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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 27 :مارس 4102

اللجنة املعنية مبعايري الويبو
الدورة الرابعة

جنيف ،من  04اإىل  01مايو 4102
حفظ الدراسات االستقصائية املنشورة يف دليل الويبو بشأن املعلومات والوثائق املتعلقة بامللكية
الصناعية وحتديثها

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
 .0يتضمن اجلزء  7من دليل الويبو بش أأن املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناعية (دليل الويبو)  01دراسة
اس تقصائية بشأأن اجلوانب اخملتلفة ملرامرسات متابب امللكية الصناعية .و ُأجريت هذه ادلراسات ونُرشت بناء عىل طلب
اللجنة املعنية مبعايري الويبو والهيئات السابقة لها .ويشلك اجلزء  7من دليل الويبو مصدر ًا هام ًا للمعلومات بشأأن مجةل أأمور
مهنا أأنظمة ترقمي الطلبات واملطبوعات ،و أأنواع واثئق الرباءات اليت بصدرها املتابب ،وصيغ التوارخي ،وممارسات التعرف
الضويئ عىل احلروف ،والرموز املس تخدمة داخل متابب امللكية الصناعية وممارسات التصحيح والاقتباس ،فض ًال عن أأمور
أأخرى بتعلق ابملعلومات اخلاصة ابلرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية.
 .4وإان الغرض العام من اإجراء دراسة اس تقصائية هو بلبية احلاجة اإىل احلصول عىل أأمثةل ومعلومات ملموسة بشأأن
املرامرسات اخلاصة مبتابب امللكية الصناعية واليت اعتربهتا اللجنة املعنية مبعايري الويبو والهيئات السابقة لها ذات أأمهية ابلنس بة
اإىل مس تخديم املعلومات اخلاصة ابمللكية الصناعية .وقد بوفر هذه املواد كذكل أأساس ًا لإعداد اقرتاحات بشأأن معايري
جديدة أأو مراجعة املعايري القامئة فض ًال عن بفسري س بل بطبيق معيار بعينه يف خمتلف متابب امللكية الصناعيةُ .وُتدر
الإشارة اإىل أأنه مثة أأيض ًا دراسات اس تقصائية ل بتصل مبارشة بأأي من معايري الويبو (مثل اجلزء  7.7من دليل الويبو
"شهادات امحلاية التمكيلية").
 .3ودلى اس تكرامل دراسة اس تقصائية ونرشها ،ببقى مسأأةل حفظ هذه ادلراسة وحتديهثا مفتوحة وبُتناول عىل حنو خيتلف
ابختالف ادلراسات .ول يوجد حالي ًا هنج موحد لضرامن حفظ وحتديث ادلراسات الاس تقصائية املنشورة يف اجلزء  7من
دليل الويبو.

CWS/4/11
2

 .2وسعي ًا اإىل بفادي التناقضات احملمتةل وضرامن أأن املعلومات الواردة يف اجلزء  7من دليل الويبو ذات مغزى وحمدثة
وغري متكررة ،يقرتح املكتب ادلويل بناول مسأأةل حفظ ادلراسات الاس تقصائية بأأمكلها ،ويدعو اللجنة املعنية مبعايري الويبو
اإىل النظر يف الاقرتاحات املقدمة يف الفقربني  01و 02أأدانه.

الوضع الراهن
 .5بقدم نتاجئ ادلراسات الاس تقصائية ،وقت نرشها ،صورة اكمةل ودقيقة ملرامرسات متابب امللكية الصناعية عندما
أأجريت ادلراسة .بيد أأنه ميكن لهذه ادلراسات أأن بصبح ،بعد عدة س نوات من نرشها ،قدمية أأو انقصة نتيجة لتغري ممارسات
متابب امللكية الصناعية.
 .1وإاذا اكن حتديث املعلومات لزم ًا دلمع معل اللجنة اجلاري ،فتبارش اللجنة املعنية مبعايري الويبو التحديث التامل
لدلراسة ذات الصةل (وبعدل أأحيا ًان الاس تبيان بغية الرتكزي عىل القضااي ذات الصةل ابملناقشة الراهنة) ،أأو بطلب اإىل املكتب
ادلويل اإجراء دراسة اس تقصائية جديدة حتل حمل ادلراسة القدمية .بيد أأن معليات التحديث التامةل ليست شائعة للغاية،
وعىل الرمغ من أأهنا تمتزي بطبيعهتا الشامةل فاإهنا بتطلب وقت ًا طوي ًال للغاية ومع ًال مكثف ًا وحتتاج عادة اإىل مساهرامت من مجيع
املتابب املعنية وإان مل بتغري ممارساهتا.
 .7وإاذا عمل املكتب ادلويل ،يف وقت ما ،بتغريات يف ممارسات أأحد املتابب املعنية بدراسة اس تقصائية حمددة ،فيجري
حتديث ًا جزئي ًا خمصص ًا بناء عىل طلب متابب امللكية الصناعية املعنية وابلشرتاك معها (مثل معلييت حتديث اجلزء  " 3.7أأمثةل
لواثئق الرباءات و أأنواعها" يف عايم  4100و .)4102وإان معليات التحديث هذه بتطلب وقت ًا أأقل بكثري من العمليات املبينة
يف الفقرة السابقة اإل أأن نتاجئها ليست شامةل اإذ ُحتدث بعض البياانت دون غريها .ويؤدي ذكل اإىل وضع تكون فيه ادلراسة
الاس تقصائية ،وخباصة اترخي نرشها ،مربكة اإذ اإنه ليس من الواحض اإذا اكنت البياانت اليت مشلها التحديث ل تزال دقيقة أأم
اإذا اكن ينبغي كذكل بعديل بعض هذه البياانت اليت مل بعدل.
 .8ويمتثل حل ممكن لهذا الوضع يف اإجراء معليات حتديث منتظمة لهذه ادلراسات الاس تقصائية بدعو مجيع متابب
امللكية الصناعية اإىل مراجعة بياانهتا وإابالغ املكتب ادلويل ،عند الاقتضاء ،ابلتغريات اليت ينبغي اإجراؤها .وس يكفل هذا
الهنج موثوقية أأكرب للمعلومات ونرش املعلومات ادلقيقة يف الوقت املناسب .وقد يقرتح املكتب ادلويل بطبيق هذه العملية
عىل اجلز أأين  3.7و 6.2.7وادلراسات الاس تقصائية ا ألخرى الواردة يف اجلزء  7من دليل الويبو (انظر املرفق ا ألول للمزيد
من التفاصيل).
 .1ومثة عدد من ادلراسات الاس تقصائية اليت ل ميكن بطبيق الهنج املبني يف الفقرة  8أأعاله علهيا .اإذ بتضمن هذه
ادلراسات حتلي ًال نوعي ًا وإاحصائي ًا للحلول اليت قدمهتا متابب امللكية الصناعية ،وبقدم بلخيص ًا للوضع يف وقت ما مما جيعل
اإجراء حتديث جزيئ أأمر ًا مس تحي ًال بقريب ًا ويتطلب وقت ًا طوي ًال للغاية( .انظر مث ًال اجلزء " 5.2.7دراسة اس تقصائية عن
أأنظمة ترقمي الطلبات").

