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إنشاء مهمة من أجل وضع شروط توفري املعلومات اخلاصة بالوضع القانوني من قبل مكاتب 
  الصناعية امللكية
  ٔالمانةا من ٕاعدادوثيقة 

عىل اقرتاح لوضع معيار جديد للويبو بشأن تبادل ماكتب امللكية الصناعية لبيا:ت الوضع  CWS/3/7 حتتوي الوثيقة .1
 القانوين للرباءات. وقدم املكتب ا_ويل ذ\ ]قرتاح لتنظر فيه اللجنة املعنية مبعايري الويبو (اللجنة) وتوافق عليه.

" يف XML ) الوثيقة املعنونة "الوضع القانوين ينتقل ٕاىل لغة الرتمزي املوسعةEPO(  املكتب أالورويب للرباءاتؤاعد  .2
 ٕاطار ]قرتاح املذكور. وترد تv الوثيقة مكرفق لهذه الوثيقة لتنظر فهيا اللجنة.

ٕاىل  مدعوةملعنية مبعايري الويبو ٕان اللجنة ا .3
إالحاطة علام بتعليقات املكتب أالورويب للرباءات 

 فق هذه الوثيقة.الواردة يف مر 

[ييل ذ\ املرفق]
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ANNEX 

 املرفق

        

        

        XMLXMLXMLXML    الوضع القانوين ينتقل ٕاىل لغة الرتمزي املوسعةالوضع القانوين ينتقل ٕاىل لغة الرتمزي املوسعةالوضع القانوين ينتقل ٕاىل لغة الرتمزي املوسعةالوضع القانوين ينتقل ٕاىل لغة الرتمزي املوسعة

  )EPOوثيقة من ٕاعداد املكتب أالورويب للرباءات (

 مقدمة .1
الوضع القانوين ٔالي معيار. ولهذا فٕان معاجلهتا قد تكون مرهقة. وكثريا ما يشدد القطاع  عنال خيضع حاليا تبادل املعلومات 
يف عدة القطاع الصناعي  ودعا. ٕاىل ٔاقىص درجة ممكنة  اجلة واسـتخدام املعلوماتلتحسني معالصناعي عىل أمهية وضع معايري 

الويبو واملكتب أالورويب للرباءات ٕاىل اختاذ إالجراءات الالزمة لتقدمي معلومات ٔافضل عن الوضع القانوين.  مناسـبات
  بادل تv املعلومات.معيار متفق عليه لت وضع واخلطوة أالوىل حنو معلومات ٔافضل عن الوضع القانوين يه 

  واسـتفاد املكتب أالورويب للرباءات من حتديث وضعه القانوين ليجري حتليال للبيا:ت املتاحة من ٔاجل بلورة منوذج عام.

  ويتضمن هذا التقرير ما توصل ٕاليه املكتب أالورويب للرباءات من اسـتنتاجات.

 تخريطة طريق املكتب أالورويب للرباءا .2
  البيا:ت  1.2

ب¨ا. ويبّني حتليل  INPADOC (61( بشأن الوضع القانوين للرباءات اعدة بيا:ت املكتب أالورويب للرباءاتتغطي ق
  ثراء البيا:ت ودرجة التفصيل فهيا.مدى البيا:ت اختالفات كبرية بني الب¨ان فª خيص 

  وال يسمح النظام احلايل كذ\ �السـتفادة من بعض البيا:ت بشلك اكمل.

  ذجالمنو   2.2
من ٔاجل تثبيت دقيق للبيا:ت املسـتلمة. ومن الواحض ٔانه ٕاذا نظر:  بشلك صارم هو حتديد بنيات للبيا:تٕان التوجه احلايل 

ٕاىل نظامنا احلايل وٕاىل ]ختالفات بني الب¨ان فª خيص إالجراءات القانونية ومدى ثراء البيا:ت ودرجة التفصيل فهيا، 
  لصارم عىل البيا:ت احلالية.ميكن تطبيق هذا الهنج ا فال

وبناء عىل ما سـبق، فٕان املكتب أالورويب للرباءات يتجه حنو هنج تدرجيي. ويقرتح كخطوة ٔاوىل وضع منوذج انتقايل ميكّن 
  رتم يف وقت الحق متطلبات الرصامة واجلودة العالية.حت بيا:تاملشاركني من التقدم عىل ¿ل حنو 

رباءات يعمل عىل تصممي المنوذج ]نتقايل يف السـنة أالخرية ويسـتخدم يف ذات الوقت البيا:ت املتاحة وظل املكتب أالورويب لل
يستبعد  بشأن تصنيف ٔاحداث الوضع القانوين. وال ST.17 ٔالغراض التثبيت. ويقرتح المنوذج هنجا مر: قامئا عىل معيار الويبو

  أالصناف. ٔالغراض التصنيف ٕاىل مراجعة ST.17 ط ملعيار الويبواملكتب أالورويب للرباءات ٔان يؤدي ]سـتخدام النش

  قرتح ]نتقال ٕاىل منوذج ٔاكرث رصامة.ويف مرحÐ الحقة، يُ 

  إالطار الزمين للتنفيذ  3.2
  .2014وٕاطالق المنوذج عىل نطاق واسع يف سـنة  2013يريم املكتب أالورويب للرباءات ٕاىل ٕاجراء اختبار يف سـنة 

 توصية الويبو .3
املكتب أالورويب للرباءات مببادرة فتح نقاش حول املعلومات عن الوضع القانوين ويدمع ٕاجراء مزيد من املناقشات  يرحب

عىل مسـتوى فرقة العمل. ويرى املكتب أالورويب للرباءات ٔان السبيل املناسب للميض قدما هو ]سـتفادة من املنتدÚت 
، مما سيسمح ST.36 عمل املوجودة مثل فرقة العمل املعنية مبعيار الويبوالقامئة ومن مثة ٕاحاÜ هذا املوضوع ٕاىل فرق ال

�النتفاع ٕاىل أقىص حد ممكن من إالطار القامئ. وميكن ٕادراج هذه املهمة يف جدول ٔاعامل فرقة العمل املذكورة يف الربع الثاين 
 .2013من سـنة 

 [هناية املرفق والوثيقة]
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