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 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 اخلامسةالدورة 
 2017يونيو  2مايو ٕاىل  29جنيف، من 

 
 

 تقريرالمشروع 

 أ�مانة ٕا�دادمن 

 مقدمة

) دورهتا اخلامسة يف جنيف "جلنة املعايري""اللجنة" ٔأو  عقدت اللجنة املعنية مبعايري الويبو (املشار ٕا�هيا ف� ييل �مس .1
 .2017يونيو  2مايو ٕاىل  29يف الفرتة من 

 ،سرتالياوأٔ  ،ٔأو ٔأعضاء احتاد �ر�س واحتاد �رن ممث� يف ا�ورة: أ�رجنتنيو/واكنت ا�ول التالية أ�عضاء يف الويبو  .2
 ،فر�ساو  ،السلفادورو  ،يةهورية التش�يك وامجل  ،�وس�تار�اكو  ،�ولومبياو  ،الصنيو  ،ش�ييلو  ،كنداو  ،الربازيلو  ،ا�منساو 
 ،اليا�نو  ،�وت ديفوارو  ،ٕايطالياو  ،إالسالمية) –ٕا�ران (مجهورية و  ،ٕاندونيس�ياو  ،الهندو  ،هنغار�و  ،ٔأملانياو  ،جورجياو 
 ،اململكة العربية السعوديةو  ،�حتاد الرويسو ،رومانياو  ،مجهورية �ور�و  ،الفلبنيو  ،ب�، و املكس�يكو ليتوانيا، و  ،الكويتو 
 ،إالمارات العربية املت�دةو  ،ٔأو�رانياو  ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةو  ،�يلندو ،السويدو  ،ٕاس�بانياو  ،جنوب ٔأفريقياو 
 ).40( البوليفارية) –فزنويال (مجهورية و الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، و  ،اململكة املت�دةو 

: املنظمة أ�فريقية للملكية املعايري احلكومية ا�ولية التالية يف ا�ورة بصفهتم ٔأعضاء يف جلنةوشارك ممثلو املنظامت  .3
املنظمة أ�وروبية ا�ٓس�يوية للرباءات و  ،)ARIPOاملنظمة إالقلميية أ�فريقية للملكية الفكرية (و  ،)OAPIالفكرية (

)EAPO(،  و) املكتب أ�ورويب للرباءاتEPO(، حتاد أ�ورويبو� )EU،(  مكتب �راءات ��رتاع �لس التعاون و
 ).UPOV( )7�حتاد ا�ويل محلاية أ�صناف النباتية اجلديدة (و)، GCC Patent Office(�ول اخلليج العربية 

�ونفدرالية مجمو�ات مس�ت�ديم املعلومات وشارك ممثلو املنظامت �ري احلكومية التالية يف �ج�ع بصفة مراقب:  .4
ومجمو�ة  ،)IVF�حتاد ا�ويل للفيديو (، و)IFIAا�رت�ني (مجلعيات �حتاد ا�ويل و )،CEPIUG(املتعلقة �لرباءات 

 ).PIUG) (4مس�ت�ديم معلومات الرباءات (
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للقرار ا�ي اختذته امجلعية العامة يف  ة وفقاً ٔأو الب�ان النامي منواً أ�قل لت الويبو مشاركة س�بعة وفود من الب�ان ومو�  .5
 .2011�ام 

 هذا التقر�ر.ل و�رد قامئة املشاركني يف املرفق أ�ول  .6

 من �دول أ�عامل: افتتاح ا�ورة 1البند 

وشدد �ىل ٔأمهية معايري  ،رحب �ملشاركنيو  ،اخلامسة ا�ورة –فرا�سس غري  الس�يد –افتتح املد�ر العام للويبو  .7
ٕاطار مكيات �برية من بيا�ت امللكية الفكرية بطريقة دقيقة ويف الوقت املناسب من �الل معاجلة �سهيل تبادل و يف الويبو 

 .احلايل الضخمةلبيا�ت اامللكية الفكرية، وهو ٔأمر �لغ أ�مهية يف عرص وو�ئق وا�د مشرتك ملعلومات 

 همن �دول أ�عامل: انت�اب الرئيس و�ئبي 2البند 

 ، والسفري ٔألفريدو سو�سكوم (ب�) �ئباً ةً الس�يدة اكتيا �رابيك (ٔأملانيا) رئيس ا�ٓراء ٕ�جامع املعايري جلنةانتخبت  .8
 .ةللرئيس

 .ٔأمني ا�ورة �مة –رئيس قسم املعايري  –يون  وو-وتوىل الس�يد يونغ .9

 من �دول أ�عامل: اع�د �دول أ�عامل 3البند 

رد يف �ي ، ا�CWS/5/1 PROV. 3�ٕالجامع �دول أ�عامل �ىل النحو املقرتح يف الوثيقة املعايري اعمتدت جلنة  .10
 املرفق الثاين لهذا التقر�ر.

 العروض

يف العنوان  موقع الويبو إاللكرتوين�رب و�ئق العمل �ىل يف هذه ا�ورة و اليت قُدمت ميكن �طالع �ىل العروض  .11
 .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42285 :التايل

 املناقشات و�س�تنتا�ات والقرارات

ٔأكتو�ر  2سبمترب ٕاىل  24ملا قّررته هيئات الويبو الرئاس�ية يف سلس� اج��اهتا العارشة اليت ُعقدت يف الفرتة من  وفقاً  .12
املعايري )، ال �ش�متل تقر�ر هذه ا�ورة ٕاال �ىل اس�تنتا�ات جلنة AB/X/32من الوثيقة  52و 51(انظر الفقرتني  1979

، �س�تثناء مشاركوال �ش�متل، بصفة �اصة، �ىل البيا�ت اليت ٔأدىل هبا ٔأي (القرارات والتوصيات وا�ٓراء وما ٕاىل ذ�) 
ٔأو أ�بدي فهيا ذ� التحفظ جمددًا بعد  املعايري احلاالت اليت أ�بدي فهيا حتفظ خبصوص ٔأي اس�تنتاج حمّدد من اس�تنتا�ات جلنة

 التوصل ٕاىل �س�تنتاج.

 ية �شأٔن اس�ت�دام معايري الويبومن �دول أ�عامل: تقر�ر عن ا�راسة �س�تقصائ  4البند 

 ا�ي قدمه املكتب ا�ويل. والعرض CWS/5/2استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .13

 �شأٔنبنتاجئ ا�راسة �س�تقصائية اخلاص ، ال س�� التقر�ر CWS/5/2مبضمون الوثيقة  ؤأ�اطت اللجنة �لامً  .14
وا�د . وقدمت ماكتب امللكية الصناعية يف الب�ان اليقةالوث  من 9ٕاىل  6اس�ت�دام معايري الويبو، املوجز يف الفقرات من 

�ولومبيا، و الصني، و كندا، و  بنغالد�ش،و البوس�نة والهرسك، و أٔسرتاليا،  ردودها �ىل ا�راسة �س�تقصائية: والثالثني التالية
 مجهورية �ور�،و قري�زيس�تان، و ، اليا�نو ٕايطاليا، و هنغار�، و �رواتيا، و هندوراس، و ٕاس�بانيا، و ٔأملانيا، و امجلهورية التش�يكية، و 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42285
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سلوفا�يا، و السويد، و اململكة العربية السعودية، و �حتاد الرويس، وعامن، و املكس�يك، و مجهورية مو�وفا، و ليتوانيا، و 
واتفق املشار�ون  .جنوب ٔأفريقياو الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، و ٔأوغندا، و ٔأو�رانيا، و �رينيداد وتو�غو، و تو�س، و السلفادور، و 

وفهم العقبات املتبقية يف هذه العملية  الصناعيةماكتب امللكية  معايري الويبو يفطبيق تقيمي مس�توى ت يف �ىل ٔأن التقر�ر مفيد 
 �شلك ٔأفضل.

ردودها �ىل ا�راسة �س�تقصائية، �ىل القيام  تقدم�كن قد ، اليت مل صناعيةماكتب امللكية ال املعايري جلنة حثّت و  .15
ٕاىل تقدمي ٔأو تعديل صناعية من �الل مذ�رة شفوية تدعو فهيا ماكتب امللكية ال  أ�مانة ٔأن تصدر تعم�ً من الُتمس و  ،بذ�

 ٕاذا لزم أ�مر. ،س�ت�دام معايري الويبواخلاصة �ردودها �ىل ا�راسة �س�تقصائية 

من  7.12س�ت�دام معايري الويبو يف اجلزء اخلاصة ��ىل �رش ا�راسة �س�تقصائية املعايري ووافقت جلنة  .16
 (دليل الويبو). دليل الويبو �شأٔن املعلومات والو�ئق املتعلقة �مللكية الصناعية

، فوظاتٕاىل احمل ST.30 نقل معيار الويبوو  ST.7/Fٕاىل  ST.7ار الويبو ي�ىل نقل مع املعايري ووافقت جلنة  .17
 �ىل موقع الويبو إاللكرتوين. تا�ة ٔأيضاً امل 

ري الويبو املتعلقة معاي ويه ٔأال – CWS/5/2من الوثيقة  11معايري الويبو الواردة يف الفقرة ص وف� خي .18
املتعلقة معايري الويبو و  ،ST.21، وST.20، وST.19، وST.18، وST.12/C، وST.10/D: �لنرش الوريق

(لغة الرتمزي املعممة القياس�ية  ST.32(مجمو�ات احلروف)، و ST.31ل اس�تعاملها: �لتكنولوجيات اليت بط
(SGML)و ،(ST.33 (صورة طبق أ�صل)، وST.34 (تدو�ن ٔأرقام الطلبات)، وST.35  ،(النسق ا�تلط)

دليل الويبو وٕا�ادة النظر إالبقاء �لهيا فهيا اللجنة �ىل  وافقت – (صورة طبق أ�صل �ىل قرص مدمج) ST.40و
محي� يف املسأٔ�   .املعايري ة �س�تقصائية املوسعة لتنظر فهيا جلنةنتاجئ ا�راس تُقد�

ِّ �ُ و ٔأن يواصل من املكتب ا�ويل  املعايري جلنة وا�متست .19 ؤأن  �ول أ�عضاءٕاىل اف �وده يف تقدمي املسا�دة التقنية كث
تطلب ست  اليتأ�خرى  االت املس�تقبليةاحلفضًال عن ، CWS/5/2(ج) من الوثيقة 8املشار ٕا�هيا يف الفقرة يتابع احلاالت 

�شأٔن  املعايري ٕاىل جلنةاملكتب ا�ويل ا�ي يقدمه  تقر�رال تقنية. وينبغي ٔأن تنعكس هذه أ��شطة يف ال سا�دة امل و  يالوعٕاذاكء 
 .لصناعيةماكتب امللكية ا�كو�ن كفاءات  تني من ٔأ�لتقدمي املشورة واملسا�دة التقني 

ربعني للجمعية العامة للويبو ف� خيص اللجنة املعنية مبعايري الويبو من �دول أ�عامل: قرار ا�ورة الثامنة وا�ٔ  5البند 
0F(اللجنة)، مبا يف ذ� مسائل تتعلق بأٔجندة التمنية

