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CWS/7/29 PROV. 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019أأغسطس  14 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السابعة الدورة
ىل  1جنيف، من   2019يوليو  5اإ

 مشروع التقرير
عداد مانة من اإ  الأ

 مقدمة

لهيا فامي ييل ابمس "اللجنة" أأو "جلنة امل .1 عايري"( دورهتا السابعة يف جنيف عقدت اللجنة املعنية مبعايري الويبو )املُشار اإ

ىل  1يف الفرتة من   .2019يوليو  5اإ

واكنت ادلول التالية الأعضاء يف الويبو و/أأو أأعضاء احتاد ابريس واحتاد برن ممثةل يف ادلورة: اجلزائر؛ أأسرتاليا؛ المنسا؛  .2

ش ييل؛ الصني؛ الكونغو؛ كوت ديفوار؛  املتعددة القوميات(؛ الربازيل؛ كندا؛-أأذربيجان؛ بيالروس؛ بلجياك؛ بوليفيا )دوةل

يطاليا؛  رسائيل؛ اإ كوادور؛ مرص؛ السلفادور؛ فنلندا؛ أأملانيا؛ غاان؛ غواتاميل؛ هندوراس؛ هنغاراي؛ الهند؛ اإ كرواتيا؛ تش يكيا؛ اإ

العربية السعودية؛ جاماياك؛ الياابن؛ اكزاخس تان؛ لبنان؛ موريتانيا؛ نيبال؛ نيجرياي؛ الرنوجي؛ عامن؛ الاحتاد الرويس؛ اململكة 

س بانيا؛ السويد؛ اتيلند؛ أأوكرانيا؛ اململكة املتحدة؛ والولايت املتحدة الأمريكية )  (.48س نغافورة؛ اإ

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

(؛ واملنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات ARIPOلميية الأفريقية للملكية الفكرية )(؛ واملنظمة الإق OAPIالفكرية )

(EAPO( ؛ واملكتب الأورويب للرباءات)EPO( ؛ والاحتاد الأورويب)EU ؛ ومكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون)

 (.6) (GCC Patent Office)دلول اخلليج العربية 
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ة التالية يف ادلورة بصفة مراقب: رابطة اخملتصني يف امللكية الفكرية لكوت ديفوار وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومي .4

ASPICI( ؛ وامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية))AIPPI ؛ وكونفدرالية مجموعات مس تخديم املعلومات املتعلقة ابلرباءات)

 .PIUG)) (4)(؛ ومجموعة مس تخديم معلومات الرباءات CEPIUGالأوروبية )

لت الويبو مشاركة س بعة وفود أأو ممثلني من أأقل البدلان منوًا أأو البدلان النامية، وذكل وفقًا للقرار اذلي اختذته  .5 وموَّ

 .2011امجلعية العامة يف عام 

 وترد قامئة املشاركني يف املرفق الأول لهذا التقرير. .6

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

د فرانسس غري، لس يد كونهييكو فوش ميي، ابلنيابة عن املدير العام للويبو، الس يافتتح ادلورة السابعة ا .7

 ابملشاركني. ورحب

 من جدول الأعامل: انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس 2البند 

شارل داوست )كندا( رئيسا لها، والس يد سرييج برييوكوف )الاحتاد -انتخبت جلنة املعايري ابلإجامع الس يد جان .8

 للرئيس. الرويس( انئبا

 وو يون، رئيس قسم املعايري، هممة أأمني ادلورة.-وتوىل الس يد يونغ .9

 مناقشة بنود جدول الأعامل

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

، والوارد يف املرفق الثاين CWS/7/1 PROV.2اعمتدت جلنة املعايري ابلإجامع جدول الأعامل املُقرتح يف الوثيقة  .10

 ر.لهذا التقري

 العروض

مت يف هذه ادلورة وعىل واثئق العمل عرب موقع الويبو الإلكرتوين عىل الرابط  .11 ميكن الاطالع عىل العروض اليت قُد ِّ

 .https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50414التايل: 

 املناقشات والاس تنتاجات والقرارات

رته هيئات الويبو الرئاس   .12 ىل  24ية يف سلسةل اجامتعاهتا العارشة اليت ُعقدت يف الفرتة من وفقًا ملا قر  أأكتوبر  2سبمترب اإ

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

ىل ذكل(، ول يش متل، بصفة خاصة، عىل البياانت ال يت أأدىل هبا أأي من املشاركني، ابس تثناء والتوصيات والآراء وما اإ

د من اس تنتاجات اللجنة أأو ُأبدي فهيا ذكل التحفظ جمددًا بعد  احلالت اليت ُأبدي فهيا حتفظ خبصوص أأي اس تنتاج حمد 

ىل الاس تنتاج.  التوصل اإ
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 ST.3من جدول الأعامل: مراجعة معيار الويبو  4البند 

ىل الوثيقتني .13  .CWS/7/2 ADD.و CWS/7/2 REV. استندت املناقشات اإ

 CWS/7/2 وأأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقتني. ونظرت جلنة املعايري يف الاقرتاحات الواردة يف الوثيقة .14

REV.  واقرتح املكتب ادلويل  .وحتديدًا الاقرتاح املتعلق ابملصادر اجلديدة للمنوذج القصري لأسامء ادلول والأقالمي، هاومرفق

ىل قاعدة بياانت الأمم املتحدة للمصطلحات ISO 3166معيار املنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس )الانتقال من  ( اإ

(UNTERM)  مكصدر للمنوذج القصري لأسامء ادلول يف معيار الويبوST.3 ىل . وفامي يتعلق بأأسامء الأقالمي أأو عند احلاجة اإ

املتحدة، تكون الغلبة للمامرسة املعمول هبا يف الويبو، مبا يبني الابتعاد عن أأسامء ادلول يف قاعدة بياانت مصطلحات الأمم 

 مسية املقدمة من ادلول املعنية.الطلبات الر 

ىل الاس تعاضة عن الإجراء املبسط ملراجعة معيار الويبو  .15 ، ST.3ونظرت جلنة املعايري أأيضا يف الاقرتاح ادلاعي اإ

الفريق العامل املعين ابملعايري والواثئق  -مئة السابقة املعنية بتكنولوجيا املعلوماتاذلي أأنشئ يف ادلورة احلادية عرشة للجنة ادلا

(SCIT/SDWG يف عام )دراج الإجراء اجلديد يف املعيار.2009  ، ورضورة اإ

ىل عدم وجود أأي اعرتاض عىل C.CWS 109وأأشارت جلنة املعايري، نتيجة للمشاورات اليت أأجرهتا عرب التعممي  .16 ، اإ

دراج " لالحتاد الأورويب يف املعيار، ولكن مكتبني للملكية الفكرية طلبا تقدمي حاش ية لتوضيح الغرض من EUرمز جديد " اإ

ىل وجود الرموز القامئة التالية يف معيار الويبو EUالرمز اجلديد "  EPو ST.3: EM" والاس تخدام املناسب هل نظرًا اإ

 .CWS/7/2 ADD.حلاش ية الوارد وصفه يف الوثيقة . ونظرت جلنة املعايري يف الاقرتاح اخلاص ابQZو

 ، اذلي س يدرج يفST.3ووافقت جلنة املعايري عىل اقرتاح الإجراء املبسط اجلديد ملراجعة معيار الويبو  .17

 ر.املرفق الثالث اجلديد للمعيا

، CWS/7/2 REV. ق الوثيقةاملنق ح عىل النحو الوارد يف مرف ST.3ووافقت جلنة املعايري عىل معيار الويبو  .18

دراج حاش ية جديدة رمق  " EP" و"EMبشأأن الرموز املكونة من حرفني " 14ووافقت جلنة املعايري أأيضا عىل اإ

 .CWS/7/2 ADD.عىل النحو املقرتح يف الوثيقة  ST.3" يف معيار الويبو QZ" و"EUو"

 58كنولوجيا املعلومات للمعايري عن املهمة رمق من جدول الأعامل: تقرير فرقة العمل املعنية ابسرتاتيجية ت  5البند 

ىل عرض التقرير املرحيل اذلي قدمه املكتب ادلويل بصفته املرشف عىل فرقة العمل. .19  استندت املناقشات اإ

ىل فرقة العمل، وبدء أأعضاء فرقة 16وأأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون التقرير، مبا يف ذكل تطو ع  .20  مكتبا لالنضامم اإ

العمل بتحديد أأولوية التوصيات مع مراعاة أأفضليات ماكتهبم. وأأحاطت جلنة املعايري علام أأيضا بأأن العديد من أأعضاء فرقة 

 ST.37العمل اقرتحوا وضع معايري جديدة بشأأن ملفات الإدارة للعالمات التجارية والتصاممي الصناعية، مثل معيار الويبو 

دارة الرباءات، وأأشارت  ىل أأن فرقة العمل أأعطت الأولوية ملوضوع تطوير أأداة حتويل نسق بشأأن ملف اإ املشرتكة،  DocXاإ

وأأبلغت اللجنة بأأن فرقة العمل س تعد خريطة طريق اسرتاتيجية لتنظر فهيا اللجنة . اذلي يدمعه العديد من أأعضاء فرقة العمل

 يف دورهتا املقبةل.
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ىل التطوع للعمل مكرشف مشارك لفرقة العمل مع املكتب وجشعت جلنة املعايري ماكتب امللكية الصناعية ع .21

 ادلويل.

 63ورمق  56ورمق  53ورمق  41رمق  )أأ( من جدول الأعامل: تقرير عن املهام 6البند 

ىل الوثيقة  .22  .CWS/7/3 REV.استندت املناقشات اإ

ورمق  56ورمق  53ورمق  41احملرز يف املهام رمق وأأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة ومرفقاهتا، مبا يف ذكل التقدم  .23

وأأشار املكتب لنظام لهاي ونظام الويبو لإدارة امللكية الفكرية.  ST.96. وأأحاطت جلنة املعايري علام خبطط تنفيذ املعيار 63

ىل نسق واحد، وهو املعيار  ىل أأن نظام لهاي يسري عىل طريق الانتقال اإ . 2020مرب ديس 31، حبلول ST.96ادلويل اإ

ىل أأن املعيار  ، سيس تخدم للنرش الإلكرتوين وتبادل البياانت مع الغري يف نظام الويبو ST.96وأأشار املكتب ادلويل أأيضا اإ

 .2020لكية الفكرية حبلول يونيو لإدارة امل 

وسعة وجشعت جلنة املعايري ماكتب امللكية الصناعية عىل املشاركة يف اختبار خمططات لغة الرتمزي امل .24

(XMLاخلاصة ابملصنفات اليتمية املشموةل حبق املؤلف والبياانت اجلغ ).رافية والوضع القانوين للرباءات 

، اقرتح وفد أأملانيا أأن ينفذ عنرص رمز الوضع القانوين يف XMLوبعد النظر يف مرشوع الوضع القانوين للرباءات بلغة  .25

، XML4IP. وأأحاط املكتب ادلويل، بصفته املرشف عىل فرقة معل كنوع معقد ل كأحد متغريات السلسةل XMLلغة 

 ابلقرتاح. علام

اليت ركزت عىل تطوير املكوانت اجلديدة بلغة  53وقدم وفد الاحتاد الرويس عرضا عن التقدم احملرز يف املهمة رمق  .26

XML  .معل  وأأحاطت جلنة املعايري علام بأأن فرقةلإدراج معلومات املؤرشات اجلغرافيةXML4IP  دراج مكوانت اعزتمت اإ

 يف أأكتوبر. ST.96اجلديدة يف الإصدار املقبل للمعيار  XMLلغة 

نشاء مس تودع مركزي خملطط تنفيذ  ST.96وأأحاطت اللجنة علام أأيضا ابملسائل املتعلقة ابلتنفيذ املشرتك للمعيار  .27 واإ

نشاء مس تودع  CWS/7/3ارد يف املرفق الأول للوثيقة وأأعربت عدة وفود عن تأأييدها لالقرتاح الو . ST.96املعيار  اخلاص ابإ

ىل تفضيل التنفيذ املتوافق. مركزي، مع الإشا ىل أأن فرقة معل رة اإ سوف تواصل مناقشة  XML4IPوأأشار املكتب ادلويل اإ

ىل خيارات التنفيذ املطابق واملتوافق. ST.96مسأأةل التنفيذ املشرتك للمعيار   ابلنظر اإ

لزامية مهنا، يف ضوء العنارص  ST.96عنارص املعيار  XML4IPحد الوفود أأن تراجع فرقة معل واقرتح أأ  .28 لتحدد الإ

لزامية احملددة يف مكوانت لغة  ، وأأي د وفدان ST.86و ST.66و ST.36الأقدم: أأي املعايري  XMLاملقابةل ملعايري  XMLالإ

جراء املراجعة هذه  XMLاس تعرضت املعايري الثالث اخلاصة بلغة  XML4IPة معل وأأوحض املكتب ادلويل أأن فرق. فكرة اإ

عداد املعيار  واقرتح املكتب ادلويل أأن تعيد فرقة . XML، مبا يف ذكل احلالت اليت ظهرت فهيا عنارص لغة ST.96عند اإ

 العمل النظر يف لك حاةل من احلالت املذكورة عىل حدة وفقا للمدخالت الواردة من أأعضاء فرقة العمل.

ىل املكتب ادلويل يف مجع س بل التنفيذ اخلاصة بلك مكتب معين للمعيار  .29  ST.96وقدمت جلنة املعايري ادلمع اإ

 ا يف املس تودع املركزي املقرتح.لغرض اس تضافهت
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ىل فرقة معل  .30 عن طريق مقارنهتا  ST.96أأن تس تعرض عنارص املعيار  XML4IPوطلبت جلنة املعايري اإ

، من أأجل حتديد عنارص ST.86و ST.66و ST.36الأقدم: أأي املعايري  XMLاملقابةل ملعايري  XMLمبكوانت لغة 

لزامية. ST.96املعيار   اليت ينبغي أأن تكون اإ

دارة مكوانت  .31 ىل  XMLأأو معايري الويبو الأخرى املتعلقة بلغة  st.96يف املعيار  XMLوفامي يتعلق ابإ اليت تشري اإ

الأخرى،  XMLأأن تبت يف اقرتاح دمج خمططات  XML4IPملكتب ادلويل السامح لفرقة معل ، فقد اقرتح اst.96املعيار 

ىل  36عىل النحو املبني يف الفقرات من   .CWS/7/3 REV. من الوثيقة 38اإ

بقاء مكوانت خمطط  XML4IPووافقت جلنة املعايري عىل أأن ترتك القرار لفرقة معل  .32 ن اكن ينبغي اإ بشأأن ما اإ

XML ىل املعيار  ملعيار مثال،  ST.37يف معيار خمصص، املعيار أأو  ST.96موجودة يف املعيار  ST.96معني يشري اإ

أأن تبلغ ادلورة املقبةل للجنة املعايري عن قراراهتا والتغيريات يف املعيار  XML4IP والمتست اللجنة من فرقة العمل

ST.96 م لغة ومعايري الويبو الأخرى اليت تس تخدXML. 

وأأحاطت جلنة املعايري علام ابمجلهور اجلديد من املطورين ملعايري الويبو وعلقت عىل توفري منتدى جديد لهذا امجلهور  .33

ىل أأن الامتس مدخالت من . مكلحق ملنتدايت فرقة العمل املتاحة عىل الإنرتنت ملاكتب امللكية الصناعية وأأشار أأحد الوفود اإ

ىل أأنه ليس من املهام املولكة للمطورين أأثناء معلية التطويراملطورين قد يكون أأمرا صعبا نظرا  ىل رضورة. اإ آخر اإ  وأأشار وفد أ

 رصد املنتدى من قبل فرقة العمل.

نشاء منتدى جديد للمطورين يك يمتكن املطورون العاملون مع ماكتب امللكية  .34 ووافقت جلنة املعايري عىل اإ

 يري الويبو ذات الصةل.الصناعية من تقدمي تعليقات مبارشة عىل معا

، وأأكدت عدة ST.96للمعيار وأأحاطت جلنة املعايري علام ابقرتاح عقد اجامتعات شهرية ملناقشة التنقيحات احملمتةل  .35

سينقح مرتني كحد أأقىص لك س نة، ابس تثناء  ST.96وأأكد املكتب ادلويل أأن املعيار . وفود الزتاهما ابملشاركة يف الاجامتعات

 .الطارئة، حس امب اتفق عليه يف ادلورة السادسة للجنة املعايريالإصدارات 

وأأحاطت جلنة املعايري علام بأأن املكتب ادلويل . اجامتعات شهرية XML4IPوأأيدت اللجنة فكرة عقد فرقة معل  .36

 س يقرتح اترخيا ووقتا منتظمني لالجامتعات.

ىل توس يع نطاق املعيا .37 من "امللكية الصناعية" ليصبح "امللكية الفكرية" نظرا  ST.96ر وأأحاطت اللجنة علام ابحلاجة اإ

 حق املؤلف اليتمية. ملصنفات XMLلإدراج مكوانت خمطط 

 1يف  ST.96، مبا يف ذكل الإصدار املقبل للمعيار XML4IPوأأحاطت جلنة املعايري علام خبطة معل فرقة معل  .38

 .2019أأكتوبر 

، لأن فرقة معل 63ف فرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي ابملهمة رمق أأن تلك XML4IPوطلبت فرقة معل  .39

XML4IP  س تتناول مضمون لغةXML يف حني أأن عرض لغة ،XML  .هو أأنسب لفرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي 

 لفرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي. 63وأأحالت جلنة املعايري املهمة رمق  .40
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 الأعامل: اقرتاح بشأأن معيار الويبو بشأأن واهجة التطبيق الربجمية عىل الإنرتنت )ب( من جدول 6البند 

ىل الوثيقة  .41  ومرفقهيا الأول والثاين. CWS/7/4استندت املناقشات اإ

من الوثيقة  9و 7وأأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة ومرفقهيا، ول س امي التقدم احملرز املذكور يف الفقرتني  .42

CWS/7/4.ىل فائدته  . وأأعرب عدد من الوفود عن تأأييده لهذا املعيار اجلديد وأأشار اإ

ن مواصفات أأول نسخة  .43 وأأحاطت جلنة املعايري علام، عىل وجه اخلصوص، بأأن التنقيح الأخري ملرشوع املعيار تضم 

وع معيار واهجة التطبيق الربجمية عىل (، ورد مكلحق للمرفق الرابع ملرش DocList) لمنوذج واهجة برجمة التطبيقات، يف نسق

وأأبلغ املكتب . (OPDوقد اس تلهم هذا المنوذج من أأحد اخلدمات الش بكية الراهنة اخلاصة مبلف البوابة الواحدة ). الإنرتنت

( س يكون املثال الوحيد عىل اخلدمة الش بكية DocListوافقت عىل أأن يكون ملف ) XML4IPادلويل بأأن فرقة معل 

آخر هو املس توحا طار املعيار اجلديد، ووافقت فرقة العمل عىل الرتكزي عىل مرشوع رائد أ ة من ملف البوابة الواحدة مضن اإ

 . واهجة التطبيق الربجمية عىل الإنرتنت: الوضع القانوين للرباءات

هجة التطبيق الربجمية عىل وعرض الوفد الأسرتايل التقدم اذلي أأحرزه يف تقدمي املثال المنوذيج الثاين ملرشوع معيار وا .44

ىل أأن املثال المنوذيج س يقدم يف لك من مواصفات واهجات برجمة التطبيقات  الإنرتنت: الوضع القانوين للرباءات. وأأشار اإ

، وس يجيب بنسق RESTful (RAML)ولغة المنذجة لواهجات برجمة التطبيقات عىل الويب القامئة عىل ( OASاملفتوحة )

XML  للمعيارST.96  أأو محوةل بنسقJSON . 

