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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( الثالثة العاديةواألربعون )الدورة  التاسعةالدورة 
 2017أأكتوبر  11اإىل  2من جنيف، 

 
 

 تقرير عن اللجنة املعنية مبعايري الويبو

عدادمن  مانة اإ  الأ

ىل مايو  29يف الفرتة من  اخلامسةدورهتا )جلنة املعايري( خالل الفرتة قيد النظر، عقدت اللجنة املعنية مبعايري الويبو  .1 اإ
 ..  وترأأست الاجامتع الس يدة اكتيا برابيك )أأملانيا(2017 يونيو 2

تبادل الآراء حول معايري الويبو ومراجعهتا وتطويرها، فضال عن مسائل أأخرى تتعلق  اخلامسةوواصلت ادلورة  .2
لكرتونيا بعد الاجامتعاذلي اعمتدت ويرد نص تقرير ادلورة .الفكريةابملعلومات والواثئق اخلاصة ابمللكية  يف مرفق  ه اللجنة اإ

 (.CWS/5/22الأول،  املرفق) هذه الوثيقة

(،واملعيار البياانت اخلاصة ابلوضع القانوين للرباءات تبادل)  ST.27ديدين هام: املعيارواعمتدت اللجنة معيارين ج .3
ST.37 ( فامي خيص واثئق الرباءات املنشورةملف الإدارة.) معيار الويبو  موابس تخداST.27 ماكن ، من املتوقع أأن يصبح ابإ

ن تعلق قيف شلك منس  املاكتب تقدمي معلومات خاصة ابلوضع القانوين للرباءات  ، وبطريقة مفهومة أأكرث يف الوقت نفسه، واإ
 ST. 37. وس ُييرس معيار الويبو يف البدلان املعنية معاجلة الرباءاتأأنظمة  خمتلف الأمر ابملس تخدمني غري املعتادين عىل

 .واثئق الرباءات ا منهتمجموعويُبسط من اجلهود املبذوةل لتقيمي مدى اكامتل  الصناعيةتبادل ملفات الإدارة بني ماكتب امللكية 

قوامئ تسلسل النوويدات والأحامض الأمينية ابس تخدام لغة الرتمزي ) ST.26 مراجعة معيار الويبوأأيضا وأأقرت اللجنُة  .4
ىل ST.25)قوامئ تسلسل النوويدات والأحامض الأمينية ( وات فقت عىل الانتقال من املعيار احلايل ل(XMLاملوسعة ) ( اإ

اتفقت عىل تنفيذ  الصناعيةماكتب امللكية مجيع ويكتيس ذكل أأمهية ابلغة لأن . 2022يف يناير  ST.26معيار الويبو اجلديد 
 جودة  والإقليم  وادلويل لغرض سحسنيالوطين عىل املس توى حنو مت سق فامي خيص طلبات الرباءاتعىل  ST.26املعيار 

 ST.26قال، ستس تحدث الويبو أأداة برجمية خاصة ابملعيار البياانت املرتبطة ابلتكنولوجيا احليوية. وبغية دمع هذا الانت
مها يف  سحتوي عىل كشف تسلسيل. من أأجل سحضري طلبات الرباءات اليت 2019عام  وتعم 
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ماكتب امللكية الصناعية، مبا يف ذكل   الويبو يفيريبشأأن اس تخدام معا ادلراسة الاس تقصائيةةل يوانقشت اللجنة حص  .5
ياها طريقة التعامل مع املشالك فامي خيص التنفيذ، واليت تواهجها ماكتب امللكية الصناعية. وحث ت اللجنة ماكتب  املُشار اإ

الأمانة مواصةل  عىل القيام بذكل، والُتمس من ادلراسة الاس تقصائيةعىل  ردودها تكن قد قدمتة الصناعية اليت مل يامللك 
 خالل متابعة طلبات ماكتب امللكية الصناعية.ة من يوتكثيف هجودها لإذاكء الوع  وتقدمي املساعدة التقن 

، جلنة املعايريوفامي خيص بند جدول الأعامل اذلي يتناول قرار ادلورة الثامنة والأربعني للجمعية العامة للويبو فامي خيص  .6
توصيات أأجندة عن تنفيذ لرفع تقارير  ت مناس بةبعض الوفود أأن اللجنة اكن ذكرأأجندة التمنية، تتعلق ب ذكل مسائل مبا يف
ىل امجلعية العامة للويبو التمنية آلية التنس يق ومعل اللجنة. وأأحاطت اللجنة  الصةلؤيد بعض الوفود الأخرى يمل يف حني . اإ بني أ

. وعىل النحو املطلوب، يرد نص ترصحي أأحد املتعلق بلجنة املعايري علام بقرار ادلورة الثامنة والأربعني للجمعية العامة للويبو
 (.CWS/5/22الأول،  املرفقيف تقرير ادلورة ) الوفود

صةل مبامرسات ماكتب امللكية الذات  س تقصائيةالاراسات تختلف ادلمب واس تعرضت اللجنة حصيةل أأنشطهتا فامي يتعلق  .7
جراء العمل اجلديد لنرش   .ادلراسات الاس تقصائيةالصناعية يف تنفيذ معايري الويبو، وات فقت عىل اإ

يف جمال معايري الويبو،  الصناعيةشورة واملساعدة التقنية لتكوين الكفاءات لفائدة ماكتب امللكية توفري امل ومفا يتعلق ب  .8
، 2016( بشأأن أأنشطة املكتب ادلويل اليت اضطلع هبا عام CWS/5/19علامً ابلتقرير )أأنظر املرفق الثاين، اللجنة  أأحاطت

 .2011ربعني اليت عقدت يف أأكتوبر وذكل بناًء عىل طلب امجلعية العامة للويبو يف دورهتا الأ 

ست همام جديدة ذات صةل بنسق  اذلي يتضمن املقبلعمل التعلق بعملها املقبل، وضعت اللجنة برانمج ي وفامي  .9
ومعلومات عن الرباءات  التواصل بني الأهجزة بياانت املؤرشات اجلغرافية ونسق بياانت حق املؤلف للمصنفات اليتيمة و

 ري. وات فقت اللجنة أأيضا عىل سحضتوحيد أأسامء املودعنيالصناعية و  التصاوير املرئية الإلكرتونية للتصامميو  تاحة للعمومامل 
  ماكتب امللكية الصناعية.نيلتبادل الوضع القانوين لبياانت العالمات التجارية والتصاممي الصناعية بتوصيات 

ابلقرار اذلي  معالً متويل حلضور ادلورة اخلامسة،  مننامية س بعة وفود من البدلان الأقل منوا أأو البدلان ال  واس تفادت .10
 .2011ته امجلعية العامة للويبو يف عام اختذ

أأحرزت ادلورة اخلامسة تقدمًا معتربًا ابعامتد معايري الويبو ومراجعهتا، مما سيُسهم يف نرش معلومات امللكية وختامًا،  .11
ذاكء الوع  وتقدمي املساعدة التقنية ملاكتب امللكية الفكرية، ومبشاركة الفهم بغية مواصةل وتكثيف اجل  هود املبذوةل يف جمال اإ
دة، . ووضعت ادلورة أأيضًا برانمج معل مقبل زاخر تضمن ست همام جديالصناعية حسب الطلب ورهنًا ابملوارد املتاحة