الاقرتاح
 .01اإذ أأخذ املكتب ادلويل الاعتبارات املبينة أأعاله بعني الاعتبار ،قام ابس تعراض مجيع ادلراسات الاس تقصائية
املنشورة يف اجلزء  7من دليل الويبو بغية بقدمي اقرتاح حلفظها وحتديهثا .وترد بفاصيل معليات حتديث  ل من ادلراسات
الاس تقصائية والقضااي يف املرفق ا ألول هبذه الوثيقة .وبلخيص ًا لنتاجئ العملية ومن حيث حفظ ادلراسات الاس تقصائية ،ميكن
بصنيف مجيع ادلراسات كرام ييل:
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( أأ) دراسات اس تقصائية حديثة بتضمن أأحدث املعلومات ول بتطلب حتديث ًا حىت الآن؛ ينبغي احلفاظ علهيا يف
دليل الويبو وحتديهثا يف هناية املطاف بناء عىل طلب اللجنة املعنية مبعايري الويبو .وميكن كذكل بعديل الاس تبيان
املتصل ابدلراسة اإذا قررت اللجنة ذكل؛
(ب) ودراسات اس تقصائية بتطلب بدقيق ًا منتظرامً وحتديثات لحقة (انظر الفقرة  8أأعاله)؛
(ج) ودراسات اس تقصائية بتضمن معلومات هامة ولكن تشمل موضوعاهتا دراسات أأحدث؛ ينبغي نقل املعلومات
الهامة اإىل ادلراسات ذات الصةل (احلديثة) حيامث اكن ذكل ممكن ًا؛
(د) ودراسات اس تقصائية بتعلق بقضية حمددة نوقشت يف املايض ولكهنا مل ُحتدث أأو مل بعد ذات أأمهية؛ ينبغي
نقل هذه ادلراسات اإىل احملفوظات.
 .00وسعي ًا اإىل بقدمي صورة أأفضل للمرامرسات الفعلية ملتابب امللكية الصناعية ،ينبغي حتديث جحم كبري من املعلومات وقد
يلزم ،ابلنس بة اإىل بعض ادلراسات الاس تقصائية ،بعديل الاس تبياانت اخلاصة هبا .وضرام ًان للحفظ والتحديث املتواصلني مجليع
ادلراسات الاس تقصائية املنشورة يف اجلزء  ،7يقرتح املكتب ادلويل اس تحداث املهمة التالية:

"ضرامن احلفظ والتحديث الالزمني لدلراسات الاس تقصائية املنشورة يف اجلزء  7من دليل الويبو بش أأن املعلومات
والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناعية".
 .04وإاذا اس ُتحدثت املهمة اجلديدة ،فميكن للمكتب ادلويل أأن يتوىل قيادهتا أأي أأن يظل مسؤو ًل عن حفظ ونرش
ادلراسات الاس تقصائية يف اجلزء  7من دليل الويبو .وينبغي أأن بُعترب املهمة اجلديدة ذات طابع متواصل وينبغي للمكتب
ادلويل أأن يقدم ،يف  ل دورة ،اإىل اللجنة املعنية مبعايري الويبو بقرير ًا بشأأن العمل اذلي ن ُفذ.
 .03وترد خطة معل مؤقتة لتحديث اجلزء  7من دليل الويبو ،بتضمن ا إلجراءات املفصةل املقرتحة للعام التايل (العام التايل
لدلورة الرابعة للجنة) ،يف املرفق الثاين هبذه الوثيقة .وس يعمتد بنفيذ هذه اخلطة عىل بوافر املوارد وحتديد ا ألولوايت عىل
النحو املبني يف القرارات املقبةل للجنة املعنية مبعايري الويبو.
 .02وضرام ًان للمشاركة الالزمة ملتابب امللكية الصناعية يف هذا النشاط ،يقرتح املكتب ادلويل اس تحداث فرقة معل
ملناقشة املسائل املتعلقة ابملهمة ،مبا يف ذكل اإعداد اقرتاحات لتنظر فهيا اللجنة ،ولإجراء مشاورات حممتةل قد حيتاج املرشف
عىل فرقة العمل اإىل اإجراهئا.

.05
اإىل:

اإن اللجنة املعنية مبعايري الويبو مدعوة

( أأ) الإحاطة عل ًرام ابملعلومات الواردة
يف املرفق ا ألول هبذه الوثيقة؛
(ب) والنظر يف الاقرتاح أأو
الاقرتاحات احملددة اخلاصة بلك دراسة اس تقصائية
واملبينة يف املرفق ا ألول هبذه الوثيقة ،وخباصة
اإسداء املشورة فامي يتعلق ابجلز أأين  1.7و 7.7من
دليل الويبو ،واملوافقة عىل هذه الاقرتاحات؛
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(ج) والإحاطة عل ًرام خبطة العمل املؤقتة
اخلاصة بتحديث اجلزء  7من دليل الويبو وخباصة
الإجراءات املزمع بنفيذها عقب ادلورة الرابعة
للجنة املعنية مبعايري الويبو ،وذكل عىل النحو املبني
يف املرفق الثاين هبذه الوثيقة؛
(د) واس تحداث هممة جديدة لضرامن
احلفظ والتحديث املتواصلني للجزء  7من دليل
الويبو ،وذكل عىل النحو املشار اإليه يف الفقرة 00
أأعاله؛
(ه) وبعيني املكتب ادلويل مرشف ًا عىل
فرقة العمل؛
(و) وب أأليف فرقة معل جديدة ،عىل
النحو املشار اإليه يف الفقرة  02أأعاله؛
(ز) والطلب اإىل املكتب ادلويل أأن
يقدم بقريرًا عن التقدم احملرز يف حتديث اجلزء 7
من دليل الويبو يف ادلورة اخلامسة للجنة املعنية
مبعايري الويبو.
[ييل ذكل املرفقان]
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 .3ودلى اس تكرامل دراسة اس تقصائية ونرشها ،ببقى مسأأةل حفظ هذه ادلراسة وحتديهثا مفتوحة وبُتناول عىل حنو خيتلف
ابختالف ادلراسات .ول يوجد حالي ًا هنج موحد لضرامن حفظ وحتديث ادلراسات الاس تقصائية املنشورة يف اجلزء  7من
دليل الويبو.
 .2وسعي ًا اإىل بفادي التناقضات احملمتةل وضرامن أأن املعلومات الواردة يف اجلزء  7من دليل الويبو ذات مغزى وحمدثة
وغري متكررة ،يقرتح املكتب ادلويل بناول مسأأةل حفظ ادلراسات الاس تقصائية بأأمكلها ،ويدعو اللجنة املعنية مبعايري الويبو
اإىل النظر يف الاقرتاحات املقدمة يف الفقربني  01و 02أأدانه.

