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CWS/6/34 

الأصل: بالإنكليزية 

الترايبه: 18 ان ي2019ري

الويبو مبعايري املعنية اللجنة

السادسة الدورة
2018أكتوبر  19إىل  15جنيف، من 

التقرير
متدته اللجنة  اذلي اع

مقدمة

دورهتا السادسة يف جنيف  عقدت اللجنة املعنية مبعايري الويبو )املُشار إلهيا فامي ييل ابمس "اللجنة" أو "جلنة املعايري"( .1

 .2018أكتوبر  19إىل  15يف الفرتة من 

َّةًل يف ادلورة: اجلزائر، واألرجنتني،  .2 واكنت ادلول التالية األعضاء يف الويبو و/أو أعضاء احتاد ابريس واحتاد برن ُممث

، وامجلهورية التش يكية، وأملانيا، وأسرتاليا، والمنسا، وبيالروس، والربازيل، وكندا، وش ييل، والصني، وكولومبيا، وكرواتيا

اإلسالمية(، وإيطاليا، والياابن، وليتوانيا، واملكس يك، والرنوجي، وُعامن،  -وجورجيا، وهنغاراي، والهند، وإيران )مجهورية 

واتيلند، وبامن، ومجهورية كوراي، ورومانيا، والاحتاد الرويس، واململكة العربية السعودية، وسلوفاكيا، وإس بانيا، والسويد، 

 (.35) واإلمارات العربية املتحدة، واململكة املتحدة، والوالايت املتحدة األمريكية

وشارك ممثلو املنظامت احلكومية ادلولية التالية يف ادلورة بصفهتم أعضاء يف جلنة املعايري: املنظمة األفريقية للملكية  .3

(، واملنظمة األوروبية اآلس يوية للرباءات ARIPOفكرية )(، واملنظمة اإلقلميية األفريقية للملكية الOAPIالفكرية )
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(EAPO( واملكتب األورويب للرباءات ،)EPO( والاحتاد األورويب ،)EU ومكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون ،)

 .(6) (GCC Patent Office) دلول اخلليج العربية

صفة مراقب: كونفدرالية مجموعات مس تخديم املعلومات وشارك ممثلو املنظمتني غري احلكوميتني التاليتني يف ادلورة ب .4

 .(2) (PIUG) (، ومجموعة مس تخديم معلومات الرباءاتCEPIUGاملتعلقة ابلرباءات )

لت الويبو مشاركة س بعة وفود أو ممثلني من أقل البدلان منواً أو البدلان النامية، وذكل وفقاً للقرار اذلي اختذته  .5 وموَّ

 .2011 امجلعية العامة يف عام

 وترد قامئة املشاركني يف املرفق األول لهذا التقرير. .6

 من جدول األعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

ب ابملشاركني وألقى الضوء عىل أمهية  .7 افتتح ادلورَة السادسَة املديُر العام للويبو، الس يد فرانسس غري، اذلي رحَّ

لكية الفكرية وتبادلها، مما يضمن جودة معلومات امللكية الفكرية املتاحة معايري الويبو يف توفري أطر مشرتكة ملعاجلة بياانت امل 

د عىل أنَّ معل جلنة املعايري ذو أمهية مزتايدة نظراً إىل ما يشهده العامل والتكنولوجيات اليت . يف مجيع أحناء العامل كام شدَّ

 تس تخدهما ماكتب امللكية الفكرية من تطور.

 نتخاب الرئيس وانئبيها: من جدول األعامل 2البند 

أقرت جلنة املعايري ابإلجامع الس يدة اكتيا برابيك )أملانيا( رئيسًة لدلورة، والسفري ألفريدو سويسكوم )بامن( انئباً لرئيسة  .8

 ادلورة وفقاً ملا هو ُمتَّبع يف اللجنة.

 هممة أمني ادلورة. –رئيس قسم املعايري–وو يون -وتوىل الس يد يونغ .9

 األعامل مناقشة بنود جدول

 اعامتد جدول األعامل: من جدول األعامل 3البند 

، الوارد يف املرفق الثاين لهذا CWS/6/1 PROV.2اعمتدت جلنة املعايري ابإلجامع جدول األعامل املُقرتح يف الوثيقة  .10

 التقرير.

 العروض

مت يف هذه ادلورة وعىل واثئق العمل عرب موقع ا .11 لويبو اإللكرتوين يف العنوان ميكن الاطالع عىل العروض اليت ُقدِّ

 .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46430التايل: 

 املناقشات والاس تنتاجات والقرارات

أكتوبر  2سبمترب إىل  24اجامتعاهتا العارشة اليت ُعقدت يف الفرتة من وفقاً ملا قّررته هيئات الويبو الرئاس ية يف سلسةل  .12

(، ال يش متل تقرير هذه ادلورة إال عىل اس تنتاجات اللجنة )القرارات AB/X/32من الوثيقة  52و 51)انظر الفقرتني  1979

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46430
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أي من املشاركني، ابس تثناء وال يش متل، بصفة خاصة، عىل البياانت اليت أدىل هبا  ،والتوصيات واآلراء وما إىل ذكل(

احلاالت اليت ُأبدي فهيا حتفظ خبصوص أي اس تنتاج حمّدد من اس تنتاجات اللجنة أو ُأبدي فهيا ذكل التحفظ جمدداً بعد 

 التوصل إىل الاس تنتاج.

 تقرير عن ادلراسة الاس تقصائية بشأن اس تخدام معايري الويبو: من جدول األعامل 4البند 

 .CWS/6/2 الوثيقة استندت املناقشات إىل .13

 49، مبا يف ذكل أن ردود ادلراسة الاس تقصائية البالغ عددها CWS/6/2أحاطت جلنة املعايري علامً مبضمون الوثيقة و  .14

رداً متاحة علناً يف صفحة الوييك املعنونة "دراسة اس تقصائية للجنة املعايري بشأن اس تخدام معايري الويبو" يف العنوان التايل: 

https://www3.wipo.int/confluence/x/OADDBام أحاطت جلنة املعايري علامً بأنه مل يطلب أي مكتب من . ك

ه مشورًة أو مساعدًة تقنية بشأن تنفيذ معايري الويبو منذ ادلورة األخرية للجنة.  ماكتب امللكية الفكرية يف ردِّ

نة املعايري علامً بفائدة ادلراسة الاس تقصائية يف احلصول عىل معلومات عن املامرسات اليت تتبعها ش ىت وأحاطت جل  .15

ماكتب امللكية الفكرية عند تنفيذ معايري الويبو، وهو ما ميكن أن يساعد مس تخديم معلومات امللكية الفكرية عىل حتليل 

ماكتب امللكية الفكرية األخرى متثل مصدراً قياّمً ملعرفة املامرسات احلالية  واثئق امللكية الفكرية، فهذه املعلومات ابلنس بة إىل

 يف جمال املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية الفكرية.

مت ردودها عىل ادلراسة الاس تقصائية، أن  .16 وحثّت جلنة املعايري ماكتب امللكية الفكرية اليت مل تكن قد قدَّ

إىل املكتب ادلويل أن يُصدر تعماميً يدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية إىل الرد عىل  وطلبت جلنة املعايري. تفعل ذكل

 ادلراسة الاس تقصائية.

توصيات صادرة عن الاجامتع اخلاص ابسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات : )أ( من جدول األعامل 5البند 

 والاتصاالت، واذلاكء الاصطناعي

 .CWS/6/3استندت املناقشات إىل الوثيقة  .17

ها الاجامتع اخلاص ابسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات و  .18 أحاطت جلنة املعايري علامً ابلتوصيات األربعني اليت أعدَّ

والاتصاالت واذلاكء الاصطناعي، اذلي عقده املكتب ادلويل لتبادل اآلراء واخلربات يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

وصنَّفت األمانة هذه التوصيات األربعني إىل . الفعاةل ملاكتب امللكية الفكرية والاتصاالت وإدارة األعامل من أجل اإلدارة

(، وتوصيات تتعلق ابلنشاط احملمتل للجنة 1ثالث مجموعات: توصيات تتعلق ابملهام احلالية أو املقرتحة للجنة املعايري )اجملموعة 

. (3وثيقة بلجنة املعايري يف املس تقبل القريب )اجملموعة  (، وتوصيات ال تبدو أن لها صةل2املعايري يف املس تقبل )اجملموعة 

، وأن تبلغ لك 1واقرتحت األمانة أن تنظر فرق العمل التابعة للجنة املعايري يف التوصيات ذات الصةل الواردة يف اجملموعة 

 ا إذا لزم األمر.فرقة معل عن اإلجراءات األخرى اليت تتطلهبا هماهما، مبا يف ذكل اقرتاحات تعديل أوصاف هماهم

ونظرت جلنة املعايري يف حتليل األمانة للتوصيات األربعني ومدى ارتباط هذه التوصيات بأنشطة اللجنة عىل النحو  .19

 .CWS/6/3املُبنيَّ يف مرفق الوثيقة 

https://www3.wipo.int/confluence/x/OADDB
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ن ووافقت جلنة املعايري عىل اقرتاح األمانة، وطلبت من فرق العمل املعنية إبالغ اللجنة ابلتقدم املُحرز بشأ .20

 اإلجراءات املطلوبة يف دورهتا السابعة.

وإعداد اقرتاح بشأن تطوير  3و 2واقرتحت األمانة إنشاء هممة جديدة الس تعراض التوصيات الواردة يف اجملموعتني  .21

ن واقرتحت عدة وفود أن تتضم. معايري الويبو وتعزيزها يف املس تقبل، ابإلضافة إىل إنشاء فرقة معل جديدة لتنفيذ هذه املهمة

، وأن تقوم فرقة العمل اجلديدة ابلتنس يق مع فرق العمل 1املهمة اجلديدة أيضاً اس تعراض التوصيات الواردة يف اجملموعة 

حسب أمهيهتا ابلنس بة إىل ماكتب امللكية الفكرية،  1كام أشارت عدة وفود إىل رضورة ترتيب توصيات اجملموعة . احلالية

 مراعاة فوارق مس توايت تطور املاكتب األعضاء. ووضع جدول زمين للنظر يف البنود، مع

وأقرت جلنة املعايري بأن التوصيات تتعلق ابسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت وس ياسات األعامل،  .22

ووافقت عىل تعديل وصف املهمة املقرتحة عىل النحو التايل: "إعداد خريطة طريق مقرتحة لتطوير معايري الويبو 

املس تقبل، مبا يف ذكل التوصيات املتعلقة ابلس ياسات، يف ضوء زايدة فعالية إنتاج البياانت وتبادلها وتعزيزها يف 

 واس تخداهما من ِقبل ماكتب امللكية الفكرية وغريها من األطراف املعنية".

 كام وافقت جلنة املعايري عىل األنشطة التالية اليت ينبغي تنفيذها يف إطار املهمة اجلديدة: .23

 الواردة يف مرفق الوثيقة  1ض توصيات اجملموعة اس تعراCWS/6/3 ابلتعاون مع فرق العمل املعنية ،

 األخرى التابعة للجنة املعايري؛

  الواردة يف مرفق الوثيقة  3واجملموعة  2واس تعراض توصيات اجملموعةCWS/6/3؛ 

 وترتيب التوصيات حسب األولوية، واقرتاح جدول زمين؛ 

  جيات الاكحسة عىل إدارة امللكية الفكرية وعىل بياانت امللكية الفكرية يف واس تكشاف أثر التكنولو

 ضوء التنس يق والتعاون.

ووافقت جلنة املعايري عىل إنشاء فرقة معل جديدة ابمس "اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت  .24

وطلبت جلنة املعايري إىل . لعمل اجلديدةألغراض املعايري" عىل أن يكون املكتب ادلويل مرشفاً )مشاراكً( عىل فرقة ا

املكتب ادلويل أن يُصدر تعماميً يدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية إىل ترش يح مدير )مديري( أعامل و/أو مسؤول 

)مسؤويل( رمس س ياسة تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت من أجل الانضامم إىل فرقة العمل اجلديدة، وترش يح 

 املكتب ادلويل يف اإلرشاف عىل فرقة العمل. متطوعني للمشاركة مع

ونظرت جلنة املعايري فامي إذا اكن ينبغي لفرقة العمل اجلديدة أن تقرر أولوية املهام اليت ينبغي أن تقوم هبا فرق العمل  .25

ات األخرى حيامن ترتب فرقة العمل اجلديدة التوصيات حسب األولوية وتضع اجلدول الزمين للتوصيات، ال س امي توصي

 .1 اجملموعة

ق فرقة  .26 وخلصت جلنة املعايري إىل أن مجيع فرق العمل ينبغي أن تشارك عىل قدم املساواة، وطلبت أن تُنسِّ

واتفقت جلنة املعايري أيضاً عىل أنَّ . 1العمل اجلديدة مع فرق العمل احلالية أولوية العمل فامي يتعلق بتوصيات اجملموعة 

 ، ينبغي أن يُرفَع إىل جلنة املعايري للفصل فيه.أراءهاإن اختلفت ما ختتلف فيه آراء فرق العمل، 
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فرقة العمل اجلديدة إعداد تقرير عن املهمة اجلديدة لعرضه عىل اللجنة يف دورهتا  إىلوطلبت جلنة املعايري  .27

دة يف مرفق الوثيقة القادمة، عىل أن يشمل هذا التقرير حتديد أولوايت بنود العمل فامي يتعلق ابلتوصيات األربعني الوار 

CWS/6/3. 

 إنشاء هممة إلعداد توصيات بشأن سالسل الكتل: )ب( من جدول األعامل 5البند 

. اليت تتضمن اقرتاحني بشأن تكنولوجيا سلسةل الكتل تقدم هبام CWS/6/4 Revاستندت املناقشات إىل الوثيقة  .28

م أيضاً هذان الوفدان ع. وفدا أسرتاليا والاحتاد الرويس  رضني بشأن اقرتاحهيام.وقدَّ

وأحاطت جلنة املعايري علامً بأن العديد من ماكتب امللكية الفكرية قد أجرت جتارب بشأن اس تخدام تكنولوجيا  .29

سلسةل الكتل يف جمال امللكية الفكرية، وذكرت بعض الوفود أن دلهيا مرشوعات جارية الس تكشاف اس تخدام سلسةل الكتل 

 أعربت عدة وفود عن رغبهتا يف املشاركة يف فرقة العمل.كام . ألغراض امللكية الفكرية

 وأنشأت جلنة املعايري هممة جديدة يكون وصفها عىل النحو التايل: .30

اس تكشاف إماكنية اس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل يف معليات توفري امحلاية مبوجب حقوق امللكية  ")أ(

 ة الفكرية واس تخداهما؛ الفكرية، ومعاجلة املعلومات املتعلقة بعنارص امللكي

ومجع معلومات عن التطورات اليت شهدهتا ماكتب امللكية الفكرية فامي يتعلق ابس تخدام سلسةل الكتل  )ب(

وجتربهتا، وتقيمي معايري الصناعة احلالية بشأن سلسةل الكتل، والنظر يف جدواها وإماكنية تطبيقها يف ماكتب 

 امللكية الفكرية؛

د ُُنُج اس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل يف جمال امللكية الفكرية، مبا يف ذكل ووضع منوذج لتوحي )ج(

وضع مبادئ توجهيية وممارسات مشرتكة، واس تخدام مصطلحات كإطار يدمع التعاون واملشاريع املشرتكة 

 ويثبت حصة املفهوم؛ 

معليات توفري امحلاية وإعداد اقرتاح ملعيار جديد للويبو ينطبق عىل تكنولوجيا سلسةل الكتل يف  )د(

 مبوجب حقوق امللكية الفكرية، ومعاجلة املعلومات املتعلقة بعنارص امللكية الفكرية واس تخداهما".

ووافقت جلنة املعايري عىل إنشاء فرقة معل جديدة ابمس "فرقة العمل املعنية بسالسل الكتل"، عىل أن يكون  .31

وطلبت جلنة املعايري إىل فرقة العمل . ىل فرقة العمل اجلديدةوفدا أسرتاليا والاحتاد الرويس مرشفني مشاركني ع

م تقريراً عن التقدم احملرز يف املهمة يف ادلورة القادمة للجنة املعايري.  اجلديدة أن تُقدِّ

. وتساءل بعض الوفود مّعا إذا اكنت توجد حاالت اس تخدام جيد لسلسةل الكتةل قبل منح حقوق امللكية الفكرية .32

 .ستس تكشف ذكل فرقة العمل املعنية بسالسل الكتةل املعايري علامً بأن وأحاطت جلنة

وطلبت جلنة املعايري أن يُصدر املكتب ادلويل تعماميً يدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية إىل ترش يح خرباهئا يف  .33

 جمال سالسل الكتل لالنضامم إىل فرقة العمل اجلديدة املعنية بسالسل الكتل.

م املكتب ادلويل فعالية بشأن سلسةل الكتل يف عام ووافقت  .34 ، وأن يدعو إلهيا 2019جلنة املعايري عىل أن يُنظِّ

 أعضاء جلنة املعايري وأي أطراف معنية.
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ووافقت جلنة املعايري عىل أن جتمتع فرقة العمل املعنية بسالسل الكتل وهجاً لوجه قبل ادلورة القادمة للجنة  .35

 املعايري.