ىل أأن منتجات الويبو وخدماهتا ستنفذ مرشوع معيار الويبو بشأأن واهجة التطبيق الربجمية عىل  .45 وأأشار املكتب ادلويل اإ

وأأبلغ املكتب . فعىل سبيل املثال، طبق مثبت أأداة الويبو للتسلسل وفقا ملرشوع املعيار املذكور. الإنرتنت يف املس تقبل

ىل نتاجئ ادلويل اللج  نة بأأن مرشوع املعيار املنقح سيس تخدم يف تطوير واهجة التطبيق الربجمية لنظام الويبو للنفاذ املركزي اإ

 .2019( يف عام DocContent( و)DocList( عرب الرشوع يف تطوير واثئق )CASEالبحث والفحص )

ة التطبيق الربجمية اجلديدة يف منتجاته وأأحاطت جلنة املعايري علام خبطط املكتب ادلويل لتنفيذ معيار واهج .46

وخدماته، وجشعت ماكتب امللكية الصناعية عىل املشاركة يف اختبار واهجة برجمة التطبيقات الربجمية اجلديدة لنظام 

(CASE.عند تنفيذها ) 

سهامات اخلرباء يف جمال اخلدمات الش بكية رضورية لوضع الصيغة الهنائي .47  . ة ملرشوع املعياروذكر املكتب ادلويل أأن اإ

 وجشعت جلنة املعايري ماكتب امللكية الصناعية عىل التعليق عىل مرشوع املعيار املعدل ومرفقاته اجلديدة. .48

دارة املهمة رمق  XML4IPومبا أأن فرقة العمل  .49 نشاء فرقة معل جديدة 56يه اليت تتوىل اإ ، فقد اقرتح املكتب ادلويل اإ

رين ذوي املعرفة بتطوير واهجات برجمة  لإدارة هذه املهمة للسامح مبشاركة خرباء من ماكتب امللكية الفكرية وجممتع املطو 

 .نظرا لتغيري الفرقة املرشفة عىل املهمة 56مراجعة املهمة رمق  XML4IPالتطبيقات عىل الإنرتنت. واقرتحت فرقة معل 
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 ييل:، لتصبح كام 56ووافقت اللجنة أأيضا عىل تعديل املهمة رمق  .50

عداد توصيات بشأأن تبادل البياانت ادلامع للتواصل بني الأهجزة، مع الرتكزي عىل ما ييل: " " تيسري تطوير 1"اإ

ىل موارد امللكية الفكرية؛ " "   وتوفري املفردات التجارية وهيألك البياانت املناس بة؛ 2اخلدمات الإلكرتونية اليت تنفذ اإ

ن تنفيذ " وتوفري حالت القضااي التجارية بشأأ 4( للموارد؛ "URIاملنتظم )" واصطالحات التسمية ملعرف املوارد 3"

 خدمات الش بكة العاملية."

نشاء فرقة معل جديدة ابمس "فرقة العمل املعنية بواهجة التطبيق الربجمية" وعىل  .51 ووافقت جلنة املعايري عىل اإ

س ناد املهمة رمق   لفرقة العمل املذكورة. 56اإ

ىل ترش يح خرباهئا املعنيني وطلبت جلنة ا .52 ىل الأمانة أأن تصدر تعمامي تدعو فيه ماكتب امللكية الصناعية اإ ملعايري اإ

بتطوير واهجة التطبيق الربجمية عىل الإنرتنت للمشاركة يف فرقة العمل اجلديدة املعنية بواهجة التطبيق الربجمية 

 وفود عن رغبهتا يف املشاركة يف فرقة العمل.  وأأعربت عدة. اجلديدة، والتطوع للعمل مكرشف عىل فرقة العمل

وطلبت جلنة املعايري من فرقة العمل املعنية بواهجة التطبيق الربجمية تقدمي اقرتاح هنايئ بشأأن املرشوع اجلديد  .53

 للمعيار يف ادلورة الثامنة للجنة.

لكرتوين لبذل هجود تعاونية أأو  .54 نشاء منتدى اإ سع نطاقا بني فرق العمل املنشأأة ووافقت جلنة املعايري عىل اإ

ىل موارد امللكية الفكرية.  حديثا واملطورين العاملني يف تطوير واهجات التطبيق الربجمية للوصول اإ

 ( JSON)ج( من جدول الأعامل: اقرتاح بشأأن مواصفات ) 6البند 

ىل الوثيقة  .55  . CWS/7/5استندت املناقشات اإ

وذكرت أأن عددا مزتايدا من ماكتب امللكية الفكرية رشع يف اس تخدام . مون الوثيقةوأأحاطت جلنة املعايري علام مبض .56

صدار توصيات دلمع التواصل مع ماكتب امللكية JSONنسق ) ىل اإ ىل احلاجة اإ ( لنرش البياانت، وأأشار املكتب ادلويل اإ

مناقشة بشأأن صياغة معيار جديد  XML4IPومراعاة لهذه الاحتياجات اجلديدة، بدأأت فرقة معل . الفكرية يف هذا النسق

نشاء هممة جديدة. JSONلنسق ) طار ملواصةل هذه الأعامل من قبل فرقة العمل، اقرتح املكتب ادلويل اإ  (. ومن أأجل توفري اإ

ىل أأن املرشوع اجلديد ملعيار الويبو بشأأن نسق ) .57 ( ل يعىن فقط ابلرباءات والعالمات JSONوأأشار املكتب ادلويل اإ

ىل "امللكية IPولكن الاختصار ). والتصاممي الصناعية، مثل حق املؤلف للمصنفات اليتمية التجارية ( يف املعيار املقرتح يشري اإ

ىل "امللكية الصناعية" فقط. الفكرية"  ل اإ

 وأأنشأأت جلنة املعايري هممة جديدة ابلوصف الآيت: .58

عداد اقرتاح بشأأن التوصيات اخلاصة مبوارد نسق ترقمي عنا ( اليت تتوافق مع املعيار JSONرص جافاسكريبت )"اإ

ST.96"يك يس تخدم النسق لإيداع املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية ومعاجلهتا و/أأو نرشها و/أأو تبادلها ،. 
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ىل فرقة معل  .59 وجشعت اللجنة ماكتب امللكية الفكرية عىل  XML4IP. Theوأأس ندت اللجنة املهمة اجلديدة اإ

(. وجشعت جلنة املعايري أأيضا املاكتب عىل املشاركة يف مناقشة JSON املرشوع العميل ملواصفات)التعليق عىل

ىل فرقة معل JSON( واختبار خمطط )JSONمواصفات )  .XML4IP( وتقدمي تعليقاهتا اإ

ىل فرقة معل  .60 م اقرتاحًا هنائيًا للمعيار اجلديد اخلاص ب  XML4IPوطلبت جلنة املعايري اإ ( JSONنسق)أأن تُقد ِّ

 ليك تنظر فيه اللجنة يف دورهتا الثامنة.

  59)أأ( من جدول الأعامل: تقرير عن املهمة رمق  7البند 

ىل الوثيقة  .61  فرقة العمل، أأسرتاليا وعرض من املرشفني املشاركني عىل CWS/7/6استندت املناقشات اإ

 الرويس. والاحتاد

وطريقة العرض وجشعت املاكتب عىل املشاركة يف املناقشات اليت جترهيا  وأأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة .62

 فرقة العمل املعنية بسالسل الكتل.

اذلي دعت فيه ماكتب  C.CWS.108، التعممي 2018وأأحاطت جلنة املعايري علام بأأن الأمانة أأصدرت، يف نومفرب  .63

ىل ترش يح ممثلهيا يف فرقة العمل املعنية  مكتبا عىل التعممي. 13ورد . بسالسل الكتل امللكية الفكرية اإ

اًن لفائدة أأعضاء فرقة يا، أأعد املكتبان املرشفان املشاراكن عىل فرقة العمل واملكتب ادلويل اس تب 2019ويف يناير  .64

م." العمل من أأجل "مجع معلومات عن التطورات اليت شهدها أأعضاء فرقة العمل فامي يتعلق ابس تخدام سلسةل الكتل وجتربهت

ىل اس تكامل هذه الاس تبيان يف فرباير  ىل نتاجئ الاس تبيان، . 2019ودعي أأعضاء فرقة العمل اإ وقامت فرقة العمل، استنادا اإ

ىل مزيد من العملبصياغة  من الوثيقة  8ومع مراعاة النتاجئ املبينة يف الفقرة . بيان نطاق املعيار وحددت اجملالت اليت حتتاج اإ

CWS/7/6 59فرقة العمل املعنية بسالسل الكتل تنقيح وصف املهمة رمق ، اقرتحت. 

، وأأدخلت 2019مايو  1وأأحاطت جلنة املعايري علام بأأن العمل الإضايف نوقش يف الاجامتع املبارش لفرقة العمل يف  .65

رشوع املعيار ومواءمته ووافقت فرقة العمل عىل تنقيح جدول احملتوايت اخلاص مب  . عدة تعديالت عىل الواثئق السابقة اذلكر

( بشأأن تكنولوجيا سالسل الكتل وتكنولوجيات السجالت املوزعة، وحتسني حالت اس تخدام ISO TC/307مع املعيار )

 سالسل الكتل، واس تكشاف بيئة تعاونية للتفاعل مع خرباء سالسل الكتل يف القطاع اخلاص.

ىل أأن معظم الابتاكرات املتعلق .66 ة بسالسل الكتل تنشأأ عن القطاع اخلاص، وذلا ينبغي أأن حترص وأأشار أأحد الوفود اإ

وينبغي أأن تواصل ماكتب امللكية . ماكتب امللكية الفكرية عىل عدم وضع العراقيل أأمام تطويرات القطاع اخلاص يف اجملال

 ل الكتل. الفكرية رصد حالت الاس تخدام احملمتةل لسالسل الكتل ومناقشة تكل القضااي مع مطوري منصات سالس
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وبيان النطاق املوحد كام قدمه املرشفان  59ووافقت جلنة املعايري عىل اقرتاح مراجعة وصف املهمة رمق  .67

 ويرد فامي ييل وصف املهمة اجلديدة وبيان النطاق:  .املشاراكن

 :59الوصف املعدل للمهمة رمق 

ماكنية اس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل يف معليا ت توفري امحلاية مبوجب حقوق امللكية "اس تكشاف اإ

 الفكرية، ومعاجلة املعلومات املتعلقة بعنارص امللكية الفكرية واس تخداهما؛

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

ماكنية تطبيقها يف ماكتب وجتربهتا، وتقيمي معايري الصناعة احلالية بشأأن سلسةل الكتل، و  النظر يف جدواها واإ

 امللكية الصناعية؛

ووضع مناذج مرجعية لس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل يف جمال امللكية الفكرية، مبا يف ذكل وضع مبادئ 

طار يدمع التعاون واملشاريع املشرتكة ويثبت حصة  توجهيية وممارسات مشرتكة، واس تخدام مصطلحات اكإ

 املفهوم؛

طار النظام واإ  عداد اقرتاح بشأأن معيار جديد للويبو يدمع التطبيق احملمتل لتكنولوجيا سلسةل الكتل يف اإ

 الإيكولويج للملكية الفكرية". 

 بيان النطاق: 

دارة بياانت امللكية  ىل اإ ىل توجيه ماكتب امللكية الفكرية واملنظامت الأخرى اليت حتتاج اإ "هيدف هذا املعيار اإ

والغرض من اس تخدام هذا املعيار هو  . ا ومعاجلهتا وتبادلها ونرشها ابس تخدام سلسة الكتلالفكرية وختزيهن

تبس يط معلية تنفيذ سلسةل الكتل وترسيعها بطريقة قابةل للتشغيل املتبادل داخل النظام الإيكولويج للملكية 

 الفكرية".

 ل الكتل )ب( من جدول الأعامل: تقرير عن حلقة العمل املعنية بسالس 7البند 

ىل تقرير شفهيي قدمه املكتب ادلويل. .68  استندت املناقشات اإ

وأأحاطت جلنة املعايري علام بأأن املكتب ادلويل اس تضاف حلقة معل بشأأن سالسل الكتل وامللكية الفكرية يف الفرتة  .69

ن الغرض من حلقة العمل ، عىل النحو املتفق عليه يف ادلورة السادسة للجنة املعايري. واك2019أأبريل  30و 29يويم 

اس تكشاف أأدوار مناس بة للقطاعني العام واخلاص يف الاس تخدامات احملمتةل لسالسل الكتل يف النظام الإيكولويج للملكية 

وتناول اليوم الأول . الفكرية، ومناقشة جمالت توحيد املقاييس احملمتةل لبياانت امللكية الفكرية فامي يتعلق بسالسل الكتل

لعامة واس تخدام سالسل الكتل، وتناول اليوم الثاين اس تخدام سالسل الكتل يف امللكية الفكرية. وحرض حلقة السامت ا

مشاراك، ومهنم خرباء يف سالسل الكتل وخرباء يف امللكية الفكرية من القطاع اخلاص، فضال عن  150العمل أأكرث من 

 والأوساط الأاكدميية واملنظامت احلكومية ادلولية. الأطراف املهمتة من ماكتب امللكية الفكرية وقطاع الصناعة
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 وأأحاطت اللجنة علام ابلتوصيات الصادرة عن حلقة العمل، مبا يف ذكل: .70

الرتكزي عىل توحيد مقاييس بياانت امللكية الفكرية اليت يتعني ختزيهنا عىل سالسل الكتل بدل من حماوةل  -

 توحيد اخملزون التكنولويج؛

( والاحتاد ISOلهيئات الأخرى املعنية بتوحيد املقاييس، مثل املنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس )والعمل مع ا -

 (؛ITUادلويل لالتصالت )

التعاون مع امجلاعات التقنية القامئة املعنية بسالسل الكتل للتأأكد من أأن املعايري اليت تضعها الويبو مفيدة  -

 ومواءمة لتنفيذ سالسل الكتل؛  

امل مع مجموعة واسعة النطاق من خرباء سالسل الكتل من خالل املنصات القامئة اليت يس تخدهما جممتع والتع -

 (؛GitHubاخلرباء، مثل منصة )

ذ تعمتد العديد من تطبيقات سالسل  - دارة الهوية مشلكة صعبة تتجاوز عامل امللكية الفكرية. اإ دراك أأن اإ واإ

دارة سالسل الإمدادات، والع دارة الهوية؛الكتل، مثل اإ  قود اذلكية، وجسالت املمتلاكت، عىل شلك من أأشاكل اإ

جياد حل مس تقل للهوية يعمل يف حدود النظام  - دارة الهوية، بدل من اإ العمل مع جممتع أأوسع ملعاجلة قضااي اإ

 الإيكولويج للملكية الفكرية فقط؛

 وضامن قابلية التشغيل املتبادل بني نظم سالسل الكتل؛ -

يالء ا -  هامتم ملسائل احلومكة، ل س امي فامي يتعلق ابلهوية وقابلية التشغيل املتبادل.واإ

ىل أأن حلقة العمل قدمت معلومات قمية عن سالسل الكتل لأغراض امللكية الفكرية، واكنت  .71 وأأشارت عدة وفود اإ

 .59مفيدة جدا لفرقة العمل املعنية بسالسل الكتل يف الاضطالع ابملهمة رمق 

  55أأ( من جدول الأعامل: تقرير عن املهمة رمق ) 8البند 

ىل الوثيقة  .72  .CWS/7/7استندت املناقشات اإ

 وأأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة مبا يف ذكل املعلومات املتعلقة ابلس تبيان وحلقة العمل. .73

ماكتب امللكية الفكرية لأدوات تعريف  وأأحاطت جلنة املعايري علام بأأن الأمانة قد معمت اس تبياان بشأأن اس تخدام .74

مكتبا عىل الاس تبيان، عىل  25، عىل النحو املتفق عليه يف ادلورة السادسة للجنة املعايري. وأأجاب 2018املودعني يف نومفرب 

طار البند CWS/7/8النحو املوجز يف الوثيقة   )ب( من جدول الأعامل. 8. ونوقش تقرير عن نتاجئ الاس تبيان يف اإ

، 2019مايو  3و 2وأأحاطت جلنة املعايري علام بأأن املكتب ادلويل اس تضاف حلقة العمل بشأأن توحيد الأسامء يويم  .75

وحرض الورشة ثالثون مشاراك، ومهنم ممثلو ماكتب امللكية الفكرية، ومس تخدمو معلومات امللكية . يف مقر الويبو يف جنيف

طار . لقطاع اخلاص، والباحثون الأاكدمييونالفكرية، وموردو بياانت امللكية الفكرية من ا ونوقش تقرير عن حلقة العمل يف اإ

 )ج( من جدول الأعامل. 8البند 
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وترد نتاجئ . وعقب لك يوم من أأايم حلقة العمل، عقدت فرقة العمل املعنية بتوحيد الأسامء اجامتعات ملناقشة النتاجئ .76

طار البند   جدول الأعامل يف هذه الوثيقة.)ج( من  8اجامتعات فرقة العمل يف اإ

 55وبعد اس تكامل الاس تبيان بشأأن اس تخدام أأدوات تعريف املودعني، اقرتحت فرقة العمل تنقيح وصف املهمة رمق  .77

جراء الاس تبيان. زاةل الصياغة بشأأن اإ  ابإ

آن كام ييل: ، اذلي أأصبح نصه55ووافقت جلنة املعايري عىل الوصف املنقح للمهمة رمق  .78  ال

"الاعزتام بوضع معيار للويبو يساعد ماكتب امللكية الصناعية عىل حتسني" اجلودة يف املنبع" فامي يتعلق بأأسامء 

ىل توحيد أأسامء املودعني يف واثئق امللكية الصناعية وعرضه  عداد مقرتح ابلإجراءات املس تقبلية الرامية اإ املودعني؛ واإ

 يه."  عىل اللجنة املعنية مبعايري الويبو للنظر ف 

وطلبت جلنة املعايري من فرقة العمل املعنية بتوحيد الأسامء تقدمي اقرتاح بشأأن الإجراءات املقبةل للنظر فيه يف  .79

 دورهتا الثامنة.

)ب( من جدول الأعامل: نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأأن اس تخدام ماكتب امللكية الفكرية لأدوات تعريف  8البند 

 املودعني 

ىل الوثيقة  استندت .80  .CWS/7/8املناقشات اإ

م . وأأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة مع نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية والتحليل اذلي أأجراه املكتب ادلويل .81 وقد 

كرية قد ولحظت جلنة املعايري أأن تبادل أأدوات التعريف بني ماكتب امللكية الف. ثالثة وعرشون مكتًبا ردوًدا عىل الاس تبيان

يكون صعبا لأن ثليث املاكتب ل يعزتم نرش أأو تبادل أأدوات التعريف لأس باب من قبيل قواعد اخلصوصية أأو اس تخدام 

وأأجابت بعض املاكتب بأأهنا تواجه صعوابت يف تنفيذ . أأدوات التعريف اليت ل ميكن نرشها )مثل أأرقام جوازات السفر(

ىل أأن . و متطلبات تكنولوجيا املعلوماتأأدوات التعريف بسبب القيود القانونية أأ  وأأشار مثانون يف املائة من اجمليبني اإ

لهيم آخر )الأسامء . اس تكشاف اس تخدام أأدوات التعريف يشلك أأولوية عالية أأو متوسطة ابلنس بة اإ ومل حيظ أأي خيار أ

 %.50القياس ية والأسامء املوحدة والقواميس( عىل أأكرث من 

وأأشار املكتب . للنظر فهيا CWS/7/8للجنة بأأن الردود الفردية وامجلاعية نرشت مع الوثيقة وأأبلغ املكتب ادلويل ا .82

دخال  ضافة رسوم بيانية واإ ث من أأجل زايدة سهوةل قراءة الواثئق ابإ ىل أأن نتاجئ الاس تقصاء والردود امجلاعية س تحد  ادلويل اإ

 .تغيريات حتريرية طفيفة يف املنشور الهنايئ

رشاك مودعي الطلبات يف أأي أأنشطة تتعلق بتوحيد الأسامء، لأن العديد من القضااي س تعاجل وطلب أأحد ا .83 لوفود اإ

 عىل حنو أأفضل عىل مس توى مودعي الطلبات.

ىل جانب الردود الفردية وامجلاعية عىل موقع  .84 ىل املكتب ادلويل نرش نتاجئ الاس تبيان اإ وطلبت جلنة املعايري اإ

 ليات التحديث املذكورة أأعاله.الويبو فور الانهتاء من مع 
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 )ج( من جدول الأعامل: تقرير عن حلقة العمل املعنية بتوحيد الأسامء  8البند 

ىل تقرير شفهيي قدمه املكتب ادلويل. .85  استندت املناقشات اإ

أأشار التقرير و . 2019مايو  2و 1وأأحاطت اللجنة علام بنتاجئ حلقة العمل املعنية بتوحيد الأسامء اليت عقدت يويم  .86

دخال تغيريات عىل طريقة تعاملها مع السجالت  ىل أأن ماكتب امللكية الصناعية تواجه حتدايت كثرية يف اإ بشلك خاص اإ

وحتد  الرشوط القانونية والاستامثرات يف تكنولوجيا املعلومات والمتويل وغري ذكل من  . القانونية الرمسية لبياانت املودعني

ومن التعقيدات  . د من املاكتب عىل توحيد أأسامء املودعني أأو اس تخدام أأدوات تعريف املس تخدمنياملسائل من قدرة العدي

زاء توحيد الأسامء أأو أأدوات  الأخرى أأن الاس تخدامات اخملتلفة لبياانت املودعني ميكن أأن تتطلب اتباع هنج خمتلفة اإ

 التعريف، وأأن التكنولوجيا تتطور برسعة كبرية.

