وا نولو ية الفكرية وإدارة ا يل الوضع احلايل  تح ب  ن ل ت ل حل ج تك حللملك ل

ية الفكرية يف دمع  ية مللكا تب إلدارة أصول ا شاء  يوس لألحباث يف إ بحث؛ وتقدمي ا/مع �لس مور تاكر وا مللك° مك ن شـ ل ل يب
ي نولو جالفكرية أو نقل ا ياسة أو لتك ياغة  ساعدة يف  سـا؛ و ص يللم ية الفكريةتيجاسرتا ية  للملكة قطا  .ع

توسطة يف جمال اإلدارة الفعاc أل • رشاكت الصغرية وا ملبرûمج تدريب املدربني من ا يوس، ل ية الفكرية، مور يشـصول ا مللك
ساعدة . 2011ليويو  تقدمي ا ية  هارات األسا تعون ملعارف وا ية من املدربني ا�ين  هدف هو تكوين مجموعة اك ملواكن ا ل سـ ملمت ف يل

ية الفكرية شأن إدارة أصول ا توسطة  رشاكت الصغرية وا يدية ألحصاب األعامل و مللكا ب مل لله  .لمت

نولواتدريب مر • جكز دمع ا بحث عن الرباءات ولتك يات ا تاكر عىل  ليا و° ن يتقب هورية الكونغو، تيجاسرتا يل،  مجاته، برازا ف
 .2011ل يويو 8 إىل 6من 

بو  • ي بشأنيحلقة معل الو يجري¡، من تيجاسرتا ياته وشاط إذاكء الوعي،  بحث عن الرباءات و نات ا ن ن  15 إىل 13تقل
هدف هو تدريب العاملني يف مركز. 2011 ليويو تلف أحصاب املصلحة عىل لواكن ا تاكر فضال عن  يا و° نولو خم دمع ا ب ج لتك

ندات  تعلقة لرباءات وغريها من ا ندات غري الرباءات وعىل اسرتجاع املعلومات ا بحث يف الرباءات و يات ا سـإجراء  مل سـ ل لمعل
تعلقة لرباءات  .ملغري ا

بو  • ي بشأنيحلقة معل الو يا و°تيجاسرتا نولو جات حبث مراكز دمع ا بحث، لتك يات ذ� ا لتاكر يف الرباءات و ن تقب
شقر، من  تاûûريفو، مد غأ  .2011ل يويو 27 إىل 25ن

بو  • ية للو ثا يحلقة العمل ا ن ي بشأنل بحث، تيجاسرتا يات ذ� ا تاكر يف الرباءات و يا و° نولو لات حبث مراكز دمع ا ن تقب جل تك
ية، من  هورية الكونغو ا/ميقرا طشاسا،  مجن سطس 28 إىل 24كي  .2011غ أ

بواحلقة معل  • ية  يلو ثا نا ي بشأنل بحث، تيجاسرتا يات ذ� ا تاكر يف الرباءات و يا و° نولو لات حبث مراكز دمع ا ن تقب جل تك
يق، من  مترب 22 إىل 20مبمابوتو، موزا  .2011سب 

بو واألربو  • شرتكة بني الو ية  يحلقة معل إ ي م بابوي، من بشأنقلمي تور¡، ز ياغة الرباءات، شالالت  م  فيك  21 إىل 17ص
توبر  هران2011كأ ياغة مطالب امحلاية يف  .ش، إضافة إىل دورة تعمل عن بعد مدهتا  صواكن الغرض هو تعزيز القدرة عىل 

ية وÄئق الرباءات،  سني نو ية، و ب¨ان األفر عبات الرباءات  حت ل wهدف هنايئيقطل ٍ يل براءات ل توى  سج هو ز¡دة  تسـ م
نطقة  .مل°خرتاع يف ا
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بو  • ي بشأنيحلقة معل الو بحث، نريويب، تيجاسرتا يات ذ� ا تاكر يف الرباءات و يا و° نولو لات حبث مراكز دمع ا ن تقب جل تك
توبر 28 إىل 26كينيا، من   .2011ك أ

يا، تونس العامصة، من  • نولو تاكر ونقل ا شأن ° جبرûمج دراسة  لتك ب سمرب 2 نومفرب إىل 28ب واكنت األهداف . 2011ي د
تعمل من خربة شأن لليه إ�حة الفرصة  سات عريقة  ب مؤ تفاعس يني وعلامء نا تخدمني  حمل  تعلقة لرباءات ملعلوماتمسـ مل ا

تاكر  ية ومراكز ° تجمعات ا تطوير وا بحوث وا سات ا بادل اجلامعات ومؤ تاكر ورشها؛ وشأن  بوخدمات دمع ° ن ل ل ل س ت ب تقب لن
ية الفكرية  .مللكألفضل املامرسات يف اإلدارة الفعاc حلقوق ا

ش • ية ا تو ملا ع شأن الرباءات يف نقل املعارف وسويق ل تعاون  شأن دور الرباءات ومعاهدة ا بو واألربو  ترتكة بني الو ب ل ب ي ي
يا، من  يا، جنول، غا نولو مبا جل ناير 19 إىل 17تك شأن . 2012ي  تعاون  هم الرباءات ومعاهدة ا هدف هو ز¡دة  بواكن ا ل ف ل

يهت  . يف نقل املعارفامهالرباءات وأ

 با/ول العرية

تاكر إىل مرص، من إرسال • يا و° نولو يمي مراكز دمع ا ثة  ب  جبع تك رشوع مع 2010 مارس 17 إىل 16لتق يذ ا شة  نا مل  نفت ق مل
تاكر يا من أجل ° نولو نفاذ إىل ا ية ا ية عامة عن أ بأحصاب املصلحة، وحلقة درا ل مه جسـ  .لتك

ناد إىل °تفاع ° • يا ال نولو شأن نقل ا ية  نحلقة معل إ س ب تمي ج لتك يجيقل يضاء، املغرب،  تسرتا ية الفكرية، ا/ار ا لب مللك
ية الفكرية عىل أن تكون أداة èمة. 2010 أبريل 30 إىل 27من  ية قدرة ا هدف هو تقدمي معلومات عن  مللكواكن ا يف لتعزيز  كل

يا نولو جنقل ا  .لتك

يا و° • نولو بكة مراكز دمع ا شاء  تعلقة لرباءات وإ شأن املعلومات ا بو  جحلقة معل الو لتك شـ ن مل ب بتاكر يف تونس، من ي
 .2010 مايو 27إىل  25

ية، فاس، املغرب،  • ية و°ج¯ ثقا تصادية وا ية ° ها أداة  ية الفكرية بو ية ا شأن أ عندوة  ل من مه فب ق صف  2 و1للتمللك
يةَوأبرز. 2010 نيويو شاط أ َ هذا ا مه ية الفكرية وإدارهتا مع تركزي خاص عىل دور اجلامعلن مللك °تفاع الفعال حبقوق ا ات يف ن

مية من خالل  يلقخلق ا تاجئ األحباثتيجاسرتا مية  ية، وإبراز  بحوث وا ية الفكرية وا نات ا من قل لت  .مللك

تاكر يف املغرب، من  • يا و° نولو بكة مراكز دمع ا شاء  تعلقة لرباءات وإ شأن املعلومات ا بو  بحلقة معل الو شـ ن مل ب جي لتك
 .2010ن يويو 11إىل  9

