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  تقريرال

 ا2ي اعمتدته اللجنة

        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

 .2013 ٔابريل 19ٕاىل  15يف الفرتة من ثالثة ل عقدت اللجنة املعنية مبعايري الويبو (اللجنة) دورهتا ا .1

 واكنت اWول التالية أالعضاء يف الويبو ٔاو يف احتاد �ريس محلاية امللكية الصناعية ٔاو يف لكهيام ممثH يف GجFع: .2
 -وٕايران (مجهورية  وأوكرانيا ندونيسـيا ؤانغوالإ و  اؤاسرتاليا وٕاكوادور ؤاملاني اسـبانيإ و  وأالرجنتني وأالردن Gحتاد الرويس

 وبوتسواs وبوركينا فاسو وبولندا وبنن وبp وبر�دوس وبلجياك وبنغالديش والربازيل وٕايطاليا و�راغواي يرلنداوإ  إالسالمية)
 واWامنرك وجيبويت وجورجيا وجنوب ٔافريقيا وامجلهورية اWومينيكية ومجهورية كور} وامجلهورية التشـيكية واجلزائر وبيالروس

 والفلبني وفرنسا وغينيا وغوات�ال والصني ورصبيا وشـييل وسويرسا والسويد اكالن ورسي وزمبابوي وزامبيا ورومانيا
ديفوار وكوسـتارياك وكولومبيا وليتوانيا ومالزي} ومدغشقر ومرص  البوليفارية) وفنلندا وكندا وكوت –وفزنويال (مجهورية 

امنار والمنسا وهاييت والهند والوال}ت املتحدة واملغرب واملكسـيك واململكة العربية السعودية واململكة املتحدة وموsكو ومي
 ).68( أالمريكية واليا�ن والمين واليوsن

واملنظمة أالوروبية االٓسـيوية Gحتاد أالفريقي وشارك يف اWورة بصفة أعضاء يف اللجنة ممثلو املنظامت التالية:  .3
ومكتب براءات Gخرتاع �لس ت Wويل لالتصاالاوGحتاد وGحتاد أالورويب للرباءات واملكتب أالورويب للرباءات 

 .)6( التعاون Wول اخلليج العربية

 ) بصفة مراقب.PDG) ومجموعة العمل امللكفة بوªئق الرباءات (HEPوشارك لك من برsمج الصحة والبيئة ( .4
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يف امجلعية العامة لصادر عن اقرار لمن الب±ان أالقل منوا ٔاو الب±ان النامية وفقا لسـتة وفود لت الويبو مشاركة وموّ  .5
 . وترد قامئة املشاركني يف املرفق أالول لهذا التقرير.2011 عام

  : افتتاح اWورةمن جدول أالعامل 1البند 
ؤاكّد ٔامهية تبعات القرارات اليت تتخذها  افتتح اWورة املدير العام للويبو السـيد فرانسس غري ورحب �ملشاركني .6

ٕاطار  يف املعاجلةرض بشأن القضا} العالقة التوصل ٕاىل حل توفيقي مُ  عىلعامة، وّجشعهم اللجنة من حيث السـياسة ال
 املناقشات غري الرمسية.

  من جدول أالعامل: انتخاب الرئيس وsئبيه 2البند 
 يسة.انتخبت اللجنة �ٕالجامع السـيدة ٔاوكساs �ركيتا (أوكرانيا) رئيسًة والسفري ٔالفريدو سوسكوم (بp) sئبا للرئ  .7

 يل لوبيس سوالsس، رئيس قسم املعايري، Íمة ٔامني اWورة.وتوىل السـيد ٔاخن  .8

  من جدول أالعامل: اعFد جدول أالعامل 3البند 
ليصبح  4 . واتفقت اللجنة عىل مراجعة عنوان البند.CWS/3/1 Prov ٕاىل الوثيقة يف البدايةاستندت املناقشات  .9
ُ ول متباد× بشأن املسائل العالقةحلمشاورات غري رمسية للموافقة عىل يأيت: " كام رش جدول أالعامل املعّدل كوثيقة "، مث ن
املعدل مفتوحا ملزيد من املشاورات غري الرمسية مع  4 . وقررت اللجنة ٔان يظل �ب نقاش البند.CWS/3/1 Rev برمق

مرشوع جدول أالعامل معمتدا من اللجنة  اعتربتوٕاذ سوسكوم.  ، السفرية، يقودها sئب الرئيسمجيع وفود الب±ان املهمتة
، �نتظار نتاجئ املشاورات غري قشة البنود الواردة يف جدول أالعامل املؤقتا�ب مؤقت، فقد قررت مواصH اWورة مبن

  املعدل. 4  لبندالرمسية حول ا

من جدول أالعامل عىل  4 قت اللجنة عىل تعديل البندعقب املشاورات غري الرمسية اليت أجراها sئب الرئيسة، اتف .10
من  5 النحو التايل: "مشاورات غري رمسية للموافقة عىل حلول متباد× بشأن املسائل العالقة، وفقا للجمH أالخرية من الفقرة

وصدرت  بشأن املشاورات غري الرمسية CWS/3/2 Add عىل الوثيقة ٕاضافية". واãدخلت تعديالت CWS/2/13 الوثيقة
صدرت يف صيغة معّد× ٔاخرى جدول أالعامل مرشوع يف واãشري ٕاىل هذه الوثيقة أالخرية  CWS/3/2 Add.1 حتت الرمز
 (انظر املرفق الثاين لهذا التقرير). CWS/3/1 Rev.1 حتت الرمز

القضا}  منٔاي وفد  وحتدث وفد اجلزائر �مس مجموعة الب±ان أالفريقية وقال ٕان اعFد جدول أالعامل ال خيل مبوقف .11
العالقة يف املسـتقبل، ؤاضاف ٔان ا�موعة حتتفظ حبق ٕاضافة بند جديد يف جدول أالعامل بشأن آلية التنسـيق يف دورات 

 مقبH للجنة.

 Gسالمية) البيان ا2ي ٔادىل به وفد اجلزائر �مس مجموعة الب±ان أالفريقية. -ودمع وفد ٕايران (مجهورية  .12

هذا البند اWامئ يف جدول  دراجالٕ رضورة  ةا�موعة ال ترى ٔاي �مس ا�موعة �ء مشريا ٕاىل أنّ وحتدث وفد بلجياك  .13
 أالعامل كام اقرتحته مجموعة الب±ان أالفريقية.

 بيد أنّ  ،اللجنة توصلت يف اللحظات أالخرية ٕاىل اتفاق يدعو �ٔالساس ٕاىل ٕاعادة التفاوض ؤاوحض وفد ٕاسـبانيا ٔانّ  .14
يف املنظمة. و�لنظر ٕاىل لك  مبجر}ت أالمورخشص غري ممل  عىلبطريقة يكتنفها الغموض ٔاو يصعب فهمها ذø االتفاق صيغ 

 ض العمل التقين للجنة للهتديد، فٕانّ اجلهود اليت بذلهتا اللجنة وأالمانة واخلرباء والوفود عىل طول أالسـبوع وٕاىل اسـمترار تعرّ 
 الفائدة من ٕاهدار لك هذا الوقت واجلهد للتوصل ٕاىل هذه النتيجة فقط.اللجنة ينبغي لها أن تنظر يف  الوفد يرى ٔانّ 
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املسائل  عىلوطلب وفد الربازيل أن يُذكر يف ملخص الرئيس وتقرير اWورة احلالية للجنة عدم التوصل ٕاىل أي اتفاق  .15
� املسائل يف دورهتا املقبH عىل اللجنة أن جتري مناقشات ٕاضافية حول ت من جدول أالعامل. وقال ٕانّ  4 العالقة حتت البند

 لمسائل العالقة.ل ٕان مل تتوصل امجلعية العامة ٕاىل حل 

 ؤاعرب وفد الهند عن تأييده للبيان ا2ي أدىل به وفد اجلزائر �مس مجموعة الب±ان أالفريقية. .16

ل أالعامل كام يه ؤاحاطت اللجنة علام �لبياsت املذكورة ٔاعاله واعمتدت �ٕالجامع الصيغة أالخرى املعد× جلدو  .17
 .CWS/3/1 Rev.1 واردة يف الوثيقة

  العروض
: عىل موقع الويبو إاللكرتوين منالعروض املُقدمة يف هذه اWورة ووªئق العمل ميكن Gطالع عىل  .18

etails.jsp?Meeting_id=29042http://www.wipo.int/meetings/en/d. 

