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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018سبمترب  12 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السادسة الدورة
ىل  15جنيف، من   2018أأكتوبر  19اإ

 ( للمؤشرات اجلغرافيةXMLالرتميز املوسعة )بشأن لغة  53تقرير عن التقدم احملرز يف املهمة رقم 
عدادوثيقة   XML4IPفرقة معل  من اإ

 اخللفية

ىل  29أأنشأأت اللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة املعايري(، يف دورهتا اخلامسة املعقودة يف الفرتة من  .1 يونيو  2مايو اإ

". وُعهد بتكل ( للمؤرشات اجلغرافيةXMLاملوسعة )تطوير عنارص خمطط لغة الرتمزي من أأجل " 53، املهمة رمق 2017

ىل  ىل  25)انظر الفقرات  XML4IPمعل  فرقةاملهمة اجلديدة اإ  .(CWS/5/22من الوثيقة  29اإ

 رلياملتقرير ال 

، بوصفها (Rospatent) ةادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكريعقب قرار جلنة املعايري املذكور أ نفًا، تطوعت  .2

عداد  ST.96 فرقة العمل ومؤيدة توس ي  نطا  معيار الويبو عضوًا يف ليشمل املؤرشات اجلغرافية، لإجراء التحليل الأويل واإ

ىل معيار الويبو XMLأأول مرشوع خمطط للمؤرشات اجلغرافية بلغة الرتمزي املوسعة )  .ST.96( استنادًا اإ
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 جوةل املناقشات الأوىل

ادلائرة اذلي اقرتحته  (XMLوسعة )عىل مرشوع خمطط لغة الرتمزي امل أأجرت فرقة العمل جولتني من املناقشات .3

ىلهنوج التصممي املبدأأين التاليني ل(. واتفق أأعضاء فرقة العمل عىل Rospatent) الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية  الرامية اإ

عداد خمطط املؤرشات اجلغرافية بلغة الرتمزي املوسعة )  (:XMLاإ

حقاًل منفصاًل عن العالمات التجارية  (XMLالرتمزي املوسعة )  املؤرشات اجلغرافية بلغةينبغي اعتبار عنارص (أأ  )

 .ST.96يف معيار الويبو 

 .XML بلغة ططاخمل" للمؤرشات اجلغرافية يف GINاختريت ابدئة الأسامء " (ب )

( بأأهنا قد درست Rospatent) ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكريةويف اجلوةل الأوىل من املناقشات، أأبلغت  .4

وقاعدة بياانت املؤرشات اجلغرافية  XMLهيلك الطلب ادلويل والسجل الوطين احلكويم فضاًل عن بياانت لش بونة بنسق 

عن اختيار أأول عنارص معل ويه "الطلب" و"املؤرش اجلغرايف" لرابطة أأمم جنوب رش  أ س يا. وكشفت تكل ادلراسة 

 اجلغرايف". املؤرش مو"شهادة احلق يف اس تخدا

مت  .5 ( النسخة الأوىل من مرشوع خمطط املؤرشات Rospatent) ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكريةوقدَّ

املرشوع الأول عىل املنتدى الإلكرتوين للويبو يك ينظر فيه أأعضاء فرقة العمل. وانقشت فرقة العمل  XMLاجلغرافية بلغة 

ىل  18أأواتوا بكندا يف الفرتة من  )الوييك( وخالل اجامتعها املعقود يف م املكتب الكندي للملكية 2017سبمترب  22اإ . وقدَّ

 الفكرية ومكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية مساهامت قمية خالل تكل املناقشات.

م مؤمتر ش بيك ملناقشة املسائل العالقة،  .6 نص اذلي اقرتله تصنيف املؤرشات اجلغرافية وتعريفها. وم  مراعاة ال  ومهناونظ ِّ

لتسمية املنشأأ لغرض تنفيذ املهمة رمق تعريف املكتب ادلويل، اتفق أأعضاء فرقة العمل مؤقتًا عىل تعريف للمؤرش اجلغرايف و 

 :يي بياهنام. 53

قلمييه املؤرشات اجلغرافية " (أأ  )  ،يف ذكل الإقلميما  هجةأأو منطقة أأو  بدل املؤرشات اليت تبني منشأأ سلعة من اإ

ىل منش هئا اجلغرايف". وتُعزى جودة  السلعة أأو شهرهتا أأو سامهتا الأخرى أأساسًا اإ

( من اتفا  تريبس 1)22]ملحوظة: هذا التعريف ماكئف لتعريف املؤرش اجلغرايف الوارد يف املادة 

" من وثيقة جنيف لتفا  لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية. وللحصول عىل 2("1)2 واملادة

