
 

 

A 

CWS/5/16 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2017 أأبريل 13التارخي: 

 
 
 

 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 اخلامسةالدورة 
ىل  29جنيف، من   2017يونيو  2مايو اإ

 
 

 إنشاء مهمة إلعداد توصيات لفائدة سجالت الرباءات الوطنية واإلقليمية

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

ا ورد من مبعلام  ، 2016يف مارس عمتعة دجددا  يف دورهتا الرابعة امل  ،(املعايري جلنة)املعنية مبعايري الويبو اللجنة أأحاطت  .1
قلمييالرباءات متطلبات جسالت بشأأن معلومات الامتس و من  (PDGفريق واثئق الرباءات )  جلنةوافقت . و ةالوطنية والإ

ص واخلطط املس تقبلية فامي خي والوظائف، بصفة خاصة، عىل مجع ممارسات ماكتب امللكية الصناعية بشأأن احملتوى املعايري
من املكتب ادلويل املعايري جلنة العمتست (. وعالوة عىل ذكل، CWS/4BIS/6 جسالت براءاهتا )انظر املرفق الثالث للوثيقة

دراجه يف برانمج معلها. )انظر الفقرةأأجل  مناحلالية ح ملهمة جديدة يف دورهتا تقدمي اقرتا من  75 اإ
 (.CWS/4BIS/16 الوثيقة

 الوصف التايل:ذات  52 ، تقرتح الأمانة املهمة اجلديدة رمقاملعايري جلنةلهذا القرار الصادر عن  ووفقا   .2

عداد توصيات ل عن حمتوى  دراسة اس تقصائيةو جسالت الرباءات اليت تنرشها ماكتب امللكية الصناعية؛ فائدة "اإ
 اممارساهتص عن اخلطط املس تقبلية فامي خي جسالت الرباءات اليت تنرشها ماكتب امللكية الصناعية، فضال   ووظائف

 ".السجالت تكل نرشاملتعلقة ب 

نشاء فرقة معل جديدة )فرقة  وتقرتح الأمانة أأيضا   .3  .52 ملهمة املقرتحة رمقاب للقيامسجالت الرباءات( املعنية ب عمل الاإ

ىل أأن املكتب ادلويل وجتد .4 رباءات" هبدف تيسري التحقق من الوضع القانوين ال تجسال"بوابة  اس تحدثر الإشارة اإ
السجالت الوطنية خملتلف من للرباءات وما يتصل بذكل من متديدات مدة الرباءات عن طريق جتميع املعلومات ذات الصةل 

التايل:  عنوانال يف ( ومتاحة PATENTSCOPE) "ءاتركن الربا"يف  ُمددجة الولايت القضائية. وهذه البوابة
http://www.wipo.int/branddb/portal/portal.jsp. 
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ىل أأن  وجتدر الإشارة أأيضا   .5 لإعداد اقرتاح لتبادل بياانت الوضع  47 أأنشأأت يف دورهتا الثالثة املهمة رمقاملعايري جلنة اإ
 املهمة. ونتيجة   تكللقيام ب وأأنشأأت فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين ل صناعية، ماكتب امللكية ال بني القانوين للرباءات 

مملناقشات فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين،  ىل  قُد ِّ أأن الوضع القانوين و بشمعيار جديد للويبخبصوص اقرتاح املعايري  جلنةاإ
 (.CWS/5/8 يك تنظر فيه يف دورهتا احلالية )انظر الوثيقةللرباءات 

التوصيات اخلاصة بسجالت الرباءات اليت تنرشها حيامن تضع  –فرقة العمل اجلديدة املقرتحة راعي وتقرتح الأمانة أأن ت .6
عة املعارف –ة يصناع ماكتب امللكية ال   فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين.معل الرباءات ونتاجئ  تبوابة جسال من املُجم 

ن جلنة .7 ىل:امل اإ  عايري مدعوة اإ

 ؛هذه الوثيقةضمون مب علام  الإحاطة  )أأ(

م يفالنظر يف الاقرتاح املُ و  )ب(  2 الفقرات قدَّ
 .واختاذ قرار بشأأنهأأعاله  6و 3و

 ]هناية الوثيقة[
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