الوضع الراهن
 .5بقدم نتاجئ ادلراسات الاس تقصائية ،وقت نرشها ،صورة اكمةل ودقيقة ملرامرسات متابب امللكية الصناعية عندما
أأجريت ادلراسة .بيد أأنه ميكن لهذه ادلراسات أأن بصبح ،بعد عدة س نوات من نرشها ،قدمية أأو انقصة نتيجة لتغري ممارسات
متابب امللكية الصناعية.
 .1وإاذا اكن حتديث املعلومات لزم ًا دل م لمل اللجنة اجلاري ،فتبارش اللجنة املعنية مبعايري الويبو التحديث التامل
لدلراسة ذات الصةل (وبعدل أأحيا ًان الاس تبيان بغية الرتكزي عىل القضااي ذات الصةل ابملناقشة الراهنة) ،أأو بطلب اإىل املكتب
ادلويل اإجراء دراسة اس تقصائية جديدة حتل حمل ادلراسة القدمية .بيد أأن لمليات التحديث التامةل ليست شائعة للغاية،
وعىل الرمغ من أأهنا تمتزي بطبيعهتا الشامةل فاإهنا بتطلب وقت ًا طوي ًال للغاية ولم ًال مكثف ًا وحتتاج عادة اإىل مساهرامت من مجيع
املتابب املعنية وإان مل بتغري ممارساهتا.
 .7وإاذا عمل املكتب ادلويل ،يف وقت ما ،بتغريات يف ممارسات أأحد املتابب املعنية بدراسة اس تقصائية حمددة ،فيجري
حتديث ًا جزئي ًا خمصص ًا بناء عىل طلب متابب امللكية الصناعية املعنية وابلشرتاك معها (مثل لملييت حتديث اجلزء  " 3.7أأمثةل
لواثئق الرباءات و أأنواعها" يف عايم  4100و .)4102وإان لمليات التحديث هذه بتطلب وقت ًا أأقل بكثري من العمليات املبينة
يف الفقرة السابقة اإل أأن نتاجئها ليست شامةل اإذ ُحتدث بعض البياانت دون غريها .ويؤدي ذكل اإىل وضع تكون فيه ادلراسة
الاس تقصائية ،وخباصة اترخي نرشها ،مربكة اإذ اإنه ليس من الواحض اإذا اكنت البياانت اليت مشلها التحديث ل تزال دقيقة أأم
اإذا اكن ينبغي كذكل بعديل بعض هذه البياانت اليت مل بعدل.
 .8ويمتثل حل ممكن لهذا الوضع يف اإجراء لمليات حتديث منتظمة لهذه ادلراسات الاس تقصائية بدعو مجيع متابب
امللكية الصناعية اإىل مراجعة بياانهتا وإابالغ املكتب ادلويل ،عند الاقتضاء ،ابلتغريات اليت ينبغي اإجراؤها .وس يكفل هذا
الهنج موثوقية أأكرب للمعلومات ونرش املعلومات ادلقيقة يف الوقت املناسب .وقد يقرتح املكتب ادلويل بطبيق هذه العملية
عىل اجلز أأين  3.7و 6.2.7وادلراسات الاس تقصائية ا ألخرى الواردة يف اجلزء  7من دليل الويبو (انظر املرفق ا ألول للمزيد
من التفاصيل).
 .1ومثة عدد من ادلراسات الاس تقصائية اليت ل ميكن بطبيق الهنج املبني يف الفقرة  8أأعاله علهيا .اإذ بتضمن هذه
ادلراسات حتلي ًال نوعي ًا وإاحصائي ًا للحلول اليت قدمهتا متابب امللكية الصناعية ،وبقدم بلخيص ًا للوضع يف وقت ما مما جيعل
اإجراء حتديث جزيئ أأمر ًا مس تحي ًال بقريب ًا ويتطلب وقت ًا طوي ًال للغاية( .انظر مث ًال اجلزء " 5.2.7دراسة اس تقصائية عن
أأنظمة ترقمي الطلبات").

الاقرتاح
 .01اإذ أأخذ املكتب ادلويل الاعتبارات املبينة أأعاله بعني الاعتبار ،قام ابس تعراض مجيع ادلراسات الاس تقصائية
املنشورة يف اجلزء  7من دليل الويبو بغية بقدمي اقرتاح حلفظها وحتديهثا .وترد بفاصيل لمليات حتديث لك من ادلراسات
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الاس تقصائية والقضااي يف املرفق ا ألول هبذه الوثيقة .وبلخيص ًا لنتاجئ العملية ومن حيث حفظ ادلراسات الاس تقصائية ،ميكن
بصنيف مجيع ادلراسات كرام ييل:
( أأ) دراسات اس تقصائية حديثة بتضمن أأحدث املعلومات ول بتطلب حتديث ًا ح ى النن ينبغي احلفا علهيا يف
دليل الويبو وحتديهثا يف هناية املطاف بناء عىل طلب اللجنة املعنية مبعايري الويبو .وميكن كذكل بعديل الاس تبيان
املتصل ابدلراسة اإذا قررت اللجنة ذكل
(ب) ودراسات اس تقصائية بتطلب بدقيق ًا منتظرامً وحتديثات لحقة (انظر الفقرة  8أأعاله)
(ج) ودراسات اس تقصائية بتضمن معلومات هامة ولكن تشمل موضوعاهتا دراسات أأحدث ينبغي نقل املعلومات
الهامة اإىل ادلراسات ذات الصةل (احلديثة) حيامث اكن ذكل ممكن ًا
(د) ودراسات اس تقصائية بتعلق بقضية حمددة نوقشت يف املايض ولكهنا مل ُحتدث أأو مل بعد ذات أأمهية ينبغي
نقل هذه ادلراسات اإىل احملفوظات.
 .00وسعي ًا اإىل بقدمي صورة أأفضل للمرامرسات الفعلية ملتابب امللكية الصناعية ،ينبغي حتديث جحم كبري من املعلومات وقد
يلزم ،ابلنس بة اإىل بعض ادلراسات الاس تقصائية ،بعديل الاس تبياانت اخلاصة هبا .وضرام ًان للحفظ والتحديث املتواصلني مجليع
ادلراسات الاس تقصائية املنشورة يف اجلزء  ،7يقرتح املكتب ادلويل اس تحداث املهمة التالية:

"ضرامن احلفظ والتحديث الالزمني لدلراسات الاس تقصائية املنشورة يف اجلزء  7من دليل الويبو بش أأن املعلومات
والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناعية".
 .04وإاذا اس ُتحدثت املهمة اجلديدة ،فميكن للمكتب ادلويل أأن يتوىل قيادهتا أأي أأن يظل مسؤو ًل عن حفظ ونرش
ادلراسات الاس تقصائية يف اجلزء  7من دليل الويبو .وينبغي أأن بُعترب املهمة اجلديدة ذات طابع متواصل وينبغي للمكتب
ادلويل أأن يقدم ،يف لك دورة ،اإىل اللجنة املعنية مبعايري الويبو بقرير ًا بشأأن العمل اذلي ن ُفذ.
 .03وترد خطة لمل مؤقتة لتحديث اجلزء  7من دليل الويبو ،بتضمن ا إلجراءات املفصةل املقرتحة للعام التايل (العام التايل
لدلورة الرابعة للجنة) ،يف املرفق الثاين هبذه الوثيقة .وس يعمتد بنفيذ هذه اخلطة عىل بوافر املوارد وحتديد ا ألولوايت عىل
النحو املبني يف القرارات املقبةل للجنة املعنية مبعايري الويبو.
 .02وضرام ًان للمشاركة الالزمة ملتابب امللكية الصناعية يف هذا النشاط ،يقرتح املكتب ادلويل اس تحداث فرقة لمل
ملناقشة املسائل املتعلقة ابملهمة ،مبا يف ذكل اإعداد اقرتاحات لتنظر فهيا اللجنة ،ولإجراء مشاورات حممتةل قد حيتاج املرشف
عىل فرقة العمل اإىل اإجراهئا.

