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بمعايي الويبو
اللجنة المعنية
ر
الدورة التاسعة
جنيف ،من  1إىل  5نوفمي 2021

تحديث دليل الويبو بشأن المعلومات والوثائق المتعلقة بالملكية الصناعية
وثيقة من إعداد المكتب الدول

معلومات أساسية

ر
المؤشات الجغرافية
أشارت اللجنة المعنية بمعايي الويبو (لجنة المعايي) زف دورتها الثامنة الت ٌعقدت زف  2020إل أن
.1
والمصنفات اليتيمة المحمية بموجب حق المؤلف قد أضيفت إل اإلصدار  4.0من المعيار  . ST.96كما اعتمدت لجنة المعايي
المعيار " ST.90توصية لمعالجة بيانات الملكية الفكرية ونقلها باستخدام واجهات برمجة تطبيقات الويب" (انظر الفقرات  86و14
إل  19من الوثيقة )CWS/8/24

وكما يظهر المثاالن المذكوران ،فقد أصبح عمل لجنة المعايي ينطوي شيئا فشيئا عىل الملكية الفكرية ،وليس فقط الملكية
.2
ز
.
الصناعية ونوقشت المخططات الخاصة بالمصنفات اليتيمة المحمية بموجب حق المؤلف ف دورات لجنة المعايي لسنوات عديدة
قبل إضافتها ً
أخيا إل المعيار  . ST.96وقد تمت صياغة المعيار  ST.90المتعلق بواجهات برمجة تطبيقات الويب بشكل عام لتغطية
ز
جميع أنواع الملكية الفكرية حسب االقتضاء  .وف بعض الحاالت ،يمكن أن تتضمن استجابات واجهات برمجة تطبيقات الويب بيانات
حق المؤلف مثل بيانات المصنفات اليتيمة بنسق المعيار  . ST.96وبالمثل ،قد ينطوي المصنف زف مجاالت أخرى مثل سالسل
الكتل عىل بيانات حق المؤلف .
وال تعكس المصطلحات الواردة زف دليل الويبو بشأن المعلومات والوثائق المتعلقة بالملكية الصناعية هذه الحقائق بعد  .ويشي
.3
العنوان نفسه إل أنه يغط الملكية الصناعية وليس الملكية الفكرية  .وبالمثل ،ال تعكس عناوين بعض الجزاء من دليل الويبو ،مثل
الجزء " 6النفاذ إل معلومات الملكية الصناعية" والجزء " 7أمثلة وممارسات مكاتب الملكية الصناعية" ،أن المحتويات تنطوي بالفعل
أو قد تنطوي ً
قريبا عىل توصيات أو بيانات تغط الملكية الفكرية وليس الملكية الصناعية فقط  .فعىل سبيل المثال ،يحتوي الجزء 6
ز
ز
يتعي أن تنطوي عليها المواقع اإللكيونية لمكاتب الملكية الفكرية" .
عىل الجزء " 1.6توصيات بشأن الحد الدن من المحتويات الت
وقد يتضمن الجزء ً 7
قريبا نتائج الدراسة االستقصائية الت ستتيحها مكاتب الملكية الفكرية ،حيث تواصل فرق العمل وضع معايي
ز
الويبو لدمج أي نوع من بيانات الملكية الفكرية مع أية تكنولوجيات مثل واجهات برمجة تطبيقات الويب ولغة اليمي الموسعة
( )XMLو JSONوسالسل الكتل.
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ر
المقيحة
التحديثات
من أجل عكس المواضيع الت يغطيها حاليا محتوى دليل الويبو والعمل المستقبىل للجنة المعايي ،يقيح المكتب الدول
.4
ز
تحديث النص ف دليل الويبو عىل النحو التال:

.5

−

عنوان الدليل :دليل الويبو بشأن المعلومات والوثائق المتعلقة بالملكية الفكرية الصناعية؛

−

وعنوان الجزء " :6النفاذ إل معلومات الملكية الفكرية الصناعية"؛

−

وعنوان الجزء " :7أمثلة وممارسات مكاتب الملكية الفكرية الصناعية "؛

−

ز
وسيتم ف الجزء  7االستعاضة عن عبارة "الملكية الصناعية" بعبارة "الملكية الفكرية" عند االقتضاء .وعىل سبيل المثال،
ُ
ز
ستغي عبارة "مكاتب الملكية الصناعية" لتصبح "مكاتب الملكية الفكرية" ف الفقرة التمهيدية  .ومن جهة أخرى ،لن
يطال عنوان القسم " 10.7الرموز الت تستخدمها مكاتب الملكية الصناعية" أي تغيي ،لنه يتضمن دراسة استقصائية
خاصة من عام  2009تحتوي فقط عىل بيانات الملكية الصناعية؛

−

وعنوان الجزء " :8المصطلحات والمخترصات بشأن المعلومات والوثائق المتعلقة بالملكية الفكرية الصناعية"؛

−

واالستعاضة عن مصطلح "الملكية الصناعية" بمصطلح "الملكية الفكرية" المستخدم زف أماكن أخرى من دليل الويبو،
عند االقتضاء .

للسببي التالي ز
ز
ي:
وال يلزم تحديث أجزاء أخرى من الدليل
−

سبق وأن خضع النص زف الجزأين ( 1عن دليل الويبو) والجزء ( 3معايي الويبو) لتحديث حيث استعيض عن عبارة
"الملكية الصناعية" بعبارة "الملكية الفكرية" عند الحاجة لتعكس المحتويات بدقة  .وليست هناك حاجة إل تحديث
ز
عنوان الجزأين؛

−

يتعي إجراء أي تغيي عىل الجزاء ( 2التعاون الدول) و( 4الحد ز
ز
الدن ل لوثائق المنصوص عليها زف معاهدة التعاون
وال
الياءات) و( 5التصنيفات الدولية) لنها ال تتضمن بيانات عن حق المؤلف أو ال تذكر الملكية الصناعية عىل وجه
بشأن ر
التحديد .

ً
وال تهدف التغييات المقيحة زف المصطلحات إل توسيع نطاق عمل لجنة المعايي بأي شكل من الشكال  .وبدال من ذلك ،فه
.6
تعكس ببساطة المجاالت الت تنشط فيها لجنة المعايي بالفعل أو تستكشفها لتعمل عليها زف المستقبل .
.7

إن لجنة المعايي مدعوة إل ما يىل:
(أ)

اإلحاطة علما بمحتوى هذه الوثيقة؛

(ب) والموافقة عىل تعديل المصطلحات
ز
المبي زف الفقرة 4
الواردة زف دليل الويبو عىل النحو
أعاله؛
(ج ) ومطالبة المانة بتحديث دليل الويبو
ً
وفقا التفاقات الدورة التاسعة.

[نهاية الوثيقة]