  املناقشات وGسـتنتاجات والقرارات
 1979 ٔاكتوبر 2 سبمترب ٕاىل 24وفقا ملا قررته الهيئات الرئاسـية للويبو يف سلسH اجFعاهتا العارشة املنعقدة من  .19

(القرارات والتوصيات  )، يتضمن تقرير هذه اWورة اسـتنتاجات اللجنة فقطAB/X/32من الوثيقة  52و 51 الفقرتني انظر(
ر حتفظ عىل ٔاي واالٓراء وما ٕاىل ذø) وال يتضمن، عىل وجه التحديد، بياsت أي مشارك، ٕاال ٕاذا اãبدي حتفظ ٔاو ُكرّ 

  للجنة بعد التوصل ٕاليه.اسـتنتاج معّني 

قا للجمH أالخرية من من جدول أالعامل: مشاورات غري رمسية للموافقة عىل حلول متباد× بشأن املسائل العالقة وف 4البند 
  CWS/2/13الوثيقة  من 5 الفقرة

 .CWS/3/2 Add.1وCWS/3/2 Add و CWS/3/2 الوªئقاستندت املناقشات ٕاىل  .20

ؤاجرى sئب الرئيسة مشاورات غري رمسية مبوازاة مع اجللسات العامة هبدف املوافقة عىل حلول متباد× بشأن  .21
لعالقة بني اللجنة وتوصيات جدول ٔاعامل التمنية والشؤون التنظميية والنظام سـ� آلية التنسـيق وا املسائل العالقة، وال

اWاخيل اخلاص. واستندت املناقشات ٕاىل اقرتاحات شفهية ٔاو كتابية، مبا فهيا ت� اليت قدمهتا مجموعة ب±ان ٔاورو� الوسطى 
الهند. ؤاطلع sئب الرئيسة الوفود و  الربازيلو  والاكرييب±ان ٔامرياك الالتينية ومجموعة ب ومجموعة الب±ان أالفريقية ودول البلطيق

الوفود عىل  عىل نتاجئ املشاورات غري الرمسية وأشار ٕاىل ٕاحراز تقدم حنو ٕاجياد حلول رمغ عدم التوصل ٕاىل أي اتفاق. وحثّ 
 احلفاظ عىل ما حتقق يف املناقشات.

اللجنة وتقدميه ؤان حتيل ٕاىل امجلعية العامة الFسا من  واتفقت اللجنة عىل أن تطلب الرئيسة من أالمانة ٕاعداد تقرير .22
اللجنة تدعو فيه امجلعية العامة ٕاىل تقدمي ٔاية توجهيات ف� خيص معلها املقبل عىل املسائل العالقة وفقا للجمH أالخرية من 

 .CWS/2/13 من الوثيقة 5 الفقرة

  ST.9من جدول أالعامل: مراجعة معيار الويبو  5البند 
مرسد و ST.9 راجعة معيار الويبوملاقرتاحات اليت تضمنت  CWS/3/3  الوثيقةٕاىل ات ندت املناقشاست  .23

 .(املرسد) املصطلحات املتعلقة مبعلومات ووªئق امللكية الصناعية

 واملرسد. ST.9 مراجعة معيار الويبوؤاحاطت اللجنة علام �لFس املكتب أالملاين للرباءات والعالمات التجارية  .24

نظام أالرقام املتفق علهيا دوليا يف حتديد البياsت متدت اللجنة التعاريف املعد× التالية لرموز واع  .25
 ):98( وتعريف الرمز اجلديد )95) و(93) و(92( الببليوغرافية
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"�لنسـبة ٕاىل شهادة امحلاية التمكيلية، رمق ٔاول ترصحي وطين بطرح املنتج يف السوق �عتباره   ):92( •
 "أو منتجا محلاية النبا(ت و(رخي هذا الترصحي. منتجا دوائيا

"�لنسـبة ٕاىل شهادة امحلاية التمكيلية، رمق ٔاول ترصحي بطرح املنتج يف السوق �عتباره منتجا  ): 93( •
عند  وب± املنشأ  ،دوائيا أو منتجا محلاية النبا(ت داخل جامعة اقتصادية ٕاقلميية و(رخي هذا الترصحي

 "Gقتضاء.

طلب للحصول عىل شهادة بشأنه "امس املنتج احملمي مبوجب الرباءة أالساسـية وا2ي ٔاودع  ): 95( •
 "حامية تمكيلية ٔاو لمتديد شهادة امحلاية التمكيلية ٔاو منحت شهادة امحلاية التمكيلية.

رتة بطلب متديد الفرتة وبرفض متديد الف املتعلق التارخي"�لنسـبة ٕاىل شهادة امحلاية التمكيلية،   ):98( •
 ".وحساهبا من جديد

ملعيار  2 �لتغيريات التحريرية اليت ينبغي ٔان يدخلها املكتب اWويل عىل احمللقكذø ؤاحاطت اللجنة علام  .26
 .ST.9 الويبو

ووافقت اللجنة عىل التعريف املراجع ملصطلح "شهادة امحلاية التمكيلية" يف املرسد، الوارد يف املرفق الثالث  .27
 من هذا التقرير.

الفقرة الثانية من التعريف املُراجع ملصطلح "شهادة امحلاية التمكيلية" يف املرسد، اليت تتناول  ارت اللجنة ٕاىل أنّ وأش .28
متديد شهادة امحلاية التمكيلية �لنسـبة للمنتجات اWوائية املسـتخدمة يف طب أالطفال، ميكن توسـيع نطاقها يف مراجعة قادمة 

øللمعيار ٕاذا دعت الرضورة ٕاىل ذ. 