  ST.3مراجعة معيار الويبو : دول األعاملمن ج 6البند 

اليت تصف مبادرًة لتحسني جودة البياانت اخلاصة بأسامء التسميات  CWS/6/5استندت املناقشات إىل الوثيقة  .36

اجلغرافية، مبا يف ذكل أسامء املقاطعات واألقالمي والكياانت األخرى، من خالل مواءمة اس تخدام هذه األسامء عرب املنتجات 

 . مات اليت يقدهما املكتب ادلويلواخلد

لألسامء القصرية للبدلان،  ISO 3166متوافق حالياً مع معيار  ST.3وأحاطت جلنة املعايري علامً بأن معيار الويبو  .37

 ST.3وس يقدم املكتب ادلويل اقرتاحاً جلعل معيار الويبو . (UNTERMوليس قاعدة بياانت األمم املتحدة للمصطلحات )

. دة بياانت األمم املتحدة للمصطلحات، مع بضعة اس تثناءات وفقاً للمامرسات الراخسة اليت يتبعها املكتب ادلويليامتىش مع قاع

ط اخلاص مبراجعة معيار الويبو  م اقرتاحاً لتعديل اإلجراء املُبسَّ  ST.3كام أحاطت جلنة املعايري علامً بأن املكتب ادلويل س ُيقدِّ

كام أحاطت جلنة املعايري علامً بأن املكتب ادلويل يقرتح تعليق مراجعة األسامء . رييلجنة املعاللنظر فيه يف ادلورة املقبةل ل 

 إىل أن يُعرض اقرتاح إجراء املراجعة اجلديد وتبّت فيه ادلورة السابعة للجنة املعايري. ST.3القصرية يف املعيار 

فامي يتعلق ابألسامء القصرية للبدلان وللتأثري  ST.3وطلبت الوفود مزيداً من التوضيح لسبب مراجعة معيار الويبو  .38

وأوحضت األمانة أن الويبو مبا أُنا عضو يف . احملمتل عىل أنظمة تكنولوجيا املعلومات والبياانت اخلاصة مباكتب امللكية الفكرية

 مم املتحدة للمصطلحات.أرسة منظامت األمم املتحدة، فس يكون من املفيد مواءمة بعض األسامء القصرية مع قاعدة بياانت األ

ووافقت اللجنة عىل الاقرتاح ادلاعي إىل تعليق إدخال تغيريات عىل األسامء القصرية الواردة يف معيار الويبو  .39

ST.3 .حىت ادلورة املقبةل للجنة املعايري 

ن من حرفني .40 " يف معيار EU" وحتدث وفد المنسا ابمس الاحتاد األورويب واقرتح إدراج رمز الاحتاد األورويب املُكوَّ

م مرشوع تعديل ملعيار الويبو . ST.3الويبو  ، وس ُيدرج ST.3كام أحاطت جلنة املعايري علامً بأن املكتب ادلويل س ُيعّد ويُعمِّ

ن من حرفني "  .ST.3" بغرض التشاور وفقاً لإلجراء املُتّبع ملراجعة معيار الويبو EUفيه رمز الاحتاد األورويب املُكوَّ

 معيار الويبو اجلديد بشأن واهجات برجمة التطبيقات عىل الويب: دول األعاملمن ج 7البند 

اليت تتناول وضع معيار جديد من معايري الويبو بشأن واهجات  .CWS/6/6 Corrاستندت املناقشات إىل الوثيقة  .41

 .( عىل الويب أو التواصل بني األهجزةAPIsبرجمة التطبيقات )

ن الاجامتع اخلاص ابسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت واذلاكء الاصطناعي وأحاطت جلنة املعايري علامً بأ .42

أقرَّ بأن كثرياً من ماكتب امللكية الفكرية تس تخدم ابلفعل واهجات  2018ألغراض إدارة امللكية الفكرية اذلي ُعقد يف مايو 

وأقر الاجامتع أيضاً بأن اتساق هذه الواهجات . اهجاتبرجمة التطبيقات وختطط لتقدمي املزيد من خدماهتا من خالل هذه الو 

عرب ماكتب امللكية الفكرية أمر همم لتحقيق الكفاءة يف تبادل البياانت، ال س امي ابلنس بة إىل مقديم أنظمة إدارة براءات من 

ع ادلمع لفرقة معل وقدم الاجامت. أي جدوى من دمع معايري خمتلفة للك مكتب ااألطراف الثالثة اذلين ال يُرحج أن يرو

XML4IP .من أجل إعداد اقرتاح ملعيار جديد للويبو بشأن واهجات برجمة التطبيقات عىل الويب 
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وأاثرت عدة وفود تساؤالت عن مدى دقة املعيار اجلاري إعداده بشأن واهجات برجمة التطبيقات عىل الويب، ومّعا  .43

الوترية الرسيعة للتطورات التكنولوجية، ال س امي فامي يتعلق ابألطر إذا اكن من املمكن أن يبطل اس تعامل هذا املعيار بسبب 

وأحاطت جلنة املعايري علامً بأن المنوذج األمين املُقرتح يف مرشوع املعيار يُراد هل أن يكون رفيع املس توى، وأن . األمنية

املعايري علامً بتفضيل عدة وفود  كام أحاطت جلنة. املاكتب قد تنشئ مناذج أمنية خاصة هبا يف ضوء احتياجات لك مكتب

(، SOAPبروتوكول النفاذ البس يط إىل الغرض ) ( بداًل منRESTالس تخدام تكنولوجيات معينة مثل نقل احلاةل المتثيلية )

 .RESTful API Modeling Language (RAML)بداًل من  OpenAPI (OAS)ومواصفات 

انقشت رضورة تطوير واهجات برجمة منوذجية للتطبيقات عىل  XML4IPوأحاطت جلنة املعايري علامً بأن فرقة معل  .44

وهتدف واهجات الربجمة . الويب من أجل تقدمي دمع أفضل ملاكتب امللكية الفكرية لتنفيذ معيار الويبو اجلديد بطريقة منسقة

يث ميكن ملاكتب امللكية المنوذجية للتطبيقات عىل الويب إىل توفري واهجات مشرتكة بناًء عىل املعيار اجلديد املقرتح، ب 

واقرتحت فرقة العمل منوذجاً مشرتاكً لواهجات برجمة التطبيقات من أجل توفري بياانت . الفكرية أن تكيفها بسهوةل إذا لزم األمر

 مكرحش مناسب. ST.27بشأن أحداث حاةل الوضع القانوين للرباءات استناداً إىل معيار الويبو 

(، OPDراعى عند تبادل نتاجئ البحث والفحص مرشوع ملف البوابة الواحدة )ويف ادلورة، أوىص وفدان بأن يُ  .45

 بوصفه مرحشاً مناس باً آخر لواهجة مشرتكة.

كام اس تكشفت جلنة املعايري دراسات جدوى لواهجات برجمة مشرتكة، ووافقت عىل مرحشنين إلثبات حصة  .46

واكن املرحش األول هو تبادل نتاجئ البحث والفحص . تمفهوم واهجة برجمة التطبيقات عىل الويب ابعتبارها من األولواي

فامي بني ماكتب امللكية الفكرية سرياً عىل ُنج ملف البوابة الواحدة، واكن املرحش الثاين هو تبادل بياانت الوضع 

 .ST.27القانوين للرباءات وفقاً ملعيار الويبو 

وعرض وفد أسرتاليا . ات مفهوم تبادل نتاجئ البحث والفحصوتطوَّع وفد الوالايت املتحدة األمريكية للمسامهة يف إثب .47

َّت أيضاً جلنة املعايري ماكتب امللكية الفكرية عىل تقدمي . أن يتعاون تعاواًن فعااًل عىل إثبات مفهوم الوضع القانوين للرباءات وحث

 شاركة يف إثبات املفهوم.مزيد من دراسات اجلدوى اخلاصة بواهجات الربجمة املشرتكة لتطبيقات الويب، وعىل امل 

م اقرتاحاً ُنائياً للمعيار اجلديد اخلاص بواهجة برجمة  XML4IPوطلبت جلنة املعايري إىل فرقة معل  .48 أن تُقدِّ

 التطبيقات عىل الويب ليك تنظر فيه اللجنة يف دورهتا السابعة.

  41عن املهمة رمق  XML4IPتقرير فرقة معل : )أ( من جدول األعامل 8البند 

والتطورات  ST.96اليت حتتوي عىل معلومات عن مراجعة املعيار  CWS/6/7تندت املناقشات إىل الوثيقة اس  .49

 ذات الصةل.

وافقت علهيا فرقة العمل ونرُشت  ST.96من معيار الويبو  3.0وأحاطت جلنة املعايري علامً بأن النسخة اجلديدة رمق  .50

 اجلديدة التالية اخلاصة بلغة الرتمزي املوسعة:، ابإلضافة إىل املكوانت الرئيس ية 2018يف فرباير 

  ،بياانت ببليوغرافية لشهادات امحلاية التمكيلية 

  ،وتقارير البحث يف الرباءات 
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  ،والاتصال اإللكرتوين يف نظام مدريد مجليع املعامالت 

 .والاتصال اإللكرتوين يف نظام الهاي مجليع املعامالت 

، مبا يف ذكل XML4IPالتقدم املُحرز يف العديد من املهام املُس ندة إىل فرقة معل وأحاطت جلنة املعايري علامً بأوجه  .51

، وتطوير معيار XML( للمؤرشات اجلغرافية والوضع القانوين للرباءات بنسق XMLتطوير خمطط لغة الرتمزي املوسعة )

مكتباً من  49مكتباً، من أصل  24 بأن كام أحاطت جلنة املعايري علامً . الويبو اجلديد اخلاص بواهجة برجمة تطبيقات الويب

ماكتب امللكية الفكرية اليت ردت عىل ادلراسة الاس تقصائية اخلاصة ابس تخدام معايري الويبو، أشار إىل أنه يُطبِّق معيار 

 تطبيقاً جزئياً أو اكماًل. ST.96الويبو 

 1أبريل و 1، أال وهام ST.96املعيار  ونظرت جلنة املعايري يف املوعدين الثابتني إلصدارات النسخة اجلديدة من .52

وأعرب أحد الوفود عن قلقه إزاء تكرار معليات حتديث . أكتوبر، مع اس تثناءات إلصالح األخطاء أو لإلصدارات الطارئة

ص املوارد الالزمة لتنفيذ التحديثات ST.96املعيار  فور  مرتني يف الس نة، مشرياً إىل أن ماكتب امللكية الفكرية جيب أن خُتصِّ

لك س نة، بل  ST.96وأوحض املكتب ادلويل أنه لن يكون من الرضوري إصدار نسختني جديدتني من املعيار . صدورها

ويتوقع . ينبغي إصدار نسخة جديدة يف املوعد الثابت بداًل من إصدارها يف أي وقت آخر إذا اكنت النسخة اجلديدة جاهزة

لك س نة، إال يف الظروف الاس تثنائية مثل إصالح  ST.96املعيار املكتب ادلويل إصدار نسخة واحد كحد أقىص من 

 األخطاء.

 أكتوبر أو لكهيام. 1أبريل أو  1ووافقت جلنة املعايري عىل موعدي إصدار اثبتني هام  .53

 ، مبا يف ذكل التوس يع املزمع لنطاقST.96كام أحاطت جلنة املعايري علامً ابلبنود املعلقة بشأن مواصةل تطوير املعيار  .54

كام أحاطت جلنة املعايري علامً بأن مجهورية كوراي عرضت . ليشمل املؤرشات اجلغرافية وحامية األصناف النباتية ST.96املعيار 

 .2019يف س يول، جبمهورية كوراي يف عام  XML4IPاس تضافة اجامتع فرقة معل 

( XMLشأن لغة الرتمزي املوسعة )ب  53تقرير عن التقدم احملرز يف املهمة رمق : )ب( من جدول األعامل 8البند 

 للمؤرشات اجلغرافية

والعرض اذلي قدمه وفد الاحتاد الرويس بشأن التقدم احملرز يف تطوير  CWS/6/8استندت املناقشات إىل الوثيقة  .55

 خمطط لغة الرتمزي املوسعة للمؤرشات اجلغرافية.

، XML4IPنشأ الذلين اتفقت علهيام فرقة معل وأحاطت جلنة املعايري علامً بتعريفي املؤرش اجلغرايف وتسمية امل  .56

 وسوف يُدمج هذان التعريفان املُتفق علهيام يف خمطط لغة الرتمزي املوسعة اجلديد عىل النحو التايل:

"املؤرشات اجلغرافية يه املؤرشات اليت تبني منشأ سلعة من إقلمي بدل أو منطقة أو هجة ما يف ذكل اإلقلمي، وتُعزى 

 شهرهتا أو سامهتا األخرى أساساً إىل منش هئا اجلغرايف."  جودة السلعة أو

"تسمية املنشأ يه التسمية اجلغرافية ألي بدل أو إقلمي أو هجة، اليت تس تخدم لدلالةل عىل أحد املنتجات الناش ئة يف 

ة، مبا يف ذكل هذا البدل أو اإلقلمي أو اجلهة، واليت تعود جودته أو خصائصه حرصاً أو أساساً إىل البيئة اجلغرافي

 العوامل الطبيعية والبرشية."
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ث للربط بني مكوانت املؤرشات اجلغرافية يف خمطط لغة الرتمزي املوسعة  .57 وأحاطت جلنة املعايري علامً ابجلدول املُحدَّ

ث الواردينن يف املرفق الثاين  واملرفق وحقول البياانت يف خمتلف مصادر املعلومات، ومبخطط لغة الرتمزي املوسعة املُحدَّ

 .CWS/6/8الثالث، عىل التوايل، للوثيقة 

بشأن تصنيف  CWS/6/8 ق الثاين من الوثيقةرفيف املالوارد  الربطتصويبات عىل جدول إدخال اقرتح أحد الوفود و  .58

 " لتحسنيللمؤرشات اجلغرافية " إىل "مواصفات املنتجللمؤرشات اجلغرافية نتجمؤرش امل ، وإعادة صياغة املصطلح "األبواب

 التوافق مع تنظمي الاحتاد األورويب

َّق أحد الوفود قائاًل إن تصنيف فئات املنتجات ينبغي أن يقدم ادلمع لتصنيف نيس، والنظام الوطين احلايل  .59 وعل

ق . لتصنيف املاكتب، وفئات نظام لش بونة ومع ذكل، أراد الوفد أن يذكر أنه بسبب عدم وجود نظام تصنيف دويل ُمنسَّ

افية، فقد توجد بعض الصعوابت يف تنفيذ اقرتاح املؤرشات اجلغرافية، دون أن يتعارض ابلرضورة مع إدراج للمؤرشات اجلغر 

ومىض الوفد يقول إنه نظراً ذلكل، قد ال تكون جلنة املعايري يه املاكن املناسب . ST.96املؤرشات اجلغرافية يف معيار الويبو 

 اجلغرافية. لتقدمي اقرتاح بشأن نظام تصنيف دويل للمؤرشات

اتفقوا مؤقتاً عىل تعريف مكوانت لغة الرتمزي املوسعة  XML4IPوأحاطت جلنة املعايري علامً بأن أعضاء فرقة معل  .60

 للتصنيف ابلرجوع إىل تصنيف نيس، والتصنيف غري الرمسي املُس تخدم يف قاعدة بياانت لش بونة، والتصنيف الوطين.

ليشمل املؤرشات اجلغرافية، وطلبت  ST.96وس يع نطاق معيار الويبو وأكدت جلنة املعايري جمدداً أنه ينبغي ت .61

م املرشوع الهنايئ خملطط املؤرشات اجلغرافية بلغة الرتمزي املوسعة لتنظر فيه اللجنة  XML4IPإىل فرقة معل  أن تُقدِّ

 يف دورهتا املقبةل.

( يف بياانت الوضع القانوين XML)تقرير عن اس تخدام لغة الرتمزي املوسعة : )ج( من جدول األعامل 8البند 

 للرباءات

 .CWS/6/9استندت املناقشات إىل الوثيقة  .62

الس تخدام لغة الرتمزي املوسعة يف  XML4IPأحاطت جلنة املعايري علامً بنتاجئ العمل اذلي قامت به فرقة معل و  .63

عىل الهيلك العلوي للوضع القانوين  بياانت الوضع القانوين للرباءات، مبا يف ذكل معلومات مفادها أن فرقة العمل اتفقت

للرباءات بلغة الرتمزي املوسعة وغالبية مكوانت لغة الرتمزي املوسعة، وأُنا تناقش حالياً خمططات هيلك البياانت التمكيلية يف 

م خص ST.27ظل خيارين، هام: )أ( هيلك عام يدمع مجيع فئات األحداث يف معيار الويبو  د ُمصمَّ يصاً ، )ب( وهيلك ُمحدَّ

ونظراً إىل تعقُّد حمتوى هيلك البياانت واختالف ممارسات ماكتب امللكية الفكرية فامي خيص الوضع القانوين . للك فئة

للرباءات، حتتاج فرقة العمل إىل مزيد من الوقت إلعداد اقرتاح ُنايئ بشأن املكوانت املتعلقة ببياانت الوضع القانوين للرباءات 

 بلغة الرتمزي املوسعة.

