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اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة العشرون

جنيف ،من  22اإىل  10يناير 2102

اقرتاح وفود مجهورية كوريا واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية بشأن تقاسم
العمل بني املكاتب من أجل حتسني أوجه كفاءة نظام الرباءات

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .0حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل اقرتاح قدمته وفود مجهورية كوراي واململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية
خبصوص تقامس العمل بني املاكتب من أأجل حتسني أأوجه كفاءة نظام الرباءات.

 .2اإن أأعضاء اللجنة ادلامئة املعنية بقانون
الرباءات (جلنة الرباءات) مدعوون اإىل النظر يف
حمتوى املرفق.
[ييل ذكل املرفق]
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اقرتاح بشأأن تقامس العمل بني املاكتب من أأجل حتسني أأوجه كفاءة نظام الرباءات
اقرتاح قدمته وفود مجهورية كوراي واململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية
 .0قدم وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأثناء ادلورة التاسعة عرشة للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (جلنة الرباءات)
اقرتاحه بشأأن حتسني أأوجه كفاءة نظام الرباءات (الوثيقة  .)SCP/19/4و أأيد عدد من الوفود حبامس الاقرتاح.
 .2ووافقت اللجنة عىل اإجراء معلية حبث عن احلقائق فامي خيص برامج تقامس العمل بني ماكتب الرباءات واس تخدام
املعلومات اخلارجية ألغراض البحث والفحص.
 .1و ّمجعت ا ألمانة ردود  22دوةل عضوا ومكتبا إاقلمييا للرباءات يف الوثيقة  SCP/20/8لتقدهما اإىل ادلورة العرشين
للجنة الرباءات.
 .2وابس تعراض الوثيقة ّ ،SCP/20/8
يتبني أأن الكي ر من املاكتب عرب العا م سواء الصي رة مهنا أأو الكب رة تس تفيد من
برامج تقامس العمل والتعاون من أأجل تفادي ازدواجية العمل ،وتقليص ترامك طلبات الرباءات وفرتة الانتظار ملعاجلهتا،
وحتسني معليات البحث والفحص بشلك عام .والربامج املذكورة مفيدة للماكتب واملودعني وامجلهور العام.
 .5ولنئ تضمنت الوثيقة  SCP/20/8مساهامت قيّمة من الكي ر من ادلول ا ألعضاء واملاكتب ا إلقلميية ،هناك برامج
أأخرى لتقامس العمل  م تذكرها الوثيقة .ومن بني ا ألدةل عىل ذكل أأن هذه ا ألخ رة  م تتناول النظام التعاوين ا إلقلميي
بروسور ( )PROSURاذلي وضعته ا ألرجنتني والربازيل وش ييل وكولومبيا وإاكوادور وابراغواي وب رو وسورينام و أأورغواي.
وعىل نفس املنوال  ،م تتطرق الوثيقة اإىل بعض الرشااكت احلديثة بشأأن الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة
ابلرباءات (.)PPH
 .6ونرى أأنه ل بد من اإذاكء وعي ماكتب الرباءات ومس تخديم نظام الرباءات بربامج تقامس العمل والتعاون املوجودة
وحتديث تكل املعلومات.
 .2ونظرا اإىل ادلور املهم لربامج تقامس العمل والتعاون يف حتسني كفاءة أأنظمة الرباءات يف الكي ر من البدلان عرب العا م
واحلاجة اإىل احلصول عىل معلومات حمدّثة عن تكل الربامج ،نقرتح ا ألنشطة التالية:
( أأ) ختصيص صفحة عىل موقع الويبو الإلكرتوين ألنشطة تقامس العمل والتعاون بني ماكتب الرباءات .والهدف من
هذه الصفحة هو مجع معلومات يف ماكن واحد عن مجيع أأنشطة تقامس العمل والتعاون بني ماكتب الرباءات
ليك تمتكن تكل املاكتب واملس تخدمون من معرفة ا ألنشطة القامئة والاس تفادة مهنا ،عند الرغبة ،أأفضل
اس تفادة .وينبيي ل ألمانة أأن تبحث عن مجيع برامج /أأنشطة تقامس العمل والتعاون املوجودة بني ماكتب
الرباءات وتضعها عىل تكل الصفحة و أأ ّل تقترص عىل تكل املذكورة يف الوثيقة  .SCP20/8وينبيي تقدمي
الروابط واملعلومات ا ألخرى الوجهية وحتديهثا ابنتظام .وينبيي أأيضا أأن حتتوى تكل الصفحة عىل معلومات
اإحصائية عن برامج /أأنشطة تقامس العمل والتعاون وعىل معلومات تعزز وحتسن التعاون وتذيك الوعي بتكل
الربامج.
(ب) وتنظمي مؤمترات س نوية عىل هامش دورات جلنة الرباءات بشأأن تقامس العمل والتعاون عىل الصعيد ادلويل
بيية تشارك التجارب الوطنية وا إلقلميية و أأفضل املامرسات وإاجياد طرق لتحسني اس تفادة ماكتب امللكية
الفكرية ومس تخديم نظام امللكية الفكرية وامجلهور العام من تكل الربامج.
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وينبيي أأن تُنفّذ هذه ا ألنشطة ابس تخدام موارد الويبو املالية والبرشية املوجودة.
[هناية املرفق والوثيقة]

