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ية: األصل ز  باإلنكلي 
  2021 أكتوبر  11 التاري    خ: 

 المعنية بمعايير الويبواللجنة 

 التاسعةالدورة 
 2021 نوفمي   5إىل  1جنيف، من 

ي المرحلة 
اءات فز  الوطنية )اإلقليمية(معلومات عن دخول الطلبات الدولية المنشورة بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الير

 المكتب الدولي  وثيقة من إعداد 

 للمهمة رقم  ترصد اللجنة المعنية بمعايي  الويبو  .1
ً
(، وفقا ، "إدراج المعلومات عن دخول الطلبات الدولية 23)لجنة المعايي 

ي قواعد البيانات". 
ز
ي المرحلة الوطنية )اإلقليمية( ف

ز
اءات، وعدم دخولها، حسب الحال، ف  المنشورة بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الير

ز عن التق  كل سنتي 
ً
ي للمكتب الدولي أن يقدم تقريرا

ي تلك المهمة إل اجتماعات لجنة المعايي  )انظر الوثيقة وينبغز
ز
دم المحرز ف

CWS/3/12  من الوثيقة  73والفقرةCWS/3/14 .) 

ي دورتها السادسة أن  .2
ز
لزمت  المكاتب المعّينةوأشارت لجنة المعايي  ف

ُ
بإخطار  95.1، بناء عىل القاعدة 2017يوليو  1منذ أ

ي تدخل المرحلة الوطنية لديها. 
 نظما  وضعكما أشارت لجنة المعايي  إل أن المكتب الدولي   المكتب الدولي بشأن الطلبات الدولية الت 

ها لجمع هذه المعلومات  ي لر موقع ال، كما تم تعزيز تسليم وإبراز بيانات دخول المرحلة الوطنية من خالل ونشر
ونز اءات كناإللكي  : الير

https://patentscope.wipo.int/search/ar/structuredSearch.jsf  يل مجموعات بيانات ز المرحلة  دخولحيث يمكن تيز
ي االعتبار . CSV بنسقالوطنية 

ز
اءات وتوافر البيا وأخذا ف ي لموقع النات من خالل القاعدة الجديدة لمعاهدة الير

ونز اءات، اإللكي  ركن الير
ح المكتب الدولي وقف مهمة  ضت. 23رقم  لجنة المعايي  اقي  ا ألوانه  23لجنة المعايي  عىل أن وقف المهمة رقم  واعي 

ً
قد يكون سابق

ي عام  أخرى لدورةوأن المهمة يجب أن تستمر 
ز
من  184إل  181من والفقرات  CWS/6/30. )انظر الوثيقة 2020قبل التوقف ف

 . (CWS/6/34الوثيقة 

اءات من و  .3 يل بيانات دخول المرحلة الوطنية لمعاهدة الير ز ي  موقعاليمكن حالًيا تيز
ونز ي ل اإللكي 

ز
اءات المذكور أعاله ف ركن الير

ي "
ا لمجموعة البيانات الكاملة، تتوفر بيانات و أيام".  7" و "آخر الكلمجموعت 

ً
اءات  82عند إعداد هذه الوثيقة، وفق ي ركن الير

ز
مكتًبا ف

 فقط بيانات عام  43وقدمت 
ً
ز : 2021مكتبا اليا وكندا وسويشا والصي  اإلمارات العربية المتحدة وأرمينيا وأنغوال والنمسا وأسي 

اءات وإسبانيا وفنلندا والمملكة المتحدة وجورجيا  ي للير ي والدانمرك والمكتب األورونر
وكرواتيا والجمهورية التشيكية وألمانيا وجيبون 

و  نيكاراغوا و  المكسيكو  وجمهورية مولدوفا  وكزاخستانوجمهورية كوريا وهنغاريا وإرسائيل والهند واليابان  وي    ج وبي 
ز وبولندا و واليز الفلبي 

المتحدة األمريكية والواليات  أوكرانيا و وتايلند وتركيا   وسنغافورة وسلوفاكيا  ورومانيا ورصبيا واالتحاد الروسي والعربية السعودية والسويد 
 . ا يشجع المكتب الدولي المكاتب عىل تقديم بيانات دخول المرحلة الوطنية الخاصة بهوزامبيا. و 
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ز النفاذ بموجب معاهدة التعاون بشأن  .4 ط الجديد بشأن توفي  بيانات الدخول إل المرحلة الوطنية قد دخل حي  ولما كان الشر
اءات، وكانت البيانات متاحة للجمهور ع ح األمانة وقف المهمة رقم الير اءات، تقي  ي لركن الير

ونز  . للجنة المعايي   23ىل الموقع اإللكي 

5.  :  إن لجنة المعايي  مدعوة إل ما يىلي

 محتوى هذه الوثيقة؛ ب اإلحاطة علما   (أ)

اح وقف المهمة رقم  (ب) ي اقي 
، كما 23النظر فز
ي الفقرة 

ز فز  ؛ أعاله 4هو مبي 

 
 
 [نهاية الوثيقة]
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