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 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 جمددا اتمعة الرابعةالدورة 
 2016مارس  24ٕاىل  21جنيف، من 

 
 

تعلقة الدراسات االستقصائية املنشورة يف دليل الويبو بشأن املعلومات والوثائق املوحتديث حفظ 
 الصناعية بامللكية

 وثيقة من ٕا�داد أ�مانة

 مقدمة

دراسة  19من دليل الويبو �شأٔن املعلومات والو�ئق املتعلقة �مللكية الصناعية (دليل الويبو)  7 يتضمن اجلزء .1
اس�تقصائية �شأٔن اجلوانب ا�تلفة ملامرسات ماكتب امللكية الصناعية. وأ�جريت هذه ا�راسات و�ُرشت بناء �ىل طلب 

من دليل الويبو مصدرًا هامًا للمعلومات �شأٔن  7 والهيئات السابقة لها. و�شلك اجلزء(اللجنة) ملعنية مبعايري الويبو اللجنة ا
، وصيغ امللكية الصناعية ماكتباع و�ئق الرباءات اليت تصدرها مج� ٔأمور مهنا ٔأنظمة �رقمي الطلبات واملطبو�ات، ؤأنو 

سات التصحيح احلروف، والرموز املس�ت�دمة دا�ل ماكتب امللكية الصناعية وممار  التوارخي، وممارسات التعرف الضويئ �ىل
 ، فضًال عن ٔأمور ٔأخرى تتعلق �ملعلومات اخلاصة �لرباءات والعالمات الت�ارية والتصاممي الصناعية.ستشهادو�

علومات ملموسة �شأٔن وٕان الغرض العام من ٕاجراء دراسة اس�تقصائية هو تلبية احلا�ة ٕاىل احلصول �ىل ٔأمث� وم .2
والهيئات السابقة لها ذات ٔأمهية �لنس�بة ٕاىل مس�ت�ديم  ا اللجنةاملامرسات اخلاصة مباكتب امللكية الصناعية واليت اعتربهت

املعلومات اخلاصة �مللكية الصناعية. وقد توفر هذه املواد كذ� ٔأساسًا ٕال�داد اقرتا�ات �شأٔن معايري �ديدة ٔأو مراجعة 
در إالشارة ٕاىل ٔأنه مثة ٔأيضًا تلف ماكتب امللكية الصناعية. وجتقامئة فضًال عن تفسري س�بل تطبيق معيار بعينه يف خم املعايري ال

 من دليل الويبو "شهادات امحلاية التمكيلية"). 7.7 دراسات اس�تقصائية ال تتصل مبارشة بأٔي من معايري الويبو (مثل اجلزء

تبقى مسأٔ� حفظ هذه ا�راسة وحتد�هثا مفتو�ة وتُتناول �ىل حنو خيتلف  و�ى اس�تكامل دراسة اس�تقصائية و�رشها، .3
من  7 �ختالف ا�راسات. وال يو�د �اليًا هنج مو�د لضامن حفظ وحتديث ا�راسات �س�تقصائية املنشورة يف اجلزء

 دليل الويبو.
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وحمدثة  معلومات وجهيةمن دليل الويبو  7 وسعيًا ٕاىل تفادي التناقضات احملمت� وضامن ٔأن املعلومات الواردة يف اجلزء .4
ٕاىل النظر يف  عو اللجنةو�ري متكررة، يقرتح املكتب ا�ويل تناول مسأٔ� حفظ ا�راسات �س�تقصائية بأٔمكلها، ويد

 ٔأد�ه. 14ٕاىل  10 الفقرات من�قرتا�ات املقدمة يف 

 الوضع الراهن

م� ودقيقة ملامرسات ماكتب امللكية الصناعية عندما تقدم نتاجئ ا�راسات �س�تقصائية، وقت �رشها، صورة اك .5
ٔأجريت ا�راسة. بيد ٔأنه ميكن لهذه ا�راسات ٔأن تصبح، بعد �دة س�نوات من �رشها، قدمية ٔأو �قصة نتي�ة لتغري ممارسات 

 ماكتب امللكية الصناعية.

ت�ديث الاكمل ل�راسة ذات الص� ال جلاري، فتبارش اللجنة وٕاذا اكن حتديث املعلومات الزمًا �مع معل اللجنة ا .6
(وتعدل ٔأحياً� �س�تبيان بغية الرتكزي �ىل القضا� ذات الص� �ملناقشة الراهنة)، ٔأو تطلب ٕاىل املكتب ا�ويل ٕاجراء دراسة 

ا �متزي اس�تقصائية �ديدة حتل حمل ا�راسة القدمية. بيد ٔأن معليات الت�ديث الاكم� ليست شائعة للغاية، و�ىل الرمغ من ٔأهن
بطبيعهتا الشام� فٕاهنا تتطلب وقتًا طويًال للغاية ومعًال مكثفًا وحتتاج �ادة ٕاىل مساهامت من مجيع املاكتب املعنية وٕان مل تتغري 

 ممارساهتا.

امللكية الصناعية مبا �كتيس و�اهة �لنس�بة ماكتب قت ما، بتغريات يف ممارسات ٔأ�د وٕاذا �مل املكتب ا�ويل، يف و  .7
س�تقصائية حمددة، فيجري حتديثًا جزئيًا خمصصًا بناء �ىل طلب ماكتب امللكية الصناعية املعنية و�الشرتاك معها راسة ا�

). وٕان معليات الت�ديث هذه 2014و 2011 و�ئق الرباءات ؤأنواعها" يف �ايم�ىل "ٔأمث�  3.7معلييت حتديث اجلزء  (مثل
ث بعض البيا�ت دون  تتطلب وقتًا ٔأقل �كثري من العمليات املبينة يف الفقرة السابقة ٕاال أٔن نتاجئها ليست شام� ٕاذ ُحتد�

�ريها. ويؤدي ذ� ٕاىل وضع �كون فيه ا�راسة �س�تقصائية، وخباصة �رخي �رشها، مر�كة ٕاذ ٕانه ليس من الواحض ٕاذا اكنت 
ل.شملها الت�ديث ال �زال دقيقة ٔأم ٕاذا اكن ينبغي كذ� تعديل بمل � البيا�ت اليت   عض هذه البيا�ت اليت مل تعد�

و�متثل �ل ممكن لهذا الوضع يف ٕاجراء معليات حتديث منتظمة لهذه ا�راسات �س�تقصائية تدعو مجيع ماكتب  .8
امللكية الصناعية ٕاىل مراجعة بيا�هتا وٕابالغ املكتب ا�ويل، عند �قتضاء، �لتغريات اليت ينبغي ٕاجراؤها. وس�يكفل هذا 

ٔأكرب للمعلومات و�رش املعلومات ا�قيقة يف الوقت املناسب. وقد يقرتح املكتب ا�ويل تطبيق هذه العملية  ا�هنج موثوقية
من دليل الويبو (انظر املرفق أ�ول للمزيد  7 وا�راسات �س�تقصائية أ�خرى الواردة يف اجلزء 6.2.7و 3.7�ىل اجلزٔأ�ن 

 من التفاصيل).