.05
اإىل:

اإن اللجنة املعنية مبعايري الويبو مدعوة

( أأ) الإحاطة عل ًرام ابملعلومات الواردة
يف املرفق ا ألول هبذه الوثيقة
(ب) والنظر يف الاقرتاح أأو
الاقرتاحات احملددة اخلاصة بلك دراسة اس تقصائية
واملبينة يف املرفق ا ألول هبذه الوثيقة ،وخباصة
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اإسداء املشورة فامي يتعلق ابجلز أأين  1.7و 7.7من
دليل الويبو ،واملوافقة عىل هذه الاقرتاحات
(ج) والإحاطة عل ًرام خبطة العمل املؤقتة
اخلاصة بتحديث اجلزء  7من دليل الويبو وخباصة
الإجراءات املزمع بنفيذها عقب ادلورة الرابعة
للجنة املعنية مبعايري الويبو ،وذكل عىل النحو املبني
يف املرفق الثاين هبذه الوثيقة
(د) واس تحداث هممة جديدة لضرامن
احلفظ والتحديث املتواصلني للجزء  7من دليل
الويبو ،وذكل عىل النحو املشار اإليه يف الفقرة 00
أأعاله
(ه) وبعيني املكتب ادلويل مرشف ًا عىل
فرقة العمل
(و) وب أأليف فرقة لمل جديدة ،عىل
النحو املشار اإليه يف الفقرة  02أأعاله
(ز) والطلب اإىل املكتب ادلويل أأن
يقدم بقريرًا عن التقدم احملرز يف حتديث اجلزء 7
من دليل الويبو يف ادلورة اخلامسة للجنة املعنية
مبعايري الويبو.
[ييل ذكل املرفقان]
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املرفق ا ألول

وضع ادلراسات الاس تقصائية املنشورة يف اجلزء  7من دليل الويبو والإجراءات ا ألخرى املقرتحة يف هذا الصدد
تقدم هذه الوثيقة اقرتاحات مفصةل بشأأن حتديث ومواصةل حتديث اجلزء  7من دليل الويبو بش أأن املعلومات والواثئق املتعلقة
ابمللكية الصناعية (دليل الويبو) .وتقدم املعلومات بشأأن لك من ادلراسات الاس تقصائية عىل النحو التايل:








عنوان ادلراسة الاس تقصائية واترخي نرش النسخة احلالية.
"املعايري ذات الصةل" – قامئة معايري الويبو املتصةل مبارشة ابدلراسة الاس تقصائية.
"ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل" – قامئة ادلراسات الاس تقصائية ا ألخرى اليت نُرشت يف اجلزء  7من دليل
الويبو واليت تتصل مبارشة ابدلراسة الاس تقصائية من خالل مجةل أأمور مهنا اس تكامل ادلراسة أأو معاجلة القضااي
ذاهتا أأو قضااي مشاهبة.
"اجملموعة" – انظر التفسريات الواردة يف الفقرة  01من اجلزء الرئييس من هذه الوثيقة.
"مالحظات" – معلومات اإضافية بشأأن ادلراسة الاس تقصائية.
"الاقرتاح" – ا إلجراءات املتعلقة بلك من ادلراسات الاس تقصائية واملقرتحة يك تنظر فهيا اللجنة املعنية مبعايري
الويبو.

اجلزء  0.7عرض توارخي التقومي امليالدي – التغريات يف عرض توارخي التقومي بناء عىل التقومي الغريغوري ،كام
تُنرش يف واثئق امللكية الصناعية أأو اجلرائد الرمسية
نُرشت النسخة احلالية يف عام 0997
املعايري ذات الصةل:

ST.2

ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل :اجلزء 7.2.7
اجملموعة:

ابء

مالحظات:

املوضوع ذات أأمهية ولكن املعلومات غري حمدثة

الاقرتاح:

ينبغي حتديث اجلزء .0.7

اجلزء  0.2.7عرض أأرقام الطلبات
نُرشت النسخة احلالية يف عام 2112
املعايري ذات الصةل:

( ST.10/Cالإشارة اإىل ادلراسة الاس تقصائية يف الفقرتني ( 6ب) و ( 02أأ))

ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل :اجلزء  6.2.7واجلزء 7.2.7
اجملموعة:

جمي

مالحظات:

املعلومات قدمية للغاية .وتشمل ادلراسة الاس تقصائية بشأأن ترقمي الطلبات وطلبات
ا ألولوية (اجلزء  6.2.7واجلزء  )7.2.7نطاق هذه ادلراسة بصورة اكمةل
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الاقرتاح:

ينبغي الإشارة اإىل املعلومات الواردة يف ادلراسة الاس تقصائية يف اجلزء 6.2.7
واجلزء 7.2.7؛
وينبغي بعدئذ اإلغاء اجلزء  0.2.7من دليل الويبو ونقهل اإىل احملفوظات؛
وينبغي تكييف الإشارة اإىل هذه ادلراسة الاس تقصائية يف املعيار ( ST.10/Cتغيري
حتريري) عىل هذا ا ألساس.

اجلزء  2.2.7دراسة اس تقصائية بشأأن أأنظمة الرتقمي املس تخدمة أأو املزمع اس تخداهما يف ماكتب امللكية الصناعية
فامي خيص الطلبات والواثئق املنشورة واحلقوق املسجةل
نُرشت النسخة احلالية يف عام 2110
املعايري ذات الصةل:

 ST.10/Cو ST.13وST.6

ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل :اجلزء  6.2.7واجلزء 7.2.7
اجملموعة:

جمي

مالحظات:

املعلومات قدمية للغاية .وتشمل ادلراسة الاس تقصائية بشأأن ترقمي الطلبات وطلبات
ا ألولوية (اجلزء  6.2.7واجلزء  )7.2.7نطاق هذه ادلراسة بصورة جزئية ل تشمل
ترقمي الواثئق املنشورة واحلقوق املسجةل (اجلدول الثاين)

الاقرتاح:

ينبغي الإشارة اإىل املعلومات اخلاصة ابلطلبات وطلبات ا ألولوية والواردة يف ادلراسة
الاس تقصائية يف اجلزء  6.2.7واجلزء 7.2.7؛
وينبغي اإجراء دراسة اس تقصائية جديدة بشأأن أأرقام املطبوعات والتسجيل؛
وينبغي بعدئذ اإلغاء اجلزء  2.2.7من دليل الويبو ونقهل اإىل احملفوظات.

