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CWS/6/33 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018أأكتوبر  19 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السادسة الدورة
ىل  15جنيف، من   2018أأكتوبر  19اإ

 الرئيس ملخص
 

 مقدمة

 ادلورةمن جدول الأعامل: افتتاح  1البند 

للجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة املعايري(  السادسةافتتح املدير العام للويبو الس يد فرانسس غري ادلورة  .1

 ابملشاركني. ورّحب

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيسمن جدول الأعامل:  2البند 

، أألفريدو سويسكوم )بامن( انئبا للرئيسةانتخبت جلنة املعايري ابلإجامع الس يدة اكتيا برابيك )أأملانيا( رئيسًة والسفري  .2

 .طبقا للمامرسة اليت تتبعها اللجنة

 مناقشة بنود جدول الأعامل

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

 .CWS/6/1 PROV.2اعمتدت جلنة املعايري جدول الأعامل كام هو مقرتح يف الوثيقة  .3
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 ة الاس تقصائية بشأأن اس تخدام معايري الويبومن جدول الأعامل: تقرير عن ادلراس 4البند 

ىل الوثيقة .4  .CWS/6/2 استندت املناقشات اإ

دلراسة الاس تقصائية احملدثة لنتاجئ ل ؛ وأأحاطت علام كذكل ابCWS/6/2 أأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقةو  .5

بشأأن املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية دليل الويبو من  12.7يف اجلزء بشأأن اس تخدام معايري الويبو ووافقت عىل نرشها 

 .الصناعية )دليل الويبو(

6.  ّ م ردودها عىل أأن تفعل ذكل ت جلنة املعايريوحث والمتست جلنة املعايري من  .ماكتب امللكية الصناعية اليت مل تُقّدِّ

ىل الرّد عىل ادلراسة الا صدار تعممي يدعو فيه ماكتب امللكية الصناعية اإ  س تقصائية.املكتب ادلويل اإ

اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات والتصالت التوصيات الصادرة عن الاجامتع بشأأن من جدول الأعامل: )أأ(  5البند 

 الاصطناعي واذلاكء

ىل الوثيقة .7  .CWS/6/3 استندت املناقشات اإ

وافقت جلنة املعايري عىل مبضمون الوثيقة ووافقت عىل النظر يف نتاجئ حتليل الأمانة. و وأأحاطت جلنة املعايري علام  .8

رير يف هذا الشأأن افرق العمل تقدمي تق املرشفني عىلوالمتست من  CWS/6/3من الوثيقة  10الاقرتاح الوارد يف الفقرة 

 دورهتا السابعة. يف

نشاء هممة جديدة يكون وصفها كام ييل " .9 عداد مقرتح خريطة طريق لتطوير معايري الويبو  ووافقت جلنة املعايري عىل اإ اإ

نتاج البياانت وتقامسها واس تخداهما  ، مبا يف ذكل توصيات تتعلق ابلس ياسة العامة،مس تقبال وتعزيزها يف ضوء زايدة فعالية اإ

لية اليت ينبغي ووافقت جلنة املعايري أأيضا عىل الأنشطة التا ".الفكرية والأطراف املعنية الأخرىمن قبل ماكتب امللكية 

 الاضطالع هبا مضن املهمة اجلديدة:

لهيا يف مرفق 1اس تعراض التوصيات الواردة يف اجملموعة  – ، ابلتعاون مع فرق CWS/6/3 الوثيقة واملشار اإ

 معل جلنة املعايري املعنية الأخرى؛

لهيا يف مرفق 3واجملموعة  2اس تعراض التوصيات الواردة يف اجملموعة و  –  ؛CWS/6/3 الوثيقة واملشار اإ

 وحتديد الأولوايت للتوصيات واقرتاح جدول زمين؛ –

دارة امللكية الفكرية وبياانهت اجلديدةاس تكشاف أأثر التكنولوجيات و  –  يف ضوء املواءمة والتعاون؛ا عىل اإ

نشاء فرقة معل جديدة ابمس "اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات والتصالت لأغ .10 راض ووافقت جلنة املعايري عىل اإ

صدار تعممي يطلب فيه من  املعايري" يشارك املكتب ادلويل يف الإرشاف علهيا. والمتست جلنة املعايري من املكتب ادلويل اإ

( رمس س ياسة تكنولوجيا املعلومات والتصالت )مسؤويل ادلول الأعضاء تعيني مدير )مديري( أأعامل و/أأو مسؤول

 ركة مع املكتب ادلويل يف الإرشاف عىل فرقة العمل.ومتطوعني للمشا، ةلأغراض فرقة العمل اجلديد
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عداد تقرير عن أأنشطهتا  .11 يف دورهتا املقبةل، مبا يف ذكل  يك تقدمه لهاوالمتست جلنة املعايري من فرقة العمل اجلديدة اإ

 .CWS/6/3 حتديد أأولوايت بنود معلها فامي خيص التوصيات الواردة يف مرفق الوثيقة

 سالسل الكتل نشاء هممة لإعداد توصيات بشأأن)ب( من جدول الأعامل: اإ  5البند 

ىل الوثيقة .12  ..CWS/6/4 Rev استندت املناقشات اإ

الاقرتاح املقدم من مكتب امللكية الفكرية الأسرتايل فامي يتعلق وأأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة ونظرت يف  .13

. ، ونظرت فيه.CWS/6/4 Rev ، والوارد يف املرفق الأول من الوثيقةبوضع توصيات بشأأن تكنولوجيا سالسل الكتل

الاقرتاح املقدم من الاحتاد الرويس فامي يتعلق بوضع توصيات بشأأن تكنولوجيا سالسل الكتل، والوارد  ونظرت أأيضا يف

نشاء املهمة اجل؛ ونظرت كذكل يف الاقرتاح .CWS/6/4 Rev املرفق الثاين من الوثيقة يف ليه يف اخلاص ابإ ديدة املشار اإ

نشاء فرقة العمل اجلديدة اليت حتمل امس  عليه؛ ، ووافقت.CWS/6/4 Rev الوثيقةمن  5 الفقرة كام نظرت يف اإ

 يف الإرشاف ، ووافقت عىل ذكل؛ وعّينت وفدي أأسرتاليا والاحتاد الرويس مشاركنْي املعنية بسالسل الكتل" العمل "فرقة

عام أأحرزته من  ست جلنة املعايري من فرقة العمل املنشأأة أأن تقدم لها يف دورهتا املقبةل تقريراالعمل اجلديدة. والمت  عىل فرقة

 املهمة. يفتقدم 

صدار تعممي يدعو فيه ماكتب امللكية الصناعية ترش يح .14 يف جمال  خرباهئا والمتست جلنة املعايري من املكتب ادلويل اإ

 تكنولوجيا سالسل الكتل لأغراض فرقة العمل املعنية بسالسل الكتل.