ٔأ�اله �لهيا. ٕاذ تتضمن هذه  8 ة اليت ال ميكن تطبيق ا�هنج املبني يف الفقرةومثة �دد من ا�راسات �س�تقصائي .9
ا�راسات حتليًال نوعيًا وٕاحصائيًا لل�لول اليت قدمهتا ماكتب امللكية الصناعية، وتقدم تلخيصًا للوضع يف وقت ما مما جيعل 

"دراسة اس�تقصائية عن  5.2.7 (انظر مثًال اجلزءٕاجراء حتديث جزيئ ٔأمرًا مس�تحيًال تقريبًا ويتطلب وقتًا طويًال للغاية. 
 ٔأنظمة �رقمي الطلبات").

 �قرتاح

ٕاذ ٔأ�ذ املكتب ا�ويل �عتبارات املبينة ٔأ�اله بعني �عتبار، قام �س�تعراض مجيع ا�راسات �س�تقصائية  .10
تفاصيل معليات حتديث لك من ا�راسات من دليل الويبو بغية تقدمي اقرتاح حلفظها وحتد�هثا. و�رد  7 املنشورة يف اجلزء

من حيث حفظ ا�راسات �س�تقصائية، ميكن ، وثيقة. وتلخيصًا لنتاجئ العملية�س�تقصائية والقضا� يف املرفق أ�ول هبذه ال
 تصنيف مجيع ا�راسات كام ييل:
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ت�  نبغي احلفاظ �يلي دراسات اس�تقصائية �ديثة تتضمن ٔأ�دث املعلومات وال تتطلب حتديثًا حىت ا�ٓن؛  ٔأ) (
. وميكن كذ� تعديل �س�تبيان املتصل لب اللجنةيف دليل الويبو وحتد�هثا يف هناية املطاف بناء �ىل طا�راسات 

 رت اللجنة ذ�؛��راسة ٕاذا قرّ 

 ٔأ�اله)؛ 8ودراسات اس�تقصائية تتطلب تدقيقًا منتظامً وحتديثات الحقة (انظر الفقرة  ب) (

دراسات ٔأ�دث؛ ينبغي نقل يف ا اهتموضو� ندرجت ولكن  وجهيةائية تتضمن معلومات ودراسات اس�تقص ج) (
 ٕاىل ا�راسات ذات الص� (احلديثة) حي� اكن ذ� ممكنًا؛ الوجهيةاملعلومات 

ث ٔأو مل تعد  د) ( ؛ ينبغي نقل وجهيةودراسات اس�تقصائية تتعلق بقضية حمددة نوقشت يف املايض ولكهنا مل ُحتد�
 سات ٕاىل احملفوظات.هذه ا�را

امرسات الفعلية ملاكتب امللكية الصناعية، ينبغي حتديث جحم �بري من املعلومات عن املوسعيًا ٕاىل تقدمي صورة ٔأفضل  .11
وقد يلزم، �لنس�بة ٕاىل بعض ا�راسات �س�تقصائية، تعديل �س�تبيا�ت اخلاصة هبا. وضامً� للحفظ والت�ديث املتواصلني 

�مة �ديدة لضامن ما يلزم من حفظ ، يقرتح املكتب ا�ويل اس�ت�داث 7 �س�تقصائية املنشورة يف اجلزءمجليع ا�راسات 
 :من دليل الويبو 7وحتديث ل�راسات �س�تقصائية املنشورة يف اجلزء 

وٕاذا اس�ُت�دثت املهمة اجلديدة، فميكن للمكتب ا�ويل ٔأن يتوىل قيادهتا ٔأي ٔأن يظل مسؤوًال عن حفظ و�رش  .12
من دليل الويبو. وينبغي ٔأن تُعترب املهمة اجلديدة ذات طابع متواصل وينبغي للمكتب  7 راسات �س�تقصائية يف اجلزءا�

 ، يف لك دورة، تقر�رًا �شأٔن العمل ا�ي نُفذ.ٕاىل اللجنة ا�ويل ٔأن يقدم

�ة للعام التايل (العام التايل من دليل الويبو، تتضمن إالجراءات املفص� املقرت  7 و�رد خطة معل مؤقتة لت�ديث اجلزء .13
هذه الوثيقة. وس�يعمتد تنفيذ هذه اخلطة �ىل توافر املوارد وحتديد ل )، يف املرفق الثاين ا�متعة جمدداالرابعة اللجنة ورة �

 القرارات املقب� للجنة. متاش�يا معأ�ولو�ت 

(فرقة  فرقة معل ٕا�شاءيقرتح املكتب ا�ويل  وضامً� للمشاركة الالزمة ملاكتب امللكية الصناعية يف هذا النشاط، .14
ٕاجراء مشاورات د اقرتا�ات لتنظر فهيا اللجنة، و ملناقشة املسائل املتعلقة �ملهمة، مبا يف ذ� ٕا�دا) 7 العمل املعنية �جلزء

 حممت� قد حيتاج املرشف �ىل فرقة العمل ٕاىل ٕاجراهئا.

 2014التقدم احملرز منذ مايو 

 3.7مس�ت�دات اجلزء 

ؤأبلغ فيه ا�ول أ�عضاء �لت�ديث اجلزيئ  2014د�سمرب  9املؤرخ  C.CWS 50ٔأصدر املكتب ا�ويل التعممي  .15
. و�ُّدلت البيا�ت التالية �الل ذ� الت�ديث: 2014 ا�ي ٔأجري يف �امو�ئق الرباءات ؤأنواعها" �ىل "ٔأمث�  3.7 جزءلل

من  3.3.7السوفيايت وٕاس�بانيا واململكة املت�دة؛ كام ٔأدرج اجلزء السابق  �و� ومجهورية مو�وفا و�حتاد الرويس و�حتاد
 صف�ات أ�وىل.من المن ٔأ�ل تيسري النفاذ ٕاىل العّينات ذات الص�  2.3.7دليل الويبو يف اجلزء 

قة وحمدثة ٔأعضاء اللجنة واملراقبني ٔأيضا ٕاىل التحقّق مما ٕاذا اكنت البيا�ت ذات الص� دقي C.CWS 50ود�ا التعممي  .16
وٕارسال التعليقات ٕاىل املكتب ا�ويل. ونتي�ة ��، �ُّدلت البيا�ت الثالث التالية: ٔأسرتاليا وٕاس�بانيا والسويد. و�ُرشت 

 .2015يف دليل الويبو يف مايو  3.7النس�ة احلالية من اجلزء 
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 6.2.7ا�ت �ديدة يف اجلزء بي

املامرسات الراهنة"  –و "�رقمي الطلبات وطلبات أ�ولوية من دليل الويب 6.2.7، ُ�ّدث اجلزء 2015يف ينا�ر  .17
 لتضمينه معلومات حول ممارسات املكتب أ�وريب للرباءات ف� خيص �رقمي الطلبات.

 ٔأداة اس�تقصاء ٕالكرتونية �ديدة

قصاء لبلوغ املس�توى أ�مثل ف� خيص التاكليف وختصيص املوارد، قّرر املكتب ا�ويل �س�تعاضة عن ٔأداة �س�ت .18
) 11.7(اجلزء  2012 من دليل الويبو يف �ام 7 إاللكرتونية "مقاب�"، اليت اكنت �ُس�ت�دم مجلع املعلومات ٔ�غراض اجلزء

) بأٔداة �ُسمى "ٔأوبينيو". و"ٔأوبينيو" عبارة عن ٔأداة اس�تقصاء ٕالكرتونية اس�ُت�دمت بن�اح من قبل 5.2.7(اجلزء  2013 و�ام
حتيا�ات ا�راسات �س�تقصائية اليت جترهيا من املنظامت؛ وقد اخُتربت وتبّني ٔأهنا مناس�بة الُشعب خمتلفة يف الويبو و�ريها 

املامرسات السابقة"  –اللجنة. ويعزتم املكتب ا�ويل ٕاجراء ا�راسة �س�تقصائية القادمة "�رقمي الطلبات وطلبات أ�ولوية 
 �س�ت�دام ٔأداة "ٔأوبينيو".