1 

 .CWS/5/3 استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة .20

ٕاىل امجلعية الويبو �شأٔن التمنية ٔأجندة ر�ر عن تنفيذ توصيات اتق لرفعمناس�بة جلنة املعايري وذ�ر بعض الوفود ٔأن جلنة  .21
معايري تطبيق من ٔأ�ل ضامن تكو�ن الكفاءات ٔأن �كثف �وده يف تقدمي املسا�دة التقنية ل ينبغي ملكتب ا�ويل اؤأن  ،العامة

 ٕاىل ٔأقىص در�ة ممكنة.صناعية الويبو يف مجيع ماكتب امللكية ال 

، املعايري لجنةل ددوا �ىل الطابع التقين شف ؛ املعايري ؤيد بعض الوفود أ�خرى الص� بني أٓلية التنس�يق ومعل جلنةيومل  .22
 ما يتحقق من �الل اس�ت�دام �لول الويبو الربجمية اخلاصة مباكتب امللكية الصناعية. معايري الويبو �الباً �ىل ٔأن تنفيذ و 

                                                
 ال خيّل هذا البند من �دول أ�عامل مبواقف أ�عضاء ف� خيص مدى و�اهة اللجنة �لنس�بة �ٓلية تنس�يق ٔأجندة التمنية. 1
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 يف هذا التقر�ر: اً وطلب وفد الربازيل ٕادراج بيانه حرفيّ  .23

ملنظمة. وبعد س�نوات �ديدة من املناقشة، ا �لنس�بة ٕاىل �رزاً  �د�ً  2007التمنية يف �ام  ٔأجندة"اكنت املوافقة �ىل 
�ىل  2010ومتت املوافقة يف �ام ال يتجزٔأ من معل الويبو.  اً �شلك جزءال بد ٔأن إالمنائية عتبارات �ٔأ�ريًا بأٔن  فا�رتُ 

. وكام ورد يف الوثيقة تنفيذها وتقيمي التمنية يف مجيع ٔأحناء املنظمةٔأجندة رصد تنفيذ من ٔأ�ل أٓلية تنس�يق 
WO/GA/39/7" ،ونرى ٔأن جلنة�كون مجيع جلان الويبو �ىل قدم املساواة وتعمل لكها حتت ٕارشاف امجلعيات ،" 

 لهذا القرار. ختضع متاماً  املعايري

نطوي �ىل ت صناعية نية، ٔ�ن مجيع املناقشات املتعلقة �مللكية ال تق بني الهيئات التقنية و�ري ال  ٔأن نُفّرقال ميكننا "و
 إالمنائيةهداف ا�ٔ وجيب ٔأن �كون  ،حتت مظ� أ�مم املت�دةتعمل جوانب تقنية. ويف الوقت نفسه، حنن �لفعل منظمة 

تو�د بطبيعة التمنية، ٔأجندة يف تنفيذ  املعايري، �ىل و�ه الت�ديد، مسامهة جلنةف� خيص . و معلنا لكه من معلنا، جزءاً 
. وينبغي ٔأن �سرتشد ت� لتو�اليت �قش�ناها  CWS/5/2رضورهتا يف الوثيقة  تت�ىلاليت مسأٔ� املسا�دة التقنية  احلال

 فئاتٔأن  ٕاالدمعها. ٔأن تواصل حنث املنظمة �ىل حنن التمنية ذات الص�، و  ٔأجندةاجلهود اليت تبذلها الويبو بتوصيات 
ٔأن ننظر يف �القهتا �ملعايري املتفق �لهيا  ال يقترص �ىل املسا�دة التقنية. وينبغي لنا ٔأيضاً  واسعاً  جماالً شمل التمنية �  ٔأجندة
 اع�دها.قرر اليت تصناعية توجيه معل ماكتب امللكية ال �ىل مة لٔ�عضاء، فٕاهنا تعمل بفعالية لِز ٔأهنا �ري مُ فرمغ فهيا. 

 .عالتوازن بني التاكليف واملنافبناء �ىل تقيمي ال و شمول ال ن �ستند معل جلنة املعايري دامئًا �ىل و�� ينبغي أٔ 

يف ٔأ�شطة الويبو منائية عتبارات االٕ � يف الويبو. ويتطلب تعمميُ  و�ري شاملتواصل التمنية �شاط م ٔأجندة "ٕان تنفيذ 
نصب الهدف وضع ذ� ا�ٓخر�ن �ىل التعاون مع  وحنثّ  ،التمنيةأٔجندة ملزتمني بال نزال حنن �ود مجيع أ�عضاء. و

 ".أ��ني

 .املعايري لجنةب  املتعلقبقرار ا�ورة الثامنة وأ�ربعني للجمعية العامة للويبو  �لامً  املعايري ؤأ�اطت جلنة .24

) للمصنفات اليتمية XMLليشمل خمطط لغة الرتمزي املوسعة ( ST.96من �دول أ�عامل: توس�يع معيار الويبو  6البند 
 واملؤرشات اجلغرافية

عنارص يشمل ل  ST.96معيار الويبو وس�يع اليت تضمنت اقرتا�ني بت CWS/5/4استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .25
 اجلغرافية. ؤرشاتاليتمية واملصنفات البيا�ت املتعلقة �مل 

) XML(لغة الرتمزي املوسعة خمطط يشمل ل  ST.96عيار الويبو م وقدم وفد �حتاد الرويس اقرتا�ه بتوس�يع  .26
الكبري تأٔييد ل � �لامً املعايري . ؤأ�اطت جلنة CWS/5/4 اجلغرافية �ىل النحو الوارد يف املرفق الثاين للوثيقةمؤرشات لل

 اجلغرافية. ؤرشاتالبحث والتسجيل اخلاصة �مل ةنظماملمكنة �ٔ مبقرتح، للعمل املس�تقبيل، �شأٔن الوظائف لالقرتاح و 

 كو�تاملدمج عن طريق اجلغرافية ؤرشات امليشمل ل  ST.96معيار الويبو توس�يع �ىل املعايري افقت جلنة وو  .27
اجلغرافية يف معيار الويبو ؤرشات ف� يتعلق �ملذات الص� البيا�ت �ريها من و لغة الرتمزي املوسعة طط اجلديدة �

ST.96. 

لرتمزي خمطط لغة ا مكو�تكام ييل: "تطو�ر  وصفها�ىل ٕا�شاء �مة �ديدة، �كون املعايري ووافقت جلنة  .28
 .XML4IPفرقة معل ٕاىل املهمة اجلديدة ٔأس�ندت و  ،لمؤرشات اجلغرافية"ل) XMLاملوسعة (
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اجلغرافية ؤرشات ٕاىل �رش�يح �رباء يف امل اهءٔأعضأأن يدعو من املكتب ا�ويل املعايري جلنة  وا�متست .29
عن التقدم احملرز ف� يتعلق  فرقة العمل ٔأن تقدم تقر�راً  مناللجنة كام ا�متست . XML4IPٕاىل فرقة معل لالنضامم 

 �ملهمة اجلديدة يف دورهتا السادسة.

من للمصنفات اليتمية  لغة الرتمزي املوسعة�مج خمطط  ST.96وقدم وفد اململكة املت�دة اقرتا�ه بتوس�يع معيار الويبو  .30
�ىل النحو الوارد يف املرفق أ�ول مما �سهل تبادل بيا�ت املصنفات اليتمية  بعضها مع بعضاملعايري التقنية املتوافقة ٔأ�ل 

 .CWS/5/4للوثيقة 

ذ�ر ٔأ�د الوفود ٔأنه قد �كون من السابق ٔ�وانه وضع معايري بيا�ت و  ،ؤأيدت �دة وفود وممثل وا�د �قرتاح .31
وري ٔأنه قد �كون من الرض ٕاىل وفد أٓخر ٔأشار . و املصنفات اليتميةمن الب�ان مل تعمتد نظام  للمصنفات اليتمية ٔ�ن كثرياً 

 شمل مجيع املامرسات القامئة.� نطاق مصطلح "املصنفات اليتمية" حبيث  تعريف

صنفات اخلاصة مب بيا�ت ال : "دراسة عنارص كام ييلوصفها �ىل ٕا�شاء �مة �ديدة �كون املعايري ووافقت جلنة  .32
وإالبالغ عن نتاجئ  ،ST.96معيار الويبو توس�يع اقرتاح يف ظل مقارنهتا واتفاقيات �سميهتا و ليتمية حق املؤلف ا

حق املؤلف ٕالدراج مصنفات  XML قاموس بيا�ت وخمططات�داد الٕ  املعايري اقرتاح تنظر فيه جلنةمي وتقد ،ا�راسة
واملكتب ) UK IPO(لملكية الفكرية ل اململكة املت�دة نت اللجنة مكتب ". وعيّ ST.96 معيار الويبو يفاليتمية 
 .اجلديدة املهمة لالشرتاك يف إالرشاف �ىلا�ويل 

 41عن املهمة رمق  XML4IPمن �دول أ�عامل: تقر�ر فرقة معل  7البند 

 .CWS/5/5استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .33

، �ىل النحو املبني XML4IPوخطة معل فرقة معل  XML4IPبنتاجئ معل فرقة معل  �لامً املعايري ؤأ�اطت جلنة  .34
 .CWS/5/5يف الوثيقة 

من  ST.96عيار الويبو مل  3.0اجلديد  إالصداربأٔن  اللجنة –فرقة العمل املرشف �ىل  بصفته –ؤأبلغ املكتب ا�ويل  .35
 :XML�طط لغة الرتمزي املوسعة التالية ديدة اجلكو�ت املهذا إالصدار تضمن ي سوف ، و 2017ه يف ٔأكتو�ر وراملزمع صد

 )SPCالتمكيلية (شهادة امحلاية ل البيا�ت الببليوغرافية  •
 تقر�ر البحث يف الرباءات •
 جسل الرباءات •
 االتصال إاللكرتوين يف نظام مدريد •
 االتصال إاللكرتوين يف نظام الهاي •

البيا�ت  تبادلاملس�تقبلية ل فيعة املس�توى ا�ي يصف الرؤية طة الطريق الر يمرشوع خر  وعرض املكتب ا�ويل .36
أٔن املكتب ا�ويل �لامً باملعايري جلنة �اطت . وأٔ CWS/5/5 رد يف مرفق الوثيقةنظام الهاي �ىل النحو الوا يف ةإاللكرتوني

 كو�تتطو�ر املنظام الهاي بعد   ٕاطارتبادل البيا�ت يفمعليات مجليع  رمسيكنسق  ST.96يعزتم اس�ت�دام معيار الويبو 
 لبيا�ت�سق اغت اللجنة بأٔن بلِ أ� ، و املتعاقدةالتصال �ٔ�طراف ف� خيص ا ST.96املعيار يف الهاي نظام طط � الشام�
 �سقعند انهتاهئا اليت لن يدمع املكتب ا�ويل ا��فُول �الل فرتة  تدرجيياً العمل به توقف ي ، سوف Hague DTD، احلايل

 القدمي. Hague DTDبيا�ت ال 
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احلايل مبقدار س�نة وا�دة، مما  Hague DTDنسق املقرت�ة ل ا��فُول وطلبت �دة وفود ٔأن ميدد املكتب ا�ويل فرتة  .37
من الوقت  مزيداً صناعية ماكتب امللكية ال مينح أٔن  همن شأٔنهذا و  ،2020حىت هناية �ام ا��فُول فرتة  امتدادس�يؤدي ٕاىل 

. ؤأ�اط املكتب ST.96ٕاىل معيار الويبو  اجلديد استناداً  XMLخمطط احلايل ٕاىل �سق  DTDٕال�داد انتقال من �سق 
 هبذا الطلب. ا�ويل �لامً 