 الطلبات يف عرص البياانت الكبرية. يزيد من تلبيةمن شأأنه أأن 

ن امجلعية العامة للوي  .12 ىل بو اإ مدعوة اإ
عن اللجنة املعنية  يرر تق" ةالإحاطة علاًم ابلوثيق

 (.WO/GA/49/12ري الويبو" )الوثيقة يمبعا

 CWS/5/22تيل ذكل الوثيقتان [
 CWS/5/19]و
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 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 اخلامسةالدورة 
 2017يونيو  2مايو اإىل  29جنيف، من 

 
 
 تقريرال

 اذلي اعمتدته اللجنة

 مقدمة
ياها  .1 ( دورهتا اخلامسة يف جنيف "اللجنة" أأو "جلنة املعايري" فامي ييل ابمسعقدت اللجنة املعنية مبعايري الويبو )املشار اإ

ىل  29يف الفرتة من   .2017يونيو  2مايو اإ

 ،سرتالياوأأ  ،أأو أأعضاء اسحاد ابريس واسحاد برن ممثةل يف ادلورة: الأرجنتنيو/واكنت ادلول التالية الأعضاء يف الويبو  .2
 ،فرنساو  ،السلفادورو  ،يةهورية التش يك وامجل  ،كوس تارياكو  ،كولومبياو  ،الصنيو  ،ش ييلو  ،كنداو  ،الربازيلو  ،ايمنساو 
ندونيس ياو  ،الهندو  ،هنغارايو  ،أأملانياو  ،جورجياو  يران )مجهورية و  ،اإ يطالياو  ،الإسالمية( –اإ  ،الياابنو  ،كوت ديفوارو  ،اإ
 ،اململكة العربية السعوديةو  ،الاسحاد الرويسو ،رومانياو  ،مجهورية كورايو  ،الفلبنيو  ،بامن، و املكس يكو ليتوانيا، و  ،الكويتو 
س بانياو  ،جنوب أأفريقياو   ،الإمارات العربية املتحدةو  ،أأوكرانياو  ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةو  ،اتيلندو ،السويدو  ،اإ
 (.40) البوليفارية( –فزنويال )مجهورية و الولايت املتحدة الأمريكية، و  ،اململكة املتحدةو 

: املنظمة الأفريقية للملكية املعايري ثلو املنظامت احلكومية ادلولية التالية يف ادلورة بصفهتم أأعضاء يف جلنةوشارك مم  .3
املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات و  ،(ARIPOاملنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية )و  ،(OAPIالفكرية )

(EAPO)،  و( املكتب الأورويب للرباءاتEPO)، الاسحاد الأورويبو (EU،)  مكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون و
 (.7) (UPOVالاسحاد ادلويل محلاية الأصناف النباتية اجلديدة )و(، GCC Patent Office)دلول اخلليج العربية 

علومات كونفدرالية مجموعات مس تخديم املوشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب:  .4
ومجموعة  ،(IVFالاسحاد ادلويل للفيديو )، و(IFIAاخملرتعني )مجلعيات الاسحاد ادلويل و (،CEPIUG)املتعلقة ابلرباءات 

 (.PIUG( )4مس تخديم معلومات الرباءات )
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للقرار اذلي اختذته امجلعية العامة يف  أأو البدلان النامية وفقاً  منواً الأقل لت الويبو مشاركة س بعة وفود من البدلان ومو   .5
 .2011عام 

 هذا التقرير.ل وترد قامئة املشاركني يف املرفق الأول  .6

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

وشدد عىل أأمهية معايري  ،رحب ابملشاركنيو  ،اخلامسة ادلورة –فرانسس غري  الس يد –افتتح املدير العام للويبو  .7
طار مكيات كبرية من بياانت امللكية الفكرية بطريقة دقيقة ويف الوقت املناسب من خالل معاجلة تبادل و تسهيل يف الويبو  اإ

 احلايل.الضتخمة لبياانت اامللكية الفكرية، وهو أأمر ابلغ الأمهية يف عرص وواثئق واحد مشرتك ملعلومات 

 همن جدول الأعامل: انتخاب الرئيس وانئبي 2البند 

جامع يرياملعا انتتخبت جلنة .8  ، والسفري أألفريدو سويسكوم )بامن( انئباً ةً الس يدة اكتيا برابيك )أأملانيا( رئيس الآراء ابإ
 .ةللرئيس

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

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

رد يف يي ، اذلCWS/5/1 PROV. 3الأعامل عىل النحو املقرتح يف الوثيقة  ابلإجامع جدولاملعايري اعمتدت جلنة  .10
 املرفق الثاين لهذا التقرير.

 العروض
يف العنوان  موقع الويبو الإلكرتوينعرب واثئق العمل عىل يف هذه ادلورة و اليت قُدمت ميكن الاطالع عىل العروض  .11

 .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42285 :التايل

 املناقشات والاس تنتاجات والقرارات
رته هيئات الويبو الرئاس ية يف سلسةل اجامتعاهتا العارشة اليت ُعقدت يف الفرتة من  وفقاً  .12 ىل  24ملا قر  أأكتوبر  2سبمترب اإ

ل عىل اس تنتاجات جلنة AB/X/32من الوثيقة  52و 51لفقرتني )انظر ا 1979 املعايري (، ل يش متل تقرير هذه ادلورة اإ
، ابس تثناء مشارك)القرارات والتوصيات والآراء وما اإىل ذكل( ول يش متل، بصفة خاصة، عىل البياانت اليت أأدىل هبا أأي 

د م أأو ُأبدي فاها ذكل التحفظ جمددًا بعد  املعايري ن اس تنتاجات جلنةاحلالت اليت ُأبدي فاها سحفظ خبصوص أأي اس تنتاج حمد 
 التوصل اإىل الاس تنتاج.

 من جدول الأعامل: تقرير عن ادلراسة الاس تقصائية بشأأن اس تخدام معايري الويبو 4البند 

ىل الوثيقة  .13  اذلي قدمه املكتب ادلويل. والعرض CWS/5/2استندت املناقشات اإ

 بشأأنبنتاجئ ادلراسة الاس تقصائية اخلاص ، ل س امي التقرير CWS/5/2مبضمون الوثيقة  وأأحاطت اللجنة علامً  .14
ىل  6اس تخدام معايري الويبو، املوجز يف الفقرات من  واحد . وقدمت ماكتب امللكية الصناعية يف البدلان الالوثيقة من 9اإ

كولومبيا، و الصني، و كندا، و  بنغالديش،و نة والهرسك، البوس  و أأسرتاليا،  ردودها عىل ادلراسة الاس تقصائية: والثالثني التالية
س بانيا، و أأملانيا، و امجلهورية التش يكية، و  يطاليا، و هنغاراي، و كرواتيا، و هندوراس، و اإ  مجهورية كوراي،و قريغزيس تان، و الياابن، و اإ
سلوفاكيا، و السويد، و ة، اململكة العربية السعوديو الاسحاد الرويس، وعامن، و املكس يك، و مجهورية مودلوفا، و ليتوانيا، و 
واتفق املشاركون  .جنوب أأفريقياو الولايت املتحدة الأمريكية، و أأوغندا، و أأوكرانيا، و ترينيداد وتوابغو، و تونس، و السلفادور، و 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42285
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وفهم العقبات املتبقية يف هذه العملية  الصناعيةماكتب امللكية  معايري الويبو يفطبيق تقيمي مس توى ت يف عىل أأن التقرير مفيد 
 بشلك أأفضل.