 ةالرشوط اخلاصة �لس�الت الوطني

املكتب ا�ويل بأٔن ٔأعضاءها يوا�ون بعض الصعو�ت يف  )PDGو�ة العمل امللكفة بو�ئق الرباءات (ٔأبلغت مجم .19
ٕاىل العمل املذ�ورة مجمو�ة و�رد الرسا� املو�ة من النفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات �رب جسالت الرباءات الوطنية. 

 الوثيقة. املكتب ا�ويل يف املرفق الثالث من هذه

توصيات �امة، من منظور املس�ت�دمني، �شأٔن حمتو�ت وسامت جسالت الرباءات  )PDG(وصاغت مجمو�ة العمل  .20
 الوطنية وإالقلميية، وا�متست من الويبو تقامس ت� التوصيات مع ماكتب امللكية الصناعية (انظر املرفق الثالث).

قصاء ماكتب الرباءات الوطنية وإالقلميية �شأٔن احملتو�ت اس�ت )PDG(مجمو�ة العمل و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، اقرتحت  .21
والوظائف وخطط املاكتب ف� يتعلق �س�الت الرباءات. وميكن ٔأن �كون ت� ا�راسة �س�تقصائية (ليس نتاجئها 

وضع توصيات حفسب) وجهية �لنس�بة ٕاىل معل فرقة العمل املعنية �لوضع القانوين وقد توفر، يف املس�تقبل، أ�ساس الالزم ل
 �شأٔن حمتو�ت ووظائف جسالت الرباءات الوطنية (إالقلميية) (انظر املرفق الثالث ملزيد من التفاصيل).
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 :�ضطالع مبا ييل مدعوة ٕاىل ن اللجنةإ  .22

علومات الواردة إال�اطة �لامً �مل ٔأ) (
 هذه الوثيقة؛من  يف املرفق أ�ول

والنظر يف �قرتاح  ب) (
احملددة اخلاصة �لك دراسة �قرتا�ات  ٔأو

هذه من صائية واملبينة يف املرفق أ�ول اس�تق
الوثيقة، وخباصة ٕاسداء املشورة ف� يتعلق �جلزٔأ�ن 

 ت�من دليل الويبو، واملوافقة �ىل  7.7و 6.7
 �قرتا�ات؛

وإال�اطة �لامً خبطة العمل املؤقتة  ج) (
وخباصة  ،من دليل الويبو 7 اخلاصة بت�ديث اجلزء

الرابعة  اللجنة دورة مع تنفيذها عقبإالجراءات املز 
النحو املبني يف املرفق الثاين  �ىل، ا�متعة جمددا

 ؛هذه الوثيقةمن 

والنظر يف اس�ت�داث املهمة  (د)
ضامن ما يلزم من حفظ وحتديث اجلديدة التالية: "

من  7 ل�راسات �س�تقصائية املنشورة يف اجلزء
مات والو�ئق املتعلقة املعلو �شأٔن  دليل الويبو

، �ىل النحو واملوافقة �ىل ذ� "،�مللكية الصناعية
 ٔأ�اله؛ 11املشار ٕاليه يف الفقرة 

 النظر يف ٕا�شاء فرقة معلو  (ه)
املشار ٕاليه  ، �ىل النحو�ديدة، واملوافقة �يل ذ�

 ٔأ�اله 14يف الفقرة 

وتعيني املكتب ا�ويل مرشفًا �ىل  )و (
 فرقة العمل؛

يف  7.7 ٕابقاء اجلزءتقّرر  وٕاذا (ز)
(ب) ٔأ�اله) وٕا�شاء 22دليل الويبو (انظر الفقرة 

(انظر الفقرة  7 فرقة معل �ديدة تُعىن �جلزء
(ه) ٔأ�اله)، املوافقة �ىل نطاق ا�راسة 22

) 7.7أ�ول، اجلزء  �س�تقصائية (انظر املرفق
فرقة العمل اس�تعراض �س�تبيان و�ل�س من 

 يف ا�ورة القادمة للجنة؛وتقدمي �قرتاح 
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وإال�اطة �لامً �لتقدم احملرز يف  (ح)
 2014من دليل الويبو منذ مايو  7 حفظ اجلزء

 ٔأ�اله)؛ 18ٕاىل  15(انظر الفقرات من 

وإال�اطة �لامً �الل�س املو�ه من  (ط)
 )PDGو�ة العمل امللكفة بو�ئق الرباءات (مجم

لرشوط � ف� يتعلقواملعلومات الصادرة عهنا 
�س�الت الرباءات الوطنية وإالقلميية اخلاصة 

ٔأ�اله) والنظر ف�  21ٕاىل  19(انظر الفقرات من 
ٕاذا اكن ينبغي ٕادراج هذه املسأٔ� يف �ر�مج معل 

 اللجنة؛

 املكتب ا�ويل ل�س منو� )ي (
 7 عن التقدم احملرز يف حتديث اجلزءتقدمي تقر�ر 

 .للجنة دمةالقامن دليل الويبو يف ا�ورة 

 ]املرفق أ�وليل ذ� ي[
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 أ�خرى املقرت�ة يف هذا الصدد إالجراءاتمن دليل الويبو و  7 اجلزءوضع ا�راسات �س�تقصائية املنشورة يف 

املعلومات والو�ئق املتعلقة دليل الويبو �شأٔن من  7 اجلزءقرتا�ات مفص� �شأٔن حتديث ومواص� حتديث تقدم هذه الوثيقة ا
 (دليل الويبو). وتقدم املعلومات �شأٔن لك من ا�راسات �س�تقصائية �ىل النحو التايل: �مللكية الصناعية

 عنوان ا�راسة �س�تقصائية و�رخي �رش النس�ة احلالية. •
 ية.قامئة معايري الويبو املتص� مبارشة ��راسة �س�تقصائ  –"املعايري ذات الص�"  •
من دليل  7 اجلزءقامئة ا�راسات �س�تقصائية أ�خرى اليت �ُرشت يف  –"ا�راسات �س�تقصائية ذات الص�"  •

من �الل مج� ٔأمور مهنا اس�تكامل ا�راسة ٔأو معاجلة القضا�  ��راسة �س�تقصائية مبارشةالويبو واليت تتصل 
 ذاهتا ٔأو قضا� مشاهبة.