اجلزء  7.2.7أأنظمة الرتقمي وصيغ التوارخي املس تحدثة أأو املزمع تنفيذها فامي خيص حلول عام 2111
نُرشت النسخة احلالية يف عام 2111
املعايري ذات الصةل:

 ST.2و ST.13وST.6

ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل :اجلزء  0.7واجلزء  6.2.7واجلزء 7.2.7
اجملموعة:

جمي

مالحظات:

املعلومات قدمية للغاية و أأصبح املوضوع أأقل أأمهية الآن .وتشمل ادلراس تني
الاس تقصائيتني بشأأن ترقمي الطلبات وطلبات ا ألولوية (اجلزء  6.2.7واجلزء )7.2.7
وعرض توارخي التقومي امليالدي (اجلزء  )0.7نطاق هذه ادلراسة بصورة جزئية
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الاقرتاح:

ينبغي حتديث ادلراسة الاس تقصائية بشأأن عرض التوارخي يف واثئق امللكية الصناعية
واجلرائد الرمسية (انظر اجلزء  0.7أأعاله)؛
وينبغي بعدئذ اإلغاء اجلزء  7.2.7من دليل الويبو ونقهل اإىل احملفوظات.

اجلزء  7.2.7دراسة اس تقصائية بشأأن عرض أأرقام طلبات ا ألولوية
نُرشت النسخة احلالية يف عام 2117
املعايري ذات الصةل:

( ST.10/Cالفقرة  ( 02أأ))

ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل :غري متاحة
اجملموعة:

ابء

مالحظات:

املعلومات اليت تتضمهنا ادلراسة الاس تقصائية هامة ولكهنا مل ُحتدَّث فض ًال عن أأمثةل
عن شهادات ا ألولوية اليت أأصدرهتا ماكتب امللكية الصناعية

الاقرتاح:

ينبغي حتديث اجلزء  7.2.7ابنتظام.

اجلزء  2.2.7دراسة اس تقصائية بشأأن أأنظمة ترقمي الطلبات
نُرشت النسخة احلالية (ا ألوىل) يف عام 2107
املعايري ذات الصةل:

ST.13

ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل :اجلزء 6.2.7
اجملموعة:

أألف

مالحظات:

تتضمن هذه ادلراسة الاس تقصائية معلومات هامة ول تتطلب بعد التحديث

الاقرتاح:

ينبغي أأن يظل اجلزء  2.2.7يف دليل الويبو و أأن ُُيدَّث بناء عىل طلب اللجنة املعنية
مبعايري الويبو.

اجلزء  6.2.7ترقمي الطلبات وطلبات ا ألولوية – املامرسات احلالية
نُرشت النسخة احلالية (ا ألوىل) يف عام 2107
ST.13
املعايري ذات الصةل:
ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل :اجلزء  0.2.7واجلزء  2.2.7واجلزء 2.2.7
ابء
اجملموعة:
تتضمن هذه ادلراسة الاس تقصائية معلومات هامة
مالحظات:
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الاقرتاح:

ينبغي حتديث اجلزء  6.2.7ابنتظام.

اجلزء  7.2.7ترقمي الطلبات وطلبات ا ألولوية – املامرسات السابقة
يُزمع اإجراء ادلراسة الاس تقصائية يف عام  2107ونرشها يف عام 2102
املعايري ذات الصةل:

ST.13

ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل :اجلزء  0.2.7واجلزء  2.2.7واجلزء  2.2.7واجلزء 6.2.7
اجملموعة:

غري متاحة

مالحظات:

تتضمن هذه ادلراسة الاس تقصائية معلومات هامة

الاقرتاح:

ينبغي حتديث اجلزء  7.2.7ابنتظام بعد نرشه.

اجلزء  0.7.7قامئة أأمثةل لواثئق الرباءات و أأنواعها حبسب رمزها
نُرشت النسخة احلالية يف عام 2100
املعايري ذات الصةل:

( ST.16الإشارة اإىل ادلراسة الاس تقصائية يف الفقرة )02

ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل :اجلزء  2.7.7واجلزء  7.7.7واجلزء ( 2.2.7رموز ا ألنواع)
اجملموعة:

ابء

مالحظات:

اإن هذا اجلزء من دليل الويبو مس متد من اجلزء ( 2.7.7انظر أأدانه) ويقدم "فهرس"
بياانهتا اليت ترد يف قامئة حبسب رموز املعيار  ST.16اخلاصة هبا

الاقرتاح:

ينبغي حتديث اجلزء  0.7.7ابنتظام بعد حتديث اجلزء .2.7.7

اجلزء  2.7.7قامئة جرد بأأنواع واثئق الرباءات حبسب ماكتب امللكية الصناعية اليت أأصدرهتا
نُرشت النسخة احلالية يف عام 2100
املعايري ذات الصةل:

( ST.16الإشارة اإىل ادلراسة الاس تقصائية يف الفقرة )02

ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل :اجلزء  0.7.7واجلزء 7.7.7
اجملموعة:

ابء

مالحظات:

تتضمن هذه ادلراسة الاس تقصائية معلومات هامة ولكن ينبغي حتديث بعض
البياانت .وإاذا ُحدثت هذه ادلراسة الاس تقصائية ،فينبغي حتديث اجلزء 0.7.7
واجلزء  7.7.7عىل هذا ا ألساس
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الاقرتاح:

ينبغي حتديث اجلزء  2.7.7ابنتظام.

اجلزء  7.7.7أأنواع واثئق الرباءات – عينات من الصفحات ا ألوىل
نُرشت النسخة احلالية يف عام 2100
املعايري ذات الصةل:

( ST.16الإشارة اإىل ادلراسة الاس تقصائية يف الفقرة )02

ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل :اجلزء  2.7.7واجلزء 0.7.7
اجملموعة:

غري متاحة

مالحظات:

يتضمن هذا اجلزء من دليل الويبو أأمثةل للصفحات ا ألوىل من الواثئق املبينة يف
اجلزء  2.7.7أأي أأنه ممكل للجزء 2.7.7

الاقرتاح:

ينبغي اإدراج اجلزء  7.7.7يف اجلزء  2.7.7خالل التحديث املقبل؛
وينبغي اإلغاء الإشارة اإىل هذه ادلراسة الاس تقصائية من معيار الويبو ST.10/C
(تغيري حتريري).