ردودها عىل ادلراسة الاس تقصائية، عىل القيام  تقدمتكن قد ، اليت مل صناعيةماكتب امللكية ال املعايري جلنة حث ت و  .15
ىل تقصناعية من خالل مذكرة شفوية تدعو فاها ماكتب امللكية ال  الأمانة أأن تصدر تعماميً والُتمس من  ،بذكل دمي أأو تعديل اإ

ذا لزم الأمر. ،س تخدام معايري الويبواخلاصة ابردودها عىل ادلراسة الاس تقصائية   اإ

من  7.12س تخدام معايري الويبو يف اجلزء اخلاصة ابعىل نرش ادلراسة الاس تقصائية املعايري ووافقت جلنة  .16
 )دليل الويبو(. دليل الويبو بشأأن املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناعية

ىل  ST.7ار الويبو يعىل نقل مع املعايري ووافقت جلنة  .17 ىل احمل ST.30 نقل معيار الويبوو  ST.7/Fاإ ، فوتاتاإ
 عىل موقع الويبو الإلكرتوين. تاحة أأيضاً امل 

ري الويبو املتعلقة معاي ويهأأل  – CWS/5/2من الوثيقة  11معايري الويبو الواردة يف الفقرة ص وفامي خي .18
املتعلقة معايري الويبو و  ،ST.21، وST.20، وST.19، وST.18، وST.12/C، وST.10/D: ابلنرش الوريق

)لغة الرتمزي املعممة القياس ية  ST.32)مجموعات احلروف(، و ST.31ل اس تعاملها: ابلتكنولوجيات اليت بط
(SGML)و ،)ST.33 صورة طبق الأصل(، و(ST.34 و ،)تدوين أأرقام الطلبات(ST.35  ،)النسق اخملتلط(

بقاء علاها فاها اللجنة عىل  وافقت – )صورة طبق الأصل عىل قرص مدمج( ST.40و عادة النظر الإ دليل الويبو واإ
م يف املسأأةل   .املعايري نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية املوسعة لتنظر فاها جلنةحيامن تُقد 

وأأن  دلول الأعضاءاإىل اف هجوده يف تقدمي املساعدة التقنية كث   يُ و أأن يواصل من املكتب ادلويل  املعايري جلنة وايمتست .19
ياها يف الفقرة يتابع احلالت  تطلب ست  اليتالأخرى  الت املس تقبليةاحلفضاًل عن ، CWS/5/2)ج( من الوثيقة 8املشار اإ

ذاكء  اإىل جلنة املعايري بشأأن املكتب ادلويل اذلي يقدمه  تقريرال تقنية. وينبغ  أأن تنعكس هذه الأنشطة يف ال ساعدة امل و   الوعاإ
 .لصناعيةماكتب امللكية اتكوين كفاءات  تني من أأجلتقدمي املشورة واملساعدة التقني 

من جدول الأعامل: قرار ادلورة الثامنة والأربعني للجمعية العامة للويبو فامي خيص اللجنة املعنية مبعايري الويبو  5البند 
 1ل تتعلق بأأجندة التمنية)اللجنة(، مبا يف ذكل مسائ

ىل الوثيقة .20  .CWS/5/3 استندت املناقشات اإ

ىل امجلعية أأجندة رير عن تنفيذ توصيات اتق مناس بة لرفعجلنة املعايري وذكر بعض الوفود أأن جلنة  .21 الويبو بشأأن التمنية اإ
معايري تطبيق من أأجل ضامن اءات تكوين الكفملكتب ادلويل ينبغ  أأن يكثف هجوده يف تقدمي املساعدة التقنية ل اوأأن  ،العامة

ىل أأقىص درجة ممكنة.صناعية الويبو يف مجيع ماكتب امللكية ال   اإ

آلية التنس يق ومعل جلنةيومل  .22 ، املعايري لجنةل شددوا عىل الطابع التقين ف ؛ املعايري ؤيد بعض الوفود الأخرى الصةل بني أ
 ما يتحقق من خالل اس تخدام حلول الويبو الربجمية اخلاصة مباكتب امللكية الصناعية. معايري الويبو غالباً عىل أأن تنفيذ و 

دراج بيانه حرفي   .23  يف هذا التقرير: اً وطلب وفد الربازيل اإ

ىل ابرزاً حداًث  2007التمنية يف عام  أأجندة"اكنت املوافقة عىل  ملنظمة. وبعد س نوات عديدة من املناقشة، ا ابلنس بة اإ
عىل  2010ومتت املوافقة يف عام ل يتجزأأ من معل الويبو.  اً تشلك جزءالإمنائية ل بد أأن عتبارات بأأن الاأأخريًا  فاعرتُ 

آلية تنس يق  . وكام ورد يف الوثيقة تنفيذها وتقيمي التمنية يف مجيع أأحناء املنظمةأأجندة رصد تنفيذ من أأجل أ
                                                

1
 ل خيل  هذا البند من جدول الأعامل مبواقف الأعضاء فامي خيص مدى وجاهة اللجنة ابلنس بة لآلية تنس يق أأجندة التمنية. 
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WO/GA/39/7" ،ونرى أأن جلنةلكها سحت اإرشاف امجلعيات تكون مجيع جلان الويبو عىل قدم املساواة وتعمل ،" 
 لهذا القرار. ختضع متاماً  املعايري

قل ميكننا "و تنطوي عىل صناعية نية، لأن مجيع املناقشات املتعلقة ابمللكية ال تق بني الهيئات التقنية وغري ال  أأن نُفر 
 الإمنائيةهداف الأ وجيب أأن تكون  ،حدةسحت مظةل الأمم املتتعمل جوانب تقنية. ويف الوقت نفسه، حنن ابلفعل منظمة 

توجد بطبيعة التمنية، أأجندة يف تنفيذ  املعايري، عىل وجه التحديد، مسامهة جلنةفامي خيص . و معلنا لكه من معلنا، جزءاً 
. وينبغ  أأن تسرتشد تكل لتواناليت انقش ناها  CWS/5/2رضورهتا يف الوثيقة  تتجىلمسأأةل املساعدة التقنية اليت  احلال