  ST.14من جدول أالعامل: تقرير مرحيل عن مراجعة معيار الويبو  6البند 
 .ST.14 مراجعة معيار الويبويل عن التقرير املرحاملتضمنة  CWS/3/4استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .29

ٔابلغ املشاركني ، الوثيقة املذكورة ٔاعاله و ST.14 ملعيارعىل فرقة العمل املعنية �وقدم املكتب اWويل، بصفته املرشف  .30
اصة مبراجع الرباءات غري عداد توصيات خإ و  وز الفئاتأن مراجعة تعاريف رمبنتاجئ املناقشات اليت ٔاجرهتا فرقة العمل بش

 .ST.14 سـنداهتا، والهنج املُتبّع يف تنفيذ معيار الويبو املراجع

 ؤاحاطت اللجنة علام �لتقرير املرحيل للمرشف عىل فرقة العمل. .31

 .ST.14 من معيار الويبو 14 يف الفقرة" I" و"N كذø �التفاق املؤقت بشأن ٕادراج الفئتني "ؤاحاطت علام .32

" ٕاىل فرقة العمل حل توافقي معقول. ووافقت اللجنة عىل Xٕاحا× مسأ× مراجعة تعريف الفئة " واعتربت ٔانّ  .33
، عىل ذاته ، يف الوقتتركّزو  CWS/3/4 (أ) من الوثيقة7  ز فرقة العمل عىل Gقرتاح الوارد يف الفقرةٔان تركّ 

 pانتقالية حي Hسـتعداد ملرحGاسـتخدام هذه الفئات الثالث، ٔاي " ميكنX"و "N"و "I "وينبغي لفرقة �لتوازي .
من  16و 15 يف املالحظة التحريرية املشار ٕالهيا يف الفقرتني وتبيّنهالعمل ٔان تضع تفاصيل هذا Gنتقال وأن 

 أدsه. 39  لفقرةويف ا CWS/3/4 لوثيقةا

 .CWS/3/4 لوثيقةمن ا 10  كام جاء يف الفقرة "Pؤاحاطت اللجنة علام �التفاق املبديئ بشأن مراجعة الفئة " .34
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من  12و 11  (انظر الفقرتني "O" و"Eنتاجئ املناقشة حول تعريف الفئتني"نظرت اللجنة يف و  .35
 .خيار}وفئات ٔاخرى " O"" وEامجلع بني الفئتني" فقت عىل أن يكونوات )،CWS/3/4 لوثيقةا

 الطلب اخلاضع للبحثمطابقا لتارخي  ا(رخي ؤاحاطت اللجنة علام بنتاجئ املناقشة حول Gستشهاد �لوªئق اليت حتمل .36
 ).CWS/3/4 لوثيقةمن ا 14  (انظر الفقرة

ك التوصيات رت وأن تاملشار ٕالهيا يف الفقرة السابقة ز فرقة العمل عىل املسأ× عىل أّال تركّ  اتفقت اللجنةو  .37
 معفئة جديدة ينبغي أن يُقرتح  ةاسـتحداث ٔاي ٔايضا عىل ٔانّ  اتفقت. و ST.14 املعياريه حاليا يف كام املرتبطة هبا 
 د لت� الفئة.تعريف حمدّ 

من  16و 15  (انظر الفقرتني ST.14املراجعة ملعيار الويبو التوصيات تنفيذ حول  اتؤاحاطت اللجنة علام �ملناقش .38
 .)CWS/3/4 لوثيقةا

 16و 15 عىل النحو املقرتح يف الفقرتني ST.14 واتفقت اللجنة عىل الهنج الواجب اتباعه لتنفيذ معيار الويبو .39
املشار ٔان تضع تفاصيل Gنتقال  ST.14 �ملعيار والمتست اللجنة من فرقة العمل املعنية. CWS/3/4 لوثيقةمن ا

 .ة التحريريةيف املالحظ تبيهناؤان ٔاعاله  33  يف الفقرة إالهي

 لٔالخذراجع الرباءات غري سـنداهتا وGقرتاح املقدم ؤاحاطت اللجنة علام بنتاجئ املناقشة حول التوصيات اخلاصة مبَ  .40
 .ري لغة الوثيقة املستشهد هبالتوصيات اخلاصة �الستشهاد �لوªئق بلغات غ�

اسة Gقرتاح املشار ٕاليه التعّمق يف در  ST.14 وطلبت اللجنة من فرقة العمل املعنية �ملعيار .41
 السابقة.  الفقرة يف

  ST.96 من جدول أالعامل: تقرير مرحيل عن ٕاعداد املرفقني اخلامس والسادس، ومراجعة معيار الويبو 7البند 
وتقرير املرشف عىل فرقة العمل الوارد يف  XML4IP ٔاحاطت اللجنة علام بنتاجئ معل فرقة العمل .42

 .CWS/3/5 الوثيقة

نة عىل مواصH العمل عىل ختطيط ٔادوات وتطويرها ٕالجراء حتويل ثنايئ Gجتاه بني اللج  اتفقتو  .43
 XML4IP . وينبغي، يف مرحH أوىل، أن تتوىل فرقة العملST.86ٔاو  ST.66و ST.36و ST.96 الويبو معايري

كتب اWويل ت� . وينبغي ٔان مي� امل ST.86و ST.66و ST.36هذا العمل ٕاىل جانب فرق العمل املعنية �ملعايري 
. ST.86و ST.66و ST.36وفرق العمل املعنية �ملعايري  XML4IP أالدوات ويتوىل صيانهتا مبساعدة فرقة العمل

ٔايضا عىل  اتفقتالتحويل ثنايئ Gجتاه. و  ساعدة عىل وضع ٔادواتامل وفد الوال}ت املتحدة عرض حبت اللجنة بور
 يف دورهتا املقبH.ة اخلاص �ملساعدالنظر جمددا يف ذø الرتتيب 

 .CWS/3/5 من الوثيقة 19و 18 ؤاحاطت اللجنة علام مبا جاء يف الفقرتني .44

 واتفقت عىل عدم ٕاعادة تنظمي فرق العمل املعنية بلغة الرتمزي املوسعة يف الوقت احلايل. .45

من  16 اخلامس يف الفقرةؤاحاطت اللجنة علام بأنّه ينبغي إالشارة ٕاىل املرفق الرابع بدال من املرفق  .46
 .CWS/3/5 الوثيقة
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من جدول أالعامل: تقرير مرحيل عن ٕاعداد معيار جديد للويبو بشأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات وأالحامض  8البند 
  )XMLأالمينية �سـتخدام لغة الرتمزي املوسعة (

معيار جديد للويبو بشأن عرض قوامئ ٕاعداد املرحيل تقرير املتضمنة ال  CWS/3/6  استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة .47
 .)XMLتسلسل النوويدات وأالحامض أالمينية �سـتخدام لغة الرتمزي املوسعة (

ٕالعداد ذø املعيار الطريق التقرير املذكور وخارطة  )SEQLاملرشف عىل فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل (وقدم  .48
 .2013 ملعيار اجلديد جاهزا يف موعد ٔاقصاه سبمترباخلاص �قرتاح G أن يكونلت� اخلارطة،  وفقااجلديد. ومن املفروض، 

، وكذø بأحدث خطة معل ٔاشار ٕالهيا CWS/3/6الوثيقة ؤاحاطت اللجنة علام �ملعلومات الواردة يف مرفق  .49
 املرشف عىل فرقة العمل.