لهيا حلقة العمل، ويه:وأأحاطت اللجن .87  ة علام أأيضا ابلنتاجئ الأخرى اليت خلصت اإ

هناك عىل الأقل فريقان خمتلفان للك مهنام احتياجات خمتلفة يف جمال توحيد الأسامء، وهام: موظفو مجع  -

ودعني واحلفاظ البياانت يف ماكتب امللكية الفكرية، اذلين يتعني علهيم مجع السجالت القانونية للبياانت املقدمة من امل

 فهيم مزودو البياانت واحملللون(؛علهيا، واملس تخدمون الهنائيون )مبن 

ومجع بياانت عالية اجلودة واحلفاظ علهيا يف ماكتب امللكية الفكرية هو أأمر ابلغ الأمهية يك يعمل أأي حل هنايئ  -

كرية، ولكنه يتطلب الزتامات كبرية عىل ويعود ذكل عىل امجليع ابلفائدة يف معاجلة بياانت امللكية الف. بشلك حصيح

وجتري العديد من ماكتب امللكية الفكرية حاليا مشاريع لتنظيف البياانت من أأجل . موارد ماكتب امللكية الفكرية

 حتسني نوعية بياانهتا؛

 ؛ول وجود حللول "مثالية" ملواءمة الأسامء أأو أأدوات التعريف، تليب احتياجات خمتلف أأنواع التحليل -

ىل معاجلة املسائل  - املتعلقة ابلبياانت وقد تس تفيد ماكتب امللكية الفكرية من مناقشة الاسرتاتيجيات الرامية اإ

 فامي بيهنا؛

ولس تخدام أأدوات تعريف مودعي طلبات امللكية الفكرية وأأحصاهبا مزااي عديدة حممتةل، ومهنا أأن تكون هذه  -

ىل أأن أأدوات التعريف تطرح العديد  . ةل أأكرببسهوالأدوات مس تقةل وتعاجلها الآلت  ولكن، أأشار املشاركون أأيضا اإ

 من التحدايت عىل ماكتب امللكية الفكرية؛

ذ يتسم تطوير نظام لأدوات التعريف وصيانته ابلتعقيد والتلكفة الباهظة، ل يف نفقات تكنولوجيا املعلومات  - اإ

ىل السلطة . للحفاظ عىل بياانت نظيفةحفسب، بل أأيضا يف احلومكة والإجراءات الالزمة  وتفتقر بعض املاكتب أأيضا اإ

 القانونية أأو القدرات املعلوماتية الالزمة لتنفيذ أأدوات التعريف.

ووافقت فرقة . وعلمت اللجنة بأأن فرقة العمل انقشت، بعد حلقة العمل، املسائل املتعلقة بتحديد اخلطوات املقبةل .88

دخال تغيري  ات كبرية عىل نظم مجع البياانت يف ماكتب امللكية الفكرية غري ممكن بسبب القيود التقنية العمل عىل أأن اإ

ولكن نظرا لختالف احتياجات ماكتب . وقد برز حتسني نوعية البياانت اجملمعة كهدف مشرتك بني الأعضاء. والقانونية

أأو خوارزميات برجمية مشرتكة يف هذا الوقت. ول يزال  امللكية الفكرية وبيئاهتا، رأأت فرقة العمل أأنه ل معىن لوضع أأدوات
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ووافقت فرقة العمل . تطوير أأدوات التعريف العاملية من اجملالت املثرية لالهامتم، ولكن يبدو صعبا وملكفا ودون فوائد مؤكدة

 عىل مواصةل اس تكشاف اخلطوات املقبةل احملمتةل بشأأن أأدوات تعريف املودعني.

نشاء منتدى للماكتب من أأجل تبادل الاسرتاتيجيات الرفيعة وأأحاطت جلنة  .89 املعايري علام بأأن فرقة العمل اتفقت عىل اإ

عداد مواد للتوعية مبسائل جودة البياانت، ووضع توجهيات للماكتب ومودعي  املس توى بشأأن تنظيف بياانت الأسامء، واإ

 الطلبات بشأأن ممارسات البياانت.

  61قرير فرقة العمل املعنية ابلامنذج والصور ثالثية الأبعاد عن املهمة رمق من جدول الأعامل: ت 9البند 

ىل الوثيقة  .90  .CWS/7/9استندت املناقشات اإ

وأأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة وخطة معل فرقة العمل املعنية ابلامنذج والصور ثالثية الأبعاد، وجشعت  .91

واس تعرضت اللجنة الاس تبيان املقرتح ملاكتب امللكية . اركة يف مناقشات فرقة العمل املذكورةماكتب امللكية الفكرية عىل املش

 الصناعية بشأأن الامنذج والصور الثالثية الأبعاد.

ىل "القوانني" يف السؤال  .92 ل رد املاكتب مجيع أأنواع ليك يشم 1.3واقرتح أأحد الوفود تغيري "قوانني الرباءات" اإ

 الفكرية. امللكية

ىل "براءات" يف الاس تبيان، لأن اخليارات الأخرى لالإجابة يه  .93 واقرتح أأحد الوفود تغيري خيار الإجابة "اخرتاعات" اإ

 أأنواع من امللكية الفكرية.

جابة واحد، لأن ردود املكتب يرحج أأن تكون واحدة لالك  .94 واقرتح أأحد الوفود مجع مناذج املنفعة والرباءات يف خيار اإ

 اخليارين.

جابة منفصل عن أأنواع الرباءات الأخرى،  .95 ضافة براءات للجزيئات الكمييائية والبيولوجية كخيار اإ واقرتح أأحد الوفود اإ

ىل متطلبات خمتلفة للامنذج الثالثية الأبعاد اليت يقدهما املودعون.   لأن تكل التكنولوجيات قد حتتاج اإ

ىل أأن عبارة "الامنذج والصو  .96 . ر الثالثية الأبعاد" قد تسبب اللبس لأن الصور ثنائية البعد عادةً وأأشارت عدة وفود اإ

وأأعربت الوفود عن قلقها من أأن ماكتب امللكية الفكرية املشاركة يف ادلراسة الاس تقصائية قد جتيب عىل أأساس الصور 

ضافة عبارة  الثنائية البعد اليت متثل أأش ياء ثالثية الأبعاد بدل من الصور اليت تكون ثالثية الأبعاد. وذلكل اقرتحت الوفود اإ

ىل مرسد الاس تبيان: "الصور  ضافة التعريف التايل اإ "ثالثية الأبعاد" أأمام لكمة "صورة" يف مجيع أأجزاء الاس تبيان، واإ

يه الصور اليت متثل أأش ياء معروضة يف ثالثة أأبعاد )الطول والعمق والارتفاع(، مثل الصور اجملسمة  -الثالثية الأبعاد 

ىل ذكل".واجمل   سامت، وما اإ

ىل ماكتب امللكية الصناعية بشأأن اس تخدام الامنذج الثالثية  .97 ووافقت جلنة املعايري عىل الاس تبيان املوجه اإ

 مع التعديالت املذكورة أأعاله عىل النحو التايل:  CWS/7/9الأبعاد والصور الثالثية الأبعاد، والوارد يف مرفق الوثيقة 

ىل "القوانني" يف السؤال تغيري "قوانني الربا - ل رد املاكتب مجيع أأنواع ليك يشم 1.3ءات" اإ

 الفكرية؛ امللكية
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ىل "براءات" يف لك أأجزاء الاس تبيان، لأن اخليارات الأخرى  - وتغيري خيار الإجابة "اخرتاعات" اإ

جابة يه أأنواع من امللكية الفكرية؛  لالإ

جابة واح - د، لأن ردود املكتب يرحج أأن تكون واحدة لالك ومجع مناذج املنفعة والرباءات يف خيار اإ

 اخليارين؛

ىل الاس تبيان عىل النحو التايل: - ضافة سؤالني جديدين اإ  واإ

"ما يه املزااي و/أأو العيوب احملددة اليت تتوقعوهنا من الامنذج الثالثية الأبعاد فامي يتعلق  •

 ابلبحث، مثل البحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة؟"

 ل تتوقعون أأن ميتثل مقدمو الطلبات لتقدمي مناذج ثالثية الأبعاد تس تويف املعايري احملددة؟""ه •

جابة منفصل عن أأنواع الرباءات الأخرى، لأن  - ضافة براءات للجزيئات الكمييائية والبيولوجية كخيار اإ واإ

ىل متطلبات خمتلفة للامنذج الثالثية الأبعاد اليت فقد وافقت .  يقدهما املودعونتكل التكنولوجيات قد حتتاج اإ

ىل خيارين، أأحدهام للرباءات  جلنة املعايري عىل تقس مي خيار الإجابة عىل "الرباءات" يف مجيع أأجزاء الاس تبيان اإ

 الكمييائية والبيولوجية واثنهيام مجليع الأنواع الأخرى؛

ىل "الصور الثالثية الأبعاد" يف الاس تبيان بأأمك - هل وحتديث املرسد ابلتعريف وتغيري مصطلح "الصور" اإ

 املقرتح أأعاله.

ليه يف الفقرة  .98 من الوثيقة  7وقدمت فرقة العمل اس تبياان اثنيا للصناعة واملس تخدمني، عىل النحو املشار اإ

CWS/7/9آراء قطاع الصناعة واملس تخدمني بشأأن هذه املسأأةل واقرتح بعض . . ورصحت عدة وفود بأأن من املهم مجع أ

وأأعرب أأحد ممثيل الصناعة عن رغبته يف املشاركة يف . ري املكتب ادلويل اس تبياان موهجا ملودعي الطلباتالوفود أأن جي

ىل "اس تبيان منوذيج" . الاس تبيان رشادية ملاكتب امللكية الفكرية" اإ واقرتح أأحد الوفود تغيري عنوان الوثيقة من "وثيقة اإ

 لتبيني هذا الاس تخدام املنشود.

ن ورشحت الأما .99 ىل املشاركة يف الاس تبياانت، واإ نة ممارسة اللجنة، ويه أأن اللجنة تدعو ماكتب امللكية الفكرية اإ

دراج النتاجئ يف ردودها ومن أأس باب ذكل أأن . اقتىض الأمر، تقوم ماكتب امللكية الفكرية جبمع املعلومات من مس تخدمهيا واإ

. ، وميكهنا التحقق من املعلومات وتنقيحها عىل النحو املناسبماكتب امللكية الفكرية تمتزي بتواصل أأوثق مع مس تخدمهيا

ىل ماكتب امللكية الصناعية اكس تبيان منوذيج، وترك املاكتب لتجمع  رسال اس تبيان قطاع الصناعة اإ واقرتح املكتب ادلويل اإ

 املعلومات من مس تخدمهيا.

ىل مدخالت املس تخدمني وممارساهتا يف جما .100 ل الاس تبيان، ووافقت جلنة املعايري عىل تزويد ومع مراعاة احلاجة اإ

ماكتب امللكية الصناعية ابلوثيقة اكس تبيان منوذيج لإجراء محالت التواصل اخلاصة هبا وتغيري عنوان الوثيقة وفقا 

وأأحاطت جلنة املعايري علام بأأنه ميكن للماكتب تغيري الاس تبيان المنوذيج قبل اس تخدامه مجلع البياانت من . ذلكل

ىل فرقة العمل املعنية  مودعي املاكتب ومس تخدمهيا. ووافقت جلنة املعايري عىل السامح للمراقبني املهمتني ابلنضامم اإ

 وتقدمي الردود عىل اس تبيان املودعني.
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ىل املكتب . ووافقت اللجنة عىل الاس تبيان املعدل الوارد يف املرفق الثالث للوثيقة .101 وطلبت جلنة املعايري اإ

ىل الرد عىل الاس تبيان املعدل ملاكتب امللكية الصناعية، ادلويل  أأن يُصدر تعماميً يدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية اإ

رفاق الاس تبيان المنوذيج مكرفق للتعممي يك تنظر فيه املاكتب وجشعت جلنة املعايري ماكتب امللكية الصناعية عىل . واإ

من مودعي الطلبات يك تنظر فهيا فرقة العمل املعنية ابلامنذج والصور  مجع البياانت الواردة يف الاس تبيان المنوذيج

 ثالثية الأبعاد.

  62من جدول الأعامل: تقرير فرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي عن املهمة رمق  10البند 

ىل الوثيقة  .102  .CWS/7/10استندت املناقشات اإ

وأأشار وفد الولايت املتحدة . ل فرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقيوأأحاطت اللجنة علام مبضمون الوثيقة وخطة مع .103

ىل أأن فرقة العمل تعزتم مناقشة املامرسات والتحدايت القامئة يف جمال النرش  الأمريكية، بوصفه املرشف عىل فرقة العمل، اإ

عطاء الأولوية يف اس تعراض املعايري والبدء  الرمقي، والتفاق عىل تعريف ومعايري لس تعراض معايري الويبو يف وصف املهام واإ

 يف اس تعراض املعايري لوضع التنقيحات املقرتحة.

وأأحاطت جلنة املعايري علام خبطة معل الفرقة وجشعت ماكتب امللكية الصناعية عىل املشاركة يف مناقشات فرقة  .104

 العمل.

  47)أأ( من جدول الأعامل: تقرير عن املهمة رمق  11البند 

ىل الوثيقة است  .105  .CWS/7/11ندت املناقشات اإ

وأأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة وبأأنشطة فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين اليت أأبلغ عهنا املكتب ادلويل  .106

ناقشة وعقدت فرقة العمل س تة اجامتعات عىل الإنرتنت، منذ ادلورة السادسة للجنة، مل . بصفته املرشف عىل فرقة العمل

عداد وثيقة توجيه جديدة بسيناريوهات مشرتكة، مما أأمثر مقرتحات  ST.27التنقيحات اليت أأدخلت عىل أأحداث املعيار  واإ

، عند الاقتضاء، ST.87و ST.27وتعزتم فرقة العمل مواصةل تنقيح املعيارين . يف ادلورة السابعة ST.27لتنقيح املعيار 

ىل املدخالت الواردة من ا ىل أأي تنقيحات كبرية.استنادا اإ  ملاكتب اليت تنفذ املعايري، ولكهنا ل تتوقع أأن تكون هناك حاجة اإ

وأأحاطت جلنة املعايري علام بأأنشطة فرقة العمل وخطة معلها وجشعت ماكتب امللكية الفكرية عىل املشاركة يف  .107

 مناقشات فرقة العمل.

اذلي تدعو فيه ماكتب  C.CWS 113، التعممي 2019يف فرباير  عايري علام بأأن الأمانة أأصدرت،وأأحاطت جلنة امل .108

ىل تقدمي نتاجئ )أأ( تقيمي ممارسات معلها وأأنظمهتا املعلوماتية من أأجل التنفيذ التجرييب ملعيار الويبو   ST.87امللكية الفكرية اإ

وُطلب من ماكتب امللكية الفكرية . و)ب( اس تعراض الأحداث املفصةل املؤقتة وفقًا للقوانني واملامرسات اخلاصة بلك مهنا

 ورد  أأربعة عرش مكتبا عىل التعممي.. تقدمي جداول الربط مرفقة ببياانهتا

واليت قدمهتا ماكتب امللكية  ST.87وأأفاد املكتب ادلويل بأأنه يعزتم نرش جداول الربط املوحدة فامي يتعلق ابملعيار  .109

ثة قبل النرش، بسبب من دليل الويبو مبو  7.13الصناعية يف اجلزء  افقة جلنة املعايري. وطلب وفدان همةل لوضع جداول حمد 

 تغري الظروف اليت جتعل اجلداول اليت س بق عرضها قدمية.



CWS/7/29 Prov. 
16 
 

من دليل الويبو مبجرد  7.13والواردة يف اجلزء  ST.87ووافقت جلنة املعايري عىل نرش جداول الربط للمعيار  .110

حمدثة. وجشعت جلنة املعايري ماكتب امللكية الصناعية عىل تقدمي أأو حتديث جداول أأن يقدم الوفدان الطالبان نسخا 

 . ST.87و ST.27الربط اخلاصة هبا للمعيارين 

وأأعرب . واقرتح املكتب ادلويل أأن تبدأأ فرقة العمل بوضع اقرتاح معيار لبياانت الوضع القانوين للعالمات التجارية .111

م ابلعمل عىل بياانت الوضع القانوين للعالمات التجارية يف الوقت الراهن، وأأعطوه الأولوية عىل أأعضاء فرقة العمل عن اهامتهم

عداد الوثيقة الإرشادية بشأأن بياانت الوضع القانوين للتصاممي الصناعية يف معيار الويبو  وأأعربت . ST.87حساب العمل عىل اإ

قبل  ST.27يف معلية تنفيذ املعيار  ST.27اثئق الإرشادية للمعيار الوفود عن تفضيلها ملعرفة كيفية اس تخدام املاكتب للو

عداد الوثيقة الإرشادية للمعيار   .ST.87الرشوع يف اإ

يالء الأولوية للعمل عىل معيار لبياانت  .112 ووافقت جلنة املعايري عىل أأن تبدأأ فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين ابإ

 .الوضع القانوين للعالمات التجارية

 ST.27مبا يراعي العمل املنجز واملتبقي فامي خيص معياري الويبو  47واقرتحت فرقة العمل مراجعة وصف املهمة رمق  .113

 وبياانت الوضع القانوين للعالمات التجارية. ST.87و

عداد 47املهمة رمق ووافقت جلنة املعايري عىل اقرتاح تنقيح وصف  .114 . ويرد فامي ييل وصف املهمة اجلديدة: "اإ

رشادية بشأأن بياانت الوضع ST.87و ST.27اقرتاحني ملراجعة معياري الويبو  ، حسب الاقتضاء؛ واقرتاح وثيقة اإ

عداد توصية بشأأن تبادل ماكتب امللكية الصناعية لبياانت الوضع القانوين للع المات القانوين للتصاممي الصناعية؛ واإ

 فامي يتعلق ببياانت أأحداث الوضع القانوين".  XMLلتطوير مكوانت  XML4IPالتجارية؛ ودمع فرقة معل 

  ST.27)ب( من جدول الأعامل: مراجعة معيار الويبو  11البند 

ىل الوثيقة  .115  .CWS/7/12استندت املناقشات اإ

رشادية جديدة للمعيار  .116 ع مجموعة من الأمثةل ملساعدة ماكتب امللكية الفكرية م ST.27وأأعدت فرقة العمل وثيقة اإ

. وأأعدت مجموعة الأمثةل اجلديدة لتعاجل مخس سيناريوهات مشرتكة حددهتا ST.27وغريها عىل فهم كيفية اس تخدام املعيار 

ىل س تة ماكتب ىل بيان كيفية ربط وتريم الأمثةل . فرقة العمل، مع أأمثةل للك سيناريو من السيناريوهات اليت قدمهتا أأربعة اإ اإ

ىل ملف بياانت  ST.27الأحداث الوطنية بأأحداث املعيار  للتبادل  ST.27بشلك أأفضل، وكيفية حتويل جداول الربط اإ

آخرين. مع  أ

دخالها عىل املعيار  .117 واليت  ST.27وأأحاطت جلنة املعايري علام بتقرير املرشف عىل فرقة العمل بشأأن التعديالت املقرتح اإ

 وتشمل الاقرتاحات ما ييل:. ا فرقة العملوافقت علهي

تغيريات يف وصف الفئات مبزيد من الوضوح تبني  أأنواع حقوق امللكية الفكرية والطلبات املشموةل هبا، عىل  -

 ؛CWS/7/12من الوثيقة  4النحو املبني يف الفقرة 

ل ممارسة املاكتب اليت قد لتعكس عىل حنو أأفض D15و D14تغيري لكمة "صدر" لتصبح "اجنز" يف احلدثني  -

جنازه، عىل النحو املبني يف الفقرة  ىل مودع الطلب عند اإ  ؛CWS/7/12من الوثيقة  6ل تصدر التقرير اإ
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ليك تعكس عىل حنو أأفضل أأوجه الاس تخدام املقصودة:  R14و R13و R12توضيح اللغة يف الأحداث  -

R13 لتصويب الامس، وR14 لتغيري امللكية، وR12  7اليت ل متزي بني احلالتني، عىل النحو املبني يف الفقرة للماكتب 

 ؛CWS/7/12من الوثيقة 

وحدث جديد هو "دخول حق امللكية الفكرية حزي النفاذ" فامي خيص احلقوق مثل شهادات امحلاية التمكيلية  -

 ؛CWS/7/12الوثيقة  من 8غري اترخي املنح، عىل النحو املبني يف الفقرة  حقلاليت تدخل حزي النفاذ يف اترخي 

والوثيقة الارشادية اجلديدة للسيناريوهات الشائعة مع أأمثةل ملساعدة ماكتب امللكية الفكرية واملس تخدمني عىل  -

ىل  10، عىل النحو املبني يف الفقرات من ST.27فهم كيفية اس تخدام اس امترة معيار الويبو  الواردة يف املرفق  12اإ

 .CWS/7/12الأول من الوثيقة 

دخالها عىل املنت الرئييس ملعيار الويبو  .118 . الواردة أأعاله ST.27ووافقت جلنة املعايري عىل التعديالت املقرتح اإ

ووافقت جلنة املعايري أأيضا عىل املراجعة املقرتحة للمرفق الأول، مع التحديثات املقابةل للمرفق الثاين ملعيار الويبو 

ST.27.عىل النحو املبني أأعاله ، 

ضافة الوثيقة الارشادية اجلديدة للسيناريوهات الشائعة مكرفق خامس ملعيار الويبو  .119 ووافقت جلنة املعايري عىل اإ

ST.27.ىل املرفق السادس حتت عنوان الوثيقة الارشادية القامئة عىل الفئة  ، ونقل املرفق اخلامس احلايل اإ

ضافية يف شفرة حدث الوضع وأأحاطت جلنة املعايري علام ابلقرتاح اذلي قدمه امل  .120 كتب ادلويل بتخصيص ثالثة رموز اإ

" لس تخداهما مس تقبال يف املعيار xxxوستتحدد هذه الرموز بثالثة مواضع خمصصة ابلإشارة ". ST.27القانوين للمعيار 

ST.27  املنقح. ومن شأأن ذكل أأن ميك ن ماكتب امللكية الصناعية من امليض قدما يف تنفيذ املعيارST.27  مع ضامانت بأأن

عداد اقرتاح يعرض عىل . نسق الرتمزي لن يتغري وتقرتح فرقة العمل اس تكشاف الاس تخدامات املمكنة للرموز اخملصصة، واإ

 ادلورة الثامنة للجنة املعايري.

