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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019مایو  14 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السابعة الدورة
 2019یولیو  5ٕاىل  1جنیف، من 

تقرير عن تقديم املشورة واملساعدة التقنيتني من أجل تكوين كفاءات مكاتب امللكية الصناعية بناء 

 على والية اللجنة

 املكتب ا�ويل من ٕا�دادوثیقة 

 املقدمة

 بو�شأٔن والیة اللجنة املعنیة مبعایري الوی  2011هيدف هذا التقر�ر ٕاىل تنفيذ القرار ا�ي اختذته امجلعیة العامة يف �ام  .1
سعى من �اللها املكتب اليت  2018 وٕاىل تقدمي تقار�ر خطیة منتظمة عن تفاصیل أ��شطة املنفذة يف �ام(جلنة املعایري)، 

لتكو�ن الكفاءات لفائدة ماكتب امللكية الصناعیة ٕ�جناز  تنياملشورة وتقدمي املسا�دة التقنی  ا�ويل ٔأو أ�مانة ٕاىل "ٕاسداء
و�رد قامئة اكم�  ).WO/GA/40/19من الوثیقة  190" (انظر الفقرة الصناعیةمعایري امللكية  مشاریع لتعممي املعلومات عن

 ).www.wipo.int/tad( هبذه أ��شطة يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة

وملا اكنت معایري الویبو تنف�ذ يف ٔأنظمة ؤأدوات خمتلفة للویبو، مثل �لول الویبو لٔ�عامل، فٕان أ��شطة التالیة تغطي  .2
 .الصناعیةٔأیضًا مضنیًا تعممي املعلومات عن معایري امللكية 
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 التدریب واملشورة التقنیة �شأٔن اس�ت�دام معایري الویبو

م املكتب ا�ويل، يف �ام  .3 ماكتب للملكية الصناعیة ومس�ت�دمني �شأٔن  ملسا�دة �دةتقنیة ال  ملشورةا، 2018قد�
 واملؤمترات الش�بكية و�ج��ات املبارشة. ةإاللكرتونی الرسائلاس�تعامل معایري الویبو، عن طریق 

 وس�توفر ایري.ومل تتلَق أ�مانة ٔأي ال�س ملسا�دة تقنیة ٔأو تدریب �شأٔن معایري الویبو منذ ا�ورة املاضیة للجنة املع .4
 �ىل الطلب وتوف�ر املوارد الالزمة. أ�مانة املسا�دة التقنیة والتدریب �شأٔن معایري الویبو بناءً 

 �س�ت�دام معایري الویبو الصناعیةاملسا�دة التقنیة من أٔ�ل ٕا�شاء البنية التحتیة يف مؤسسات امللكية 

لصناعیة الوطنیة وإالقلميیة وبنيهتا التحتیة التقنیة ٕاىل حتسني ٔأنظمة ٔأعامل ماكتب امللكية ا 15هيدف الرب�مج  .5
وت�ىش املسا�دة املقدمة مع  �هيا �دمات ٔأ�ىل جودة وفعالیة من حيث التلكفة. املصل�ةملسا�دهتا �ىل ٔأن تقدم ٔ�حصاب 

و�شمل  الصناعیة. توصیات ٔأجندة التمنیة الرامية ٕاىل تعز�ز البنية التحتیة املؤسس�یة والتقنیة ملاكتب ومؤسسات امللكية
�دمات الرب�مج املشورة التقنیة؛ وتقيمي احتیا�ات العمل؛ وحتدید نطاق املشاریع والتخطیط لها؛ وحتلیل ٕاجراءات العمل؛ 

ولتبادل و�ئق أ�ولویة ونتاجئ البحث والفحص،  الصناعیةومواص� تطو�ر �لول ٔأنظمة العمل ا�صصة ٕالدارة حقوق امللكية 
وجتهزي البیا�ت لنرشها �ىل  الصناعیةء قوا�د بیا�ت للملكية الفكریة؛ واملسا�دة يف رمقنة جسالت امللكية وتعمميها؛ وٕا�شا

 ؛ ودمع أ�نظمة اليت تقد�ا الویبو.الصناعیة؛ والتدریب ونقل املعارف ٕاىل موظفي مؤسسات امللكية إالنرتنت وتبادلها ٕالكرتونیاً 
وحيتل التدریب يف املوقع  وفق مقتىض احلال. الصناعیةو�راعي املسا�دة معایري الویبو املتعلقة ببيا�ت ومعلومات امللكية 

 يف حتقيق النتاجئ املرجوة. �اسامً  والتوجيه و�لقات العمل التدریبية إالقلميیة مسا�ة �برية من معل الرب�مج ولكها یؤدي دوراً 

�لقة معل تدریبية  12، مبا فهيا 2018مكتبًا للملكية الصناعیة يف �ام  42�مج ٔأ�شطة مع ونُظمت يف ٕاطار هذا الرب .6
حول العامل �س�ت�دم �لول أ�عامل اليت تقد�ا مكتبًا للملكية الصناعیة  84، اكن 2018ٕاقلميیة ٔأو دون ٕاقلميیة. وحبلول هنایة 

واكن ٔأ�د اه�مات الرب�مج الرئيس�یة �الل الثنائیة �رتقاء  .ناعیةالص الویبو واليت �شمل معایري الویبو ٕالدارة حقوق امللكية 
مبس�توى اخلدمة يف ماكتب امللكية الصناعیة مبسا�دهتا �ىل �نتقال ٕاىل اخلدمات الش�بكية يف إالیداع و�رش معلومات 

