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0Bمكاتب امللكية الصناعية  معيار جديد للويبو بشأن تبادل تقرير مرحلي عن إعداد اقرتاح إلنشاء
 للرباءات القانونيلمعلومات اخلاصة بالوضع ل

 أ�مانة ٕا�دادمن وثيقة 

1Bمقدمة 

، ٔأمهية املعلومات اخلاصة �لوضع 2013، يف دورهتا الثالثة اليت عقدت يف ٔأ�ريل اللجنة املعنية مبعايري الويبو �قشت .1
�قرتا�ات اليت تقدم هبا املكتب أ�ورويب للرباءات، ومجمو�ة �لنس�بة �متع معلومات امللكية الصناعية �الستناد ٕاىل القانوين 

 ).CWS/3/7 ADDو CWS/3/7واملكتب ا�ويل (انظر الوثيقتني  )PDG(الرباءات العمل امللكفة بو�ئق 

ٕا�داد اقرتاح من ٔأ�ل ٕا�شاء معيار �ديد للويبو ٔ�غراض : "47ونتي�ة للمناقشة، اتفقت اللجنة �ىل ٕا�شاء املهمة رمق  .2
وحي� �ُس�تمكل هذه املهمة، ينبغي توس�يع �قرتاح . اصة �لوضع القانوين للرباءاتاخلتبادل ماكتب امللكية الصناعية للبيا�ت 

لتضطلع هبذه املهمة، ؤأ�شأٔت اللجنة ٔأيضا فرقة العمل املعنية �لوضع القانوين  ."الصناعية والتصامميليشمل العالمات الت�ارية 
 ).CWS/3/14من الوثيقة  54ٕاىل  50املهمة (انظر الفقرات من  إالرشاف �ىلب ا�ويل �ىل ٔأن يتوىل املكت

تب ا�ويل ٔأعضاء اللجنة لرتش�يح ممثلهيم يف فرقة العمل املعنية �لوضع القانوين (انظر ، د�ا املك 2013نومفرب  6ويف  .3
، 2014واعتبارا من مارس ). http://www.wipo.int/cws/en/circularsاملتاح �ىل:  C.CWS40تعممي اللجنة 

 �شارك ممثلون لوا�د وعرش�ن مكتبا ومنظمة يف فرقة العمل.

2B وٕاجراءات العملنطاق املعيار اجلديد 

استنادا ٕاىل مرشوع �رب منتداها إاللكرتوين  2013�سمرب بدٔأت فرقة العمل املعنية �لوضع القانوين مناقشاهتا يف د .4
ويف هذا ومجمو�ة العمل امللكفة بو�ئق الرباءات. �قرتاح ا�ي قدمه املكتب ا�ويل �لتشاور مع املكتب أ�ورويب للرباءات 

http://www.wipo.int/cws/en/circulars
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لصناعية �لتبادل الكفء املعيار اجلديد توصيات لتعز�ز قيام ماكتب امللكية ايقدم �قرتاح، اقرتح املكتب ا�ويل ٔأن 
�سهيل نفاذ مس�ت�ديم معلومات امللكية الصناعية وماكتب امللكية الصناعية بغية للمعلومات اخلاصة �لوضع القانوين للرباءات 

ومن ٔأ�ل تبادل املعلومات ومقديم بيا�ت امللكية الصناعية وامجلهور العام و�ريمه من أ�طراف املعنية ٕاىل ت� املعلومات. 
 املعيار اجلديد ما ييل:حيدد ، اقرتح املكتب ا�ويل ٔأيضا ٔأن �شلك منسقاصة �لوضع القانوين للرباءات اخل

 معلومات الوضع القانوين اليت ينبغي تبادلها؛ •

 ت� املعلومات وفقا لها. هيلكةوالكيفية اليت ينبغي  •

ليك �كون مناقشات فرقة العمل  وضو�ات حمددةمباقرتح املكتب ا�ويل املرا�ل الثالث التالية و�ٕالضافة ٕاىل ذ�،  .5
 املعنية �لوضع القانوين مناقشات فعا�:

 للمعيار اجلديد ونطاقه؛ الصورة العامة: 1املر��  (ٔأ)