 .2017عقد يف كندا يف سبمترب يُ س�  املبارش XML4IPأٔن اج�ع فرقة معل �لامً باملعايري جلنة كام ٔأ�اطت  .38

 ST.26من �دول أ�عامل: مراجعة معيار الويبو  8البند 

فرقة  معلونتاجئ  ،ST.26معيار الويبو  مبراجعة اليت تضمنت اقرتا�اً  CWS/5/6استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .39
 التسلسل. بقوامئالعمل املعنية 

ٕاد�الها ، مبا يف ذ� التعديالت املقرتح ST.26من معيار الويبو  1.1صدار االٕ  مراجعةيف اقرتاح املعايري ونظرت جلنة  .40
السادس اجلديد (وثيقة املرفق ٕاضافة و  ،الثالثاملرفق أ�ول ٕاىل املرفق من  ومرفقاته ST.26 رئييس للمعيارال املنت�ىل 

 .CWS/5/6 يف املرفق الثاين للوثيقةالوارد و  CWS/5/6)، �ىل النحو املبني يف الوثيقة ٕارشادية

ُ  1.1 صداراالٕ  املعايري واعمتدت جلنة .41 املرفق الثاين  يف�ىل النحو الوارد ، ST.26معيار الويبو من ل عد� امل
) DTD( ق الثاينرفامليف ) وٕارشاديةيقة مع التغيريات التحر�رية الواردة يف املرفق السادس (وث  CWS/5/6للوثيقة 
ل  ST.26ملعيار   �ىل التوايل. ،�ىل النحو ا�ي اقرت�ه وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية وأ�مانةاملُعد�

 ST.26 معيار الويبو ٕاىل ST.25م �نتقال من معيار الويبو حاكأٔ من �دول أ�عامل: توصيات �شأٔن  9البند 

 .CWS/5/7 Rev.1 ADDو CWS/5/7 Rev.1استندت املناقشات ٕاىل الوثيقتني  .42

تقدمي اقرتاح �شأٔن ٔأحاكم �نتقال من معيار  التسلسل بقوامئفرقة العمل املعنية قد ا�متست من املعايري جلنة اكنت و  .43
اللجنة، ومع ال�س وبناء �ىل  يف هذه ا�ورة.لجنة وتوافق �ليه ال ليك تنظر فيه  ST.26 معيار الويبو ٕاىل ST.25الويبو 

، قدمت فرقة C. PCT 1485/C. CWS 75 املشاورات اليت ٔأجراها املكتب ا�ويل عن طريق التعممي ة�يمرا�اة نت 
بعد �رخي املُوَد�ة للطلبات ا�ولية،  ي، والتارخي املرجعية�نتقال العملية لسيناريو  اقرتا�اً املعنية بقوامئ التسلسل عمل ال

من ، و�رخي �نتقال (انظر الفقرات ST.25ُمود�ة بنسق �نتقال، واملطالبة �ٔ�ولوية من طلب حيتوي �ىل قامئة �سلسل 
 ).CWS/5/7 Rev.1 من الوثيقة 8ٕاىل  4

اتفقت جلنة املعايري �ىل ٔأن �كون سيناريو "القطيعة" اخليار لالنتقال من معيار الويبو وعقب املناقشات،  .44
ST.25  ٕاىل معيار الويبوST.26 ، ىل ٔأن �كون �رخي إاليداع ا�ويل التارخي املرجعي، و�ىل ٔأن �كون ينا�ر واتفقت�
ح�ل ٕاضافة املتعلقة � �لوثيقة اليت قد�ا وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية . ؤأ�اطت اللجنة �لامً �رخي �نتقال 2022

 .مادة ٔأو �ذفها

 :التسلسل بقوامئاملعنية املهمة التالية ٕاىل فرقة العمل املعايري ؤأس�ندت جلنة  .45

 صدارالٕ الرب�مج احلاسويب توفري متطلبات املس�ت�دمني وتعليقاهتم �شأٔن عن طريق دمع املكتب ا�ويل  )أٔ  (
 ه،وتثبيت ST.26املعيار 

 ،للتعل�ت إالدارية ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ةالالحقراجعة دمع املكتب ا�ويل يف املو  )ب (
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 املعايري. بناء �ىل طلب جلنة ST.26الالزمة ملعيار الويبو راجعات ٕا�داد املو  )ج (

 ST.26ملعيار الويبو  اس�ت�داث �ر�مج �اسويبمن �دول أ�عامل: عرض �شأٔن  10البند 

ٕالصدار معيار س�ت�داث �ر�مج �اسويب استندت املناقشات ٕاىل العرض ا�ي قدمه املكتب ا�ويل ف� يتعلق � .46
 .وتثبيته ST.26الويبو 

ٕا�داد قوامئ من  ود�نيامل�متكني س�ت�دث الرب�مج احلاسويب املو�د اجلديد بأٔنه سي  املعايري ؤأبلغ املكتب ا�ويل جلنة .47
سهل معاجلة الطلب ا�ي ي س  هذا الرب�مج ، كام ٔأنST.26مع معيار الويبو توافق هذه القوامئ التسلسل والتحقق من 

 .صناعيةقوامئ التسلسل يف ماكتب امللكية ال ىل توي �حي 

حبلول هناية اس�ت�داث الرب�مج احلاسويب مرشوع طط لالنهتاء من أٔن املكتب ا�ويل خي�لامً باملعايري جلنة �اطت وأٔ  .48
طة يرشوع خر مب  �لامً اللجنة كام ٔأ�اطت مجيع ٔأحناء العامل.  يفماكتب امللكية الصناعية و  ود�نياملتوزيعه �ىل مث  2018�ام 

تضمنت و  ،ا�ي اقرت�ه املكتب ا�ويل ST.26 معيار الويبو ٕاىل ST.25الطريق الرفيعة املس�توى لالنتقال من معيار الويبو 
التعل�ت إالدارية ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات وتعديل راجعة طة الطريق اجلدول الزمين املؤقت املقرتح ف� يتعلق مبيخر 

صناعية، و�شمل هذا اجلدول الزمين (ٕاذا لزم أ�مر) وحتديث ٔأنظمة �كنولوجيا املعلومات يف ماكتب امللكية ال اللواحئ الوطنية 
 .2021ٕاىل  2017لفرتة من ا

 ماكتب امللكية الصناعيةبني للرباءات  تبادل بيا�ت الوضع القانوين�شأٔن من �دول أ�عامل: معيار الويبو اجلديد  11البند 

بوضع معيار �ديد للويبو �شأٔن تبادل  اليت تضمنت اقرتا�اً  CWS/5/8 Rev.1ٕاىل الوثيقة  استندت املناقشات .49
 فرقة العمل املعنية �لوضع القانوين هٔأ�دتواكن هذا �قرتاح قد  صناعية،ماكتب امللكية ال الوضع القانوين للرباءات بني بيا�ت 

 .47يف ٕاطار املهمة رمق 

كام "توصية �شأٔن تبادل بيا�ت الوضع القانوين للرباءات"،  ST.27للويبو  �ديداً  اً معيار املعايري واعمتدت جلنة  .50
 التعديالت التالية:مع ٕاد�ال  CWS/5/8 Rev.1يف مرفق الوثيقة ورد 

تصبح كام ييل: "�ٕالضافة ٕاىل معلية املسح املرشو�ة يف ينبغي ٔأن  35من الفقرة  �املُعد�  امجل� أ�وىل (ٔأ)
ٔأ�اله، يويص هذا املعيار بأٔن تقوم ماكتب امللكية الصناعية مبسح ٔأ�دا�ا الوطنية/إالقلميية  33الفقرة 

 ،لتحويلها ٕاىل �دث مفّصل"

بعبارة "القالب  عبارة "القالب ا�منوذ�" اس�ُتعيض عن، ST.27ويف نص مقدمة املرفق الرابع للمعيار  (ب)
 ا�منوذ� املقرتح".

 :ST.27 التحر�رية التالية اليت س�تدرج يف معيار الويبو اجلديد املالحظة�ىل املعايري ووافقت جلنة  .51

 "مالحظة حتر�رية من املكتب ا�ويل

 ُ �س�تعرضها وتقيّمها ماكتب امللكية الصناعية وف در�ة يف هذا املعيار ٔأ�داث مؤقتة س"أ��داث املفّص� امل
تبلّغها املاكتب املذ�ورة، س�ُيقدم اقرتاح هنايئ . و�ىل ٔأساس نتاجئ �س�تعراض والتقيمي اليت وا�دة ملدة س�نة

�شأٔن أ��داث املفّص� يف هذا املعيار يك توافق �ليه جلنة املعايري يف دورهتا السادسة. وجيوز ملاكتب امللكية 
رغبت يف  ذاتبادل بيا�ت الوضع القانوين �ىل ٔأساس الفئات وأ��داث الرئيس�ية فقط، إ  قررالصناعية ٔأن ت

 ذ�.
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 ."2017يونيو  2متدت اللجنة املعنية مبعايري الويبو (جلنة املعايري) هذا املعيار يف دورهتا اخلامسة يوم "واع 

وا�متست جلنة املعايري من أ�مانة ٕاصدار تعممي �عوة ماكتب امللكية الصناعية ٕاىل تقيمي ممارساهتا العملية  .52
 .ST.27اجلديد الويبو درجت يف معيار اليت أ�  ؤأنظمهتا املعلوماتية واس�تعراض أ��داث املفّص� املؤقتة

 وا�متست جلنة املعايري من فرقة العمل املعنية �لوضع القانوين ما ييل: .53

قامئة أ��داث املفّص� والوثيقة إالرشادية خبصوص بيا�ت الوضع القانوين للرباءات وعرضهام  �نهتاء من (ٔأ)
 �ىل جلنة املعايري يك تنظر فهيام وتوافق �لهيام يف دورهتا السادسة؛

وٕا�داد توصية �شأٔن تبادل بيا�ت الوضع القانوين للعالمات الت�ارية والتصاممي الصناعية وتقدمي تقر�ر  (ب)
 ٕاىل جلنة املعايري يك تنظر فيه يف دورهتا السادسة. ذ� يل عنمر�

 القانوين، �لوضع املعنية العمل فرقة مع �لتشاور طور،ٔأن ت XML4IPمن فرقة معل  املعايري جلنة وا�متست .54
من ٔأ�ل تيسري تبادل بيا�ت  ST.27 اجلديد الويبو معيار ٕاىل استناداً ) XMLلغة الرتمزي املوسعة ( خمطط مكو�ت

م ٕا�هيااللجنة  ا�متستكام الوضع القانوين للرباءات.   يف دورهتا السادسة.ذ� عن نتاجئ تقر�ر  ٔأن يُقد�

 ليصبح كام ييل: 47و�ّدلت جلنة املعايري وصف املهمة رمق  .55

القانوين للرباءات؛ وٕا�داد توصية "ٕا�داد اقرتاح هنايئ لٔ��داث املفّص� ووثيقة ٕارشادية �شأٔن بيا�ت الوضع 
 "�شأٔن تبادل ماكتب امللكية الصناعية لبيا�ت الوضع القانوين للعالمات الت�ارية والتصاممي الصناعية.

املوىص به يف املعيار اجلديد ا�ي �شري ٕاىل معيار �سق التارخي بني  رمبا يو�د تعارضبأٔنه  �لامً املعايري ؤأ�اطت جلنة  .56
ٕاىل معيار الويبو  الوضع القانوين استناداً  ) �شأٔنXMLلغة الرتمزي املوسعة (طط املس�تقبلية � كو�تاملو  ST.2الويبو 

ST.96. 

