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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 19 :أأبريل 2017

اللجنة املعنية مبعايري الويبو
الدورة اخلامسة

جنيف ،من  29مايو اإىل  2يونيو 2017
توصيات بشأن أحكام االنتقال من معيار الويبو  ST.25إىل معيار الويبو ST.26

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1يف ادلورة الرابعة اجملمتعة جمدّدا يف مارس  ،2016اتفقت اللجنة املعنية مبعايري الويبو (جلنة املعايري) عىل الوصف
املعدّل للمهمة " :44اإعداد توصيات بشأأن أأحاكم الانتقال من املعيار  ST.25اإىل املعيار ST.26؛ واقرتاح مراجعة معيار
الويبو  ،ST.26عند احلاجة" .والمتست جلنة املعايري من فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل ) (SEQLتقدمي اقرتاح بشأأن
أأحاكم الانتقال من معيار الويبو  ST.25اإىل معيار الويبو  ST.26يك تنظر فيه اللجنة وتوافق عليه يف دورهتا املقبةل( .انظر
الفقرات  82اإىل  84من الوثيقة .)CWS/4BIS/16
 .2وتنفيذا لقرار جلنة املعايري ،أأجرت فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل مناقشات حول أأحاكم الانتقال املمكنة (من
املعيار  ST.25اإىل  ،)ST.26مع مراعاة الوقع احملمتل عىل ا ألعامل و أأنظمة تكنولوجيا املعلومات يف ماكتب امللكية الصناعية
وعىل املودعني عىل املس توى الوطين وا إلقلميي وادلويل.
 .3وابلنظر اإىل عالقة هذا الانتقال من معيار الويبو  ST.25اإىل  ST.26مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،المتست فرقة
العمل من املكتب ادلويل أأن تشاور مع أأعضاء املعاهدة ومع أأعضاء جلنة املعايري بغية الإفادة يف معلها لإعداد اقرتاح بشأأن
الانتقال بني املعيارين .ونزول عند ذكل الالامتس اذلي ّ
وّجته فرقة العمل ،أأرسل املكتب ادلويل خطااب مع ّمام مشرتاك
برمق  ،C. PCT 1485/C. CWS 74وبتارخي  18نومفرب  2016اإىل ماكتب امللكية الصناعية بصفهتا أأعضاء يف جلنة املعايري
و /أأو حبسب صفاهتا اخملتلفة يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،وإاىل بعض املنظامت غري احلكومية واملنظامت املمثةل
ملس تخديم نظام املعاهدة .واخلطاب املشرتك متاح عىل موقع الويبو يف العنوان التايل:
.http://www.wipo.int/export/sites/www/cws/en/circulars/2016/cws-075.pdf
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 .4ور ّد �ﲆ اﳋﻄﺎب اﳌﻌ �ﻤﻢ  29ﻣﻜتﺒﺎ لﻠﻤﻠﻜيﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻣنﻈﻤﺘﺎن ﲤﺜ ّﻼن اﳌﺴ�ﺘ�ﺪﻣﲔ .وﺷﺎﻃﺮ اﳌﻜتﺐ ا�وﱄ ﻣﻊ ﻓﺮﻗﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮدود اﳌﺴ�ﺘﻠﻤﺔ �ﺸأٔن اﳋﻄﺎب اﳌﻌ �ﻤﻢ .وﻗﺪّم اﳌﻜتﺐ ا�وﱄ ﲢﻠﻴﻼ ﻟﺘ� اﻟﺮدود ﰲ ا�ورة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻌﴩ�ﻦ ﻻﺟ�ع
اﻻٕدارات ا�وﻟﻴﺔ ﳌﻌﺎﻫﺪة اﻟﺘﻌﺎون �ﺸأٔن اﻟﱪاءات ) (PCT/MIAﰲ ﻓﱪا�ﺮ ) 2017اﻧﻈﺮ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ .(PCT/MIA/24/14
 .5و�ﻗﺶ ٔأﻋﻀﺎء ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺘﺎﰀ اﳋﻄﺎب اﳌﻌ ّﻤﻢ  C. PCT 1485/C. CWS 74وﻣﺴﺎﺋﻞ ﲻﻠﻴﺔ �ﻧﺘﻘﺎل ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ �ﺟ��ﺎت ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ) (WebExو�ﲆ اﳌﻨﺘﺪى اﻻٕﻟﻜﱰوﱐ .وﰷﻧﺖ ﻧتي�ﺔ ﺗ� اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ٔأن ﻗﺪّم اﳌﻜتﺐ ا ٔ�وروﰊ
لﻠﱪاءات ،ﺑﺼﻔتﻪ اﳌﴩف �ﲆ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﻮاﰂ اﻟتﺴﻠﺴﻞ ،اﻗﱰا�ﺎ ﺑﻌﻨﻮان "ﺗﻮﺻﻴﺎت �ﺸأٔن ٔأﺣﲀم �ﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر
اﻟﻮﻳﺒﻮ  ST.25إﱃ  "ST.26ﰾ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﳱﺎ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ وﺗﻮاﻓﻖ �ﻠﳱﺎ ﰲ دورﲥﺎ اﳋﺎﻣﺴﺔ )اﻧﻈﺮ ﻣﺮﻓﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ(.