�لوضع القانوين من قبل ماكتب  من جدول أالعامل: ٕانشاء Íمة من ٔاجل وضع رشوط توفري املعلومات اخلاصة 9البند 
  امللكية الصناعية

من ٔاجل وضع رشوط توفري املعلومات Íمة  نشاءاملتضمنة اقرتاحا �ٕ  CWS/3/7استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .50
 .اخلاصة �لوضع القانوين من قبل ماكتب امللكية الصناعية

يف . ونظرت CWS/3/7 Add ردة يف مرفق الوثيقةؤاحاطت اللجنة علام بتعليقات املكتب أالورويب للرباءات الوا .51
الصناعية مضن نطاق املهمة اجلديدة املقرتحة. كام نظرت اللجنة يف ٕاماكنية تناول  والتصامميٕادراج العالمات التجارية استساغة 

 غري أنّ  XML4IP ملفرقة العٔاو  ST.36 ٕاطار ٕاحدى فرق العمل القامئة، أي فرقة العمل املعنية �ملعياراملهمة املقرتحة يف 
 تتوىل املهمة.من فرق العمل القامئة ل فرقة  االٓراء مل ُجتمع عىل

"ٕاعداد اقرتاح من ٔاجل ٕانشاء معيار جديد للويبو ٔالغراض ووافقت اللجنة عىل ٕانشاء املهمة اجلديدة التالية:  .52
تُسـتمكل هذه املهمة، ينبغي توسـيع  لبياsت اخلاصة �لوضع القانوين للرباءات. وحيpاتبادل ماكتب امللكية الصناعية 

 الصناعية." والتصامميGقرتاح ليشمل العالمات التجارية 

�لنظر ٕاىل واتفقت اللجنة عىل أنّه ينبغي، يف املرحH أالوىل، أن تتوىل فرقة معل مسـتقH ٕاعداد التوصيات،  .53
ت� املناقشة أالولية ينبغي، بعد  يجةنت ٕاىل استنادا ا2ي سيُسـتخدم. و  مسـتقH عن النسقلزوم ٔان تكون التوصيات 

 ،øلغة الرتمزي املوسعة (بدعوة فرق العمل املعنية ذXML(  عىل لغة الرتمزي املذكورة.ٕاىل تطبيق النتيجة 

 وعُّني املكتب اWويل مرشفا عىل ت� الفرقة.. فرقة معل جديدة لتويل هذه املهمة فقت اللجنة عىل ٕانشاءووا .54

  امل: اقرتاح وضع معايري الويبو اجلديدة يف جمال العالمات التجاريةمن جدول أالع 10البند 
وضع معايري الويبو اجلديدة يف جمال ب ااقرتاحاملتضمنة  CWS/3/8  استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة .55

 .التجارية  العالمات

ا يف ذø قامئة ، مبCWS/3/8 الوثيقةؤاحاطت اللجنة علام بنتاجئ اWراسـتني Gسـتقصائيتني الواردة يف مرفق  .56
 بشأهنا. ٕاضافيةالسامت االثنيت عرشة املرحشة اليت اقرتحهتا فرقة العمل املعنية مبعايري العالمات التجارية لوضع معايري 

 اللجنة عىل اختيار السمتني املرحشتني أالوليني لوضع معايري بشأهنام وهام:اتفقت و  .57

 .توصية بشأن إالدارة إاللكرتونية للعالمات الصوتية •

 وتوصية بشأن إالدارة إاللكرتونية لعالمات احلركة ٔاو الوسائط املتعددة. •
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العمل اخلاص بوضع معايري مناسـبة للسامت املرحشة العرش أالخرى الواردة اتفقت اللجنة عىل رضورة تعليق و  .58
 وضع املعايري اخلاصة �لسمتني ا@تارتني.ت ري?، CWS/3/8 يف مرفق الوثيقة

فرقة العمل املعنية  حلّ قّررت ٔايضا وحذفها من قامئة ÍاÍا. و  منجزة 46 اعتبار املهمة رمق واتفقت اللجنة عىل .59
 مبعايري العالمات التجارية.

 اللجنة عىل ٕانشاء املهمتني التاليتني:اتفقت و  .60

 ".من معايري الويبو اعيار م ونية للعالمات الصوتية لُتعمتد "ٕاعداد توصية بشأن إالدارة إاللكرت  •

من  اصية بشأن إالدارة إاللكرتونية لعالمات احلركة ٔاو الوسائط املتعددة لُتعمتد معيار "ٕاعداد تو  •
 ".الويبو معايري

، املكتب اWويلرّحبت بعرض طلع �ملهمتني اجلديدتني. و واتفقت اللجنة عىل ٕانشاء فرقة معل جديدة تض .61
 مرشفا عىل ت� الفرقة.ا2ي عُّني 

ُ  هيأان تعرض علديدة اجلفرقة العمل المتست اللجنة من و  .62 جدول  مبا يف ذøنجز، تقريرا مرحليا عن العمل امل
 اللجنة يف دورهتا الرابعة. واحد ٔاو أكرث، لتنظر فيهديد جعيار م لوضع  زمين

  ST.66من جدول أالعامل: تقرير مرحيل عن مراجعة معيار الويبو  11البند 
، CWS/3/9 كام هو وارد يف الوثيقة، ST.66 نية �ملعياراملع  فرقة العملٔاحاطت اللجنة علام بتقرير املرشف عىل  .63

 .PFR ST.66/2013/001/Rev.1واملناقشة حول اقرتاح املراجعة 

عن مراجعة  ST.86من جدول أالعامل: التقرير الشفهـي للمرشف عىل فرقة العمل املعنية �ملعيار  12البند 
  ST.86 الويبو معيار

واملناقشة اليت جترهيا حاليا فرقة  ST.86 للمرشف عىل فرقة العمل املعنية �ملعيار ٔاحاطت اللجنة علام �لتقرير الشفهـي .64
 .PFR ST.86/2013/001 العمل حول اقرتاح املراجعة

  من جدول أالعامل: دراسة اسـتقصائية عن ٔانظمة ترقمي الطلبات 13البند 
بشأن  2012 يف عامة اليت ٔاجريت املتعلقة �Wراسة Gسـتقصائي CWS/3/10  الوثيقةاستندت املناقشات ٕاىل  .65

من  22ٕاىل  18أنظمة ترقمي الطلبات، عقب القرار ا2ي اختذته اللجنة يف دورهتا أالوىل (انظر الفقرات من 
 ).CWS/1/10 الوثيقة

يف  املنشورةاليت تضمنت ما ييل: الردود والنتاجئ املُجّمعة ٕالكرتونيا  Wويل نتاجئ اWراسة Gسـتقصائيةوقدم املكتب ا .66
 CWS/3/10 الوثيقةوتقرير اWراسة Gسـتقصائية الوارد يف مرفق  )WIPOSTADقاعدة بياsت ٕادارة معايري الويبو (

 وطلبات أالولوية.الرباءات ومرشوع الوثيقة املتضمن ٔامثH عىل ٔارقام طلبات 

وافقت عىل نرشه يف و  CWS/3/10 ٔاحاطت اللجنة علام بتقرير اWراسة Gسـتقصائية الوارد يف مرفق الوثيقةو  .67
 (دليل الويبو). دليل الويبو بشأن املعلومات والوªئق املتعلقة �مللكية الصناعيةمن  7 اجلزء

وقال لك من وفد الوال}ت املتحدة أالمريكية ووفد مجهورية كور} ٕانّه سـيوفر املعلومات اخلاصة بب±ه ٕالدراFا يف  .68
 .66مرشوع الوثيقة املشار ٕاليه يف الفقرة 
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ولوية يف دليل وطلبات االٔ الرباءات ٔارقام طلبات عىل ٔامثH رضورة نرش الوثيقة املتضمنة  عىلتفقت اللجنة او  .69
 اسـتكاملها. الويبو عند

ٕاعداد اسـتبيان  ST.10/C فرقة العمل املعنية �ملعيارقراراها ا2ي المتست فيه من دت اللجنة من جديد ؤاكّ  .70
وطلبات أالولوية اليت اكنت ماكتب امللكية الصناعية تسـتخدÍا يف املايض  الرباءات جديد بشأن ٔانظمة ترقمي طلبات
 CWS/1/10الوثيقة  من 22(انظر الفقرة  الشأن يف اWورة املقبH للجنة يف ذøوتقدمي تقرير مرحيل ٔاو اقرتاح 