شأن املعلوما • بو  بحلقة معل الو تاكر يف اجلزائر، من ي يا و° نولو بكة مراكز دمع ا شاء  تعلقة لرباءات وإ بت ا شـ ن جمل لتك
 .2010ل يويو 15إىل  13

نطقة العرية  • يا يف ا نولو ميي الرائد إلشاء ماكتب نقل ا رشوع اإل شأن ا بثة حتضريية  مل ن ب جبع لتك تونس، اجلزائر، املغرب، (قلمل
 .2010ل يويو 22 و21، تونس العامصة، تونس، )األردن، مرص

يديل األردين  • ياغة الرباءات للقطاع ا شأن  ية  بو الو لصحلقة معل الو ص ب ن واكن  .، األردن2010 نومفرب 11 إىل 7 من –طي
ية يدال تحرضات ا ياغة مطالب الرباءات يف جمال ا سني èارات  هدف هو  نا لص سـ ص ملحت  .ل
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ش • تاكر، د يا و° نولو شاء مركز /مع ا يمي إلماكية إ مثة  ب ن ن جبع تك واكنت . 2010 نومفرب 10 إىل 8ق، سورية، من لتق
تاكر  تعلقة لرباءات يف دمع ° ية ملدة نصف يوم عن دور املعلومات ا ياجات وتقدمي حلقة درا يمي ° باألهداف يه  مل سـ حت تق

تاكر يا و° نولو بو إلشاء مراكز دمع ا رشوع الو بو ن جي لتك  .م

نو • ية الفكرية وإدارة ا شأن ا ية  تكحلقة معل و لمللك ب تطوير، من طن بحث وا سات ا يا للجامعات ومؤ للو ل س  10 إىل 7ج
سمرب  نقل  .، األردن2010يد شاء نظام  تحد¡ت والفرص يف إ شأن ا بادل اآلراء واخلربات  لواكنت األهداف يه  ن ل ب ت

ي نولو ية الفكرية وإدارة ا هارات يف جمال ا ناحج، وناء ا يق ا يا يف األردن يكون قابال  نولو جا تك مللك مل ج لتك بل ل ية نقل للتطب معلا /مع 
يا نولو جا  .لتك

نطقة العرية  • يا يف ا نولو ميي الرائد إلشاء ماكتب نقل ا رشوع اإل شأن ا بمؤمتر ماحنني  مل ن جب لتك اجلزائر، مرص، األردن، (قلمل
سمرب 14 و13، تونس العامصة، تونس، )املغرب، تونس  .2010ي د

تاكر  • يا و° نولو ية ملراكز دمع ا ثا بو ا بحلقة معل الو ب ن ل جي تعمل لتك يا، مبا يف ذ� مقدمة /ورات ا نولو نفاذ إىل ا لشأن ا جل لتك
يا يف املغرب، من  نولو بو ونقل ا ية الو جعن بعد اليت تقدèا أاكد لتك ي  .2011 فرباير 24 إىل 21مي

ياغة الرباءات للجامعات، مارس  • شأن إجراءات  ية  صحلقة معل و ب هدف هو تعزيز èارات  .، املغرب2011طن لواكن ا
بات الرباءاتصياغة مطا  .طللب امحلاية يف 

رشوع الرائد • للمثة تقيص حقائق  نطقة العرية، اجلزائر العامصة، اجلزائر، من : بع يا  نولو شاء ماكتب نقل ا بإ للم جن  إىل 15لتك
 .2011 مارس 17

يضاء، من  • يا، ا/ار ا نولو تاكر ونقل ا شأن ° ببرûمج دراسة  ب لب ج هدف هو . 2011 أبريل 15 إىل 11لتك إ�حة لواكن ا
تاكر هم ملراكز دمع ° شأن ا/ور ا ها  شارك اخلربات وباد بالفرصة  ب ت ملت ل  .ل

تطوير، عامن، األردن، من  • بحث وا سات ا يا للجامعات ومؤ نولو تاكر ونقل ا لحلقة معل ° ل س جب  12 إىل 10لتك
ن. 2011 مايو نقل ا شاء نظام  تحد¡ت والفرص يف إ شأن ا بادل اآلراء  لتكواكنت األهداف يه  ل ن ل ب يا يف األردن يكون ت جولو

تطوير  بحث وا سات ا يا يف اجلامعات ومؤ نولو ية الفكرية وإدارة ا هارات يف جمال ا ناحج، وناء ا يق ا لقابال  ل س ب ل جب تك مللك لمل للتط
يا نولو ية نقل ا ج/مع  لتك  .معل

رشوع  • ية يف إطار  مز¡رة درا توسـمي، والعالمات امجلان°تفاع تشجيع "سـ تكرة، وا يا ا لنولو ملب ج مية يف لتك لقية إلضافة ا ع
يا تارة يف أفر بات األعامل يف ب¨ان  ساء صا تصم�ت  يدوية وأعامل ا يقاحلرف ا خمح ن ل ، تونس العامصة، تونس، من "للل

 .2011 مايو 27 إىل 23

شأن  • ية  بحلقة معل تدر يبي يضاء، من تيجاسرتا يا، ا/ار ا نولو يص ا ياغة عقود تر تفاوض و بات  ص للل ج تك  29 إىل 27لخ
 .2011نيويو 

يضاء، املغرب، من  • يا، ا/ار ا نولو ناحج  يص ا يا والرت نولو تاكر ونقل ا يع ° شأن  بحلقة معل  ل ب شج لب جت تك خ ج للتك ن يويو 27ل
 .2011ل يويو 1إىل 

سعودية،  • تاكر، الر¡ض، اململكة العرية ا يا و° نولو شاء مركز /مع ا يمي إلماكية إ لثة  ب ب ن ن جبع تك مترب 11 و10لتق . 2011سب 
تاكرواكنت األهد يا و° نولو بكة مراكز دمع ا شاء  شأن إ شات  نا باف يه إجراء  شـ ن ب جق تك  .لم
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تاجئ األحباث، اجلزائر العامصة، اجلزائر، من  • شأن الرباءات وسويق  تعاون  نظام معاهدة ا شأن °تفاع  نحلقة معل  ت ب ل ب ن ب
مترب 14 إىل 11  .2011سب 

يا و° • نولو ية ملراكز دمع ا ثا ية ا بو ا/را جحلقة الو لتك ن ل سـ ية الفكرية وي شأن ا مللكتاكر  ب يب بحث عن املعلومات تيجاسرتا لات ا
تعلقة لرباءات، اجلزائر العامصة، اجلزائر، من  هدف هو تقدمي املعلومات وتعزيز القدرات . 2011 نومفرب 16 إىل 14ملا لواكن ا

تعلقة لرباءات ملشأن °تفاع ملعلومات ا ن  .ب

ية الفك • شأن ا ية  مللكحلقة معل إ ب نة قلمي ب¨ان األعضاء يف ا بحوث يف ا سات ا يا للجامعات ومؤ نولو للجرية ونقل ا ل ل س ج لتك
يا  ية لغريب آ تصادية و°ج¯ سـ° ع واكنت األهداف يه إ�حة الفرصة  .، عامن، األردن2011 نومفرب 17 و16، )اإلسكوا(ق

تطوير  بحث وا سات ا يا يف اجلامعات ومؤ نولو ياسات ومديري ا للواضعي ا ل س جسـ لتك شة يف ل نا ب¨ان األعضاء يف اإلسكوا  قا مل ل
شة °تفاع ° نا ناحج، و يق ا  �يا يف ب¨اهنم تكون قاب نولو نقل ا شاء نظم  تحد¡ت والفرص يف إ نا ق مل ل ب ل ن للتطل ج يجيلتك  تسرتا