اجلزء  0.7.7دراسة اس تقصائية بشأأن اإجراءات التصحيح يف ماكتب الرباءات
نُرشت النسخة احلالية (ا ألوىل) يف عام 2119
ST.50
املعايري ذات الصةل:
ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل :اجلزء 2.7.7
أألف
اجملموعة:
تتضمن هذه ادلراسة الاس تقصائية معلومات هامة ول تتطلب بعد التحديث .وإاذا
مالحظات:
ُحدثت هذه ادلراسة الاس تقصائية ،فينبغي حتديث اجلزء  2.7.7عىل هذا ا ألساس
ينبغي أأن يظل اجلزء  0.7.7يف دليل الويبو و أأن ُُي َّدث بناء عىل طلب اللجنة املعنية
الاقرتاح:
مبعايري الويبو اإىل جانب اجلزء .2.7.7

اجلزء  2.7.7أأمثةل بشأأن اإجراءات التصحيح يف ماكتب الرباءات
نُرشت النسخة احلالية (ا ألوىل) يف عام 2119
( ST.50الإشارة اإىل ادلراسة الاس تقصائية)
املعايري ذات الصةل:
ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل :اجلزء 0.7.7
أألف
اجملموعة:
تتضمن هذه ادلراسة الاس تقصائية معلومات هامة ول تتطلب بعد التحديث
مالحظات:
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الاﻗﱰاح:

ﻳﻨﺒﻐﻲ ٔان ﻳﻈﻞ اﳉﺰء  2.4.7ﰲ دﻟﻴﻞ اﻟﻮﻳﺒﻮ و ٔان ُﳛ َّﺪث ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ
ﲟﻌﺎﻳﲑ اﻟﻮﻳﺒﻮ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳉﺰء .1.4.7

اﳉﺰء  5.7اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻮاثﺋﻖ اﻟﱪاءات – ﶍﻮﻋﺔ ﺑﻴﺎانت ﻋﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻮاثﺋﻖ اﻟﱪاءات
ﻧُﴩت اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم 1990
اﳌﻌﺎﻳﲑ ذات اﻟﺼةل:

) ST.10/Dاﻻٕﺷﺎرة إﱃ ادلراﺳﺔ الاﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة (5

ادلراﺳﺎت الاﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ذات اﻟﺼةل :ﻏﲑ ﻣﺘﺎﺣﺔ
اجملﻤﻮﻋﺔ:

دال

ﻣﻼﺣﻈﺎت:

ٔاﺻﺒﺤﺖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ٔاﻗﻞ ٔاﳘﻴﺔ وﻗﺪﳝﺔ

الاﻗﱰاح:

ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳉﺰء  5.7ﲢﺪﻳﺜ ًﺎ وﻳﻨﺒﻐﻲ إﻟﻐﺎؤﻩ ﻣﻦ دﻟﻴﻞ اﻟﻮﻳﺒﻮ وﻧﻘهل إﱃ اﶈﻔﻮﻇﺎت؛
وﻳﻨﺒﻐﻲ إﻟﻐﺎء اﻻٕﺷﺎرة إﱃ ﻫﺬﻩ ادلراﺳﺔ الاﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻮﻳﺒﻮ ST.10/D
)ﺗﻐﻴﲑ ﲢﺮﻳﺮي(.

اﳉﺰء  6.7دراﺳﺔ اﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﺎٔن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ ﺟﺮاﺋﺪ اﻟﱪاءات واﻟﻔﻬﺎرس اﳊﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ
ﰲ ﺟﺮاﺋﺪ اﻟﱪاءات ٔاو اﳌﻨﺸﻮرة ﺑﺼﻮرة ﻣﺴـﺘﻘةل واﳌﺸﻔﻮﻋﺔ ﲜﺮاﺋﺪ اﻟﱪاءات
ﻧُﴩت اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم 1990
اﳌﻌﺎﻳﲑ ذات اﻟﺼةل:

) ST.11اﻻٕﺷﺎرة إﱃ ادلراﺳﺔ الاﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة (10
) ST.19اﻻٕﺷﺎرة إﱃ ادلراﺳﺔ الاﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة (22

ادلراﺳﺎت الاﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ذات اﻟﺼةل :ﻏﲑ ﻣﺘﺎﺣﺔ
اجملﻤﻮﻋﺔ:

ﻳﻌﳣﺪ ذكل ﻋﲆ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﻌﺎﻳﲑ اﻟﻮﻳﺒﻮ )اﻧﻈﺮ الاﻗﱰاح أدانﻩ(

ﻣﻼﺣﻈﺎت:

ﻧُﴩت ادلراﺳﺔ الاﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻀ ًﻼ ﻋﻦ ﻣﻌﻴﺎري اﻟﻮﻳﺒﻮ اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﲠﲈ )ST.11
و (ST.19ﰲ ﻋﺎم  .1990وٕان اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﳱﺎ ﻗﺪﳝﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
اﳌﻮﺿﻮع ذات ٔاﳘﻴﺔ .وﻳﻘﱰح اﳌﻜﺘﺐ ادلوﱄ اﳋﻴﺎرﻳﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ ﻓامي ﳜﺺ ﻫﺬﻩ ادلراﺳﺔ
الاﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﰾ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﳱﲈ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﻌﺎﻳﲑ اﻟﻮﻳﺒﻮ:
•

•

إﺟﺮاء ﲢﺪﻳﺚ ﰷﻣﻞ ﻟدلراﺳﺔ الاﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻳﻠﻴﻪ ﲻﻠﻴﺎت ﲢﺪﻳﺚ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ،إذا
ر ٔات اﻟﻠﺠﻨﺔ ٔاﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺑﻘﺎء ادلراﺳﺔ الاﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ دﻟﻴﻞ اﻟﻮﻳﺒﻮ
)اجملﻤﻮﻋﺔ ابء(
إﻟﻐﺎء ادلراﺳﺔ الاﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ دﻟﻴﻞ اﻟﻮﻳﺒﻮ وﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ اﶈﻔﻮﻇﺎت )اجملﻤﻮﻋﺔ
دال(
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الاقرتاح:

اإن اللجنة املعنية مبعايري الويبو مدعوة اإىل النظر فامي اإذا اكن ينبغي حتديث اجلزء 6.7
ابنتظام أأم اإلغاؤه من دليل الويبو ونقهل اإىل احملفوظات.

اجلزء  7.7دراسة اس تقصائية بشأأن منح ونرش "شهادات امحلاية التمكيلية" فامي خيص املنتجات الطبية
والصيدلنية النباتية أأو حقوق امللكية الصناعية املعادةل
نُرشت النسخة احلالية يف عام 2112
املعايري ذات الصةل:

غري متاحة

ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل :غري متاحة
اجملموعة:

يعمتد ذكل عىل قرار اللجنة املعنية مبعايري الويبو (انظر الاقرتاح أأدانه)

مالحظات:

نُرشت ادلراسة الاس تقصائية يف عام  .2112وإان املعلومات الواردة يف هذه ادلراسة
الاس تقصائية قدمية للغاية ولكن قد يكون املوضوع ذا أأمهية .ويقرتح املكتب ادلويل
اخليارين التاليني فامي خيص هذه ادلراسة الاس تقصائية يك تنظر فهيام اللجنة املعنية
مبعايري الويبو:




الاقرتاح:

اإجراء حتديث اكمل لدلراسة الاس تقصائية يليه يلليات حتديث منتظمة ،اإذا
ر أأت اللجنة أأنه ينبغي اإبقاء ادلراسة الاس تقصائية يف دليل الويبو
(اجملموعة ابء)
اإلغاء ادلراسة الاس تقصائية من دليل الويبو ونقلها اإىل احملفوظات (اجملموعة
دال)

اإن اللجنة املعنية مبعايري الويبو مدعوة اإىل النظر فامي اإذا اكن ينبغي حتديث اجلزء 7.7
ابنتظام أأم اإلغاؤه من دليل الويبو ونقهل اإىل احملفوظات.