 ).CWS/3/12 يف مرفق الوثيقة 30  واملهمة رمق

 عن ٕاسداء املشورة وتقدمي املساعدة التقنية لتكوين الكفاءات لفائدة من جدول أالعامل: تقرير املكتب اWويل 14البند 
  ماكتب امللكية الصناعية يف سـياق والية اللجنة املعنية مبعايري الويبو

ٕاسداء املشورة وتقدمي املساعدة  يف جمال 2012 عاميف املكتب اWويل اليت اضطلع هبا نشطة الٔ ٔاحاطت اللجنة علام � .71
سـتكون ٔاساسا للتقرير  CWS/3/11 الوثيقة كفاءات لفائدة ماكتب امللكية الصناعية. واãشري ٔايضا ٕاىل ٔانّ التقنية لتكوين ال
قدت يف ، عىل حنو ما ُطلب خالل دورهتا أالربعني اليت عُ 2013 سبمتربقدم ٕاىل امجلعية العامة للويبو يف املعين ا2ي سـيُ 

 ).WO/GA/40/19 من الوثيقة 190 (انظر الفقرة 2011 أكتوبر

  من جدول أالعامل: النظر يف قامئة Íام اللجنة املعنية مبعايري الويبو 15البند 
املتضمنة قامئة Íام لتحديد برsمج معل اللجنة. وأحاطت اللجنة علام  CWS/3/12الوثيقة استندت املناقشات ٕاىل  .72

 بقامئة املهام الواردة يف مرفق الوثيقة املذكورة.

مع ٕادخال تعديل حتريري عىل  CWS/3/12 الوثيقةاملهام، كام وردت يف مرفق ووافقت اللجنة عىل قامئة  .73
. وينبغي ٕادراج قامئة املهام يف برsمج معل ST.86 ، حيث ينبغي إالشارة ٕاىل معيار الويبو42 من املهمة 5 الفقرة

 االتفاقات اليت بلغهتا اللجنة يف هذه اWورة الثالثة. لبياناللجنة بعد حتديهثا 

ديث املعلومات املتعلقة �ملهام اليت نوقشت خالل اWورة الثالثة للجنة، مبا يف ذø القرارات املُتخذة مضن وبعد حت .74
 من جدول أالعامل، ٔاصبح وضع املهام اكلتايل: 15 البند

  املهام اليت تُعترب ُمنجزة يف هذه اWورة:  (ٔا)

  وتنفيذه. ST.22 لويبوٕاجراء دراسة اسـتقصائية بشأن اسـتخدام معيار ا  :37املهمة رمق 

دراسة مدى مالءمة وضع معايري ٔاخرى يف جمال العالمات التجارية وٕاعداد Gقرتاح   :46املهمة رمق 
لك تطوير جديد، وكذø من اخلاص بذø، مبا يف ذø وصف للحاجة وللفوائد املتوقعة 

  .حسب أالولوية قرتاحاتG ترتيب

   ٕاجنازها:املهام اليت ما زال يتعّني العمل عىل  (ب)

طلبات أالولوية اليت تسـتخدÍا و  الرباءات ٕاعداد دراسة اسـتقصائية بشأن ٔارقام طلبات  :30  املهمة رمق
  ماكتب امللكية الصناعية.

لتعمتدهام اللجنة،  ST.96 ٕاعداد اقرتاح بشأن املرفقني اخلامس والسادس من املعيار  :41املهمة رمق 
  .ST.96 ات الالزمة عىل املعيارد من ٕاجراء املراجعات والتحديثوالتأكّ 
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أالمينية �سـتخدام لغة  حامضض قوامئ تسلسل النوويدات واالٔ صياغة توصية بشأن عر   :44املهمة رمق 
العFدها معيارا للويبو. وينبغي تقدمي اقرتاح بشأن معيار الويبو  )XML( الرتمزي املوسعة

، ٕاضافة ٕاىل ST.25ار الويبو اجلديد ٕاىل جانب تقرير عن وقع املعيار املذكور عىل معي
  .ST.25 التغيريات الرضورية املقرتح ٕادخالها عىل املعيار

  :ST.14مراجعة معيار الويبو   :45املهمة رمق 

من  14 ٕاعداد اقرتاح بشأن مراجعة رموز الفئات املنصوص علهيا يف الفقرة  "1"
 7 دة يف الفقرةمع مراعاة التعليقات ومرشوع Gقرتاحات الوار  ST.14 معيار الويبو

  .CWS/2/6 من الوثيقة 14 ٕاىل 10 والفقرات من

غري سـنداهتا الرباءات مراجع تحديد اخلاصة ب توصيات ال مراجعة  جدوىودراسة   "2"
 ISO 690:2010 مع املعيار اWويل ST.14املستشهد هبا من ٔاجل مواءمة معيار الويبو 

الببليوغرافية وGستشهادات من مبادئ توجهيية بشأن املراجع  – (املعلومات والوªئق
  مصادر املعلومات) وٕاعداد اقرتاح بذø الشأن ٕاذا تبّني ٔان ت� املراجعة مالمئة.

  املهام الرامية ٕاىل ضامن Gسـمترار يف صيانة معايري الويبو:  (ج)

  .ST.36 ضامن مراجعة وحتديث متواصلني ملعيار الويبو  :38املهمة رمق 

  .ST.66 راجعات والتحديثات الرضورية ملعيار الويبوٕاجراء امل  :39املهمة رمق 

  .ST.86 ٕاجراء املراجعات والتحديثات الرضورية ملعيار الويبو  :42املهمة رمق 

  املهام ذات النشاط املتواصل و/ٔاو الطبيعة إالعالمية:  (د)

ءة آليا عىل ٔاساس حتديد جماالت توحيد املقاييس املرتبطة بتبادل البياsت القابH للقرا  :18املهمة رمق 
واملنظمة اWولية لتوحيد  التعاون الثاليثتب ماكطت لها هيئات مثل عات اليت خطّ املرشو

) والهيئات أالخرى املشهورة املعنية IEC) واللجنة الكهروتقنية اWولية (ISO( املقاييس
  بوضع معايري الصناعة.

ول الطلبات اWولية املنشورة بناء عىل املعلومات عن دختضمني قواعد البياsت رصد   :23املهمة رمق 
  .عدم دخولها وأ املرحH الوطنية (إالقلميية)  معاهدة التعاون بشأن الرباءات

مجع التقارير التقنية السـنوية بشأن ٔانشطة ٔاعضاء اللجنة يف جمال املعلومات املتعلقة   :24املهمة رمق 
أن ها (التقرير التقين السـنوي بشالصناعية ونرش  والتصاممي�لرباءات والعالمات التجارية 

والتقرير   السـنوي بشأن العالمات التجاريةوالتقرير التقين املعلومات املتعلقة �لرباءات
  .الصناعية) التصامميالتقين السـنوي بشأن 

ٕاعداد تقارير عن أالنشطة املتعلقة بتحويل البياsت من دليل الويبو ٕاىل قاعدة بياsت ٕادارة   :26املهمة رمق 
  .)WIPOSTADمعايري الويبو (

  .مراجعة متواصH ملعايري الويبو  :33املهمة رمق 
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  .ST.3مراجعة متواصH ملعيار الويبو   :33/3املهمة رمق 