التارخي املوىص �سق (ٔأ�ساق)  مراجعةأ�مانة  مناملعايري  جلنةا�متست احملمتل املذ�ور ٔأ�اله،  للتعارض اً ونظر  .57
 يف دورهتا السادسة.ذ� نتاجئ تقدمي تقر�ر عن يف معايري الويبو و  (هبا) به

 مكتب الرباءاتاليت ينرشها و�ئق الرباءات  إالدارة منملف �شأٔن من �دول أ�عامل: معيار الويبو اجلديد  12البند 

و�ئق دارة من توصيات �ديدة �شأٔن ملفات االٕ ب  اليت تضمنت اقرتا�اً  CWS/5/9استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .58
 .صناعيةامللكية ال الرباءات اليت تنرشها ماكتب 

ورد يف املرفق أ�ول للوثيقة كام ، فرقة العمل املعنية مبلف إالدارةبتقر�ر عن معل  �لامً املعايري ؤأ�اطت جلنة  .59
CWS/5/9. 

"توصية �شأٔن ملف إالدارة ف� خيص و�ئق الرباءات  ST.37معيار الويبو اجلديد املعايري واعمتدت جلنة  .60
 ، مع ٕاد�ال التعديالت التالية:CWS/5/9يف املرفق الثاين للوثيقة كام ورد املنشورة"، 

ليصبح كام ييل: "رمق املنشور ا�ّصص من قبل مكتب  23" الوارد يف الفقرة Eتعريف الرمز " �ُّدل (ٔأ)
امللكية الصناعية وميثّل �ا� دخول املر�� الوطنية/إالقلميية بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات 

 Euro-PCT). ال تو�د وثيقة منشورة ذات ص�. طلب Euro-PCTىل سبيل املثال، طلبات (�
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هو طلب �راءة دويل مودع بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ود�ل املر�� إالقلميية 
 ،أ�وروبية."

ٔ�رقام الطلبات يف  : "ٕاذا اس�ت�دم مكتب امللكية الصناعية ٔأ�ساقاً 29ؤأضيفت امجل� التالية ٕاىل الفقرة  (ب)
نسق يف ملف ل ل ملف إالدارة ختتلف عن أ��ساق املس�ت�دمة يف املنشور أ�صيل، فينبغي تقدمي رشح 

 "،التعاريف.

" الوارد يف املرفق أ�ول ليصبح "الطلبات املود�ة بناء �ىل معاهدة التعاون Eو�ُّدل تعريف الرمز " (ج)
 �شأٔن الرباءات ومل يُعاد �رشها."

 :ST.37 اجلديد جلنة املعايري �ىل ٕادراج املالحظة التحر�رية التالية يف معيار الويبوووافقت  .61

 "مالحظة حتر�رية من املكتب ا�ويل

دان  "تعكف فرقة العمل املعنية مبلف إالدارة، �اليًا، �ىل ٕا�داد املرفقني الثالث والرابع لهذا املعيار، ال��ن ُحيّدِ
). ومن املقّرر عرض هذ�ن املرفقني �ىل DTDوتعريف نوع البيا�ت ( )XSDخمطط لغة الرتمزي املوسعة (

 ".2018اللجنة املعنية مبعايري الويبو (جلنة املعايري) لتنظر فهيام وتعمتدهام يف دورهتا السادسة يف �ام 

هو النسق  "وٕاىل ٔأن تعمتد جلنة املعايري املرفقني املذ�ور�ن، فٕان النسق الوحيد املوىص به ٔ�غراض هذا املعيار
 النيص."

(نظرة �امة �ىل  ST.37 اجلديد من معيار الويبو 34مبوجب الفقرة ُجتَمع أٔن البيا�ت اليت املعايري �لامً بجلنة  ٔأ�اطتو  .62
 س�ت�د�ا يف ٕا�داد منت�اته املتعلقة ٕ�حصاءات امللكية الفكرية.� س�تخر�ا و للمكتب ا�ويل ٔأن � تغطية البيا�ت) ميكن 

 ليصبح كام ييل: 51و�ّدلت جلنة املعايري وصف املهمة رمق  .63

) (DTD)) واملرفق الرابع (تعريف نوع البيا�ت (XSD)"ٕا�داد املرفق الثالث (خمطط لغة الرتمزي املوسعة 
(توصية �شأٔن ملف إالدارة ف� خيص و�ئق الرباءات املنشورة) وعرضهام �ىل جلنة  ST.37ملعيار الويبو 

 ."2018تنظر فهيام يف دورهتا السادسة اليت س�ُتعقد يف �ام  املعايري يك

64.  ُ كيفية ال ٔأن تنظر يف دارة فرقة العمل املعنية مبلف االٕ  ا�متست جلنة املعايري من، عد�و�ٕالضافة ٕاىل املهمة امل
يف دورهتا ة لجنال  نظر فيهت ل  ؤأن تقدم اقرتا�اً  ،ملفات إالدارةصناعية ماكتب امللكية ال هبا نرش اليت ينبغي ٔأن ت 

 السادسة.

الوسائط �المات من �دول أ�عامل: تقر�ر عن ٕا�داد معيار �ديد للويبو لٕالدارة إاللكرتونية لعالمات احلركة و  13البند 
 املتعددة

 .CWS/5/10استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .65

�لتقر�ر ا�ي ٔأ�ده املكتب ا�ويل عن العمل ا�ي قامت به فرقة العمل املعنية بتوحيد  ؤأ�اطت جلنة املعايري �لامً  .66
امرسات ماكتب امللكية الصناعية املتعلقة بعالمات احلركة و�المات ا�راسة �س�تقصائية اخلاصة مبالعالمات الت�ارية ونتاجئ 

 فقها.ومر  CWS/5/10الوسائط املتعددة، �ىل النحو الوارد يف الوثيقة 
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ووافقت جلنة املعايري �ىل ٕار�اء وضع توصيات �شأٔن إالدارة إاللكرتونية لعالمات احلركة و�المات الوسائط  .67
ويه الس�نة اليت يُتوقّع ٔأن تُنفّذ فهيا ماكتب امللكية الصناعية املعنية التوجيه رمق  – 2019املتعددة ٕاىل س�نة 

2008/95/EC  تعليق املهمة كام وافقت جلنة املعايري �ىل  .2008ٔأكتو�ر  22الصادر عن املفوضية أ�وروبية بتارخي
 حىت ذ� احلني. 49رمق 

 50عن املهمة رمق  7من �دول أ�عامل: تقر�ر فرقة العمل املعنية �جلزء  14البند 

 .CWS/5/11 استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة .68

�لتقر�ر املر�يل وخطة العمل املؤقتة حلفظ وحتديث ا�راسات �س�تقصائية املنشورة يف  ؤأ�اطت جلنة املعايري �لامً  .69
من دليل الويبو، ال س�� إالجراءات اليت يتعّني اختاذها عقب ا�ورة اخلامسة للجنة املعايري، �ىل النحو املشار ٕاليه  7اجلزء 

 .CWS/5/11لوثيقة ليف املرفق الثاين 

من  7�ىل ا�هنج التايل اخلاص بنرش ا�راسات �س�تقصائية اجلديدة واحملدثة يف اجلزء  ووافقت جلنة املعايري .70
 دليل الويبو:

�لنس�بة ٕاىل الت�ديث (املنتظم) �راسة اس�تقصائية �ستند ٕاىل �س�تبيان ا�ي وافقت �ليه جلنة  (ٔأ)
�راسة �س�تقصائية احملدثة املعايري، املوجود �لفعل يف دليل الويبو، ينبغي للمكتب ا�ويل ٔأن ينرش ا

 ؤأن يبلغ جلنة املعايري يف ا�ورة التالية للنرش.

من دليل الويبو  7و�لنس�بة ٕاىل ا�راسات �س�تقصائية اجلديدة، ينبغي ٔأن �كون �رشها يف اجلزء  (ب)
 مبوافقة جلنة املعايري.

ث بناًء �ىل اس�تبي (ج) ان ُمنق�ح (دراسة اس�تقصائية �ديدة و�لنس�بة ٕاىل ا�راسة �س�تقصائية اليت ُحتد�
من دليل الويبو مبوافقة جلنة  7فعليًا)، ينبغي ٔأن �كون �رش ا�راسة �س�تقصائية احملدثة يف اجلزء 

 املعايري.

ٔأن تعد اس�تبياً� مقرت�ًا �شأٔن �رقمي الو�ئق املنشورة واحلقوق  7وا�متست جلنة املعايري من فرقة العمل املعنية �جلزء  .71
�س�تبيان املامرسات احلالية والسابقة  �شملوينبغي ٔأن  هتا السادسة.رلجنة يف دو ال لتنظر فيه �� ؤأن تعرض �قرتاح املس

 �رقمي الو�ئق املنشورة واحلقوق املس��.املتبعة يف 

 وا�متست جلنة املعايري من املكتب ا�ويل ما ييل: .72

"دراسة اس�تقصائية �شأٔن عرض  7.2.4دعوة ماكتب امللكية الصناعية ٕاىل حتديث مشاراكهتا يف اجلزء  (ٔأ)
 احملدث من دليل الويبو؛ 7.2.4ٔأرقام طلبات أ�ولوية"، مث ٕا�داد و�رش اجلزء 

و�س�تعاضة عن إالشارة الواردة يف  ،ٕاىل احملفوظات 7.2.1و�ل�س من املكتب ا�ويل نقل اجلزء  (ب)
ٕاىل اجلزء املنقول ٕاىل ا�ي يُفيض وٕادراج الرابط  ،(تغيري يف الصيا�ة) 7.2.6�جلزء  ST.10/Cاملعيار 

 .7.2.6يف اجلزء  7.2.1احملفوظات 



CWS/5/22 Prov. 
11 
 

 اكنت أ�ولوية اليتوطلبات بات ل ط ال �رقمي  ةنظمأٔ  �شأٔنمن �دول أ�عامل: تقر�ر عن ا�راسة �س�تقصائية  15البند 
 �س�ت�د�ا ماكتب امللكية الصناعية يف املايض

 .CWS/5/12 استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة .73

ُ  2017�رش يف مارس  أٔن املكتب ا�ويل�اطت جلنة املعايري �لامً بوأٔ  .74 من دليل الويبو "�رقمي  7.2.6ث �د� اجلزء امل
لت ٔأو أ�ضيفت  ،احلالية" املامرسات –بات أ�ولوية ل الطلبات وط  ماكتب امللكية ممارسات  �شمل املشاراكت اليتوقد �ُّدِ

 ،�رلنداأٔ و  ،و�رواتيا ،واململكة املت�دة ،س�بانياإ و  ،ؤأملانيا ،والصني، وبلجياك ،ؤأسرتاليا ،التالية: ا�منسا الصناعية ال�نية عرشة
و�حتاد الرويس، واململكة العربية السعودية، والسويد،  ،وبولندا ،ومجهورية مو�وفا ،ومجهورية �ور� ،واليا�ن ،يطالياإ و 

 وسلوفا�يا.