، ويدعو 2019م املكتب ادلويل تظاهرة حول تكنولوجيا سالسل الكتل يف عام ووافقت جلنة املعايري عىل أأن ينظّ  .15

 عايري وأأي أأطراف هممتة للمشاركة فهيا.أأعضاء جلنة امل

املكتب ادلويل اجامتعا تعقده ملدة يوم واحد فرقة العمل املعنية بسالسل  ووافقت جلنة املعايري عىل أأن يس تضيف .16

 الكتل قبل ادلورة املقبةل للجنة املعايري.

 ST.3مراجعة معيار الويبو من جدول الأعامل:  6البند 

ىل الوثيقة .17  .CWS/6/5 استندت املناقشات اإ

ىل  5ح الوارد يف الفقرة وأأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة، ونظرت يف الاقرتا .18 دخال تعليق مهنا وادلاعي اإ اإ

 ، ووافقت عليه.املعايري للجنة املقبةلادلورة  حىت ST.3 الأسامء القصرية يف معيار الويبو تغيريات عىل

دراج الرمز املكون من حرفني "وأأحاطت جلنة املعايري علام بطلب الاحتاد الأورويب  .19 . ST.3 معيار الويبو" يف EUاإ

عداد وتعممي مرشوع تعديل لل كام  س ُيدرج فيه الرمز  ST.3معيار أأحاطت جلنة املعايري علام بأأن املكتب ادلويل سيتوىل اإ

 .ST.3 معيار الويبو" لأغراض الاستشارة وفقا لالإجراء املتّبع يف مراجعة EUاملكون من حرفني "

 عىل الإنرتنت ربجميةال تطبيقال  ةواهجمن جدول الأعامل: معيار الويبو اجلديد بشأأن  7البند 

ىل الوثيقة .20  ..CWS/6/6 Corr استندت املناقشات اإ
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وأأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة وعلّقت عليه وعىل مرشوع املعيار اجلديد بشأأن واهجة التطبيق الربجمية  .21

من  15 ام هو وارد يف الفقرةطبيقات الربجمية املشرتكة، كعىل الإنرتنت، الوارد يف املرفق. وانقشت تطوير واهجات الت 

تقدمي اقرتاح هنايئ للمعيار اجلديد بشأأن واهجة التطبيق  XML4IP معلوالمتست من فرقة . .CWS/6/6 Corr الوثيقة

 الربجمية عىل الإنرتنت يك تنظر فيه يف دورهتا السابعة.

لس تخدام واهجات التطبيقات الربجمية املشرتكة عىل الإنرتنت  املمكنة واس تكشفت جلنة املعايري جمالت العمل .22

ثبات املفهوم. واجملال الأول هو تبادل نتاجئ البحث والفحص بني ماكتب امللكية  ابتباع  الصناعيةوحّددت جمالني لأغراض اإ

انوين للرباءات وفقا ملعيار (، أأما اجملال الثاين فهو تبادل البياانت اخلاصة ابلوضع القOPDمثال ملف البوابة الواحدة )

ثبات مفهوم ملف البوابة الواحدة. وتطوّع وفد ST.27 الويبو . وتطوّع وفد الولايت املتحدة الأمريكية للمشاركة يف معلية اإ

ثبات مفهوم الوضع القانوين للرباءات. وجّشعت جلنة املعايري أأيضا ماكتب امللكية الصناعية عىل  أأسرتاليا للمشاركة يف معلية اإ

وعىل املشاركة يف معليات  واهجات التطبيقات الربجمية املشرتكةتوفري املزيد من جمالت العمل املمكنة لس تخدام 

ثبات  املفهوم. اإ

 41عن املهمة رمق  XML4IP فرقة معلمن جدول الأعامل: تقرير )أأ( 8البند 

ىل الوثيقة  .23  .CWS/6/7استندت املناقشات اإ

 CWS/6/7 ، كام هو مبنّي يف الوثيقةXML4IP اجئ العمل اذلي قامت به فرقة معلبنتأأحاطت جلنة املعايري علام و  .24

 .ومرفقها

، وأأوحض املكتب ادلويل أأنه ل يُتوقّع أأكتوبر 1/أأو أأبريل و 1 نيالإصدار الثابتاترخيي عىل ووافقت جلنة املعايري عىل  .25

صدار واحد يف الس نة للمعيار  صالح ST.96سوى اإ ل يف حالت اإ  العيوب.، اإ

( XMLلغة الرتمزي املوسعة )بشأأن  53املهمة رمق  تقرير عن التقدم احملرز يف)ب( من جدول الأعامل: 8البند 

 اجلغرافية للمؤرشات

ىل الوثيقة  .26  .CWS/6/8استندت املناقشات اإ

الرتمزي خمطط بلغة وأأحاطت جلنة املعايري علام ابلعرض اذلي قدمه وفد الاحتاد الرويس بشأأن التقدم احملرز يف تطوير  .27

 للمؤرشات اجلغرافية.( XMLاملوسعة )

عداد اقرتاح هنايئ ل  CWS/6/8وأأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة  .28 عنارص ومرفقاهتا، وعلّقت عليه بغرض اإ

فرقة من  والمتست. ST.96 ، س ُيدرج يف معيار الويبو( للمؤرشات اجلغرافيةXMLخمطط لغة الرتمزي املوسعة )

جلنة املعايري للمؤرشات اجلغرافية يك تنظر فيه  (XML)تقدمي املرشوع الهنايئ خملطط لغة الرتمزي املوسعة  XML4IP معل