ها يا وسو نولو ية نقل ا ية الفكرية يف  يقحبقوق ا ج تك تمللك  .لمعل

شرتك بني • ئة ا ية وا ملاملؤمتر ا/ويل للموارد املا ب يئ ئة والصحة ل ياه وا هد العاملي  ي ا بملع لوامجلاعات ا/وية ) GIWEH(لللم
ثني . 2011 نومفرب 22 إىل 21، مراكش، املغرب، من )ICRE(لتجديد األرض  با حواكنت أهداف املؤمتر ا/ويل يه مجع ا ل

نظامت  ية، وا نظامت ا/وية، واألوساط األاكد ندسني، والقطاع اخلاص، وا ملوالعلامء، وا مي ل مل ية، واخلرباء، مله مغري احلكو
بادل خرباهتم وأفاكرمه وتاجئ حبوeم نوالطالب  شاركهتالت ية م و تحد¡ت ا شة ا نا لعمل، و ل ق هامل تعلقة Îاليت توا يع اجلوانب ا مل  مج

تغري ئة يف عامل  ياه وا م بي ئة، وأم. لمل ياه وا يا ا نولو ياه، و يات ا نولو ية نقل  يع املؤمتر الر يومشلت موا ج تك ج بتك مل مل سـ لض ياه ئي ملن ا
ية يف جمال  يا نظم املعلومات اجلغرا نولو شعار عن بعد و يوماتكس و° ياه، وا ئة وا يهتام، وإدارة ا ئة ودبلوما فوا ج تك ي س تي جل مل ب سب ل ل

ناخ، و°حرتار العاملي ئة، وتغري ا ياه وا ملإدارة ا ب يمل  .ل

شأن املعل • تاكر  يا و° نولو بو ومركز دمع ا شرتكة بني الو بحلقة العمل ا ب ي جمل تعلقة لرباءات لتك ي –ملومات ا ات تيجاسرتا
ياته، القاهرة، مرص، من  بحث عن الرباءات و نا  .2011 نومفرب 24 إىل 22تقل

نة عامن،  • سقط،  تاكر،  يا و° نولو شاء مركز /مع ا يمي إلماكية إ سلطثة  م ب ن ن جبع تك واكنت . 2011 نومفرب 30 و29لتق
شأن املغزى من مراكز د شات  نا باألهداف يه إجراء  ق شاء مركز /مع م بات إ يح  تاكر وتو يا و° نولو نمع ا تطل ض مب جل تك

تاكر يا و° نولو با ج  .لتك

ناحج  • يص ا تاكر، وإدارة األصول الفكرية، والرت شأن ° ية  نك اإلساليم  بو وا شرتكة بني الو لحلقة العمل ا ب ب من ب ي خمل للت ل
يا جنولو نة عامن، : للتك سقط،  نطقة العرية،  سلطتكوين الرثوات يف ا م ب سمرب 13و 12مل واكنت األهداف يه تقدمي . 2011ي د

يا، وتعزيز تعاون  نولو ناحج  يص ا تاكر، وإدارة األصول الفكرية، والرت ية الفكرية يف الهنوض ال جمعلومات عن دور ا تك خ للمللك ل ب
يا نولو تاكر ونقل ا ية الفكرية يف جمال ° ميي قامئ عىل ا جإ تك لمللك ب  .قل

يمي لوضع ° • تقثة  يبع نة عامن، من ة الوتيجسرتا سقط،  ية الفكرية،  تاكر وا سلطية لال م ب مللكن ناير 30 إىل 28ط . 2012ي 
ية واخلاصة حلاجة إىل وضع  ية احلكو هات ا ناء الوعي داخل ا مواكنت األهداف يه  نجل يملعب تاكر تيجاسرتا ية لال بة و طن

نارص املفقودة واخلطوات  ية الفكرية وحتديد ا تقوا لمللك ييلع ية ا/مع احلا لمي  ية الفكرية نب تطوير أصول ا بقة  رشوط ا مللكة وا ل ملسـ ل
 .وإدارهتا
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هادئ يط ا يا وا لآ حمل  سـ

نغافورة، من  • تاكر،  يا و° نولو شأن دمع ا ميي  بو اإل سـمؤمتر الو ب ب جي لتك هدف من املؤمتر . 2010 مايو 21 إىل 19قل لواكن ا
ية مل باكت و شاء  ية اخلاص بإ رشوع جدول أعامل ا ميي هو تعزيز  ناإل شـ ن طمن لت م شاء قل تايل إ تاكر و يا و° نولو نراكز دمع ا ل ب ج لتك

يوية ية آ سـبكة إ مي  .قلشـ

بني، من  • تاكر إىل ا يا و° نولو يمي مراكز دمع ا ثة  لفلإرسال  ب جبع تك سطس 20 إىل 17لتق يت ûم، 2010غ أ  27 و26في؛ 
سطس  نغالديش، من 2010غأ سمرب 10 إىل 8ب؛  ي2010ي د هات ا رشوع مع ا يذ ا شة  نا ن،  ق ملعمل جل ملنف  .ةت

منو األخرض،  • ية الفكرية وا شأن ا هادئ  يط ا يا وا ميي آل بو اإل لتدى الو مللكقل بل حمل سـ ي توبر 5 و4من نة داجيون، 2010ك أ ي، مد
ية الفكرية . مجهورية كور¡ ية يف العالقة بني ا نظر يف القضا¡ الر مللكواكنت األهداف يه ا سـ منو األخرض"ئيل توبادل " لوا

تغالل ا شأن ا ية  سـاخلربات الو ب تدامةطن ية ا تاكر األخرض ألغراض ا سـية الفكرية و° من ملب لت  .مللك

يت ûم،  • نه،  نة هو يش  تدامة، مد يا ا نولو شأن مؤمتر نقل ا ية  يمؤمتر القانون وا ي سـ ب فمن مل ج ملتك لت
توبر 21 إىل 19 من  .2010 كأ

تصاد القامئ عىل املعرفة، ونقل ا • ية الفكرية يف ° شأن دور ا ية  ية و تكحلقة درا ق لمللك ب ن يص، طسـ يا، والرت خنولو  12 و11ج
يص     .الصني، 2010نومفرب  يا والرت نولو ئة عن نقل ا نا ية ا يا شة القضا¡ القانوية وا نا خواكنت األهداف يه  ج تك لم شـ ل سـ سـ ن لق

بحوث احلاص� عىل براءات اخرتاع من خالل نقل  سويق الفعال  شأن ا للوبادل اآلراء وشارك أفضل املامرسات  ت ب ت لت
يص  يا والرت نولو خا ج  .مثاللتك

سمرب  • ياغة الرباءات، د يحلقة معل  بو، رسي الناك2010ص سني èارات حمايم الرباءات  .م، كولو حتواكنت األهداف يه 
تفاعا فعاال  نظام الرباءات ا بات الرباءات، وتعزيز قدرة هذه امجلاعات عىل °تفاع  ياغة مطالب امحلاية يف  ثني يف  با نوا ب ن طل ص حل

 .محلاية °خرتاعات

بحث الفعاc، من حلقة معل  • تفادة من أدوات ا ية الفكرية ورشها و° نة معلومات ا شأن ر ية  بو اإل لالو سـ مق ب مي ني مللك  7قل
سمرب 9إىل  بني2010ي د يال، ا لفل، ما تة املاكتب، مع تركزي خاص عىل  .ن متواكنت األهداف يه تقدمي معلومات عن فوائد أ