 ،أ�ولويةرتقمي الطلبات وطلبات �شأٔن املامرسات السابقة ل ئية�س�تقصاا�راسة بنتاجئ  �لامً املعايري ٔأ�اطت جلنة كام  .75
�شمل ممارسات ماكتب شاركة م  12من دليل الويبو  7.2.7. ويتضمن اجلزء اجلديد CWS/5/12 يف مرفق الوثيقة ةالوارد

 ،و�حتاد الرويس ،وليتوانيا ،ومجهورية �ور� ،واليا�ن ،س�تونياإ و  ،ؤأملانيا ،والصني ،التالية: ٔأسرتالياصناعية امللكية ال 
 ؤأو�رانيا. ،و�حتاد السوفيايت ،وسلوفا�يا ،واململكة العربية السعودية

الطلبات �رقمي من دليل الويبو " 7.2.7اجلزء اجلديد يف �ىل �رش النتاجئ املذ�ورة املعايري ووافقت جلنة  .76
 السابقة". املامرسات –بات أ�ولوية ل وط 

ن املعلومات املتعلقة �ملامرسات السابقة لرتقمي الطلبات املطبقة يف مكتب أٔ وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية  ذ�رو  .77
وطلب ٕادرا�ا يف اجلزء اجلديد  ،مت ٕاىل أ�مانة قبل انعقاد ا�ورةدِّ ات الت�ارية قد قُ للرباءات والعالمالوال�ت املت�دة 

 من دليل الويبو. 7.2.7

"ٕا�داد دراسة اس�تقصائية �شأٔن ٔأرقام الطلبات ؤأرقام طلبات  30املهمة رمق  اعتبار�ىل املعايري ووافقت جلنة  .78
املعايري، ووافقت  من قامئة �ام جلنة�ىل �ذفها وافقت يًة، و منهت أ�ولوية اليت �س�ت�د�ا ماكتب امللكية الصناعية" 

 .ST.10/Cوقف معل فرقة العمل املعنية �ملعيار ٔأيضًا �ىل 

 متديد حامية امللكية الصناعية�االت من �دول أ�عامل: اس�تبيان �شأٔن  16البند 

 .CWS/5/13استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .79

، و�ددت املسائل املوضوعية �االت متديد حامية امللكية الصناعيةيف �س�تبيان املقرتح �شأٔن املعايري ونظرت جلنة  .80
 التالية اليت يتعني تعديلها:

املعلومات معاجلة ، يف صناعيةوطنية، خبالف ماكتب امللكية ال ٕادارات  يف بعض احلاالت، شار�ت (ٔأ)
ٕاىل  صناعيةلتعممي ا�ي يدعو ماكتب امللكية ال . وينبغي ل االت متديد حامية امللكية الصناعيةحباصة اخل

ممارسات مجيع  ٔأن تنعكس�ىل ٔأمهية  شددٔأن �  10و 8و 6أ�س�ئ� الرد �ىل اس�تكامل �س�تبيان و 
 ،يف الردود املعنيةدارات االٕ 

حامية �ىل النحو التايل: منت�ات طبية، ومنت�ات  3يف السؤال الواردة ينبغي تعديل قامئة املنت�ات و  (ب)
 ،و�ريهالتسويقها، موافقة تنظميية اليت جيب ٔأن حتصل �ىل النبا�ت، ومجيع املنت�ات 



CWS/5/22 Prov. 
12 
 

، صناعيةٕاماكنية طلب متديدات ٕادارية حلقوق امللكية ال �شأٔن  فرعياً  سؤاالً  3ينبغي ٔأن يتضمن السؤال و  (ج)
 �سو�ت مدة الرباءة،مثل 

�سو�ت مدة ، مثل امللكية الصناعية �االت متديد حاميةال ينطبق مصطلح "منت�ات" �ىل بعض و (د)
 ،�� وفقاً  4ينبغي تعديل السؤال ، و الرباءة

، ف� يتعلق �لعنارص املدر�ة 9و 8ينبغي ٔأن يتضمن �س�تبيان سؤالني �ديد�ن، �ش�هبان السؤالني و  (ه)
 10سؤال ينبغي تعديل ال و  ٕا�دى �االت متديد حامية امللكية الصناعية،يف املنشور يف �ا� بدء نفاذ 

 ��. وفقاً 

املذ�ورة سائل مرشوع �س�تبيان مع مرا�اة امل  مراجعة 7وا�متست جلنة املعايري من فرقة العمل املعنية �جلزء  .81
. وُدعيت الوفود ٕاىل تبادل تعليقاهتا واقرتا�اهتا تاليةهتا ال رجلنة املعايري يف دو �ديد لتنظر فيه ٔأ�اله وعرض اقرتاح 

قبل  7حباالت متديد حامية امللكية الصناعية �رب موقع الو�يك التابع لفرقة العمل املعنية �جلزء �شأٔن �س�تبيان اخلاص 
 املشاركة بنشاط يف مناقشات فرقة العمل.ٕاىل و  ،2017هناية يونيو 

 ٔأسامء املود�نيمن �دول أ�عامل: توحيد  17البند 

وفد مجهورية ني ال��ن قد�ام العرضو  .CWS/5/14 ADDو CWS/5/14استندت املناقشات ٕاىل الوثيقتني  .82
 �ور� واملكتب ا�ويل.

ء سامأٔ توحيد اليت ٔأ�دها املكتب ا�ويل �شأٔن وا�راسة  CWS/5/14مبضمون الوثيقة  �لامً  املعايري ؤأ�اطت جلنة .83
 .الوثيقة املذ�ورة مرفقكام وردت يف  املود�ني،

"تقر�ر مر�يل عن توحيد ٔأسامء املود�ني يف ٕاطار مبادرات امللف  الوثيقة املعنونةمبضمون  ؤأ�اطت جلنة املعايري �لامً  .84
مرفق الوثيقة وفد مجهورية �ور�، ووردت يف )"، اليت قد�ا IP5العاملي ملاكتب امللكية الفكرية امخلسة (

CWS/5/14 ADD.. 

 ها كام ييل:ف ص و ووافقت �ىل ٕا�شاء �مة �ديدة �كون  ٔأسامء املود�ني، بأٔمهية توحيد رياملعايؤأقرت جلنة  .85

"اجلودة يف املنبع" ف� يتعلق  القيام مبا ييل بنية وضع معيار للويبو �سا�د ماكتب امللكية الصناعية �ىل حتسني"
 بأٔسامء املود�ني:

ٕاجراء دراسة اس�تقصائية �شأٔن اس�ت�دام ماكتب امللكية الصناعية ٔ�دوات تعريف املُود�ني و�شأٔن  "1"
 ،املش�ت اليت قد �رتبط بذ�

وٕا�داد اقرتاح �شأٔن إالجراءات املس�تقبلية الرامية ٕاىل توحيد ٔأسامء املود�ني يف و�ئق امللكية الصناعية  "2"
 وعرضه �ىل اللجنة املعنية مبعايري الويبو للنظر فيه."

همة، كام وافقت جلنة املعايري �ىل ٕا�شاء فرقة معل �ديدة (فرقة العمل املعنية بتوحيد أ�سامء) للقيام بت� امل  .86
 وا�متست مهنا ما ييل:

س�ت�دام ماكتب امللكية الصناعية ٔ�دوات اخلاصة �ٕا�داد اس�تبيان ٕالجراء ا�راسة �س�تقصائية  (ٔأ)
 تعريف املُود�ني، وتقدميه ٕاىل جلنة املعايري لتنظر فيه يف دورهتا السادسة؛
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سة �س�تقصائية، وعرضه �ىل جلنة وٕا�داد �قرتاح اخلاص �ٕالجراءات أ�خرى، بناًء �ىل نتاجئ ا�را (ب)
 .2019املعايري لتنظر فيه يف دورهتا السابعة املقرر عقدها يف �ام 

 .هاونطاق  ٕا�دادهأأن تناقش فرقة العمل ٔأهداف التوصيات اليت يتعني  املعايري واقرتحت جلنة .87

�ىل فرقة العمل املعنية  و�ُّني لك من املكتب الكوري للملكية الفكرية واملكتب ا�ويل لالشرتاك يف إالرشاف .88
 بتوحيد أ�سامء.

 امللكية الفكريةو�ئق و  ش�بكية املتعلقة مبعلوماتخلدمات ال �شأٔن امن �دول أ�عامل: ٕا�شاء �مة ٕال�داد توصيات  18البند 

�شأٔن ٕ��شاء �مة �ديدة ٕال�داد توصيات  اليت تضمنت اقرتا�اً  CWS/5/15استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .89
 XML4IP فرقة معلاليت ٔأجرهتا نتاجئ املناقشات بناًء �ىل علومات وو�ئق امللكية الفكرية ش�بكية املتعلقة مبال خلدمات ا

 .فرقة العمل جريت يف ٕاطاروا�راسة �س�تقصائية اليت أ� 

ُ  CWS/5/15مبضمون الوثيقة  �لامً املعايري ؤأ�اطت جلنة  .90  قدمة من وفود ٔأسرتاليا و�حتاد الرويسوالعروض امل
والوال�ت املت�دة أ�مر�كية وممثل �حتاد ا�ويل محلاية أ�صناف النباتية اجلديدة واملكتب ا�ويل �شأٔن ممارساهتم وخططهم 

 .ش�بكيةدمات ال خلاملتعلقة �

 املعايري ٔأن �ركز جلنةا�ٓخر�ن اقرتح بعض الوفود واملمثلني و  ،مثلني �قرتاح املذ�ور ٔأ�الهامل فود و العديد من الو ؤأيد  .91
 نظراً  ،من توحيد معايري �كنولوجيا املعلومات التوحيد �شأٔن معلومات وو�ئق امللكية الفكرية بدالً  ةٔأ�شطما تقوم به من  �ىل
 قد تتطور �رس�ة. املناظرة�كنولوجيا املعلومات ٔ�ن 

امع ل البيا�ت ا�تباد�شأٔن : "ٕا�داد توصيات �لوصف التايل�ىل ٕا�شاء �مة �ديدة املعايري ووافقت جلنة  .92
 مع الرتكزي �ىل:للتواصل بني أ��زة، 

 ؛ٔأو لكهيام XMLٔأو �سق  JSON�سق الرسائل، وهيلك البيا�ت، وقاموس بيا�ت بنسق  "1"

 .")URIواصطال�ات التسمية ملعّرف املوارد املنتظم ( "2"

 .XML4IPاملهمة اجلديدة ٕاىل فرقة معل  املعايري ٔأس�ندت جلنةو  .93

 جسالت الرباءات الوطنية وإالقلمييةفائدة �دول أ�عامل: ٕا�شاء �مة ٕال�داد توصيات لمن  19البند 

ٕ��شاء �مة �ديدة من ٔأ�ل ٕا�داد توصيات  اقرتا�اً  تاليت تضمن CWS/5/16استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .94
 جسالت الرباءات اليت تنرشها ماكتب امللكية الصناعية.فائدة ل

بعض  ٔ�ن مصطلح "جسالت الرباءات" قد يثري اللبس ف� يتعلق بنطاق املهمة املقرت�ة،ورٔأى بعض الوفود ٔأن  .95
 املعلوماتية اهتنظمأٔ �س�ت�دم املصطلح لٕالشارة ٕاىل مجيع املعلومات املتعلقة �لرباءات املتا�ة يف صناعية ماكتب امللكية ال 
 .لعامة الناس حفسب املعلومات املتا�ةٕاىل لٕالشارة ا�ا�لية، وليس 

 :�لوصف التايل 52�ىل ٕا�شاء �مة �ديدة رمق املعايري وعقب املناقشة، وافقت جلنة  .96
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"ٕاجراء دراسة اس�تقصائية عن حمتوى ووظائف ٔأنظمة النفاذ ٕاىل معلومات الرباءات اليت تتيحها ماكتب امللكية 

عن اخلطط املس�تقبلية ف� خيص ممارساهتا املتعلقة �لنرش؛ وٕا�داد توصيات �شأٔن  الصناعية للجمهور، فضالً 
 ٔأنظمة النفاذ ٕاىل معلومات الرباءات اليت تتيحها ماكتب امللكية الصناعية للجمهور."

