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 حتية طيبة وبعد،

ىل حضور حلقة معل املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(  يسر  أ ن يدعو ممثيل مكتبمك/منظمتمك ا 
بشأ ن تسخري سلسةل الكتل ل غراض امللكية الفكرية. وس ُتعقد حلقة العمل يف املقرر الرئييس للويبو جبنيف  معايري الويبو

لجنة املعنية مبعايري الويبو والتابعة ل وس ُيعقد أ يضا اجامتع لفرقة العمل املعنية بسلسةل الكتل  .2019أ بريل  30و 29يويم 
 .2019مايو  1يف 

مسأ ةل ذات اهامتم مزتايد ابلنس بة ملاكتب امللكية الفكرية واملودعني وماليك الرتاخيص  وتُعد تكنولوجيا سلسةل الكتل
وغريمه من مس تخديم بياانت ومعلومات امللكية الفكرية. والغرض من حلقة العمل هو اس تكشاف الاس تخدامات 

دارة معلومات امللكية الفكرية من جانب ماكتب امل  لكية الفكرية واجلهات املعنية املمكنة لتكل التكنولوجيا ل غراض ا 
ىل حتقيق أ هداف عدة مهنا حتسني فهم مواطن القوة والضعف اليت تتسم هبا تكنولوجيا  ال خرى. وتريم حلقة العمل ا 

سلسةل الكتل، وحتديد ما يرتبط ابمللكية الفكرية من حاالت معل ميكهنا الاس تفادة من تكل التكنولوجيا، واس تكشاف 
لسلسةل الكتل ل غراض نظام امللكية لك من القطاعني العام واخلاص يف الاس تخدامات املمكنة ط باملناسب املنو ادلور 

 ،مبا يف ذكل مواطن القوة والضعف ة عامة عن تكنولوجيا سلسةل الكتلالفكرية. وس يقدم برانمج حلقة العمل نبذ
لوجيا يف جمال امللكية الفكرية، والاس تخدامات يف خمتلف الصناعات، ويس تكشف التطبيقات املمكنة لتكل التكنو 

 ويس تنتج بعد ذكل جماالت لتوحيد بياانت امللكية الفكرية ل غراض التكنولوجيا املذكورة.

وميكن الاطالع عىل الربانمج املؤقت حللقة العمل اخلاصة بتكنولوجيا سلسةل الكتل عىل موقع الويبو اال لكرتوين عرب 
وس تكون اللغة . https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=51407الرابط التايل: 
 الاجامتع اال نلكزيية. املس تخدمة يف
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بالغ أ سامء ممثيل مكتبمك/منظمتمك ومسمياهتم الوظيفية وتفاصيل االتصال اخلاصة هبم و تفضوس نكون من الشاكرين ل لمت اب 
ىل املكتب ادلويل  ل القيام بذكل عن طريق التسجيل اال لكرتوين عرب 2019أ بريل  5يف أ جل أ قصاه للويبو ا  ، ويُفضر

 .https://www3.wipo.int/registration/en/form.jsp?meeting_id=51407الرابط التايل: 

ىل ال مانة عىل العنوان التايل:   .cws.mail@wipo.intوميكن توجيه أ ية أ س ئةل عن حلقة العمل ا 

 

 لوا بقبول فائق التقدير،وتفض

 

 يو اتاكغي،
 مساعد املدير العام
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