 املقبةل. دورهتا يف

 لبياانت اخلاصة ابلوضع القانوين للرباءاتل  (XMLلغة الرتمزي املوسعة ))ج( من جدول الأعامل: تقرير مرحيل عن 8البند 

ىل  .29  .CWS/6/9الوثيقة استندت املناقشات اإ
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وبتقرير املرشف عىل فرقة العمل  XML4IP بنتاجئ العمل اذلي قامت به فرقة معلوأأحاطت جلنة املعايري علام  .30

( للبياانت اخلاصة ابلوضع القانوين XMLتقدمي املرشوع الهنايئ للغة الرتمزي املوسعة ) XML4IP فرقة معلوالمتست من 

 املعايري يف دورهتا السابعة.للرباءات يك تنظر فيه جلنة 

 دراسة عنارص البياانت اخلاصة مبصنفات حق املؤلف اليتمية واتفاقيات تسميهتامن جدول الأعامل: تقرير عن  9البند 

ىل الوثيقة  .31  .CWS/6/10استندت املناقشات اإ

 وأأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة ومرفقاهتا. .32

 .ST.96عن املصنفات اليتمية واس تخدام معيار الويبو وعرض وفد اململكة املتحدة دراسة  .33

 (XMLالرتمزي املوسعة )خملطط لغة  الرضوريةأأن تطّور العنارص  XML4IP فرقة معلوالمتست جلنة املعايري من  .34

لهيا يف الفقرةST.96معيار الويبو ملصنفات حق املؤلف اليتمية، وتُدرهجا يف  من  11 ، مع مراعاة الواثئق املقرتحة املشار اإ

 .CWS/6/10 الوثيقة

 47تقرير فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين عن املهمة رمق : من جدول الأعامل )أأ(10البند 

ىل الوثيقة  .35  .CWS/6/11استندت املناقشات اإ

وخطة معل  املرشف عىل فرقة العملعلام بنتاجئ معل فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين وتقرير جلنة املعايري وأأحاطت  .36

 العمل. فرقة

ىل أأن وفودا قد أأعربت عن تأأييدها لعمل فرقة العمل. جلنة املعايريوأأشارت  .37  اإ

م املاكتب املتبقية  جلنة املعايريوجشعت  .38 ماكتب امللكية الصناعية عىل املشاركة يف مناقشات فرقة العمل وأأن تقّدِّ

قلميية للوضع القانوجداول   والأحداث املعيارية.ين الربط بني الأحداث الوطنية أأو الإ

ةل رمق  47التعديل املقرتح للمهمة رمق واعمتدت  جلنة املعايريونظرت  .39 س ناد املهمة املعدَّ ىل فرقة العمل املعنية  47واإ اإ

 .CWS/6/11من الوثيقة  20نوين، كام هو مبنّي يف الفقرة ابلوضع القا

 ST.27: مراجعة معيار الويبو من جدول الأعامل )ب( 10البند 

ىل الوثيقة ا .40  .CWS/6/12ستندت املناقشات اإ

 علام مبضمون الوثيقة. جلنة املعايريوأأحاطت  .41

ضافة رمز حدث مفصل جديد " جلنة املعايريونظرت  .42 ىل الرباءة " بشأأن A23يف اإ حاةل املسأأةل اإ الإضافية واتفقت عىل اإ

 فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين دلراسة تفاصيلها.

ةل من أأجل المتيزي بوضوح بني حقوق امللكية الفكرية احملافظ  جلنة املعايريوأأحاطت  .43 علام بطلب تغيري الأحداث املفصَّ

جراء طعن بعد املنح. واتفقت   جلنة املعايريعلهيا عن طريق سداد رسوم الصيانة وحقوق امللكية الفكرية احملافظ علهيا نتيجة اإ
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ةل املتعلقة بسداد رسوم الصيا ىل الفئة  Mنة من الفئة عىل نقل الأحداث املفصَّ "الرسوم  U"صيانة حق امللكية الفكرية" اإ

دخال التغيريات يف منوذج املعاجلة الشامل.  مسددة" مع اإ

ضافة عبارة "للمودع" يف احلدثني املفصلني  جلنة املعايريونظرت  .44  D14فيكون توصيف احلدث  D15و D14يف اإ

صدار "تقرير حبث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة املت ىل اختالف املامرسات يف اإ علقة ابلطلب ُمصدر للمودع". ونظرا اإ

ىل املودع و/أأو نرش التقارير للجمهور، اتفقت  ىل فرقة العمل املعنية  جلنة املعايريتقارير البحث والفحص اإ حاةل املسأأةل اإ عىل اإ

 ابلوضع القانوين ملزيد من ادلراسة.

م اقرتاح لإضافة R14و R13و R12ياغة الأحداث املفصةل علام بوجود لبس يف ص  جلنة املعايريوأأحاطت  .45 . وقّدِّ

ل  ىل املاكتب اليت مل يعد  R12من أأجل توضيح أأن اس تخدام احلدث  R12مالحظة توضيحية عىل احلدث املفصَّ موجه اإ

ماكهنا المتيزي أأكرث بني الظروف احملددة للحدثني  ذا  R14و R13 وُشدد عىل أأنه من احملبذ اس تخدام احلدثني. R14و R13ابإ اإ

جراء قانوين( من احلدث due to a legal proceedingاكن المتيزي ممكنا. وفضاًل عن ذكل، ُحذفت عبارة " " )بسبب اإ

R14 . واعمتدت ذكل الاقرتاح. جلنة املعايريونظرت 

ىل الرا ST.27 نت معيار الويبو مب اخلاصةالتعديالت  واعمتدت جلنة املعايريونظرت  .46 َّنة ومرفقاته الأول اإ بع، بصيغهتا املبي

 مع التغيريات الإضافية املذكورة أأعاله. CWS/6/12الوثيقة يف املرفق الأول من 

عىل أأساس مؤقت بصيغته الواردة يف املرفق  ST.27واعمتدت املرفق اخلامس اجلديد للمعيار  جلنة املعايريونظرت  .47

ىل أأن بعض التعديالت الالزمة يف املرفق اخلامس من املعيار  جلنة املعايري. وأأشارت CWS/6/12الثاين من الوثيقة  اإ

ST.27  ىل مرحةل املنح من الرمس البياين س تكون رضورية ملراعاة التغيريات املذكورة أأعاله مثل حذف السهم املتكرر اإ

 لمنوذج املعاجلة الشامل.