ية توف هم أ يق  ية الفكرية؛ و نة وÄئق ا مهر تعم فمق يات واخلربات مللك ية الفكرية؛ وبادل ا نفاذ إىل معلومات ا ملهنجري إماكية ا ت ل مللكن
ية الفكرية تعلقة  بكة اإلنرتنت من معلومات  تاح عرب  تفاع الفعال مبا هو  تعلقة ال مللكا م شـم ن  .مل

ية احلق • ية الفكرية  مثني ا يا و نولو ناحج  يص ا شأن الرت يديو  للكتدريب عرب مؤمترات ا ل مللكب ج تك خ تلف نغافورة لل سـوق، جامعة 
نغافورة،  ية،  سـالو  .2011 مارس 8 و1طن

توسطة، من  • رشاكت الصغرية وا سات ا/امعة ا ميي للمؤ ملبرûمج تدريب املدربني اإل لس ، رسي 2011 مارس 10 إىل 7قل
نظ. الناك تخدام الفعال  توسطة عىل ° رشاكت الصغرية وا سات ا/امعة  هدف هو تدريب مدريب املؤ لواكن ا سـ مل للس ية ل مللكام ا

تجارية سة ا نا لالفكرية ألغراض ا ف  .مل

بحث عن براءات °خرتاع و • يات ا شأن  لحلقة معل  ن يتقب تاكر يف تيجاسرتا يا و° نولو بكة مراكز دمع ا شاء  باته وإ شـ جن لتك
بني، من  بو، ا يال و لفلما س  .2011 مارس 11 إىل 7ين

يا  • نولو نقل ا جمؤمتر بكني ا/ويل  لتك ن (2011ل لتكية مديري ا يا يف اجلامعات مجع يا –جولو ، بكني، الصني، )2011سـ آ
 .2011 أبريل 15 و14
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يا، بكني، الصني، من  • نولو ناحج  يص ا يا والرت نولو تاكر ونقل ا يع ° شأن  جحلقة معل  تك خ ج للتك لل ب شج  25 إىل 22تب
 .2011 مايو

ن • شأن ا تاكر  يا و° نولو بو ومركز دمع ا شرتكة بني الو ية ا ثا لحلقة العمل ا ب ب ي مل ن جل بو، لتك يال و يا يف ما نولو يفاذ إىل ا ج ستك ن ل
بني، يويو  لا  .2011لفل

ية الفكرية،  • تاكر وإدارة ا شأن ° يا  نولو ية للعلوم وا بو والوزارة ا شرتكة بني الو  cية جوا مللكحلقة درا ج تك بن ب ي ي م لسـ لص
تاي، الصني، من / بكني بادئ براءات . 2011ل يويو 13 إىل 6ن¡ هدف هو تعزيز املعرفة  مبواكن ا ية ل ن°خرتاع ا/وية والو طل

ية مبا يف ذ� ا وممارساهت نا عوحامية الرسوم وال<ذج ا يلص ياتيجاسرتا نولو يص ونقل ا جات الرت تك  .لخ

ية الفكرية و • شأن ا بو  مللكحلقة معل الو ب يي نيت دا ûنغ وهو يش تيجاسرتا ياته، هانوي، مد بحث عن الرباءات و يات ا ن تقل
يت ûم، من  فينه،  مت16 إىل 12م  .2011رب سب 

يا، من  • نولو تعزيز نقل ا ناعة  تعاون بني اجلامعات وقطاع ا شأن ا ميي  بو اإل جتدى الو لتك لم لص ل ب ي ، 2011 نومفرب 4 إىل 2قلن
يت ûم ناحج وإدارة تß  .فيهانوي،  يق ا  �يا تكون قاب نولو نقل ا شاء نظم  لواكنت األهداف يه حتديد حتد¡ت إ ب ل للتطن ج لتك

تلف نظم، ودراسة مناذج  خما تدابري ل شأن ا نظر  بادل وÎات ا ناعات وإ�حة الفرصة  بحيث بني اجلامعات وا تعاون ا لة  ب ل ت لص ل للل
ئة يات الصديقة  نولو ته، مع اإلشارة بوجه خاص إىل ا يا وموا نولو بدء نقل ا بة  نا يا ج تك ج بتك صل ل سـ للمل ل  .ل

سريها، الصني من  • تقيص احلقائق و هاي  بو إىل بكني و تفثة الو ل ي ياûت 2011رب  نومف17 إىل 15شـنغبع ياق قاعدة  ب، يف  سـ
نرب ها  ياجات بو بو ملطابقة ° مالو صف ت متالاحي ياحم  نولو نقل ا/ويني  بادل وا يع ا تعزيز الفرص و ج  للتك ل ل ت شج لل  .ت

تطوير  • بحث وا سات ا يا يف مؤ نولو ناحج  يص ا تاكر والرت شأن ° هارات اإلدارية  تطوير ا ية  لحلقة معل إ ل س ل ب ب ل جمي تك خ للمل  قل
يايف  سـنطقة آ بني، من م يال، ا لفل، ما سمرب 1 نومفرب إىل 28ن  .2011ي د

ية والاكرييب  تينأمرياك الال

تاكر إىل إكوادور من إرسال  • يا و° نولو يمي مراكز دمع ا بثات  جبع تك  إىل 3؛ وبريو من 2010 فرباير 2 إىل 1لتق
ية، من ؛2010ن يويو 29 إىل 28؛ وغوات�ال من 2010ن يويو 23 إىل 22؛ وكو، من 2010 فرباير 4 هورية ا/و يك وا مينمجل
تارياك، 2010 نومفرب 4إىل  2 ية وحلقة 2011ل يويو 6 وب<، ؛2011ل يويو 4سـ؛ وكو هات ا رشوع مع ا يذ ا شة  نا ن،  ق ملعمل جل ملنف ت

تاكر يا من أجل ° نولو نفاذ إىل ا ية ا ية عامة عن أ بدرا ل مه جسـ  .لتك

تعلقة لرباءا • شأن املعلومات ا بو  ملحلقة معل الو ب تاكر يف إكوادور، من ي يا و° نولو بكة مراكز دمع ا شاء  بت وإ شـ جن لتك
 .2010ل يويو 2ن يويو إىل 29

تني،  • نس آيرس، األر شاريع للعلامء ومديري نقل املعارف، بو نظمي ا شأن  ية ا/وية  بو يف احللقة ا/را نشاركة الو مل ت ب ل سـ ي جم ي
مترب 24 إىل 20من  تكوين ال. 2010سب  هدف هو الهنوض  بواكن ا بو يف ل يا وشارك برامج الو نولو يكفاءات يف جمال نقل ا ت ج لتك

 .هذا الصدد

تجارية • ية ا نا ها أداة للقدرة ا ية بو نا ية ا شأن ا ميي  بو اإل لتدى الو سـ ت ع لص ب ي فن ل صف مللك قل تحد¡ت اليت تواجه  :م لالفرص وا
تني،  نس آيرس، األر توسطة، بو رشاكت الصغرية وا نا جمل هدف . 2010 نومفرب 11 و10يل ية لواكن ا مللكهو تعزيز إدارة ا