 ةنظمأٔ  ٕاماكنية توس�يع نطاق املهمة لتشمل يفاملعايري وبعد االتفاق �ىل ٕا�شاء املهمة اجلديدة املذ�ورة، نظرت جلنة  .97
املعايري الصناعية. وعقب املناقشة، وافقت جلنة تصاممي النفاذ ٕاىل املعلومات املتا�ة للجمهور املتعلقة �لعالمات الت�ارية وال 

 الرباءات فقط.ٕاىل معلومات �ىل النفاذ نطاق املهمة ٔأن يقترص �ىل 

تفا�لية اليت �س�ت�د�ا ماكتب امللكية ال  ةنظم�ىل ٔأن �ركز ا�راسة �س�تقصائية �ىل ا�ٔ املعايري واتفقت جلنة  .98
 املناظرةمن �سلمي البيا�ت  ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات بدالً فاذ ٔأن تتيح للجمهور ٕاماكنية النمن ٔأ�ل صناعية ال 

 .�مكيات �برية

 اسامً  اجلديدة، وا�متست من أ�مانة ٔأن تقرتح للقيام �ملهمة�ديدة ٕا�شاء فرقة معل  ووافقت جلنة املعايري �ىل .99
 �ىل فرقة العمل. . و�ُّني املكتب ا�ويل مرشفاً 52مع تعريف املهمة رمق  �كون م�ش�ياً اجلديدة لفرقة العمل 

بوابة جسالت اليت ُجتمع �الل صيانة  وا�متست جلنة املعايري من فرقة العمل املُنشأٔة ٔأن �راعي املعارف .100
 جئ معل فرقة العمل املعنية �لوضع القانوين.ونتا ،الرباءات

 ةإاللكرتونيتصاو�ر املرئية تصممي ال رشوط من �دول أ�عامل: ٕا�شاء �مة لت�ديد  20البند 

 .CWS/5/17 استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة .101

خبصوص املنظور البياين إاللكرتوين للتصاممي،  ا�اعي ٕاىل اس�ت�داث معيار �ديد للويبو وقدم وفد ٔأسرتاليا اقرتا�ه .102
 .يٕاجامعو واسع  بتأٔييد قد حظي�قرتاح اكن . و CWS/5/17�ىل النحو الوارد يف مرفق الوثيقة 

 ووافقت جلنة املعايري �ىل ٕا�شاء �مة �ديدة �لوصف التايل: .103

توصيات �شأٔن التصاو�ر املرئية إاللكرتونية "مجع معلومات حول متطلبات ماكتب امللكية الصناعية والز��ن؛ وٕا�داد 
 للتصاممي".

 ووافقت جلنة املعايري كذ� �ىل ٕا�شاء فرقة معل �ديدة (فرقة العمل املعنية بتصاو�ر التصاممي) وعّينت �ً  .104
 من مكتب ٔأسرتاليا للملكية الفكرية واملكتب ا�ويل لالشرتاك يف إالرشاف �ىل فرقة العمل اجلديدة.

 �دول أ�عامل: تقر�ر عن التقار�ر التقنية الس�نوية من 21البند 

 .CWS/5/18 استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة .105

�لتقر�ر ا�ي ٔأ�ده املكتب ا�ويل عن التقار�ر التقنية الس�نوية، كام ورد يف الوثيقة  ؤأ�اطت جلنة املعايري �لامً  .106
CWS/5/18مي ، وّجشعت ماكتب امللكية الصناعية �ىل الرّد �ىل التعامC.CWS 84 وC.CWS 85 وC.CWS 86 

 .2016، و�ىل تقدمي تقار�رها التقنية الس�نوية عن �ام 2017ٔأ�ريل  13املؤر�ة 
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 طتهٔأبلغ جلنة املعايري خب و  ،يف �دد التقار�ر التقنية الس�نوية املُقدمة لك �ام مس�متراً  والحظ املكتب ا�ويل اخنفاضاً  .107
جلنة نظر فهيا ت هذه املسأٔ� ل عرض س�ياملكتب ا�ويل  بأٔن �لامً املعايري ت جلنة ؤأ�اط .الرامية ٕاىل مجع مزيد من إالحصاءات

 .�خنفاض يفٔأ�داد التقار�ر ٕاذا اس�مترت ، السادسة هتايف دوراملعايري 

مللكية ا علوماتاملنتفعني مبحتتوي �ىل معلومات مفيدة �متع  التقار�ر التقنية الس�نوية بأٔناملعايري بلغت جلنة وأ�  .108
 يف هذا النشاط.صناعية من ماكتب امللكية ال  ممكن�دد ٔأكرب أٔهنا س�تكون ممتنة لو شارك ب، و صناعيةال 

ماكتب امللكية الصناعية من ٔأ�ل �كو�ن كفاءات  تنيمن �دول أ�عامل: تقر�ر عن تقدمي املشورة واملسا�دة التقني  22البند 
 اللجنةبناء �ىل والية 

 .CWS/5/19 استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة .109

املمكنة �شأٔن معايري الويبو يف ٔأمر�اك ٕاذاكء الوعي بأٔنه بدٔأ العمل �ىل حتديد ٔأ�شطة  املعايري ؤأبلغ وفد ٕاس�بانيا جلنة .110
 �اصاً  تدريباً  2017ٔأ�ريل  أ�مانة يف ه تلقى منٔأبلغ الوفد اللجنة بأٔنكام . )FIT/ES( الالتينية �متويل من الصندوق �ست�ين

كمنوذج للتدريبات املقب� �شأٔن معايري الويبو اليت وسيُس�ت�دم هذا التدريب  ،�شأٔن معايري الويبو يف شلك "تدريب املدرب"
 .ةاملهمت عقد يف ب�ان ٔأمر�اك الالتينيةس�تُ 

�رب ، مبا يف ذ� دورات تدريبية وٕاذاكء الوعيحلا�ة ٕاىل مزيد من ٔأ�شطة التدريب �لامً � املعايري جلنة ؤأ�اطت .111
 ، ال س�� يف الب�ان النامية.صناعيةإالنرتنت، �شأٔن معايري الويبو اليت س�يقد�ا املكتب ا�ويل ٕاىل ماكتب امللكية ال 

أٔن أ�مانة س�تقدم املسا�دة التقنية والتدريب ف� يتعلق مبعايري الويبو عند الطلب، �اطت جلنة املعايري �لامً بوأٔ  .112
دورات تدريبية �رب إالنرتنت �شأٔن معايري الويبو لتنظر فيه صوص خب ة اقرتا�اً س�تقدم أ�مانو  ،توفر املواردحسب و 

 يف دورهتا السادسة.املعايري جلنة 

 2016�لتقر�ر ا�ي قدمه املكتب ا�ويل عن أ��شطة اليت اضطلع هبا يف �ام  ؤأ�اطت جلنة املعايري �لامً  .113
ف� ، بصفة �اصةاملتعلقة بتقدمي املشورة واملسا�دة التقنيتني من ٔأ�ل �كو�ن كفاءات ماكتب امللكية الصناعية، 

ٔأ�اطت جلنة كام . CWS/5/19قة بتعممي املعلومات اخلاصة مبعايري امللكية الفكرية، �ىل النحو الوارد يف الوثييتعلق 
م ٕاىل امجلعية العامة للويبو قد� ٔأساس للتقر�ر ذي الص� ا�ي س�يُ كون مبثابة س�ت CWS/5/19أٔن الوثيقة ب �لامً املعايري 

من  190(انظر الفقرة  2011لب يف دورهتا أ�ربعني اليت عقدت يف ٔأكتو�ر طُ كام ، 2017يف ٔأكتو�ر  ااملقرر عقده
 ).WO/GA/40/19 الوثيقة

 اوقامئة �ا�اللجنة من �دول أ�عامل: النظر يف �ر�مج معل  23البند 

من ٔأ�ل وضع �ر�مج معل اللجنة.  CWS/5/20املرفق أ�ول للوثيقة  يفواردة يف قامئة املهام الاملعايري نظرت جلنة  .114
 يف املرفق أ�ول للوثيقة املذ�ورة.واردة بقامئة املهام ال ؤأ�اطت اللجنة �لامً 

ينبغي ٕادراج و  ،CWS/5/20�ىل قامئة املهام، �ىل النحو الوارد يف املرفق أ�ول للوثيقة املعايري ووافقت جلنة  .115
ث قامئة املهام يف �ر�مج معل اللجنة �املا   عكس االتفاقات اليت توصلت ٕا�هيا اللجنة يف هذه ا�ورة اخلامسة.يل ُحيد�

مبا يف ذ�  اخلامسة للجنة املعايري،ا�ورة  وقشت �اللناكنت قد  وبعد حتديث املعلومات املتعلقة �ملهام اليت .116
 ُ  من �دول أ�عامل، ٔأصبح وضع املهام كام ييل: 23ت�ذة يف ٕاطار البند القرارات امل

 املهام اليت اعُتربت منهتيًة يف هذه ا�ورة: (ٔأ)
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أ�ولوية اليت �س�ت�د�ا ٕا�داد دراسة اس�تقصائية �شأٔن ٔأرقام الطلبات ؤأرقام طلبات  :30املهمة رمق 
 .ماكتب امللكية الصناعية

 املهام اليت ال �زال العمل �لهيا �ارً�: (ب)

دمع املكتب ا�ويل عن طريق توفري متطلبات املس�ت�دمني وتعليقاهتم �شأٔن أ�داة  :44املهمة رمق 
ة وتثبيته، ودمع املكتب ا�ويل يف املراجعة الالحق ST.26الربجمية ٕالصدار املعيار 

للتعل�ت إالدارية ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، وٕا�داد املراجعات الالزمة ملعيار 
 .بناء �ىل طلب جلنة املعايري ST.26الويبو 

ٕا�داد اقرتاح هنايئ لٔ��داث املفّص� ووثيقة ٕارشادية �شأٔن بيا�ت الوضع القانوين  :47املهمة رمق 
ماكتب امللكية الصناعية لبيا�ت الوضع القانوين للرباءات؛ وٕا�داد توصية �شأٔن تبادل 
 .للعالمات الت�ارية والتصاممي الصناعية

) واملرفق الرابع (تعريف نوع (XSD)ٕا�داد املرفق الثالث (خمطط لغة الرتمزي املوسعة  :51املهمة رمق 
(توصية �شأٔن ملف إالدارة ف� خيص و�ئق  ST.37) ملعيار الويبو (DTD)البيا�ت 

اءات املنشورة) وعرضهام �ىل جلنة املعايري يك تنظر فهيام يف دورهتا السادسة اليت الرب 
 .2018س�ُتعقد يف �ام 

 املهام اليت تضمن اس�مترار احلفاظ �ىل معايري الويبو: (ج)

 .ST.36التأٔكد من ٕاجراء املراجعات والت�ديثات الالزمة ملعيار الويبو  :38املهمة رمق 

 .ST.66من ٕاجراء املراجعات والت�ديثات الالزمة ملعيار الويبو  التأٔكد :39املهمة رمق 

 .ST.96التأٔكد من ٕاجراء املراجعات والت�ديثات الالزمة ملعيار الويبو  :41املهمة رمق 

 .ST.86التأٔكد من ٕاجراء املراجعات والت�ديثات الالزمة ملعيار الويبو  :42املهمة رمق 

 هتا ٔأو بطابعها إال�اليم ٔأو هبام معًا:املهام اليت تتسم �س�مترار ٔأ�شط (د)

حتديد جماالت توحيد املقاييس املرتبطة بتبادل البيا�ت القاب� للقراءة أٓليًا �ىل ٔأساس  :18املهمة رمق 
)، IP5املرشو�ات اليت خططت لها هيئات مثل ماكتب امللكية الفكرية امخلسة (

تب التصاممي الصناعية )، ومنتدى ماكTM5وماكتب العالمات الت�ارية امخلسة (
)، واللجنة الكهروتقنية ISO)، واملنظمة ا�ولية لتوحيد املقاييس (ID5امخلسة (
 )، والهيئات أ�خرى املشهورة املعنية بوضع معايري الصنا�ة.IECا�ولية (

رصد ٕادراج املعلومات اخلاصة بدخول الطلبات ا�ولية املنشورة بناء �ىل معاهدة  :23املهمة رمق 
التعاون �شأٔن الرباءات و�دم دخولها، حسب احلال، يف املر�� الوطنية (إالقلميية) 

 يف قوا�د البيا�ت.