اجلزء  8.7دراسة اس تقصائية بشأأن اإجراءات الإيداع ومتطلبات الإيداع فض ًال عن وسائل ادلراسة وإاجراءات
النرش فامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية
نُرشت النسخة احلالية يف عام 0992
املعايري ذات الصةل:

غري متاحة

ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل :غري متاحة
اجملموعة:

دال

مالحظات:

اإن املعلومات قدمية للغاية

الاقرتاح:

ينبغي اإلغاء اجلزء  8.7من دليل الويبو ونقهل اإىل احملفوظات.
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اجلزء  9.7دراسة اس تقصائية بشأأن ممارسات الاقتباس يف ماكتب امللكية الصناعية
نُرشت النسخة احلالية (ا ألوىل) يف ديسمرب 2112
املعايري ذات الصةل:

ST.14

ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل :غري متاحة
اجملموعة:

أألف

مالحظات:

تتضمن هذه ادلراسة الاس تقصائية معلومات هامة ول تتطلب بعد التحديث

الاقرتاح:

ينبغي اإبقاء اجلزء  9.7يف دليل الويبو وحتديهثا بناء عىل طلب اللجنة املعنية مبعايري
الويبو.

اجلزء  10.7دراسة اس تقصائية بشأأن ممارسات ماكتب امللكية الصناعية فامي يتعلق ابلرموز املس تخدمة ألغراض
داخلية أأو اس تخدام فردي
نُرشت النسخة احلالية (ا ألوىل) يف يناير 2119
املعايري ذات الصةل:

 ST.10/Cو ST.16و ST.13و ST.6و ST.60وST.80

ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل :اجلزء 6.2.7
اجملموعة:

أألف

مالحظات:

تتضمن هذه ادلراسة الاس تقصائية معلومات هامة ول تتطلب بعد التحديث؛
وتشمل ادلراسة الاس تقصائية بشأأن ترقمي الطلبات وطلبات ا ألولوية (اجلزء 6.2.7
واجلزء  )7.2.7نطاق هذه ادلراسة بصورة جزئية ل تشمل املطبوعات/املنتدايت

الاقرتاح:

ينبغي اإبقاء اجلزء  10.7يف دليل الويبو وحتديثه بناء عىل طلب اللجنة املعنية مبعايري
الويبو.

اجلزء  11.7دراسة اس تقصائية بشأأن تنفيذ معيار الويبو  ST.22والرتوجي هل
نُرشت النسخة احلالية (ا ألوىل) يف يونيو 2102
املعايري ذات الصةل:

ST.22

ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل :غري متاحة
اجملموعة:

أألف

مالحظات:

تتضمن هذه ادلراسة الاس تقصائية معلومات هامة ول تتطلب بعد التحديث
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الاقرتاح:

ينبغي اإبقاء اجلزء  11.7يف دليل الويبو وحتديثه بناء عىل طلب اللجنة املعنية مبعايري
الويبو.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

خطة العمل املؤقتة اخلاصة بتحديث ادلراسات الاس تقصائية املنشورة يف اجلزء  7من دليل الويبو
يتضمن املرفق الثاين الاقرتاح املتعلق خبطة العمل املؤقتة اخلاصة مبهمة احلفظ والتحديث املتواصلني للجزء  7من دليل
الويبو .وترد الإجراءات املقرتحة للك من ادلراسات الاس تقصائية يف املرفق ا ألول هبهذ الوييقة.

ا إلجراءات املقرتحة حبسب لك دراسة اس تقصائية
اجلزء " 1.7عرض توارخي التقومي امليالدي"


(ادلورة السادسة للجنة )6102 ،اس تحداث هممة لإعداد اس تبيان بشأأن عرض التوارخي؛



(ادلورة السابعة للجنة )6107 ،املوافقة عىل اس تبيان،
طلب حتديث ادلراسة الاس تقصائية؛



(ادلورة الثامنة للجنة )6102 ،الإحاطة علامً بنتاجئ ادلراسة الاس تقصائية،
املوافقة عىل نرش النسخة احملدية من ادلراسة يف دليل الويبو،
املوافقة عىل نقل اجلزء  3.2.7اإىل احملفوظات.

اجلزء " 1.2.7عرض أأرقام الطلبات"


(ادلورة اخلامسة للجنة )6102 ،املوافقة عىل نقل اجلزء  1.2.7اإىل احملفوظات بعد نقل املعلومات اإىل اجلز أأين
 6.2.7و.7.6.7

اجلزء " 2.2.7دراسة اس تقصائية بشأأن أأنظمة الرتقمي املس تخدمة أأو املزمع اس تخداهما يف ماكتب امللكية الصناعية فامي خيص
الطلبات والواثئق املنشورة واحلقوق املسجةل"


(ادلورة اخلامسة للجنة )6102 ،اس تحداث هممة لإعداد اس تبيان بشأأن أأرقام املطبوعات والتسجيل؛



(ادلورة السادسة للجنة )6102 ،املوافقة عىل اس تبيان،
طلب اإجراء ادلراسة الاس تقصائية؛



(ادلورة السابعة للجنة )6107 ،الإحاطة علامً بنتاجئ ادلراسة الاس تقصائية،
املوافقة عىل نرش ادلراسة الاس تقصائية اجلديدة يف دليل الويبو،
املوافقة عىل نقل اجلزء  2.2.7اإىل احملفوظات.

اجلزء  " 3.2.7أأنظمة الرتقمي وصيغ التوارخي املس تحدية أأو املزمع تنفيهذها فامي خيص حلول عام "6111


(ادلورة الثامنة للجنة )6102 ،املوافقة عىل نقل اجلزء  3.2.7اإىل احملفوظات (انظر اجلزء .)1.7

اجلزء  4.2.7دراسة اس تقصائية بشأأن عرض أأرقام طلبات ا ألولوية


حُيدث ابنتظام
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(ادلورة اخلامسة للجنة )6102 ،اإعالن حتديث ادلراسة الاس تقصائية حُيرى خالل العام التايل؛



(ادلورة السادسة للجنة )6102 ،الإحاطة علامً ابلتعديالت اإن وجدت،
املوافقة عىل نرش ادلراسة الاس تقصائية احملدية يف دليل الويبو.

اجلزء  5.2.7دراسة اس تقصائية بشأأن أأنظمة ترقمي الطلبات


ل حاجة للتحديث حىت الآن .وقد تطلب اللجنة املعنية مبعايري الويبو اإجراء معليات حتديث.

اجلزء  6.2.7ترقمي الطلبات وطلبات ا ألولوية – املامرسات احلالية
اجلزء  7.6.7ترقمي الطلبات وطلبات ا ألولوية – املامرسات السابقة


حُيداثن ابنتظام؛



(ادلورة الرابعة للجنة )6102 ،املوافقة عىل اس تبيان اخلاص ابجلزء ،7.6.7
طلب اإجراء ادلراسة الاس تقصائية (اجلزء )7.6.7؛



(بعد  )CWS/4اإدراج املعلومات ذات الصةل من ا ألجزاء  1.2.7و 2.2.7و3.2.7؛



(ادلورة اخلامسة للجنة )6102 ،الإحاطة علامً بنتاجئ ادلراسة الاس تقصائية (اجلزء ،)7.6.7
الإحاطة علامً ابلتعديالت (اجلزء ،)6.2.7
املوافقة عند الاقتضاء عىل نرش ادلراسات الاس تقصائية يف دليل الويبو.