  املهام اليت ٔانشئت يف هذه اWورة ومل يبدٔا العمل عىل ٕاجنازها:  (ه)

ادل ماكتب امللكية الصناعية ٕاعداد اقرتاح من ٔاجل ٕانشاء معيار جديد للويبو ٔالغراض تب  :47املهمة رمق 
لبياsت اخلاصة �لوضع القانوين للرباءات. وحيp تُسـتمكل هذه املهمة، ينبغي توسـيع ا

  .الصناعية والتصامميGقرتاح اخلاص بذø ليشمل العالمات التجارية 

  .من معايري الويبو اعيار م ونية للعالمات الصوتية لُتعمتد ٕاعداد توصية بشأن إالدارة إاللكرت   :48املهمة رمق 

 اعيار م كة ٔاو الوسائط املتعددة لُتعمتد ٕاعداد توصية بشأن إالدارة إاللكرتونية لعالمات احلر   :49املهمة رمق 
 .من معايري الويبو

  :وتقّرر تعليقها مل يبدٔا العمل عىل ٕاجنازهااليت  املهمة  )و(

لفقرات �رتقمي الفقرات وب يتعلقصناعية ف� ٕاعداد مبادئ توجهيية لتنفّذها ماكتب امللكية ال   :43املهمة رمق 
  عرض وªئق الرباءات بشلك منسق.بالطويH و 

  من جدول أالعامل: ملخص الرئيس 16البند 
ضيق الوقت ٔاثناء ، نظرا ل جFعGلرئيس وتوزيعه لالطالع عليه بعد ٕاعداد ملخص ابأنّه ينبغي ٔاحاطت اللجنة علام  .75

 .اللجنة اجFع

  عمل التابعة للجنةاجFعات فرق ال
خالل هذه اWورة عقدت فرق العمل التالية التابعة للجنة اجFعات غري رمسية: فرقة العمل املعنية  .76

 بتوحيد مقاييس العالمات التجاريةوفرقة العمل اجلديدة املعنية  ST.14وفرقة العمل املعنية �ملعيار  ST.10/C �ملعيار
لغة الرتمزي ع مشرتك بني فرق العمل أالربع املعنية مبعايري الويبو القامئة عىل . كام ُعقد اجXML4IPFوفرقة العمل 

 . ؤابلغXML4IP وفرقة العمل ST.86واملعيار  ST.66واملعيار  ST.36، ويه فرق العمل املعنية �ملعيار )XML(  املوسعة
 � خيص املهام املسـندة ٕالهيا.فيف GجFعات غري الرمسية �لتقدم احملرز  املرشفون عىل ت� الفرق اللجنة

  من جدول أالعامل: اختتام اWورة 17البند 
 .2013ٔابريل  19يف  اWورةاختمتت الرئيسة  .77

 تقرير اWورةاعFد 
املشاركون يف اWورة الثالثة للجنة اعمتد و  .78

دود هذا التقرير من خالل منتدى ٕالكرتوين حم
  .املشاركة

 [تيل ذø املرفقات]
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LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS 
 

I. ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES 
(dans l’ordre alphabétique des noms français des États/ 
in the alphabetical order of the names in French of the States) 

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA 
Nosisi POTELWA (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Pragashnie ADURTHY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

ALGÉRIE/ALGERIA 
Ahlem Sara CHARIKHI (Mme), attachée, Mission permanente, Genève 

ALLEMAGNE/GERMANY 
Katja BRABEC (Mrs.), Information Technology Strategic Planning and International 
Coordination, German Patent and Trademark Office, Munich 

Konrad HOFFMANN, Judge, German Federal Patent Court, German Patent and 
Trademark Office, Munich 

Pamela WILLE (Ms.), Counselor, Permanent Mission, Geneva 

ANGOLA 
Alberto Samy GUIMARÃES, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
Mohammed BIN NASSER AL ZARAWI, Director, Application Management, The General 
Directorate of Industrial Property Grants Protection Documents First Innovation, Layout 
Designs and Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs in the Kingdom of 
Saudi Arabia King Abdul-Aziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh 

Saad ALHUDIBI, Patent Specialist, The General Directorate of Industrial Property Grants 
Protection Documents First Innovation, Layout Designs and Integrated Circuits, Plant 
Varieties and Industrial Designs in the Kingdom of Saudi Arabia King Abdul-Aziz City for 
Science and Technology, Ministry of Commerce and Industry (KACST), Riyadh 

ARGENTINE/ARGENTINA 
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

AUSTRALIE/AUSTRALIA 
Mladen MITIC, International ICT Cooperation Specialist, Business and Information 
Management Solutions Group, Department of Innovation, Industry, Science, Research 
and Tertiary Education (DIISRTE), IP Australia, Canberra 



CWS 3/14 Prov. 
Annexe I/Annex I 

page 2 
 
 

AUTRICHE/AUSTRIA 
Katharina FASTENBAUER (Mrs.), Head, Patent Support/PCT, Deputy Vice President 
Technical Affairs, Austrian Patent Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and 
Technology, Vienna 

BANGLADESH 
Nazrul ISLAM, Minister, Permanent Mission, Geneva 

BARBADE/BARBADOS 
Hughland ALLMAN, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

BÉLARUS/BELARUS 
Aleksandr PYTALEV, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

BELGIQUE/BELGIUM 
Mathias KENDE, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève 

BÉNIN/BENIN 
Charlemagne DEDEWANOU, attaché, Mission permanente, Genève 

BOTSWANA 
Daphne MLOTSHWA (Ms.), Minister Counselor, Permanent Mission, Geneva 

BRÉSIL/BRAZIL 
Ademir TARDELLI, Vice President, National Institute of Industrial Property, Ministry of 
Development, Industry and Foreign Trade (INPI), Rio de Janeiro 

Marcelo DELLA NINA, Counselor, Permanent Mission, Geneva 

BURKINA FASO 
S. Mireille SOUGOURI/KABORE (Mme), attachée, Mission permanente, Genève 

CANADA 
Derek SPERO, Data and Application Architect, Development Services, Canadian 
Intellectual Property Office (CIPO), Industry Canada, Gatineau, Quebec 

CHILI/CHILE 
Andrés GUGGIANA, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
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CHINE/CHINA 
KAN Zhongyang (Mrs.), Information Processing Department, State Intellectual Property 
Office (SIPO), Beijing 

LI Li (Mrs.), Official, International Project Division, Automation Department, State 
Intellectual Property Office (SIPO), Beijing 

YU Yang (Mrs.), Official, State Intellectual Property Office (SIPO), Beijing 

COLOMBIE/COLOMBIA 
María Catalina GAVIRÍA BRAVO (Sra.), Consejero Comercíal, Misión Permanente, 
Ginebra 

COSTA RICA 
Sylvia Úrsula POLL (Sra.), Embajadora, Representante Permanente Alterna, Misión 
Permanente, Ginebra 

CÔTE D'IVOIRE 
Kumou MANKONGA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 

DANEMARK/DENMARK 
André DUUS, Head, IT Operations, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of 
Trade and Industry, Taastrup 

DJIBOUTI 
Djama Mahamoud DJAMA, conseiller, Mission permanente, Genève 

ÉQUATEUR/ECUADOR 
Santiago CEVALLOS MENA, Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos 
Conexos, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Quito 

ÉGYPTE/EGYPT 
Balas Mostafa MOHAMMED, Director, Patent Information Systems Management, 
Egyptian Patent Office, Academy of Scientific Research and Technology (ASRT), Ministry 
of Scientific Research, Cairo 