 التقنیة اليت تقد�ا الویبو ملاكتب امللكيةوتتاح املزید من املعلومات �ىل املوقع إاللكرتوين لرب�مج املسا�دة  .الصناعیةامللكية 
 .https://www.wipo.int/cooperation/ar/technical_assistanceالصناعیة 

 �ل اس�ت�دام أ�دوات ا�ولیةمن أٔ  الصناعیة�كو�ن كفاءات املوظفني والفاحصني املعنیني �مللكية 

 ، ٔأداة الویبو للتسلسل،�ىل طلب اجلهات املعنیة، یعمل املكتب ا�ويل �ىل اس�ت�داث ٔأداة �رجمیة مشرتكة بناءً  .7
ودمع ماكتب  ST.26متكِّن مودعي الرباءات من ٕا�داد قوامئ �سلسل النلكیوتید وأ�حامض أ�مينیة وفقًا ملعیار الویبو اليت س� 

 .2019يف النصف الثاين من �ام  ٔأداة الویبو للتسلسلویُعزتم ٕاطالق  اعیة يف معاجلة وحفص قوامئ التسلسل.امللكية الصن

 الصناعیةتعز�ز فهم معایري امللكية 

ٕان املكتب ا�ويل، يف ٕاطار سعیه ٕاىل تعز�ز الوعي مبعایري الویبو يف الب�ان النامية و�سهیل مشاركة �دد ٔأكرب من  .8
�لقرار ا�ي اختذته امجلعیة العامة يف ٔأكتو�ر   ٕا�داد معیار (معایري) �دید ٔأو منقّح من معایري الویبو، ومعالً الب�ان النامية يف

  .السادسة، قد مّول مشاركة س�بعة ب�ان من الب�ان النامية ٔأو ٔأقل الب�ان منوًا يف دورة جلنة املعایري 2011

https://www.wipo.int/cooperation/ar/technical_assistance/index.html
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 الصناعیةتبادل بیا�ت امللكية 

تعاون املكتب ا�ويل مع الكثري من ماكتب امللكية الصناعیة، ال س�� يف بعض مجمو�ات الب�ان النامية، لتعز�ز تبادل  .9
الواردة من ت�  الصناعیةهبدف تعز�ز نفاذ املس�ت�دمني يف ت� الب�ان ٕاىل معلومات امللكية  الصناعیةبیا�ت امللكية 

وقد نُظم تبادل املعلومات املتعلقة  وفقا ملعایري الویبو املالمئة. الصناعیةتعلقة �مللكية وقد نُظم تبادل املعلومات امل  املاكتب.
، أ�درجت مجمو�ات العالمات الت�اریة اخلاصة �لب�ان التالیة يف 2018ويف �ام  وفقا ملعایري الویبو املالمئة. الصناعیة�مللكية 

�ن وجورجيا وٕایطالیا والكویت ومقدونیا الشاملیة وساموا والسودان وتو�س : البحر قا�دة البیا�ت العاملیة ٔ�دوات التوس�مي
: بلغار� أ�درجت مجمو�ات الرباءات اخلاصة �لب�ان التالیة يف ر�ن الرباءات 2018ويف �ام وإالمارات العربیة املت�دة، 

ٔأدرجت يف قا�دة البیا�ت العاملیة  2018 وجورجيا والهند وٕایطالیا ومجهوریة الو ا�ميوقراطیة الشعبیة ورومانیا. ويف �ام
، ومجمو�ة الرباءات اخلاصة �ملكتب أ�ورويب للملكية 1998ٕاىل  1985ٔ�دوات التوس�مي أٔیضًا التسجیالت ا�ولیة للفرتة من 

 الفكریة والب�ان التالیة: فر�سا وجورجيا ؤأملانیا وأ�ردن ومنغولیا ومجهوریة مو�وفا ومقدونیا الشاملیة.

ن جلنة املعایري مدعوة ٕاىل إال�اطة �لامً إ  .10
�ٔ��شطة اليت اضطلع هبا املكتب ا�ويل يف �ام 

من  تنيالتقنی لتقدمي املشورة واملسا�دة  2018
ٔأ�ل �كو�ن الكفاءات �ى ماكتب امللكية 

الصناعیة، �شأٔن تعممي املعلومات املتعلقة مبعایري 
وسوف �ُس�ت�دم هذه الوثیقة  .الصناعیةامللكية 

م ٕاىل امجلعیة العامة  ٔأساسًا للتقر�ر ا�ي س�یقد�
، كام ُطلب يف 2019للویبو اليت س�ُتعقد يف �ام 

 2011دورهتا أ�ربعني اليت ُعقدت يف ٔأكتو�ر 
من الوثیقة  190(انظر الفقرة 

WO/GA/40/19.( 

 ]هنایة الوثیقة[


	اللجنة المعنية بمعايير الويبو
	المقدمة
	التدريب والمشورة التقنية بشأن استخدام معايير الويبو
	المساعدة التقنية من أجل إنشاء البنية التحتية في مؤسسات الملكية الصناعية باستخدام معايير الويبو
	تكوين كفاءات الموظفين والفاحصين المعنيين بالملكية الصناعية من أجل استخدام الأدوات الدولية
	تعزيز فهم معايير الملكية الصناعية
	تبادل بيانات الملكية الصناعية


