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 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2020أكتوبر  30 التارخي:

 املعنية مبعايري الويبواللجنة 

 الثامنةالدورة 
 2020 ديسمرب 4إىل  نومفرب 30جنيف، من 

 بالوضع القانونيتقرير فرقة العمل املعنية 
 ابلوضع القانوينفرقة العمل املعنية  عىل املرشف من إعدادوثيقة 

 معلومات أساس ية

، علامً ابلتقدم اذلي 2019أحاطت اللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة املعايري(، خالل دورهتا السابعة املنعقدة يف يوليو  .1

ملعايري عىل التعديالت املقرتحة عىل معيار الويبو أحرزته فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين يف عدة جماالت. ووافقت جلنة ا

ST.27 جديدة تضّم أمثةل، ووافقت أيضاً عىل نرش جداول التخطيط اخلاصة مباكتب  إرشادية، مبا يف ذكل إعداد وثيقة

 تبدأ العمل،. وطلبت جلنة املعايري من فرقة العمل أن 2019اليت مت تلقهيا خالل عام  ST.87امللكية الفكرية ملعيار الويبو 

 47مولية األولوية إىل معيار جديد بشأن بياانت الوضع القانوين للعالمات التجارية. وعّدلت جلنة املعايري وصف املهمة 

حسب الاقتضاء؛ واقرتاح وثيقة إرشادية بشأن بياانت  ST.87و ST.27ري الويبو ياليصبح: "إعداد اقرتاحني ملراجعة مع 

الوضع القانوين للتصاممي الصناعية؛ وإعداد توصية بشأن تبادل ماكتب امللكية الصناعية لبياانت الوضع القانوين للعالمات 

اطت جلنة فامي يتعلق ببياانت أحداث الوضع القانوين". وأح XMLلتطوير مكوانت  XML4IPالتجارية؛ ودمع فرقة معل 

. وُعنّي املكتب ST.27املعايري علامً أيضاً خبطة فرقة العمل للميض يف تطوير الاقرتاحات الس تخدام الرموز اخملصصة يف املعيار 

 (.CWS/7/29من الوثيقة  124إىل  106ادلويل مرشفاً عىل فرقة العمل. )انظر الفقرات من 
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 تقرير عن األنشطة

. ونرُشت 2019مبا فيه الوثيقة اإلرشادية اجلديدة يف سبمترب  ST.27حة ملعيار الويبو املكتب ادلويل النسخة املنقنرش  .2

عىل الرابط  2020عىل املوقع اإللكرتوين للويبو يف أبريل  ST.87جداول التخطيط اخلاصة ابملعيار 

dards/en/part_07.htmlhttp://www.wipo.int/stan نظراً للحاجة إىل اس تعراض عدد من الطلبات قبل ،

 النرش. 

ومعلت فرقة العمل مولية األولوية القرتاح توصية بشأن تبادل بياانت الوضع القانوين للعالمات التجارية. وأصدرت  .3

كية الفكرية أن تسمي خرباء يف بياانت اذلي يلمتس من ماكتب املل  C.CWS.130تعممي رمق ال  2019األمانة العامة يف نومفرب 

دارت فهيا  الوضع القانوين للعالمات التجارية ليشاركوا يف فرقة العمل. وعقدت فرقة العمل س تة اجامتعات عىل اإلنرتنت

 مناقشات إضافية عىل موقع وييك اخلاص بفرقة العمل. وُقّدم اقرتاح معيار الويبو اجلديد بشأن الوضع القانوين للعالمات

 (.CWS/8/4)انظر الوثيقة  احلاليةالتجارية لتنظر فيه جلنة املعايري يف دورهتا 

 ST.87بشأن الوضع القانوين للرباءات وبشلك خاص املعيار  ST.27وحذت فرقة العمل حذو منوذج معيار الويبو  .4

واس ُتخدم الهنج األسايس نفسه بشأن بياانت الوضع القانوين للتصاممي الصناعية من أجل تطوير املعيار اجلديد املقرتح. 

املُس تخدم لهذين املعيارين القامئني: وهو منوذج شامل للمالحقة يصف بشلك عام ممارسات املالحقة القضائية املتعلقة 

ابلعالمات التجارية يف ماكتب امللكية الفكرية يف أحناء العامل؛ والفئات اليت تصف مجموعات األحداث اليت تتشارك املوضوع 

ساس ية اليت تصف فضىل املامرسات العامة وذات الصةل داخل فئة من الفئات؛ واألحداث املفصةل اليت ألاألحداث او نفسه؛ 

تصف ممارسات معينة يتشاركها العديد من ماكتب امللكية الفكرية. ونظرت فرقة العمل يف لك من هذه اجملاالت وعّدلت 

جارية عند الاقتضاء، يف حني حافظت عىل املصطلحات املعمتدة يف معايري التفاصيل لتالمئ املامرسات املتعلقة ابلعالمات الت

 الويبو القامئة املتعلقة ابلوضع القانوين عند اإلماكن، توخياً لالنسجام.

عىل تطوير اقرتاحات  املهمتنيومعل املكتب ادلويل أيضاً، بصفته اجلهة املرشفة عىل فرقة العمل، مع أعضاء فرقة العمل  .5

. ونوقشت اقرتاحات خمتلف املاكتب، ووضعت خطط لتوحيد هذه ST.27لرموز اخملصصة يف املعيار الس تخدام ا

هذه اخلطط إىل أن  ظراً للوضع الصحي العاملي، ُعلقتونالاقرتاحات يف اقرتاح واحد حىت تنظر فيه فرقة العمل باكملها. 

يصبح ألعضاء فرقة العمل املهمتني القدرة عىل مواصةل املرشوع. وتنوي فرقة العمل أن تبدأ من جديد العمل عىل الرموز 

 يف دورهتا املقبةل. حىت تنظر فهيا اخملصصة يف وقت الحق من هذه الس نة، وأن تقدم اقرتاحاً إىل جلنة املعايري 

 47ة رمق التعديل املقرتح عىل املهم

نظراً للتقدم احملرز يف العمل عىل التوصية بشأن الوضع القانوين للعالمات التجارية، وتوخياً ملراعاة اعامتد املعيار اجلديد  .6

 ST.27كام ييل: "ضامن املراجعات والتحديثات الرضورية ملعايري الويبو  47املقرتح يف هذه ادلورة، يُقرتح أن تعّدل املهمة 

وإعداد مواد  واقرتاح وثيقة إرشادية بشأن بياانت الوضع القانوين للتصاممي الصناعية ؛سب الاقتضاءح ST.61و ST.87و

وإعداد توصية بشأن تبادل ماكتب امللكية الصناعية لبياانت ؛ ايري يف جممتع امللكية الفكريةمساعدة لتسهيل اس تخدام تكل املع

أحداث  لبياانت فامي يتعلق ببياانت XMLلتطوير مكوانت  XML4IPودمع فرقة معل  الوضع القانوين للعالمات التجارية؛

 الوضع القانوين".

http://www.wipo.int/standards/en/part_07.html
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 إن جلنة املعايري مدعوة إىل ما ييل: .7

 اإلحاطة علاًم مبضمون هذه الوثيقة؛ (أ)

والطلب من فرقة العمل تقدمي اقرتاح  (ب)

الس تخدام الرموز اخملصصة يف معيار 

يف ادلورة املقبةل للجنة  ST.27الويبو 

 املعايري؛

، كام 47واملوافقة عىل تنقيحات املهمة رمق  (ج)

 .6ترد يف الفقرة 

 ]هناية الوثيقة[

 

 