دخاهل يف اجلزء املعنون " جلنة املعايريونظرت  .48 " وفقا ملا مالحظة حتريرية من املكتب ادلويلواعمتدت التغيري املقرتح اإ

 .CWS/6/12من الوثيقة  12ورد يف الفقرة 

 ST.27خّطة تنفيذ ماكتب امللكية الفكرية ملعيار الويبو : من جدول الأعامل )ج(10البند 

ىل الوثيقة  .49  .CWS/6/13استندت املناقشات اإ

 ومرفقها. CWS/6/13علام مبضمون الوثيقة  جلنة املعايريت وأأحاط .50

وعرض املكتب ادلويل أأحدث نسخة من جدول الربط املوحد اذلي حيتوي عىل ردود حمدثة من عدة أأعضاء. ونظرت  .51

 .تنرشه عىل املوقع الش بيك للويبو كجدول مؤقووافقت عىل جدول الربط املوحد املؤقت وطلبت من الأمانة  جلنة املعايري

طار البند جلنة املعايريواتفقت  .52 لتبادل  (APIواهجة ش بكية مشرتكة )السابق، عىل وجاهة اس تحداث  7، يف اإ

 بياانت الوضع القانوين للرباءات.

 .ST.27ماكتب امللكية الفكرية، اليت مل ترّد عىل التعممي، موافاهتا خبطة تنفيذها ملعيار الويبو من  جلنة املعايريوطلبت  .53
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بني  للتصاممي الصناعيةاقرتاح معيار الويبو اجلديد بشأأن تبادل بياانت الوضع القانوين : من جدول الأعامل )د(10البند 

 ماكتب امللكية الصناعية

ىل الوثيقة  .54  ..CWS/6/14 Corrاستندت املناقشات اإ

 علام مبضمون الوثيقة. جلنة املعايريوأأحاطت  .55

توصية بشأأن تبادل بياانت الوضع  - ST.87ر املقرتح "معيار الويبو امس املعياووافقت عىل  جلنة املعايريونظرت  .56

ىل الأمانة ابختيار رمق مالمئ أأكرث للمعيار اجلديد، علام بأأنه ل ميكن منح القانوين للتصاممي الصناعية" . واتفقت عىل أأن تعهد اإ

ىل أأنه مس تخدما.للمعيار اجلديد بشأأن بياانت الوضع القانوين للعالمات التجارية ن ST.67الرمق   ظرا اإ

من الوثيقة  12علام مبساهامت عدة وفود بشأأن املسأأةل املطروحة يف الفقرة  جلنة املعايريوأأحاطت  .57

CWS/6/14 Corr.  ضافة مدخل جديد بشأأن بياانت التصاممي الصناعية يف الرمس البياين لمنوذج املعاجلة بشأأن رضورة اإ

ىل فرقة العمل  املعنية ابلوضع القانوين يك تنظر يف تفاصيلها. الشامل وأأحالت تكل املسأأةل اإ

ضافة عبارة " جلنة املعايريواتفقت  .58 ىل الفقرة nor the publicly reported eventsعىل اإ من امل نت الرئييس  9" اإ

ىل "IP right grantمن " Fللمعيار اجلديد املقرتح وتصحيح عنوان الفئة  " يف Industrial design registration" اإ

 فق الثالث من املعيار اجلديد املقرتح.املر 

واعُتربت التغيريات، اليت ُأدخلت من أأجل المتيزي بوضوح بني حقوق امللكية الفكرية احملافظ علهيا عن طريق سداد  .59

طار البند  جراء طعن بعد املنح واليت اعُتمدت يف اإ )ب( من 10رسوم الصيانة وحقوق امللكية الفكرية احملافظ علهيا نتيجة اإ

"صيانة حق ملكية  Mول الأعامل، قابةل للتطبيق عىل التصاممي الصناعية. ومن مث، نُقلت الأحداث التفصيلية من الفئة جد

ىل الفئة  دخال التغيريات الالزمة يف منوذج املعاجلة الشامل. Uالفكرية" اإ  "رسوم مسددة" مع اإ

ضافة واعُتمد. R14و R13و R12علام بوجود لبس يف صياغة الأحداث املفصةل  جلنة املعايريوأأحاطت  .60 عبارة  اقرتاح اإ

ل  ىل احلدث املفصَّ ماكهنا المتيزي أأكرث  R12من أأجل توضيح أأن اس تخدام احلدث  R12اإ ىل املاكتب اليت مل يعد ابإ  بنيموجه اإ

ذا اكن المتيزي ممكن R14و R13وُشدد عىل أأنه من احملبذ اس تخدام احلدثني  .R14و R13الظروف احملددة للحدثني  ا. اإ

جراء قانوين( من احلدث due to a legal proceeding" عبارةوفضاًل عن ذكل، ُحذفت   .R14" )بسبب اإ

دراهجا يف معيار الويبو  جلنة املعايريونظرت  .61 واعمتدت اقرتاح املالحظة التحريرية من املكتب ادلويل من أأجل اإ

 ..CWS/6/14 Corrمن الوثيقة  22املقرتح، عىل النحو املذكور يف الفقرة 

َّنة أأعاله. ST.87معيار الويبو اجلديد املقرتح  جلنة املعايريواعمتدت  .62  مع التعديالت املبي

ىل تقيمي ممارساهتا العملية وأأنظمهتا  جلنة املعايريوالمتست  .63 صدار تعممي دلعوة ماكتب امللكية الصناعية اإ من الأمانة اإ

 ..CWS/6/14 Corrمن الوثيقة  21و 20حو املبنيَّ يف الفقرتني ، عىل الناملعلوماتية واس تعراض الأحداث املفّصةل املؤقتة
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عداد من فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين  جلنة املعايريوطلبت  .64 وضع الصيغة الهنائية من قامئة الأحداث املفّصةل واإ

ىل  21الوثيقة الإرشادية بشأأن بياانت الوضع القانوين للتصاممي الصناعية، وفق ما ورد يف الفقرات  من الوثيقة  24اإ

