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  أالمانة ٕاعدادمن وثيقة 

تقامس العمل الوالGت املتحدة أالمريكية خبصوص و  ي اململكة املتحدةحيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل اقرتاح قدمه وفد .1
 .بني املاكتب من أجل حتسني ٔاوجه كفاءة نظام الرباءات

ٕان ٔاعضاء اللجنة ا]امئة املعنية بقانون  .2
لرباءات) مدعوون ٕاىل النظر يف الرباءات (جلنة ا

 حمتوى املرفق.

  [ييل ذg املرفق]
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 املرفق
  بشأن تقامس العمل بني املاكتب من أجل حتسني ٔاوجه كفاءة نظام الرباءات اقرتاح

  الوالGت املتحدة أالمريكيةو  وفدي اململكة املتحدة اقرتاح قدمته

قدم وفد الوالGت املتحدة أالمريكية ٔاثناء ا]ورة التاسعة عرشة للجنة ا]امئة املعنية بقانون الرباءات (جلنة الرباءات)  .1
 فود حبامس wقرتاح.). وأيد عدد من الو SCP/19/4 (الوثيقة حتسني ٔاوجه كفاءة نظام الرباءاتاقرتاحه بشأن 

واسـتخدام ووافقت اللجنة عىل ٕاجراء معلية حبث عن احلقائق ف� خيص برامج تقامس العمل بني ماكتب الرباءات  .2
 املعلومات اخلارجية ٔالغراض البحث والفحص.

العرشين لتقد�ا ٕاىل ا]ورة  SCP/20/8 دو� عضوا ومكتبا ٕاقلمييا للرباءات يف الوثيقة 27وّمجعت أالمانة ردود  .3
 للجنة الرباءات.

أو الكبرية تسـتفيد من  مهنا  أن الكثري من املاكتب عرب العامل سواء الصغرية، يتبّني SCP/20/8 و�سـتعراض الوثيقة .4
وفرتة wنتظار ملعاجلهتا،  وتقليص ترامك طلبات الرباءات ،لتعاون من أجل تفادي ازدواجية العملاو برامج تقامس العمل 

 وحتسني معليات البحث والفحص بشلك عام. والربامج املذكورة مفيدة للماكتب واملودعني وامجلهور العام.

مساهامت قيّمة من الكثري من ا]ول أالعضاء واملاكتب إالقلميية، هناك برامج  SCP/20/8الوثيقة  ولنئ تضمنت .5
لنظام التعاوين إالقلميي مل تتناول ا هذه أالخريةة. ومن بني أالد� عىل ذg ٔان الوثيقها ذكر ت مللتقامس العمل  أخرى

كوادور و�راغواي وبريو وسورينام وأورغواي. إ ) ا±ي وضعته أالرجنتني والربازيل وشـييل وكولومبيا و PROSUR( بروسور
رسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة الطرق ال بعض الرشااكت احلديثة بشأن وعىل نفس املنوال، مل تتطرق الوثيقة ٕاىل 

 .)PPH( �لرباءات

عمل والتعاون املوجودة ونرى ٔانه ال بد من ٕاذاكء وعي ماكتب الرباءات ومسـتخديم نظام الرباءات بربامج تقامس ال .6
 وحتديث ت« املعلومات.

الكثري من الب½ان عرب العامل  ونظرا ٕاىل ا]ور املهم لربامج تقامس العمل والتعاون يف حتسني كفاءة ٔانظمة الرباءات يف .7
 :نقرتح أالنشطة التاليةواحلاجة ٕاىل احلصول عىل معلومات حمّدثة عن ت« الربامج، 

ختصيص صفحة عىل موقع الويبو إاللكرتوين ٔالنشطة تقامس العمل والتعاون بني ماكتب الرباءات. والهدف من   (ٔا)
شطة تقامس العمل والتعاون بني ماكتب الرباءات هذه الصفحة هو مجع معلومات يف ماكن واحد عن مجيع ٔان 

أفضل ، عند الرغبة، مهنا ليك تمتكن ت« املاكتب واملسـتخدمون من معرفة أالنشطة القامئة وwسـتفادة
عن مجيع برامج/ٔانشطة تقامس العمل والتعاون املوجودة بني ماكتب ينبغي لٔالمانة ٔان تبحث و اسـتفادة. 

. وينبغي تقدمي SCP20/8 فحة ؤاالّ تقترص عىل ت« املذكورة يف الوثيقةالرباءات وتضعها عىل ت« الص
ٔايضا أن حتتوى ت« الصفحة عىل معلومات  الروابط واملعلومات أالخرى الوجهية وحتديهثا �نتظام. وينبغي

ٕاحصائية عن برامج/ٔانشطة تقامس العمل والتعاون وعىل معلومات تعزز وحتسن التعاون وتذيك الوعي بت« 
  الربامج.

تقامس العمل والتعاون عىل الصعيد ا]ويل وتنظمي مؤمترات سـنوية عىل هامش دورات جلنة الرباءات بشأن   (ب)
الوطنية وإالقلميية ؤافضل املامرسات وٕاجياد طرق لتحسني اسـتفادة ماكتب امللكية  بغية تشارك التجارب

  الفكرية ومسـتخديم نظام امللكية الفكرية وامجلهور العام من ت« الربامج.
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 وينبغي أن تُنفّذ هذه أالنشطة �سـتخدام موارد الويبو املالية والبرشية املوجودة. .8

 [هناية املرفق والوثيقة]