 الرئييس من هذه الوثيقة. اجلزءمن  10يف الفقرة  كام ورد تفسريه –"ا�مو�ة"  •
دراسات اس�تقصائية �ديثة تتضمن ٔأ�دث املعلومات وال تتطلب حتديثًا حىت ا�ٓن؛ ينبغي احلفاظ  )لفأٔ  (

يف دليل الويبو وحتد�هثا يف هناية املطاف بناء �ىل طلب اللجنة. وميكن كذ� تعديل ت� ا�راسات  �يل
 رت اللجنة ذ�؛��راسة ٕاذا قرّ �س�تبيان املتصل 

 ؛يثات الحقةودراسات اس�تقصائية تتطلب تدقيقًا منتظامً وحتد )ء� (

دراسات ٔأ�دث؛ ينبغي يف ا اهتموضو� تندرجولكن  وجهيةودراسات اس�تقصائية تتضمن معلومات  )ميج (
 ؛ٕاىل ا�راسات ذات الص� (احلديثة) حي� اكن ذ� ممكناً  الوجهيةنقل املعلومات 

ث ٔأو مل تعد  )الد ( ؛ ينبغي وجهيةودراسات اس�تقصائية تتعلق بقضية حمددة نوقشت يف املايض ولكهنا مل ُحتد�
 نقل هذه ا�راسات ٕاىل احملفوظات.

 معلومات ٕاضافية �شأٔن ا�راسة �س�تقصائية. –"مالحظات"  •
 املتعلقة �لك من ا�راسات �س�تقصائية واملقرت�ة يك تنظر فهيا اللجنة. جراءاتاالٕ  –"�قرتاح"  •

  



CWS/4BIS/6 
Annex I 
2 
 

بناء �ىل التقومي الغريغوري، كام  التغريات يف عرض توارخي التقومي –عرض توارخي التقومي امليالدي  1.7 اجلزء
 نرش يف و�ئق امللكية الصناعية ٔأو اجلرائد الرمسيةتُ 

 1997�ُرشت النس�ة احلالية يف �ام 

 ST.2 املعايري ذات الص�: 

 3.2.7 اجلزء ا�راسات �س�تقصائية ذات الص�: 

 �ء ا�مو�ة: 

 املعلومات �ري حمدثةولكن  وجيهاملوضوع  مالحظات: 

 .1.7 اجلزءينبغي حتديث  �قرتاح: 

 عرض ٔأرقام الطلبات 1.2.7 اجلزء

 2005�ُرشت النس�ة احلالية يف �ام 

 ))(أٔ  12و (ب) 6(إالشارة ٕاىل ا�راسة �س�تقصائية يف الفقرتني  ST.10/C املعايري ذات الص�: 

 7.2.7 اجلزءو  6.2.7 اجلزء ا�راسات �س�تقصائية ذات الص�: 

 جمي ا�مو�ة: 

املعلومات قدمية للغاية. و�شمل ا�راسة �س�تقصائية �شأٔن �رقمي الطلبات وطلبات  مالحظات: 
 ) نطاق هذه ا�راسة بصورة اكم�7.2.7 اجلزءو  6.2.7 اجلزءٔ�ولوية (ا

 6.2.7 اجلزءينبغي إالشارة ٕاىل املعلومات الواردة يف ا�راسة �س�تقصائية يف  �قرتاح: 
 ؛7.2.7 اجلزءو 

 من دليل الويبو ونق� ٕاىل احملفوظات؛ 1.2.7 اجلزءٕالغاء بعدئذ وينبغي 

(تغيري  ST.10/Cيف املعيار  ينبغي �كييف إالشارة ٕاىل هذه ا�راسة �س�تقصائيةو 
 حتر�ري) �ىل هذا أ�ساس.
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دراسة اس�تقصائية �شأٔن ٔأنظمة الرتقمي املس�ت�دمة ٔأو املزمع اس�ت�دا�ا يف ماكتب امللكية الصناعية  2.2.7 اجلزء
 ة واحلقوق املس��� خيص الطلبات والو�ئق املنشورف

 2001�ُرشت النس�ة احلالية يف �ام 

 ST.6و ST.13و ST.10/C املعايري ذات الص�: 

 7.2.7 اجلزءو  6.2.7 اجلزء ا�راسات �س�تقصائية ذات الص�: 

 جمي ا�مو�ة: 

املعلومات قدمية للغاية. و�شمل ا�راسة �س�تقصائية �شأٔن �رقمي الطلبات وطلبات  مالحظات: 
ال �شمل وبصورة جزئية نطاق هذه ا�راسة ) 7.2.7 اجلزءو  6.2.7 اجلزء(أ�ولوية 

 �رقمي الو�ئق املنشورة واحلقوق املس�� (اجلدول الثاين)

الواردة يف ا�راسة و  اخلاصة �لطلبات وطلبات أ�ولوية ينبغي إالشارة ٕاىل املعلومات �قرتاح: 
 ؛7.2.7 اجلزءو  6.2.7 اجلزء�س�تقصائية يف 

 طبو�ات والتسجيل؛وينبغي ٕاجراء دراسة اس�تقصائية �ديدة �شأٔن ٔأرقام امل 

 من دليل الويبو ونق� ٕاىل احملفوظات. 2.2.7 اجلزءٕالغاء  بعدئذ ينبغيو 

 2000ٔأنظمة الرتقمي وصيغ التوارخي املس�ت�دثة ٔأو املزمع تنفيذها ف� خيص �لول �ام  3.2.7 اجلزء

 2000�ُرشت النس�ة احلالية يف �ام 

 ST.6و ST.13و ST.2 املعايري ذات الص�: 

 7.2.7 اجلزءو  6.2.7 اجلزءو  1.7 اجلزء ا�راسات �س�تقصائية ذات الص�: 

 جمي ا�مو�ة: 

ا�ٓن. و�شمل ا�راس�تني  و�اهةاملعلومات قدمية للغاية ؤأصبح املوضوع ٔأقل  مالحظات: 
) 7.2.7 اجلزءو  6.2.7 اجلزءني �شأٔن �رقمي الطلبات وطلبات أ�ولوية (ت�س�تقصائي 

 ) نطاق هذه ا�راسة بصورة جزئية1.7 اجلزءمي امليالدي (وعرض توارخي التقو

ينبغي حتديث ا�راسة �س�تقصائية �شأٔن عرض التوارخي يف و�ئق امللكية الصناعية  �قرتاح: 
 ٔأ�اله)؛ 1.7 اجلزءواجلرائد الرمسية (انظر 

 .من دليل الويبو ونق� ٕاىل احملفوظات 3.2.7 اجلزءٕالغاء بعدئذ وينبغي 
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 دراسة اس�تقصائية �شأٔن عرض ٔأرقام طلبات أ�ولوية 4.2.7 اجلزء

 2007�ُرشت النس�ة احلالية يف �ام 

 )(ٔأ) 12(الفقرة  ST.10/C املعايري ذات الص�: 

 �ري متا�ة ا�راسات �س�تقصائية ذات الص�: 

 �ء ا�مو�ة: 

ث فضًال عن ٔأمث�  هنا ملولك وجهيةاملعلومات اليت تتضمهنا ا�راسة �س�تقصائية  مالحظات:  ُحتد�
 شهادات أ�ولوية اليت ٔأصدرهتا ماكتب امللكية الصناعية ىل�

 �نتظام. 4.2.7 اجلزءينبغي حتديث  �قرتاح: 

 دراسة اس�تقصائية �شأٔن ٔأنظمة �رقمي الطلبات 5.2.7 اجلزء

 2013يف �ام  (أ�وىل) �ُرشت النس�ة احلالية

 ST.13 املعايري ذات الص�: 

 6.2.7 اجلزء س�تقصائية ذات الص�: ا�راسات �

 ٔألف ا�مو�ة: 