.6
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ؛

إن ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﺪﻋﻮة إﱃ:
) ٔأ( اﻻٕ�ﺎﻃﺔ �ﻠﲈ ﲟﻀﻤﻮن ﻫﺬﻩ

)ب( واﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺳينﺎرﻳﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
�ﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ واﲣﺎذ ﻗﺮار �ﺸأٔﻧﻪ ،ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ
اﻟﻔﻘﺮة  4ﻣﻦ ﻣﺮﻓﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ؛
)ج( واﻟﻨﻈﺮ ﰲ إﻣﲀﻧﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ �رﱗ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ �ﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ �ﻻﻋ�د �ﲆ �رﱗ اﻻٕﻳﺪاع ا�وﱄ
لﻠﻄﻠﺒﺎت ا�وﻟﻴﺔ ٔأو �رﱗ ا ٔ�وﻟﻮﻳﺔٔ ،أو �ﺮك اﳋﻴﺎر
لﻠﻤﻮدع ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﺮات  5إﱃ  7ﻣﻦ
ﻣﺮﻓﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ،واﲣﺎذ ﻗﺮار �ﺸأٔن ذ�؛
)د( واﻟﻨﻈﺮ ﰲ "ﻳﻨﺎ�ﺮ  "2022ﻛﺘﺎرﱗ
ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ،ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة  8ﻣﻦ ﻣﺮﻓﻖ
ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ،واﲣﺎذ ﻗﺮار �ﺸأٔن ذ�؛
)ه( واﻻٕ�ﺎﻃﺔ �ﻠﲈ ﲟﻬﺎم ﻓﻘﺮة اﻟﻌﻤﻞ
اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﻮاﰂ اﻟتﺴﻠﺴﻞ ،ﻛﲈ ﱔ ﻣﺸﺎر إ�ﳱﺎ ﰲ
اﻟﻔﻘﺮة  9ﻣﻦ ﻣﺮﻓﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.
]ﻳﲇ ذ� اﳌﺮﻓﻖ[
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ﺗﻮﺻﻴﺎت �ﺸأٔن أٔﺣﲀم �ﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻮﻳﺒﻮ  ST.25إﱃ ST.26

ﻣﻦ إ�ﺪاد اﳌﻜتﺐ ا ٔ�وروﰊ لﻠﱪاءات )(EPO

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ٔأﺳﺎﺳ�ﻴﺔ
1B

 .1ا�ﳣﺴﺖ الﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﻌﺎﻳﲑ اﻟﻮﻳﺒﻮ )ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ( ﻣﻦ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﻮاﰂ اﻟتﺴﻠﺴﻞ ) (SEQLﺗﻘﺪﱘ اﻗﱰاح
�ﺸأٔن ٔأﺣﲀم �ﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻮﻳﺒﻮ  ST.25إﱃ  ST.26ﰾ ﺗﻨﻈﺮ ﻓيﻪ الﻠﺠﻨﺔ وﺗﻮاﻓﻖ �ﻠﻴﻪ ﰲ دورﲥﺎ اﳌﻨﻌﻘﺪة ﰲ .2017
وﺑﻌﺪ ٔأن اﻋﳣﺪت ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻌﻴﺎر  ST.26ﰲ ٔ ،2016أﺟﺮت ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﻮ� ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﱵ ﲤﺤﻮرت ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﲻﻠﻴﺔ �ﻧﺘﻘﺎل ) ST.25إﱃ .(ST.26