 النحو وأأحاطت جلنة املعايري علام بعرض لأحد احامتلت اس تخدام الرموز اخملصصة وهو "العالمات الإجرائية"، عىل .121

ىل  13املبني يف الفقرات  . وأأحاطت اللجنة علام ابدلعوة املوهجة من فرقة العمل للتعليق عىل CWS/7/12من الوثيقة  21اإ

الاس تخدامات احملمتةل للحقل احملجوز أأو عىل العالمات الإجرائية امخلسة عرش اليت اقرتهحا املكتب ادلويل يف املرفق الثاين 

 .CWS/7/12للوثيقة 

ضافية يف شفرة حدث الوضع، واليت  .122 ووافقت جلنة املعايري عىل اقرتاح املكتب ادلويل بتخصيص ثالثة رموز اإ

ىل  22حممتل يف املس تقبل، عىل النحو املبني يف الفقرات من  س تخدامل" وجحزت xxxحددت " من الوثيقة  24اإ

CWS/7/12امللكية الفكرية ابمليض قدما يف تنفيذ  اكتب. وأأحاطت جلنة املعايري علام بأأن هذا التنقيح يسمح مل

من  47ووافقت جلنة املعايري أأيضا عىل اقرتاح لتحديث الفقرة . يف شلك موحد لرتمزي الأحداث ST.27املعيار 

ىل الرموز اخملصصة. ST.27املعيار   يك تشري اإ

  ST.87)ج( من جدول الأعامل: تقرير عن خطط التنفيذ ملعيار الويبو  11 البند

ىل تقرير شفهيي قدمه املرشف عىل فرقة العمل. .123  استندت املناقشات اإ
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من الوثيقة  14وأأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون العرض، مبا يف ذكل العدد املنقح للردود مقارنة ابلفقرة  .124

CWS/7/11وقد حددت . . وقد رد  أأربعة عرش مكتبا للملكية الفكرية عىل التعممي، وقدمت تسعة ماكتب جداول مسح

وتنتظر أأربعة ماكتب حتديثات تكنولوجيا املعلومات أأو متويال قبل  فيذ،ثالثة ماكتب للملكية الفكرية اترخيا مقررا لبدء التن 

ا ل تعزتم تنفيذ املعيار  يف الوقت الراهن. وأأفاد أأحد اجمليبني اذلي أأفاد  ST.87بدء تنفيذ التخطيط. وذكرت أأربع ماكتب أأهن 

املامرسات املتعلقة ابلتصاممي الصناعية  بدءمفيدة يف الاس تعداد لفتح مكتب وطين للملكية الفكرية و  ST.87يار بأأن خطة املع 

 يف املس تقبل القريب

  44)أأ( من جدول الأعامل: تقرير عن املهمة رمق  12 ندالب 

ىل الوثيقة  .125  .CWS/7/13استندت املناقشات اإ

 الوثيقة.وأأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون  .126

ِّفات النصوص احلرة، اليت تشلك جزءا من قامئة تسلسل املعيار  .127 حدى املسائل العالقة ST.26وتظل ترمجة معر  ، اإ

ىل أأنه . ، وس تؤثر عىل التعديالت الرضورية عىل الإطار القانوين ملعاهدة الرباءاتST.26بشأأن املعيار  وأأشار وفد الصني اإ

غات الأخرى لهذا النوع من النصوص، ولكنه سيس متر يف خطة التنفيذ املقدمة يف ادلورة يفضل اس تخدام الإنلكزيية والل

ىل النسخة  ىل تفضيهل لدلمع الثنايئ اللغة )ابلفرنس ية والإنلكزيية( . من املعيار 1.2السادسة، ابلستناد اإ وأأشار وفد كندا أأيضا اإ

ىل أأنه لن يعرت  ىل الزتاماته ادلس تورية، ولكن أأشار اإ ن اقترص الاس تخدام عىل احملارف من جدول الرموز الالتينية نظرا اإ ض اإ

فات النصوص احلرة.  الأساس ية ابلرتمزي املوحد فقط، ابلنس بة ملعر 

وقدم وفد الولايت املتحدة الأمريكية، ابلتعاون مع املرشف عىل فرقة العمل املعنية ابلتسلسل واملكتب الأورويب  .128

فات النصوص احلرة ST.26لتسلسل املتعلقة ابملعيار للرباءات، عرضا بشأأن حوايش ا وذك ر الوفد ابلأهداف . فامي خيص معر 

 ، والواردة أأدانه:ST.26املتفق علهيا يف معيار الويبو 

جراءات ادلولية  متكني - مودعي الطلبات من رمس كشف تسلسيل واحد يف طلب الرباءات يكون مقبول لالإ

قلميية والوطنية؛  والإ

مبا يفيد مودعي الطلبات وجودة طريقة عرض قوامئ التسلسل من أأجل تيسري نرشها،  تعزيز دقة -

 والفاحصني؛  وامجلهور

 وتيسري البحث يف بياانت الكشف التسلسيل؛ -

دخالو  - لكرتوين، واإ تكل البياانت يف قواعد  متكني تبادل بياانت الكشف التسلسيل يف شلك اإ

 احملوس بة. البياانت

ابحملارف الالتينية الأساس ية فقط يف بياانت  ST.26داف املذكورة أأعاله، يسمح معيار الويبو ومع مراعاة الأه .129

نه يقترص عىل احملارف الالتينية  الكشف التسلسيل. ومبا أأن "النص احلر" هو جزء من بياانت الكشف التسلسيل، فاإ

ىل معيار قاعدة البياانت التعاونية ادلولية يست  ST.26املعيار  أأنالأساس ية ابلرتمزي املوحد.. وذكرت جلنة املعايري ب ند اإ

(، ويه منتدى للتعاون بني خمتلف موردي قواعد البياانت الوراثية، وتتلقى بياانت INSDCلتسلسل النوويدات )
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مزية البحث  ور( للجمهINSDCالكشف التسلسيل من ماكتب امللكية الفكرية وجممتع الأحباث.. وتوفر قاعدة البياانت )

ن بياانت الكشف التسلسيل، وتتطلب اس تخدام احملارف الالتينية الأساس ية ابلرتمزي املوحد لمتكني فهم احملتوى من احلر ع

قبل أأوسع رشحية ممكنة من امجلهور، نظرا لأن الأوساط العلمية تس تخدم اللغة الإنلكزيية بشلك كبري لأغراض رشح الكشف 

مع صيغة قاعدة البياانت  ST.26الأمريكية الضوء عىل أأمهية توافق املعيار  الولايت املتحدة وفدالتسلسيل ووصفه.. وسلط 

(INSDC لتحقيق أأهداف املعيار )ST.26 س امي الهدف الأول املذكور أأعاله.، ل 

وأأحاطت جلنة املعايري علام ابقرتاح فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل بتصنيف معرفات النصوص احلرة، يف  .130

ما "غري مرتبطة ابللغة" أأو "مرتبطة ابللغة" 51، وعددها ST.26ول من املعيار املرفق الأ  وأأحاطت اللجنة . عىل أأهنا اإ

وس تعد الصيغة  2019الأول اجلديد يف الربع الثالث من عام  رفقعلام أأيضا بأأن فرقة العمل س تقدم مسودة أأوىل مل

 هتا الثامنة.الهنائية للمرفق الأول املنقح يك تنظر فهيا اللجنة يف دور

  ST.26)ب( من جدول الأعامل: مراجعة معيار الويبو 12 البند

ىل الوثيقة  .131  .CWS/7/14استندت املناقشات اإ

دخال بعض التعديالت املوضوعية عىل املعيار . وأأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة .132 ، يقترص ST.26واقرتح اإ

، وتشمل التحديثات الرضورية نتيجة التحديثات املقابةل يف ST.26السابع من املعيار معظمها عىل املرفق الأول واملرفق 

ضافة املعر  INSDCقاعدة البياانت ) ىل املرفق الأول من املعيار  فات(، واإ ، والتصويبات عىل ST.26الاختيارية اإ

 .ST.26املصطلحات املس تخدمة يف املرفق السابع من املعيار 

، ووافقت أأيضا عىل أأن ينرش املرفق الثالث ST.26ايري عىل املراجعة املقرتحة ملعيار الويبو ووافت جلنة املع .133

، ويشمالن حالت تس تخدم لغة الرتمزي املوسعة؛ يف ملفني منفصلني ST.26وملحق املرفق السادس من املعيار 

طار املعيار، بدل من نرش حالت لغ  زء من املعيار.الرتمزي املوسعة كج ةوقابلني للتزنيل يف اإ

 ول الأعامل: أأداة الويبو للتسلسل)ج( من جد 12 البند

ىل الوثيقة  .134 ىل عرض املكتب ادلويل عن أأداة الويبو للتسلسل. CWS/7/15استندت املناقشات اإ  واإ

، ST.26وأأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة، مبا يف ذكل الامس اجلديد للأداة املشرتكة للمعيار  .135

وجشعت جلنة املعايري املاكتب واملس تخدمني عىل جتربة الإصدار الرمسي . املعروفة الآن ابمس "أأداة الويبو للتسلسل"

ىل املكتب ادلويل. 2019للأداة بعد توفريها يف النصف الثاين من عام   وتقدمي تعليقات اإ

ىل املعيار وجشع املكتب ادلويل ماكتب امللكية الفكرية بشدة عىل البدء يف  .136 النظر يف خططها التنفيذية لالنتقال اإ

ST.26وخالل العرض، . ، فقد يتطلب ذكل تغيريات عىل القانون الوطين، فضال عن حتديث نظم تكنولوجيا املعلومات

 رطة طريق منوذجية لهذا الانتقال.قدمت خا

ىل التقدم اذلي أأحرزه يف خطة التنفيذ، وذكر ع .137 دخال أأي تغيري عىل قانون وأأشار وفد أأسرتاليا اإ ىل اإ دم احلاجة اإ

وطلب بعض التوضيحات فامي يتعلق ابلأخطاء مقابل التحذيرات، وسلوك الأداة عند حل أأخطاء املصادقة، . الرباءات الوطين

 اليت عاجلها املكتب ادلويل. 
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ىل تزويد املك  .138 صدار تعممي تدعو فيه املاكتب اإ  2019تب ادلويل يف عام وطلبت جلنة املعايري من الأمانة اإ

ىل معيار الويبو   .ST.26خبطط تنفيذها لالنتقال اإ

عداد أأداة التسلسل يف الويبو وجشع سائر املاكتب عىل املشاركة يف  .139 وشكر أأحد الوفود املكتب ادلويل عىل معهل يف اإ

آخر عن أأمهل يف حل مشألك الأداة يف القريب العاج. الاختبار اذلي أأجراه ع مودعو الطلبات عىل وأأعرب وفد أ ل يك يتشج 

 اس تخدام الأداة.

 ة الويبو للتسلسل أأثناء تطويرها.ودمعت جلنة املعايري اختبار أأدا .140

 51)أأ( من جدول الأعامل: تقرير عن املهمة رمق  13 البند

ىل الوثيقة  .141  .CWS/7/16استندت املناقشات اإ

ة عىل املشاركة يف مرشوع ملف الإدارة عن طريق تزويد املكتب وجشعت جلنة املعايري ماكتب امللكية الفكري .142

 ادلويل ببياانت ملف الإدارة اخلاصة هبم.

وأأشار أأحد املمثلني . وأأعرب أأحد الوفود عن تأأييده ملرشوع ملف الإدارة وجشع املاكتب الأخرى عىل تقدمي معلوماهتا .143

ىل أأن القطاع التجاري يس تخدم ملفات الإدارة املنش ورة لتثبيت مجموعات البياانت اخلاصة هبا، وهو أأحد أأهداف هذا اإ

 املرشوع. 

اخلاص ابملعيار  TXTوأأحاطت جلنة املعايري علام بأأن املكتب ادلويل س يعد  ملف الإدارة ملعاهدة الرباءات بنسق  .144

ST.37  ىل نسق ضافة اإ ىل ال 2019احلايل، حىت هناية عام  XMLاإ . ST.37نسق اجلديد ملعيار ، دعامً لنتقال العمالء اإ

س يصدر ملف الإدارة اخلاص مبنشورات معاهدة الرباءات يف صيغة  ادلويلوأأحاطت جلنة املعايري علام أأيضا بأأن املكتب 

 .2020يناير  1، اعتبارا من ST.37معيار الويبو 

 ST.37)ب( من جدول الأعامل: مراجعة معيار الويبو  13 البند

ىل الوثيقة استندت املناقشات  .145 ىل اقرتاحات بديةل قدهما املكتب ادلويل. CWS/7/17اإ  واإ

حبذف "سابعا. رمز نوع  ST.37)ج( ملعيار الويبو  9ووافقت جلنة املعايري عىل التعديل الوارد يف الفقرة  .146

ىل رمز نوع املستند فامي خيص عنرص تعريف الطلب للمنشور املقابل كام هو مقرتح  يف الوثيقة املستند" الإشارة اإ

CWS/7/17. 

دخالها عىل املرفق الثالث للمعيار  .147 ، نظرت اللجنة يف الاقرتاحات ST.37 (XSD)وفامي خيص التعديالت املقرتح اإ

"، املنشور عىل موقع CWS/7/17و"اقرتاح بديل للمرفق الأول للوثيقة  CWS/7/17الواردة يف املرفق الأول للوثيقة 

وأأتت التعديالت   doc_id=435 553؟www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jspالويبو عىل الرابط: 

 املقرتحة كام ييل:

 سني وصف مكوانت لغة الرتمزي املوسعة؛حت  -
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عادة تسمية العنارص التالية: "و  - " لتصبح PriorityClaimBagType" و"PriorityClaimTypeاإ

"PriorityApplicationIdentificationType"و "PriorityApplicationIdentificationBagType "

ىل "backupCategory componentعىل الرتتيب؛ وتغيري "  "؛ updateAFCategory" اإ

" contentCategory" و"com:CommentText" بعبارة "AdditionalCommentواستبدال " -

 ".groupedAFIndicatorبعبارة "

(، لأغراض (DTD))تعريف نوع البياانت  ST.37لقة ابملرفق الرابع للمعيار ونظرت جلنة املعايري يف الاقرتاحات املتع .148

دخالها عىل املرفق الثالث )خمطط لغة الرتمزي املوسعة   (.(XSD)الاتساق مع التعديالت املقرتح اإ

ىل وجود تعديل طفيف يف املرفق الثالث ملعيار الويبو  .149 كوانت بشأأن حزي الامس مل ST.37وأأشار املكتب ادلويل اإ

XML  رهنا بقرار فرقة معلXML4IP  بشأأن ماكن ختزين مكوانتXML أأي يف املعيار ،ST.96  أأم يف املعيارST.37. 

دخالها عىل املرفقني الثالث ) .150 ( للمعيار DTD( والرابع )XSDووافقت جلنة املعايري عىل التعديالت املقرتح اإ

ST.37جراء تكييف طفيف . ا التقرير، عىل النحو الوارد يف املرفق الرابع من هذ وأأحاطت جلنة املعايري علام بلزوم اإ

، وفقا للقرار الصادر عن فرقة معل ST.37معيار الويبو  رشيف ن  XMLللمرفق الثالث بشأأن حزي الامس ملكوانت 

XML4IP. 

دراج مضمون امللحقات يف املرفقني الثالث والراب .151 ع ملعيار الويبو ووافقت جلنة املعايري أأيضا عىل اقرتاح اإ

ST.37بواسطة روابط تدرج يف املعيار.، مكلفني قابلني للتزنيل ، 

ىل رضورة تواصل املكتب ادلويل مع الفريق العامل ملعاهدة الرباءات ليطلعه عىل التغيريات اليت  .152 وأأشار أأحد الوفود اإ

 جزء من احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يه ST.37. مبا أأن معلومات ملف الإدارة للمعيار ST.37أأدخلت عىل املعيار 

 مبوجب معاهدة الرباءات.

وأأعاد أأحد املمثلني التأأكيد عىل أأن تقدمي ملفات الإدارة يف نسق نيص ل يزال خيارا، وجش ع ماكتب امللكية الفكرية  .153

وأأشار لك من . القي مة لهذا املرشوععىل تقدمي ملف الإدارة بأأي نسق ممكن لها، بغض النظر عن جحم امللف، نظرا للطبيعة 

دخال  دلويلاملرشف عىل فرقة العمل واملكتب ا ىل أأن السبب الوحيد لعدم مناقشة النسق النيص هو عدم ورود اقرتاح ابإ اإ

 عىل هذا النسق يف الوقت الراهن. تنقيحات

 وابة ملفات الإدارة عىل الإنرتنت)ج( من جدول الأعامل: نرش ب 13 البند

ىل التقرير الشفهيي والعرض العميل لبوابة ملفات الإدارة، قدهمام املكتب ادلويل. ا .154  ستندت املناقشات اإ

مكتبا ومنظمة للملكية الفكرية متاحة حاليا عىل بوابة الويبو، وقد  20وعلمت اللجنة أأن ملفات الإدارة الواردة من  .155

ىل عزهما عىل تزويد املكتب . ادلويل مبعلومات ملف الإدارة اخلاص هبا يف املس تقبل القريب أأشارت مثانية ماكتب أأخرى اإ

فامي خيص الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات مبا يتوافق مع معيار  لإدارةوس ينرش املكتب ادلويل معلومات ملف ا

 . 2019، اعتبارا من النصف الثاين من عام ST.37الويبو 
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ن اس تضافوا معلومات ملف الإدارة اخلاصة هبم، مفن وذك ر املكتب ادلويل املشاركني .156  يف ملفات الإدارة بأأنه حىت واإ

الرضوري تزويد املكتب ادلويل بتحديث عن تغطية امللف وبعمود املالحظات احملمتةل عىل صفحة بوابة ملفات الإدارة عند 

 حتديث معلومات ملف الإدارة اخلاص هبم. 

أأل  رضورة لأن تصدر الأمانة،يف الوقت الراهن، تعمامي تدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية وأأحاطت جلنة املعايري علام ب .157

ىل تقدمي مجموعات بياانهتا اخلاصة مبلفات الإدارة مرة أأخرى.   اإ

وجشعت جلنة املعايري أأعضاءها عىل املشاركة يف مرشوع ملف الإدارة عن طريق تزويد املكتب ادلويل  .158

 ف الإدارة اخلاصة هبم.مبجموعات بياانت مل

  60)أأ( من جدول الأعامل: تقرير عن املهمة رمق  14 البند

ىل الوثيقة  .159  .CWS/7/18 CORRاستندت املناقشات اإ

وأأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة ونظرت يف التوصيات اليت قدمهتا فرقة العمل املعنية بتوحيد العالمات  .160

ادلويل، مبا يف ذكل مجموعة  ة العمل يف املدخالت املقدمة من الأفرقة املعنية الأخرى يف املكتبونظرت فرق. التجارية

 . مدريد نظام

للمتيزي بني العالمات امجلاعية وعالمات التصديق وعالمات الضامن، أأحاطت  551وفامي يتعلق مبوضوع تقس مي الرمز  .161

بأأن نظام مدريد اس تخدم يف السابق خاانت منفصةل للمتيزي بني العنارص يف الرمز جلنة املعايري علام ببيان للمكتب ادلويل يفيد 

ونظر لالفتقار . نطاقات امحلاية لهذه العالمات ختتلف ابختالف الولايت القضائية نوقد تسبب ذكل يف مشألك لأ . 551

ىل معىن متنامغ، قد حيصل مودعو الطلبات، مثال، عىل عالمة جامعية يف ولية ق ضائية ما وعالمة تصديق يف ولية قضائية اإ

ن نظام مدريد فضل حاةل "الغم. أأخرى لنفس الاس تخدام املنشود بقاء هذه البنود معا يف  وضوعليه، فاإ البن اء" املمتثل يف اإ

ضافية من مودع الطلب لتسجيل هذه . 551الرمز  ويف لك الأحوال تطلب ماكتب امللكية الفكرية، معوما، معلومات اإ

تا حىت لو جرى المتيزي بني نواع من العالمات، وذلكل يتوقع أأن يرفض مكتب امللكية الفكرية الطلب رفضا مؤق الأ 

 العالمات. أأنواع

ذا اكن ينبغي وقف املهمة رمق  .162 ، وقررت مواصةل املهمة ليك تمتكن فرقة العمل من معاجلة 60ونظرت جلنة املعايري فامي اإ

طار البند القضااي العالقة الوارد وصفه  . )ب( من جدول الأعامل 14ا يف اإ

ذا اكن ينبغي لفرقة العمل اس تئناف العمل بشأأن املهمة رمق  .163 عداد توصية بشأأن الإدارة  49ونظرت جلنة املعايري فامي اإ "اإ

يف ادلورة  49املهمة رمق الإلكرتونية لعالمات احلركة أأو الوسائط املتعددة لُتعمتد معيارًا من معايري الويبو."  وعل ق العمل عىل 

وأأحاطت جلنة املعايري علام بأأن العديد من بدلان الاحتاد . تنفيذ التوجيه من قبل عدة دول أأعضاء نتظاراخلامسة للجنة يف ا

بشأأن أأنواع جديدة من العالمات التجارية، مبا يف  EC/2008/95الأورويب اكنت بصدد تنفيذ توجيه الاحتاد الأورويب رمق 

وأأفادت عدة وفود بأأهنا عىل اس تعداد لس تئناف . العمل لس تئنافات الوسائط املتعددة، مما يتيح فرصة مواتية ذكل عالم

 العمل.