لدمعها. أأن تواصل حنث املنظمة عىل حنن التمنية ذات الصةل، و  أأجندةاجلهود اليت تبذلها الويبو بتوصيات   فئاتأأن  اإ
أأن ننظر يف عالقهتا ابملعايري املتفق علاها  ل يقترص عىل املساعدة التقنية. وينبغ  لنا أأيضاً  واسعاً  جمالً شمل التمنية ت  أأجندة
هنا تعمل بفعالية لز  أأهنا غري مُ فرمغ ا. فاه  اعامتدها.قرر اليت تصناعية توجيه معل ماكتب امللكية ال عىل مة للأعضاء، فاإ

 .عالتوازن بني التاكليف واملنافبناء عىل تقيمي ال و الشمول ن يستند معل جلنة املعايري دامئًا عىل وذلكل ينبغ  أأ 

ن تنفيذ  يف أأنشطة الويبو منائية عتبارات الإ الا يف الويبو. ويتطلب تعمميُ   شاملوغريتواصل التمنية نشاط م أأجندة "اإ
نصب الهدف وضع ذكل الآخرين عىل التعاون مع  وحنث   ،التمنيةأأجندة ملزتمني بل نزال حنن هجود مجيع الأعضاء. و

 ".الأعني

 .املعايري لجنةب  املتعلقبقرار ادلورة الثامنة والأربعني للجمعية العامة للويبو  علامً  املعايري وأأحاطت جلنة .24

( للمصنفات اليتيمة XMLليشمل خمطط لغة الرتمزي املوسعة ) ST.96من جدول الأعامل: توس يع معيار الويبو  6البند 
 واملؤرشات اجلغرافية

ىل الوثيقة  .25 عنارص يشمل ل  ST.96معيار الويبو وس يع ني بتاليت تضمنت اقرتاح CWS/5/4استندت املناقشات اإ
 اجلغرافية. ؤرشاتاليتيمة واملصنفات البياانت املتعلقة ابمل 

( XML)لغة الرتمزي املوسعة خمطط يشمل ل  ST.96عيار الويبو م وقدم وفد الاسحاد الرويس اقرتاحه بتوس يع  .26
الكبري تأأييد ل اب علامً املعايري . وأأحاطت جلنة CWS/5/4 اجلغرافية عىل النحو الوارد يف املرفق الثاين للوثيقةمؤرشات لل

 اجلغرافية. ؤرشاتالبحث والتسجيل اخلاصة ابمل ةنظماملمكنة لأ مبقرتح، للعمل املس تقبيل، بشأأن الوتائف لالقرتاح و 

 كوانتاملدمج عن طريق اجلغرافية ؤرشات امليشمل ل  ST.96معيار الويبو توس يع عىل املعايري افقت جلنة وو  .27
اجلغرافية يف معيار الويبو ؤرشات فامي يتعلق ابملذات الصةل البياانت غريها من و لغة الرتمزي املوسعة طط ديدة خملاجل

ST.96. 

نشاء هممة جديدة، يكون املعايري ووافقت جلنة  .28 خمطط لغة الرتمزي  مكوانتكام ييل: "تطوير  وصفهاعىل اإ
ىل املهمة اجلديدة أأس ندت و  ،لمؤرشات اجلغرافية"ل( XMLاملوسعة )  .XML4IPفرقة معل اإ

ىل ترش يح خرباء يف امل اهءأأعضاأأن يدعو من املكتب ادلويل املعايري جلنة  وايمتست .29 اجلغرافية ؤرشات اإ
ىل فرقة معل لالنضامم  عن التقدم احملرز فامي يتعلق  فرقة العمل أأن تقدم تقريراً  مناللجنة كام ايمتست . XML4IPاإ

 ابملهمة اجلديدة يف دورهتا السادسة.

من للمصنفات اليتيمة  لغة الرتمزي املوسعةدلمج خمطط  ST.96وقدم وفد اململكة املتحدة اقرتاحه بتوس يع معيار الويبو  .30
عىل النحو الوارد يف املرفق الأول مما يسهل تبادل بياانت املصنفات اليتيمة  بعضها مع بعضاملعايري التقنية املتوافقة أأجل 

 .CWS/5/4للوثيقة 
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ذكر أأحد الوفود أأنه قد يكون من السابق لأوانه وضع معايري بياانت و  ،وأأيدت عدة وفود وممثل واحد الاقرتاح .31
آخر أأشار . و املصنفات اليتيمةمن البدلان مل تعمتد نظام  للمصنفات اليتيمة لأن كثرياً  ىل وفد أ وري أأنه قد يكون من الض اإ

 شمل مجيع املامرسات القامئة.ي نطاق مصطلح "املصنفات اليتيمة" حبيث  تعريف

نشاء هممة جديدة يكون املعايري ووافقت جلنة  .32 صنفات اخلاصة مب بياانت ال : "دراسة عنارص كام ييلوصفها عىل اإ
والإبالغ عن نتاجئ  ،ST.96معيار الويبو توس يع اقرتاح يف تل مقارنهتا واتفاقيات تسميهتا و ليتيمة حق املؤلف ا

حق املؤلف لإدراج مصنفات  XML قاموس بياانت وخمططاتعداد لإ  املعايري اقرتاح تنظر فيه جلنةمي وتقد ،ادلراسة
واملكتب ( UK IPO)لملكية الفكرية ل نت اللجنة مكتب اململكة املتحدة ". وعي  ST.96 معيار الويبو يفاليتيمة 
 .اجلديدة املهمة لالشرتاك يف الإرشاف عىلادلويل 

 41عن املهمة رمق  XML4IPمن جدول الأعامل: تقرير فرقة معل  7البند 

ىل الوثيقة  .33  .CWS/5/5استندت املناقشات اإ

، عىل النحو املبني XML4IPوخطة معل فرقة معل  XML4IPبنتاجئ معل فرقة معل  علامً املعايري وأأحاطت جلنة  .34
 .CWS/5/5يف الوثيقة 

من  ST.96عيار الويبو مل  3.0اجلديد  الإصداربأأن  اللجنة –فرقة العمل املرشف عىل  بصفته – وأأبلغ املكتب ادلويل .35
 :XMLخملطط لغة الرتمزي املوسعة التالية ديدة اجلكوانت هذا الإصدار املتضمن ي سوف ، و 2017ه يف أأكتوبر وراملزمع صد

  ل البياانت الببليوغرافية( شهادة امحلاية التمكيليةSPC) 
  البحث يف الرباءاتتقرير 
 جسل الرباءات 
 التصال الإلكرتوين يف نظام مدريد 
 التصال الإلكرتوين يف نظام لهاي 

البياانت  تبادلاملس تقبلية ل فيعة املس توى اذلي يصف الرؤية طة الطريق الر يمرشوع خر  وعرض املكتب ادلويل .36
أأن املكتب ادلويل املعايري علامً بجلنة حاطت . وأأ CWS/5/5 نظام لهاي عىل النحو الوارد يف مرفق الوثيقة يف الإلكرتونية

