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CWS/6/26 

 يزية لكنابل  الأصل: 

 2018سبمترب  3 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السادسة الدورة
ىل  15جنيف، من   2018أأكتوبر  19ا 

 55عن املهمة رقم  عنية تووييد اسأاما فرقة العمل املتقرير 

عدادوثيق   سامء من ا   فرق  العمل املعني  بتوحيد الأ

 معلومات أأساس ي 

ماةو  29من يف الفرتة ، خالل دورهتا اخلامس  املعقودة يف جنيف (جلن  املعاةر) الوةبو عاةراملعني  مب جن ل ل اأأنشأأت  .1

ىل   :55 رمق ، املهم 2017 ةونيو 2ا 

يساعد ماكتب امللكي  الصناعي  عىل حتسني" اجلودة يف املنبع" فامي ةتعلق بأأسامء  القيام مبا ةيل بني  وضع معيار للوةبو"

 املودعني:

جراء دراس  اس تقصائي  بشأأن اس تخدام ماكتب امللكي  الصناعي  لأدوات تعرةف املُودعني وبشأأن ا   "1"

 املشالكت اليت قد ترتبط بذكل؛

ىل ت "2" عداد اقرتاح بشأأن ال جراءات املس تقبلي  الرامي  ا  وحيد أأسامء املودعني يف واثئق امللكي  وا 

 ."للنظر فيه اللجن  املعني  مبعاةر الوةبوالصناعي  وعرضه عىل 

 .(CWS/5/22)ه( من الوثيق  116و 85و 82والفقرات  CWS/5/14 ADD و CWS/5/14 )انظر الوثيقتني
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املكتب وعّينت الك من  55لالضطالع ابملهم   بتوحيد الأسامءجلن  املعاةر كذكل فرق  العمل املعني  وأأنشأأت  .2

 والمتست مهنا ما ةيل:؛ واملكتب ادلويل لالشرتاك يف ال رشاف عىل فرق  العمل املذكورة (KIPO) الكوري للملكي  الفكرة 

عداد اس تبيان ل جراء ادلراس  الاس تقصائي  بشأأن اس تخدام ماكتب امللكي  الصناعي  لأدوات تعرةف  (أأ  ) ا 

 جلن  املعاةر يف دورهتا السادس ؛رضه عىل نظر عاملُودعني، و 

عداد الاقرتاح اخلاص ابل جراءات الأخرى، بناًء عىل نتاجئ ادلراس  الاس تقصائي ، وعرضه عىل جلن   (ب ) وا 

 .2019املعاةر لتنظر فيه يف دورهتا السابع  املقرر عقدها يف عام 

 .(CWS/5/22من الوثيق   88و 86)انظر الفقراتن 

من البدلان  صناعي ماكتب امللكي  ال حاليًا  يف املناقش وتشارك  2017 بمتربس  وابرشت فرق  العمل أأعاملها اعتبارًا من .3

 (KR) وكوراي (JP) والياابن (GB) وبرةطانيا (DE) وأأملانيا( CN)والصني  (CL) وش ييل (BE) بلجياك: التالي 

ىل املشرتكني يف ال رشاف. (RUوس يا )ور (PT) والربتغال  ابل ضاف  ا 

 املناقشات والنتاجئ

عداد اس تبيان بشأأن .4 اس تخدام ماكتب امللكي  الصناعي  لأدوات  بناء عىل طلب جلن  املعاةر، معلت فرق  العمل عىل ا 

جراء دراس  اس تقصائي  ب علامً  فرق  العمل أأحاطت. و تعرةف املُودعني ىل نتاجئ تستند  اس تخدام أأدوات التعرةف عنأأن فكرة ا  ا 

)انظر الوثيق   2016اليت عقدت يف عام  حلق  معل معاةر الوةبو بشأأن توحيد أأسامء املودعني

CWS/WK/GE/16/ROUND TABLE 3). 

عداد  .5 مجعت ، 1. وخالل اجلوةل فرق  العمل ثالث جولت من املناقشات نظمتالاس تبيان، مرشوع ومن أأجل ا 

الاس تبيان. هيلك توقعات ماكتهبا الأعضاء فامي ةتعلق بنطاق ادلراس  الاس تقصائي  و معلومات عن فرق  العمل 

 عىل حتسني مرشوع الاس تبيان. 3زت اجلوةل املرشوع الأويل، وركّ مناقش  ، رشع أأعضاء فرق  العمل يف 2 اجلوةل ويف

 1 اجلوةل

عداد مرشوع أأويل ل د مسأأةليلتعق  اً نظر  .6 الس تبيان، بدأأ أأعضاء فرق  العمل املناقش  بتبادل توقعاهتم فامي ةتعلق بنطاق ا 

 ادلراس ، وأ راهئم بشأأن مواضيع الاس تبيان الرئيس ي  وهيلكه.