 . 49ووافقت جلنة املعايري عىل اس تئناف العمل بشأأن املهمة رمق  .164
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  ST.60)ب( من جدول الأعامل: اقرتاح بشأأن مراجعة معيار الويبو 14 البند

ىل الوثيقة استندت امل  .165  .CWS/7/19ناقشات اإ

وأأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة. وقد قدمت فرقة العمل املعنية بتوحيد العالمات التجارية توصيات بشأأن  .166

(، 551للعالمات اللفظية والعالمات التصويرية، وتقس مي الرمز ) INID، ويه: ترقمي رموز 60البنود املذكورة يف املهمة رمق 

 وضع رمز حممتل للعالمات اجملمعة.و 

 592للعالمات اللفظية والعالمات التصويرية، اقرتحت فرقة العمل اس تخدام الرمق  INIDوفامي يتعلق برتقمي رموز  .167

ما  600و 530للعالمات التصويرية، لأن نطاقات أأرقام العرشات الأخرى بني  593ابلنس بة للعالمات اللفظية والرمق  يه اإ

 العالمة. نوعأأو حتتوي عىل معلومات غري متصةل ب مس تخدمة 

للعالمات اللفظية والرمز  592بتخصيص الرمز  ST.60ووافقت جلنة املعايري عىل املراجعة املقرتحة للمعيار  .168

 . للعالمات التصويرية 593

ن الاقرتاح أأكرث حتديدا من العالمة واك. واقرتح وفدان اعامتد رمز جديد ابلنس بة للعالمات املركبة اللفظية التصويرية .169

 العامة املشرتكة املتوخاة يف وصف املهمة.

نشاء رمز .170 ختصيصه للعالمات املركبة و  594جديد هو الرمز  INIDووافقت جلنة املعايري عىل اإ

 التصويرية. اللفظية

ىل رموز منفصةل لأنواع العالمات الثالثة 551وطلب وفدان تقس مي الرمز  .171 ىل اتفاق بشأأن ومل. اإ  تتوصل جلنة املعايري اإ

 . للمتيزي بني العالمات امجلاعية وعالمات التصديق وعالمات الضامن 551اقرتاح فرقة العمل بعدم تقس مي الرمز 

ىل فرقة العمل ملزيد من املناقشة .172 حاةل املسأأةل اإ  . ووافقت جلنة املعايري عىل اإ

  57عن املهمة رمق )أأ( من جدول الأعامل: تقرير  15 البند

ىل الوثيقة  .173  .CWS/7/20استندت املناقشات اإ

وابلتحديد، اضطلعت فرقة . وأأحاطت اللجنة علام مبضمون الوثيقة وخطة معل فرقة العمل املعنية بتصاوير التصاممي .174

 .2020وعرضت خطة معل فرقة العمل حىت عام . العمل بتحديث بيان نطاق املعيار وجدول احملتوايت

ودعت فيه ماكتب امللكية  C.CWS.110، التعممي 2018وأأحاطت جلنة املعايري علام بأأن الأمانة أأصدرت، يف نومفرب  .175

ىل الإجابة عىل ادلراسة الاس تقصائية بشأأن التصاوير الإلكرتونية للتصاممي الصناعية، اذلي اعمتد يف ادلورة  الفكرية اإ

وستناقش نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية . مكتبا عىل ادلراسة الاس تقصائية ونعرش السادسة للجنة املعايري. وأأجاب مخسة و 

طار البند  وستنظر فرقة العمل يف نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية وتضع مرشوع . )ب( من جدول الأعامل 15وحتليالهتا يف اإ

 يف مناقشات فرقة العمل. ملشاركة ااملعيار لتنظر فيه جلنة املعايري. وحثت جلنة املعايري ماكتب امللكية الفكرية عىل
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 )ب( من جدول الأعامل: نتاجئ الاس تبيان بشأأن التصاوير املرئية الإلكرتونية للتصاممي الصناعية  15 البند

ىل الوثيقة  .176 ىل عرض قدمه املرشف املشارك عىل فرقة العمل. CWS/7/21استندت املناقشات اإ  واإ

وقدم مخسة وعرشون مكتًبا ردوًدا عىل هذه ادلراسة . ون الوثيقة والعرضوأأحاطت جلنة املعايري علام مبضم .177

لكرتونية وأأن التصاممي املنشورة متاحة عىل الإنرتنت. الاس تقصائية . وأأفاد معظم اجمليبني بأأن معظم الإيداعات اكنت طلبات اإ

بات التصاممي، ولكن تفاصيل النسق واحلجم أأنواعا متشاهبة من املتطلبات لطل  يانوتفرض معظم املاكتب املشاركة يف الاس تب 

ىل الاخنفاض الشديد دلمع امللفات الثالثية الأبعاد والهولوغرام والوسائط . والقرار املقبول ختتلف من مكتب لآخر وأأشري اإ

ذ تقبل مخسة ماكتب أأو أأقل لك نوع من الأنواع املذكورة.  املتعددة، اإ

ىل املكتب ادل .178 ويل نرش تقرير عن نتاجئ الاس تبيان والردود الفردية وامجلاعية عىل موقع وطلبت جلنة املعايري اإ

 الويبو الإلكرتوين مع حتسني سهوةل القراءة.

  50)أأ( من جدول الأعامل: تقرير عن املهمة رمق  16 البند

ىل الوثيقة  .179  .CWS/7/22استندت املناقشات اإ

خطهتا ملواصةل حتديث البنود يف  7قدمت فرقة العمل املعنية ابجلزء وأأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة. و  .180

 من دليل الويبو وفقا للأولوايت احملددة يف ادلورات السابقة للجنة املعايري. 7اجلزء 

من دليل الويبو فامي  7.2.4، حتديثات للجزء 2018وأأحاطت جلنة املعايري علامً بأأن املكتب ادلويل نرش يف ديسمرب  .181

ىل معلومات  48عىل ردود من  7.2.4وحيتوي اجلزء . علق بعرض أأرقام طلبات الأولويةيت ضافة اإ مكتبًا للملكية الفكرية، اإ

ثة قدهما   ردًا عىل ادلراسة الاس تقصائية الأخرية. يةمكتبًا للملكية الفكر  12حمد 

ونرش شهادات امحلاية التمكيلية ومتديدات ابدلراسة الاس تقصائية بشأأن منح  7واضطلعت فرقة العمل املعنية ابجلزء  .182

طار البند  )ب( من  16مدة الرباءة، عىل حنو ما طلبته جلنة املعايري يف دورهتا السادسة. ونوقشت نتاجئ الاس تقصاء يف اإ

 جدول الأعامل.

 مراجعة معيار الويبو وأأحاطت جلنة املعايري علام ابحامتل وجود تداخل بني معل فرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي يف .183

ST.18  من دليل الويبو بشأأن املعلومات الببليوغرافية يف  7.6بشأأن جرائد الرباءات وادلراسة الاس تقصائية الواردة يف اجلزء

ىل أأن تس تعرض فرقة العمل  7.6وطلبت عدة وفود تأأخري حتديث اجلزء . جرائد الرباءات وأأجزاء أأخرى من دليل الويبو اإ

 .18ول الرمقي املادة املعنية ابلتح

عداد اس تبيان لتحديث اجلزء  .184 ىل اإ من دليل الويبو يف  7.6ووافقت جلنة املعايري عىل تعليق الاقرتاح الرايم اإ

 انتظار التقرير املرحيل لفرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي يف ادلورة املقبةل للجنة املعايري.

، مع تعديل 7ل املنقحة واجلدول الزمين لفرقة العمل املعنية ابجلزء ووافقت جلنة املعايري عىل خطة العم .185

 املذكور أأعاله. 7.6لتحديث اجلزء 
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ىل حتديث معلوماهتا يف اجلزء  .186 صدار تعممي يدعو ماكتب امللكية الفكرية اإ ىل الأمانة اإ من  7.3وطلبت اللجنة اإ

 دليل الويبو.

من دليل الويبو، لتقدميه  7.1، لإعداد اس تبيان لتحديث اجلزء 7جلزء وطلبت اللجنة من فرقة العمل املعنية اب .187

ىل دورهتا الثامنة.  اإ

 )ب( من جدول الأعامل: نتاجئ الاس تبيان بشأأن منح ونرش شهادات امحلاية التمكيلية ومتديدات مدة الرباءة  16 البند

ىل الوثيقة  .188 مه املكتب ادلو CWS/6/23استندت املناقشات اإ  يل.وعرض قد 

ىل ماكتب  C.CWS.110، التعممي 2018وأأحاطت جلنة املعايري علام بأأن الأمانة أأصدرت، يف نومفرب  .189 وطلبت فيه اإ

من دليل الويبو بشأأن منح ونرش شهادات امحلاية التمكيلية  7.7امللكية الصناعية املشاركة يف اس تبيان حتديث اجلزء 

م س تة وعرشون . ومتديدات مدة الرباءات % مهنا 92ومن بني املاكتب اجمليبة، تقدم . ردوًدا عىل الاس تبيان امكتبً وقد 

% لأنواع املنتجات 20% للمنتجات النباتية، و75شهادات امحلاية التمكيلية أأو متديدات مدة الرباءات للمنتجات ادلوائية، و

التمكيلية أأو متديدات مدة الرباءات،  ايةامحلوينرش ثلثا املاكتب اجمليبة أأو يعزتم نرش أأحداث رئيس ية بشأأن شهادات . الأخرى

 %(.70%( و/أأو جريدة رمسية )85ويكون النرش عادة عرب قواعد البياانت الإلكرتونية ). مثل املنح والإيداعات

عداد ونرش تقرير عن نتاجئ الاس تبيان  .190 وأأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة وطلبت من املكتب ادلويل اإ

 من دليل الويبو مع حتسني سهوةل القراءة. 7.7الفردية وامجلاعية الواردة يف اجلزء  والردود

جراء اس تبيان بشأأن املعلومات املتعلقة بتسوية مدة الرباءة .191 ذا اكن ينبغي اإ وأأوحض املكتب . وتساءل أأحد املمثلني عام اإ

ضافة أأس ئةل عن تسوية مدة ا ىل الاس تبيان، وقررت أأن معلومات تسوية ادلويل أأن فرقة العمل نظرت من قبل يف اإ لرباءة اإ

ىل أأن طلبات احلصول عىل معلومات اس تقصائية عن . منفصل يانمدة الرباءة ينبغي أأن تعاجل يف اس تب  وأأشارت جلنة املعايري اإ

ىل فرقة العمل املعنية ابجلزء  ه اإ  لتنظر فهيا.  7تسوية مدة الرباءة ينبغي أأن توج 

 الأعامل: اس تبيان بشأأن ترقمي الواثئق املنشورة واحلقوق املسجةل )ج( من جدول  16 البند

ىل الوثيقة  .192  .CWS/7/24استندت املناقشات اإ

من دليل  7.2.2وأأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة اليت حتتوي عىل مرشوع اس تبيان هنايئ لتحديث اجلزء  .193

ىل أأن الأج بشأأن ترقمي الطلبات قد اس تعيض عهنا ابجلزأأين  7.2.2زاء الواردة يف اجلزء الويبو لتنظر فيه اللجنة. ونظرا اإ

ن املعلومات الوحيدة 7.2.7و 7.2.6 واملطلوب حتديهثا تتعلق بأأرقام النرش والتسجيل الواردة من ماكتب امللكية  املتبقية، فاإ

 .CWS/6/24ويرد الاس تبيان يف مرفق الوثيقة . الصناعية

من دليل الويبو بشأأن أأنظمة ترقمي  7.2.2عايري عىل مرشوع الاس تبيان لتحديث اجلزء ووافقت جلنة امل .194

 الواثئق املنشورة واحلقوق املسجةل. 

ىل املشاركة يف الاس تبيان  .195 صدار تعممي تدعو فيه ماكتب امللكية الصناعية اإ وطلبت جلنة املعايري من الأمانة اإ

 س تبيان لتنظر فهيا يف دورهتا الثامنة.وطلبت من املكتب ادلويل تقدمي نتاجئ الا
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ىل معلومات الرباءات حول اس تبيان بشأأن توفري  17 البند من جدول الأعامل: مقرتح من فرقة العمل املعنية بنفاذ امجلهور اإ

ىل معلومات الرباءات املتاحة للجمهور   النفاذ اإ

ىل الوثيقة  .196  .CWS/7/25استندت املناقشات اإ

ىل معلومات الرباءات املتاحة للجمهور، وأأحاطت جلنة  .197 املعايري علام مبضمون الوثيقة والاس تبيان املقرتح بشأأن النفاذ اإ

 والوارد يف مرفق وثيقة العمل.

جراء تعديالت لتوضيح النص الوارد يف اجلزء  .198  من الاس تبيان. 1واقرتحت عدة وفود اإ

 رسد؛عن الرباءات" من امل  ساس يةألحذف تعريف "املعلومات ا -

 ؛1وحذف لكمة "الأساس ية" وعبارة "الطلبات املنشورة أأو الرباءات املمنوحة" من السؤال  -

املتعلقني ببياانت ملف الإدارة من الاس تبيان، لأن املكتب ادلويل أأصبح ينرش الآن  5و 4وحذف السؤالني  -

 ن دليل الويبو؛م 7.14بياانت ملفات الإدارة املقدمة من ماكتب امللكية الفكرية يف اجلزء 

لهيا أأعاله  7وتعديل السؤال  - ليصبح كام ييل: "هل النظم الإلكرتونية للمعلومات املتعلقة ابلرباءات املشار اإ

 متاحة ابللغة الإنلكزيية لواهجة املس تخدم والبحث؟ أأو أأية لغات أأخرى؟"؛

ىل "نعم، مجليع 9تغيري خيارات الإجابة عىل السؤال و  - الس نوات/نعم، لبعض  من "نعم/ل/جزئيا" اإ

 الس نوات/ل"؛

 ؛10و 8و 6وتقدمي توضيحات بس يطة عىل قامئة خيارات الإجابة عىل الأس ئةل  -

عادة ترقمي الأس ئةل الأخرى وفقا ذلكل. 6ونقل السؤال  - ىل السؤال الثاين واإ  من الاس تبيان اإ

دخال تنقيحات عىل اجلزء  .199 ضافية أأو توضيح الأس ئةلمن الاس تبيان مجلع مع 2واقرتحت عدة وفود اإ ومل تقدم . لومات اإ

 أأية اقرتاحات ملموسة بسبب ضيق الوقت املتاح.

ىل  2من مرشوع الاس تبيان مع التعديالت املذكورة أأعاله، وأأحالت اجلزء  1ووافقت جلنة املعايري عىل اجلزء  .200 اإ

املعمتد من الاس تبيان يف املرفق اخلامس  1د اجلزء فرقة العمل املعنية لإعداد اقرتاح لدلورة املقبةل للجنة املعايري. وير 

 لهذه الوثيقة.

صدار تعممي تدعو فيه ماكتب امللكية الصن .201 ىل املشاركة يف اجلزء وطلبت جلنة املعايري من الأمانة اإ  1اعية اإ

 الاس تبيان. من

 لويبو من جدول الأعامل: تقرير عن ادلراسة الاس تقصائية بشأأن اس تخدام معايري ا 18 البند

ىل تقرير شفهيي قدمه املكتب ادلويل.  .202  استندت املناقشات اإ
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مكتبا من ماكتب امللكية الفكرية  20وأأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون التقرير. ومنذ ادلورة السادسة للجنة، أأبلغ  .203

بشأأن بياانت الوضع  ST.27عيار بشأأن ملفات الإدارة، وأأبلغت أأربعة ماكتب عن تنفيذ امل  ST.37عن تنفيذ معيار الويبو 

ىل ادلراسة الاس تقصائية املتعلقة ابملعيار  أأضيفو . القانوين للرباءات لكيا أأو جزئيا بشأأن بياانت الوضع  ST.87سؤال جديد اإ

 القانوين للتصاممي الصناعية.

معلوماهتا عند  وجشعت جلنة املعايري املاكتب عىل اس تعراض ردودها عىل ادلراسة الاس تقصائية وحتديث .204

ند صدور صيغة جديدة ملعيار من معايري الويبو، أأو عندما تدخل ع  الرضورة حيامن تنفذ معيارًا من معايري الويبو، أأو

 من شأأهنا أأن تؤثر عىل تنفيذها ملعايري الويبو. ةعىل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة هبا تغيريات كبري 

 التقارير التقنية الس نوية من جدول الأعامل: تقرير عن  19 البند

ىل تقرير شفهيي قدمه املكتب ادلويل. .205  استندت املناقشات اإ

وأأحاطت اللجنة علام ابخنفاض معدلت مشاركة املاكتب يف التقارير التقنية الس نوية وطلبت معلومات عن س بل  .206

ىل تعقيد الاس تبياانت والازدواج  ية مع اس تبياانت الويبو الأخرى وتوافر هذه حتسني التقارير التقنية الس نوية، ابلنظر اإ

 . املعلومات عىل املواقع الش بكية للماكتب

ىل أأن املعلومات املطلوبة يف التقارير التقنية الس نوية متاحة أأصال يف التقرير الس نوي ملاكتهبا .207 . وأأشارت عدة وفود اإ

ىل أأن أأس ئةل ادلراسة الاس تقصائية غري واحضة  بشأأن املعلومات املطلوبة والغرض مهنا. وأأشارت وفود أأخرى اإ

ىل املكتب ادلويل أأن يعد اقرتاحا بشأأن حتسني التقارير التقنية الس نوية يعرض عىل  .208 وطلبت جلنة املعايري اإ

ادلورة املقبةل للجنة، وأأن يس تخدم قناة التقارير التقنية الس نوية مجلع املعلومات من املاكتب. وينبغي أأن تبدأأ 

ىل التعديالت عىل الاس تبيان متاش يا مع الأهداف املدخالت اب س تعراض أأهداف التقارير التقنية الس نوية مث الانتقال اإ

ثة.   احملد 

عداد املكتب ادلويل عن تقدمي املشورة واملساعدة التقنيتني من أأجل تكوين كفاءات  20 البند من جدول الأعامل: تقرير من اإ

 ة جلنة املعايري ماكتب امللكية الصناعية بناء عىل ولي

ىل الوثيقة  .209  .CWS/7/26استندت املناقشات اإ

يف جمالت تقدمي  2018وأأحاطت جلنة املعايري علام مبحتوى الوثيقة والأنشطة اليت اضطلع هبا املكتب ادلويل يف عام  .210

ممي املعلومات املتعلقة مبعايري املشورة التقنية واملساعدة من أأجل تكوين الكفاءات دلى ماكتب امللكية الصناعية، بشأأن تع

 امللكية الفكرية.

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية واملنظمة الأفريقية للملكية  .211 وأأحاطت جلنة املعايري علام بأأن ممثيل املنظمة الإ

ويبو يف الفكرية طلبا املساعدة من املكتب ادلويل دلمع تكوين الكفاءات وتدريب املوظفني عىل اس تخدام معايري ال

 ماكتهبم ويف ادلول الأعضاء. 
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املتعلقة بتقدمي املشورة واملساعدة التقنيتني من  2018وأأحاطت جلنة املعايري علام بأأنشطة املكتب ادلويل لعام  .212

أأجل تكوين الكفاءات دلى ماكتب امللكية الصناعية بشأأن نرش املعلومات املتعلقة مبعايري امللكية الفكرية. وأأشارت 

ىل أأن هذه الوثيقة ستس تخدم أأساسًا اللجن ىل امجلعية العامة للويبو اليت س ُتعقد يف عام  للتقريرة اإ م اإ اذلي س يقدَّ

من الوثيقة  190)انظر الفقرة  2011، كام ُطلب يف دورهتا الأربعني اليت ُعقدت يف أأكتوبر 2019

WO/GA/40/19.) 