موافاهتا ابملرشوع الهنايئ اخلاص ببياانت الوضع القانوين  XML4IPوطلبت جلنة املعايري إىل فرقة معل  .64

 للرباءات بلغة الرتمزي املوسعة يك تنظر فيه جلنة املعايري يف دورهتا السابعة.



CWS/6/34 
10 
 

ة واتفاقيات تقرير عن دراسة عنارص البياانت اخلاصة مبصنفات حق املؤلف اليتمي: من جدول األعامل 9البند 

 تسميهتا

مه وفد اململكة املتحدة الذلين يتضمنان نتيجة دراسة  CWS/6/10استندت املناقشات إىل الوثيقة  .65 والعرض اذلي قدَّ

مصنفات حق املؤلف اليتمية مع مراعاة املعلومات الواردة من كندا وأملانيا وهنغاراي والهند والياابن ومجهورية كوراي واململكة 

 دية والوالايت املتحدة األمريكية والاحتاد األورويب.العربية السعو 

وأحاطت جلنة املعايري علامً بأنه رمغ اختالف املامرسات والتنفيذ يف البدلان واألقالمي، يوجد ما يكفي من التطابق يف  .66

أجل تسهيل  ليشمل مصنفات حق املؤلف اليتمية من ST.96بياانت األعامل إلثبات أنه من اجلدير توس يع نطاق املعيار 

 تبادل البياانت.

َّدت عدة وفود توس يع نطاق املعيار  .67 وذكر أحد الوفود أنه ليس دليه . ليشمل مصنفات حق املؤلف اليتمية ST.96وأي

ال يفرتض سلفاً رضورة احتواء أي  ST.96اعرتاض ألنه يدرك أن إدراج هيلك بياانت املصنفات اليتمية يف معيار الويبو 

فاألنظمة اليت جرى النظر فهيا يف . صنفات اليتمية عىل نظام طلبات وتراخيص الس تخدام املصنفات اليتميةمنظومة ملعاجلة امل 

 بعض البدلان تتّبع ُنجاً خمتلفاً، وكثرٌي من احلقول املدرجة يف هيلك البياانت س تكون يف غري موضعها يف تكل األنظمة.

فرقة  إىلليشمل مصنفات حق املؤلف اليتمية، وطلبت  ST.96ووافقت جلنة املعايري عىل توس يع نطاق املعيار  .68

إعداد ما يلزم من مكوانت خمطط لغة الرتمزي املوسعة اخلاصة مبصنفات حق املؤلف اليتمية وإدراهجا  XML4IPمعل 

 .CWS/6/10، مع مراعاة الواثئق املقرتحة الواردة يف مرفقات الوثيقة ST.96يف معيار الويبو 

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

، مبا يف ذكل التقدم املُحرز حنو الانهتاء من األحداث املُفّصةل املؤقتة CWS/6/11استندت املناقشات إىل الوثيقة  .69

يار املقرتح بشأن الوضع القانوين للتصاممي بشأن الوضع القانوين للرباءات وللمع  ST.27والوثيقة اإلرشادية املؤقتة ملعيار الويبو 

 الصناعية، واخلطط الرامية إىل تقدمي مقرتحات ُنائية بشأن تكل البنود يف ادلورة القادمة للجنة املعايري.

وأحاطت جلنة املعايري علامً بنتاجئ العمل اذلي قامت به فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين، وتقرير املرشف عىل فرقة  .70

 مل، وخطة معل الفرقة.الع

يف القطاع الصناعي أعربت عن دمعها للعمل اذلي تقوم به فرقة  وأحاطت جلنة املعايري علامً بأن مجموعات املس تخدمني .71

وتنفيذه لتشجيع اعامتده عىل نطاق واسع يف  ST.27العمل، وعن رغبهتا يف مشاركة املاكتب األصغر يف تطوير معيار الويبو 

 عاقدة مبوجب معاهدة التعاون بشأن الرباءات.مجيع األطراف املت

َّهتا عىل تقدمي جداول  .72 َّت جلنة املعايري ماكتب امللكية الفكرية عىل املشاركة يف مناقشات فرقة العمل، وحث وحث

 الربط اخلاصة هبا إذا مل تكن قد فعلت ذكل بعُد.

لت جلنة املعايري وصف ا .73 ةل إىل  47وإس ناد املهمة رمق  47ملهمة رمق ومع مراعاة األعامل املكمتةل واجلارية، عدَّ املُعدَّ

ل: "إعداد اقرتاح ُنايئ لألحداث املفّصةل واقرتاح ُنايئ . فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين وفامي ييل نص الوصف املُعدَّ

اإلرشادية فامي يتعلق ببياانت للوثيقة اإلرشادية فامي يتعلق ببياانت الوضع القانوين للرباءات، وإعداد اقرتاح ُنايئ للوثيقة 
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الوضع القانوين للتصاممي الصناعية، وإعداد توصية بشأن تبادل ماكتب امللكية الصناعية لبياانت الوضع القانوين 

 للعالمات التجارية".

 .27STمراجعة معيار الويبو : )ب( من جدول األعامل 10البند 

وإضافة  ST.27ن اقرتاحاً يدعو إىل مراجعة معيار الويبو اليت تتضم CWS/6/12استندت املناقشات إىل الوثيقة  .74

 .ST.27مرفق خامس جديد بعنوان "وثيقة إرشادية" إىل املعيار 

تشمل حتديثات يف المنوذج الشامل ملعاجلة  ST.27وأحاطت جلنة املعايري علامً بأن تعديالت املعيار  .75

؛ وتغيريات يف األحداث الرئيس ية ST.27قرتحني يف منت املعيار الرباءات/شهادات امحلاية التمكيلية والتصويب والتوضيح امل

؛ وتعديل املرفق الثاين للمعيار ST.27واملفّصةل، مبا يف ذكل قامئة األحداث وعناويهنا/أوصافها املعّرفة يف املرفق األول للمعيار 

ST.27 – التمكيلية لألحداث.  البياانت 

األحداث املفصةل للمتيزي بوضوح بني حقوق امللكية الفكرية املُحتفظ هبا من  وأحاطت جلنة املعايري علامً بطلب تعديل .76

وأحاطت جلنة املعايري علامً . خالل سداد رسوم الاحتفاظ وحقوق امللكية الفكرية املُحتفظ هبا نتيجًة إلجراء طعن بعد املنح

رسوم الاحتفاظ املعتادة اليت تُدفع يف أثناء طعن  بأن املس تخدمني، يف ظل المنوذج احلايل، قد يواهجون صعوبة يف المتيزي بني

 بعد املنح، والقرار الصادر عن مكتب امللكية الفكرية بإقرار حقوق امللكية الفكرية نتيجًة لطعن بعد املنح.

 Mووافقت جلنة املعايري عىل نقل األحداث املُفّصةل املتعلقة بدفع رسوم الاحتفاظ ابحلقوق من الفئة  .77

"الرسوم مدفوعة"، مع إدخال ما يلزم من تغيريات عىل منوذج املعاجلة  Uامللكية الفكرية" إىل الفئة  "الاحتفاظ بق

ل عىل النحو التايل )ُوِضع خط حتت النص املُضاف، . الشامل فأصبح اآلن نص األجزاء ذات الصةل من املعيار املُعدَّ

 وُشطب النص احملذوف(:

M. ثل هذه الفئة يف مجموعة من األحداث املتعلقة ابالحتفاظ بق ممنوح تمت : الاحتفاظ بق امللكية الفكرية

وتشمل، عىل سبيل املثال، . نتيجًة لطعٍن بعد املنحمن حقوق امللكية الفكرية بشلك اكمل أو معّدل 

 أو جتديد اكمل أو جزيئ،حق امللكية الفكرية اذلي جيري الاحتفاظ به بشلك اكمل أو معدل بعد 

جعة حلق امللكية الفكرية، أو عدم قبول طلب ملراجعة حق امللكية الفكرية أو رفض اس تئناف، أو مرا

تنقل حق امللكية الفكرية من  يف مرحةل املنح أو قدتقع قد أحداث هذه الفئة و . هذا الطلب أو حسبه

 مرحةل الطعن بعد املنح إىل مرحةل املنح.

M10. ويشمل . ق امللكية الفكرية بشلك اكمل أو معّدلمت الاحتفاظ ب: مت الاحتفاظ بق امللكية الفكرية

 أو جتديد اكمل أو جزيئ،ذكل، عىل سبيل املثال ال احلرص، الاحتفاظ بق ملكية فكرية بعد 

اس تئناف، أو مراجعة حلق ملكية فكرية، أو عدم قبول طلب مراجعة حق ملكية فكرية أو رفض هذا 

 الطلب أو حسبه.

M15*.  ية بشلك اكمل أو معّدل بعد جتديد اكمل أو جزيئ )مت الاحتفاظ الاحتفاظ بق ملكية فكر

 بق امللكية الفكرية يف شلك اكمل أو معّدل بعد جتديد اكمل أو جزيئ.(
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U10. الاكمل أو اجلزيئويشمل ذكل، عىل سبيل املثال ال احلرص، ادلفع . مت دفع الرسوم: الرسوم مدفوعة 

 لرسوم التجديد أو الاحتفاظ أو التعيني.

U11*.  (.اكمةلً )مت دفع رسوم التجديد أو الاحتفاظ  ابلاكملُدفعت رسوم التجديد أو الاحتفاظ 

U15*.  ُدفعت رسوم الاحتفاظ أو التجديد اجلزيئ مع تعديل النطاق )مت دفع رسوم الاحتفاظ أو

 التجديد اجلزيئ مما أدى إىل تعديل نطاق حق امللكية الفكرية.( 

، بيث يكون وصف D15و D14إضافة عبارة "ملودع الطلب" إىل احلدثني املفصلني نظرت جلنة املعايري يف و  .78

وألن . تقرير البحث بشأن الطلب يف حاةل التقنية الصناعية السابقة" ملُودع الطلبعىل النحو التايل: "صدر  D14احلدث 

فامي خيص إصدار تقارير البحث وتقارير الفحص  جلنة املعايري حتيط علامً ابختالف املامرسات اليت تتبعها ماكتب امللكية الفكرية

 ملودع الطلب و/أو نرش التقارير ليطلع علهيا عامة الناس، انقشت اللجنة ما إذا اكن املصطلح "صدر" مناس باً أم ال.

 وأحالت جلنة املعايري هذه املسأةل إىل فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين ملزيد من ادلراسة. .79

. يكتنفها يشء من الغموض R14و R13و R12ايري علامً بأن الصياغة اللغوية لألحداث املفصةل وأحاطت جلنة املع .80

يقترص عىل املاكتب اليت ال  R12لتوضيح أن اس تخدام احلدث  R12واقرُتح إضافة مالحظة توضيحية إىل احلدث املفصل 

 . R14و R13تس تطيع أن متزي بني الرشوط األكرث حتديداً اخلاصة ابحلدثني 

إذا اكن المتيزي ممكناً، وإال اس ُتخدم احلدث  R14و R13وأوحضت جلنة املعايري أنه يُوىص بشدة ابس تخدام احلدثني  .81

R12  اذلي يشمل رشوط احلدثنيR13 وR14  لكهيام، واتفقت اللجنة عىل تعديل وصف احلدثR12 توخياً لإليضاح . 

فأصبح نص األجزاء املعنية . R14" من احلدث ووافقت جلنة املعايري عىل حذف عبارة "بسبب إجراء قانوين .82

 عىل النحو التايل )ُوِضع خط حتت النص املُضاف، وُشطب النص احملذوف(: ST.27املُتفق علهيا من املعيار 

R12 مت تسجيل تغيري يف امس مودع الطلب أو املاكل أو نقل للملكية )جسَّل مكتب امللكية الفكرية تغيرياً يف .*

عي( الطلب أو ماكل )أو ماليك( الطلب أو حق امللكية الفكرية، مبا يف ذكل أي تغيري ُمودع )أو ُمود

وقد يكون ذكل بسبب تغيري يف الامس، أو نقل للملكية، أو . يف الامس )أو األسامء( أو يف التشكيل

ال  ُوِضَع هذا احلدث املفصل ليك تس تخدمه ماكتب امللكية الفكرية اليتو  تنازل، أو إجراء قانوين.(

ويف حاةل القدرة عىل المتيزي، يُوىص بشدة ابس تخدام احلدثني . R14و R13تس تطيع المتيزي بني احلدثني 

R13 وR14. 

R14.*   مت تسجيل نقل للملكية )جسَّل مكتب امللكية الفكرية نقاًل للملكية، أو تنازاًل، أو تغيرياً يف تشكيل

 .(بسبب إجراء قانوينلب أو حق امللكية الفكرية مودع )أو ُمودعي( الطلب أو ماكل )أو ماليك( الط

" بشأن براءة اإلضافة، واتفقت عىل A23وعالوة عىل ذكل، نظرت جلنة املعايري يف إضافة رمز حدث ُمفصل جديد " .83

دة ل. إحاةل املسأةل إىل فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين ملزيد من ادلراسة لك نوع من وذكر بعض الوفود أن إضافة رموز ُمحدَّ

وأحاطت جلنة . هو توحيد املامرسات املتشاهبة يف خمتلف املاكتب ST.27الرباءات س تكون أمراً ُمرِهقاً، والقصد من املعيار 
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 A12املعايري علامً بأن فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين اتفقت عىل تصنيف براءات اإلضافة مضن رمز احلدث املفصل 

 إذا لزم األمر.، A12وتعديل وصف احلدث 

ومرفقاته من املرفق  ST.27ووافقت جلنة املعايري عىل التعديالت اليت ُأدخلت عىل املنت الرئييس ملعيار الويبو  .84

مع التعديالت اإلضافية املذكورة  CWS/6/12األول إىل املرفق الرابع، عىل النحو الوارد يف املرفق األول للوثيقة 

 أعاله.

. CWS/6/12، الوارد يف املرفق الثاين للوثيقة ST.27ملرفق اخلامس اجلديد املقرتح للمعيار ونظرت جلنة املعايري يف ا .85

للتعبري عن  ST.27وأحاطت اللجنة علامً بأنه س يلزم إدخال بعض التغيريات الرضورية عىل املرفق اخلامس للمعيار 

 يف خمطط منوذج املعاجلة الشامل.التعديالت املذكورة أعاله، مثل حذف السهم التكراري من حول مرحةل املنح 

بصفة مؤقتة كام هو مقرتح يف املرفق الثاين  ST.27واعمتدت جلنة املعايري املرفق اخلامس اجلديد للمعيار  .86

ث املرفق اخلامس . مع إدخال التعديالت املذكورة أعاله CWS/6/12للوثيقة  وطلبت جلنة املعايري إىل األمانة أن حُتدِّ

 ليك يعرب عن التعديالت املطلوبة املذكورة أعاله، وأن تنرش املرفق اخلامس بعد حتديثه. ST.27عيار اجلديد املعمتد للم 

ووافقت جلنة املعايري عىل التعديل املقرتح إدخاهل عىل "املالحظة التحريرية للمكتب ادلويل" لتعرب عن أعامل  .87

ةل:وفامي ييل نص املال. فرقة العمل اليت ُأجنزت واليت مل تكمتل بعد  حظة التحريرية املُعدَّ

 "مالحظة حتريرية من املكتب ادلويل

اس تعرضت ماكتب امللكية الصناعية وقيَّمت األحداث املفّصةل املدرجة يف املرفق األول من هذا املعيار ملدة س نة 

والتقيمي  وعىل أساس نتاجئ الاس تعراض. بعد اعامتدها املؤقت يف ادلورة اخلامسة للجنة املعنية مبعايري الويبو

ونظراً إىل الطابع املعقد خملتلف ممارسات ماكتب . الواردة من تكل املاكتب، نُقحت األحداث املفّصةل املؤقتة

م إىل اللجنة  امللكية الصناعية، يلزم إجراء تقيمي معمق أكرث إلعداد اقرتاح ُنايئ بشأن األحداث املفّصةل يقدَّ

وجيوز ملاكتب امللكية الصناعية أن ختتار تبادل بياانت . ابعة يك توافق عليهاملعنية مبعايري الويبو إاّبن دورهتا الس

 الوضع القانوين عىل أساس الفئات واألحداث الرئيس ية فقط، إن رغبت يف ذكل.

يه وثيقة مؤقتة ستس تعرضها وتُقيِّمها ماكتب امللكية  –املرفق اخلامس من هذا املعيار أين –والوثيقة اإلرشادية 

م الاقرتاح الهنايئ إىل اللجنة املعنية مبعايري . لتعاون مع فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوينالصناعية اب وس ُيقدَّ

 الويبو، إاّبن دورهتا السابعة، يك تنظر فيه وتوافق عليه."