طارتبادل البياانت يفمعليات مجليع  رمس كنسق  ST.96يعزتم اس تخدام معيار الويبو   كوانتتطوير املنظام لهاي بعد   اإ
 لبياانتنسق اغت اللجنة بأأن بل  أُ ، و لتصال ابلأطراف املتعاقدةفامي خيص ا ST.96املعيار يف لهاي نظام طط خمل الشامةل
 نسقعند انهتاهئا اليت لن يدمع املكتب ادلويل اُلفُول خالل فرتة  تدرجيياً العمل به توقف ي ، سوف Hague DTD، احلايل

 القدمي. Hague DTDبياانت ال 

واحدة، مما  احلايل مبقدار س نة Hague DTDنسق املقرتحة ل اُلفُول وطلبت عدة وفود أأن ميدد املكتب ادلويل فرتة  .37
ىل  من الوقت  مزيداً صناعية ماكتب امللكية ال مينح أأن  همن شأأنهذا و  ،2020حىت هناية عام فرتة اُلفُول  امتدادس يؤدي اإ

ىل نسق  DTDلإعداد انتقال من نسق  ىل معيار الويبو  اجلديد استناداً  XMLخمطط احلايل اإ . وأأحاط املكتب ST.96اإ
 هبذا الطلب. ادلويل علامً 

 .2017عقد يف كندا يف سبمترب يُ س   املبارش XML4IPأأن اجامتع فرقة معل املعايري علامً بجلنة أأحاطت  كام .38
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 ST.26من جدول الأعامل: مراجعة معيار الويبو  8البند 

ىل الوثيقة  .39 فرقة  معلونتاجئ  ،ST.26معيار الويبو  مبراجعة اليت تضمنت اقرتاحاً  CWS/5/6استندت املناقشات اإ
 التسلسل. بقوامئالعمل املعنية 

دخالها ، مبا يف ذكل التعديالت املقرتح ST.26من معيار الويبو  1.1صدار الإ  مراجعةيف اقرتاح املعايري ونظرت جلنة  .40 اإ
ىل املرفق من  ومرفقاته ST.26 رئييس للمعيارال املنتعىل  ضافة و  ،الثالثاملرفق الأول اإ السادس اجلديد )وثيقة املرفق اإ

رشادية  .CWS/5/6 يف املرفق الثاين للوثيقةالوارد و  CWS/5/6(، عىل النحو املبني يف الوثيقة اإ

املرفق الثاين  يفعىل النحو الوارد ، ST.26معيار الويبو من ل عد  املُ  1.1 صدارالإ  املعايري واعمتدت جلنة .41
رشاديةمع التغيريات التحريرية الواردة يف املرفق السادس )وثيقة  CWS/5/6للوثيقة  ( DTD) ق الثاينرفامليف ( واإ
ل  ST.26ملعيار   عىل التوايل. ،عىل النحو اذلي اقرتحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية والأمانةاملُعد 

ىل T.25Sم الانتقال من معيار الويبو حاكأأ من جدول الأعامل: توصيات بشأأن  9البند   ST.26 معيار الويبو اإ

ىل الوثيقتني  .42  .CWS/5/7 Rev.1 ADDو CWS/5/7 Rev.1استندت املناقشات اإ

تقدمي اقرتاح بشأأن أأحاكم الانتقال من معيار  التسلسل بقوامئفرقة العمل املعنية املعايري قد ايمتست من جلنة اكنت و  .43
ىل ST.25الويبو  اللجنة، ومع الامتس يف هذه ادلورة. وبناء عىل ليك تنظر فيه اللجنة وتوافق عليه  ST.26 معيار الويبو اإ
، قدمت فرقة C. PCT 1485/C. CWS 75 املشاورات اليت أأجراها املكتب ادلويل عن طريق التعممي ةجيمراعاة نت 

بعد اترخي املُوَدعة للطلبات ادلولية،   ، والتارخي املرجعيةالانتقال العملية لسيناريو  اقرتاحاً املعنية بقوامئ التسلسل عمل ال
من ، واترخي الانتقال )انظر الفقرات ST.25ُمودعة بنسق الانتقال، واملطالبة ابلأولوية من طلب حيتوي عىل قامئة تسلسل 

ىل  4  (.CWS/5/7 Rev.1 من الوثيقة 8اإ

ر لالنتقال من معيار الويبو اتفقت جلنة املعايري عىل أأن يكون سيناريو "القطيعة" اخلياوعقب املناقشات،  .44
ST.25  ىل معيار الويبو عىل أأن يكون اترخي الإيداع ادلويل التارخي املرجع ، وعىل أأن يكون يناير واتفقت ، ST.26اإ
ضافة املتعلقة اب ابلوثيقة اليت قدهما وفد الولايت املتحدة الأمريكية . وأأحاطت اللجنة علامً اترخي الانتقال 2022 حامتل اإ
 .حذفهامادة أأو 

ىل فرقة العمل املعايري وأأس ندت جلنة  .45  :التسلسل بقوامئاملعنية املهمة التالية اإ

 صدارالربانمج احلاسويب لإ توفري متطلبات املس تخدمني وتعليقاهتم بشأأن عن طريق دمع املكتب ادلويل  (أأ  )
 ه،وتثبيت ST.26املعيار 

 ،عاهدة التعاون بشأأن الرباءاتللتعلاميت الإدارية مل ةالالحقراجعة دمع املكتب ادلويل يف املو  (ب )

عداد املو  (ج )  املعايري. بناء عىل طلب جلنة ST.26الالزمة ملعيار الويبو راجعات اإ

 ST.26ملعيار الويبو  اس تحداث برانمج حاسويبمن جدول الأعامل: عرض بشأأن  10البند 

ىل العرض اذلي قدمه املكتب ادلويل فامي يتعلق اب .46 س تحداث برانمج حاسويب لإصدار معيار استندت املناقشات اإ
 .وتثبيته ST.26الويبو 
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عداد قوامئ من ودعني امليمتكني س تحدث الربانمج احلاسويب املوحد اجلديد بأأنه سي  املعايري وأأبلغ املكتب ادلويل جلنة .47 اإ
 هذا الربانمج (، كام أأن)ابلقدر املمكن سحديده ابحلاسوب ST.26مع معيار الويبو توافق هذه القوامئ التسلسل والتحقق من 

 .صناعيةقوامئ التسلسل يف ماكتب امللكية ال توي عىل سهل معاجلة الطلب اذلي حي ي س 

حبلول هناية اس تحداث الربانمج احلاسويب مرشوع طط لالنهتاء من أأن املكتب ادلويل خياملعايري علامً بجلنة حاطت وأأ  .48
طة يرشوع خر مب  علامً اللجنة كام أأحاطت مجيع أأحناء العامل.  يفعية ماكتب امللكية الصناو ودعني املتوزيعه عىل مث  2018عام 

ىل ST.25الطريق الرفيعة املس توى لالنتقال من معيار الويبو  تضمنت و  ،اذلي اقرتحه املكتب ادلويل ST.26 معيار الويبو اإ
ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وتعديل التعلاميت الإدارية راجعة طة الطريق اجلدول الزمين املؤقت املقرتح فامي يتعلق مبيخر 