 بعد تتطلب الت�ديثوال  وجهيةس�تقصائية معلومات تتضمن هذه ا�راسة � مالحظات: 

ث بناء �ىل طلب اللجنةيف دليل الويبو  5.2.7 اجلزءينبغي ٔأن يظل  �قرتاح:   ؤأن ُحيد�

 املامرسات احلالية –�رقمي الطلبات وطلبات أ�ولوية  6.2.7 اجلزء

 2015(ممارسات املكتب أ�ورويب للرباءات) يف �ام ، ؤأدرجت بيا�ت �ديدة 2013يف �ام  �ُرشت النس�ة أ�وىل

 ST.13 املعايري ذات الص�: 

 5.2.7 اجلزءو  2.2.7 اجلزءو  1.2.7 اجلزء ا�راسات �س�تقصائية ذات الص�: 

 �ء ا�مو�ة: 

 وجهيةتتضمن هذه ا�راسة �س�تقصائية معلومات  مالحظات: 

 �نتظام. 6.2.7 اجلزءينبغي حتديث  �قرتاح: 
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 املامرسات السابقة –�رقمي الطلبات وطلبات أ�ولوية  7.2.7 جلزءا

 2017و�رشها يف �ام  2016�ُزمع ٕاجراء ا�راسة �س�تقصائية يف �ام 

 ST.13 �: املعايري ذات الص

 6.2.7 اجلزءو  5.2.7 اجلزءو  2.2.7 اجلزءو  1.2.7 اجلزء ا�راسات �س�تقصائية ذات الص�: 

 �ء ا�مو�ة: 

 وجهيةتتضمن هذه ا�راسة �س�تقصائية معلومات  مالحظات: 

 �نتظام بعد �رشه. 7.2.7 اجلزءينبغي حتديث  �قرتاح: 

 ؤأنواعها حبسب رمزهاو�ئق الرباءات �ىل ٔأمث�  1.3.7 اجلزء

 2015�ُرشت النس�ة احلالية يف �ام 

 )12(إالشارة ٕاىل ا�راسة �س�تقصائية يف الفقرة  ST.16 املعايري ذات الص�: 

 (رموز أ�نواع) 7.2.7و 6.2.7 ٔأ�ناجلز و  3.3.7 اجلزءو  2.3.7 اجلزء ا�راسات �س�تقصائية ذات الص�: 

 �ء ا�مو�ة: 

نظر ٔأد�ه) ويقدم "فهرس" (ا 2.3.7 اجلزءمن دليل الويبو مس�متد من  اجلزءٕان هذا  مالحظات: 
 اخلاصة هبا ST.16اليت �رد يف قامئة حبسب رموز املعيار  بيا�ته

 .2.3.7 اجلزء�نتظام بعد حتديث  1.3.7 اجلزءينبغي حتديث  �قرتاح: 
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 كية الصناعية اليت أٔصدرهتااءات حبسب ماكتب املل أٔنواع و�ئق الرب قامئة جرد ب 2.3.7 اجلزء

 2015�ُرشت النس�ة احلالية يف �ام 

 )12(إالشارة ٕاىل ا�راسة �س�تقصائية يف الفقرة  ST.16 املعايري ذات الص�: 

 3.3.7 اجلزءو  1.3.7 اجلزء ا�راسات �س�تقصائية ذات الص�: 

 �ء ا�مو�ة: 

ؤأبلغ املكتب ا�ويل ماكتب  .وجهيةتتضمن هذه ا�راسة �س�تقصائية معلومات  مالحظات: 
، 2014د�سمرب  9املؤرخ  C.CWS 50امللكية الصناعية، عن طريق التعممي 

ود�ا التعممي  .2.3 يف اجلزء 3.3.7 اجلزءوٕ�دراج  3.7 �لت�ديث اجلزيئ للجزء
وحتديث بيا�ته عند  2.3.7ماكتب امللكية الصناعية ٕاىل مراجعة حمتو�ت اجلزء 

�ة ��، �ُّدلت البيا�ت اخلاصة بأٔسرتاليا وٕاس�بانيا والسويد يف �ام اللزوم (ونتي
2015.( 

. وينبغي ٕاجراء الت�ديث 1.3.7ٕاىل �انب اجلزء  �نتظام 2.3.7 اجلزءينبغي حتديث  �قرتاح: 
 .2018القادم يف �ام 

 عينات من الصف�ات أ�وىل –ٔأنواع و�ئق الرباءات  3.3.7 اجلزء
 )2.3.7دليل الويبو (ٔأدرج يف اجلزء مل يعد مدر�ا يف 

 )12(إالشارة ٕاىل ا�راسة �س�تقصائية يف الفقرة  ST.16 املعايري ذات الص�: 

 1.3.7 اجلزءو  2.3.7 اجلزء ا�راسات �س�تقصائية ذات الص�: 

 �ري متا�ة ا�مو�ة: 

من الو�ئق املبينة  صف�ات أ�وىل�ىل الٔأمث� يتضمن من دليل الويبو  اجلزءهذا  اكن مالحظات: 
 2.3.7يف اجلزء  3.3.7، ٔأدرج اجلزء 2015. و�الل حتديث �ام 2.3.7 اجلزءيف 

 ST.16ينبغي ٕالغاء إالشارة ٕاىل هذه ا�راسة �س�تقصائية من معيار الويبو  �قرتاح: 
 حتر�ري). (تغيري
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 دراسة اس�تقصائية �شأٔن ٕاجراءات التصحيح يف ماكتب الرباءات 1.4.7 اجلزء

 2009يف �ام (أ�وىل) �ُرشت النس�ة احلالية 

 ST.50 املعايري ذات الص�: 

 2.4.7 اجلزء ا�راسات �س�تقصائية ذات الص�: 

 ٔألف ا�مو�ة: 

. وٕاذا بعد تتطلب الت�ديثوال  وجهيةة معلومات تتضمن هذه ا�راسة �س�تقصائي مالحظات: 
 �ىل هذا أ�ساس 2.4.7 اجلزءُ�دثت هذه ا�راسة �س�تقصائية، فينبغي حتديث 

ٕاىل ث بناء �ىل طلب اللجنة يف دليل الويبو ؤأن ُحيد�  1.4.7 اجلزءينبغي ٔأن يظل  �قرتاح: 
 .2.4.7 اجلزء�انب 

 ٔأمث� �شأٔن ٕاجراءات التصحيح يف ماكتب الرباءات 2.4.7 اجلزء

 2009يف �ام  (أ�وىل) �ُرشت النس�ة احلالية

 ٕاىل ا�راسة �س�تقصائية) ات متعّددة (ٕاشار  ST.50 املعايري ذات الص�: 

 1.4.7 اجلزء ا�راسات �س�تقصائية ذات الص�: 

 ٔألف ا�مو�ة: 

 بعد تتطلب الت�ديثوال  وجهيةتتضمن هذه ا�راسة �س�تقصائية معلومات  مالحظات: 

ث بناء �ىل طلب اللجنة ٕاىل يف دليل الويبو ؤأن ُحيد�  2.4.7 اجلزءينبغي ٔأن يظل  �قرتاح: 
 .1.4.7 اجلزء�انب 

 مجمو�ة بيا�ت عن اخلصائص املادية لو�ئق الرباءات –ادية لو�ئق الرباءات اخلصائص امل 5.7 اجلزء