ِّف يجيب أأن صفة املؤرش اجلغرايف،  ىل ذكل، ينبغي  منتجًا مبنش ئه يف ماكن بعينه.املؤرش عر  واإضافة اإ

خرى  أأن لدى سامته الأ ىل أأن جودة السلعة  متصةل مباكن املنشأأ. ونظراً تكون جودة املنتج أأو مسعته أأو اإ اإ

متد عىل املوق  اجلغرايف لالإنتاج، تتبنيَّ  أأو خرى تع صي مسعهتا أأو سامهتا الأ نتاجه الأ  .[الصةل بني املنتج وماكن اإ
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قلمي أأو هجة، اليت تس تخدم لدللةل عىل أألد املنتجات املنشأأ يه تسمية " (ب ) التسمية اجلغرافية لأي بدل أأو اإ

قل ىل البيئة  حرصامي أأو اجلهة، واليت تعود جودته أأو خصائصه الناش ئة يف هذا البدل أأو الإ أأو أأساسا اإ

 ."اجلغرافية، مبا يف ذكل العوامل الطبيعية والبرشية

" 1("1)2من اتفا  لش بونة واملادة  2تسمية املنشأأ الوارد يف املادة  ]ملحوظة: هذا التعريف ماكئف لتعريف

وتسمية املنشأأ واملؤرش اجلغرايف  املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية.وثيقة جنيف لتفا  لش بونة بشأأن تسميات من 

ليه وماكن منش ئه. الكهام يقتيض وجود رابط نوعي والفر  الأسايس بني املفهومني أأن  بني املنتج اذلي يشري اإ

ذ جيب أأن تكون  أأقوى يف لاةل تسمية املنشأأ. يكونذكل الرابط م  ماكن املنشأأ ينبغي أأن  مزااي وخصائص اإ

أأن يكون  عامةويعين ذكل  نتج احملمي ابعتباره تسمية منشأأ انمجة حرصًا أأو أأساسًا عن منش ئه اجلغرايف.امل 

 [املنشأأ هو مصدر املواد اخلام وماكن ُصن  املنتج.

دراج املامرسات  XMLوفامي خيص التصنيف، اتفق أأعضاء فرقة العمل عىل تعريف مكون التصنيف بلغة  .7 عن طريق اإ

ىل تصنيف نيس والتصنيف غري الرمسي املس تخدم يف قاعدة بياانت لش بونة  القامئة والتفا  مؤقتًا عىل الرجوع اإ

 الوطين. والتصنيف

 جوةل املناقشات الثانية

ةل  (Rospatentادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية )خالل اجلوةل الثانية من املناقشات، قدمت  .8 نسخة معدَّ

ةل، وس ِّ  نطا  وصف املنطقة اجلغرافية عىل أأسا  دراسة للوا ح اليت . ويف تكلXMLمن مرشوع خمطط   النسخة املعدَّ

( التابعة AIPA) واكةل امللكية الفكرية مجلهورية أأرمينياتنظم املؤرشات اجلغرافية يف ماكتب خمتلفة للملكية الفكرية مثل 

( واملكتب الكندي للملكية NCIPكرية يف بيالرو  )لوزارة الاقتصاد يف مجهورية أأرمينيا، واملركز الوطين للملكية الف

( واملكتب الإس باين Kyrgyzpatent) دائرة امللكية الفكرية والابتاكر حلكومة مجهورية قريغزيس تان( و CIPOالفكرية )

( التاب  لوزارة الطاقة والس يالة والأجندة الرمقية؛ وأأضيفت مجموعة جديدة من OEPMللرباءات والعالمات التجارية )

ىل بعض املكوانت القامئة بلغة  عت توصيفات بيان املنتج وسامته. XMLالعنارص )احلاوايت( اإ ت ومج ِّ  وغري ِّ

ع فرقة معل وخض  املرشوع الثاين ملناقشات مس تفيضة عرب املنتدى الإلكرتوين للويبو )الوييك( وخالل اجامت .9

XML4IP  ىل  14املعقود يف موسكو )روس يا( يف الفرتة من م مكتب الاحتاد الأورويب للملكية 2018مايو  18اإ . وقدَّ

عداد مكوانت املؤرشات اجلغرافية يف  موسعةالفكرية قامئة  لغة بطط اخملبعنارص العمل ومصادر البياانت من أأجل حتليل واإ

XML لوثيقة(.)انظر املرفق الأول من هذه ا 

ليه من اتفاقات، معلت  تيف موسكو وما توصل XML4IPومتابعًة للمناقشات واجامتع فرقة معل  .10 ادلائرة الاحتادية اإ

عداد جدول للربط EUIPOومكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية ) (Rospatentالروس ية للملكية الفكرية ) ( عىل اإ