مجع  عىلالاس تبيان  ةنبغي أأن يساعد( بأأنه ROSPATENT) الفكرة ادلائرة الاحتادة  الروس ي  للملكي   بتوعقّ  .7

توحيد أأسامء ب  املتعلق ق  طبامل  امرساتاملأأي و  ؛"توحيد أأسامء املودعني" ما ذا ةعينالتالي :  املعلومات بشأأن التساؤلت

 الأسامءاس تخدام  سامتيه  الهدف من "توحيد أأسامء املودعني"؛ وما ؛ ومايه الأنسب من وهج  نظر الوةبواملودعني 

ذا اكن جيوز ملكتب ما ؛ و لبياانتل  تبادل ادلويلال املوحدة للمودعني يف  أأن يكشف عن أأسامء املودعني اليت   صناعيامللكي  ال ا 

ذا اكن "التوحيد" موهجًا لأغراض داخلي ؛  مس تخدم  يف بدلان متعددة  جنُ وكيف ميكن املزج بني قام بتوحيدها؛ وما ا 

ذا اكن ةنبغي اتباع؛ وما  خمتلف جرايئ  نج معياري أأم ا   أأسامء املودعني.يف توحيد ا 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/en/cws_wk_ge_16/cws_wk_ge_16_round_table_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/en/cws_wk_ge_16/cws_wk_ge_16_round_table_3.pdf
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 2اجلوةل 

ىل الأولوايت الواردة يف وثيق    فرق  العمل مرشوع اس تبيان أأويلاملرشفان عىل أأعدّ  .8 ادلراس  بشأأن توحيد استند ا 

وع الاس تبيان الأويل من مرش  أألفمن املناقشات. وةت 1( ونتاجئ اجلوةل CWS/5/14 الوثيق  مرفق)انظر  أأسامء املودعني

 من هجود التوحيد.طلعات املرتقب  املودعني فامي ةتعلق اجلزء الثاين ابلتةتعلق اجلزء الأول بأأدوات تعرةف و ؛ جزأأين

ىل قسمني منفصلني تقس مي (UK IPO) مكتب اململك  املتحدة للملكي  الفكرة واقرتح  .9  كونيحبيث  اجلزء الأول ا 

اجلزء يكون و  ،القيام بذكل نويت أأو  ،أأدوات تعرةف املودعنياليت تس تخدم  صناعي اكتب امللكي  ال مب اً القسم الأول خاص

مكتب اململك  املتحدة للملكي  ل تس تخدم أأدوات تعرةف املودعني. كام اقرتح اليت  صناعي اكتب امللكي  ال مب خاصاً الثاين 

زاء خيارات السؤال ت الفكرة  وضيح بعض املصطلحات يف مرشوع الاس تبيان الأويل وجعلها أأكرث دق . وأأعرب عن قلقه ا 

، اقرتح ذكل املكتب لقلق اذلي أأبداهلواس تجاب   وات تعرةف املودعني.داملزااي امللموس  لس تخدام أأ ن اذلي يس تفرس ع

"غر ذكل" لأنه مت حتدةد اخليارات خالل حلق   معاخليارات كخيارات متعددة ترك اهل و املكتب ادلويل ترك السؤال عىل ح

 العمل عن توحيد أأسامء املودعني.

ضافيًا للسؤال عن املزااي امللموس  لس تخدام أأدوات تعرةف  اجملموع  املعني  بواثئق الرباءاتواقرتحت  .10 خيارًا ا 

 أأسامء أأحصاب الرباءات.قواميس" ت املس تخدم  يف "مصدر املعلوماأأةضا توضيح  تاملودعني. واقرتح

ىل أأن البندك ومكتب اململك  املتحدة للمل  (JPO) وأأشار مكتب الرباءات الياابين .11 ين الاختيارةني ي  الفكرة  ا 

زاء ختصيص رموز تعرةفي . لسؤال اذلي اب تعلق" و"ال دارة ادلولي " غر واحضني فامي ة حلكويما منظّ امل " ىل الهنج ا  يشر ا 