 1990�ُرشت النس�ة احلالية يف �ام 

 )5(إالشارة ٕاىل ا�راسة �س�تقصائية يف الفقرة  ST.10/D املعايري ذات الص�: 

 �ري متا�ة س�تقصائية ذات الص�: ا�راسات �

 دال ا�مو�ة: 

 وقدمية و�اهةٔأصبحت املعلومات ٔأقل  مالحظات: 

 حتديثًا وينبغي ٕالغاؤه من دليل الويبو ونق� ٕاىل احملفوظات؛ 5.7 اجلزءال يتطلب  �قرتاح: 

 ST.10/Dوينبغي ٕالغاء إالشارة ٕاىل هذه ا�راسة �س�تقصائية من معيار الويبو 
 (تغيري حتر�ري).
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دراسة اس�تقصائية �شأٔن املعلومات الببليوغرافية الواردة يف جرائد الرباءات والفهارس احلالية املدر�ة  6.7 اجلزء
 يف جرائد الرباءات ٔأو املنشورة بصورة مس�تق� واملشفو�ة جبرائد الرباءات

 1990�ُرشت النس�ة احلالية يف �ام 

 )10شارة ٕاىل ا�راسة �س�تقصائية يف الفقرة (االٕ  ST.11 املعايري ذات الص�: 
ST.19  22(إالشارة ٕاىل ا�راسة �س�تقصائية يف الفقرة( 

 �ري متا�ة ا�راسات �س�تقصائية ذات الص�: 

 يعمتد ذ� �ىل قرار اللجنة (انظر �قرتاح ٔأد�ه) ا�مو�ة: 

 ST.11اليت تتصل هبام ( �ُرشت ا�راسة �س�تقصائية فضًال عن معياري الويبو مالحظات: 
املعلومات الواردة فهيا قدمية للغاية ولكن قد �كون . و 1990) يف �ام ST.19و

. ويقرتح املكتب ا�ويل اخليار�ن التاليني ف� خيص هذه ا�راسة وجهيااملوضوع 
 �س�تقصائية يك تنظر فهيام اللجنة:

حتديث منتظمة، ٕاذا ليه معليات ت س�تقصائية ٕاجراء حتديث اكمل ل�راسة � •
رٔأت اللجنة ٔأنه ينبغي ٕابقاء ا�راسة �س�تقصائية يف دليل الويبو 

 �ء) ة(ا�مو�
ٕالغاء ا�راسة �س�تقصائية من دليل الويبو ونقلها ٕاىل احملفوظات  •

 دال) (ا�مو�ة

لغاؤه من �نتظام ٔأم إ  6.7 اجلزءٕان اللجنة مدعوة ٕاىل النظر ف� ٕاذا اكن ينبغي حتديث  �قرتاح: 
 دليل الويبو ونق� ٕاىل احملفوظات.
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املنت�ات الطبية دراسة اس�تقصائية �شأٔن منح و�رش "شهادات امحلاية التمكيلية" ف� خيص  7.7 جلزءا
 والصيدالنية النباتية ٔأو حقوق امللكية الصناعية املعاد�

 2002�ُرشت النس�ة احلالية يف �ام 

 �ري متا�ة املعايري ذات الص�: 

 �ري متا�ة �راسات �س�تقصائية ذات الص�: ا

 يعمتد ذ� �ىل قرار اللجنة (انظر �قرتاح ٔأد�ه) ا�مو�ة: 

املعلومات الواردة يف هذه ا�راسة . و 2002�ام  �ُرشت ا�راسة �س�تقصائية يف مالحظات: 
ا�ويل . ويقرتح املكتب وجهياللغاية ولكن قد �كون املوضوع  �س�تقصائية قدمية

 اخليار�ن التاليني ف� خيص هذه ا�راسة �س�تقصائية يك تنظر فهيام اللجنة:

ليه معليات حتديث منتظمة، ٕاذا ت ة ٕاجراء حتديث اكمل ل�راسة �س�تقصائي •
رٔأت اللجنة ٔأنه ينبغي ٕابقاء ا�راسة �س�تقصائية يف دليل الويبو 

 �ء) (ا�مو�ة
ل الويبو ونقلها ٕاىل احملفوظات ٕالغاء ا�راسة �س�تقصائية من دلي •

 دال) (ا�مو�ة

�نتظام ٔأم ٕالغاؤه من  7.7 اجلزءٕان اللجنة مدعوة ٕاىل النظر ف� ٕاذا اكن ينبغي حتديث  �قرتاح: 
 دليل الويبو ونق� ٕاىل احملفوظات.

 يف دليل الويبو وحتديثه: 7.7وٕاذا وافقت اللجنة �ىل ٕابقاء اجلزء 

�س�تبيان وتقدم اقرتا�ا ٕاىل  7عمل املعنية �جلزء ينبغي ٔأن �س�تعرض فرقة ال •
 ا�و� القادمة (اخلامسة) للجنة؛

وتنظر فرقة العمل املعنية �لوضع القانوين، �اليا، يف تضمني التوصيات،  •
فضال عن شهادات امحلاية التمكيلية، �سو�ت مدد الرباءات ومتديدات مدد 

ذا اكن ينبغي توس�يع نطاق هذا الرباءات. واللجنة مدعوة ٕاىل النظر ف� إ 
 ٔأنواع متديد مدد الرباءات.من  النو�نيليشمل هذ�ن  7.7 اجلزء
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وٕاجراءات  الفحص أٔساليبدراسة اس�تقصائية �شأٔن ٕاجراءات إاليداع ومتطلبات إاليداع فضًال عن  8.7  اجلزء
 النرش ف� يتعلق �لتصاممي الصناعية

 1995�ُرشت النس�ة احلالية يف �ام 

 �ري متا�ة املعايري ذات الص�: 

 �ري متا�ة ا�راسات �س�تقصائية ذات الص�: 

 دال ا�مو�ة: 

 املعلومات قدمية للغاية مالحظات: 

 من دليل الويبو ونق� ٕاىل احملفوظات. 8.7 اجلزءينبغي ٕالغاء  �قرتاح: 

 الصناعية يف ماكتب امللكية �ستشهاددراسة اس�تقصائية �شأٔن ممارسات  9.7 اجلزء

 2008(أ�وىل) يف د�سمرب �ُرشت النس�ة احلالية 

 ST.14 املعايري ذات الص�: 

 �ري متا�ة ا�راسات �س�تقصائية ذات الص�: 

 ٔألف ا�مو�ة: 

 بعد تتطلب الت�ديثوال  وجهيةتتضمن هذه ا�راسة �س�تقصائية معلومات  مالحظات: 

 بناء �ىل طلب اللجنة. يف دليل الويبو وحتديثه 9.7 اجلزءينبغي ٕابقاء  �قرتاح: 
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دراسة اس�تقصائية �شأٔن ممارسات ماكتب امللكية الصناعية ف� يتعلق �لرموز املس�ت�دمة ٔ�غراض  10.7 اجلزء
 دا�لية ٔأو اس�ت�دام فردي

 2009�ُرشت النس�ة احلالية (أ�وىل) يف ينا�ر 

 ST.80و ST.60و ST.6و ST.13و ST.16و ST.10/C املعايري ذات الص�: 

 6.2.7 اجلزء ا�راسات �س�تقصائية ذات الص�: 