ذا لزم الأمر( وسحديث أأنظمة تكنولوجيا املعلومات يف ماكتب امللكية ال  صناعية، ويشمل هذا اجلدول الزمين اللواحئ الوطنية )اإ
ىل  2017لفرتة من ا  .2021اإ

 ماكتب امللكية الصناعيةبني للرباءات  تبادل بياانت الوضع القانوينبشأأن من جدول الأعامل: معيار الويبو اجلديد  11البند 

ىل الوثيقة  .49 بوضع معيار جديد للويبو بشأأن تبادل  اليت تضمنت اقرتاحاً  CWS/5/8 Rev.1استندت املناقشات اإ
 فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين هأأعدتواكن هذا الاقرتاح قد  صناعية،ماكتب امللكية ال الوضع القانوين للرباءات بني بياانت 

طار املهمة رمق يف  .47 اإ

كام "توصية بشأأن تبادل بياانت الوضع القانوين للرباءات"،  ST.27للويبو  جديداً  اً معيار املعايري واعمتدت جلنة  .50
دخال  CWS/5/8 Rev.1يف مرفق الوثيقة ورد   التعديالت التالية:مع اإ

ةل امجلةل الأوىل )أأ( "ابلإضافة اإىل معلية املسح املرشوحة يف تصبح كام ييل: ينبغ  أأن  35من الفقرة  املُعد 
أأعاله، يويص هذا املعيار بأأن تقوم ماكتب امللكية الصناعية مبسح أأحداهثا الوطنية/الإقليمية  33الفقرة 

ل"  ،لتحويلها اإىل حدث مفص 

بعبارة "القالب  عبارة "القالب ايمنوذيج" اس ُتعيض عن، ST.27ويف نص مقدمة املرفق الرابع للمعيار  )ب(
 ايمنوذيج املقرتح".

 :ST.27 التحريرية التالية اليت س تدرج يف معيار الويبو اجلديد املالحظةعىل املعايري ووافقت جلنة  .51

 "مالحظة سحريرية من املكتب ادلويل

 ُ ةل امل تس تعرضها وتقي مها ماكتب امللكية الصناعية وف درجة يف هذا املعيار أأحداث مؤقتة س"الأحداث املفص 
. وعىل أأساس نتاجئ الاس تعراض والتقيمي اليت تبل غها املاكتب املذكورة، س ُيقدم اقرتاح هنايئ دةواح ملدة س نة

ةل يف هذا املعيار يك توافق عليه جلنة املعايري يف دورهتا السادسة. وجيوز ملاكتب امللكية  بشأأن الأحداث املفص 
رغبت يف  ذاوالأحداث الرئيس ية فقط، اإ تبادل بياانت الوضع القانوين عىل أأساس الفئات  قررالصناعية أأن ت

 ذكل.

 ."2017يونيو  2"واعمتدت اللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة املعايري( هذا املعيار يف دورهتا اخلامسة يوم 

ىل تقيمي ممارساهتا العملية  .52 صدار تعممي دلعوة ماكتب امللكية الصناعية اإ وايمتست جلنة املعايري من الأمانة اإ
ةل املؤقتةوأأنظمهتا ا  .ST.27اجلديد الويبو درجت يف معيار اليت أُ  ملعلوماتية واس تعراض الأحداث املفص 

 وايمتست جلنة املعايري من فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين ما ييل: .53
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ةل والوثيقة الإرشادية خبصوص بياانت الوضع القانوين للرباءات وعرضهام  الانهتاء من )أأ( قامئة الأحداث املفص 
 عىل جلنة املعايري يك تنظر فاهام وتوافق علاهام يف دورهتا السادسة؛

عداد توصية بشأأن تبادل بياانت الوضع القانوين للعالمات التجارية والتصاممي الصناعية وتقدمي تقرير  )ب( واإ
 اإىل جلنة املعايري يك تنظر فيه يف دورهتا السادسة. ذكل يل عنمرح

 القانوين، ابلوضع املعنية العمل فرقة مع ابلتشاور طور،أأن ت XML4IPمن فرقة معل  املعايري جلنة وايمتست .54
ىل استناداً ( XMLلغة الرتمزي املوسعة ) خمطط مكوانت انت من أأجل تيسري تبادل بيا ST.27 اجلديد الويبو معيار اإ

ياها تقرير اللجنة  كام ايمتستالوضع القانوين للرباءات.  م اإ  يف دورهتا السادسة.ذكل عن نتاجئ أأن يُقد 

لت جلنة املعايري وصف املهمة رمق  .55  ليصبح كام ييل: 47وعد 

عداد توصي رشادية بشأأن بياانت الوضع القانوين للرباءات؛ واإ ةل ووثيقة اإ عداد اقرتاح هنايئ للأحداث املفص  ة "اإ
 "بشأأن تبادل ماكتب امللكية الصناعية لبياانت الوضع القانوين للعالمات التجارية والتصاممي الصناعية.

ىل معيار نسق التارخي بني  رمبا يوجد تعارضبأأنه  علامً املعايري وأأحاطت جلنة  .56 املوىص به يف املعيار اجلديد اذلي يشري اإ
ىل معيار الويبو  الوضع القانوين استناداً  ( بشأأنXMLالرتمزي املوسعة )لغة طط املس تقبلية خمل كوانتاملو  ST.2الويبو  اإ

ST.96. 

التارخي املوىص نسق )أأنساق(  مراجعةالأمانة  املعايري من جلنةايمتست احملمتل املذكور أأعاله،  للتعارض اً ونظر  .57
 يف دورهتا السادسة.ذكل نتاجئ تقدمي تقرير عن يف معايري الويبو و  )هبا( به

 مكتب الرباءاتاليت ينرشها واثئق الرباءات  الإدارة منملف بشأأن من جدول الأعامل: معيار الويبو اجلديد  12البند 

ىل الوثيقة  .58 واثئق دارة من توصيات جديدة بشأأن ملفات الإ ب  اليت تضمنت اقرتاحاً  CWS/5/9استندت املناقشات اإ
 .صناعيةالرباءات اليت تنرشها ماكتب امللكية ال 

ورد يف املرفق الأول للوثيقة كام ، فرقة العمل املعنية مبلف الإدارةبتقرير عن معل  علامً املعايري  وأأحاطت جلنة .59
CWS/5/9. 

"توصية بشأأن ملف الإدارة فامي خيص واثئق الرباءات  ST.37معيار الويبو اجلديد املعايري واعمتدت جلنة  .60
دخال التعديالت التالية:، مع CWS/5/9يف املرفق الثاين للوثيقة كام ورد املنشورة"،   اإ

ل تعريف الرمز " )أأ( ص من قبل مكتب  23" الوارد يف الفقرة Eعُد  ليصبح كام ييل: "رمق املنشور اخملص 
قليمية بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  امللكية الصناعية وميث ل حاةل دخول املرحةل الوطنية/الإ

 Euro-PCTوجد وثيقة منشورة ذات صةل. طلب (. ل تEuro-PCT)عىل سبيل املثال، طلبات 
قليمية  هو طلب براءة دويل مودع بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ودخل املرحةل الإ

 ،الأوروبية."