 ملعايري وقامئة هماهما من جدول الأعامل: النظر يف برانمج معل جلنة ا 21 البند

ىل الوثيقة  .213  .CWS/7/27استندت املناقشات اإ

لهيا يف قامئة املهام .214 دراج رابط تشعيب للمعايري املشار اإ ىل حتسني . واقرتح أأحد املمثلني اإ ىل احلاجة اإ وأأشارت الأمانة اإ

 وثيقة قامئة املهام لتسهيل قراءهتا.

من  CWS/6/27ن الوثيقة ونظرت يف قامئة املهام وبرانمج معلها يف مرفق الوثيقة وأأحاطت جلنة املعايري علام مبضمو .215

 أأجل وضع برانمج معل جلنة املعايري.

ووافقت عىل حتديث برانمج  CWS/6/27ووافقت جلنة املعايري عىل قامئة املهام كام وردت يف مرفق الوثيقة  .216

دراج قامئة املهام ومراعاة التفاقات اليت لهيا يف ادلورة السابعة للجنة املعايري.معلها ابإ   مت التوصل اإ

لهيا يف هذه ادلورة، يكون وضع املهام اكلتايل: .217  وبعد اس تكامل قامئة املهام ابلتفاقات اليت مت التوصل اإ

 املهام املنق حة يف هذه ادلورة: (أأ )

عداد اقرتاحني ملراجعة معياري الويبو  :47رمق  املهمة حسب الاقتضاء؛ واقرتاح ، ST.87و ST.27اإ

رشادية بشأأن بياانت الوضع القانوين  عداد توصية بشأأن  للتصاميموثيقة اإ الصناعية؛ واإ

تبادل ماكتب امللكية الصناعية لبياانت الوضع القانوين للعالمات التجارية؛ ودمع فرقة 

 فامي يتعلق ببياانت أأحداث الوضع القانوين. XMLلتطوير مكوانت  XML4IPمعل 

الاعزتام بوضع معيار للويبو يساعد ماكتب امللكية الصناعية عىل حتسني" اجلودة يف  :55رمق  ةاملهم

ىل  عداد مقرتح ابلإجراءات املس تقبلية الرامية اإ املنبع" فامي يتعلق بأأسامء املودعني؛ واإ

 لويبوتوحيد أأسامء املودعني يف واثئق امللكية الصناعية وعرضه عىل اللجنة املعنية مبعايري ا

 للنظر فيه.

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

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

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

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

ماكنية تطبيقها يف ماكتب امللكية الصناعية؛  جدواها واإ
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مناذج مرجعية لس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل يف جمال امللكية الفكرية، مبا يف  ووضع

طار يدمع ذكل وضع مبادئ توجهيية وممارسات مشرت  كة، واس تخدام مصطلحات اكإ

 التعاون واملشاريع املشرتكة ويثبت حصة املفهوم؛

عداد اقرتاح بشأأن معيار جديد للويبو يدمع التطبيق احملمتل لتكنولوجيا سلسةل الكتل  واإ

طار النظام الإيكولويج للملكية الفكرية.  يف اإ

 املهام اليت ل يزال العمل علهيا جاراًي: (ب)

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

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

عداد التنقيحات الالزمة  الالحقة للتعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، واإ

 .ST.26الويبو  رملعيا

عداد توصية بشأأن الإدارة الإلكرتونية لعالمات احلركة أأو عالمات الوسائط املتعددة  :49رمق  املهمة اإ

 لُتعمتد معيارًا من معايري الويبو.

ىل معلومات الرباءات اليت  :52رمق  املهمة جراء دراسة اس تقصائية عن حمتوى ووظائف أأنظمة النفاذ اإ اإ

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

ىل معلومات الرباءات اليت  عداد توصيات بشأأن أأنظمة النفاذ اإ ممارساهتا املتعلقة ابلنرش؛ واإ

 ماكتب امللكية الصناعية للجمهور. اتتيحه

 ( للمؤرشات اجلغرافية.XMLتطوير مكوانت خمطط لغة الرتمزي املوسعة ) :53رمق  املهمة

عداد توصيات بشأأن تبادل البياانت ادلامع للتواصل بني الأهجزة، مع الرتكزي عىل: :56مق ر املهمة  اإ

و/أأو نسق  JSONنسق الرسائل، وهيلك البياانت، وقاموس البياانت بنسق  "1"

XML؛ 

ف املوارد املنتظم ) "2"  (.URIواصطالحات التسمية ملعر 

عداد توصيات بشأأن مجع معلومات عن متطلبات ماكتب امل  :57رمق  املهمة لكية الصناعية والزابئن؛ واإ

 التصاوير املرئية الإلكرتونية للتصاممي.

عداد خريطة طريق مقرتحة لتطوير معايري الويبو وتعزيزها يف املس تقبل، مبا يف ذكل  :58رمق  املهمة اإ

نتاج البياانت وتبادلها واس تخداهم ا التوصيات املتعلقة ابلس ياسات، يف ضوء زايدة فعالية اإ

بل ماكتب امللكية الفكرية وغريها من الأطراف املعنية، مع مراعاة الأنشطة التا  :ليةمن قِّ

لهيا يف مرفق الوثيقة  1اس تعراض التوصيات الواردة يف اجملموعة  "1" املشار اإ

CWS/6/3ابلتعاون مع فرق معل جلنة املعايري املعنية الأخرى؛ ، 

لهيا يف مرفق  3واجملموعة  2وعة واس تعراض التوصيات الواردة يف اجملم "2" املشار اإ

 ؛CWS/6/3الوثيقة 
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 وتصنيف التوصيات حبسب الأولوية واقرتاح جدول زمين لتنفيذها؛ "3"

دارة امللكية الفكرية وبياانهتا يف  "4" واس تكشاف أأثر التكنولوجيات اجلديدة عىل اإ

الصناعية  ضوء املواءمة والتعاون. ومجع معلومات حول متطلبات ماكتب امللكية

عداد توصيات بشأأن التصاوير املرئية الإلكرتونية للتصاممي.  والزابئن؛ واإ

عداد اقرتاح بشأأن ترقمي رمزي العالمات اللفظية والعالمات التصويرية، وبشأأن جتزئة  :60رمق  املهمة اإ

عة من رموز نظام 551الرمز ) (، وبشأأن الرمز اذلي ميكن ختصيصه للعالمات املُجمَّ

 (.INIDملتفق علهيا دوليًا يف حتديد البياانت الببليوغرافية )الأرقام ا

 اقرتاح توصيات بشأأن الامنذج والصور الثالثية الأبعاد. :61رمق  املهمة

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

لواثئق امللكية الفكرية، واقرتاح يف ضوء النرش الإلكرتوين  ST.81و ST.63و ST.18و

ذا لزم الأمر.  تعديالت لتكل املعايري اإ

ىل XMLوضع تصوير مريئ واحد أأو أأكرث للبياانت بلغة الرتمزي املوسعة ) :63رمق  املهمة (، استنادًا اإ

 معايري الويبو اخلاصة بلغة الرتمزي املوسعة لأغراض النرش الإلكرتوين.

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

 .ST.36ضامن مراجعة وحتديث متواصلني ملعيار الويبو  :38رمق  املهمة

جراء املراجعات والتحديثات الالزمة ملعيار الويبو  :39رمق  املهمة  .ST.66التأأكد من اإ

جراء املراجعات والتحديثات الالزمة ملعيار الويبو  :41رمق  املهمة  .ST.96التأأكد من اإ

جراء املراجعات والتحديثات الالزمة ملعيار الويبو  :42رمق  همةامل   .ST.86التأأكد من اإ

جراء املراجعات والتحديثات الالزمة ملعيار الويبو  :51رمق  املهمة  .ST.37التأأكد من اإ

 املهام اليت تتسم ابس مترار أأنشطهتا أأو بطابعها الإعاليم أأو هبام معًا: (د)

آليًا عىل أأساس حتديد جما :18رمق  املهمة لت توحيد املقاييس املرتبطة بتبادل البياانت القابةل للقراءة أ

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

(، ومنتدى ماكتب التصاممي الصناعية TM5وماكتب العالمات التجارية امخلسة )

(، واللجنة الكهروتقنية ادلولية ISOقاييس )ادلولية لتوحيد امل نظمة(، وامل ID5امخلسة )

(IEC.والهيئات الأخرى املشهورة املعنية بوضع معايري الصناعة ،) 

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

قلميية( يف التعاون بشأأن الرباءات وعدم دخولها، حسب احلال، يف املرحةل الوطنية  )الإ

 قواعد البياانت.
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مجع التقارير التقنية الس نوية بشأأن أأنشطة أأعضاء جلنة املعايري يف جمال املعلومات املتعلقة  :24رمق  املهمة

ابلرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية ونرشها )التقرير التقين الس نوي بشأأن 

والتقرير  ارية،لتقين الس نوي بشأأن العالمات التجاملعلومات املتعلقة ابلرباءات، والتقرير ا

 التقين الس نوي بشأأن التصاممي الصناعية(.

 مراجعة متواصةل ملعايري الويبو. :33رمق  املهمة

 .ST.3مراجعة متواصةل ملعيار الويبو  :33/3رمق  املهمة

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

 دليل الويبو بشأأن املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناعية.

 املهام اليت ُأنشئت يف ادلورة السابعة ومل يبدأأ العمل بشأأهنا: (ه)

عداد اقرتاح بشأأن التوصيات اخلاصة مبوارد نسق ترقمي عنارص جافاسكريبت ) :64رمق  املهمة ( JSONاإ

، يك يس تخدم النسق لإيداع املعلومات املتعلقة ابمللكية ST.96اليت تتوافق مع املعيار 

 الفكرية ومعاجلهتا و/أأو نرشها و/أأو تبادلها.

 ليت توقف العمل بشأأهنا مؤقتًا:املهام ا (و)

عداد مبادئ توجهيية لتنف ذها ماكتب امللكية الصناعية فامي خيص ترقمي الفقرات،  :43رمق  املهمة اإ

 واثئق الرباءات بشلك منسق.والفقرات الطويةل، وعرض 

 فرق العمل التابعة للجنة املعايري اجامتعات

خالل هذه ادلورة، عقدت فرق العمل التالية اجامتعات غري رمسية: فرقة العمل املعنية ابجملسامت، وفرقة العمل املعنية  .218

ابسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات والتصالت  بتصاوير التصاممي، وفرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي، وفرقة العمل املعنية

ابلوضع القانوين، وفرقة العمل املعنية بتوحيد الأسامء، وفرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل،  عنيةللمعايري، وفرقة العمل امل 

 عنية بتوحيد العالمات التجارية.وفرقة العمل امل 

 ]تيل ذكل املرفقات[
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LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS 

I. ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES 

(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 
 
Sara BÜHRER (Ms.), Trademark Examiner, Deputy Head of Unit, Trademark Department, 
German Patent and Trade Mark Office, Munich 
 
Katja BRABEC (Ms.), Information Technology Strategic Planning and International 
Coordination, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich 
 
Thomas PLARRE (Mr.), Examiner, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich 
 
Jan POEPPEL (Mr.), Counsellor, Intellectual Property and WIPO Matters, Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
 
Saad ALHUDIBI (Mr.), Head, Patent Information Unit, Saudi Patent Office, King Abdullaziz City 
for Science and Technology (KACST), Riyadh 
 
Khalid ALIBRAHIM (Mr.), Delegate, Ministry of Foreign Affairs, Geneva 
 
 
AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Michael BURN (Mr.), Assistant Director, International ICT Cooperation, IP Australia, Canberra 
 
 
AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Katharina FASTENBAUER (Ms.), Head, Patent Support and PCT, Deputy Vice President, 
Technical Affairs, Austrian Patent Office, Ministry of Transport, Innovation and Technology, 
Vienna 
 
 
AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN 
 
Emil HASANOV (Mr.), Counsellor, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Elnur MUSLUMOV (Mr.), Head, Information Technologies and Publishing Department, 
Intellectual Property Agency of the Republic of Azerbaijan, Baku 
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BÉLARUS/BELARUS 
 
Katsiaryna BAIKACHOVA (Ms.), Assistant Director General, National Center of Intellectual 
Property (NCIP), Minsk 
 
 
BELGIQUE/BELGIUM 
 
Jonathan SAKÉ (Mr.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) 
 
Mijael SORIA GALVARRO (Sr.), Pasante, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Alexandre CIANCIO (Mr.), General Coordinator of Studies, Projects and Dissemination of 
Technological Information, National Institute of Industrial Property, Ministry of Economy (INPI), 
Rio de Janeiro 
 
Marcus VIEIRA (Mr.), Information Technology Systems Coordinator, National Institute of 
Industrial Property, Ministry of Economy (INPI), Rio de Janeiro 
 
 
CANADA 
 
Jean-Charles DAOUST (Mr.), Director, Investments and Program Management, Canadian 
Intellectual Property Office (CIPO), Programs Branch, Innovation, Science and Economic 
Development Canada, Gatineau 
 
 
CHILI/CHILE 
 
María Catalina OLIVOS (Sra.), Abogada, Departamento Internacional y Políticas Públicas, 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Ministerio de Economía, Santiago 
 
 
CHINE/CHINA 
 
LUO Cheng (Mr.), Deputy Director, Automation Department, China National Intellectual Property 
Administration (CNIPA), Beijing 
 
WANG Cheng (Ms.), Official, Patent Literature Department, China National Intellectual Property 
Administration (CNIPA), Beijing 
 
ZHANG Chunhua (Ms.), Official, China Intellectual Property Publishing House, Beijing 
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CONGO 
 
Ludovic Guy LOBOKO (M.), conseiller en charge des questions de l'OMPI, Mission 
permanente, Genève 
 
 
CÔTE D'IVOIRE 
 
Kumou MANKONGA (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
CROATIE/CROATIA 
 
Vesna JEVTIĆ (Ms.), Information Technology Specialist, Information Technology, State 
Intellectual Property Office (SIPO), Zagreb 
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Heba OSAMA (Ms.), Senior Information Specialist, Egyptian Patent Office, Cairo 
 
 
EL SALVADOR 
 
Diana HASBUN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente de El Salvador ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), Ginebra 
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Heidi VÁSCONES (Sra.), Tercer Secretario, Misión de Ecuador ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
María Rosa CARRERAS DURBÁN (Sra.), Coordinadora, Área Proyectos Tecnológicos 
Internacionales, División de Tecnologías de la Información, Madrid 
 
 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Nelson YANG (Mr.), Acting Director, Office of International Patent Cooperation, United States 
Department of Commerce, United States Patent and Trademark Office, Alexandria 
 
Arti SHAH (Ms.), International Project Manager, Office of International Patent Cooperation, 
United States Department of Commerce, United States Patent and Trademark Office, 
Alexandria 
 
Tyle AUDUONG (Ms.), Supervisory for Trademark Business Operation Specialist, United States 
Department of Commerce, United States Patent and Trademark Office, Alexandria 
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Susan WOLSKI (Ms.), PCT Special Programs Examiner, International Patent Legal 
Administration, Office of International Patent Cooperation, United States Department of 
Commerce, United States Patent and Trademark Office, Alexandria 
 
Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Sergey BIRIUKOV (Mr.), Head, Department for Design and Development of Applied Information 
Systems, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Rospatent, Moscow 
 
Vladislav MAMONTOV (Mr.), Principal Specialist, International Cooperation Department, 
Federal Service for Intellectual Property (FIPS), Rospatent, Moscow 
 
Olga TIURINA (Ms.), Senior Researcher, Division for the Development of Information 
Resources, Classification Systems and Standards in the Field of Intellectual Property, Federal 
Institute of Industrial Property (FIPS), Rospatent, Moscow 
 
Yury ZONTOV (Mr.), Senior Researcher, Software Division, Department for Design and 
Development of Applied Information Systems, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), 
Rospatent, Moscow 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Jouko BERNDTSON (Mr.), Senior Patent Examiner, Finnish Patent and Registration Office, 
Ministry of Economic Affairs and Employment, Helsinki 
 
 
GHANA 
 
Cynthia ATTUQUAYEFIO (Ms.), Minister Counsellor, Geneva 
 
 
GUATEMALA 
 
Flor DE María GARCIA DIAZ (Sra.), Consejero, Misión Permanente de Guatemala ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), UNCTAD, CCI, Ginebra 
 
HONDURAS 
 
Mariel LEZAMA PAVÓN (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Gyongyi SZILVITZKY (Ms.), Head, Receiving and Official Publication Section, Hungarian 
Intellectual Property Office (HIPO), Budapest 
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Janos ERDOSSY (Mr.), Patent Examiner, Patent Department, Hungarian Intellectual Property 
Office (HIPO), Budapest 
 
 
INDE/INDIA 
 
Devan RAJAGOPALAN (Mr.), Joint Controller, Patent Office, Ministry of Commerce and 
Industry, Chennai 
 
 
ISRAËL/ISRAEL 
 
Dror BEN YEHUDA (Mr.), Information Technology Manager, Digital Technologies and 
Information (IT), Israel Patent Office, Ministry of Justice, Jerusalem 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Cristiano DI CARLO (Mr.), Information Technology Coordinator, Italian Patent and Trademark 
Office (UIBM), Ministry of Economic Development, Rome 
 
Fabrizio FORNARI (Mr.) Information Technology Department, Italian Patent and Trademark 
Office (UIBM), Ministry of Economic Development, Rome 
 
 
JAMAÏQUE/JAMAICA 
 
Sheldon BARNES (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Hiroyuki NISHIBORI (Mr.), Deputy Director, Information Technology and Patent Information 
Management Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Hiroshi OKAZAWA (Mr.), Deputy Director, Information Technology and Patent Information 
Management Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Hiroki UEJIMA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KAZAKHSTAN 
 
Gulnara BELGOZHINA (Ms.), Head, Department of State Registries, Publications and 
Examination of Agreements, National Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice, 
Nur-Sultan 
 
 
LIBAN/LEBANON 
 
Lubna KODEIH (Ms.), Senior Trademark Examiner, Intellectual Property Unit, Ministry of 
Economy and Trade, Beirut 
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MAURITANIE/MAURITANIA 
 
Diamilatou DIA (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Bimal Prasad BARAL (Mr.), Under Secretary, Foreign Investment and Intellectual Property 
Section, Ministry of Industry, Commerce and Supplies, Kathmandu 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Amina SMAILA (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva  
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Jens Petter SOLLIE (Mr.), Intellectual Property Rights System Manager, Digital Services, 
Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo 
 
Magne LANGSAETER (Mr.), Intellectual Property Rights System Assistant Manager, Digital 
Services, Norwegian industrial Property Office (NIPO), Oslo 
 
 
OMAN 
 
Fatma AL-BULUSHI (Ms.), Patent Examiner, Intellectual Property Department, Ministry of 
Commerce and Industry, Muscat 
 
 
PARAGUAY 
 
María Cristina ACOSTA COLMAN (Sra.), Asesora, Dirección General de Propiedad Industrial, 
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, Asunción 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
LEE Jumi (Ms.), Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
PARK Siyoung (Mr.), Intellectual Property Attaché and Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Michal VERNER (Mr.), Deputy Director, Patent Information Department, Industrial Property 
Office, Prague 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Eugenia NICOLAE (Ms.), Director, Databases and Information Systems Division, State Office 
for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
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Mariana PANDELE (Ms.), Expert, Databases and Information Systems Division, State Office for 
Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
Florin TUDORIE (Mr.), Minister, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Julie DALTREY (Ms.), Data Architect, Innovation Directorate, Newport 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Wei Hao TAN (Mr.), First Secretary, Intellectual Property, Singapore 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Åsa VIKEN (Ms.), Process Owner, Patent Department, Swedish Patent and Registration 
Office (PRV), Stockholm 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Sasanon NISACHOLS (Ms.), Head, Information and Communication Technology Center, 
Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, Nonthaburi 
 
 
UKRAINE 
 
Nadia KOLOMIIETS (Ms.), Expert, Patent, Documentation and Standardization Division, 
Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, State Enterprise “Ukrainian 
Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), Kyiv 
 
 
II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
 INTERGOUVERNEMENTALES/INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL 
 ORGANIZATIONS  
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU) 
 
Justyna PETSCH (Ms.), Blockathon Project Lead, European Observatory on Infringements of 
Intellectual Property Rights, Alicante 
 
Panagiotis SPAGOPOULOS (Mr.), Architecture Service, Digital Transformation Department, 
Alicante  
 
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) 
 
Arwa ALHAMMAD (Ms.), Database Specialist, Patent Office of Gulf Co-operation Council 
(GCC-PO), The Secretariat General of The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, 
Riyadh 
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ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)  
 
Hamidou KONE (M.), directeur, Direction des systèmes d’information et de la 
publication (DSIP), Yaoundé 
 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO)  
 
Evgenii TIURIN (Mr.), Head, Paperless Information Technology Development Division, Patent 
Information and Automation Department, Moscow 
 
 
OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO)  
 
Fernando FERREIRA (Mr.), Data Standards Coordinator, Architecture and Data Standards, 
Rijswijk 
 
Jeff STEWART (Mr.), Project Manager, Information Technology Cooperation, Rijswijk 
 
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 KOKWIHYUKYA MPANJU (Ms.), Head, Search and Substantive Examination, Intellectual 
Property Rights, Ministry of Justice, Harare 
 
 
III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL 
 ORGANIZATIONS 
 
ASSOCIATION DES SPÉCIALISTES DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE CÔTE 
D’IVOIRE (ASPICI)  
 
Sandrine KOUAME (Ms.), vice-presidente, Abidjan 
 
 
ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE (AIPPI)/INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF 
INTELLECTUAL PROPERTY (AIPPI)  
 
Jonathan OSHA (Mr.), Reporter General, Zurich 
 
 
CONFEDERACY OF EUROPEAN PATENT INFORMATION USER GROUPS (CEPIUG) 
 
Guido MORADEI (Mr.), Delegate, Varese 
 
 
PATENT INFORMATION USERS GROUP (PIUG) 
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Stephen ADAMS (Mr.), Delegate, Roche 
 
 
IV. BUREAU/OFFICERS 
 
Président/Chair: Jean-Charles DAOUST (M./Mr.) (CANADA) 

Vice-président/Vice-Chair:   Sergey BIRIUKOV (M./Mr.) (FÉDÉRATION DE  
       RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION) 
 

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) 
 
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 
 

[یلي ذلك المرفق 
 الثاني]
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 األمانة من إعدادوثیقة 

 افتتاح الدورة السابعة .1

 انتخاب الرئیس ونائبي الرئیس .2

 اعتماد جدول األعمال .3
 انظر ھذه الوثیقة.