مجع التقار�ر التقنية الس�نوية �شأٔن ٔأ�شطة ٔأعضاء اللجنة يف جمال املعلومات املتعلقة  :24املهمة رمق 
لتقين الس�نوي �لرباءات والعالمات الت�ارية والتصاممي الصناعية و�رشها (التقر�ر ا
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�شأٔن املعلومات املتعلقة �لرباءات، والتقر�ر التقين الس�نوي �شأٔن العالمات الت�ارية، 

 والتقر�ر التقين الس�نوي �شأٔن التصاممي الصناعية).

 مراجعة متواص� ملعايري الويبو. :33املهمة رمق 

 .ST.3مراجعة متواص� ملعيار الويبو  :33/3املهمة رمق 

من  7ضامن احلفظ والت�ديث الالزمني ل�راسات �س�تقصائية املنشورة يف اجلزء  :50املهمة رمق 
 .دليل الويبو �شأٔن املعلومات والو�ئق املتعلقة �مللكية الصناعية

 �شئت يف هذه ا�ورة ومل يبدٔأ العمل �شأٔهنا:املهام اليت أ�  (ه)

النفاذ ٕاىل معلومات الرباءات ٕاجراء دراسة اس�تقصائية عن حمتوى ووظائف ٔأنظمة  :52املهمة رمق 
عن اخلطط املس�تقبلية ف� خيص  اليت تتيحها ماكتب امللكية الصناعية للجمهور، فضالً 

ممارساهتا املتعلقة �لنرش؛ وٕا�داد توصيات �شأٔن ٔأنظمة النفاذ ٕاىل معلومات الرباءات 
 اليت تتيحها ماكتب امللكية الصناعية للجمهور.

 لمؤرشات اجلغرافية.ل) XMLخمطط لغة الرتمزي املوسعة ( تمكو�تطو�ر  :53املهمة رمق 

واتفاقيات �سميهتا ليتمية حق املؤلف اصنفات اخلاصة مب بيا�ت ال دراسة عنارص  :54املهمة رمق 
 ،وإالبالغ عن نتاجئ ا�راسة ،ST.96معيار الويبو توس�يع اقرتاح يف ظل مقارنهتا و 

ٕالدراج  XML قاموس بيا�ت وخمططات�داد الٕ  املعايري اقرتاح تنظر فيه جلنةمي وتقد
 .ST.96 معيار الويبو يفاليتمية حق املؤلف مصنفات 

 القيام مبا ييل بنية وضع معيار للويبو �سا�د ماكتب امللكية الصناعية �ىل حتسني :55املهمة رمق 
 "اجلودة يف املنبع" ف� يتعلق بأٔسامء املود�ني:

س�ت�دام ماكتب امللكية الصناعية ٔ�دوات ٕاجراء دراسة اس�تقصائية �شأٔن ا "1"
 تعريف املُود�ني و�شأٔن املش�ت اليت قد �رتبط بذ�،

وٕا�داد اقرتاح �شأٔن إالجراءات املس�تقبلية الرامية ٕاىل توحيد ٔأسامء املود�ني  "2"
 يف و�ئق امللكية الصناعية وعرضه �ىل اللجنة املعنية مبعايري الويبو للنظر فيه.

 ٕا�داد توصيات �شأٔن تبادل البيا�ت ا�امع للتواصل بني أ��زة، مع الرتكزي �ىل: :56املهمة رمق 

ٔأو �سق  JSON�سق الرسائل، وهيلك البيا�ت، وقاموس البيا�ت بنسق  "1"
XML ٔأو لكهيام؛ 

 ).URIواصطال�ات التسمية ملعّرف املوارد املنتظم ( "2"

امللكية الصناعية والز��ن؛ وٕا�داد توصيات مجع معلومات حول متطلبات ماكتب  :57املهمة رمق 
 .�شأٔن التصاو�ر املرئية إاللكرتونية للتصاممي

 :مؤقتاً  العمل �شأٔهناتان الال�ن توقف املهم  (و)
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 ،ٕا�داد مبادئ توجهيية لتنفّذها ماكتب امللكية الصناعية ف� خيص �رقمي الفقرات :43املهمة رمق 
 وعرض و�ئق الرباءات �شلك منسق. ،والفقرات الطوي�

الوسائط املتعددة �المات ٕا�داد توصية �شأٔن إالدارة إاللكرتونية لعالمات احلركة ٔأو  :49املهمة رمق 
 لُتعمتد معيارًا من معايري الويبو.

ُ  وقدمت أ�مانة اقرتا�اً  .117  .CWS/5/20 ةيف املرفق الثاين للوثيق�ىل النحو الوارد  طبس� �شأٔن �ر�مج معل اللجنة امل

وا�متست من أ�مانة ٔأن  ،العرض املوجز لرب�مج معلها املُقدم من أ�مانةاقرتاح ووافقت جلنة املعايري �ىل  .118
 تنرش الصيغة الاكم� �� العرض املوجز �ىل موقع الويبو إاللكرتوين.

 من �دول أ�عامل: ملخص الرئيس 24البند 

 مبلخص الرئيس. �لامً املعايري ع لالطالع �ليه. ؤأ�اطت جلنة ّزِ ّد ملخص الرئيس ووُ �ِ أ�  .119

 اج��ات فرق العمل التابعة للجنة

وفرقة العمل  ،فرق العمل التالية اج��ات �ري رمسية: فرقة العمل املعنية �لوضع القانوين ،�الل هذه ا�ورة، عقدت .120
مرشف من املرشفني �ىل ؤأبلغ ُلك  عنية مبلف إالدارة.وفرقة العمل امل  ،XML4IPوفرقة معل  ،املعنية بقوامئ التسلسل

 �لتقدم ا�ي ٔأحرزته فرقته يف �ج��ات املذ�ورة. املعايري الفرق العام� جلنةَ 

 من �دول أ�عامل: اختتام ا�ورة 25البند 

 .2017يونيو  2الرئيس �ج�ع يف  اختمت .121

 

 [ييل ذ� املرفقان]
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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 

Malebane DINEO (Ms.), Team Leader, IP Officer, Department of Trade and Industry, Pretoria 

ALLEMAGNE/GERMANY 

Katja BRABEC (Ms.), Information Technology Strategic Planning and International 
Coordination, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich 

Thomas PLARRE, Examiner, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich 

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 

Saad ALHUDIBI, Head of Patent Information Unit, Saudi Patent Office King Abdullaziz City for 
Science and Technology (KACST), Riyadh 

Mohmmed ALJARPOO, General Administration of Trademarks, Ministry of Commerce and 
Industry, Riyadh 

Alyssa HZZA, The Board of Grievances, General Administration of Trademarks Ministry of 
Commerce and Industry, Riyadh 

ARGENTINE/ARGENTINA 

María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Ministro, Misión Permanente, Ginebra 

AUSTRALIE/AUSTRALIA 

Sanjay KALRA, Chief Information Officer, Business and Information Management Solutions 
Group, IP Australia Department of Industry, Canberra 

Michael BURN, Director, International ICT Cooperation, IP Australia Department of Industry, 
Canberra 

AUTRICHE/AUSTRIA 

Katharina FASTENBAUER (Ms.), Head of Patent Support and PCT, Deputy Vice President for 
Technical Affairs, Patent Support and PCT, The Austrian Patent Office Federal Ministry for 
Transport, Innovation and Technology, Vienna 

BRÉSIL/BRAZIL 

Fernando CASSIBI DE SOUZA, IP Researcher, National Institute of Industrial Property (INPI), 
Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Rio de Janeiro 

Caue OLIVEIRA FANHA, Secretary, Permanent Mission of Brazil to the WTO, Geneva 
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CANADA 

Jean-Charles DAOUST, Director, Investment and Program Management, Programs Branch, 
Innovation, Science and Economic Development Canada ISED - Canadian Intellectual Property 
Office (CIPO), Gatineau 

Fréderique DELAPRÉE (Mme), première secrétaire, Mission permanente, Genève 

CHILI/CHILE 

Marcela PAÍVA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

CHINE/CHINA 

GE Fubin, Director, State Intellectual Property Office of the People's Republic of China (SIPO), 
Beijing 

DONG Xiaoling, Principal Staff Delegation, State Intellectual Property Office of the People's 
Republic of China (SIPO), Beijing 

CHEN Hui (Ms.), Clerk, State Intellectual Property Office of the People's Republic of China 
(SIPO), Beijing 

COLOMBIE/COLOMBIA 

Daniela Carolina PEREZ MAHECHA (Sra.), Pasante, Misión Permanente, Ginebra 

COSTA RICA 

Agustin MELÉNDEZ GARCÍA, Sub Director, Registro de la Propiedad Industrial,  Registro 
Nacional  Ministerio de Justicia y Paz, San José 

CÔTE D'IVOIRE 

Kumou MANKONGA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 

EL SALVADOR 

Katia CARBALLO (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

EMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 

Jumah ALALI, Advisor, GCC, Riyadh 

Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Office of the United Arab 
Emirates to the World Trade Organization, Geneva 

ESPAGNE/SPAIN 

Carlos ALBERT GARCÍA, Técnico de Sistemas, División Tecnología de la Información, 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), 
Madrid 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 

Arti SHAH (Ms.), Manager, International Projects, United States Department of Commerce, 
United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 

Tyle AUDUONG (Ms.), Supervisor, Trademark Business Operations Specialist, United States 
Department of Commerce, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 

Susan WOLSKI (Ms.), PCT Special Programs Examiner, International Patent Legal 
Administration, United States Department of Commerce, United States Patent and Trademark 
Office (USPTO), Alexandria 

Narith TITH, Information Technology Specialist, Office of The Chief Technology Officer, United 
States Department of Commerce, United States Patent and Trademark Office (USPTO), 
Alexandria 

Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), IP Attaché, Permanent Mission, Geneva 