 .27STخطة ماكتب امللكية الفكرية لتنفيذ معيار الويبو : )ج( من جدول األعامل 10البند 

 .CWS/6/13إىل الوثيقة استندت املناقشات  .88

اذلي تدعو  C.CWS 92-03معاًل ابلقرار اذلي صدر يف ادلورة اخلامسة للجنة املعايري، أصدرت األمانة التعممي و  .89

 ST.27فيه ماكتب امللكية الفكرية إىل تقيمي ممارسات معلها وأنظمهتا املعلوماتية من أجل التنفيذ التجرييب ملعيار الويبو اجلديد 

مكتباً من ماكتب امللكية  11وأحاطت جلنة املعايري علامً بأن . ST.27ألحداث املفصةل املؤقتة املدرجة يف املعيار واس تعراض ا

، وأشارت معظم هذه املاكتب إىل حاجهتا إىل إجراء مزيد من التحليل ST.27الفكرية قّدمت خططها اخلاصة بتنفيذ املعيار 
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مت أربعة ماكتب تقديرات أولية ألطر تنفيذ زمنية ترتاوح من س نة . تنفيذادلاخيل قبل اإلبالغ عن اجلدول الزمين لل  وقدَّ

وأشارت بعض املاكتب إىل أن التنفيذ يتوقف عىل الانهتاء من مكوانت خمطط لغة الرتمزي . واحدة إىل مخس س نوات

وأشارت بعض . عة التنفيذقبل متاب ST.96و ST.27( للوضع القانوين للرباءات بناًء عىل معياري الويبو XMLاملوسعة )

سبيل التنفيذ، أال ويه تعارض األولوايت ادلاخلية و/أو التغريات املقبةل يف نظام معلها أو  تعرتضاملاكتب إىل عقبة أخرى 

 نظاهما املعلومايت.

ثة من ا .90 لعديد من ونظرت جلنة املعايري يف النسخة األخرية اليت قدمهتا األمانة من جدول الربط املوحد مع ردود ُمحدَّ

 .ماكتب امللكية الفكرية

ووافقت جلنة املعايري عىل جدول الربط املوحد املؤقت وطلبت إىل األمانة أن تنرشه عىل موقع الويبو  .91

اإللكرتوين بصفة مؤقتة، مع الاس مترار يف إنتاج نسخ ُمحّدثة لكام قدمت ماكتب امللكية الفكرية بياانت الربط اخلاصة 

 هبا أو راجعهتا.

جلنة املعايري عىل أن تبادل بياانت الوضع القانوين للرباءات مرحش جيد لتطوير واهجة برجمية مشرتكة  واتفقت .92

 من جدول األعامل أعاله. 7لتطبيقات الويب، وهو ما نُوقش أيضاً يف إطار البند 

م خطة تنفيذها أن تُقدِّ  C.CWS 92وطلبت جلنة املعايري إىل ماكتب امللكية الفكرية اليت مل ترد عىل التعممي  .93

 .ST.27ملعيار الويبو 

اقرتاح ملعيار الويبو اجلديد بشأن تبادل بياانت الوضع القانوين للتصاممي : )د( من جدول األعامل 10البند 

 الصناعية بني ماكتب امللكية الصناعية

بياانت الوضع اليت حتتوي عىل اقرتاح بشأن توصية لتبادل  .CWS/6/14 Corrاستندت املناقشات إىل الوثيقة  .94

القانوين للتصاممي الصناعية من أجل تعزيز التبادل الفعال لبياانت الوضع القانوين عىل حنو متناسق بني ماكتب امللكية 

الصناعية وتيسري وصول هذه املاكتب ومس تخديم معلومات امللكية الفكرية وموفري بياانت امللكية الفكرية وعامة الناس 

 ىل هذه البياانت.واجلهات األخرى املعنية إ

وقدمت عدة وفود مداخالت بشأن رضورة إضافة نقطة دخول جديدة يف خمطط منوذج املعاجلة الشامل لبياانت  .95

. وتتعلق هذه املسأةل بقوق التصاممي اليت ال تُنرش إال عند التسجيل وليس يف مرحةل تقدمي الطلبات. التصاممي الصناعية

وأحالت . تعاين من املشلكة نفسها، ولكهنا اعتربت المنوذج احلايل اكفياً لتلبية احتياجاهتاوذكرت وفود أخرى عديدة أن أنظمهتا 

 جلنة املعايري هذه املسأةل إىل فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين ملزيد من ادلراسة يف الاجامتع اذلي يُعقد خالل ادلورة.

مت فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين إىل جلنة  .96 املعايري تقريراً عن نتاجئ مناقشاهتا حول إضافة نقطة دخول وقدَّ

وأحاطت جلنة املعايري علامً بأن إضافة نقاط دخول متعددة قد يسبب ارتبااكً يف صفوف املس تخدمني، ال س امي حيامن . إضافية

وذلكل اتفقت . عداد التقاريرتظل األحداث األساس ية يف المنوذج دقيقًة وال تشري نقطة ادلخول اجلديدة إال إىل اختالف يف إ

فرقة العمل عىل أن المنوذج احلايل ميكن أن يفي مبتطلبات اإلبالغ اخلاصة بش ىت املاكتب دون تغيريات، ألنه من غري املتوقع 

 أن يقوم لك مكتب ابإلبالغ عن لك حدث يف المنوذج أو حىت تنفيذه.
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ج املعاجلة عند اإلبالغ العلين عن األحداث، اتفقت ونظراً إىل أن بعض ماكتب امللكية الفكرية ال تتّبع منوذ .97

)ُوِضع  من املعيار اجلديد املقرتح بغرض التوضيح 9اللجنة عىل إدراج عبارة "وال األحداث املُبلغ عهنا علناً" يف الفقرة 

مثَّ فإن هذا عىل النحو التايل: "ومن  ٩وبذكل يكون نص امجلةل اجلديدة الواردة يف الفقرة . خط حتت النص اإلضايف(

، يف بعض ماكتب امللكية ، وال األحداث املُبلغ عهنا علناً المنوذج قد ال يصف بدقة ممارسات معاجلة التصاممي الصناعية

 الفكرية". 

إىل "تسجيل  بتغيريه من "منح حق امللكية الفكرية" Fووافقت جلنة املعايري عىل تصحيح عنوان الفئة  .98

ُّفق عليه خالل ادلورة من . اين للمعيار اجلديدالتصممي الصناعي" يف املرفق الث ووافقت جلنة املعايري عىل دمج ما ات

يف املعيار اجلديد اخلاص ابلوضع القانوين للتصاممي الصناعية، مبا يف ذكل نقل األحداث  ST.27تعديالت للمعيار 

"الرسوم مدفوعة"، مع  Uإىل الفئة "الاحتفاظ بق امللكية الفكرية"  Mاملفصةل ملدفوعات رسوم الاحتفاظ من الفئة 

ل من املعيار اجلديد عىل النحو التايل . حذف السهم املقابل من خمطط منوذج املعاجلة الشامل فأصبح نص اجلزء املُعدَّ

 )ُوِضع خط حتت النص املُضاف، وُشطب النص احملذوف(:

M. داث املتعلقة ابالحتفاظ بق ممنوح من تمتثل هذه الفئة يف مجموعة من األح: الاحتفاظ بق امللكية الفكرية

وتشمل، عىل سبيل املثال، حق . نتيجًة لطعٍن بعد التسجيلحقوق امللكية الفكرية بشلك اكمل أو معّدل 

اس تئناف،  أو جتديد اكمل أو جزيئ،امللكية الفكرية اذلي جيري الاحتفاظ به بشلك اكمل أو معدل بعد 

دم قبول طلب ملراجعة حق امللكية الفكرية أو رفض هذا الطلب أو أو مراجعة حلق امللكية الفكرية، أو ع

تنقل حق امللكية الفكرية من مرحةل الطعن بعد  يف مرحةل املنح أو قد تقعقد وأحداث هذه الفئة . حسبه

 التسجيل إىل مرحةل التسجيل.

M10. ويشمل . مل أو معّدلمت الاحتفاظ بق امللكية الفكرية بشلك اك: مت الاحتفاظ بق امللكية الفكرية

اس تئناف،  أو جتديد اكمل أو جزيئ،ذكل، عىل سبيل املثال ال احلرص، الاحتفاظ بق ملكية فكرية بعد 

أو مراجعة حلق ملكية فكرية، أو عدم قبول طلب مراجعة حق ملكية فكرية أو رفض هذا الطلب أو 

 حسبه.

M15*. حتفاظ بق ملكية فكرية بشلك اكمل أو معّدل بعد جتديد اكمل أو جزيئ )مت الاحتفاظ بق امللكية الا

 الفكرية يف شلك اكمل أو معّدل بعد جتديد اكمل أو جزيئ.(

U10. الاكمل أو اجلزيئويشمل ذكل، عىل سبيل املثال ال احلرص، ادلفع . مت دفع الرسوم: الرسوم مدفوعة 

 الاحتفاظ أو التعيني.لرسوم التجديد أو 

U11*.  (.اكمةلً )مت دفع رسوم التجديد أو الاحتفاظ  ابلاكملُدفعت رسوم التجديد أو الاحتفاظ 

U15*.  ُدفعت رسوم الاحتفاظ أو التجديد اجلزيئ مع تعديل النطاق )مت دفع رسوم الاحتفاظ أو التجديد

  اجلزيئ مما أدى إىل تعديل نطاق حق امللكية الفكرية.(

 R14و R13و R12أحاطت جلنة املعايري علامً بوجود يشء من الغموض يف الصياغة اللغوية لألحداث املفصةل  كام .99

يقترص  R12لتوضيح أن احلدث  R12واقرُتح إضافة عبارة إىل احلدث املفصل . اخلاصة بعمليات تغيري الامس أو نقل امللكية

 R14)معليات تغيري الامس( و R13رث حتديداً اخلاصة ابحلدثني عىل املاكتب اليت ال تس تطيع أن متزي بني الرشوط األك

 )معليات نقل امللكية(.
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إذا اكن المتيزي بني معليات تغيري  R14و R13وأوحضت جلنة املعايري أنه يُوىص بشدة ابس تخدام احلدثني  .100

ووافقت جلنة املعايري عىل . اذلي يشمل لكتا احلالتني R12الامس ومعليات نقل امللكية ممكناً، وإال اس ُتخدم احلدث 

فأصبح نص األجزاء ذات الصةل يف املعيار اجلديد عىل النحو . R14حذف عبارة "بسبب إجراء قانوين" من احلدث 

 التايل )ُوِضع خط حتت النص املُضاف، وُشطب النص احملذوف(:

R12.*  امللكية الفكرية تغيرياً يف مت تسجيل تغيري يف امس مودع الطلب أو املاكل أو نقل للملكية )جسَّل مكتب

ُمودع )أو ُمودعي( الطلب أو ماكل )أو ماليك( الطلب أو حق امللكية الفكرية، مبا يف ذكل أي تغيري يف 

وقد يكون ذكل بسبب تغيري يف الامس، أو نقل للملكية، أو تنازل، . الامس )أو األسامء( أو يف التشكيل

فصل ليك تس تخدمه ماكتب امللكية الفكرية اليت ال تس تطيع المتيزي ُوِضَع هذا احلدث املو   أو إجراء قانوين.(

 .R14و R13ويف حاةل القدرة عىل المتيزي، يُوىص بشدة ابس تخدام احلدثني . R14و R13بني احلدثني 

R14.*  مت تسجيل نقل للملكية )جسَّل مكتب امللكية الفكرية نقاًل للملكية، أو تنازاًل، أو تغيرياً يف تشكيل

 .(بسبب إجراء قانوين)أو ُمودعي( الطلب أو ماكل )أو ماليك( الطلب أو حق امللكية الفكرية  مودع

ووافقت جلنة املعايري عىل إدراج املالحظة التحريرية اليت اقرتهحا املكتب ادلويل يف معيار الويبو اجلديد، عىل  .101

 النحو التايل:

 "مالحظة حتريرية من املكتب ادلويل

. ملدرجة يف هذا املعيار أحداث مؤقتة ستس تعرضها ماكتب امللكية الصناعية وتقيّمها ملدة س نةاألحداث املفّصةل ا

م اقرتاح ُنايئ بشأن إدراج األحداث  وعىل أساس نتاجئ الاس تعراض والتقيمي الواردة من تكل املاكتب، س ُيقدَّ

ويف الوقت احلارض، جيوز ملاكتب امللكية . املفصةل يف هذا املعيار يك توافق عليه جلنة املعايري يف دورهتا السابعة

الصناعية أن ختتار تبادل بياانت الوضع القانوين عىل أساس الفئات واألحداث الرئيس ية فقط، إن رغبت يف 

 ذكل.

أكتوبر  19واعمتدت اللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة املعايري( هذا املعيار يف ]دورهتا السادسة يوم 

2018".] 

واقرتح أحد . ST.87ة املعايري خيارات بشأن رمق املعيار اجلديد، وأشارت إىل أن األمانة اقرتحت وانقشت جلن .102

( ألن املعيارين مرتبطان، وذكر أن الويبو إذا ST.29أو  ST.28)مثل  ST.27الوفود أن يكون رمق املعيار اجلديد أقرب إىل 

ألن هذا الرمق  ST.67ت التجارية لن تس تطيع منحه الرمق وضعت معياراً جديداً بشأن بياانت الوضع القانوين للعالما

 ُمس تخَدم ابلفعل.

بشأن تبادل بياانت  توصية – ST.87ووافقت جلنة املعايري عىل امس املعيار املُقرتح، أال وهو "معيار الويبو  .103

مناسب للمعيار اجلديد،  كام اتفقت اللجنة عىل أن ترتك لألمانة أمر اختيار رمق. الوضع القانوين للتصاممي الصناعية"

إىل أي معيار جديد بشأن بياانت الوضع القانوين للعالمات  ST.67عىل أن يؤخذ يف الاعتبار أنه ال ميكن منح الرمق 

 التجارية ألن هذا الرمق قيد الاس تخدام ابلفعل.
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 .CWS/6/14 Corrة واعمتدت جلنة املعايري معيار الويبو اجلديد املُقرتح عىل النحو الوارد يف مرفق الوثيق .104

 مع التعديالت املذكورة أعاله.

وطلبت جلنة املعايري إىل األمانة أن تُصدر تعماميً تدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية إىل تقيمي ممارسات معلها  .105

 وأنظمهتا املعلوماتية واس تعراض األحداث املفصةل املؤقتة.

لقانوين الانهتاء من وضع قامئة األحداث املفصةل، وإعداد وطلبت جلنة املعايري إىل فرقة العمل املعنية ابلوضع ا .106

وثيقة إرشادية بشأن بياانت الوضع القانوين للتصاممي الصناعية وتقدميها إىل اللجنة يف دورهتا السابعة للنظر فهيا 

 واملوافقة علهيا.

رتمزي املوسعة، تطوير املكوانت ذات الصةل خملطط لغة ال XML4IPوطلبت جلنة املعايري إىل فرقة معل  .107

 وتقدمي تقرير عن نتاجئ معل فرقة العمل لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا السابعة.