اجلزء  " 3.7أأمثةل لواثئق الرباءات و أأنواعها"


حُيدث ابنتظام؛



(ادلورة اخلامسة للجنة )6102 ،اإعالن حتديث ادلراسة الاس تقصائية حُيرى خالل العام التايل؛



(ادلورة السادسة للجنة )6102 ،الإحاطة علامً ابلتعديالت اإن وجدت،
املوافقة عىل نرش ادلراسة الاس تقصائية احملدية يف دليل الويبو.

اجلزء " 4.7اإجراءات التصحيح"


ل حاجة للتحديث حىت الآن .وقد تطلب اللجنة املعنية مبعايري الويبو اإجراء معليات حتديث.

اجلزء " 5.7اخلصائص املادية لواثئق الرباءات"


(ادلورة الرابعة للجنة )6102 ،املوافقة عىل نقل اجلزء  5.7اإىل احملفوظات.

اجلزء " 6.7دراسة اس تقصائية بشأأن املعلومات الببليوغرافية الواردة يف جرائد الرباءات …"
حبسب قرار اللجنة املعنية مبعايري الويبو يف دورهتا الرابعة:
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خيار اجملموعة ابء
o

(ادلورة اخلامسة للجنة )6102 ،اإعالن حتديث ادلراسة الاس تقصائية حُيرى خالل العام التايل؛

o

(ادلورة السادسة للجنة )6102 ،الإحاطة علامً ابلتعديالت اإن وجدت،
املوافقة عىل نرش ادلراسة الاس تقصائية احملدية يف دليل الويبو.

خيار اجملموعة دال
o

(ادلورة الرابعة للجنة )6102 ،املوافقة عىل نقل اجلزء  6.7اإىل احملفوظات.

اجلزء " 7.7دراسة اس تقصائية بشأأن منح ونرش "شهادات امحلاية التمكيلية"…"
حبسب قرار اللجنة املعنية مبعايري الويبو يف دورهتا الرابعة:
خيار اجملموعة ابء
o

(اللجنة) اس تحداث هممة لإعداد اس تبيان؛

o

(اللجنة) املوافقة عىل اس تبيان؛

o

(اللجنة) اإعالن حتديث ادلراسة الاس تقصائية حُيرى خالل العام التايل؛

o

(اللجنة) الإحاطة علامً ابلتعديالت اإن وجدت،
املوافقة عىل نرش ادلراسة الاس تقصائية احملدية يف دليل الويبو.

خيار اجملموعة دال
o

(ادلورة الرابعة للجنة )6102 ،املوافقة عىل نقل اجلزء  7.7اإىل احملفوظات.

اجلزء " 8.7دراسة اس تقصائية بشأأن اإجراءات الإيداع ومتطلبات الإيداع فض ًال عن وسائل ادلراسة وإاجراءات النرش
فامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية"


(ادلورة الرابعة للجنة )6102 ،املوافقة عىل نقل اجلزء  8.7اإىل احملفوظات.

اجلزء " 9.7دراسة اس تقصائية بشأأن ممارسات الاقتباس يف ماكتب امللكية الصناعية"


ل حاجة للتحديث حىت الآن .وقد تطلب اللجنة املعنية مبعايري الويبو اإجراء معليات حتديث.

اجلزء " 10.7دراسة اس تقصائية بشأأن ممارسات ماكتب امللكية الصناعية فامي يتعلق ابلرموز املس تخدمة ألغراض داخلية
أأو اس تخدام فردي"


ل حاجة للتحديث حىت الآن .وقد تطلب اللجنة املعنية مبعايري الويبو اإجراء معليات حتديث.
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اجلزء  11.7دراسة اس تقصائية بشأأن تنفيهذ معيار الويبو  ST.22والرتوجي هل


ل حاجة للتحديث حىت الآن .وقد تطلب اللجنة املعنية مبعايري الويبو اإجراء معليات حتديث.
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اجلدول الزمين ل إالجراءات املقرتحة
يتضمن اجلدول أأدان صورة أأقل تفصي ًال للمعلومات املقدمة يف القامئة أأعال :
بعد
بعد
بعد
بعد
بعد
ادلورة الرابعة ادلورة اخلامسة ادلورة السادسة ادلورة السابعة ادلورة الثامنة
نرش
حتديث
اس تبيان
احلفظ
نرش
حتديث
اس تبيان
احلفظ
نرش
حتديث
التحديثات احملمتةل اليت س تطلهبا اللجنة يف الوقت املناسب
نرش
حتديث
نرش
اإعداد
نرش
حتديث
التحديثات احملمتةل اليت س تطلهبا اللجنة يف الوقت املناسب
احلفظ
حبسب قرار اللجنة املعنية مبعايري الويبو يف دورهتا الرابعة
حبسب قرار اللجنة املعنية مبعايري الويبو يف دورهتا الرابعة
احلفظ
التحديثات احملمتةل اليت س تطلهبا اللجنة يف الوقت املناسب
التحديثات احملمتةل اليت س تطلهبا اللجنة يف الوقت املناسب
التحديثات احملمتةل اليت س تطلهبا اللجنة يف الوقت املناسب

اجلزء 1.7
اجلزء 1.2.7
اجلزء 2.2.7
اجلزء 3.2.7
اجلزء 4.2.7
اجلزء 5.2.7
اجلزء 6.2.7
اجلزء 7.6.7
اجلزء 3.7
اجلزء 4.7
اجلزء 5.7
اجلزء 6.7
اجلزء 7.7
اجلزء 8.7
اجلزء 9.7
اجلزء 10.7
اجلزء 11.7

الإجراءات اخلاصة بعام ( 6102-6102من ادلورة الرابعة اإىل اخلامسة)


فرقة معل جديدة ملواصةل حفظ ادلراسات الاس تقصائية املنشورة يف اجلزء  7من دليل الويبو
o

دعوة ماكتب امللكية الصناعية اإىل تعيني ممثلني لها يف فرقة العمل،

o

اإنشاء صفحة وييك عىل موقع ،wikispaces

o

منح حقوق النفاذ اإخل...



اس تكامل اجلزء  2.6.7اذلي س يضم معلومات ترد يف ا ألجزاء  0.6.7و 6.6.7و 7.6.7حيامث اكن ذكل ممكن ًا



اجلزء  " 7.6.7ترقمي الطلبات وطلبات ا ألولوية – املامرسات السابقة"
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o

دعوة ماكتب امللكية الصناعية اإىل الرد عىل الاس تبيان،

o

مجع الردود،

o

اإعداد اجلزء  7.6.7اذلي س يضم معلومات ترد يف ا ألجزاء  0.6.7و 6.6.7و 7.6.7حيامث اكن ذكل ممكن ًا،
وذكل يك تنظر فيه اللجنة املعنية مبعايري الويبو



نقل اجلز أأين  2.7و 2.7اإىل احملفوظات



حبسب قرار اللجنة املعنية مبعايري الويبو ،نقل اجلز أأين  2.7و 7.7اإىل احملفوظات.
[هناية املرفق الثاين والوييقة]