ضاف  "توخيًا و  ىلي لسؤال اذلي ابأأةضًا علامً  املكتبانحاط أأ " كخيار للسؤال. و ر ذكلغللتوضيح، اقرتحا ا  بقاء ك  شر ا  يفي  ال 

دارة أأساليب خمتلف  عىل أأن تقدم ماكتب  اشرتطا امي ، غر أأنصناع ل أأسامء املدعني اليت حددهتا خمتلف ماكتب امللكي  اا 

ضافي .امللكي  الصناع   ي  الأخرى مدخالت ا 

ىل ذكل، اقرتحنيمودعللموز" تفصيل معىن "ر  ادلائرة الاحتادة  الروس ي  للملكي  الفكرة واقرتحت  .12  ت. وابل ضاف  ا 

مكتب  لقق تبدةدل للمعلومات املتعلق  ابلرباءات" مجةل "التبادل ادلويل للبياانت" جبمةل "التبادل ادلويل  س تعاض  عنالا

وادلائرة الاحتادة  الروس ي  للملكي  الفكرة ، اقرتح املكتب  ذكل املكتبشواغل اس تجاب  ل . و اململك  املتحدة للملكي  الفكرة 

املعلومات املتعلق  ابلرباءات مع ماكتب امللكي   ادلويل الاس تعاض  عن مجةل "التبادل ادلويل للبياانت" جبمةل "تبادل

زاء ختصيص رموز تعرةفي ، اقرتحت ادلائرة الاحتادة  صناع ال  ضاف   ملذكورةاي  الأخرى". وفامي خيص السؤال بشأأن الهنج ا  ا 

ولي ، أأي الوةبو". وأأخرًا، اقرتحت أأي وزارة وطني  أأو واكةل حكومي "، و"ال دارة ادل مبعىن ،حلكويما نّظمامل الأمثةل التالي : "

 نع فرسس ت ي  ي " من السؤال، اذلي من طرف خمتلف ماكتب امللكي  الصناع حذف مجةل "مس تخدم  ادلائرة الاحتادة  

دارة  أأساليبخمتلف  عايشتكيفي    .ي صناع اليت تس تخدهما خمتلف ماكتب امللكي  ال  أأسامء املودعنيا 

ي  أأن يكون ملودع الطلب رمز تعرةفي واحد فقط، اقرتح صناع ال لكي  امل مكتب  امنض ي عن كيف  لسؤالاوفامي خيص  .13

ضاف  سؤالني أ خرين ذا اكنم)أأ(  ؛هام املرشفان عىل فرق  العمل ا   يعامل تعرةفي رمزيرى أأن حتدةد ي  مكتب امللكي  الصناع  ا ا 

ذا اكن مكتب امللكي  الصناعي  يس تخدم )أأوابلنس ب  لتوحيد أأسامء املودعنيهو حل جيد  ةعزتم اس تخدام(  ، )ب( وما ا 

 .سامء املودعنيأأ  وحيدت/تقييسل زمي  خوار 
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 3اجلوةل 

ىل املدخالت الواردة من أأعضاء فرق  العمل  املرشفان عىل أأعدّ  .14 فرق  العمل مرشوع الاس تبيان الثاين ابلستناد ا 

ذا اكن مكتب امللكي  يف املرشوع الأويل الوارد ل اؤ لت أأمه التحسينات يف استبدال السثّ خالل اجلوةل الثاني . وت  عام ا 

ضاف  قسم منفصل ةتعلق بعدم وجهيييتبنص  الرموز التعرةفي  للمودعني اس تخدام، أأو ةنوي ،يس تخدم ي الصناع  ؛ وا 

 امللموس  لس تخدام الرموز التعرةفي  للمودعني. زااياس تخدام الرمز التعرةفي؛ وتبس يط خيارات السؤال عن امل

حتقيق.  جراءل   الاعتبار يفعني أأخذه تة  واقرتح مكتب اململك  املتحدة للملكي  الفكرة  ترتيب خيارات السؤال عام .15

الأسامء القياس ي " وزايدة عىل ذكل، اقرتحت ادلائرة الاحتادة  الروس ي  للملكي  الفكرة  توضيح املصطلحني "

 .ملذكوريناوادلائرة كتب امل املوحدة". ووافقت فرق  العمل عىل اقرتايح  و"الأسامء

ضاف  العدةد من الأس ئةل امل  .16 ماكتب امللكي   امابعزت تعلق  وعالوة عىل ذكل، اقرتحت اجملموع  املعني  بواثئق الرباءات ا 