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

 . CWS/6/15استندت املناقشات إىل الوثيقة  .108

للسامح لفرقة العمل بأن تعمل عىل مزيد من التنقيحات ملعيار  44واقرتحت فرقة العمل تعديل وصف املهمة رمق  .109

 وتنفيذه. ST.26الويبو 

بيث يكون الوصف اجلديد عىل النحو التايل: "دمع  44ووافقت جلنة املعايري عىل تعديل وصف املهمة رمق  .110

للصياغة والتثبت وفقاً  املكتب ادلويل عن طريق توفري متطلبات املس تخدمني وتعليقاهتم بشأن الربانمج احلاسويب

، ودمع املكتب ادلويل يف املراجعة الالحقة للتعلاميت اإلدارية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات، وإعداد ST.26للمعيار 

 ".ST.26التنقيحات الالزمة ملعيار الويبو 

 .26STمراجعة معيار الويبو : )ب( من جدول األعامل 11البند 

، ويتضمن هذا ST.26اليت حتتوي عىل اقرتاح ملراجعة املعيار  CWS/6/16قة استندت املناقشات إىل الوثي .111

ومرفقه األول والثاين والثالث والرابع والسادس ومرفقاً سابعاً جديداً )حتويل  ST.26الاقرتاح تعديالت للمنت الرئييس للمعيار 

 (. ST.26إىل املعيار  ST.25قامئة تسلسل من املعيار 

عىل النحو املُقرتح يف مرفقات الوثيقة  ST.26 عىل املراجعة املقرتحة ملعيار الويبو ووافقت جلنة املعايري .112

CWS/6/16 . كام وافقت جلنة املعايري عىل تعديالت أخرى اقرتحهتا فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل، ويه

 مدرجة عىل النحو التايل:

 " تغيري لكمةlegal" إىل "permitted رفق األول "املفردات اخلاضعة عبارات من امل 3" يف

 للمراقبة"؛

 " وتغيري لكمةportion(s)" إىل "region(s) عبارة من املرفق السادس "وثيقة إرشادية"؛ 15" يف 
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  :وإضافة امجلةل اجلديدة التالية 

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

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

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

 .ST.26إىل املعيار 

 .26STخطة ماكتب امللكية الفكرية لتنفيذ معيار الويبو : )ج( من جدول األعامل 11البند 

مهتا وفود مجهورية كوراي والياابن والوالايت  ST.26ستندت املناقشات إىل عروض بشأن تنفيذ معيار الويبو ا .113 قدَّ

 .املتحدة األمريكية وممثل املكتب األورويب للرباءات

ر وأحاطت جلنة املعايري علامً ابلتحقيق اذلي أجراه لك مكتب من هذه املاكتب بشأن األثر املس تقبيل لتنفيذ املعيا .114

ST.26  عىل لكٍّ من آلياهتا التنظميية وأنظمهتا املعلوماتية. وحثَّ املكتب ادلويل املاكتب األخرى عىل النظر يف خطط

 بوقت اكٍف. 2022تنفيذها قبل اترخي الانتقال املوافق يناير 

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

اليت حتتوي عىل تقرير مرحيل عن تطوير املكتب ادلويل للربانمج  CWS/6/17ىل الوثيقة استندت املناقشات إ .115

 .ST.26احلاسويب اخلاص ابملعيار 

وأحاطت جلنة املعايري علامً ابلتقرير وبعرض توضيحّي قدمه املكتب ادلويل بشأن التطوير احلايل للربانمج احلاسويب  .116

. وفقاً خلطة املرشوع اليت وضعها املكتب ادلويل ST.26مج احلاسويب للمعيار ويسري تطوير الربان. ST.26اخلاص ابملعيار 

، وأن الربانمج احلاسويب سوف يُطرح يف النصف الثاين 2019وذكر املكتب ادلويل أنه ينبغي الانهتاء من املرشوع يف عام 

 .2019من عام 

محمي م بروتوكول ابس تخدا ،عرب خمدم بروكيس ST.26املعيار مكوانت أداة  ليص و تالوفود ب  عىل اقرتاح أحد ورداً  .117

(https) يف الوقت  عاجليل أن هذه املتطلبات س تب ادلو، أكد املكتبروتوكول اإلنرتنت الثابتة دون أي حتقق من عناوين

 املناسب أثناء التطوير من األداة.

َّت جلنة املعايري ماكتب امللكية الفكرية عىل تبادل خطط تنفي .118 ، مع مراعاة التعديل ST.26ذها للمعيار وحث

 احملمتل للواحئها وحتديث أنظمهتا املعلوماتية.

 51تقرير فرقة العمل املعنية مبلف اإلدارة عن املهمة رمق : )أ( من جدول األعامل 12البند 

منوذجاً لبوابة و  51اليت تتضمن تقريراً مرحلياً عن أنشطة املهمة رمق  CWS/6/18استندت املناقشات إىل الوثيقة  .119

 ملفات اإلدارة اليت ستُتاح فهيا ملفات اإلدارة اخلاصة مباكتب امللكية الفكرية.
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، 51وأحاطت جلنة املعايري علامً ابألنشطة اليت اضطلعت هبا فرقة العمل املعنية مبلف اإلدارة يف إطار املهمة رمق  .120

ئاًل إن كرب جحم ملفات اإلدارة ميكن أن يُصعِّب عىل املس تخدمني وعلَّق أحد املمثلني قا. ونظرت يف منوذج بوابة ملفات اإلدارة

 فأحالت جلنة املعايري مسأةل كرب جحم امللف إىل فرقة العمل ملزيد من ادلراسة.. فتحها ابس تخدام حواسيهبم املكتبية

َّت أعضاءها عىل تبادل ممارساهتم، .121 مبا يف ذكل نسق  ووافقت جلنة املعايري عىل منوذج بوابة ملفات اإلدارة، وحث

 البياانت، واخلطة املتعلقة بنرش ملف اإلدارة اخلاص هبم.

وطلبت جلنة املعايري إىل األمانة أن تُصدر تعماميً تدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية إىل تقدمي معلوماهتا اخلاصة  .122

اإلدارة عىل موقع الويبو مبلفات اإلدارة، وطلبت إىل األمانة أن تنرش ردود هذا التعممي من خالل بوابة ملفات 

 اإللكرتوين.

 .37STمراجعة معيار الويبو : )ب( من جدول األعامل 12البند 

، مبا يف ذكل املقرتحات املتعلقة ابملرفقني اجلديدين الثالث والرابع الذلين CWS/6/19استندت املناقشات إىل الوثيقة  .123

 نسق لغة الرتمزي املوسعة.يتضمنان خمطط لغة الرتمزي املوسعة وتعريف نوع البياانت ب 

فامي يتعلق ابملرفقني اجلديدين الثالث والرابع،  ST.37ووافقت جلنة املعايري عىل املراجعة املقرتحة ملعيار الويبو  .124

 .CWS/6/19عىل النحو الوارد يف املرفقني األول والثاين ابلوثيقة 

عن طريق  ST.37)ب( من معيار الويبو 36 ووافقت جلنة املعايري عىل التصويب التحريري املُقرتح يف الفقرة .125

 Carriage Return and( إىل "CRLF" ]رجوع إىل أول السطر[ )الرمز Carriage Returnتغيري عبارة "

Line Feed الرمز( ]رجوع إىل أول سطر جديد[ "CRLF) . ةل عىل النحو 36وبذكل يكون نص الفقرة )ب( املُعدَّ

 التايل:

حمتوى حقول البياانت ادلنيا واحامتل نرش عنارص رموز  لتحديد –( TXTف "النسق النيص )امتداد املل

احلاالت الاس تثنائية ابس تخدام قامئة نصية واحدة مت ترمزيها، حيث يُفصل بني العنارص بفواصل )وهو 

عىل لوحة املفاتيح(، أو فواصل منقوطة و"رجوع إىل أول سطر  tabاألفضل(، أو مسافة )ابلضغط عىل زر 

( لإلشارة إىل ُناية لك جسل )عىل النحو احملدد يف املرفق الثاين(. وامللفات النصية CRLF)الرمز جديد" 

 أصغر جحامً من ملفات لغة الرتمزي املوسعة."

 ووافقت جلنة املعايري عىل حذف "مالحظة حتريرية من املكتب ادلويل". .126

ي أصبح نصه اآلن كام ييل: "ضامن املراجعات ، اذل51ووافقت جلنة املعايري عىل الوصف املُنقَّح للمهمة رمق  .127

 ".ST.37والتحديثات الالزمة ملعيار الويبو 

 .60STمراجعة معيار الويبو : من جدول األعامل 13البند 

املُعنون  ST.60، مبا فهيا اقرتاح يدعو إىل مراجعة معيار الويبو CWS/6/20استندت املناقشات إىل الوثيقة  .128

 ." ليعرب عن أنواع جديدة من العالمات التجاريةببليوغرافية املتعلقة ابلعالماتتوصية بشأن البياانت ال "
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م من مكتب الاحتاد األورويب للملكية الفكرية  .129 ونظرت جلنة املعايري يف اخليارين الواردين يف الاقرتاح املُقدَّ

(EUIPO( وهام: خيار بس يط يمتثل يف تعديل الرمز ،)ليك يشمل عالمات الشلك وإض554 )( 559افة رمز جديد )

ألنواع أخرى من العالمات التجارية، وخيار أمثل وهو إضافة أربعٍة من رموز نظام األرقام املتفق علهيا دولياً يف حتديد 

( من أجل متيزٍي أفضل ألنواع معينة من العالمات، عىل النحو الوارد يف مرفق الوثيقة INIDالبياانت الببليوغرافية )

CWS/6/20. 

وأشار أحد املمثلني إىل الصعوابت اليت قد يواهجها املس تخدمون عند . عدة وفود عن تأييدها للخيار األمثلوأعربت  .130

كام نظرت اللجنة يف اقرتاحات . اخملتلفة املُس تخدمة قبل التغيري املُقرتح وبعده INIDالبحث عن العالمات عرب رموز 

إىل رمزين  (551)رمز الإىل جتزئة البنود الثالثة املدرجة حتت  ودعا أحد هذه الاقرتاحات. طرحهتا الوفود خالل ادلورة

ودعا . منفصلني أو ثالثة رموز منفصةل للحصول عىل دقة أفضل، ألن بدلااًن كثرية ال تعرتف جبميع األنواع الثالثة من العالمات

عة، بداًل من احلل  INIDاقرتاح آخر إىل إنشاء رمز منفصل من رموز  احلايل املمتثل يف اس تخدام رموز للعالمات املُجمَّ

INID  مع وصف. 550متعددة أو الرمز 

( عالمة 548( عالمة لفظية و)547وافقت جلنة املعايري عىل اخليار األمثل، ابس تثناء اس تخدام الرمزين )و  .131

( اذلي يتعلق 549( إىل )540، ألن هذين الرمزين يقعان يف النطاق الرتقميي من )INIDتصويرية من رموز 

 املُنقَّحة كام ييل )ُوِضع خط حتت النص املُضاف(: INIDفأصبحت رموز . س تنساخ العالمات التجاريةاب

 ( عالمة ماكن أو عالمة نقش 552)

 ( عالمة حركة أو عالمة وسائط متعددة 553)

  أو عالمة شلك( عالمة ثالثية األبعاد 554)

 ( عالمة هولوغرامية 555)

 خصائصها  ( عالمة صوتية، مبا يف ذكل556)

 ( عالمة راحئة، مبا يف ذكل خصائصها 557)

 ( عالمة مؤلفة حرصاً من لون واحد أو أكرث 558)

 ( نوع آخر من العالمات559)

ل. ST.60وطلبت جلنة املعايري إىل األمانة مراجعة املعيار  .132  طبقاً ذلكل ونرش املعيار املُعدَّ

( 547ا أن تقرتح حاًل للمسائل املتعلقة برتقمي الرمزين )ووافقت جلنة املعايري عىل إنشاء هممة جديدة من شأُن .133

عة551(، والاقرتاح اخلاص بتجزئة الرمز )548و) كام وافقت اللجنة . (، والرمز اذلي ميكن ختصيصه للعالمات املُجمَّ

لبت اللجنة إىل عىل إحاةل املهمة اجلديدة إىل فرقة العمل املعنية بتوحيد العالمات التجارية ملواصةل النظر فهيا، وط 

م إلهيا اقرتاحاً أو تقريراً مرحلياً يف دورهتا املقبةل كام طلبت اللجنة إىل األمانة صياغة وصف للمهمة . فرقة العمل أن تُقدِّ

 وإدراجه يف برانمج معلها.

 صيغة التوارخي املوىص هبا يف معايري الويبو: من جدول األعامل 14البند 

 .CWS/6/21 استندت املناقشات إىل الوثيقة .134
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وقدمت األمانة تقريراً عن حصيةل الاس تقصاء اذلي ُأجري بشأن التباينات احملمتةل يف صيغ التوارخي املُس تخدمة يف  .135

وأحاطت جلنة املعايري علامً بأن مجيع التوصيات اخلاصة بصيغة التارخي يف مجيع معايري الويبو تُعترب متوافقًة . ش ىت معايري الويبو

، وأن اختالف صيغ التوارخي حيقق أغراضاً جتارية خمتلفة تتعلق ابلبياانت يف ش ىت معايري الويبو، وأن ISO 8601مع املعيار 

 معايري الويبو اليت هبا خمطط لغة الرتمزي املوسعة تس تخدم الصيغة املناس بة للتارخي.

 وذكرت عدة وفود أن تغريُّ صيغ التوارخي س ُيلقي عىل عاتقها بعبء حتديث أنظمهتا. .136

افقت جلنة املعايري عىل الاقرتاح ادلاعي إىل اإلبقاء عىل املعايري دون تغيري ألن أنساق البياانت املُوىص هبا وو .137

 .ISO-8601تتوافق مجيعها مع املعيار 

اقرتاح وضع معيار للويبو بشأن الامنذج والصور الثالثية األبعاد الواردة يف واثئق : من جدول األعامل 15البند 

 ريةامللكية الفك

مه وفد الاحتاد الرويس. CWS/6/22استندت املناقشات إىل الوثيقة  .138  والعرض اذلي قدَّ

م من الاحتاد الرويس إىل أن الامنذج الثالثية األبعاد ال يقبلها حالياً سوى عدد قليل من ماكتب و  .139 أشار الاقرتاح املُقدَّ

مت إىل ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية اكنت  % من الصور الثنائية األبعاد اليت30امللكية الفكرية، يف حني أن  ُقدِّ

واتساع نطاق قبول ماكتب امللكية الفكرية لألنساق الثالثية األبعاد من . انجتة عن حتويل مناذج ثالثية األبعاد إىل ثنائية األبعاد

الثية األبعاد ميكن أن يسمح بأساليب شأنه أن يليب احتياجات املس تخدمني عىل حنو أفضل، كام أن اس تخدام األنساق الث

وهيدف الاقرتاح إىل معاجلة القيود التقنية والتنظميية اليت متنع حالياً تقدمي مناذج ثالثية . أكرث فعالية يف البحث والتحليل املقارن

اد يف طلبات الرباءات ويدعو الاقرتاح إىل إنشاء هممة جديدة للنظر يف املسائل املتعلقة ابلامنذج الثالثية األبع. األبعاد

 والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية وواثئقها املنشورة.

َّدت عدة وفود هذا الاقرتاح، مهنا بعض الوفود اليت ال تقبل حالياً تقدمي مناذج ثالثية األبعاد. .140  وأي

 لثالثية األبعاد".أنشأت جلنة املعايري هممة جديدة ابلوصف التايل: "اقرتاح توصيات بشأن الامنذج والصور او  .141

وأنشأت جلنة املعايري فرقة معل للقيام هبذه املهمة ابمس "فرقة العمل املعنية ابلامنذج والصور الثالثة األبعاد"،  .142

 وعيَّنت وفد الاحتاد الرويس مرشفاً علهيا.

خرباهئا لالنضامم وطلبت جلنة املعايري إىل األمانة أن تصدر تعماميً تدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية إىل ترش يح  .143

 إىل فرقة العمل املُنشأة.

م إىل اللجنة تقريراً مرحلياً يف دورهتا السابعة. .144  وطلبت جلنة املعايري إىل فرقة العمل املُنشأة أن تُقدِّ

اقرتاح إنشاء هممة لتحديث معايري الويبو احلالية املتعلقة بنرش معلومات عن حقوق : من جدول األعامل 16البند 

 فكرية واألحداث املتعلقة ابلوضع القانوينامللكية ال

مه وفد الاحتاد الرويس. CWS/6/23استندت املناقشات إىل الوثيقة  .145  والعرض اذلي قدَّ
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ودعا الاقرتاح إىل إنشاء هممة جديدة الس تعراض معايري الويبو املتعلقة بنرش معلومات عن حقوق امللكية الفكرية  .146

( بغرض معاجلة البياانت الواردة بلغة XSLTلتحويل لغة صفحات األمناط املوسعة )وأحداث الوضع القانوين، ولوضع منوذج 

وأشارت ردود ادلراسة الاس تقصائية اخلاصة ابس تخدام معايري الويبو إىل أن . ST.96( يف املعيار XMLالرتمزي املوسعة )

 بعض املاكتب ال تس تخدم بعض معايري الويبو ألن توصياهتا قد عفاها الزمن.

147.  َّ وأعرب بعض الوفود عن قلقهم إزاء التأثريات احملمتةل عىل املامرسة احلالية، ألُنم . د عدد من الوفود هذا الاقرتاحوأي

 اكنوا قد وضعوا ابلفعل أمناطهم األسلوبية.

، تس تخدم أيضاً لغة الرتمزي املوسعة، وأن ST.96وذكر أحد الوفود أن معايري الويبو األخرى، فضاًل عن املعيار  .148

 مناط األسلوبية رضورية لتصوير البياانت الواردة بلغة الرتمزي املوسعة عىل حنو متسق عرب ماكتب امللكية الفكرية.األ

 ST.10و ST.8و ST.6وأنشأت جلنة املعايري هممة جديدة ابلوصف التايل: "اس تعراض معايري الويبو:  .149

رتوين لواثئق امللكية الفكرية، يف ضوء النرش اإللك ST.81و ST.63و ST.18و ST.17و ST.15و ST.11و

 واقرتاح تعديالت لتكل املعايري إذا لزم األمر".

وأنشأت جلنة املعايري فرقة معل للقيام هبذه املهمة ابمس "فرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي"، وعيَّنت وفد  .150

 الوالايت املتحدة األمريكية مرشفاً علهيا.

151.  ُ صدر تعماميً تدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية إىل ترش يح خرباهئا لالنضامم وطلبت جلنة املعايري إىل األمانة أن ت

 إىل فرقة العمل املُنشأة.