 ٔألف ا�مو�ة: 

؛ بعد تتطلب الت�ديثوال  وجهيةتتضمن هذه ا�راسة �س�تقصائية معلومات  مالحظات: 
 6.2.7 اجلزءو�شمل ا�راسة �س�تقصائية �شأٔن �رقمي الطلبات وطلبات أ�ولوية (

 ال �شمل املطبو�ات/املنتد�توجزئية  ا�راسة بصورة) نطاق هذه 7.2.7 اجلزءو 

 يف دليل الويبو وحتديثه بناء �ىل طلب اللجنة. 10.7 اجلزءينبغي ٕابقاء  �قرتاح: 

 والرتوجي � ST.22دراسة اس�تقصائية �شأٔن تنفيذ معيار الويبو  11.7 اجلزء

 2012�ُرشت النس�ة احلالية (أ�وىل) يف يونيو 

 ST.22 �: املعايري ذات الص

 �ري متا�ة ا�راسات �س�تقصائية ذات الص�: 

 ٔألف ا�مو�ة: 

 بعد تتطلب الت�ديثوال  وجهيةتتضمن هذه ا�راسة �س�تقصائية معلومات  مالحظات: 

 .يبو وحتديثه بناء �ىل طلب اللجنةيف دليل الو  11.7 اجلزءينبغي ٕابقاء  �قرتاح: 

 ]املرفق الثاين ييل ذ�[
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 من دليل الويبو 7خطة العمل املؤقتة اخلاصة بت�ديث ا�راسات �س�تقصائية املنشورة يف اجلزء 

من دليل  7يتضمن املرفق الثاين �قرتاح املتعلق خبطة العمل املؤقتة اخلاصة مبهمة احلفظ والت�ديث املتواصلني للجزء 
 هذه الوثيقة.من املقرت�ة للك من ا�راسات �س�تقصائية يف املرفق أ�ول  إالجراءاتالويبو. و�رد 

 املقرت�ة حبسب لك دراسة اس�تقصائية جراءاتاالٕ 

 "عرض توارخي التقومي امليالدي" 1.7اجلزء 

 اس�ت�داث �مة ٕال�داد اس�تبيان �شأٔن عرض التوارخي؛ )2018(ا�ورة السادسة للجنة،  •

 ،س�تبيان�املوافقة �ىل  )2019(ا�ورة السابعة للجنة،  •
 طلب حتديث ا�راسة �س�تقصائية؛

 �لامً بنتاجئ ا�راسة �س�تقصائية، ةإال�اط )2020ا�ورة الثامنة للجنة، ( •
 .دثة من ا�راسة يف دليل الويبواملوافقة �ىل �رش النس�ة احمل

 عرض ٔأرقام الطلبات"" 1.2.7اجلزء 

ٕاىل احملفوظات بعد نقل املعلومات ٕاىل  1.2.7املوافقة �ىل نقل اجلزء  )2017(ا�ورة اخلامسة للجنة،  •
 .7.2.7و 6.2.7 اجلزٔأ�ن

دراسة اس�تقصائية �شأٔن ٔأنظمة الرتقمي املس�ت�دمة ٔأو املزمع اس�ت�دا�ا يف ماكتب امللكية الصناعية ف� خيص " 2.2.7اجلزء 
 "الطلبات والو�ئق املنشورة واحلقوق املس��

 اس�ت�داث �مة ٕال�داد اس�تبيان �شأٔن ٔأرقام املطبو�ات والتسجيل؛ )2017(ا�ورة اخلامسة للجنة،  •

 ،اس�تبياناملوافقة �ىل  )2018(ا�ورة السادسة للجنة،  •
 طلب ٕاجراء ا�راسة �س�تقصائية؛

 إال�اطة �لامً بنتاجئ ا�راسة �س�تقصائية، )2019(ا�ورة السابعة للجنة،  •
 املوافقة �ىل �رش ا�راسة �س�تقصائية اجلديدة يف دليل الويبو،

 ٕاىل احملفوظات. 2.2.7املوافقة �ىل نقل اجلزء 

 "2000الرتقمي وصيغ التوارخي املس�ت�دثة ٔأو املزمع تنفيذها ف� خيص �لول �ام ٔأنظمة " 3.2.7اجلزء 

 ).1.7اجلزء بعد حتديث ٕاىل احملفوظات ( 3.2.7�ىل نقل اجلزء  املوافقة )2020(ا�ورة الثامنة للجنة،  •

 "دراسة اس�تقصائية �شأٔن عرض ٔأرقام طلبات أ�ولوية" 4.2.7اجلزء 

 ُحيدث �نتظام •
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 ٕا�الن حتديث ا�راسة �س�تقصائية ُجيرى �الل العام التايل؛ )2017سة للجنة، (ا�ورة اخلام  •

 إال�اطة �لامً �لتعديالت ٕان و�دت، )2018(ا�ورة السادسة للجنة،  •
 املوافقة �ىل �رش ا�راسة �س�تقصائية احملدثة يف دليل الويبو.

 "دراسة اس�تقصائية �شأٔن ٔأنظمة �رقمي الطلبات" 5.2.7اجلزء 

 ٕاجراء معليات حتديث. لب اللجنة�ا�ة للت�ديث حىت ا�ٓن. وقد تطال  •

 "املامرسات احلالية –�رقمي الطلبات وطلبات أ�ولوية " 6.2.7اجلزء 
 "املامرسات السابقة –�رقمي الطلبات وطلبات أ�ولوية " 7.2.7اجلزء 

 ؛ُحيد�ن �نتظام •

 ،7.2.7اخلاص �جلزء  س�تبيان��ىل املوافقة  )2016، ا�متعة جمدداالرابعة اللجنة دورة ( •
 )؛7.2.7طلب ٕاجراء ا�راسة �س�تقصائية (اجلزء 

 ؛3.2.7و 2.2.7و 1.2.7من أ�جزاء  الوجهية) ٕادراج املعلومات ا�متعة جمدداالرابعة اللجنة دورة (بعد  •

 )،7.2.7إال�اطة �لامً بنتاجئ ا�راسة �س�تقصائية (اجلزء  )2017(ا�ورة اخلامسة للجنة،  •
 )،6.2.7(اجلزء  ٕان و�دتإال�اطة �لامً �لتعديالت 

 �س�تقصائية يف دليل الويبو. �ىل �رش ا�راسةاملوافقة 

 "و�ئق الرباءات ؤأنواعها�ىل ٔأمث� " 3.7اجلزء 

 ُحيدث �نتظام؛ •

 ا�راسة �س�تقصائية ُجيرى �الل العام التايل؛ ديثحتٕا�الن  )2018للجنة،  السادسة(ا�ورة  •

 إال�اطة �لامً �لتعديالت ٕان و�دت، )2019للجنة،  السابعة(ا�ورة  •
 املوافقة �ىل �رش ا�راسة �س�تقصائية احملدثة يف دليل الويبو.