 ST.3مراجع معیار الویبو  .4
 .CWS/7/2 REV تینانظر الوثیق

 ..CWS/7/2 ADDو

تقریر فرقة العمل المعنیة باستراتیجیة  .5
تكنولوجیا المعلومات للمعاییر عن المھمة رقم 

58 

 XML4IPفرقة عمل  .6

والمھمة رقم  41تقریر عن المھمة رقم  )أ(
 63والمھمة رقم  56والمھمة رقم  53

 ..CWS/7/3 REVانظر الوثیقة 

اقتراح بشأن معیار الویبو بشأن واجھة  )ب(
 ) Web IPAالبرمجیة على اإلنترنت (التطبیق 

 .CWS/7/4انظر الوثیقة 

 JSONاقتراح بشأن مواصفات  )ج(
 .CWS/7/5انظر الوثیقة 

 فرقة العمل المعنیة بسالسل الكتل.  .7

 59تقریر عن المھمة رقم  )أ(
 .CWS/7/6انظر الوثیقة 

تقریر عن حلقة العمل المعنیة بسالسل  )ب(
 الكتل
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 فرقة العمل المعنیة بتوحید األسماء .8

 55تقریر عن المھمة رقم  )أ(
 .CWS/7/7انظر الوثیقة 

نتائج الدراسة االستقصائیة بشأن  )ب(
استخدام مكاتب الملكیة الفكریة ألدوات 

 تعریف المودعین
 .CWS/7/8انظر الوثیقة 

تقریر عن حلقة العمل المعنیة بتوحید  )ج(
 األسماء

) 3Dتقریر فرقة العمل المعنیة بالمجسمات ( .9
 61عن المھمة رقم 

 .CWS/7/9لوثیقة انظر ا

تقریر فرقة العمل المعنیة بالتحول  .10
 62الرقمي عن المھمة رقم 

 .CWS/7/10انظر الوثیقة 

 فرقة العمل المعنیة بالوضع القانوني .11

 47تقریر عن المھمة رقم  )أ(
 .CWS/7/11انظر الوثیقة 

 ST.27مراجعة معیار الویبو  )ب(
 .CWS/7/12انظر الوثیقة 

تقریر عن خطط التنفیذ لمعیار الویبو  )ج(
ST.87 

 فرقة العمل المعنیة بقوائم التسلسل .12

 44تقریر عن المھمة رقم  )أ(
 .CWS/7/13انظر الوثیقة 

 ST.26مراجعة معیار الویبو  )ب(
 .CWS/7/14انظر الوثیقة 

 أداة الویبو للتسلسل )ج(
 .CWS/7/15انظر الوثیقة 
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 فرقة العمل المعنیة بملف اإلدارة  .13

 51المھمة رقم تقریر عن  )أ(
 .CWS/7/16انظر الوثیقة 

 ST.37مراجعة معیار الویبو  )ب(
 .CWS/7/17انظر الوثیقة 

 نشر بوابة ملفات اإلدارة على اإلنترنت )ج(

فرقة العمل المعنیة بمعاییر العالمات  .14
 التجاریة

 60تقریر عن المھمة رقم  )أ(
 ..CWS/7/18 CORRانظر الوثیقة 

 ST.60اقتراح مراجعة معیار الویبو  )ب(
 .CWS/7/19انظر الوثیقة 

 فرقة العمل المعنیة بتصاویر التصامیم .15

 57تقریر عن المھمة رقم  )أ(
 .CWS/7/20انظر الوثیقة 

نتائج االستبیان بشأن التصاویر  )ب(
 المرئیة اإللكترونیة للتصامیم الصناعیة

 .CWS/7/21انظر الوثیقة 

 7فرقة العمل المعنیة بالجزء  .16

 50تقریر عن المھمة رقم  )أ(
 .CWS/7/22انظر الوثیقة 

نتائج االستبیان بشأن منح ونشر شھادات  )ب(
 الحمایة التكمیلیة وتمدیدات مدة البراءة

 .CWS/7/23انظر الوثیقة 

استبیان بشأن ترقیم الوثائق المنشورة  )ج(
 والحقوق المسجلة
 .CWS/7/24انظر الوثیقة 

اقتراح من فرقة العمل المعنیة بنفاذ  .17
متعلقة بالبراءات الجمھور إلى المعلومات ال
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)PAPI حول استبیان بشأن توفیر النفاذ إلى (
 معلومات البراءات المتاحة للجمھور

 .CWS/7/25انظر الوثیقة 

تقریر عن الدراسة االستقصائیة بشأن  .18
 استخدام معاییر الویبو

تقریر عن التقاریر التقنیة السنویة  .19
)ATRs( 

تقریر المكتب الدولي عن تقدیم المشورة  .20
ة التقنیتین من أجل تكوین كفاءات والمساعد

مكاتب الملكیة الصناعیة في إطار والیة لجنة 
 المعاییر

 .CWS/7/26انظر الوثیقة 

النظر في برنامج عمل لجنة المعاییر  .21
 وقائمة مھامھا

 .CWS/7/27انظر الوثیقة 

 ملخص الرئیس .22

 اختتام الدورة .23

یولیو  1یبدأ االجتماع االفتتاحي یوم االثنین 
صباحا في المقر الرئیسي  10:00الساعة في  2019

 chemin des ,34 للویبو وعنوانھ:
Colombettes, Geneva  في قاعة المؤتمرات)A.( 

 

یلي ذلك المرفق [
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DRAFT QUESTIONNAIRE ON THE USE OF 3D MODELS AND 3D IMAGES IN IP DATA AND 
DOCUMENTATION 

Glossary 

3D model – An electronic file that is created by specialized software, for mathematically 
representing the surface of an object in three dimensions 

3D Images – Images that represent objects displayed in three dimensions (length, depth, 
height), e.g. 3D photos, stereoscopy, etc. 

3DS – A file format used by the Autodesk 3ds Max 3D modeling, animation and rendering 
software 

DWF – Design Web Format 

DWG – A file format widely used for CAD drawings 

IGES – Initial Graphics Exchange Specification 

OBJ – An open geometry vertex file format used for CAD and 3D printing 

Raster image – An image that is composed of a map of points (pixels), referred to as a bitmap.  
Typical file formats for raster images include JPEG, TIFF, PNG and BMP 

STL – Standard Tessellation Language - a file format native to the stereolithography CAD 
software created by 3D Systems 

STEP – Standard for the Exchange of Product model data –an open ISO Standard which can 
represent 3D objects in Computer-aided design (CAD) and related information 

Vector graphics – An image file that is composed of shapes formed of mathematical formulas 
and coordinates on a 2D plane. As opposed to raster images, vector graphics have the property 
of scaling infinitely without any degradation of quality 

X3D – Successor of VRML, an Open ISO Standard XML format 

    

Q1. IP objects and stages of their lifecycle 

Q1.1. Does your office currently use 3D models or 3D images for IP objects within the office? If 
so, for which IP objects: 

☐ Trademarks 

☐ Industrial designs 

Patents (e.g. inventions and/or utility models) including 

☐ patents in chemistry as a field of technology (e.g. chemical structures, biological 

structures) 

☐ patents in other fields of technology (e.g. Electrical engineering, Mechanical engineering, 

etc.) 

☐ Integrated circuit topology 

☐ Other (please specify:    )  
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Q1.2. Does your office consider using 3D models or 3D images for IP objects in the future? If 
so, for which IP objects: 

☐ Trademarks 

☐ Industrial designs 

Patents (e.g. inventions and/or utility models) including 

☐ patents in chemistry as a field of technology (e.g. chemical structures, biological 

structures) 

☐ patents in other fields of technology (e.g. Electrical engineering, Mechanical engineering, 

etc.) 

☐ Integrated circuit topology 

☐ Not sure 

☐ Other (please specify:    ) 

Q1.3. On which stages of IP objects` lifecycle does your office currently accept/implement 3D 
models?  

a) Trademarks  

☐ Filing of the application 

☐ Examination 

☐ Storage 

☐ Search 

☐ Publication 

☐ Data exchange 

☐ Other (please specify:    )  

b) Industrial designs  

☐ Filing of the application 

☐ Examination 

☐ Storage 

☐ Search 

☐ Publication 

☐ Data exchange  

☐ Other (please specify:    ) 

c) Patents in chemistry as a field of technology (e.g. chemical structures, biological structures) 

☐ Filing of the application 

☐ Examination 

☐ Storage 

☐ Search 

☐ Publication 

☐ Data exchange  

☐ Other (please specify:    ) 
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d) Patents (e.g. inventions and/or utility models) in other fields of technology except chemistry 

☐ Filling of the application 

☐ Examination 

☐ Storage 

☐ Search 

☐ Publication 

☐ Data exchange  

☐ Other (please specify:    )  

e) Integrated circuit topology 

☐ Filing of the application 

☐ Examination 

☐ Storage 

☐ Search 

☐ Publication 

☐ Data exchange  

☐ Other (please specify:    ) 

f) Other (please specify:    ) 

☐ Filing of the application 

☐ Examination 

☐ Storage 

☐ Search 

☐ Publication 

☐ Data exchange  

☐ Other (please specify:    ) 

Q1.4. Does your Office carry out any image transformations? If so, for which objects and on 
which stages? 

a) Trademarks  

☐ Filing of the application 

☐ Examination 

☐ Storage 

☐ Search 

☐ Publication 

☐ Data exchange  

☐ Other (please specify:    ) 
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b) Industrial designs  

☐ Filing of the application 

☐ Examination 

☐ Storage 

☐ Search 

☐ Publication 

☐ Data exchange  

☐ Other (please specify:    ) 

c) Patents in chemistry as a field of technology (e.g. chemical structures, biological structures) 

☐ Filing of the application 

☐ Examination 

☐ Storage 

☐ Search 

☐ Publication 

☐ Data exchange  

☐ Other (please specify:    ) 

d) Patents (e.g. inventions and/or utility models) in other fields of technology except chemistry 

☐ Filing of the application 

☐ Examination  

☐ Storage  

☐ Search 

☐ Publication 

☐ Data exchange  

☐ Other (please specify:    ) 

e) Integrated circuit topology 

☐ Filing of the application 

☐ Examination 

☐ Storage 

☐ Search 

☐ Publication 

☐ Data exchange  

☐ Other (please specify:    ) 
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f) Other (please specify:    ) 

☐ Filing of the application 

☐ Examination 

☐ Storage 

☐ Search 

☐ Publication 

☐ Data exchange  

☐ Other (please specify:    ) 

Q1.5. On which stages of IP objects` lifecycle does your office consider accepting/implementing 
3D models in the future? 

a) Trademarks  

☐ Filing of the application 

☐ Examination 

☐ Storage 

☐ Search 

☐ Publication 

☐ Data exchange 

☐ Not sure 

☐ Other (please specify:    ) 

b) Industrial designs  

☐ Filing of the application 

☐ Examination 

☐ Storage 

☐ Search 

☐ Publication 

☐ Data exchange  

☐ Not sure 

☐ Other (please specify:    ) 

c) Patents in chemistry as a field of technology (e.g. chemical structures, biological structures) 

 

☐ Filing of the application 

☐ Examination 

☐ Storage 

☐ Search 

☐ Publication 

☐ Data exchange  

☐ Not sure 

☐ Other (please specify:    ) 
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d) Patents (e.g. inventions and/or utility models) in other fields of technology except chemistry 

 

☐ Filing of the application 

☐ Examination 

☐ Storage 

☐ Search 

☐ Publication 

☐ Data exchange  

☐ Not sure 

☐ Other (please specify:    ). 

 

e) Integrated circuit topology 

☐ Filing of the application 

☐ Examination 

☐ Storage 

☐ Search 

☐ Publication 

☐ Data exchange  

☐ Not sure 

☐ Other (please specify:    ) 

f) Other (please specify:    ) 

☐ Filing of the application 

☐ Examination 

☐ Storage 

☐ Search 

☐ Publication 

☐ Data exchange  

☐ Not sure 

☐ Other (please specify:    ) 

Q2. Existing practices and future plans 

Q2.1. Please describe existing practices/future plans for using 3D models and 3D images within 
your office. 
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Q3. Regulations  

Q3.1. What laws and regulations concerning 3D models and 3D images are implemented within 
your jurisdiction? 

             

             

              

Q4. Formats and technical tools 

Q4.1. Which formats of 3D models or 3D images does your office use at the moment? Does 
your office use the same or different formats for different stages of lifecycle: filling, examination, 
publication etc.? 

             

             

              

Q4.2. Which formats of 3D models or 3D images does your office consider using in the future? 
Does your office consider using the same or different formats for different stages of lifecycle: 
filling, examination, publication etc.? 

             

             

              

Q4.3. Please provide us with your suggestions and proposals on formats and reasons why you 
suppose them to be important (a list of formats to consider) except mentioned in items 6.1, 6.2 

             

             

              

Q4.4. Which technical tools does your office currently use to work with 3D models (i.e. viewers, 
converters, etc.)?  Are these standard tools commercially available, or do you consider using 
any special tool developed for your Office or by your Office? 

             

             

              

Q4.5. Which technical tools does your office consider using in future work with 3D models (i.e. 
viewers, converters, etc.)?  Are these standard tools commercially available, or do you consider 
using any special tool developed for your Office or by your Office? 

             

             

              

Q4.6. Please provide us with your suggestions and proposals on tools and reasons why do you 
suppose them to be important (a list of tools to consider)  
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Q5. Specific requirements and limitations 

Q5.1. Please provide us with preferable specific file requirements? Should they be the same or 
different for different objects and stages (i.e. limitations and restrictions for 3D files, size (Mb) 
and format of 3D model for storing, processing, and sharing, etc.) 

             

             

              

Q5.2. In your opinion, what would be the main requirements when choosing 3D file formats 
(open source, wide spread adoption, etc.) 

             

             

              

Q5.3. In your opinion, what would be the main requirements when choosing tools for working 
with 3D files? 

             

             

              

Q6. Expectations concerning the use of 3D 

Q6.1. Which specific advantages and/or drawbacks do you expect from 3D models and 
3D images regarding search, for instance prior art search? 

             

             

              

 

Q6.2. Do you expect that applicants will comply to provide 3D models which fulfill the defined 
standards? 

             

             

              

 

Q7. Any other comments 

             

             

              

 
 
 

لي ذلك المرفق [ی
 ]الرابع
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ST.37 ANNEX III –XSD 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" 
xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" 
targetNamespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" 
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="qualified"> 
 <xsd:import namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" 
schemaLocation="Common_V3_1_Custom.xsd"/> 
 <xsd:annotation> 
  <xsd:documentation>As defined in WIPO ST.37 Authority File for patent documents, 
which include patents for inventions, plant patents, design patents, inventors certificates, 
utility certificates, utility models, patents of addition, inventors certificates of addition, 
utility certificates of addition, and published applications therefor.</xsd:documentation> 
 </xsd:annotation> 
 <xsd:element name="AFLatestDocumentDate" type="com:DateType"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Date of the most recently published document listed in this 
authority file.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="ApplicationFilingCategory" type="pat:ApplicationFilingCategoryType"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Describes the filing type of application i.e. PCT, Regional 
or National.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:simpleType name="ApplicationFilingCategoryType"> 
  <xsd:restriction base="xsd:token"> 
   <xsd:enumeration value="PCT"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>PCT</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:enumeration> 
   <xsd:enumeration value="Regional"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Regional</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:enumeration> 
   <xsd:enumeration value="National"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>National</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:enumeration> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:element name="ApplicationIdentification" type="pat:ApplicationIdentificationType"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Provides the information necessary to identify a particular 
patent application. Refers to ST.9 INID Code 20.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:complexType name="ApplicationIdentificationType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="com:IPOfficeCode"/> 
   <xsd:element ref="com:ApplicationNumber"/> 
   <xsd:element ref="com:ApplicantFileReference" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="com:FilingLanguageCode" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="pat:ApplicationFilingCategory" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="pat:InventionSubjectMatterCategory" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="pat:FilingDate" minOccurs="0"/> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute ref="com:id"/> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:element name="AttachedPriorityDocumentIndicator" type="xsd:boolean" fixed="true"> 
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  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>A Boolean which indicates whether the priority document is 
attached to the application.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="AuthorityFile" type="pat:AuthorityFileType"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Root element for the authority file</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="AuthorityFileDataCoverage" type="pat:AuthorityFileDataCoverageType"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>List of patent documents published by industrial property 
offices grouped according to their ST.16 kind-of-document codes for a given date 
range.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:complexType name="AuthorityFileDataCoverageType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="pat:PublicationDateRange"/> 
   <xsd:element ref="pat:PublicationNumberRange" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="pat:KindCodeCoverage" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="pat:ExceptionCodeCoverage" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="pat:DataCoverageURI" minOccurs="0"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:element name="AuthorityFileDefinition" type="pat:AuthorityFileDefinitionType"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Provide definition file information relating to this 
associated authority file, including file coverage.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:complexType name="AuthorityFileDefinitionType"> 
  <xsd:choice maxOccurs="unbounded"> 
   <xsd:element ref="pat:ExceptionCodeList"/> 
   <xsd:element ref="pat:PatentDocumentKindCodeList"/> 
   <xsd:element ref="pat:MostRecentDocument"/> 
   <xsd:element ref="pat:AuthorityFileDataCoverage"/> 
   <xsd:element ref="com:CommentText"/> 
   <xsd:element ref="com:DocumentLocationURI"/> 
  </xsd:choice> 
  <xsd:attribute ref="com:id"/> 
  <xsd:attribute ref="pat:groupedAFIndicator" use="required"/> 
  <xsd:attribute ref="pat:groupAFCategory"/> 
  <xsd:attribute ref="pat:updateAFCategory" use="required"/> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:element name="AuthorityFileEntry" type="pat:AuthorityFileEntryType"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>An authority file entry consists of data required to 
uniquely identify a patent publication according to WIPO ST.37.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:complexType name="AuthorityFileEntryType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="pat:PatentPublicationIdentification"/> 
   <xsd:element ref="pat:ExceptionCode" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="pat:ApplicationIdentification" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="pat:PriorityApplicationIdentificationBag" minOccurs="0"/> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute ref="com:id"/> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="AuthorityFileType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="pat:AuthorityFileDefinition" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="pat:AuthorityFileEntry" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute ref="com:officeCode" use="required"/> 
  <xsd:attribute ref="com:creationDate"/> 



CWS/7/29 Prov. 
Annex IV 
3 
 

 