م إلهيا تقريراً مرحلياً يف دورهتا السابعة. .152  وطلبت جلنة املعايري إىل فرقة العمل املُنشأة أن تُقدِّ

احد أو أكرث للبياانت بلغة الرتمزي املوسعة وأنشأت جلنة املعايري هممة جديدة ابلوصف التايل: "وضع تصوير مريئ و  .153

(XML استناداً إىل معايري الويبو اخلاصة بلغة الرتمزي املوسعة ألغراض النرش اإللكرتوين"، وأس ندت املهمة اجلديدة إىل ،)

 .XML4IPفرقة معل 

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

، مبا يف ذكل مرشوع اس تبيان بشأن منح ونرش شهادات CWS/6/24 Rev.2املناقشات إىل الوثيقة  استندت .154

 امحلاية التمكيلية ومتديدات مدة الرباءة.

وأحاطت جلنة املعايري علامً بأن مرشوع الاس تبيان يشمل شهادات امحلاية التمكيلية ومتديدات مدة الرباءة، وليس  .155

رت إعداد اس تبيان منفصل بشأن تسوايت مدة الرباءة إذا لزم  7ة العمل املعنية ابجلزء تسوايت مدة الرباءة، وأن فرق قرَّ

كام أحاطت جلنة املعايري علامً بأن فرقة العمل مل تبدأ بعُد معلها اخلاص ابس تبيان . األمر يف املس تقبل، بسبب طبيعهتا اخملتلفة

 . بشأن ترقمي الواثئق املنشورة واحلقوق املسجةل

 م املكتب ادلويل عدة تغيريات حتريرية لالس تبيان اذلي اقرتحته األمانة توخياً للوضوح والاتساق.وقدَّ  .156
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، مع CWS/6/24 Rev.2ووافقت جلنة املعايري عىل مرشوع الاس تبيان، عىل النحو الوارد يف مرفق الوثيقة  .157

 ورة.إدخال التعديالت التوضيحية اإلضافية اليت قدهما املكتب ادلويل خالل هذه ادل

املتعلق بعرض أرقام طلبات األولوية،  C.CWS 88مكتباً عىل التعممي  12وأحاطت جلنة املعايري علامً بتلقي ردٍّ من  .158

 من دليل الويبو. 7.2.4وبأن الردود س ُتنرش يف اجلزء 

يف ادلراسة وطلبت جلنة املعايري إىل األمانة أن تُصدر تعماميً تدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية إىل املشاركة  .159

كام طلبت جلنة املعايري إىل املكتب . الاس تقصائية اخلاصة مبنح ونرش شهادات امحلاية التمكيلية ومتديدات مدة الرباءة

ث   ونرشه. 7.2.4ادلويل إعداد اجلزء املُحدَّ

واثئق املنشورة أن تُعدَّ اقرتاحاً الس تبيان بشأن ترقمي ال 7وطلبت جلنة املعايري إىل فرقة العمل املعنية ابجلزء  .160

 واحلقوق املسجةل، وأن تعرض هذا الاقرتاح عىل اللجنة لتنظر فيه يف دورهتا السابعة.

 52تقرير فرقة العمل املعنية بنفاذ امجلهور إىل معلومات الرباءات عن املهمة رمق : من جدول األعامل 18البند 

بيان بشأن حمتوى ووظائف أنظمة النفاذ إىل ، مبا يف ذكل مرشوع اس ت CWS/6/25استندت املناقشات إىل الوثيقة  .161

 معلومات الرباءات املتاحة للجمهور. 

فعىل وجه اخلصوص، . وطلب املكتب ادلويل توضيحات من الوفود بشأن بعض املسائل الواردة يف الاس تبيان .162

اثنتني من البواابت  افرُتض عند صياغة الاس تبيان أن للك مكتب من ماكتب امللكية الفكرية بوابة إلكرتونية واحدة أو

ولكن هذا المنوذج ال . (PATENTSCOPEاإللكرتونية الشامةل للمعلومات املتعلقة ابلرباءات، عىل غرار ركن الرباءات )

كام أن بعض األس ئةل غري واحضة فامي يتعلق بأنواع املعلومات املطلوبة، . ينطبق عىل لك مكتب من ماكتب امللكية الفكرية

وليس من املؤكد أن ماكتب امللكية الفكرية سوف تُفرس األس ئةل بنفس . طلب معلومات مكررةوهناك أس ئةل أخرى ت

 وميكن لهذه األمور أن حتد من فعالية ادلراسة الاس تقصائية بصيغهتا احلالية.. الطريقة أو ترّد علهيا بدرجات مماثةل من التفاصيل

. بنفاذ امجلهور إىل معلومات الرباءات ملزيد من ادلراسة فأعادت جلنة املعايري الاس تبيان إىل فرقة العمل املعنية .163

م إلهيا اقرتاحاً الس تبيان ُمنقح يف دورهتا السابعة.  وطلبت جلنة املعايري إىل فرقة العمل أن تُقدِّ

 55تقرير فرقة العمل املعنية بتوحيد األسامء عن املهمة رمق : )أ( من جدول األعامل 19البند 

 .CWS/6/26الوثيقة  استندت املناقشات إىل .164

قدم وفد مجهورية كوراي، بصفته مرشفاً مشاراكً عىل فرقة العمل املعنية بتوحيد األسامء، تقريراً مرحلياً عن املهمة رمق  .165

وذكروا أن فرقة العمل املعنية بتوحيد األسامء عقدت ثالث جوالت من املناقشات لصياغة اس تبيان بشأن اس تخدام . 55

د الاس تبيان الناجت ما أاثرته . ية ألدوات تعريف املودعنيماكتب امللكية الفكر  وشارك يف املناقشات عرشة ماكتب، وبدَّ

 املاكتب من خماوف.

واس تعرضت جلنة املعايري خطة العمل، مبا يف ذكل اإلجراءات اليت يتعني القيام هبا، ال س امي حلقة العمل املقرتحة  .166

د لها موعد مبديئ يف ربيع عام وأحاطت جلنة املعايري . بشأن توحيد األسامء ، مع مواصةل 2019علامً بأن حلقة العمل قد ُحدِّ
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النظر يف مواعيد تقع يف شهري مارس ومايو. وس يكون ابب املشاركة مفتوحاً للمنظامت احلكومية ادلولية، ومجموعات 

واتفقت فرقة العمل .  الاعتباراملس تخدمني، وقطاع الصناعة ليك تمتكن ماكتب امللكية الفكرية من وضع وهجات نظرمه يف

، مع مواصةل النظر يف 2016كذكل عىل أن تستند موضوعات حلقة العمل إىل نتاجئ حلقة العمل السابقة اليت ُعقدت يف عام 

 .2019املوضوعات اليت ستُنفَّذ عندما تكون نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية متاحة يف أوائل عام 

 س تبيان بشأن اس تخدام ماكتب امللكية الفكرية ألدوات تعريف املودعنيا: )ب( من جدول األعامل 19البند 

اليت حتتوي عىل مرشوع اس تبيان إلجراء دراسة اس تقصائية بشأن  CWS/6/27استندت املناقشات إىل الوثيقة  .167

شأن قضااي اس تخدام ماكتب امللكية الفكرية ألدوات تعريف املودعني، هبدف توضيح وهجات نظر ماكتب امللكية الفكرية ب 

مثل: معرفة املقصود "بتوحيد" األسامء، واملامرسات احلالية اليت تفضلها ماكتب امللكية الفكرية لتوحيد األسامء، والغرض من 

توحيد األسامء، وكيفية اس تخدام األسامء املوحدة يف التبادل ادلويل للبياانت، ومعرفة ما إذا اكن مكتب امللكية الفكرية ميكن 

ألشاكل املوحدة لألسامء أم ال، وما إذا اكن "التوحيد" بغرض الاس تخدام ادلاخيل، وكيف ميكن امجلع بني أن يكشف عن ا

ج اخملتلفة املُس تخدمة يف ش ىت البدلان.  الهنُّ

 ٦وتساءل أحد الوفود مّعا إذا اكنت قامئة أدوات التعريف احلالية اليت تس تخدهما ماكتب امللكية الفكرية يف السؤال  .168

وأحاطت جلنة املعايري علامً بأن املشاركني يف . ما هو اخليار اذلي س يتناول اس تخدام أدوات تعريف الكياانت التجاريةاكفية، و 

اجامتع فرقة العمل املعنية بتوحيد األسامء اذلي ُعقد خالل أس بوع انعقاد ادلورة السادسة اتفقوا عىل أن اخليارات احلالية 

 إىل أس ئةل ادلراسة الاس تقصائية عند صياغهتا. اكفية، ولكن س ُتضاف أمثةل توضيحية

ووافقت جلنة املعايري عىل الاس تبيان املقرتح بشأن اس تخدام ماكتب امللكية الفكرية ألدوات تعريف املودعني،  .169

، مع التغيريات التحريرية اإلضافية اليت قدهما املكتب ادلويل يف أثناء CWS/6/27عىل النحو الوارد يف مرفق الوثيقة 

 ورة.ادل

ووافقت جلنة املعايري عىل اإلجراءات املقرتحة اليت س تضطلع هبا فرقة العمل املعنية بتوحيد األسامء واملكتب  .170

 وتقدمي تقرير عن النتاجئ يف ادلورة السابعة للجنة املعايري. 2018ادلويل إلجراء ادلراسة الاس تقصائية يف عام 

 57مل املعنية بتصاوير التصاممي عن املهمة رمق تقرير فرقة الع: )أ( من جدول األعامل 20البند 

 .CWS/6/28استندت املناقشات إىل الوثيقة  .171

م وفد أسرتاليا، بصفته مرشفاً مشاراكً عىل فرقة العمل، تقريراً مرحلياً عن املهمة رمق  .172 مكتباً من  11وُذكر أن . 57وقدَّ

لتصاممي، وأُنم أعدوا مرشوع اس تبيان بشأن التصاوير املرئية ماكتب امللكية الفكرية شارك يف فرقة العمل املعنية بتصاوير ا

وُذكر أيضاً أن فرقة العمل اتفقت عىل أن أهداف املعيار تمتثل يف الانتفاع إىل أقىص حد . اإللكرتونية للتصاممي الصناعية

رية، ووضع مجموعة مشرتكة من ممكن من إعادة اس تخدام نفس التصاوير املرئية للتصممي الصناعي يف مجيع ماكتب امللكية الفك

املتطلبات للمساعدة ماكتب امللكية الفكرية عىل تبادل بياانت التصاوير املرئية للتصاممي الصناعية ومعاجلهتا ونرشها والبحث 

 فهيا.

 عايري.وأحاطت جلنة املعايري علامً خبطة العمل، ال س امي اإلجراءات اليت يتعني القيام هبا عقب ادلورة السادسة للجنة امل .173
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 اس تبيان بشأن التصاوير املرئية اإللكرتونية للتصاممي الصناعية: )ب( من جدول األعامل 20البند 

اليت حتتوي عىل مرشوع اس تبيان بشأن اس تخدام ماكتب امللكية  CWS/6/29استندت املناقشات إىل الوثيقة  .174

عن املامرسات احلالية اليت تتبعها ماكتب امللكية  الفكرية لتصاوير التصاممي، وهيدف الاس تبيان إىل احلصول عىل معلومات

 الفكرية فامي خيص تقدمي تصاوير التصاممي ومعاجلهتا ونرشها، مبا يف ذكل الرشوط اخلاصة بأنواع امللفات ودرجة وضوح الصور.

حاطت وأ. وطلبت عدة وفود توضيحاً بشأن ما إذا اكن الاس تبيان ينطبق عىل لك تصممي ُمودع أم لك طلب ُمودع .175

 جلنة املعايري علامً بأن العديد من ماكتب امللكية الفكرية تسمح بإيداع تصاممي متعددة يف طلب واحد.

واتفقت جلنة املعايري عىل توضيح أن الاس تبيان يلمتس معلومات عن عدد التصاممي املُودعة وليس عدد  .176

وطلبت جلنة املعايري أن يقوم .  طلب واحدالطلبات املُودعة، حيث إن بعض املاكتب تسمح بإيداع تصاممي متعددة يف

 املكتب ادلويل بصياغة التعديالت ذات الصةل لالس تبيان قبل إجراء ادلراسة الاس تقصائية.

وأحاطت جلنة املعايري علامً ابقرتاح يدعو إىل أن تُضاف إىل الاس تبيان أس ئةل أخرى بشأن بنود هتم جامعات من عامة  .177

فقدمت فرقة العمل . ذه األس ئةل اإلضافية إىل اجامتع فرقة العمل املعنية بتصاوير التصامميوُأحيلت صياغة ه. املس تخدمني

 . س بعة أس ئةل إضافية بناًء عىل البنود اليت ذكرهتا جلنة املعايري

ووافقت جلنة املعايري عىل الاس تبيان املقرتح بشأن التصوير املريئ اإللكرتوين للتصاممي الصناعية، الوارد يف  .178

، مع التغيريات اليت طرأت يف أثناء ادلورة واألس ئةل اجلديدة اإلضافية اليت يكون نصها CWS/6/29الوثيقة مرفق 

 اكآليت:

 املَشاهد متطلبات – 7"اجلزء 

مة يف طلبات التصاممي ويتناول أيضاً نوع . يتعلق هذا اجلزء من الاس تبيان ابملتطلبات التقنية للصور املُقدَّ

 ة من أجل حتديد العنارص املشموةل ابمحلاية حتديداً أفضل.وعدد املشاهد املطلوب

 1السؤال 

 ما أنواع املشاهد اليت يسمح هبا مكتبمك يف إطار تقدمي طلب التصممي؟

 مشاهد األوجه 

 مشاهدة ُمكرّبة جلزء من التصممي 

 األوضاع البديةل 

 مشاهد ُمفكَّكة 

 ع ابلاكمل  مشهد ُمجمَّ

 مشاهد جزئية 

  مشاهد مقطعية 

 من اللقطات سلسةل 

 مزجي جيمع بني العديد من وسائل التصاوير املرئية 

 رموز رسومية لعنارص تقليدية 

  ًعرض اليشء ُمنشقّا 
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 سطح ذو خطوط مس تقمية مع التظليل والتنقيط 

 غري ذكل 

 

 مالحظات: ____________________________

 

 2السؤال 

 ر تقدمي طلب التصممي؟ما أنواع التنازالت البرصية اليت يسمح هبا مكتبمك يف إطا

 اخلطوط املتقطعة 

 الطمس 

 التظليل امللون 

 اخلطوط الفاصةل 

 غري ذكل 

 

 مالحظات: ____________________________

 

 3السؤال 

 هل يُطبِّق مكتبمك أحاكماً خاصًة بشأن تصوير جزء من املنتج؟

 ال تُطبَّق أحاكم خاصة 

 جيب أن يعرض مشهد واحد عىل األقل املنتج بأمكهل 

 غري ذكل 

 

 4السؤال 

 هل يشرتط مكتبمك حتديد صورة منوذجية؟

 د مودع الطلب الصورة المنوذجية  نعم، يشرتط املكتب أن حُيدِّ

 ال يشرتط، ولكن املكتب حيددها 

o عن طريق اختيار أول صورة أو مشهد يف الطلب 

  ًَّبة ترتيباً خاصا  جيب أن تكون الصور ُمرت

 ال يشرتط ترتيب خاص 

o  الصورة األكرث تصويراً يف الطلبعن طريق اختيار 

 ال 

 5السؤال 

 ما احلد األدىن لعدد املشاهد اليت يشرتط مكتبمك وجودها يف طلب التصممي؟

 6السؤال 
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 ما احلد األقىص لعدد املشاهد اليت يسمح مكتبمك بوجودها يف طلب التصممي؟

 7 السؤال

من أنواع التصاوير املذكورة أعاله يف اجلزء  هل دلى مكتبمك أي متطلبات ترشيعية متنعمك من السامح بأي نوع

 ؟7

 نعم 

 ال 

 

 ____________________________مالحظات: 

كام أحاطت جلنة املعايري علامً بأن األمانة ستس تخدم أداة عىل اإلنرتنت إلجراء ادلراسات الاس تقصائية استناداً إىل  .179

 الاس تبياانت اليت وافقت علهيا جلنة املعايري.