ESPAGNE/SPAIN 
Carlos TURMO BLANCO, Director de División, Oficina Española de Patentes y Marcas, 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid 

Xavier BELLMONT ROLDAN, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
Christopher KIM, International Liaison Staff, United States Patent and Trademark Office 
(USPTO), United States Department of Commerce, Alexandria 

J. Todd REVES, IP Attaché, Economic and Science Affairs, Permanent Mission, Geneva 

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
Fedor VOSTRIKOV, Director, IT Department, Federal Institute of Industrial 
Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 

Valeria MAKSIMOVA (Mrs.), Deputy Head of Division, Information Search for Examiners, 
Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property 
(ROSPATENT), Moscow 

Maria OREKHOVA (Mrs.), Principal Specialist, International Cooperation Department, 
Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 

FINLANDE/FINLAND 
Juha REKOLA, Development Director, National Board of Patents and Registrations of 
Finland, Helsinki 

FRANCE 
Marcel CANTET, chargé de mission, Direction des systèmes d'Information, Institut 
national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie 

GÉORGIE/GEORGIA 
Eka KIPIANI (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

GRÈCE/GREECE 
Paraskevi NAKIOU (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 

GUATEMALA 
Flor de María GARCÍA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

GUINÉE/GUINEA 
Ousmane KABA, chargé des brevets d'invention, Service national de la propriété 
industrielle (SPI), Ministère du commerce de l'industrie et des petites et moyennes 
entreprises, Conakry 

HAÏTI/HAITI 
Pierre SAINT–AMOUR, Conseiller, Mission permanente, Genève 
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INDE/INDIA 
Sasanka Bhusan PALO, Assistant Registrar of Trade Marks, TMR, Ahmedabad, 
Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, Ministry of Commerce and 
Industry, Ahmedabad 

Alpana DUBEY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

INDONÉSIE/INDONESIA 
Razilu RAZILU, Director, Information Technology, Directorate General of Intellectual 
Property Rights, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
Behzad SABERI ANSARI, Deputy Director, Legal Department. Ministry of Foreign Affairs, 
Tehran 

Nabi AZAMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

IRLANDE/IRELAND 
Gerard BARRETT, Head of Administration, Irish Patents Office, Department of Enterprise, 
Trade and Employment, Kilkenny 

Siobhan BOLGER (Mrs.), Executive Officer, Irish Patents Office, Department of 
Enterprise, Trade and Employment, Kilkenny 

Cathal LYNCH, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

ITALIE/ITALY 
Cristiano DI CARLO, IT Coordinator, Directorate General of Combating Counterfeiting - 
Italian Patent and Trademark Office, Ministry of Economic Development (UIBM), Rome 

JAPON/JAPAN 
Shuichiro AKO, Deputy Director, Information Dissemination and Policy Promotion 
Division, Patent Information Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 

Naohiro TAMURA, Assistant Director, Information Systems Division, International Affairs 
Section, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 

Kunihiko FUSHIMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

JORDANIE/JORDAN 
Khaled ARABEYYAT, Director, Industrial Property Protection, Industrial Property 
Protection Directorate, Ministry of Industry and Trade, Amman 
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LITUANIE/LITHUANIA 
Vida MIKUTIEN (Ms.), Head, Applications Receiving and Document Management 
Division, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius 

Marija MARKOVA (Ms.), Justice Attaché, Permanent Mission, Geneva 

MADAGASCAR 
Haja RASOANAIVO, Conseiller, Mission permanente, Genève 

MALAISIE/MALAYSIA 
Nurhana IKMAL (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

MAROC/MOROCCO 
Salah Eddine TAOUIS, Conseiller, Mission permanente, Genève 

MEXIQUE/MEXICO 
Luís WOLF CHÁVEZ, Director Divisional, Sistemas y Tecnología de la Información, 
Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), Ciudad de México 

José Luís LÓPEZ DE LEÓN, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

MONACO 
Gilles RÉALINI, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève 

MYANMAR 
Phyu Hnin KHAING (Ms.), Deputy Director, IP Section, Department of Technical and 
Vocational Education, Ministry of Science and Technology, Nay Pyi Taw 

PANAMA 
Alfredo SUESCUM, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 

PARAGUAY 
Roberto RECALDE, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

PHILIPPINES 
Maria Asuncion INVENTOR (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 

Josephine REYNANTE (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva 

POLOGNE/POLAND 
Małgorzata POŁOMSKA (Mrs.), Counselor, Permanent Mission, Geneva 
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
Insoo YOUN, Director Korea Institute of Patent Information (KIPI), Daejeon 

Miryung PARK (Ms.), Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), 
Daejeon 

Shihyeong KIM, IP Attaché, Permanent Mission, Geneva 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
Ysset ROMÁN (Sra.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
Michal VERNER, Head, IT Operations, Industrial Property Office, Prague 

ROUMANIE/ROMANIA 
Andrea FLOREA (Ms.), Examiner, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), 
Bucharest 

Mariana PANDELE (Mrs.), IT Expert, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), 
Bucharest 

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
Geoff COURT, Head, Patents Support Services, Patents, UK Intellectual Property Office 
Information Centre, Newport 

Julie DALTREY (Mrs.), Data Architect, UK Intellectual Property Office Information Centre, 
Patents Directorate, Newport 

Simon SANDFORD-TAYLOR, Head, Business Engagement and Enterprise Architecture, 
IT Directorate, UK Intellectual Property Office Information Centre, Newport 

SERBIE/SERBIA 
Branka BILEN KATIČ (Mrs.), Assistant Director, Section for Information Services, 
Intellectual Property Office, Belgrade 

SRI LANKA 
Natasha GOONERATNE (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

SUÈDE/SWEDEN 
Gunnar LINDBOM, Controller, Controlling Department, Swedish Patent and Registration 
Office (SPRO), Söderhamn 

Åsa VIKEN (Mrs.), Operations Development Officer, Patent Information Department, 
Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Stockholm 
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SUISSE/SWITZERLAND 
Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseillère propriétaire intellectuelle, Division du droit et des 
affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

UKRAINE 
Artem KONONENKO, Chief Expert, Patent Documentation and Standardization Division, 
Ukrainian Industrial Property Institute, Kyiv 

Oksana PARKHETA (Ms.), Head, Patent Information Division, Ukrainian Industrial 
Property Institute, Kyiv 

VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN 
REPUBLIC OF) 
Oswaldo REQUES OLIVEROS, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

YÉMEN/YEMEN 
Abdulbaset Saif Ali AL-BAKRI, Senior Specialist, General Department of Intellectual 
Property Protection, General Department of Intellectual Property Protection, Ministry of 
Industry and Trade, Sana'a 

Amani ALLOUDHAI (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

ZAMBIE/ZAMBIA 
Justine Tambatamba CHILAMBWE, Examiner, Patents and Companies Registration 
Agency (PACRA), Ministry of Commerce, Trade and Industry, Lusaka 

ZIMBABWE 
R.T. NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva  

 
 

II. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/ 
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 

L'UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  
Georges-Remi NAMEKONG, ministre conseiller, Mission permanente, Genève 

OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU 
GOLFE (CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB 
STATES OF THE GULF (GCC PATENT OFFICE)  
Abdulmohsen ABANMY, System Analyst, Riyadh 
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ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO)  
Andrey SEKRETOV, Director, Standardization and Patent Information Quality Group, 
Patent Information Department, Moscow 