 </xsd:complexType> 
 <xsd:attribute name="updateAFCategory" type="pat:UpdateCategoryType"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Determines how updates to the authority file will be 
performed e.g., incremental versus full.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:attribute> 
 <xsd:simpleType name="UpdateCategoryType"> 
  <xsd:restriction base="xsd:token"> 
   <xsd:enumeration value="full"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>A complete new authority file is provided at 
each update period.</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:enumeration> 
   <xsd:enumeration value="incremental"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Only the new authority file entries published 
since the last update period are provided.</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:enumeration> 
   <xsd:enumeration value="differential"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Only the records which have changed or are 
required to be updated since the last update period are provided.</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:enumeration> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:element name="BeginRangeNumber" type="xsd:string"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>First number in the range. </xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:attribute name="groupedAFIndicator" type="xsd:boolean"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Indicates that the authority file has been grouped, or not, 
according to one of the defined categories.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:attribute> 
 <xsd:element name="DataCoverageURI" type="xsd:anyURI"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>URI where a detailed description of the data coverage of 
the authority file is available. </xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="DocumentTotalQuantity" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Total number of documents according to a particular kind 
code. </xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="EndRangeNumber" type="xsd:string"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Last number in the range. </xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="ExceptionCode" type="pat:ExceptionCodeType"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Exception code as indicated in WIPO 
ST.37</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="ExceptionCodeCoverage" type="pat:ExceptionCodeCoverageType"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Data coverage summary by exception code including total 
quantity of documents.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
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 </xsd:element> 
 <xsd:complexType name="ExceptionCodeCoverageType"> 
  <xsd:sequence maxOccurs="unbounded"> 
   <xsd:element ref="pat:ExceptionCode"/> 
   <xsd:element ref="pat:DocumentTotalQuantity"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:element name="ExceptionCodeDefinition" type="pat:ExceptionCodeDefinitionType"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>A set of Exception codes, particularly the codes N, W and 
X, and their descriptions as defined by the IP Office, which are different from definitions in 
WIPO ST.37.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:complexType name="ExceptionCodeDefinitionType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="pat:ExceptionCode"/> 
   <xsd:element ref="pat:ExceptionCodeDescriptionText"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:element name="ExceptionCodeDescriptionText" type="xsd:string"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>A different or specific description of an exception code, 
which an IP Office uses in their authority file.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="ExceptionCodeList" type="pat:ExceptionCodeListType"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>List of exception codes that have a different or specific 
definition in use by the IP Office rather than the definitions of exception codes defined in 
WIPO ST.37.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:complexType name="ExceptionCodeListType"> 
  <xsd:sequence maxOccurs="unbounded"> 
   <xsd:element ref="pat:ExceptionCodeDefinition"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:simpleType name="ExceptionCodeType"> 
  <xsd:restriction base="xsd:token"> 
   <xsd:enumeration value="C"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Defective publication documents 
</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:enumeration> 
   <xsd:enumeration value="D"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>The document was deleted after the 
publication</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:enumeration> 
   <xsd:enumeration value="E"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Publication number allocated by the IPO 
representing a PCT national/regional phase entry (for example Euro-PCT). No corresponding 
document published. A Euro-PCT application is an international (PCT) patent application that 
entered the European regional phase. 
</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:enumeration> 
   <xsd:enumeration value="M"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Published document is 
missing</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:enumeration> 
   <xsd:enumeration value="N"> 
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    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>The use of code 'N' must be described in the IP 
Office's Authority Definition File.</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:enumeration> 
   <xsd:enumeration value="P"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Document available only on 
paper</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:enumeration> 
   <xsd:enumeration value="R"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Reissued publication</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:enumeration> 
   <xsd:enumeration value="U"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Unknown publication number, for example, when 
during compilation of the authority file one or a list of publication number(s) has been found 
in the database, but the corresponding document(s) is(are) missing without known cause. 
Typically this code can indicatecould be a database error that requires further 
analysis.</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:enumeration> 
   <xsd:enumeration value="W"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>The use of code 'W' must be described in the IP 
Office's Authority Definition File.</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:enumeration> 
   <xsd:enumeration value="X"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>The use of code 'X' must be described in the IP 
Office's Authority Definition File.” </xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:enumeration> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:element name="FilingDate" type="com:DateType"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>The date assigned by the Patent Office that identifies when 
an application meets certain criteria to qualify as having been filed. Refers to ST.9 INID Code 
22.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:attribute name="groupAFCategory" type="pat:GroupCategoryType"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Identifies how the authority files has been grouped i.e., 
by date, publication-level or document-kind code.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:attribute> 
 <xsd:simpleType name="GroupCategoryType"> 
  <xsd:restriction base="xsd:token"> 
   <xsd:enumeration value="date"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Date</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:enumeration> 
   <xsd:enumeration value="publication-level"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Publication level</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:enumeration> 
   <xsd:enumeration value="document-kind"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Document kind</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 



CWS/7/29 Prov. 
Annex IV 
6 
 

 

 

   </xsd:enumeration> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:element name="IncorporationByReferenceIndicator" type="xsd:boolean" fixed="true"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>A Boolean which indicates whether an element or part is 
incorporated by reference in the (international) application</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="IndicatedIPOfficeCode" type="com:ExtendedWIPOST3CodeType"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Where the earlier application is a regional or 
international application, an ST.3 code identifying a country party to the Paris Convention or a 
member of the WTO for which the regional or international application was made and which is 
indicated in the priority claim. Refers to ST.9 INID Code 34.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="InventionSubjectMatterCategory" 
type="pat:InventionSubjectMatterCategoryType"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Describes the type of invention captured by the published 
patent i.e. Design, Utility or Plant</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:simpleType name="InventionSubjectMatterCategoryType"> 
  <xsd:restriction base="xsd:token"> 
   <xsd:enumeration value="Design"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Design</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:enumeration> 
   <xsd:enumeration value="Utility"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Utility</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:enumeration> 
   <xsd:enumeration value="Plant"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Plant</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:enumeration> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:element name="KindCodeCoverage" type="pat:KindCodeCoverageType"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Data coverage summary by kind code including document total 
quantity.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:complexType name="KindCodeCoverageType"> 
  <xsd:sequence maxOccurs="unbounded"> 
   <xsd:element ref="com:PatentDocumentKindCode"/> 
   <xsd:element ref="pat:DocumentTotalQuantity"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:attribute name="libraryIdentifier" type="xsd:token"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>The library-identifier attribute is intended as an 
identifying code for the library containing priority documents - to be used where offices 
support the access of the documents from many such libraries. The recommended format of library-
identifier should be composed of a WIPO Standard ST.3 code of the operating Office of service or 
digital library, together with service (or digital library) name (optional) separated by a 
hyphen to allow for the fact that some Office may operate more than one library. For example, 
"IB-DAS" for Digital Access Service for Priority Documents run by WIPO.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:attribute> 
 <xsd:element name="MostRecentDocument" type="pat:MostRecentDocumentType"> 
  <xsd:annotation> 
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   <xsd:documentation>Provide the publication number and associated date for the 
latest patent document included within the authority file.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:complexType name="MostRecentDocumentType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="pat:PublicationNumber"/> 
   <xsd:element ref="com:PublicationDate"/> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute ref="com:id"/> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:element name="OnlineAvailablePriorityDocumentIndicator" 
type="pat:OnlineAvailablePriorityDocumentIndicatorType"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Where the priority document is made available to the 
corresponding IPO (e.g., RO or the IB) from a digital library, this indicator provides a 
reference to obtain the priority document from such digital library</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:complexType name="OnlineAvailablePriorityDocumentIndicatorType"> 
  <xsd:simpleContent> 
   <xsd:extension base="pat:TrueType"> 
    <xsd:attribute ref="pat:libraryIdentifier"/> 
    <xsd:attribute ref="com:officeCode"/> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:simpleContent> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:element name="PatentDocumentKindCodeDefinition" 
type="pat:PatentDocumentKindCodeDefinitionType"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>An element within the PatentDocumentKindCodeList. Includes 
both the document kind code and associated definition.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:complexType name="PatentDocumentKindCodeDefinitionType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="com:PatentDocumentKindCode"/> 
   <xsd:element ref="pat:PatentDocumentKindCodeDescriptionText"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:element name="PatentDocumentKindCodeDescriptionText" type="xsd:string"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>A description of the patent document kind code used by a 
particular IPO.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="PatentDocumentKindCodeList" type="pat:PatentDocumentKindCodeListType"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>A list of specific document kind codes used by an IPO. Use 
of WIPO ST.16 is recommended.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:complexType name="PatentDocumentKindCodeListType"> 
  <xsd:sequence maxOccurs="unbounded"> 
   <xsd:element ref="pat:PatentDocumentKindCodeDefinition"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:element name="PatentPublicationIdentification" 
type="pat:PatentPublicationIdentificationType"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Details identifying a particular published patent document, 
as part of an authority file entry. Refers to ST.9 INID Code 10.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:complexType name="PatentPublicationIdentificationType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="com:IPOfficeCode"/> 
   <xsd:element ref="pat:PublicationNumber"/> 
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   <xsd:element ref="com:PublicationLanguageCode" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="com:PatentDocumentKindCode" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="com:PublicationDate" minOccurs="0"/> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute ref="com:id"/> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:element name="PriorityApplicationIdentification" 
type="pat:PriorityApplicationIdentificationType"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Details of the priority application which is associated 
with the particular authority file entry.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="PriorityApplicationIdentificationBag" 
type="pat:PriorityApplicationIdentificationBagType"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>A list of priority applications which are used to claim 
priority. Refers to ST.9 INID Code 30.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:complexType name="PriorityApplicationIdentificationBagType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="pat:PriorityApplicationIdentification" 
maxOccurs="unbounded"/> 
   <xsd:element ref="pat:IncorporationByReferenceIndicator" minOccurs="0"/> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute ref="com:id"/> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="PriorityApplicationIdentificationType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="com:IPOfficeCode"/> 
   <xsd:element ref="com:ApplicationNumber" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="com:PatentDocumentKindCode" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="pat:FilingDate"/> 
   <xsd:element ref="pat:IndicatedIPOfficeCode" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
   <xsd:element ref="pat:ApplicationFilingCategory" minOccurs="0"/> 
   <xsd:choice minOccurs="0"> 
    <xsd:element ref="pat:RequestedPriorityDocumentIndicator"/> 
    <xsd:element ref="pat:AttachedPriorityDocumentIndicator"/> 
    <xsd:element ref="pat:OnlineAvailablePriorityDocumentIndicator"/> 
    <xsd:element ref="com:DASAccessCode"/> 
   </xsd:choice> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute ref="com:id"/> 
  <xsd:attribute ref="com:sequenceNumber" use="required"/> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:element name="PublicationDateRange" type="pat:PublicationDateRangeType"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Publication date range over which the authority file is 
valid. </xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:complexType name="PublicationDateRangeType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="com:StartDate"/> 
   <xsd:element ref="com:EndDate"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:element name="PublicationNumber" type="xsd:string"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Publication Number. </xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="PublicationNumberRange" type="pat:PublicationNumberRangeType"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>A range of patent publication numbers which are included 
within this authority file.</xsd:documentation> 
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  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:complexType name="PublicationNumberRangeType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="pat:BeginRangeNumber"/> 
   <xsd:element ref="pat:EndRangeNumber"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:element name="RequestedPriorityDocumentIndicator" type="xsd:boolean" fixed="true"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>The receiving office is requested to prepare and transmit 
to the IB a certified copy of the earlier application.</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
 </xsd:element> 
 <xsd:simpleType name="TrueType"> 
  <xsd:restriction base="xsd:boolean"> 
   <xsd:pattern value="true"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
</xsd:schema> 
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ST.37 ANNEX IV - DTD 
 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?> 
 
<!--Annex IV of WIPO Standard ST.37, XML Data Type Definition (DTD) for Authority Files 
 
This entity may be identified by the PUBLIC identifier: 
******************************************************************************************** 
PUBLIC "-//WIPO//XSD AUTHORITY FILE 1.2//EN" "AuthorityFile_V1_2.dtd" 
******************************************************************************************** 
 
******************************************************************************** 
* Date draft created: 2018-09-19 
 
* Annex IV was adopted by the Committee on WIPO Standards (CWS) at its sixth session on October 
19, 2018. 
******************************************************************************** 
 
* 2019-07-05: Revision approved at the seventh session of the CWS 2019-07-05:  
* (i) group-category renamed grouped-af-indicator and is now a list of Boolean values 'yes' and 
'no' 
* (ii) backup-category renamed update-af-category 
* (iii) additional-comment renamed comment-text 
*  
*************************************************************** 
 
* PUBLIC DTD URL 
 
* http://www.wipo.int/standards/DTD/AuthorityFile_V1_2.dtd 
 
******************************************************************************** 
 
 
******************************************************************************** 
* CONTACTS: xml.standards@wipo.int 
 
******************************************************************************** 
 
 
 
--> 
<!ELEMENT authority-file (authority-file-definition? , authority-file-entry+)> 
 
<!ATTLIST authority-file  country       CDATA  #REQUIRED 
                            date-produced CDATA  #REQUIRED > 
<!ELEMENT authority-file-definition (exception-code-list | document-kind-code-list | most-
recent-document | data-coverage | comment-text | document-location-uri)+> 
 
<!-- 1/07/2019 - Add CWS/7/17 for alignment with XSD <!ATTLIST authority-file-definition  
content-category  (complete | grouped )  #REQUIRED 
                                       group-category    (date |  
                                                          publication-level |  
                                                          document-kind )  #IMPLIED 
                                       backup-category   (full |  
                                                          incremental |  
                                                          differential )  #REQUIRED >--> 
                                                           
 <!ATTLIST authority-file-definition  grouped-af-indicator  (yes | no )  #REQUIRED 
                                      group-af-category (date |  
                                                          publication-level |  
                                                          document-kind )  #IMPLIED 
                                      update-af-category (full |  
                                                          incremental |  
                                                          differential )  #REQUIRED > 
  
<!ELEMENT document-location-uri (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT exception-code-list (exception-code-definition)+> 
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<!ELEMENT exception-code-definition (exception-code, exception-code-description)> 
 
<!ELEMENT exception-code-description (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT exception-code (#PCDATA)> 
<!-- 
<!ATTLIST exception-code  ( C |  
     D |  
     E |  
                            M |  
                            N |  
                            P |  
                            R |  
                            U |  
                            W |  
                            X )  #IMPLIED > 
--><!ELEMENT document-kind-code-list (document-kind-code-definition)+> 
 
<!ELEMENT document-kind-code-definition (kind, document-kind-code-description)+> 
 
<!ELEMENT document-kind-code-description (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT most-recent-document EMPTY> 
 
<!ATTLIST most-recent-document  publication-number CDATA  #REQUIRED 
                                  publication-date   CDATA  #REQUIRED > 
<!ELEMENT data-coverage (publication-date-range? , publication-number-range? , kind-code-
coverage? , exception-code-coverage? , data-coverage-uri?)> 
 
<!ELEMENT publication-date-range EMPTY> 
 
<!ATTLIST publication-date-range  start-date CDATA  #REQUIRED 
                                    end-date   CDATA  #REQUIRED > 
<!ELEMENT publication-number-range EMPTY> 
 
<!ATTLIST publication-number-range  begin-range-number  CDATA  #REQUIRED 
                                     end-range-number CDATA  #REQUIRED > 
<!ELEMENT kind-code-coverage (kind, document-total-quantity)*> 
 
<!ELEMENT document-total-quantity (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT exception-code-coverage (exception-code, document-total-quantity)*> 
 
<!ELEMENT data-coverage-uri (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT authority-file-entry (publication-reference , exception-code? , application-reference? 
, priority-claims?)> 
 
<!ELEMENT publication-reference (document-id)> 
 
<!-- document-id tag as defined in ST.36 --> 
<!ELEMENT document-id (country , doc-number , kind? , date?)> 
 
<!--Two-letter alphabetic codes which represent the names of states, other entities  
and intergovernmental organizations the legislation of which provides for the protection of  
IP rights or which organizations are acting in the framework of a treaty in the field of IP. 
e.g. "XX". 
Always in upper case.--> 
<!ELEMENT country (#PCDATA)> 
 
<!--Doc-number: The number of the referenced patent (or application) document--> 
<!ELEMENT doc-number (#PCDATA)> 
 
<!--Document kind code; e.g., A1 (WIPO ST.16)--> 
<!ELEMENT kind (#PCDATA)> 
 
<!--Date: components of a date. Format: YYYYMMDD (WIPO ST.2)--> 
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<!ELEMENT date (#PCDATA)> 
 
<!--Publication exception code; single-alphabetic letter code to indicate the reason why the 
complete published document, for which the corresponding number is assigned, is not available:  
    C=Defective documents; 
    D= Documents deleted after the publication; 
    E=Publication number allocated by the IPO representing a PCT national/regional phase entry 
(for example Euro-PCT). No corresponding document published.  A Euro-PCT application is an 
international (PCT) patent application that entered the European regional phase; 
    M=Missing published documents; 
    N=Not used publication number: e.g. publication numbers have been issued, but finally have 
not been allocated to any publication; 
    P=Document available on paper only; 
    R=Reissued publications; 
    U=Unknown publication numbers: e.g. when during compilation of the authority file certain 
publication number(s) has been found in the database, but the corresponding document(s) is(are) 
missing without known cause. Typically this code can indicate a database error that requires 
further analysis; 
    W=Applications (or patents) which were withdrawn before the publication;  
         this can include lapsed or ceased patents and might depend on national patent law 
regulations;  
    X=Code available for individual or provisional use by an IPO; 
--> 
 
<!--Application reference information: application number, country. 
In case of a filing reference, the kind code is empty and the date refers to the filing date. 
--> 
<!ELEMENT application-reference (country , doc-number , filing-date?)> 
 
<!--Filing Date: components of a date. Format: YYYYMMDD (WIPO ST.2)--> 
<!ELEMENT filing-date (#PCDATA)> 
 
<!--Priority application identification (priority-claim)--> 
<!ELEMENT priority-claims (priority-claim+)> 
 
<!ELEMENT priority-claim (country , doc-number , kind , date)> 
 
<!ATTLIST priority-claim  sequence            CDATA  #REQUIRED 
                            priority-claim-kind  (national | regional | international )  
#REQUIRED > 
 
<!--  1/07/2019 - Add CWS/7/17 for alignment with XSD <!ELEMENT additional-comment (#PCDATA)>--> 
<!ELEMENT comment-text (#PCDATA)> 
 
 

 [یلي ذلك المرفق الخامس]
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DRAFT QUESTIONNAIRE ON THE CONTENT AND FUNCTIONALITIES OF SYSTEMS 
FOR PROVIDING ACCESS TO PUBLICLY AVAILABLE PATENT INFORMATION 

GLOSSARY 

Publication – In line with Part 8 of the WIPO Handbook, the terms “publication” and 
“published” are used in the sense of making available: 

− a patent document to the public for inspection or supplying a copy on request; 

− multiple copies of a patent document produced on, or by, any medium (e.g., paper, 
film, magnetic tape or disc, optical disc, online database, computer network, etc.). 

Legal status information – information about events that may affect the grant, scope, term, 
ownership, or other legal aspects of a patent or patent application. 

PART 1 

This part of the survey covers basic availability and coverage of online data systems. 

Core Information 

Q1. Does your Office provide access to patent information online? 

☐ YES ☐ NO 

Q2. What types of patent information from your Office are available online?  Please select all 
that apply: 

 

☐ Unpublished applications (limited info made available before 

publication) 

☐ Published applications 

☐ Granted patent publications 

☐ Legal status information 

☐ Correction documents 

☐ Priority data  

☐ Patent Term Extensions or Supplementary Protection Certificates data 

☐ Patent family information  

☐ File inspection 

☐ Court decision data 

☐ Reassignments 

☐ Licensing information 

☐ Official Gazette 

Other: (Please specify:_______________________________________) 
 
 

Please provide URLs where the available types of information can be accessed online: 

 

  

 

 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/08-01-01.pdf
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Q3. How can users access patent information online?  Mark all that apply: 

☐ Online queries with no login required 

☐ Online queries with free login (no payment required) 

☐ Online queries with paid subscription or contract required 

☐ Online queries only in designated locations, such as a public search facility 

☐ No online queries, only bulk data downloads are available 

Q4. Who can access this information online? 

☐ Information is only available to patent attorneys admitted to practice before the Office 

☐ Information is only available to residents of the Office's country or region 

☐ Information is available to anyone  

☐ Other: (Please specify:_______________________________ ) 

Q5. Are the online systems for patent information indicated above available in English for the 
user interface and search?   

 Any other languages?  [dropdown choices] 

 

Q6. What time periods does the available online data cover for the following types of patent 
information?  If the data has gaps or is incomplete, please note so under Remarks. 

 

Type of Information From 
(date) 

To 
(date) 

Not 
available 

Remarks 

Unpublished applications 

(limited info made available 

before publication) 

    

Published applications     

Granted patent 

publications 

    

Legal status information     

Correction documents     

Priority data      

Patent Term Extensions or 

Supplementary Protection 

Certificates data 

    

Patent family information      

File inspection     

Court decision data     

Reassignments     

Licensing information     

Official Gazette     

 

Q7. Is the following legal status information available in online systems: 

 

Answer choices for each: YES for all years / YES for some years / NO 
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☐ Whether the patent is granted 

☐ Whether the patent is currently in force 

☐ PCT national phase entry date 

☐ PCT national phase non-entry date 

☐ Fee payments 

☐ Change of ownership 

☐ Pre- and post-grant events following court decisions.   

☐ Other information 

Comments: 

  

Q8. How often is each type of patent information updated online? 

 

Type of Information Update frequency (multiple choice: realtime, 
daily, weekly, biweekly, monthly, quarterly, 
other) 

Unpublished applications 

(limited info made available 

before publication) 

 

Published applications  

Granted patent publications  

Legal status information  

Correction documents  

Priority data   

Patent Term Extensions or 

Supplementary Protection 

Certificates data 

 

Patent family information   

File inspection  

Court decision data  

Reassignments  

Licensing information  

Official Gazette  

 
 

[نھایة المرفق 
 الخامس والوثیقة]
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