 "ٕاجراءات التصحيح" 4.7اجلزء 

 حتديث.ٕاجراء معليات ب اللجنة ال �ا�ة للت�ديث حىت ا�ٓن. وقد تطل •

 "اخلصائص املادية لو�ئق الرباءات" 5.7اجلزء 

 ٕاىل احملفوظات. 5.7املوافقة �ىل نقل اجلزء  )2016، ا�متعة جمدداالرابعة اللجنة دورة ( •

 "…دراسة اس�تقصائية �شأٔن املعلومات الببليوغرافية الواردة يف جرائد الرباءات " 6.7اجلزء 

 :ا�متعة جمددا يف دورهتا الرابعةقرار اللجنة  حبسب
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 1اخليار 

o  ؛اس�ت�داث �مة الس�تعراض �س�تبيان )2019للجنة،  السابعة(ا�ورة 

o  املوافقة �ىل �س�تبيان )2020للجنة،  الثامنة(ا�ورة، 
 .طلب ٕاجراء ا�راسة �س�تقصائية 

 2اخليار 

o ) ٕاىل احملفوظات. 6.7املوافقة �ىل نقل اجلزء  )2016، ا�متعة جمدداالرابعة اللجنة دورة 

 "…دراسة اس�تقصائية �شأٔن منح و�رش "شهادات امحلاية التمكيلية"" 7.7اجلزء 

 :جمددا يف دورهتا الرابعةار اللجنة قر حبسب 

 1اخليار 

o ) ؛س�تبياناس�ت�داث �مة الس�تعراض � )2016الرابعة ا�متعة جمددا،  اللجنةدورة 

o ) س�تبيان�املوافقة �ىل  )2017، لجنةا�ورة اخلامسة ل، 
 ؛طلب حتديث ا�راسة �س�تقصائية 

o ) نتاجئ ا�راسة �س�تقصائيةب إال�اطة �لامً  )2018، اللجنةا�ورة السادسة، 
 املوافقة �ىل �رش ا�راسة �س�تقصائية احملدثة يف دليل الويبو. 

 2اخليار 

o ) ٕاىل احملفوظات. 7.7املوافقة �ىل نقل اجلزء  )2016، ا�متعة جمدداالرابعة اللجنة دورة 

وٕاجراءات النرش  الفحص ٔأساليبدراسة اس�تقصائية �شأٔن ٕاجراءات إاليداع ومتطلبات إاليداع فضًال عن " 8.7اجلزء 
 "يتعلق �لتصاممي الصناعية ف�

 ٕاىل احملفوظات. 8.7 املوافقة �ىل نقل اجلزء )2016، ا�متعة جمدداالرابعة اللجنة دورة ( •

 "يف ماكتب امللكية الصناعية �ستشهاددراسة اس�تقصائية �شأٔن ممارسات " 9.7اجلزء 

 ٕاجراء معليات حتديث. تطلب اللجنة  �ا�ة للت�ديث حىت ا�ٓن. وقدال •

ا�لية دراسة اس�تقصائية �شأٔن ممارسات ماكتب امللكية الصناعية ف� يتعلق �لرموز املس�ت�دمة ٔ�غراض د" 10.7اجلزء 
 "اس�ت�دام فردي ٔأو

 ٕاجراء معليات حتديث. لب اللجنةال �ا�ة للت�ديث حىت ا�ٓن. وقد تط •
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 "والرتوجي � ST.22دراسة اس�تقصائية �شأٔن تنفيذ معيار الويبو " 11.7اجلزء 

 ٕاجراء معليات حتديث. لب اللجنةال �ا�ة للت�ديث حىت ا�ٓن. وقد تط •
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 املقرت�ة اجلدول الزمين لٕالجراءات

 يتضمن اجلدول ٔأد�ه صورة ٔأقل تفصيًال للمعلومات املقدمة يف القامئة ٔأ�اله:

 بعد 
 ا�ورة الرابعة
 ا�متعة جمددا

2016 

 بعد
 ا�ورة اخلامسة

2017 

 بعد
 ا�ورة السادسة

2018 

 بعد
 ا�ورة السابعة

2019 

 بعد
 ا�ورة الثامنة

2020 

 �رش حتديث اس�تبيان   1.7اجلزء 

    حفظ  1.2.7اجلزء 

  �رش حتديث اس�تبيان  2.2.7اجلزء 

 حفظ     3.2.7اجلزء 

   �رش حتديث  4.2.7اجلزء 

 حتديثات حممت� س�تطلهبا اللجنة يف الوقت املناسب 5.2.7اجلزء 

    �رش حتديث 6.2.7اجلزء 

    �رش حتديث 7.2.7اجلزء 

  �رش حتديث   3.7اجلزء 

 اللجنة يف الوقت املناسبحممت� س�تطلهبا حتديثات  4.7اجلزء 

     حفظ 5.7اجلزء 

 ا�متعة جمددا يف دورهتا الرابعة سب قرار اللجنةحب  6.7اجلزء 

 حتديث اس�تبيان    1اخليار 

     حفظ 2اخليار 

 ا�متعة جمددا يف دورهتا الرابعة ار اللجنةحبسب قر  7.7اجلزء 

   �رش حتديث اس�تبيان 1اخليار 

     حفظ 2اخليار 

     حفظ 8.7اجلزء 

 حممت� س�تطلهبا اللجنة يف الوقت املناسبحتديثات  9.7اجلزء 

 حممت� س�تطلهبا اللجنة يف الوقت املناسبحتديثات  10.7اجلزء 

 حممت� س�تطلهبا اللجنة يف الوقت املناسبحتديثات  11.7اجلزء 

 

 اخلامسة)ا�ورة ٕاىل ا�متعة جمددا ورة الرابعة (من ا� 2016/2017اخلاصة بعام  إالجراءات

(فرقة العمل املعنية  من دليل الويبو 7فرقة معل �ديدة ملواص� حفظ ا�راسات �س�تقصائية املنشورة يف اجلزء  •
 )7 �جلزء
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o ،دعوة ماكتب امللكية الصناعية ٕاىل تعيني ممثلني لها يف فرقة العمل 

o  ٕا�شاء صف�ة و�يك �ىل موقعwikispaces، 

o  ق النفاذ و�ري ذ�،منح حقو 

o  يف دليل الويبو، اس�تعراض �س�تبيان وتقدمي اقرتاح يف ا�ورة اخلامسة  7ٕاذا قّررت اللجنة ٕابقاء اجلزء
 للجنة

 حي� اكن ذ� ممكناً  3.2.7و 2.2.7و 1.2.7ا�ي س�يضم معلومات �رد يف أ�جزاء  6.2.7اس�تكامل اجلزء  •

 "املامرسات السابقة –أ�ولوية �رقمي الطلبات وطلبات  " 7.2.7اجلزء  •

o ،دعوة ماكتب امللكية الصناعية ٕاىل الرد �ىل �س�تبيان 

o ،مجع الردود 

o  حي� اكن ذ� ممكنًا،  3.2.7و 2.2.7و 1.2.7ا�ي س�يضم معلومات �رد يف أ�جزاء  7.2.7ٕا�داد اجلزء
 يه اللجنةوذ� يك تنظر ف 

 حتر�ري) (تغيري ST.16من معيار الويبو  3.3.7اجلزء ٕالغاء إالشارة ٕاىل  •

 حتر�ري) (تغيري ST.10/D من معيار الويبو 5.7 اجلزءٕالغاء إالشارة ٕاىل و  ٕاىل احملفوظات 8.7و 5.7نقل اجلزٔأ�ن  •

 .ٕاىل احملفوظات 7.7و 6.7، نقل اجلزٔأ�ن حبسب قرار اللجنة •

 ]ييل ذ� املرفق الثالث[
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