CWS/6/14 Corr. ،وعرضهام عىل جلنة املعايري يف دورهتا السابعة لتنظر فهيام وتوافق علهيام؛ 

عداد XML4IPمن فرقة معل  جلنة املعايريوالمتست  .65 ، وفقا ملا ورد (XMLمكوانت خمطط لغة الرتمزي املوسعة ) اإ

اّبن دورهتا السابعة.، .CWS/6/14 Corrمن الوثيقة  26و 25يف الفقرتني   وموافاهتا بنتاجئ معل فرقة العمل يك تنظر فهيا اإ

 44تقرير فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل عن املهمة رمق : من جدول الأعامل )أأ(11البند 

ىل الوثيقة  .66  .CWS/6/15استندت املناقشات اإ

 علام مبضمون الوثيقة. جلنة املعايريوأأحاطت  .67

دمع املكتب ادلويل عن طريق توفري متطلبات كام ييل: " 44ىل تغيري وصف املهمة رمق ع جلنة املعايريووافقت  .68

؛ ودمع املكتب ادلويل يف املراجعة ST.26املس تخدمني وتعليقاهتم بشأأن الربانمج احلاسويب للصياغة والتثبت وفقا للمعيار 

عداد امل  ."ST.26راجعات الالزمة ملعيار الويبو الالحقة للتعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛ واإ

 ST.26مراجعة معيار الويبو : من جدول الأعامل )ب(11البند 

ىل الوثيقة  .69  .CWS/6/16استندت املناقشات اإ

 .CWS/6/16علام مبضمون الوثيقة  جلنة املعايريوأأحاطت  .70

دخالها عىل معيار الويبو  جلنة املعايريونظرت  .71 ىل  4، وفقا ملا ورد يف الفقرات ST.26واعمتدت املراجعة املقرتح اإ  9اإ

 فضال عن التعديالت اليت اقرتهحا وفد الولايت املتحدة الأمريكية والواردة فامي ييل: CWS/6/16من الوثيقة 

ىل "legalتغيري لكمة " –  "؛املفردات اخلاضعة للمراقبة" املرفق الأولعبارات من  3" يف permitted" اإ

ىل " "portion(s)وتغيري لكمة " – رشادية"؛ 15" يف region(s)اإ  عبارة من املرفق السادس "وثيقة اإ

ضافة امجلةل اجلديدة التالية: –  واإ

"The nucleotide sequence feature key “modified_base” is also present in both 

ST.25 and ST.26; however, Scenario 7 contains appropriate recommendations." 

 ST.25حتويل قوامئ التسلسل من املعيار من املرفق السابع "توصية بشأأن  9 الأوىل يف السيناريو بعد امجلةل

ىل املعيار   ".ST.26اإ

من  11و 10وفقا ملا ورد يف الفقرتني  ST.26واعمتدت املرفق السابع اجلديد من معيار الويبو  جلنة املعايريونظرت  .72

َّنة يف ا CWS/6/16الوثيقة   .CWS/6/16ملرفق السابع من الوثيقة وابلصيغة املبي
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 ST.26خّطة تنفيذ ماكتب امللكية الفكرية ملعيار الويبو : من جدول الأعامل )ج(11البند 

ىل عروض بشأأن تنفيذ معيار الويبو  .73 مهتا وفود مجهورية كوراي والياابن والولايت  ST.26استندت املناقشات اإ قدَّ

 املتحدة الأمريكية وممثل املكتب الأورويب للرباءات. وُأبلغت بأأن العروض س ُتنرش عىل املوقع الإلكرتوين للجنة املعايري.

 ST.26الربانمج احلاسويب ملعيار الويبو )د( من جدول الأعامل: 11البند 

ىل الوثيق .74  .CWS/6/17ة استندت املناقشات اإ

مه املكتب ادلويل عن التطوير احلايل ل CWS/6/17علام مبضمون الوثيقة  جلنة املعايريوأأحاطت  .75 لأداة وبعرض قدَّ

 .ST.26 الربجمية

 .CWS/6/17من الوثيقة  15للفقرة  ية عىل نرش خطهتا التنفيذية وفقاماكتب امللكية الصناع  جلنة املعايريوجشعت  .76

 51تقرير فرقة العمل املعنية مبلف الإدارة عن املهمة رمق )أأ( من جدول الأعامل: 12البند 

ىل الوثيقة  .77  .CWS/6/18استندت املناقشات اإ

اليت قدهما املكتب الأورويب للرباءات بصفته املرشف عىل فرقة  CWS/6/18علام ابلوثيقة  جلنة املعايريوأأحاطت  .78

 العمل.

ليه يف الفقرتني منوذج بوابة ملفات الإدارة، عىل النحو امل ووافقت عىل  جلنة املعايريونظرت  .79 من الوثيقة  9و 8شار اإ

CWS/6/18 الأعضاء عىل تقامس ممارسات ماكتهبم للملكية الفكرية، مبا فهيا نسق البياانت واخلطط املتعلقة بنرش ، وجشعت

 بعة.ارة اخلاصة هبا يف دورهتا الساملفات الإد

ىل تقدمي معلوماهتا بشأأن ملفات من الأمانة أأن تصدر  املعايريجلنة والمتست  .80 تعمامي تدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية اإ

ليه يف الفقرة  الردود عىل التعممي  ، والمتست من الأمانة نرشCWS/6/18من الوثيقة )ب(  13الإدارة، عىل النحو املشار اإ

ليه يف الفقرتني عرب بوابة ملفات الإدارة عىل موقع الويبو، عىل الن  .CWS/6/18من الوثيقة  )ج(13و 12حو املشار اإ

 ST.37مراجعة معيار الويبو : )ب( من جدول الأعامل12البند 

ىل الوثيقة  .81  .CWS/6/19استندت املناقشات اإ

اليت قدهما املكتب الأورويب للرباءات بصفته املرشف عىل  CWS/6/19علام مبضمون الوثيقة  جلنة املعايريوأأحاطت  .82

 العمل. فرقة

بشأأن املرفقني اجلديدين الثالث والرابع، عىل النحو  ST.37املراجعة املقرتحة ملعيار الويبو عىل  جلنة املعايريووافقت  .83