يا نولو ية مبا يف ذ� تكوين الكفاءات يف جمال نقل ا ها أداة  جالفكرية و°تفاع هبا بو تك لصف من  .للتن
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يا يف اجلامعات ومراكز  • نولو تاكر ونقل ا ية و° ية الفكرية املؤ ياسات ا شأن  ية  بو الو جحلقة معل الو تك لمللك ب سـ سـ ب ن سي ط
يديو، أوروغواي،  بحوث، مو تيفا ية الفكرية وماكتب . 2010 نومفرب 12و 11نل ياسات ا يذ  هدف هو تعزيز  مللكواكن ا نف سـل ت

بحوث يا يف اجلامعات ومراكز ا نولو لنقل ا ج  .لتك

تجارية  • ية يف األعامل ا نا ية والقدرة ا ها أداة  ية الفكرية بو شأن °تفاع  ية  بو الو لحلقة معل الو سـ ت من ن ب ن في ل للتط صف مللك
يدوي ية وقطاع احلرف ا لالزرا ندوراس، ع يدية،  هة ا ية الفكرية . 2010 نومفرب 24 و23لتقل هدف هو تعزيز إدارة ا مللكواكن ا ل

يا نولو ية، مبا يف ذ� تكوين الكفاءات يف جمال نقل ا ها أداة  جو°تفاع هبا بو تك لصف من  .للتن

يك وبريو، • تاكر، ا يع ° ية الفكرية  شأن °تفاع مبعلومات ا بو  سـورشة معل الو ب شج ن ب ملكي لت واكن . 2011 مارس مللك
يا نولو ية الفكرية وسويق ا شأن ا يني  هدف هو تعزيز قدرات أحصاب املصاحل ا جا تك مللك لل ت ب  .حملل

يداد  • بني، تر يا، بورت أوف  نولو ناحج  يص ا يا والرت نولو تاكر ونقل ا يع ° شأن  ية  نحلقة معل و ج تك خ ج يتك سـ ل ب شج ب للن ل ت ط
هدف هو تعز. 2011 أبريل 7 إىل 4وتوغو، من  يالواكن ا نولو سويق ا شأن  يني  جيز قدرات أحصاب املصاحل ا لتك ت ب  .حملل

رش • ثاين وا نوي ا بو يف املؤمتر ا لعشاركة الو ل سـ ي ية يلم نولو ية ا ية وا بحوث ا ية ملديري ا ية ا جن  تك يق ليك ب منسـ ل لتللجمع تط لملك
"Innovación y Sustentabilidad: Tecnologías pertinentes para el desarrollo económico, social 

y ambiental" يك، من سني قدرات معاهد . 2011 أبريل 8 إىل 6ملكسـ، مرييدا، ا هدف هو تعزيز القدرات و حتواكن ا ل
يات نولو سويق ا شأن  بحوث واجلامعات  جا لتك ت ب  .ل

تني، من  • نس آيرس، األر تاكر، بو يا و° نولو شأن دمع ا ميي  بو اإل نمؤمتر الو ب ب جي يل ج تك واكن . 2011 أبريل 8 إىل 6قل
هدف ية لا ثل عالقة ا ية والاكرييب  نطقة أمرياك الال ية الفكرية يف  يع جديدة ملاكتب ا شة موا نا تدى  مللك هو توفري  م ن م يمللك ض ق مل تن م

يالفكرية، و ياتيجاسرتا نولو تاكر، ونقل ا جات ° لتك  .ب

نول • سات العلوم وا ية ورؤساء مؤ نا ية ا ثاين بني رؤساء ماكتب ا ميي ا بو اإل تكاج¯ع الو لمللك س ع لص ل يا، تاله اج¯ع قلي جو
يك،  تاû رو، ا تقين، كو تعاون ا  cشأن ال<ذج الفعا ميي  سـالعمل اإل ي ل لل ملكب ن توايل2011 مايو 25 مايو، و24 و23قل . ل، عىل ا

ية الفكرية، و ثل عالقة ا ية الفكرية  ئة يف جمال ا نا يع اجلديدة وا شة املوا نا مللكواكنت األهداف يه  م مللك شـم ل ض يق ات تيجاسرتا
تاكر، ياب° نولو ج ونقل ا  .لتك

ية الفكرية و • شأن ا تاكر  يا و° نولو بو ومركز دمع ا شرتكة بني الو ية  ية تدر مللكحلقة درا ج تك بب ب ي م ي يلسـ بحث تيجاسرتا لات ا
ية، من  هورية ا/و نغو، ا تو دو تعلقة لرباءات، سا يكعن املعلومات ا نمجل ميم ي ن  .2011ن يويو 3 إىل 1مل

شرتكة بني ال • ية  ية تدر محلقة درا ي ية الفكرية وبسـ شأن ا تاكر  يا و° نولو بو ومركز دمع ا مللكو ج بتك ب يلي بحث تيجاسرتا لات ا
تعلقة لرباءات، هافاû، كو، من   .2011ن يويو 30 إىل 28ملعن املعلومات ا

ية الفكرية و • شأن ا تاكر  يا و° نولو بو ومركز دمع ا شرتكة بني الو ية  ية تدر مللكحلقة درا ج تك بب ب ي م ي يلسـ بتيجاسرتا حث لات ا
تعلقة لرباءات، غوات�ال، من  سطس 31 إىل 29ملعن املعلومات ا  .2011غ أ

بو يف  • يشاركة الو ية"م تاكر وا ية الفكرية و° من°ج¯ع األاكدميي الرابع  لتب للمشاركة يف اج¯ع ) IV ENAPID" (للملك
تديرة يد ا/ويل"  :ملسـاملائدة ا ية الفكرية وناء قدراهتا عىل ا لصعرش ا ب مللك  16 إىل 14، ريو دي جانريو، الربازيل، من "ن

ياسات . 2011سبمترب  ية الفكرية يف  يل إدماج ا يا  نولو سات العلوم وا هدف هو تعزيز احلوار بني مؤ سـواكن ا ه مللكس ج تك سل لتل
تاكر  .ب°
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ية الفكري • توسطة ألصول ا رشاكت الصغرية وا شأن إدارة ا تدريب املدربني  ميي  بو اإل مللكبرûمج الو مل ب ل لي ة إدارة فعاc، ريو قل
مترب 23 إىل 19دي جانريو، الربازيل، من  ها أداة . 2011سب  ية الفكرية و°تفاع هبا بو هدف هو تعزيز إدارة ا صفواكن ا مللك نل

يا نولو جية، مبا يف ذ� تكوين الكفاءات يف جمال نقل ا لتك  .للتمن

ية الفكرية ومجم • شأن إدارة ا ية  ية اإل بو ا/را مللكحلقة الو ب مي سـ تاكر قلي ند الغرية، –بعات ° تعاون مع جامعة جزر ا ب  ه لل
يداد وتوغو،  تني اجلامعي، تر ينحرم سانت أغو توبر 12 و11سـ ية . 2011ك أ ياسات ا يذ  هدف هو تعزيز  مللكواكن ا نف سـل ت

تطوير بحث وا يا يف اجلامعات ومراكز ا نولو لالفكرية وماكتب نقل ا ل ج  .لتك

شأن • ية  ية الو بو ا/را بحلقة الو ن سـ بحوث، طي تاجئ حبوث اجلامعات ومراكز ا ية الفكرية وتكوين الكفاءات إلدارة  ل ا ن مللك
يل، إكوادور، من  توبر 14 إىل 12كغوا¡ ية الفكرية وماكتب نقل . 2011ك أ ياسات ا يذ  هدف هو تعزيز  مللكواكن ا نف سـل ت