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE (L')/THE FORMER YUGOSLAV 
REPUBLIC OF MACEDONIA 

Mite KOSTOV, Deputy Director, Trademark Department, State Office of Industrial Property 
(SOIP), Skopje 

Cveta JAKIMOSKA (Ms.), Advisor, Trademark Department, State Office of Industrial Property 
(SOIP), Skopje 

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 

Alexander CHEREPANOV, Specialist, Multilateral Cooperation Division, International 
Cooperation Department, Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 

Fedor VOSTRIKOV, Head of IT Division, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal 
Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 

Yury ZONTOV, Specialist, IT Division, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal 
Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 

FRANCE 

Sébastien GRILLOT, architecte de données, DSI, Institut national de la propriété industrielle 
(INPI), Courbevoie 

GÉORGIE/GEORGIA 

Ana GOBECHIA (Ms.), Head, International Affairs Unit, National Intellectual Property Center of 
Georgia (SAKPATENTI), Mtskheta 

HONGRIE (LA)/HUNGARY 

Gyöngyi SZILVITZKY (Ms.), Head, Receiving and Official Publication Section, Hungarian 
Intellectual Property Office (HIPO), Budapest 
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INDE/INDIA 

Sameer Kumar SWARUP, Deputy Controller of Patents and Designs, Office of the Controller-
General of Patents, Designs and Trademarks  Department of Industrial Policy and Promotion, 
Ministry of Commerce and Industry, Government of India, New Delhi 

INDONÉSIE/INDONESIA 

Yasmon YASMON, Director, Information Technology of IP, Directorate of Information 
Technology of IP, Ministry of Law and Human Rights, Directorate General of Intellectual 
Property, Jakarta 

Maman KUSMANA, Deputy Director, IT Infrastructure Support, Directorate of Information 
Technology of IP, Ministry of Law and Human Rights, Directorate General of Intellectual 
Property, Jakarta 

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 

Reza DEHGHANI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

ITALIE/ITALY 

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

Mattia MORALE, Intern, Permanent Mission, Geneva 

JAPON/JAPAN 

Hiroshi ARAI, Deputy Director, Information Systems Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 

Kei KAWAKAMI, Deputy Director, Information Systems Division, Japan Patent Office (JPO), 
Tokyo 

Masataka SAITO, Deputy Director, Administrative Affairs Division, Japan Patent Office (JPO), 
Tokyo 

KUWAIT 

Abdual Aziz, Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 

LITUANIE/LITHUANIA 

Eglé LEVICKIENĖ (Ms.), Chief Officer, Industrial Property Information Division, State Patent 
Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius 

Renata RINKAUSKIENE (Ms.), Counseller, Permanent Mission, Geneva 
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MEXIQUE/MEXICO 

Ricardo GALLEGOS MATHEY, Coordinador Departamental de Asuntos Multilaterales, 
Dirección General de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI), México 

María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

Magali ESQUINCA GUZMAN (Sra.), Asistente, Misión Permanente, Ginebra 

PANAMA 

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

PHILIPPINES 

Ernesto VILLANUEVA, Information Technology Officer III, Intellectual Property Office of the 
Philippines (IPOPHIL), Taguig City 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 

LEE Jumi (Ms.), Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 

LEE Seokhee, Assistant Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 

JUNG Dae Soon, IP Attaché, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 

Michal VERNER, Deputy Director, Patent Information Department, Industrial Property Office, 
Prague 

ROUMANIE/ROMANIA 

Elena-Elvira MARIN (Ms.), Head, National Trademarks Department, Romanian State Office for 
Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 

Mariana HAHUE (Ms.), Expert, Public Relations, Romanian State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 

Julie DALTREY (Ms.), Data Architect, Intellectual Property Office Information Centre, Newport 

Andrew SADLER, Senior Policy Advisor, Copyright and Enforcement Directorate, Intellectual 
Property Office Information Centre, Cwmbran 

SUÈDE/SWEDEN 

Åsa VIKEN (Ms.), Operations Development Officer, IT Department, Swedish Patent and 
Registration Office (PRV), Stockholm 

THAÏLANDE/THAILAND 

Navarat TANKAMALAS (Ms.), Minister Counselor, Permanent Mission, Geneva 
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UKRAINE 

Artem KONONENKO, Chief Expert, Patent  Documentation and Standardization Division, 
Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, State Intellectual Property Service of 
Ukraine, State Enterprise "Ukrainian Intellectual Property Institute" (Ukrpatent), Kyiv 

VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 
OF) 
Yazid Milagros CORDOVA OLIVARES (Sra.), Coordinadora de Asuntos Económicos 
Internacionales, Oficina de Asuntos Multilaterales y de Integración, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Caracas 

Genoveva CAMPOS DE MAZZONE (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
 INTERGOUVERNEMENTALES/INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL 
 ORGANIZATIONS 

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)  

Jumah ALALI, Advisor, Riyadh 

Abdulrahman ALMOHAWES, Head, Information Technology Department, Riyadh 

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)  

Issoufou KABORE, examinateur de brevets, chimie, Yaounde 

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO)  

Andrey SEKRETOV, Director, International Relations Department, Eurasian Patent Office 
(EAPO), Moscow 

Yury AMELKIN, Chief Specialist, Patent Information and Automation Department, Eurasian 
Patent Office (EAPO), Moscow 

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  

Patrick LE GONIDEC, Administrator Electronic Publication and Dissemination, Vienna 

Fernando FERREIRA, Data Standards Coordinator, Information Management, Rijswijk 

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)   

Alexandre TRAN, IT Expert, Digital Transformation Department (DTD), European Union 
Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante 

ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)  

Flora Kokwihyukya MPANJU (Ms.), Head, Search and Substantive Examination, Intellectual 
Property Department, Harare 
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UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES 
(UPOV)/INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS 
(UPOV)  

Hend MADHOUR (Ms.), Data Modeler and Business Analyst, Geneva 

III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL 
 ORGANIZATIONS 

CONFEDERACY OF PATENT INFORMATION USER GROUPS (CEPIUG)  

Guido MORADEI, Delegate, Varese 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA VIDÉO (IFV)/INTERNATIONAL VIDEO 
FEDERATION (IVF)  

Benoît MULLER, Consultant, Geneva 

Marie ARBACHE (Mme), stagiaire, Genève 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DES INVENTEURS 
(IFIA)/INTERNATIONAL FEDERATION OF INVENTORS' ASSOCIATIONS (IFIA)  

Shafaghi MASOUD, Strategic Planning and Coordination Manager, Geneva 

Arman YOUSEFIAN, Strategic Planning and Coordination Manager Assistant, Geneva 

PATENT INFORMATION USERS GROUP (PIUG) 

Stephen ADAMS, Vice Chair, Roche 

IV. BUREAU/OFFICERS 

Président/Chair:    Katja BRABEC (Mme/Ms) (ALLEMAGNE/GERMANY) 

Vice-présidents/Vice-Chairs:  Alfredo SUESCUM (PANAMA) 

Secrétaire/Secretary:   Young-Woo YUN (OMPI/WIPO) 
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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 

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

Young-Woo YUN, chef, 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 

Anna GRASCHENKOVA (Mme/Ms.), 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 

 
 
[Annex II follows] 

 
 

 [ييل ذ� املرفق الثاين] 
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 �دول أ�عامل

 وثيقة من ٕا�داد أ�مانة

 افتتاح ا�ورة .1

 انت�اب الرئيس و�ئبيه .2

 اع�د �دول أ�عامل .3
 قة.الوثيهذه انظر 

 تقر�ر عن ا�راسة �س�تقصائية �شأٔن اس�ت�دام معايري الويبو .4
 .CWS/5/2 انظر الوثيقة

مسائل ، مبا يف ذ� )لجنةال وأ�ربعني للجمعية العامة للويبو ف� خيص اللجنة املعنية مبعايري الويبو ( الثامنةقرار ا�ورة  .5
0Fبأٔجندة التمنية تتعلق

1 
 .CWS/5/3انظر الوثيقة 

 للمصنفات اليتمية واملؤرشات اجلغرافية )XML( لغة الرتمزي املوسعةليشمل خمطط  ST.96 معيار الويبوتوس�يع  .6
 .CWS/5/4انظر الوثيقة 

 41عن املهمة رمق  XML4IPفرقة معل تقر�ر  .7
 .CWS/5/5انظر الوثيقة 

 ST.26 مراجعة معيار الويبو .8
 .CWS/5/6انظر الوثيقة 

 ST.26ٕاىل معيار الويبو  ST.25توصيات �شأٔن ٔأحاكم �نتقال من معيار الويبو  .9
 .CWS/5/7انظر الوثيقة 

 ST.26 الويبوعرض �شأٔن اس�ت�داث �ر�مج �اسويب ملعيار  .10

 معيار الويبو اجلديد �شأٔن تبادل بيا�ت الوضع القانوين للرباءات بني ماكتب امللكية الصناعية .11
 .CWS/5/8انظر الوثيقة 

 معيار الويبو اجلديد �شأٔن ملف إالدارة من و�ئق الرباءات اليت ينرشها مكتب الرباءات .12
 .CWS/5/9انظر الوثيقة 

 الوسائط املتعددةو�المات عالمات احلركة لٕالدارة إاللكرتونية لتقر�ر عن ٕا�داد معيار �ديد للويبو  .13
 .CWS/5/10انظر الوثيقة 

                                                
 التمنية. �لنس�ية �ٓلية تنس�يق ٔأجندةف� خيص مدى و�اهة اللجنة واقف أ�عضاء مبهذا البند من �دول أ�عامل ال خيّل  1
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 50ن املهمة رمق ع 7فرقة العمل املعنية �جلزء تقر�ر  .14
 .CWS/5/11انظر الوثيقة 

كية ماكتب املل  اكنت �س�ت�د�اطلبات أ�ولوية اليت الطلبات و ٔأنظمة �رقمي س�تقصائية �شأٔن �راسة تقر�ر عن ا� .15
 يف املايض الصناعية

 .CWS/5/12انظر الوثيقة 

 اس�تبيان �شأٔن �االت متديد حامية امللكية الصناعية .16
 .CWS/5/13انظر الوثيقة 

 توحيد ٔأسامء املود�ني .17
 .CWS/5/14انظر الوثيقة 

 ٕا�شاء �مة ٕال�داد توصيات �شأٔن اخلدمات الش�بكية املتعلقة مبعلومات وو�ئق امللكية الفكرية .18
 .CWS/5/15انظر الوثيقة 

 لفائدة جسالت الرباءات الوطنية وإالقلميية ٕا�شاء �مة ٕال�داد توصيات .19
 .CWS/5/16انظر الوثيقة 

 ٕا�شاء �مة لت�ديد رشوط تصممي التصاو�ر املرئية إاللكرتونية .20
 .CWS/5/17انظر الوثيقة 

 تقر�ر عن التقار�ر التقنية الس�نوية .21
 CWS/5/18انظر الوثيقة 

الصناعية بناء  كفاءات ماكتب امللكيةواملسا�دة التقنيتني من ٔأ�ل �كو�ن تقر�ر املكتب ا�ويل عن تقدمي املشورة  .22
 �ىل والية اللجنة

 .CWS/5/19انظر الوثيقة 

 اقامئة �ا��ر�مج معل اللجنة و  النظر يف .23
 .CWS/5/20انظر الوثيقة 

 ملخص الرئيس .24

 اختتام ا�ورة .25

 الوثيقة]و املرفق الثاين [هناية 
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