ليه يف الفقرتني   .CWS/6/19للوثيقة   الأول والثاينلوارد يف املرفقنيوعىل النحو ا، CWS/6/19من الوثيقة  7و 6املشار اإ

ليه يف الفقرة ST.37التصحيح املقرتح ملعيار الويبو عىل  جلنة املعايريووافقت  .84 من  8، عىل النحو املشار اإ

 .CWS/6/19 الوثيقة
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ليه يف الفقرة عىل  جلنة املعايريووافقت  .85 من  9حذف "مالحظة حتريرية من املكتب ادلويل"، عىل النحو املشار اإ

 .CWS/6/19 يقةالوث 

"ضامن املراجعات والتحديثات الالزمة ملعيار الويبو  51مراجعة وصف املهمة رمق  عىل جلنة املعايريووافقت  .86

ST.37 ليه يف الفقرة  .CWS/6/19من الوثيقة  9"، عىل النحو املشار اإ

 ST.60مراجعة معيار الويبو من جدول الأعامل:  13البند 

ىل الوثيقة  .87  .CWS/6/20استندت املناقشات اإ

 ST.60علام بطلب من مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية بشأأن مراجعة معيار الويبو  جلنة املعايريوأأحاطت  .88

 .CWS/6/20الوثيقة من  1وفقا ملا ورد يف الفقرة 

الوثيقة من  3ملا ورد يف الفقرة  ، وفقاST.60يف اقرتاحني بشأأن مراجعة معيار الويبو  جلنة املعايريونظرت  .89

CWS/6/20  الوثيقة وعىل النحو املبنيَّ يف مرفقCWS/6/20. 

طار الرمز ) جلنة املعايريونظرت  .90 اّبن ادلورة لتقس مي العنارص الثالثة املدرجة يف اإ مت اإ ( من 551أأيضًا يف اقرتاحات قّدِّ

ىل رمزين منفصلني أأو ثالثة وكذكل يف رضورة INIDوغرافية )نظام الأرقام املتفق علهيا دوليًا يف حتديد البياانت الببلي ( اإ

 اس تحداث رمز منفصل للعالمات اجملمعة.

 CWS/6/20من الوثيقة  3عىل نطاق واسع عىل اعامتد الاقرتاح الأمثل من الفقرة  جلنة املعايريووافق أأعضاء  .91

 املتعلق ابس تنساخ العالمات التجارية. 540مي الرمز يندرجان يف نطاق ترق ام( لأهن548( و)547ابس تثناء اس تخدام الرمزين )

 عىل ذكل الأساس ونرش املعيار املراَجع. ST.60من الأمانة مراجعة املعيار  جلنة املعايريوطلبت  .92

نشاء هممة جديدة تقرتح حاًل للمسائل املتعلقة برتقمي الرمزين ) جلنة املعايريواتفقت  .93 (، 548( و)547عىل اإ

أأيضًا  جلنة املعايري( املذكور أأعاله، والرمز اجلديد احملمتل للعالمات اجملمعة. ووافقت 551قس مي الرمز )والاقرتاحني بشأأن ت 

ىل  حاةل هذه املهمة اإ من أأجل دراسة تفاصيلها وطلبت من فرقة العمل  فرقة العمل املعنية بتوحيد العالمات التجاريةعىل اإ

عداد اقرتاح أأو تقرير مرحيل يف دورهتا التالية. وطلبت  دراجه يف برانمج  جلنة املعايرياإ أأيضًا من الأمانة صياغة وصف املهمة واإ

 معلها.

 به يف معايري الويبو نسق التوارخي املوىص من جدول الأعامل: 14البند 

ىل الوثيقة  .94  .CWS/6/21استندت املناقشات اإ

 .CWS/6/21الوثيقة علام مبضمون  جلنة املعايريوأأحاطت  .95

ىل أأن أأنساق البياانت املوىص هبا متتثل لكها  جلنة املعايريووافقت  .96 عىل اقرتاح احلفاظ عىل املعايري دون تغيري نظرًا اإ

 .CWS/6/21الوثيقة من  12وفقا ملا ورد يف الفقرة  ISO-8601للمعيار 
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نشاء معيار للويبو بشأأن الامنذج والصور اجملّسمة الواردة يف واثئق امللكية الفكرية من جدول الأعامل: 15البند   اقرتاح اإ

ىل الوثيقة  استندت .97 مه وفد الاحتاد الرويس. CWS/6/22املناقشات اإ  وعرض قدَّ

الوثيقة ر اجملّسمة، كام يرد يف مرفق الاقرتاح اخلاص ابلامنذج والصو علام مبضمون  جلنة املعايريوأأحاطت  .98

CWS/6/22. 

 .وصفها "اقرتاح توصيات بشأأن الامنذج والصور اجملّسمة"هممة جديدة  جلنة املعايريوأأنشأأت  .99

مرشفًا  وعيَّنت وفد الاحتاد الرويس فرقة العمل املعنية ومسهتا "فرقة العمل املعنية ابجملسامت" جلنة املعايريوأأنشأأت  .100

 ا.علهي

ىل فرقة العملمن الأمانة  جلنة املعايريوطلبت  .101 ىل ترش يح خرباهئا اإ صدار تعممي تدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية اإ  .اإ

اّبن دورهتا السابعة، بتقرير عن التقدم احملرز يف هذا الشأأن. جلنة املعايريوطلبت  .102  من فرقة العمل موافاهتا، اإ

نشاء هممة لتحديثمن جدول الأعامل:  16البند  معايري الويبو القامئة بشأأن نرش املعلومات عن حقوق امللكية الفكرية  اقرتاح اإ

 والأحداث املتعلقة ابلوضع القانوين

ىل الوثيقة  .103 مه وفد الاحتاد الرويس. CWS/6/23استندت املناقشات اإ  وعرض قدَّ

 .CWS/6/23علام مبضمون اقرتاح وفد الاحتاد الرويس، كام يرد يف مرفق الوثيقة  جلنة املعايريوأأحاطت  .104

 ST.15و ST.11و ST.10و ST.8و ST.6وصفها "اس تعراض معايري الويبو  هممة جديدة جلنة املعايريوأأنشأأت  .105

كل لأغراض النرش الإلكرتوين لواثئق امللكية الفكرية، واقرتاح تعديالت عىل ت ST.81و ST.63و ST.18و ST.17و

 ومرفقها. CWS/6/23ثيقة الو من  2ملا ورد يف الفقرة  املعايري عند الاقتضاء"، وفقا

فرقة العمل املعنية ومسهتا "فرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي" وعيَّنت وفد الولايت املتحدة  جلنة املعايريوأأنشأأت  .106

 الأمريكية مرشفًا علهيا.