تطوير بحث وا يا يف اجلامعات ومراكز ا نولو لا ل ج  .لتك

ية • بو دون اإل ميحلقة معل الو سات قلي يا للجامعات، ومؤ نولو ناحج  يص ا يا والرت نولو تاكر ونقل ا شأن ° س  ل ب جب تك خ ج للتك ل
تارياك، من  يه، كو تاكرية، سان خو رشاكت ° تطوير وا بحث وا سـا سـ ب ل توبر 27 إىل 25لل هدف هو تعزيز . 2011ك أ لواكن ا

سويق ا شأن  ية  نطقة دون اإل تارياك وغريها من ب¨ان ا لتكالقدرات يف كو ت ب مي مل ياقلسـ  .جنولو

يا  • نولو تاكر، ونقل ا يع ° ية من خالل  شأن تعزيز ا توى  يعة ا ية الر ية دون اإل بو ا/را جحلقة الو تك لف ب شج من ب سـ مي سـ تي تمل لقل
تارياك،  يه، كو ياسات، سان خو سـلواضعي ا سـ توبر 28لسـ يذ . 2011ك أ بادل أفضل املامرسات يف  هدف هو حتفزي  نفواكن ا تل ت

تاك ية الفكرية و° بياسات ا يامللكسـ نولو جر وماكتب نقل ا  .لتك

يوية، هافاû، كو، من  • يا ا نولو يا يف قطاع ا نولو ناحج  يص ا شأن الرت تقدم  تدرييب ا بو ا حلبرûمج الو ل ب مل ل جي تك ج تك لخ  31لل
توبر إىل  سويق . 2011 نومفرب 3كأ شأن  بحوث واجلامعات  سني قدرات معاهد ا هدف هو تعزيز القدرات و تواكن ا ب ل حت ل

يا يف قط نولو جا يويةلتك يا ا نولو حلاع ا ج  .لتك

ية الفكرية و • شأن ا تاكر  يا و° نولو بو ومركز دمع ا شرتكة بني الو ية  ية تدر مللكحلقة درا ج تك بب ب ي م ي يلسـ بحث تيجاسرتا لات ا
ندوراس، من  با،  يغا يغو تعلقة لرباءات،  هعن املعلومات ا ل سـ ت  .2011 نومفرب 10 إىل 8مل

تدى األ • ثة  ثا بو يف ا/ورة ا نشاركة الو ل ل ي تاكر ملم تني لال بمر شأن )FIA 2011(يكي تديرة  يق مائدة  نظمي و ب،  سـ سـ مب تن ت
يديو، أوروغواي، من  ية الفكرية، مو ية وا نا تاكر والقدرة ا يف° تمللك سـ ت نب ف هدف هو تعزيز . 2011 نومفرب 22 إىل 20ل لواكن ا

يا نولو جتكوين الكفاءات يف جمال نقل ا  .لتك

نظمي املعرض ا/ويل األ • بو يف  تشاركة الو ي يك، من م يكو، ا نة  تجارية، مد تاكر واألعامل ا سـول لال سـ ي ل ملكب  فرباير 28مك
ية. 2012 مارس 1إىل  ها أداة  ية الفكرية و°تفاع هبا بو هدف الرييس هو تعزيز إدارة ا منواكن ا للتن صف مللك ئ  .ل

يا ب¨ان يف أورو وآ سـبعض ا  ل

بة بعض ا يا يف ب¨ان  نولو تعلقة بقضا¡ نقل ا شعاألحداث ا جمل مترب لتك يا من  سبب¨ان يف أورو وآ سـ  .2012 إىل مايو 2011ل

تان، من  • تاكر إىل قريغزي يا و° نولو يمي مراكز دمع ا ثة  سـإرسال  ب جبع تك رشوع 2010 نومفرب 25 إىل 23لتق يذ ا شة  نا مل  نفت ق مل
تاكر يا من أجل ° نولو نفاذ إىل ا ية ا ية عامة عن أ بمع أحصاب املصلحة، وحلقة درا ل مه جسـ  .لتك
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تاكر، موسكو، °حتاد الرويس، من مؤمتر  • يا و° نولو شأن دمع ا ميي  بو اإل بالو ب جي لتك سمرب 1 نومفرب إىل 30قل ، 2010ي د
يا الوسطى هور¡ت آ تاكر يف °حتاد الرويس و يا و° نولو ية ملراكز دمع ا باكت و شاء  سـيع إ ب ن شـ ن مجشج ج لتك ط  .لت

تاكر إىل ج • يا و° نولو يمي مراكز دمع ا ثة  بإرسال  جبع تك يا، من لتق رشوع 2011 مارس 31 إىل 28جور يذ ا شة  نا مل  نفت ق مل
تاكر يا من أجل ° نولو نفاذ إىل ا ية ا ية عامة عن أ بمع أحصاب املصلحة، وحلقة درا ل مه جسـ  .لتك

يا، من  • تاكر إىل أر يا و° نولو يمي مراكز دمع ا ثة  نإرسال  ب ميبع ج تك رشوع مع 2011 أبريل 13 إىل 12لتق يذ ا شة  نا مل  نفت ق مل
تاكرأحصاب امل يا من أجل ° نولو نفاذ إىل ا ية ا ية عامة عن أ بصلحة، وحلقة درا ل مه جسـ  .لتك

ية الفكرية و • شأن ا تاكر  يا و° نولو ية ملراكز دمع ا ثا ية ا مللكحلقة العمل الو ج بتك ب ن ل لن يط تعلقة تيجاسرتا ملات املعلومات ا
تان، من  يك، قريغزي سـلرباءات يف   .2011ل يويو 14 إىل 12بيشك

تاكري، من لندوة دوية  • تصاد ° ية الفكرية يف ° بشأن ا قب مترب 9 إىل 7مللك ية الفكرية "    .ل، كراكوف، بوندا2011سب  مللكا
تاكري تصاد ° بيف ° نذ عام " ق نظم يف كراكوف  نوية  ميه ندوة  c ُ ت بارات نقل 2005سـ عت، ويه ختصص يف املقام األول ال c ُ

مثني أصول  يا، وسويق °خرتاعات، و نولو تا ت ج نة مؤخرالتك يد والقر تاكر ومتوي7، وأيضا ا ية الفكرية، وإدارة ° صا تقل لب     .مللك
بو يف هذا احلدث عام   .2011يوقد شارك املدير العام للو

نفاذ  • تاكر من خالل ا شأن دمع ° تاكر  يا و° نولو بو ومركز دمع ا شرتكة بني الو لحلقة معل  ب ب ب ي جم املعارف إىل لتك
يا، من  ييس، جور ية،  جا تبل نتق مترب 15 إىل 13ل  .2011سب 

يا،  • توا يوس،  ية الفكرية يف اجلامعات،  يا وسويق ا نولو ننقل ا ي ن لت فيل مللك ج  .2011 نومفرب 8لتك

سابقة،  • ية ا يوغوسال هورية مقدويا ا يا، سكويه،  نولو شأن نقل ا ية  ية و لحلقة درا ل ن ب ب ن فسـ مج ج لتك . 2011 نومفرب 18 و17ط
ية هو إ ية الو نواكن هدف هذه احللقة ا/را ي� طسـ يا كو نولو ئة عن حامية °خرتاعات ونقل ا نا نافع ا سـذاكء الوعي  شـ ل جمل لتك

تطوير بحث وا سات ا ية ومؤ سات ا ثيل املؤ سـهتدف  تفادة مهنا، واكنت  لسويق °خرتاعات و° ل س لعلم س مم ت سـ  .لت