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  
Barnaby HOYAL, Munich 

Patrick LE GONIDEC, administrateur projets, Vienne 

Raúl SUÁREZ Y GONZÁLEZ, XML Data Exchange Standards, Rijswijk 

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
Delphine LIDA (Ms.), Counselor, Permanent Delegation, Geneva 

Alexandre TRAN, IT Architect, Division of Information Technology, Office for the 
Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante 

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (UIT)/INTERNATIONAL 
TELECOMMUNICATION UNION (ITU)  
Anibal CABRERA MOTOYA, Strategic Planning and Membership Department (SPM), 
Geneva 

Greg RATTA, Strategic Planning and Membership Department (SPM), Geneva 

 
 

III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS  

GROUPE DE DOCUMENTATION SUR LES BREVETS (PDG)/PATENT 
DOCUMENTATION GROUP (PDG)  
Gerold FRERS, Head, Patent Search and Information, PDG Working Group IMPACT, 
Munich 

Peter KALLAS, Chairman, Ludwigshafen 

HEALTH AND ENVIRONMENT PROGRAM (HEP)  
Madeleine SCHERB (Mme), économiste/présidente, Genève 

Pierre SCHERB, Counselor, Genève 
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IV. BUREAU/OFFICERS 
 

Président/Chair:  Oksana PARKHETA (Mme/Ms.) (UKRAINE) 

Vice-président/  Alfredo SUESCUM (PANAMA) 
Vice-Chair:   

Secrétaire/Secretary: Ángel LÓPEZ SOLANAS (OMPI/WIPO) 

 
 

V. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL 
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 
 

Francis GURRY, directeur général/Director General 

Yo TAKAGI, sous-directeur général du Secteur de l’infrastructure mondiale/Assistant 
Director General, Global Infrastructure Sector 

Edward KWAKWA, conseiller juridique/Legal Counsel 

Antonios FARASSOPOULOS, directeur de la Division des classifications internationales 
et des normes, Secteur de l’infrastructure mondiale/Director, International Classifications 
and Standards Division, Global Infrastructure Sector 

Ángel LÓPEZ SOLANAS, chef de la Section des normes, Division des classifications 
internationales et des normes, Secteur de l’infrastructure mondiale/Head, Standards 
Section, International Classifications and Standards Division, Global Infrastructure Sector 

Young-Woo YUN, administrateur principal chargé de l’information en matière de propriété 
industrielle de la Section des normes, Division des classifications internationales et des 
normes, Secteur de l’infrastructure mondiale/Senior Industrial Property Information 
Officer, Standards Section, International Classifications and Standards Division, Global 
Infrastructure Sector 

Anna GRASCHENKOVA (Mme/Mrs.), administratrice chargée de l’information en matière 
de propriété industrielle de la Section des normes, Division des classifications 
internationales et des normes, Secteur de l’infrastructure mondiale/Industrial Property 
Information Officer, Standards Section, International Classifications and Standards 
Division, Global Infrastructure Sector 

 
 
 
 
 

[L’annexe II suit/Annex II follows] 
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 املرفق الثالث

0Bةمرسد املصطل�ات املتعلقة مبعلومات وو�ئق امللكية الصناعي 

1Bشهادة امحلاية التمكيلية 

 االسوق منت�نح محلاية منتج حصل �ىل الترصحي الالزم لطر�ه يف مت شهادة امحلاية التمكيلية حق من حقوق امللكية الصناعية 
ٔأو  طريقة صنعه ٔأو اءة اليت حتمي املنتج يف �د ذاتهمحلاية النبا�ت. ويبدٔأ رس�ن الشهادة عند انهتاء مدة الرب  أأو منت� اطبي

قترص �ىل املنتج املشمول �لترصحي املذ�ور ؤأي ي  يف ما اءة املذ�ورة، ولكنلرب � املكفو�امحلاية . ومتّدد الشهادة هتطبيق
محلاية النبا�ت ُرصّح به قبل انهتاء رس�ن الشهادة. وال متّدد الشهادة مدة  أأو منت� اطبي ا� املنتج منت�اس�ت�دام �

 املذ�ورة. الرباءة

ف� خيص املنت�ات الطبية اليت �ُس�ت�دم يف جمال طب أ�طفال عندما فرتة رس�ن شهادة امحلاية التمكيلية  ٔأن تُمّددوميكن 
 ذ� يف ترصحي التسويق. تدو�نطب أ�طفال. وينبغي  يفتفق �لهيا املُ�ّددة يف خطة التحّري امل ري لك التداب �س�توىف

 ويف هذا الس�ياق:

 ةالبرش ٔأو احليوا�ت ٔأو الوقاية مهنا ٔأو ٔأي �ىمادة ٔأو توليفة مواد تُعرض لعالج ٔأمراض  ةيعين "املنتج الطيب" أٔي ←
وظائف  اس�تعادةالتشخيص الطيب ٔأو  ٔ�غراضيوا�ت ٕاعطاؤها للبرش ٔأو احل مادة ٔأو توليفة مواد ميكن 

 ٔأو تصحيح ت� الوظائف ٔأو تغيريها؛ �ى البرش ٔأو احليوا�تفزييولوجية 

شلك ال يف  ٔأ�دّ ٔأكرث،  وا�دة ٔأو فا��توي �ىل مادة حي  مس�تحرضٔأو  فا��ويعين "منتج حامية النبا�ت" ٔأية مادة  ←
 :غراض التالية�ٔ ل ماملس�ت�دِ  ا�ي �ُزّود به

 �رد، ما مل الاكئناتحامية النبا�ت ٔأو املنت�ات النباتية من مجيع الاكئنات الضاّرة ٔأو منع مفعول ت�  "1"
 ؛ٔأد�ه بطريقة خمتلفة ذ� املس�تحرضت� املادة ٔأو تعريف 

امت مثل( �الف التغذية تلنبا�ا حياة س�بلالتأٔثري يف  "2"  منو النبا�ت)؛ منّظِ

ٔأحاكم �اصة صادرة عن ا�لس  حمل اتٔأو املنت� املواداحلفاظ �ىل املنت�ات النباتية، ما مل �كن ت�  "3"
 ٔأو املفوضية �شأٔن املواد احلافظة؛

 ٕاتالف النبا�ت �ري املرغوب فهيا؛ "4"

 .منوا �ري مرغوب فيهٕاتالف ٔأجزاء من النبا�ت، وتتبّع ٔأو منع منو نبا�ت  "5"

 نتج طيب ٔأو منتج حامية النبا�ت.يف امل فا��  مكّو�تٔأو توليفة  املكّون الفا�لويعين "املنتج"  ←

 :، حسب احلالوينرش مكتب امللكية الصناعية املعين إالخطارات التالية املتعلقة �شهادة امحلاية التمكيلية

 طلب الشهادة ←

 منح الشهادة ←

 رفض طلب الشهادة ←
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 فرتة الشهادةطلب متديد  ←

 لشهادةفرتة امنح متديد ل ←

 رفض طلب متديد فرتة الشهادة ←

 طلب ٕالغاء متديد فرتة الشهادة ←

 ٕالغاء متديد فرتة الشهادة ←

 رفض طلب ٕالغاء متديد فرتة الشهادة ←

 طلب تصحيح فرتة الشهادة ←

 تصحيح فرتة الشهادة ←

 رفض طلب تصحيح الشهادة ←

 انقضاء الشهادة ٔأو بطالهنا ←

 طلب التنازل عن الشهادة ←

 والوثيقة][هناية املرفق الثالث 
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