ىل الفقرة  )ب( ذا اس تخدم مكتب امللكية الصناعية أأنساقاً 29وأأضيفت امجلةل التالية اإ لأرقام الطلبات يف  : "اإ
نسق يف ملف لل ملف الإدارة ختتلف عن الأنساق املس تخدمة يف املنشور الأصيل، فينبغ  تقدمي رشح 

 "،التعاريف.
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ل تعريف الرمز " )ج( " الوارد يف املرفق الأول ليصبح "الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون Eوعُد 
 بشأأن الرباءات ومل يُعاد نرشها."

دراج املالحظة التحريرية التالية يف معيار الويبوووافقت جل  .61  :ST.37 اجلديد نة املعايري عىل اإ

 "مالحظة سحريرية من املكتب ادلويل

دان  عداد املرفقني الثالث والرابع لهذا املعيار، الذلين حُيد   "تعكف فرقة العمل املعنية مبلف الإدارة، حاليًا، عىل اإ
ر عرض هذين املرفقني عىل DTDوتعريف نوع البياانت )( XSDخمطط لغة الرتمزي املوسعة ) (. ومن املقر 

 ".2018اللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة املعايري( لتنظر فاهام وتعمتدهام يف دورهتا السادسة يف عام 

ن النسق الوحيد املوىص به لأغراض هذا املعيار  ىل أأن تعمتد جلنة املعايري املرفقني املذكورين، فاإ هو النسق "واإ
 النيص."

)نظرة عامة عىل  ST.37 اجلديد من معيار الويبو 34مبوجب الفقرة ُُتَمع أأن البياانت اليت املعايري علامً بجلنة  أأحاطتو  .62
حصاءات امللكية الفكرية.ي س تتخرهجا و للمكتب ادلويل أأن ي تغطية البياانت( ميكن  عداد منتجاته املتعلقة ابإ  س تخدهما يف اإ

لت جلنة املعاي .63  ليصبح كام ييل: 51ري وصف املهمة رمق وعد 

عداد املرفق الثالث )خمطط لغة الرتمزي املوسعة  ( (DTD)( واملرفق الرابع )تعريف نوع البياانت (XSD)"اإ
)توصية بشأأن ملف الإدارة فامي خيص واثئق الرباءات املنشورة( وعرضهام عىل جلنة  ST.37ملعيار الويبو 

 ."2018املعايري يك تنظر فاهام يف دورهتا السادسة اليت س ُتعقد يف عام 

64.  ُ ىل املهمة امل كيفية ال أأن تنظر يف دارة فرقة العمل املعنية مبلف الإ  ايمتست جلنة املعايري من، عدةلوابلإضافة اإ
يف دورهتا اللجنة  نظر فيهت ل  وأأن تقدم اقرتاحاً صناعية ملفات الإدارة، ماكتب امللكية ال هبا نرش بغ  أأن ت اليت ين 

 السادسة.

دارة الإلكرتونية لعالمات احلركة و  13البند  عداد معيار جديد للويبو لالإ الوسائط عالمات من جدول الأعامل: تقرير عن اإ
 املتعددة

ىل الوثيقة  .65  .CWS/5/10استندت املناقشات اإ

ابلتقرير اذلي أأعده املكتب ادلويل عن العمل اذلي قامت به فرقة العمل املعنية بتوحيد  وأأحاطت جلنة املعايري علامً  .66
امرسات ماكتب امللكية الصناعية املتعلقة بعالمات احلركة وعالمات ادلراسة الاس تقصائية اخلاصة مبالعالمات التجارية ونتاجئ 
 ومرفقها. CWS/5/10النحو الوارد يف الوثيقة الوسائط املتعددة، عىل 

لكرتونية لعالمات احلركة وعالمات الوسائط  .67 رجاء وضع توصيات بشأأن الإدارة الإ ووافقت جلنة املعايري عىل اإ
ىل س نة  ويه الس نة اليت يُتوق ع أأن تُنف ذ فاها ماكتب امللكية الصناعية املعنية التوجيه رمق  – 2019املتعددة اإ

2008/95/EC  تعليق املهمة كام وافقت جلنة املعايري عىل  .2008أأكتوبر  22الصادر عن املفوضية الأوروبية بتارخي
 حىت ذكل احلني. 49رمق 

 50عن املهمة رمق  7من جدول الأعامل: تقرير فرقة العمل املعنية ابجلزء  14البند 

ىل الوثيقة .68  .CWS/5/11 استندت املناقشات اإ
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ابلتقرير املرحيل وخطة العمل املؤقتة حلفظ وسحديث ادلراسات الاس تقصائية املنشورة يف  وأأحاطت جلنة املعايري علامً  .69
ليه  7اجلزء  من دليل الويبو، ل س امي الإجراءات اليت يتعني  اختاذها عقب ادلورة اخلامسة للجنة املعايري، عىل النحو املشار اإ

 .CWS/5/11لوثيقة ليف املرفق الثاين 

من  7 عىل ايجهج التايل اخلاص بنرش ادلراسات الاس تقصائية اجلديدة واحملدثة يف اجلزء ووافقت جلنة املعايري .70
 دليل الويبو:

ىل التحديث )املنتظم( دلراسة اس تقصائية تستند اإىل الاس تبيان اذلي وافقت عليه جلنة  )أأ( ابلنس بة اإ
ادلراسة الاس تقصائية احملدثة املعايري، املوجود ابلفعل يف دليل الويبو، ينبغ  للمكتب ادلويل أأن ينرش 

 وأأن يبلغ جلنة املعايري يف ادلورة التالية للنرش.

ىل ادلراسات الاس تقصائية اجلديدة، ينبغ  أأن يكون نرشها يف اجلزء  )ب( من دليل الويبو  7وابلنس بة اإ
 مبوافقة جلنة املعايري.

ث بناًء عىل اس تب  )ج( ىل ادلراسة الاس تقصائية اليت سُحد  يان ُمنق ح )دراسة اس تقصائية جديدة وابلنس بة اإ
من دليل الويبو مبوافقة جلنة  7فعليًا(، ينبغ  أأن يكون نرش ادلراسة الاس تقصائية احملدثة يف اجلزء 

 املعايري.