 .2و�ﻟﻨﻈﺮ إﱃ �ﻼﻗﺔ ﻫﺬا �ﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻮﻳﺒﻮ  ST.25إﱃ  ST.26ﲟﻌﺎﻫﺪة اﻟﺘﻌﺎون �ﺸأٔن اﻟﱪاءات ،دﻋﺖ ﻓﺮﻗﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻜتﺐ ا�وﱄ إﱃ اﻟتﺸﺎور ﻣﻊ ٔأﻋﻀﺎء اﳌﻌﺎﻫﺪة ﻟ ٕﻼﻓﺎدة ﰲ ﲻﻠﻬﺎ .وﺗﺒﻌﺎ ��ٔ ،أرﺳﻞ اﳌﻜتﺐ ا�وﱄ اﳋﻄﺎب اﳌﻌ �ﻤﻢ
رﰴ  . .C. PCT 1485/C. CWS 74وﺷﺎﻃﺮ اﳌﻜتﺐ ا�وﱄ ﻣﻊ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮدود اﳌﺴ�ﺘﻠﻤﺔ �ﺸأٔن اﳋﻄﺎب اﳌﻌ �ﻤﻢ ،وﻗﺪّم
ﲢﻠﻴﻼ ﻟﺘ� اﻟﺮدود ﰲ اﺟ�ع اﻻٕدارات ا�وﻟﻴﺔ ﳌﻌﺎﻫﺪة اﻟﺘﻌﺎون �ﺸأٔن اﻟﱪاءات ) (PCT/MIAﰲ ﻓﱪا�ﺮ  .2017و�ﻗﺶ
ٔأﻋﻀﺎء ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﲻﻠﻴﺔ �ﻧﺘﻘﺎل ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ �ﺟ��ﺎت ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ) (WebExو�ﲆ اﳌﻨﺘﺪى اﻻٕﻟﻜﱰوﱐ.

ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻦ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ
2B

 .3نﺰوﻻ ﻋﻨﺪ اﻟ�س ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ وﻣﻊ ﻣﺮا�ﺎة ﺣﺼﻴ� اﳌﺸﺎورات اﻟﱵ ٔأﺟﺮاﻫﺎ اﳌﻜتﺐ ا�وﱄ ﻣﻦ �ﻼل اﳋﻄﺎب اﳌﻌ �ﻤﻢ،
ﻓﺎٕن ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﻮاﰂ اﻟتﺴﻠﺴﻞ ﺗﻮﴆ ﲟﺎ ﻳﲇ:

ﺳينﺎرﻳﻮﻫﺎت �ﻧﺘﻘﺎل:
 .4ﲤﺸ�ﻴﺎ واﻟﺮ ٔأي ا�ي ٔأﻋﺮﺑﺖ ﻋﻨﻪ ﲨﻴﻊ اﳌﲀﺗﺐ ﰲ ردّﻫﺎ �ﲆ اﳋﻄﺎب اﳌﻌ �ﻤﻢ ،ﺗﻌﺘﻘﺪ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ٔأن ﺳينﺎرﻳﻮ "اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ"
ﻫﻮ اﳋﻴﺎر ا ٔ�ﻓﻀﻞ ٔ�ﻧﻪ ﻳتيﺢ �ﲆ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ٔأ�ﲆ در�ﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻘﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ لﻠﻤﻮد�ﲔ واﳌﲀﺗﺐ .وﻳنبﻐﻲ �ﻟﺘﺎﱄ ٔأن ﺗﺘّﻔﻖ ﲨﻴﻊ
اﳌﲀﺗﺐ �ﲆ �رﱗ وا�ﺪ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﳌﻌﻴﺎر ٕ ST.25اﱃ �ٔ ST.26ﻏﺮاض إﻳﺪاع ﻗﻮاﰂ اﻟتﺴﻠﺴﻞ ﰲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪة
)"�رﱗ �ﻧﺘﻘﺎل"(.
4B

اﻟﻄﻠﺒﺎت ا�وﻟﻴﺔ اﳌﻮد�ﺔ ﺑﻌﺪ �رﱗ �ﻧﺘﻘﺎل اﻟﱵ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻓﳱﺎ ﺑأٔوﻟﻮﻳﺔ ﻃﻠﺐ ﳛﺘﻮي �ﲆ ﻗﻮاﰂ �ﺴﻠﺴﻞ ﻣﻮد�ﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﻌﻴﺎر اﻟﻮﻳﺒﻮ
ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻮﻳﺒﻮ :ST.25
ٔ .5آﻋﺮﺑﺖ اﻟﺮدود �ﲆ اﳋﻄﺎب اﳌﻌ �ﻤﻢ ﻋﻦ آٓراء ﻣتﺒﺎﻳﻨﺔ ﺣﻮل إﻣﲀﻧﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ �رﱗ �ﻧﺘﻘﺎل �ﻻﻋ�د �ﲆ �رﱗ اﻻٕﻳﺪاع
ا�وﱄ لﻠﻄﻠﺒﺎت ا�وﻟﻴﺔ ٔأو �ﲆ �رﱗ ا ٔ�وﻟﻮﻳﺔ ٔأو ٔأن ﻳﱰك اﳋﻴﺎر لﻠﻤﻮدع.
5B