القانونية قامئة فئات أ��داث وأ��داث ، وبو�ه �اص، معلومات الوضع القانوين الواجب تبادلها: 2املر�� و  (ب)
 ؛للك فئة و�دثموجز ووصف أ�ساس�ية 

و�رمزي املعلومات اخلاصة �لوضع من املعلومات؛ احلد أ�دىن  يف ضوء يف ا�هناية، بنية املعلومات: 3واملر��  (ج)
 .القانوين من ٔأ�ل التبادل إاللكرتوين للمعلومات

ذات املرا�ل الثالث واتفقت فرقة العمل املعنية �لوضع القانوين �ىل النطاق املقرتح للمعيار اجلديد وٕاجراءات العمل  .6
 .2014يف ينا�ر  1ووفقا لالتفاق، ٔأ�لقت املر�� للمناقشات. 

3B تبادلهااليت جيب معلومات الوضع القانوين 

حتديد لتجري املناقشات �شأٔن  2نية �لوضع القانوين املر�� ، بدٔأت فرقة العمل املع 2014اعتبارا من هناية ينا�ر  .7
 :2يف املر�� البنود التالية واقرتح املكتب ا�ويل مناقشة معلومات الوضع القانوين اليت ينبغي تبادلها. 

ج العامة لت�ديد معلومات الوضع القانوين  (ٔأ)  تبادلها؛اليت جيب ا�هن�

 ؛أ��داث أ�ساس�يةو أ��داث �ري أ�ساس�ية حتديد ما ٕاذا اكن ينبغي تقدمي توصيات �شأٔن و  (ب)

 ؛قامئة فئات أ��داثو  (ج)

 ؛ة�داث القانونيا�ٔ وقامئة  (د)

 للك فئة و�دث. موجزووصف  (ه)

مفن ٔأ�ل �سهيل املناقشة املتعلقة بت�ديد فئات أ��داث ؤأ�داث الوضع القانوين الواجب و�ٕالضافة ٕاىل ذ�،  .8
 .�د� 59فئة لٔ��داث و 18تبادلها، اقرتح املكتب ا�ويل 

املامرسات ا�تلفة �ى خمتلف تغطي  مجمو�ة من معلومات الوضع القانوين دالتعقد ا�ي يتسم به حتديٕاىل ونظرا  .9
ويف وقت ٕا�داد ٕاىل خوض جوالت �ديدة من املناقشات.  2ٔأن حتتاج املر�� فٕانه من املتوقع ، �امبنسق ٔأعضاء اللجنة 
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و�ت فهيا ا�عوة ٕاىل ٔأعضاء فرقة العمل واليت  2ختوض فرقة العمل اجلو� أ�وىل من مناقشات املر�� هذا التقر�ر، 
 بغية التوصل ٕاىل فهم مشرتك وهدف مشرتك للعمل املقبل. ٔأ�اله 7للتعليق �ىل البند�ن (ٔأ) و(ب) املشار ٕا�هيام يف الفقرة 

4Bخطة العمل 

حمدد ٕال�داد  جبدول زمينالحظت فرقة العمل املعنية �لوضع القانوين ٔأنه من السابق ٔ�وانه ٔأن يمت وضع خطة معل  .10
فق �ىل فئات أ��داث للعمل حىت تت�دول زمين مناقشاهتا بدون و�� س�تواصل فرقة العمل اقرتاح هنايئ للمعيار اجلديد. 

 ؤأ�داث معلومات الوضع القانوين الواجب تبادلها.

ويود املكتب ا�ويل ٔأن �شجع ٔأعضاء اللجنة ا��ن مل �شار�وا حىت ا�ٓن يف فرقة العمل املعنية �لوضع القانوين ٕاىل  .11
 �رش�يح ممثلهيم.

ٕان اللجنة مدعوة ٕاىل إال�اطة �لام بنتاجئ  .12
معل فرقة العمل املعنية �لوضع القانوين وتقر�ر 

فرقة العمل، كام هو موحض يف هذه  املرشف �ىل
 الوثيقة.

 

 ]هناية الوثيقة[
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