ىل من الأمانة  جلنة املعايريوطلبت  .107 ىل ترش يح خرباهئا اإ صدار تعممي تدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية اإ  .فرقة العملاإ

اّبن دورهتا السابعة، بتقرير عن التقدم احملرز يف هذا الشأأن جلنة املعايريوطلبت  .108  .من فرقة العمل موافاهتا، اإ

ىل معايري XMLهممة جديدة وصفها "وضع تصاوير للبياانت بلغة الرتمزي املوّسعة ) جلنة املعايريوأأنشأأت  .109 ( استنادا اإ

ىل فرقة معل لأغراض النرش XMLالويبو اخلاصة بلغة   .XML4IP الإلكرتوين، وأأس ندت تكل املهمة اإ

 50عن املهمة رمق  7تقرير فرقة العمل املعنية ابجلزء  من جدول الأعامل: 17البند 

ىل الوثيقة  .110  .CWS/6/24 Rev.2استندت املناقشات اإ

 .CWS/6/24 Rev.2علام مبضمون الوثيقة  جلنة املعايريوأأحاطت  .111



CWS/6/33 
12 
 

دخال التعديالت CWS/6/24 Rev.2مرشوع الاس تبيان كام يرد يف مرفق الوثيقة  عىل جلنة املعايريووافقت  .112 ، مع اإ

اّبن ادلورة اجلارية.  التحريرية الإضافية اليت عرضها املكتب ادلويل اإ

ىل املشاركة يف ادلراسة الاس تقصائية من الأمانة أأن  جلنة املعايريوطلبت  .113 تصدر تعماميً يدعو ماكتب امللكية الفكرية اإ

ليه يف الفقرة  بشأأن من الوثيقة  6منح ونرش شهادات امحلاية التمكيلية ومتديدات مدة الرباءة، عىل النحو املشار اإ

CWS/6/24 Rev.2 ليه يف  7.2.4أأن يعد اجلزء ، والمتست من املكتب ادلويل احملدث ويقوم بنرشه، عىل النحو املشار اإ

 .CWS/6/24 Rev.2من الوثيقة  6الفقرة 

أأن تعد اس تبيااًن مقرتحًا بشأأن ترقمي الواثئق املنشورة واحلقوق  7من فرقة العمل املعنية ابجلزء  املعايريجلنة والمتست  .114

ليه يف الفقرة املسجةل وأأن تعرض الاقرتاح عىل جلنة املعايري يف دروهتا ال  من الوثيقة  8سابعة، عىل النحو املشار اإ

CWS/6/24 Rev.2. 

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات عن املهمة  تقرير من جدول الأعامل: 18البند   52فرقة العمل املعنية بنفاذ امجلهور اإ

ىل الوثيقة  .115  .CWS/6/25استندت املناقشات اإ

 .CWS/6/25علام مبضمون الوثيقة  جلنة املعايريوأأحاطت  .116

دخال التعديالت مع اإ ، CWS/6/25الوثيقة  عىل النحو الوارد يف مرفقيف مرشوع الاس تبيان  جلنة املعايريونظرت  .117

اّبن ادلورة اجلارية  .التحريرية الإضافية اليت عرضها املكتب ادلويل اإ

 يف الاس تبيان. الأموروطلب املكتب ادلويل توضيحات من الوفود بشأأن بعض  .118

ىل  جلنة املعايريت وردّ  .119 ىل الاس تبيان اإ من  (PAPI) املعلومات املتعلقة ابلرباءاتفرقة العمل املعنية بنفاذ امجلهور اإ

اّبن دورهتا السابعة،من فرقة العمل  جلنة املعايريأأجل مواصةل دراس ته. وطلبت   .بيان مراَجعس ت ابقرتاح ل موافاهتا، اإ

 55تقرير فرقة العمل املعنية بتوحيد الأسامء عن املهمة رمق  )أأ( من جدول الأعامل:19البند 

ىل الوثيقة  .120  .CWS/6/26استندت املناقشات اإ

 فرقة العمل، تقريرًا مرحليًا. املرشفنَي عىلته أأحد ف كوراي، بص وعرض وفد مجهورية  .121

 .CWS/6/26علام مبضمون الوثيقة  جلنة املعايريوأأحاطت  .122

الإجراءات املعزتم اختاذها، وخباصة حلقة العمل املقرتحة، كام س امي  تعليقاهتا عىل خطة العمل ول جلنة املعايري وأأبدت .123

 .CWS/6/26من الوثيقة  18ورد يف الفقرة 

 ودعنيمللكية الفكرية لأدوات تعريف املاس تبيان بشأأن اس تخدام ماكتب ا )ب( من جدول الأعامل:19البند 

ىل الوثيقة  .124  .CWS/6/27استندت املناقشات اإ

 ومرفقها. CWS/6/27علام مبضمون الوثيقة  جلنة املعايريوأأحاطت  .125
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اس تخدام ماكتب امللكية الفكرية لأدوات تعريف املودعني، عىل عىل الاس تبيان املقرتح بشأأن  جلنة املعايريووافقت  .126

اّبن  ،CWS/6/27الوثيقة النحو الوارد يف مرفق  دخال التعديالت التحريرية الإضافية اليت عرضها املكتب ادلويل اإ مع اإ

 .اجلارية ادلورة

عنية بتوحيد الأسامء واملكتب ادلويل الإجراءات املقرتحة اليت يعزتم لك من فرقة العمل امل عىل  جلنة املعايريواتفقت  .127

د يف الفقرة   .CWS/6/27من الوثيقة  4اختاذها، عىل النحو املُحدَّ

 57تقرير فرقة العمل املعنية بتصاوير التصاممي عن املهمة رمق  )أأ( من جدول الأعامل: 20البند 

ىل الوثيقة  .128  .CWS/6/28استندت املناقشات اإ

هما وفد أأسرتاليا بصفته أأحد  CWS/6/28 ن الوثيقةعلام مبضمو جلنة املعايريوأأحاطت  .129 فرقة  املرشفنَي عىلاليت قدَّ

 العمل.