املعايري عىل اإلجراءات املقرتحة اليت س تضطلع هبا فرقة العمل املعنية بتصاوير التصاممي واملكتب  ووافقت جلنة .180

 وتقدمي تقرير عن النتاجئ يف ادلورة السابعة للجنة املعايري. 2018ادلويل إلجراء دراسة اس تقصائية يف ديسمرب 

نشورة بناء عىل معاهدة التعاون بشأن معلومات عن دخول الطلبات ادلولية امل : من جدول األعامل 21البند 

 الرباءات يف املرحةل الوطنية )اإلقلميية(

 .CWS/6/30استندت املناقشات إىل الوثيقة  .181

، مبوجب 2017يوليو  1ُأبِلغت جلنة املعايري بأن املاكتب املُعيَّنة مبوجب معاهدة التعاون بشأن الرباءات ُملَزمة، منذ و  .182

نفيذية للمعاهدة، بإخطار املكتب ادلويل ابملعلومات املتعلقة ابلطلبات ادلولية اليت تدخل املرحةل من الالحئة الت  1-95القاعدة 

وقد أدخل املكتب ادلويل حتديثات عىل طريقة إيصال بياانت دخول املرحةل الوطنية ومدى وضوهحا من . الوطنية يف مكتهبا

( اذلي يسمح بتزنيل مجموعات بياانت دخول Patentscopeخالل بعض التطويرات للموقع اإللكرتوين لركن الرباءات )

وبسبب القاعدة اجلديدة املُدرجة يف الالحئة التنفيذية للمعاهدة ونظراً إىل املامرسة املُتبعة، . CSVاملرحةل الوطنية بنسق 

 .23اقرتح املكتب ادلويل، بصفته مرشفاً عىل املهمة، وقف املهمة رمق 

من الالحئة التنفيذية للمعاهدة جديدة،  1-95دلورة أخرى، ألن القاعدة  23وطلب وفدان الاس مترار يف املهمة رمق  .183

 ل ماكتب امللكية الفكرية.ويبدو أن هناك حاجة إىل مزيد من الوقت للبّت يف امتثا

قد يكون سابقاً ألوانه  23 املهمة رمق ومع وضع هذا الطلب يف الاعتبار، اتفقت جلنة املعايري عىل أن وقف .184

 .2020وأن املهمة ينبغي أن تس متر دلورة أخرى قبل وقفها يف عام 

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

م املكتب  .185 مة من ماكتب امللكية الفكرية من أجل التقارير التقنية الس نوية قدَّ ادلويل إحصائيات عن املعلومات املُقدَّ

مكتباً، بيامن  17إىل  2016وقد اخنفض عدد املاكتب اليت قدمت الردود اخلاصة بعام . 2017و 2016اليت تشمل عايم 
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مكتباً فقط، مقارنًة بثالثة وعرشين مكتباً قدم بياانت يف  14 إىل 2017اخنفض عدد املاكتب اليت قدمت الردود اخلاصة بعام 

 .2015عام 

َّت ماكتب امللكية الفكرية عىل تقدمي البياانت  .186 وأحاطت جلنة املعايري علامً ابخنفاض معدالت الردود، وحث

 إللكرتونية.اخلاصة مباكتهبا، حىت وإن مل تُقدم سوى رابط يُفيض إىل ماكن وجود هذه البياانت عىل مواقعها ا

تقرير من إعداد املكتب ادلويل عن تقدمي املشورة واملساعدة التقنيتني من أجل : من جدول األعامل 23البند 

 تكوين كفاءات ماكتب امللكية الصناعية بناء عىل والية جلنة املعايري

 .CWS/6/31استندت املناقشات إىل الوثيقة  .187

لجنة املعايري حول احلاجة إىل مزيد من أنشطة التدريب وإذاكء الوعي عقب املناقشة اليت جرت يف ادلورة اخلامسة ل  .188

بشأن معايري الويبو، مبا يف ذكل دورات تدريبية عرب اإلنرتنت، ذكر املكتب ادلويل أنه يعكف عىل دراسة إماكنية عقد دورة 

تدريبني عرب اإلنرتنت بشأن معايري الويبو، للتعمل عن بعد بشأن معايري الويبو ابلتعاون مع أاكدميية الويبو، وأنه خيطط لتنظمي 

 .2019واآلخر يف النصف األول من عام  2018أحدهام يف النصف الثاين من عام 

م طلبات بشأن املساعدة التقنية والتدريب عىل معايري الويبو منذ ادلورة األخرية  .189 وأحاطت جلنة املعايري علامً بأنه مل تُقدَّ

 س تقدم املساعدة التقنية والتدريب فامي يتعلق مبعايري الويبو عند الطلب وحسب توفر املوارد. للجنة املعايري، وبأن األمانة

من أنشطة تتعلق  2017وأحاطت جلنة املعايري علامً ابلتقرير اذلي قدمه املكتب ادلويل بشأن ما اضطلع به يف عام  .190

لكية الصناعية، ال س امي فامي يتعلق بنرش املعلومات بتقدمي املشورة واملساعدة التقنيتني من أجل تكوين كفاءات ماكتب امل 

كام أحاطت جلنة املعايري علامً بأن الوثيقة . CWS/6/31اخلاصة مبعايري امللكية الفكرية، عىل النحو الوارد يف الوثيقة 

CWS/6/31 م إىل امجلعية العامة للويبو املقرر عقده ، كام 2019ا يف س تكون مبثابة أساس للتقرير ذي الصةل اذلي س ُيقدَّ

 (.WO/GA/40/19من الوثيقة  190)انظر الفقرة  2011ُطلب يف دورهتا األربعني اليت ُعقدت يف أكتوبر 

 النظر يف برانمج معل جلنة املعايري وقامئة هماهما: من جدول األعامل 24البند 

 العرض املوجز لربانمج معلها ، مبا يف ذكلCWS/6/32أحاطت جلنة املعايري علامً ابملعلومات الواردة يف الوثيقة  .191

من أجل وضع برانمج  CWS/6/32املنشور عىل موقع الويبو اإللكرتوين، ونظرت يف قامئة املهام الواردة يف مرفق الوثيقة 

 معل اللجنة. 

، وينبغي إدراج قامئة املهام يف CWS/6/32ووافقت جلنة املعايري عىل قامئة املهام، الواردة يف مرفق الوثيقة  .192

 مج معل اللجنة فور حتديثه ليعرب عن الاتفاقات اليت توصلت إلهيا اللجنة يف هذه ادلورة السادسة.بران

وبعد حتديث املعلومات املتعلقة ابملهام اليت نُوقشت خالل ادلورة السادسة للجنة املعايري، مبا يف ذكل القرارات  .193

 كام ييل: من جدول األعامل، أصبح وضع املهام 24املُتخذة يف إطار البند 

 املهام اليت اعُتربت منهتيًة يف هذه ادلورة: (أ)
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دراسة عنارص البياانت اخلاصة مبصنفات حق املؤلف اليتمية واتفاقيات تسميهتا ومقارنهتا  :54املهمة رمق 

؛ واإلبالغ بنتاجئ ادلراسة؛ وتقدمي اقرتاح ST.96يف ظل اقرتاح توس يع معيار الويبو 

إلدراج مصنفات حق  XMLد قاموس بياانت وخمططات تنظر فيه جلنة املعايري إلعدا

 .ST.96املؤلف اليتمية يف معيار الويبو 

 اليت ال يزال العمل علهيا جاراًي: املهام (ب)

دمع املكتب ادلويل عن طريق توفري متطلبات املس تخدمني وتعليقاهتم بشأن الربانمج  :44املهمة رمق 

، ودمع املكتب ادلويل يف املراجعة ST.26احلاسويب للصياغة والتثبت وفقاً للمعيار 

الالحقة للتعلاميت اإلدارية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات، وإعداد التنقيحات الالزمة 

 .ST.26ملعيار الويبو 

اقرتاح ُنايئ لألحداث املفّصةل واقرتاح ُنايئ للوثيقة اإلرشادية فامي يتعلق ببياانت  إعداد :47املهمة رمق 

لرباءات، وإعداد اقرتاح ُنايئ للوثيقة اإلرشادية فامي يتعلق ببياانت الوضع القانوين ل

الوضع القانوين للتصاممي الصناعية، وإعداد توصية بشأن تبادل ماكتب امللكية الصناعية 

 . لبياانت الوضع القانوين للعالمات التجارية

إىل معلومات الرباءات اليت إجراء دراسة اس تقصائية عن حمتوى ووظائف أنظمة النفاذ  :52املهمة رمق 

تتيحها ماكتب امللكية الصناعية للجمهور، فضاًل عن اخلطط املس تقبلية فامي خيص 

ممارساهتا املتعلقة ابلنرش؛ وإعداد توصيات بشأن أنظمة النفاذ إىل معلومات الرباءات 

 اليت تتيحها ماكتب امللكية الصناعية للجمهور.

 ( للمؤرشات اجلغرافية.XMLلغة الرتمزي املوسعة ) تطوير مكوانت خمطط :53املهمة رمق 

القيام مبا ييل بنية وضع معيار للويبو يساعد ماكتب امللكية الصناعية عىل حتسني  :55املهمة رمق 

 "اجلودة يف املنبع" فامي يتعلق بأسامء املودعني:

إجراء دراسة اس تقصائية بشأن اس تخدام ماكتب امللكية الصناعية ألدوات  "1"

 ريف املُودعني وبشأن املشالكت اليت قد ترتبط بذكل،تع

وإعداد اقرتاح بشأن اإلجراءات املس تقبلية الرامية إىل توحيد أسامء املودعني يف  "2"

 واثئق امللكية الصناعية وعرضه عىل اللجنة املعنية مبعايري الويبو للنظر فيه.

  للتواصل بني األهجزة، مع الرتكزي عىل:إعداد توصيات بشأن تبادل البياانت ادلامع :56املهمة رمق 

أو نسق  JSONنسق الرسائل، وهيلك البياانت، وقاموس البياانت بنسق  "1"

XML أو لكهيام؛ 

 (.URIواصطالحات التسمية ملعّرف املوارد املنتظم ) "2"



CWS/6/34 
30 
 

بشأن  مجع معلومات عن متطلبات ماكتب امللكية الصناعية والزابئن؛ وإعداد توصيات :57املهمة رمق 

 التصاوير املرئية اإللكرتونية للتصاممي.

 املهام اليت تضمن اس مترار احلفاظ عىل معايري الويبو: (ج)

 . ST.36التأكد من إجراء املراجعات والتحديثات الالزمة ملعيار الويبو  :38املهمة رمق 

 .ST.66التأكد من إجراء املراجعات والتحديثات الالزمة ملعيار الويبو  :39املهمة رمق 

 .ST.96التأكد من إجراء املراجعات والتحديثات الالزمة ملعيار الويبو  :41املهمة رمق 

 .ST.86التأكد من إجراء املراجعات والتحديثات الالزمة ملعيار الويبو  :42املهمة رمق 

 .ST.37التأكد من إجراء املراجعات والتحديثات الالزمة ملعيار الويبو  :51املهمة رمق 

  تتسم ابس مترار أنشطهتا أو بطابعها اإلعاليم أو هبام معاً:املهام اليت (د)

حتديد جماالت توحيد املقاييس املرتبطة بتبادل البياانت القابةل للقراءة آلياً عىل أساس  :18املهمة رمق 

 (،IP5املرشوعات اليت خططت لها هيئات مثل ماكتب امللكية الفكرية امخلسة )

(، ومنتدى ماكتب التصاممي الصناعية TM5سة )وماكتب العالمات التجارية امخل 

(، واللجنة الكهروتقنية ISOواملنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس )(، ID5امخلسة )

 (، والهيئات األخرى املشهورة املعنية بوضع معايري الصناعة.IECادلولية )

بناء عىل معاهدة  رصد إدراج املعلومات اخلاصة بدخول الطلبات ادلولية املنشورة :23املهمة رمق 

التعاون بشأن الرباءات وعدم دخولها، حسب احلال، يف املرحةل الوطنية )اإلقلميية( يف 

 قواعد البياانت.

مجع التقارير التقنية الس نوية بشأن أنشطة أعضاء جلنة املعايري يف جمال املعلومات  :24املهمة رمق 

صناعية ونرشها )التقرير التقين املتعلقة ابلرباءات والعالمات التجارية والتصاممي ال 

الس نوي بشأن املعلومات املتعلقة ابلرباءات، والتقرير التقين الس نوي بشأن العالمات 

 التجارية، والتقرير التقين الس نوي بشأن التصاممي الصناعية(.

 مراجعة متواصةل ملعايري الويبو. :33املهمة رمق 

 .ST.3بو مراجعة متواصةل ملعيار الوي  :33/3املهمة رمق 

من  7ضامن ما يلزم من حفظ وحتديث لدلراسات الاس تقصائية املنشورة يف اجلزء  :50املهمة رمق 

 .دليل الويبو بشأن املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناعية

 املهام اليت ُأنشئت يف ادلورة السادسة ومل يبدأ العمل بشأُنا: (ه)
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ة لتطوير معايري الويبو وتعزيزها يف املس تقبل، مبا يف ذكل إعداد خريطة طريق مقرتح :58املهمة رمق 

التوصيات املتعلقة ابلس ياسات، يف ضوء زايدة فعالية إنتاج البياانت وتبادلها 

واس تخداهما من ِقبل ماكتب امللكية الفكرية وغريها من األطراف املعنية، مع مراعاة 

 األنشطة التالية:

  ة يف مرفق الوثيقة الوارد 1اس تعراض توصيات اجملموعةCWS/6/3 ابلتعاون ،

 مع فرق العمل املعنية األخرى التابعة للجنة املعايري؛

  الواردة يف مرفق الوثيقة  3واجملموعة  2واس تعراض توصيات اجملموعة

CWS/6/3؛ 

 وترتيب التوصيات حسب األولوية، واقرتاح جدول زمين؛ 

  لكية الفكرية وعىل بياانت واس تكشاف أثر التكنولوجيات الاكحسة عىل إدارة امل

 امللكية الفكرية يف ضوء التنس يق والتعاون.

اس تكشاف إماكنية اس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل يف معليات توفري امحلاية مبوجب  :59املهمة رمق 

حقوق امللكية الفكرية، ومعاجلة املعلومات املتعلقة بعنارص امللكية الفكرية واس تخداهما؛ 

التطورات اليت شهدهتا ماكتب امللكية الفكرية فامي يتعلق ابس تخدام  ومجع معلومات عن

سلسةل الكتل وجتربهتا، وتقيمي معايري الصناعة احلالية بشأن سلسةل الكتل، والنظر يف 

جدواها وإماكنية تطبيقها يف ماكتب امللكية الفكرية؛ ووضع منوذج لتوحيد ُُنُج 

امللكية الفكرية، مبا يف ذكل وضع مبادئ اس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل يف جمال 

توجهيية وممارسات مشرتكة، واس تخدام مصطلحات كإطار يدمع التعاون واملشاريع 

املشرتكة ويثبت حصة املفهوم؛ وإعداد اقرتاح ملعيار جديد للويبو ينطبق عىل تكنولوجيا 

عاجلة سلسةل الكتل يف معليات توفري امحلاية مبوجب حقوق امللكية الفكرية، وم

 املعلومات املتعلقة بعنارص امللكية الفكرية واس تخداهما.

إعداد اقرتاح بشأن ترقمي رمزي العالمات اللفظية والعالمات التصويرية يف معيار الويبو  :60املهمة رمق 

ST.60( وبشأن الرمز اذلي ميكن ختصيصه للعالمات 551، وبشأن جتزئة الرمز ،)

عة من رموز نظام األرق ام املتفق علهيا دولياً يف حتديد البياانت الببليوغرافية املُجمَّ

(INID.) 

 اقرتاح توصيات بشأن الامنذج والصور الثالثية األبعاد. :61املهمة رمق 

 ST.17و ST.15و ST.11و ST.10و ST.8و ST.6اس تعراض معايري الويبو التالية:  :62املهمة رمق 

وين لواثئق امللكية الفكرية، يف ضوء النرش اإللكرت  ST.81و ST.63و ST.18و

 واقرتاح تعديالت لتكل املعايري إذا لزم األمر.
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(، استناداً إىل XMLوضع تصوير مريئ واحد أو أكرث للبياانت بلغة الرتمزي املوسعة ) :63املهمة رمق 

 معايري الويبو اخلاصة بلغة الرتمزي املوسعة ألغراض النرش اإللكرتوين.

 عمل بشأُنا مؤقتاً:املهمتان اللتان توقف ال (و)

إعداد مبادئ توجهيية لتنفّذها ماكتب امللكية الصناعية فامي خيص ترقمي الفقرات،  :43املهمة رمق 

 والفقرات الطويةل، وعرض واثئق الرباءات بشلك منسق.