نغراد، °حتاد الرويس،  • ية الفكرية، اك سويق ا شأن  ية  ية و يحلقة درا نمللك ت ب ن يسـ واكنت احللقة . 2011 نومفرب 23 و22لط
سؤولني عن  يني ا ية الفكرية، ودوائر األعامل، وحمايم الرباءات، واملوظفني ا سـهتدف أحصاب حقوق ا ية  ملا/را حملل ت مللكسـ

تصادية ية ° قا ية .لتمن يع اآل ية املوا تومشل برûمج احللقة ا/را ض سـ ية الفكرية؛ وبرامج : ُ تعزيز °تفاع  بو  شطة الو مللكأ ن ل ي ن
بو ا توسـمي؛ يالو ياز؛ وا يص وحقوق ° ها؛ والرتا ية الفكرية و مثني حقوق ا ية الفكرية و ية؛ وإدارة ا لتدر ت ي مل خ نقل مللك مللك تب

ية يف °حتاد الرويس سائل القضا تجارية وا ية يف إنفاذ العالمات ا ئواجلزاءات املد مل ل  .ن

•  �ي بارها و ية الفكرية  شأن حقوق ا ميي  بو اإل منتدريب الو سـ ت ب للتي ع مللك ية قل ية واإل ميية ا تق� إىل نظام قلحملل ب¨ان ا نيف ا ملل
تصاد احلر يل، من ق° سمرب 8 نومفرب إىل 27ئ، إرسا تدرييب عىل توفري ّوانصب. 2011ي د هذا احلدث ا ل الرتكزي الرييس  ل ئ

ية الفكرية تفادة من °تفاع حبقوق ا شأن أفضل املامرسات وا/روس ا مللكاملعارف وبادل املعلومات  ن سـ ب تاكر ملت يع ° ب  لتشج
سو ب¨انلتومواد ا ثريا ا ليق اليت تعىن هبا  ك تصاد احلر ُ تق� إىل نظام ° قا تفاد من هذا احلدث. ملن يا  سـوا سـثلون عن دول آ مم

تدريب يه. الوسطى والقوقاز ها ا ية اليت  يع الر لواكنت املوا سـ مشلض تقدمة يف  :ئي يا ا نولو ية  تاكر يف القطاعات الر مل° سـ جب للتك ئي
رشاكت ئإرسا ياسات وحوافز  ية الفكرية يف اإلطار الوطين وا/ويل؛ و ي� محلاية حقوق ا ها؛ وتوفري و لليل وسو سـ سـ مللكت يق

بحث  شاريع وا يدية  يا، وا/راسات ا نولو ية  ية ا ية يقوم عىل األصول، وبرامج  لالويدة؛ وهنج يف جمال ا للم ه ت ب من متل للل ج تك تحن للل لت
ية نا تطوير؛ والقدرة ا سـوا ت فل تجارينظم ا/ :ل سويق ا نات؛ وا لمع واحلا ت بارها قاطرة  :لض ية  متويل؛ وا ية ا تاملراحل، و من عمعل لت ل

يا؛  نولو شاريع؛ ونقل ا تاكر ونظمي ا يع ° ية  تعلمي واخلدمات °ج¯ جمنو؛ وا لتك مل ت ب شج ع لتل  . ذ�ماإىل لل
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ية،  • هورية ا يا، براغ، ا نولو شأن نقل ا ية  ية و يكحلقة درا مجل ج شـتك لتل ب ن واكن هدف هذه . 2011ومفرب  ن29 و28طسـ
سويق   �ي يا كو نولو ئة عن حامية °خرتاعات ونقل ا نا نافع ا ية هو إذاكء الوعي  ية الو تاحللقة ا/را سـ شـ ل مل ن لسـ جل تك ط

تطوير بحث وا سات ا ية ومؤ سات ا ثيل املؤ سـهتدف  تفادة مهنا، واكنت  ل°خرتاعات و° ل س لعلم س مم ت يع  .سـ ضواكنت املوا
ها ا ية اليت  مشلالر ية :لتدريب يهئيسـ ية الفكرية املؤ سـياسة ا سسـ ية : مللك ياسة ا شأن وضع  ية  تو بو ا مللكبادئ الو سـم ب جهي ل ي

ية الفكرية تطوير؛ وسويق ا بحث وا سات ا مللكالفكرية للجامعات ومؤ ت ل ل يات؛ وبرامج : س نولو ية الفكرية  مية ا جحتديد  تك للمللك ق
تجرييب بو ا رشوع الو تكوين الكفاءات؛ و بو وأدواهتا  لالو ي ل نقل - مي بو؛ وأدوات  يا بدمع من الو نولو نقل ا تب  شاء  لل إ ي ل جن تك لمك

ية الفكرية  يا؛ وا نولو نقل الفعال  ية  تحد¡ت الر ية الفكرية يف أي جامعة؛ وا يا وسويق ا نولو مللكالفعال  ج تك مللك ج للتك لللل سـ ل ئيت
يا نولو جونقل ا شرتكة  :لتك تحد¡ت ا ملا ية وا(ب وناء احللول –ل ية  نة ا منا ن لتللج توح وإماكûته )مللكية الفكريةملع تاكر ا ملف؛ و° ب

يا نولو ية ونقل ا ية الفكرية يف ا ميي القامئ عىل ا جتعاون اإل تك لمللك من لتلل  .قل

ية الفكرية  • شأن ا ثالث  تدى ا/ويل ا مللكا ب ل سمرب 9 إىل 7، موسكو، °حتاد الرويس، من )Expopriority 2011(ملن ي د
ناع. 2011 تجارة وا لصنظمت غرفة ا ل c ية الفكرية شأن ا ثا  Ä تدى دويا مللكة لالحتاد الرويس  ب ل ل ّن ، )Expopriority 2011(م

س� من احللقات  تاكرات، فضال عن  ية الفكرية ومعرضا دويا لال شأن ا تدى مؤمترا دويا  سلومشل برûمج هذا ا ب ل ب ل ّن مللكّ مل
ية تدر تديرة، وا/ورات ا ية، واملوائد ا يبا/را ل سـ تعلق لقضا¡ اآليةواكنت ا/ورات املو .ملسـ ية  تا ت تاكري،  :ضيع تصاد ° ب° ق

ب¨ان اليت  بو  ية الفكرية، وأدوات الو ية  يات الو ية، و°سرتا ية احلا تحد¡ت العا ية الفكرية وا للوا ي ن يج ل مل للملكل طمللك تق� إىل ت ملنا
تصاد احلر ية يف املعارض ا/وية، وحامية قنظام ° نا ية ا تة  ل، وامحلاية املؤ ع لص للملك يا، ق نولو ياق نقل ا ية يف  نا ية ا جا تك لمللك سـ ع لص

بدعة،  ية وارشاكت ا ية وا تعلمي، واملراكز ا ية الفكرية يف ا ية، وا نا ية الفكرية للرسوم وال<ذج ا ملوحامية ا مي لعلم ل ع للص لتعل مللك مللك
شأن  تعاون  ية وممارسات معاهدة ا توسـمي الوطين، وقضا¡ حق املؤلف احلا تجارية وا بوالعالمات ا ل ل ل الرباءات وإجراءاهتا، فضال ل

شأن الرباءات تعاون  ناء عىل معاهدة ا ها  بات وتقد تدريب العميل عىل إيداع ا بعن ا ل ب لطل  .ميل