 .6وﺑﻌﺪ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌ ّﻤﻖ ﻟ ٕﻼﳚﺎﺑﻴﺎت واﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﰲ ﰻ وا�ﺪ ﻣﻦ اﳋﻴﺎرات اﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذ� اﻟﺮدود اﻟﱵ ﻗﺪّ �ﺎ اﺟ�ع
اﻻٕدارات ا�وﻟﻴﺔ  PCT/MIAﰲ ﻓﱪا�ﺮ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮات  65إﱃ  67ﻣﻦ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ّ ،(PCT/MIA/24/15ﻗﺮرت ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺆﻗتﺎ ٔأن �رﱗ اﻻٕﻳﺪاع ا�وﱄ ﺳ�ﻴﻜﻮن اﻟﺘﺎرﱗ ا ٔ��ﺴﺐ ،ﰲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘ�ﻠﻴﻞ لﻠﻨﻈﺮ ﰲ اﺣ�ل إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎدة ٔأو �ﺬﻓﻬﺎ
ﺟﺮاء ﲢﻮﻳﻞ ﻗﺎﲚﺔ �ﺴﻠﺴﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻴﺎر  ،ST.25وﴍط ﺗﻮاﻓﺮ ٔأداة ﻟ ٕﻼﺻﺪار واﻟﺘﺜبيﺖ ﳝﻜﻦ �ﺳ�ﺘﻌﺎﻧﺔ ﲠﺎ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ ﻗﻮاﰂ
اﻟتﺴﻠﺴﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻴﺎر  ST.25إﱃ  ST.26دون إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎدة ٔأو �ﺬﻓﻬﺎ .وﳚﺮي إ�ﺪاد وﺛﻴﻘﺔ ﻻٕﺟﺮار ﻫﺬا اﻟﺘ�ﻠﻴﻞ وﺻﻴﺎ�ﺔ
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌﻨﺎﺳ�ﺒﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻮد�ﲔ.
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 .7وﻳنبﻐﻲ ٔأن ﻳﱰك لﻠﻤﲀﺗﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ/ا ٕﻻﻗﻠﳰﻴﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﲢﺪﻳﺪ ا ٕﻻﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ اﲣﺎذﻫﺎ ﰲ اﳌﺮ�� اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ/ا ٕﻻﻗﻠﳰﻴﺔ )ﻣثﻼ
�ﺸأٔن اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳉﺰﺋﻴﺔ(.
�رﱗ �ﻧﺘﻘﺎل اﳌﺆﻗﺖ
 .8اﺗﻔﻘﺖ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺆﻗتﺎ �ﲆ ٔأن �ﻜﻮن ﻳﻨﺎ�ﺮ  2022ﻫﻮ �رﱗ اﻟﺘﻨﻔيﺬ ،ﴍﻳﻄﺔ ﺗﻮاﻓﺮ �ﺮﳎﻴﺔ ﻟ ٕﻼﺻﺪار واﻟﺘﺜبيﺖ ﲤﻜﻦّ
ﻣﻦ ﻋﺮض ﻗﻮاﰂ اﻟتﺴﻠﺴﻞ وﻃﺒﺎﻋﳤﺎ ﰲ �ﺴﻖ ﻗﺎﺑﻞ لﻠﻘﺮاءة.
6B

اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘبﻞ ﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ
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.9

اﺗﻔﻘﺖ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﻮاﰂ اﻟتﺴﻠﺴﻞ )� (SEQLﲆ اﳌﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
) ٔأ( ﺳ�ﺘﻘﺪّم ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ دﲻﻬﺎ لﻠﻤﻜتﺐ ا�وﱄ لﻠﻮﻳﺒﻮ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻣتﻄﻠﺒﺎت اﳌﺴ�ﺘ�ﺪﻣﲔ واﻟﺮدود �ﲆ ٔأداة اﻻٕﺻﺪار.
)ب( ﺳ�ﺘﻘﺪّم ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ دﲻﻬﺎ لﻠﻤﻜتﺐ ا�وﱄ لﻠﻮﻳﺒﻮ ﻻٕﺟﺮاء اﳌﺮاﺟﻌﺎت اﻟﻼزم �ﲆ اﻟﺘﻌﻠ�ت اﻻٕدارﻳﺔ ﳌﻌﺎﻫﺪة
اﻟﺘﻌﺎون �ﺸأٔن اﻟﱪاءات.
)ج( ﺳ�ﺘﻮ ّ�ﻪ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ �ﻮدﻫﺎ ﰲ اﳌﺴ�ﺘﻘبﻞ ٔأﻳﻀﺎ ﳓﻮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻌﻴﺎر  .ST.26وﻣﻦ اﳌﻘﱰح ٔأن �ﻜﻮن اﳌﺮاﺟﻌﺎت
اﳌﻘب� لﻠﻤﻌﻴﺎر ﻗﺎﲚﺔ �ﲆ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ٔأﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ وﻟيﺲ �ﺑﻌﺔ ﳉﺪول زﻣﲏ ﳏﺪّد ﻣﺴ�ﺒﻘﺎ.
]ﳖﺎﻳﺔ اﳌﺮﻓﻖ واﻟﻮﺛﻴﻘﺔ[