إعداد توصية بشأن اإلدارة اإللكرتونية لعالمات احلركة أو عالمات الوسائط املتعددة  :49املهمة رمق 

 عمتد معياراً من معايري الويبو.لتُ 

 اجامتعات فرق العمل التابعة للجنة املعايري

فرقة العمل املعنية مبلف : عقدت فرق العمل التالية التابعة للجنة املعايري اجامتعات غري رمسية خالل هذه ادلورة .194

امء، وفرقة العمل املعنية بتصاوير التصاممي، اإلدارة، وفرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين، وفرقة العمل املعنية بتوحيد األس

 .XML4IPوفرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل، وفرقة معل 

 ]ييل ذكل املرفقان[
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(dans l’ordre alphabétique des noms français des États/ 
in the alphabetical order of the names in French of the States) 

ALGÉRIE/ALGERIA 

Hicham BOUTABBA (M.), directeur, Innovation, Institut national algérien de la propriété 
industrielle (INAPI), Ministère de l'industrie et des mines, Alger 

ALLEMAGNE/GERMANY 

Katja BRABEC (Ms.), Information Technology Strategic Planning and International 
Coordination, German Patent and Trademark Office (DPMA), Munich 

Thomas PLARRE (Mr.), Examiner, German Patent and Trademark Office (DPMA), Munich 

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 

Saad ALHUDIBI (Mr.), Head, Patent Information Unit, Patent Information Unit, Saudi Patent 
Office King Abdullaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh 

Amer ALZAHRANI (Mr.), Legal Adviser, Trademarks, General Administration of Trademarks, 
Ministry of Commerce and Investment, Riyadh 

AYIDH ALHARTHI (Mr.), Patent Information Specialist, Patent Information Unit, Saudi Patent 
Office, King Abdullaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh 

ARGENTINE/ARGENTINA 

María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Ministro, Misión Permanente, Ginebra 

AUSTRALIE/AUSTRALIA 

Michael BURN (Mr.), Assistant Director, International ICT Cooperation, IP Australia, Canberra 

Narelle LOVETT (Ms.), Director, Business Operations, IP Australia, Canberra 

AUTRICHE/AUSTRIA 

Carina ZEHETMAIER (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 

BÉLARUS/BELARUS 

Katsiaryna BAIKACHOVA (Ms.), Assistant Director General, National Center of Intellectual 
Property (NCIP), Minsk 

BRÉSIL/BRAZIL 

Rafaela Di GUERRANTE (Ms.), Head of Articulation and Promotion of IP and Innovation/Intern 
at the Permanent Mission of Delbrasomc, Coordination of Articulation and Promotion of IP and 
Innovation, National Institute of Industrial Property of Brasil, INPI-BR/Intern at the Brazilian 
Mission to the WTO, Geneva 

CANADA 

Jean-Charles DAOUST (Mr.), Director, Investments and Program Management, Canadian 
Intellectual Property Office (CIPO), Programs Branch, Innovation, Science and Economic 
Development Canada, Gatineau 
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CHILI/CHILE 

María Catalina OLIVOS (Sra.), Asesora, Departamento Internacional y Políticas Públicas, 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial Ministerio de Economía (INAPI), Santiago 

CHINE/CHINA 

SONG Qing (Mr.), Section Chief, Patent Office, National Intellectual Property Administration, 
PRC (CNIPA), Beijing 

HU Jiwei (Ms.), Deputy Researcher, Patent Office National Intellectual Property Administration, 
PRC (CNIPA), Beijing 

WANG Cheng (Ms.), Deputy Section Chef, Patent Office, National Intellectual Property 
Administration, PRC (CNIPA), Beijing 

COLOMBIE/COLOMBIA 

Julián David RIATIGA IBÁÑEZ (Sr.), Subdirector Técnico de Capacitación, Investigación y 
Desarrollo, Ministerio del Interior - Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA),  
Bogotá D.C. 

CROATIE/CROATIA 

Vesna JEVTIĆ (Ms.), IT Specialist, Information Technology, State Intellectual Property Office of 
the Republic of Croatia (SIPO), Zagreb 

ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 

Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Permanent Mission, Geneva 

ESPAGNE/SPAIN 

Begoña MARTÍNEZ DE MIGUEL (Sra.), Coordinadora de Área de Sistemas y Desarrollo, 
Oficina Española de Patentes y Marcas(OEPM)/División Tecnologías de la Información, 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 

Arti SHAH (Ms.), International Program Manager, Department of Commerce, United States 
Patent and Trademark Office, Alexandria, Virginia 

Tyle AUDUONG (Ms.), Supervisory Trademark Business Operation Specialist for Information 
Resources Systems and Data Quality and Management, Department of Commerce, United 
States Patent and Trademark Office, Alexandria 

Li WANG (Ms.), XML Data Architect (Alternate Representative of US Delegation), Office of 
Chief Information Officer, Department of Commerce, United States Patent and Trademark 
Office, Alexandria 

Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Economic and Science Affairs 
Section, Permanent Mission, Geneva 

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 

Sergey BIRYUKOV (Mr.), Head, Department for Design and Development of Applied 
Information Systems FIPS, Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 

Vladislav MAMONTOV (Mr.), Leading Specialist, International Cooperation Department, Federal 
Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
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Fedor VOSTRIKOV (Mr.), Head, IT Department, Federal Service for Intellectual Property 
(ROSPATENT), Moscow 

Yuri ZONTOV (Mr.), Specialist, Software Department, Federal Service for Intellectual Property 
(ROSPATENT), Moscow 

HONGRIE/HUNGARY 

Janos ERDOSSY (Mr.), Patent Examiner, Patent Department, Hungarian Intellectual Property 
Office (HIPO), Budapest 

Gyongyi SZILVITZKY (Ms.), Head, Receiving and Official Publication Section, Hungarian 
Intellectual Property Office (HIPO), Budapest 

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 

Mohammad DARYAEI (Mr.), Trademark Examiner, State Registration of Deeds and Properties, 
Tehran 

Reza DEHGHANI (Mr.), Counselor, Permanent Mission, Geneva 

INDE/INDIA 

Vijay DOYE (Mr.), Assistant Controller of Patents and Designs, Patent Office, Ministry of 
Commerce and Industry, Government of India, Mumbai 

ITALIE/ITALY 

Cristiano DI CARLO (Mr.), IT Coordinator, Italian Patent and Trademark Office, Ministry of 
Economic Development (UIBM), Rome 

JAPON/JAPAN 

Hiroyuki NISHIBORI (Mr.), Deputy Director, Information Technology Policy Planning Office, 
Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Tokyo 

Yoshiyuki OSABE (Mr.), Deputy Director, Patent Information Policy Planning Office, Japan 
Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Tokyo 

Hiroki UEJIMA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission to UNOG, Grand-Saconnex 

LITUANIE/LITHUANIA 

Deimante IVINSKIENE (Ms.), Document Administrator, Applications Receiving and Document 
Management Division, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius 

Renata RINKAUSKIENE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Joana PIPIRAITE (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 

  



CWS/6/34 
Annex I 
4 
 
MEXIQUE/MEXICO 

Ricardo GALLEGOS MATHEY (Sr.), Coordinador Departamental de Asuntos Multilaterales, 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México 

María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

NORVÈGE/NORWAY 

Jens Petter SOLLIE (Mr.), IPR System Manager, Production and Systems, Patentstyret 
(Norwegian Industrial Property Office) (NIPO), Oslo 

Magne LANGSAETER (Mr.), System Adviser, Production and Systems, Patentstyret 
(Norwegian Industrial Property Office) (NIPO), Oslo 

OMAN 

Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Commerce and Industry, 
Geneva 

PANAMA 

Alfredo SUESCUM, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente ante la 
Organazación Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 

CHOI Eunseok (Mr.), Assistant Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 

KIM Dahyun (Ms.), Assistant Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 

LEE Jumi (Ms.), Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 

Michal VERNER (Mr.), Deputy Director, Patent Information Department, Industrial Property 
Office of the Czech Republic, Prague 

ROUMANIE/ROMANIA 

Adriana ALDESCU (Ms.), Head, Patents Administration Division, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 

Mariana PANDELE (Ms.), Expert, Databases and Information Systems Division, State Office for 
Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 

Julie DALTREY (Ms.), Data Architect, Intellectual Property Office Information Centre, Newport 

SLOVAQUIE/SLOVAKIA 

Zuzana HANČUĽÁKOVÁ (Ms.), Standards and Education Expert, Education and Information 
Department, Industrial Property Office of the Slovak Republic, Banská Bystrica 

SUÈDE/SWEDEN 

Åsa VIKEN (Ms.), Process Owner, Patent Department, Swedish Patent and Registration 
Office (SPRO), Stockholm 

THAÏLANDE/THAILAND 

Kridsada BUDSARA (Mr.), External IT Consultant, Ladkrabang, Bangkok 
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Pajaree UNGTRAKUL (Ms.), Trainee, Permanent Mission of Thailand to the World Trade 
Organization (WTO) and World Intellectual Property Organization (WIPO), Geneva 

TUNISIE/TUNISIA 

Youssef BEN BRAHIM (M.), directeur général, Organisme tunisien des droits d'auteurs et droits 
voisins, Tunis 

II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
 INTERGOUVERNEMENTALES/INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL 
 ORGANIZATIONS  

OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE 
(CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF 
THE GULF (GCC PATENT OFFICE)  

Bassam ALMOHAWES (Mr.), Applications Developer, The Patent Office of Gulf Co-operation 
Council (GCC-PO), The Secretariat General of the Cooperation Council for the Arab States of 
the Gulf 

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)  

François GWODOG (M.), chef, Service Informatique, Yaoundé 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 
(FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO)  

Ahmad MUKHTAR (Mr.), Geneva 

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO)  

Julia KHORUK (Ms.), Principal Specialist, Moscow 

Sergey LAPUSHKIN (Mr.), Head, Search and Retrieval Systems Group, Moscow 

Evgenii TIURIN (Mr.), Deputy Head, Information Support and Publications Division, Moscow 

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  

Fernando FERREIRA (Mr.), Data Standards Coordinator, Information Management, The Hague 

Christian SOLTMANN (Mr.), Product Manager, Patent Data Services, Directorate 5.4.1 
Publication, Vienna 

ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)  

Flora MPANJU (Ms.), Head, Search and Substantive Examination, Intellectual Property Rights, 
Ministry of Justice, Harare 
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UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)   

Alexandre TRAN (Mr.), IT Expert, Digital Transformation Department, Alicante 

Christophe GIMENEZ (Mr.), Team Leader, International Cooperation Department, Alicante 

III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL 
 ORGANIZATIONS  

CONFEDERACY OF PATENT INFORMATION USER GROUPS (CEPIUG)  

Guido MORADEI (Mr.), Delegate, Varese 

PATENT INFORMATION USERS GROUP (PIUG)  

Stephen ADAMS (Mr.), Delegate, Roche 

IV. BUREAU/OFFICERS 

Président/Chair:    Katja BRABEC (Mme/Ms) (ALLEMAGNE/GERMANY) 

Vice-présidents/Vice-Chairs:  Alfredo SUESCUM (M./Mr.) (PANAMA) 

Secrétaire/Secretary:   Young-Woo YUN (M./Mr.) (OMPI/WIPO) 

V. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 
 INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD 
 INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

Francis GURRY, directeur général/Director General 

Yo TAKAGI (M./Mr.), sous-directeur général du Secteur de l’infrastructure mondiale/Assistant 
Director General, Global Infrastructure Sector 

Kunihiko FUSHIMI (M./Mr.), directeur de la Division des classifications internationales et des 
normes, Secteur de l’infrastructure mondiale/Director, International Classifications and 
Standards Division, Global Infrastructure Sector 

Young-Woo YUN (M./Mr.), chef, Section des normes, Division des classifications internationales 
et des normes, Secteur de l’infrastructure mondiale/Head, Standards Section, International 
Classifications and Standards Division, Global Infrastructure Sector 

Edward ELLIOTT (M./Mr.), administrateur chargé de l’information en matière de propriété 
industrielle de la Section des normes, Division des classifications internationales et des normes, 
Secteur de l’infrastructure mondiale/Industrial Property Information Officer, Standards Section, 
International Classifications and Standards Division, Global Infrastructure Sector 

Emma FRANCIS (Mme/Ms.), spécialiste des données de propriété intellectuelle de la Section 
des normes, Division des classifications internationales et des normes, Secteur de 
l’infrastructure mondiale/Intellectual Property Data Expert, Standards Section, International 
Classifications and Standards Division, Global Infrastructure Sector 
 

[ الثاين املرفقييل ذكل  ] 
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 املرفق الثاين

 

 جدول األعامل

 األمانة من إعدادوثيقة 

 افتتاح ادلورة السادسة .1

 وانئيب الرئيسانتخاب الرئيس  .2

 اعامتد جدول األعامل .3

 .انظر هذه الوثيقة

 قرير عن ادلراسة الاس تقصائية بشأن اس تخدام معايري الويبوت .4

 .CWS/6/2 الوثيقةانظر 

 ومعايري الويبو اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت .5

 الاصطناعي اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت واذلاكءالتوصيات الصادرة عن الاجامتع بشأن  (أ)

 .CWS/6/3 انظر الوثيقة

 سالسل الكتل نشاء هممة إلعداد توصيات بشأنإ (ب)

 .CWS/6/4 انظر الوثيقة

 ST.3مراجعة معيار الويبو  .6

 .CWS/6/5 انظر الوثيقة

 عىل اإلنرتنت ربجميةالتطبيق ال  ةواهجمعيار الويبو اجلديد بشأن  .7

 .CWS/6/6 انظر الوثيقة

 XML4IPفرقة معل  .8

 41 عن املهمة رمق XML4IPتقرير فرقة معل  (أ)

 .CWS/6/7انظر الوثيقة 

 ( للمؤرشات اجلغرافيةXMLالرتمزي املوسعة )لغة بشأن  53املهمة رمق  تقرير عن التقدم احملرز يف (ب)

 .CWS/6/8انظر الوثيقة 

 لبياانت اخلاصة ابلوضع القانوين للرباءاتل  (XMLلغة الرتمزي املوسعة )تقرير مرحيل عن  (ج)

 .CWS/6/9انظر الوثيقة 
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 دراسة عنارص البياانت اخلاصة مبصنفات حق املؤلف اليتمية واتفاقيات تسميهتاتقرير عن  .9

 .CWS/6/10ثيقة انظر الو 

 فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين .10

 47عن املهمة رمق  فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوينتقرير  (أ)

 .CWS/6/11انظر الوثيقة 

 ST.27مراجعة معيار الويبو  (ب)

 .CWS/6/12انظر الوثيقة 

 ST.27خّطة تنفيذ ماكتب امللكية الفكرية ملعيار الويبو  (ج)

 .CWS/6/13انظر الوثيقة 

 بياانت الوضع القانوين للرباءات بني ماكتب امللكية الصناعيةبشأن تبادل  معيار الويبو اجلديد اقرتاح (د)

 .CWS/6/14انظر الوثيقة 
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 ST.26معيار الويبو  .11

 44عن املهمة رمق  فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسلتقرير  (أ)

 .CWS/6/15انظر الوثيقة 

 ST.26مراجعة معيار الويبو  (ب)

 .CWS/6/16انظر الوثيقة 

 ST.26خطة تنفيذ ماكتب امللكية الفكرية ملعيار الويبو  (ج)

 ST.26اسويب ملعيار الويبو احلربانمج ال (د)

 .CWS/6/17انظر الوثيقة 

 ST.37معيار الويبو  .12

 51عن املهمة رمق  فرقة العمل املعنية مبلف اإلدارةتقرير  (أ)

 .CWS/6/18انظر الوثيقة 

 ST.37مراجعة معيار الويبو  (ب)

 .CWS/6/19انظر الوثيقة 

 ST.60مراجعة معيار الويبو  .13

 .CWS/6/20انظر الوثيقة 

 نسق التوارخي املوىص به يف معايري الويبو .14

 .CWS/6/21انظر الوثيقة 

 اقرتاح إنشاء معيار للويبو بشأن الامنذج والصور اجملّسمة الواردة يف واثئق امللكية الفكرية .15

 .CWS/6/22انظر الوثيقة 

األحداث املتعلقة إنشاء هممة لتحديث معايري الويبو القامئة بشأن نرش املعلومات عن حقوق امللكية الفكرية و اقرتاح  .16

 القانوين لوضعاب

 .CWS/6/23انظر الوثيقة 

 50عن املهمة رمق  7 فرقة العمل املعنية ابجلزء تقرير .17

 .CWS/6/24انظر الوثيقة 

 52املعلومات املتعلقة ابلرباءات عن املهمة  تقرير فرقة العمل املعنية بنفاذ امجلهور إىل .18

 .CWS/6/25انظر الوثيقة 
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 قة العمل املعنية بتوحيد األسامءفر  .19

 55عن املهمة رمق  عنية بتوحيد األسامءفرقة العمل امل تقرير  (أ)

 .CWS/6/26انظر الوثيقة 

 ألدوات تعريف املُودعني اس تبيان بشأن اس تخدام ماكتب امللكية الفكرية (ب)

 .CWS/6/27قة انظر الوثي

 فرقة العمل املعنية بتصاوير التصاممي .20

 57عن املهمة رمق  فرقة العمل املعنية بتصاوير التصامميتقرير  (أ)

 .CWS/6/28انظر الوثيقة 

 التصاوير املرئية اإللكرتونية للتصاممي الصناعيةاس تبيان بشأن  (ب)

 .CWS/6/29انظر الوثيقة 

ناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات يف املرحةل الوطنية معلومات عن دخول الطلبات ادلولية املنشورة ب  .21

 )اإلقلميية(

 .CWS/6/30انظر الوثيقة 

 التقارير التقنية الس نوية عنتقرير  .22

تقرير املكتب ادلويل عن تقدمي املشورة واملساعدة التقنيتني من أجل تكوين كفاءات ماكتب امللكية الصناعية بناء  .23

 عىل والية اللجنة

 .CWS/6/31يقة انظر الوث 

 النظر يف برانمج معل اللجنة وقامئة هماهما .24

 .CWS/6/32انظر الوثيقة 

 ملخص الرئيس .25

 اختتام ادلورة .26

 الوثيقة[املرفق الثاين و ]هناية 
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