ل س امي الإجراءات املعزتم اختاذها، وخباصة حلقة العمل املقرتحة، كام تعليقاهتا عىل خطة العمل و جلنة املعايريوأأبدت  .130

 .CWS/6/28 من الوثيقة 7ورد يف الفقرة 

 اس تبيان بشأأن التصاوير املرئية الإلكرتونية للتصاممي الصناعية الأعامل:)ب( من جدول 20البند 

ىل الوثيقة  .131  .CWS/6/29استندت املناقشات اإ

 ومرفقها. CWS/6/29علام مبضمون الوثيقة  جلنة املعايريوأأحاطت  .132

ىل مجع معلومات عن عدد التصاممي املودعة  جلنة املعايريواتفقت  .133 عوضًا عن عدد عىل توضيح أأن الاس تبيان هيدف اإ

ىل أأن بعض ماكتب امللكية الفكرية  يداع عدة تصاممي يف طلب واحد. وطلبت  جتزيالطلبات املودعة نظرًا اإ من  جلنة املعايرياإ

دخال التعديالت التحريرية الالزمة يف ذكل الشأأن قبل توزيع الاس تبيان.  املكتب ادلويل اإ

ضافة ثالثة أأس   جلنة املعايريوأأحاطت  .134 ىل الاس تبيان ختعلام ابقرتاح اإ ضافية اإ هتم مجموعات املس تخدمني  ص أأمورائةل اإ

 العامة.

الاس تبيان املقرتح بشأأن التصوير املريئ الإلكرتوين للتصاممي الصناعية، عىل النحو الوارد عىل  جلنة املعايريووافقت  .135

دخال التغيريات  CWS/6/29الوثيقة يف مرفق   خالل ادلورة. اليت ُطرحتمع اإ

الإجراءات املقرتحة اليت ستتخذها فرقة العمل املعنية بتصاوير التصاممي واملكتب ادلويل،  عىل املعايريجلنة ووافقت  .136

د يف الفقرة   .CWS/6/29من الوثيقة  3عىل النحو املُحدَّ

يف معلومات عن دخول الطلبات ادلولية املنشورة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  من جدول الأعامل: 21البند 

 املرحةل الوطنية )الإقلميية(

ىل الوثيقة  .137  .CWS/6/30استندت املناقشات اإ

 .CWS/6/30علام مبضمون الوثيقة  جلنة املعايريوأأحاطت  .138
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جلنة . واتفقت CWS/6/30من الوثيقة  4كام ُذكر يف الفقرة  23وقف املهمة رمق يف اقرتاح  جلنة املعايريونظرت  .139

ضافية قبل وقفها. 23عىل أأن وقف املهمة رمق  املعايري  قد يكون سابقًا لأوانه وأأنه ينبغي للمهمة أأن تس متر دلورة واحدة اإ

 تقرير عن التقارير التقنية الس نوية من جدول الأعامل: 22البند 

عداد  .140 حصاءات املساهامت الواردة من ماكتب امللكية الفكرية لأغراض اإ التقارير التقنية عرض املكتب ادلويل اإ

 .2017و 2016اَمي عب الس نوية اخلاصة

ن  جلنة املعايريوأأحاطت  .141 علام ابخنفاض معدل الردود وجشَّعت ماكتب امللكية الفكرية عىل توفري بياانت عن ماكتهبا واإ

ىل موقعها الإلكرتوين حيث تتوفر تكل البياانت.  اكتفت بتوفري رابط اإ

ساعدة التقنيتني من أأجل تكوين كفاءات ماكتب تقرير املكتب ادلويل عن تقدمي املشورة وامل  من جدول الأعامل: 23البند 

 امللكية الصناعية بناء عىل ولية اللجنة

ىل الوثيقة  .142  .CWS/6/31استندت املناقشات اإ

لتقدمي املشورة التقنية واملساعدة  2017ابلأنشطة اليت اضطلع هبا املكتب ادلويل يف عام علام  جلنة املعايريوأأحاطت  .143

وسوف  تعممي املعلومات املتعلقة مبعايري امللكية الفكرية.ب  واليت ترتبط اكتب امللكية الصناعيةمن أأجل تكوين الكفاءات دلى م

ىل امجلعية العامة للويبو اليت س ُتعقد يف عام  CWS/6/31الوثيقة تُس تخدم  م اإ ، كام ُطلب 2019أأساسًا للتقرير اذلي س يقدَّ

 (.WO/GA/40/19من الوثيقة  190)انظر الفقرة  2011يف دورهتا الأربعني اليت ُعقدت يف أأكتوبر 

 النظر يف برانمج معل اللجنة وقامئة هماهما من جدول الأعامل: 24البند 

ىل الوثيقة استندت املناقش .144  .CWS/6/32ات اإ

علام بأأنه يتعني حتديث عدة همام يف ضوء القرارات الصادرة عن ادلورة اجلارية، ول س امي املهام  جلنة املعايريوأأحاطت  .145

ضافة عدة همام جديدة. وطلبت 53و 51و 47و 44 من املكتب ادلويل أأن جيري تكل املراَجعات  جلنة املعايري، وكذكل اإ

 احلاجة. حبسب

 العمل التابعة للجنة املعايري ات أأفرقةعاجامت

فرقة العمل ، و العمل التالية اجامتعات غري رمسية: فرقة العمل املعنية مبلف الإدارةأأفرقة ، عقدت ادلورة اجلاريةخالل  .146

وفرقة العمل املعنية بقوامئ  ،فرقة العمل املعنية بتصاوير التصاممي، و فرقة العمل املعنية بتوحيد الأسامء، و املعنية ابلوضع القانوين

 .XML4IPوفرقة معل  ،التسلسل

 ]هناية الوثيقة[
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