 ططاخملوحقول البياانت يف خمتلف مصادر املعلومات م  حتديث  XML لغةب ططاخمليف  ةبني مكوانت املؤرشات اجلغرافي

ث وميكن الاطالع عىل . XML بلغة يف املرفق الثالث من  XMLبلغة طط اخملومرشوع يف املرفق الثاين جدول الربط احملدَّ

 هذه الوثيقة.
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 خطة العمل

لغة الرتمزي بطط اخملاخلاصة ابملؤرشات اجلغرافية يف تعزتم فرقة العمل اختاذ الإجراءات التالية يف اس تحداث املكوانت  .11

 (:XMLاملوسعة )

 التارخي املزم  النتيجة املرتقبة الإجراء

ن ادلورة السادسة  اب  عرض تقرير مرلي اإ

 للجنة املعايري

بالغ جلنة املعايري ابلتقرير املرلي وخطة العمل؛  اإ

 وتلقي فرقة العمل مساهامت وتعليقات جلنة املعايري.

 2018أأكتوبر 

أأسامء املؤرشات اس تئناف العمل عىل خمطط 

 اجلغرافية

تعد  فرقة العمل وتناقش املرشوع الهنايئ خملطط 

 أأسامء املؤرشات اجلغرافية

- 2018ديسمرب 

 2019 يونيو

عرض املرشوع الهنايئ خملطط أأسامء 

املؤرشات اجلغرافية يك تنظر فيه جلنة املعايري 

ن دورهتا وتوافق عليه عند الاقتضا اب  ء اإ

 (.CWS/7السابعة )

متد ذكل عىل اترخي عقد ادلورة  ]ملحوظة: يع

 .(للجنة املعايري السابعة

دماج خمطط أأسامء املؤرشات اجلغرافية يف معيار  اإ

 عقب ادلورة السابعة للجنة املعايري ST.96الويبو 

)ادلورة السابعة  2019

 للجنة املعايري(

ىل  .12 ن جلنة املعايري مدعوة اإ  القيام مبا يي:اإ

أأن حتيط علاًم مبضمون هذه الوثيقة  (أأ  )

ومرفقاهتا وتبدي ما تالءم من التعليقات 

عداد النسخة الهنائية من  عليه من أأجل اإ

اقرتاح مكوانت املؤرشات اجلغرافية بلغة 

اذلي س يُدرج يف  (XML) وسعةالرتمزي امل

 ؛ST.96معيار الويبو 

وأأن تطلب من فرقة معل  (ب )

XML4IP  ،ن دورهتا املقبةل اب  موافاهتا، اإ

ابملرشوع الهنايئ خملطط املؤرشات 

( XMLاجلغرافية بلغة الرتمزي املوسعة )

 11تنظر فيه، وفقًا ملا ورد يف الفقرة  يك

 من هذه الوثيقة.

 ]تي ذكل املرفقات[
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 املرفقات
 

 قامئة عنارص وبياانت العمل املرتبطة ابملؤرشات اجلغرافية وقامئة املراج املرفق الأول: 

 عنارص وبياانت العمل املرتبطة ابملؤرشات اجلغرافية

 GI Application 

 GI Publication 

 GI Registration 

 GI Certificate 

 GI Information Fiche 

 GI Renewal 

 GI User Application 

 GI User Certificate 

 GI Change of Name and Address 

 GI Data 

 GI Image 

 GI Image Thumbnail 

 GI Applicant Data 

 GI Representative Data 

 GI Authorized User Data 

 GI Search Result List 

 مراج  عن عنارص وبياانت العمل املرتبطة ابملؤرشات اجلغرافية

 DOOR Database :http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html 

 Bacchus Database-E :bacchus-http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e 

 DatabaseDrinks -Spirit-E :http://ec.europa.eu/agriculture/spirits 

 database.org/gidatabase/gi-http://www.asean 

 ( وخمتلف مصادر البياانتXMLاملرفق الثاين: جدول الربط بني مكوانت اخملطط بلغة الرتمزي املوسعة )

 ( :جدول الربطannex_ii_mappingtable) 

 (XMLالثالث: مرشوع خمطط املؤرشات اجلغرافية بلغة الرتمزي املوسعة )املرفق 

 ( :مرشوع اخملططannex_iii_draft_xmlschema) 

 ]هناية املرفقات والوثيقة[

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus
http://ec.europa.eu/agriculture/spirits
http://www.asean-gidatabase.org/gidatabase/
http://www.asean-gidatabase.org/gidatabase/
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/cws_6/cws_6_8-annex2.xlsx
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/cws_6/cws_6_8-annex3.zip
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