ما و ؛ وضعهةمت  حاملارمز تعرةفي وطين أأو بدونه أأو اس تخدام رمز تعرةفي عاملي فقط مع  اس تخدام رمز تعرةفي عامليالصناعي  

ذا اكنت   للمتنازل هلم أأسامء خمتلف  وجودالرموز التعرةفي  للمودعني ملعاجل  مشلك  س تخدم ي ي  امللكي  الصناع  كتبم ا 

حصاءات  يف توفرأأخطاء  أأو ضاف  سؤال الرباءاتا  اس تخدام رمز تعرةفي عاملي شأأن ب جدةد . ووافقت فرق  العمل عىل ا 

حصاءات الرباءات خيرج عن النطاق بشأأن  ملذكورةاحظت أأن اقرتاح اجملموع  و/أأو رمز تعرةفي وطين. بيد أأنا ل ا 

 لالس تبيان. املتوىخ

ي  اليت تطلهبا ماكتب امللكي  الصناع  املعلومات أأةضًا حتدةد نوع (INAPI) واقرتح املكتب الوطين للملكي  الصناعي  .17

، غر أأنا يف الاجاملاملكتب  ذكل العمل عىل اقرتاح ميني. ووافقت فرق من أأجل ختصيص رمز تعرةفي للمقميني وغر املق 

 اتفقت عىل المتييزي بني مودعي الطلبات احملليني والأجانب عوضًا عن املقميني وغر املقميني.
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 خط  العمل

 ، مبا يف ذكل تنظمي حلق  معل بشأأن توحيد الأسامء:55 رمق اقرتحت فرق  العمل خط  العمل التالي  لتنفيذ املهم  .18

 داملوعد احملدّ  املتوقع  لنتيج ا ال جراء

تقدمي تقرير مرحيل واملوافق  عىل مرشوع 

الاس تبيان بشأأن اس تخدام الرموز التعرةفي  

 خالل ادلورة السادس  للجن  املعاةر

طالع جلن  املعاةر عىل التقرير  من املتوقع ا 

 املرحيل وخط  العمل؛

ضافي   من دخالم فرق  العمل مس تالوا ت ا 

 جلن  املعاةر؛

جلن  املعاةر عىل مرشوع موافق  و 

 الاس تبيان.

 2018أأكتوبر 

جراء  س تقصائي  بشأأن اس تخدام الاراس  ادلا 

 الرموز التعرةفي 

ىل  سرسل املكتب ادلويل الاس تبيان ا 

وغرها من أأحصاب  لصناعي اماكتب امللكي  

 املصلح .

 2018ديسمرب 

الردود عىل ادلراس  الاس تقصائي   عمج

 وحتليلها

س تقوم فرق  العمل بتحليل نتاجئ ادلراس  

عداد ملخص لدلراس .  وا 

 2019مارس 

عداد ا ح بشأأن نطاق التوصيات وهيلكها اقرت ا 

يف الواردة من ادلراس   50)انظر الفقرة 

 (CWS/5/14ثيق  الو 

حًا بشأأن نطاق اقرت تعد فرق  العمل ا

 التوصيات وهيلكها مع مراعاة نتاجئ ادلراس .

 ادلورة السابع  للجن  املعاةر

هبدف تبادل  2019تنظمي حلق  معل يف عام 

  خوارزميبشأأن أأسامء املودعني و  لتجاربا

 من ادلراس  52)انظر الفقرة  تقييس الأسامء

 (.CWS/5/14يف الوثيق   الواردة

حلق  معل   من املتوقع أأن تقرتح الأمان

وتنظمها قبل انعقاد ادلورة السابع  للجن  

 املعاةر أأو خاللها.

 ادلورة السابع  للجن  املعاةر

ن  .19  جلن  املعاةر مدعوة للقيام مبا ةيل:ا 

 ال حاط  علاًم مبحتوى هذه الوثيق ؛ (أأ  )

النظر يف خط  العمل وتقدمي و  (ب )

 جراءاتال   ل س اميتعليقات بشأأنا، 

اص  حلق  العمل وخباختاذها،  ملعزتما

 أأعاله. 18املقرتح ، كام ورد يف الفقرة 

 [ناة  الوثيق ]


	اللجنة المعنية بمعايير الويبو
	معلومات أساسية
	المناقشات والنتائج
	الجولة 1
	الجولة 2
	الجولة 3

	خطة العمل