تاكرية • يات ° نولو رشة للمعرض ا/ويل لالخرتاعات وا سة  نوية اخلا با�كرى ا م جسـ لتك ع يدس( ل ، موسكو، )مخمعرض أر
 .2012 مارس 23 إىل 20°حتاد الرويس، من 

يف مقدمة • ية يف جامعة  سات ا ية الفكرية للجامعات واملؤ ية  منوذ ياسة ا تجرييب اخلاص  رشوع ا ي  ث س سـ كل بح لل للملك ج ل للم
يا  ية الفكرية بأوكرا ية  شاورات مع ا/ائرة احلكو نللقانون و للملكم يا، من )SIPS(م يف، أوكرا ن،   .2012 مارس 29 إىل 27كي

يديس  • فرشوع  ية الفكرية إىل ا( )FIDES(م تجاريةمللكمن ا رشاكت الويدة: لألعامل ا ئة  لئة  ب للي ي ، جامعة برميورساك، )هت
تداء من أبريل  نظامت ا/مع العامة، ا يا، األفراد و نولو شأن نقل ا يا، تدريب  بسلو ب من ج لتك  . أ¡م3، 2012في

يا،  • ييس، جور يا،  نولو شأن قضا¡ نقل ا ية  بو األقا جحلقة معل الو بل ج تتك ل ب مي يكو. 2012أبريل  12 و11لي ن هدف سـو
شة اإلصدار الهنايئ  نا قهذا احلدث هو عرض و ب¨ان م يا يف ا نولو شأن نقل ا لل¨راسة اإلفرادية  جب تق� إىل نظام لتك ملنا

تصاد احلر ية الفكرية للجامعاتق° ية  ياسة منوذ للملك و ج  .سـ

ية الفكرية  • شأن ا تدى ا/ويل اخلامس  مللكا ب رشين، موسكو، °حتاد الر–ملن  20 إىل 17ويس، من لع القرن احلادي وا
 .2012أبريل 

تاكر يف °حتاد  • يا و° نولو شاء مراكز دمع ا شأن إ تاكر  يا و° نولو ية ملراكز دمع ا تدر ية ا باحللقة ا/را ن ب ب ي ل جسـ تك ج تك لب ل
تاكر، سانت بطرسربغ، °حتاد الرويس،  ية ° بالرويس ودورها يف   .2012 مايو 25 و24تمن

ثاين[ ]لييل ذ� املرفق ا
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LIST OF WIPO PUBLICATIONS RELATING TO TRANSFER OF TECHNOLOGY  

 
 

• Access to Research for Development and Innovation – aRDi (WIPO Publication 
No. 434/5(E), (F) and (S))* 

 

• Access to Specialized Patent Infromation for Developing Countries – ASPI  (WIPO 
Publication No.L434/6(E), (F) and (S))* 

 

• CDIP projects
1
 

 
o Intellectual Property and Technology Transfer: Common Challenges – Building 

Solutions (documents CDIP/6/4 Rev. and CDIP/8/7) 
 

o Innovation and Technology Transfer Support Structure for National Institutions 
(document CDIP/3/INF/2, Annex VII) 

 
o Specialized Databases’ Access and Support (document CDIP/3/INF/2, Annex III) 
 
o Developing Tools for Access to Patent Information (document CDIP/4/6) 

 
o Project on Capacity Building in the Use of Appropriate Technology-Specific Technical 

and Scientific Information as a Solution for Identified Development Challenges 
(document CDIP/5/6 Rev.) 

 

• Exchanging Value – Negotiating Technology Licensing Agreements: A Training Manual 
(WIPO Publication No. 906(E), (F), (S) and (C))  

 

• Guidelines on Developing Intellectual Property Policy for Universities and R&D Institutions 
in African Countries (WIPO Publication No. 848(E) and (F))* 

 

• Intellectual Property and the Transfer of Environmentally Sound Technologies-Global 
Challenges Report-June 2011

2
 

 

• Intellectual Property in Asian Countries: Studies on Infrastructure and Economic Impact 
(WIPO Publication No.1018e)* 

 

• La Propiedad Intelectual en Las Pequeñas y Medianas Empresas: el Caso Chileno (WIPO 
Publication No. 795(S))  

 

• La Propiedad Intelectual en las Pequeñas y Medianas Empresas: el Caso Argentino 
(WIPO Publication No. 899(S))  

 

• Patents and Transfer of Technology (SCP/14/4 Rev.2)
3
 

 

                                                
* : m the WIPO website atare freely downloadable fro(*) WIPO publications with asterisk 

/en/freepublications/int.wipo.www://http 
1 /cdip/agenda/en/development-ip/int.wipo.www://http 
2 pdf.report_challenges_global/pdf/en/globalchallenges/www/sites/export/int.wipo.www://http 
3 22209=id_eetingm?jsp.details/en/meetings/int.wipo.www://http 
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• PATENTSCOPE: Finding Technology Using Patents - An Introduction (WIPO Publication 
No. L434/2(E), (F) and (S))* 

 

• PATENTSCOPE: Search and CLIR (WIPO Publication No. L434/7(E) and (J))* 
 

• PATENTSCOPE Search: The User's Guide (WIPO Publication No. L434/8(E))* 
 

• Secrets of Intellectual Property: A Guide for Small and Medium-sized Exporters, Published 
by the International Trade Centre (ITC) and WIPO (Publication No. ITC/P163) 

 

• Sistema de Propriedade Intelectual e as Pequenas e Médias Empresas no Brasil (WIPO 
Publication No. 858(P))  

 

• Successful Technology Licensing (WIPO Publication No. 903(E) and (F)) 
 

• Technology and Innovation Support Centers (TISCs) - Enhancing innovation through 
knowledge and expertise (WIPO Publication No. L434/10(E))* 

 

• Technology Transfer, Intellectual Property and Effective University-Industry Partnerships 
(WIPO Publication No. 928(E), (F) and (S))* 

 

• The Economics of Intellectual Property – Suggestions for Further Research in Developing 
Countries and Countries with Economies in Transition (WIPO Publication No. 1012(E))  

 

• When Policy meets evidence: What’s next in the discussion on intellectual property, 
technology transfer and the environment?-Global Challenges Brief-June 2011

4
 

 

• WIPO Economic Research Working Papers
5
 

 
o How robust is the R&D - Productivity Relationship?  Evidence from OECD Countries 

(WP No.1), Mosahid Khan, Kul B Luintel and Konstantinos Theodoris 
 
o Basic, Applied and Experimental Knowledge and Productivity; Further Evidence (WP 

No.2), Mosahid Khan and Kul B Luintel 
  
o Disembodied Knowledge Flows in the World Economy (WP No.3), Suma Athreye 

and Yong Yang 
 
o The State of Patenting at Research Institutions in Development Countries: Policy 

Approaches and Practices (WP No.4), Pluvia Zuniga 
 

• WIPO Patent Drafting Manual (WIPO Publication No. 867(E))  
 

• World Intellectual Property Report 2011 - The Changing Face of Innovation (WIPO 
Publication No. 944(E)/2011)

6
 

 
 

ثاينهناية [ ]ث والويقةلاملرفق ا  
                                                

4 pdf.brief_challenges_global/pdf/en/globalchallenges/www/sites/export/int.wipo.www://http 
5 html.publications/economics/en/stat_econ/int.wipo.www://http 
6 html.publications/economics/en/stat_econ/int.wipo.www://http 