أأن تعد اس تبيااًن مقرتحًا بشأأن ترقمي الواثئق املنشورة واحلقوق  7وايمتست جلنة املعايري من فرقة العمل املعنية ابجلزء  .71
الاس تبيان املامرسات احلالية والسابقة  يشملوينبغ  أأن  هتا السادسة.رلجنة يف دو لتنظر فيه ال سجةل وأأن تعرض الاقرتاح امل 

 ترقمي الواثئق املنشورة واحلقوق املسجةل.املتبعة يف 

 وايمتست جلنة املعايري من املكتب ادلويل ما ييل: .72

"دراسة اس تقصائية بشأأن عرض  7.2.4هتا يف اجلزء دعوة ماكتب امللكية الصناعية اإىل سحديث مشاراك )أأ(
عداد ونرش اجلزء   احملدث من دليل الويبو؛ 7.2.4أأرقام طلبات الأولوية"، مث اإ

ىل احملفوتات 7.2.1والالامتس من املكتب ادلويل نقل اجلزء  )ب( والاس تعاضة عن الإشارة الواردة يف  ،اإ
دراج الرابط  ،اغة()تغيري يف الصي 7.2.6ابجلزء  ST.10/Cاملعيار  ىل اذلي يُفيض واإ ىل اجلزء املنقول اإ اإ

 .7.2.6يف اجلزء  7.2.1احملفوتات 

 اكنت الأولوية اليتوطلبات بات ل ط ال ترقمي  ةنظمأأ  بشأأنمن جدول الأعامل: تقرير عن ادلراسة الاس تقصائية  15البند 
 تس تخدهما ماكتب امللكية الصناعية يف املايض

ىل  .73  .CWS/5/12 الوثيقةاستندت املناقشات اإ

من دليل الويبو "ترقمي  7.2.6ث حد  اجلزء املُ  2017نرش يف مارس  أأن املكتب ادلويلحاطت جلنة املعايري علامً بوأأ  .74
لت أأو ُأضيفت املشاراكت اليت ،احلالية" املامرسات –بات الأولوية ل الطلبات وط  ماكتب امللكية ممارسات  تشمل وقد عُد  

 ،يرلنداأأ و  ،وكرواتيا ،واململكة املتحدة ،س بانيااإ و  ،وأأملانيا ،والصني، وبلجياك ،وأأسرتاليا ،التالية: ايمنسا الصناعية الامثنية عرشة
والاسحاد الرويس، واململكة العربية السعودية، والسويد،  ،وبولندا ،ومجهورية مودلوفا ،ومجهورية كوراي ،والياابن ،يطاليااإ و 

 وسلوفاكيا.
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 ،الأولويةرتقمي الطلبات وطلبات بشأأن املامرسات السابقة ل ئيةالاس تقصاادلراسة بنتاجئ  علامً املعايري أأحاطت جلنة كام  .75
تشمل ممارسات ماكتب شاركة م  12من دليل الويبو  7.2.7. ويتضمن اجلزء اجلديد CWS/5/12 يف مرفق الوثيقة ةالوارد

 ،والاسحاد الرويس ،وليتوانيا ،ومجهورية كوراي ،والياابن ،س تونيااإ و  ،وأأملانيا ،والصني ،التالية: أأسرتالياصناعية امللكية ال 
 وأأوكرانيا. ،والاسحاد السوفيايت ،وسلوفاكيا ،واململكة العربية السعودية

الطلبات ترقمي من دليل الويبو " 7.2.7اجلزء اجلديد يف عىل نرش النتاجئ املذكورة املعايري ووافقت جلنة  .76
 ".السابقة املامرسات –بات الأولوية ل وط 

ن املعلومات املتعلقة ابملامرسات السابقة لرتقمي الطلبات املطبقة يف مكتب أأ وفد الولايت املتحدة الأمريكية  ذكرو  .77
ىل الأمانة قبل انعقاد ادلورةد   للرباءات والعالمات التجارية قد قُ الولايت املتحدة  دراهجا يف اجلزء اجلديد  ،مت اإ وطلب اإ

 من دليل الويبو. 7.2.7

عداد دراسة اس تقصائية بشأأن أأرقام الطلبات وأأرقام طلبات  30املهمة رمق  اعتبارعىل املعايري جلنة  ووافقت .78 "اإ
املعايري، ووافقت  من قامئة همام جلنةمنهتيًة، ووافقت عىل حذفها الأولوية اليت تس تخدهما ماكتب امللكية الصناعية" 

 .ST.10/Cوقف معل فرقة العمل املعنية ابملعيار أأيضًا عىل 

 متديد حامية امللكية الصناعيةحالت من جدول الأعامل: اس تبيان بشأأن  16البند 

ىل الوثيقة  .79  .CWS/5/13استندت املناقشات اإ

، وحددت املسائل املوضوعية حالت متديد حامية امللكية الصناعيةيف الاس تبيان املقرتح بشأأن املعايري ونظرت جلنة  .80
 التالية اليت يتعني تعديلها:

دارات  بعض احلالت، شاركت يف )أأ( املعلومات معاجلة ، يف صناعيةوطنية، خبالف ماكتب امللكية ال اإ
ىل  صناعية. وينبغ  للتعممي اذلي يدعو ماكتب امللكية ال الت متديد حامية امللكية الصناعيةحباصة اخل اإ

سات مجيع ممار  أأن تنعكسعىل أأمهية  شددأأن ي  10و 8و 6الأس ئةل الرد عىل اس تكامل الاس تبيان و 
 ،يف الردود املعنيةدارات الإ 

حامية عىل النحو التايل: منتجات طبية، ومنتجات  3يف السؤال الواردة ينبغ  تعديل قامئة املنتجات و  )ب(
 ،وغريهالتسويقها، موافقة تنظيمية اليت جيب أأن سحصل عىل النبااتت، ومجيع املنتجات 

دارية حلقوق امللكية ال بشأأن  فرعياً  سؤالً  3ينبغ  أأن يتضمن السؤال و  )ج( ماكنية طلب متديدات اإ ، صناعيةاإ
 تسوايت مدة الرباءة،مثل 

تسوايت مدة ، مثل حالت متديد حامية امللكية الصناعيةل ينطبق مصطلح "منتجات" عىل بعض و )د(
 ،ذلكل وفقاً  4ينبغ  تعديل السؤال الرباءة، و 

، فامي يتعلق ابلعنارص املدرجة 9و 8يش هبان السؤالني ينبغ  أأن يتضمن الاس تبيان سؤالني جديدين، و  )ه(
 10ينبغ  تعديل السؤال و  اإحدى حالت متديد حامية امللكية الصناعية،يف املنشور يف حاةل بدء نفاذ 

 ذلكل. وفقاً 

 املذكورةسائل مرشوع الاس تبيان مع مراعاة امل  مراجعة 7وايمتست جلنة املعايري من فرقة العمل املعنية ابجلزء  .81
ىل تبادل تعليقاهتا واقرتاحاهتا تاليةهتا ال رجلنة املعايري يف دو جديد لتنظر فيه أأعاله وعرض اقرتاح  . وُدعيت الوفود اإ
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قبل  7بشأأن الاس تبيان اخلاص حبالت متديد حامية امللكية الصناعية عرب موقع الوييك التابع لفرقة العمل املعنية ابجلزء 
ىل و  ،2017هناية يونيو   ة بنشاط يف مناقشات فرقة العمل.املشاركاإ

 أأسامء املودعنيمن جدول الأعامل: توحيد  17البند 

ىل الوثيقتني  .82 وفد مجهورية ني الذلين قدهمام والعرض .CWS/5/14 ADDو CWS/5/14استندت املناقشات اإ
 كوراي واملكتب ادلويل.

ء سامأأ توحيد اليت أأعدها املكتب ادلويل بشأأن وادلراسة  CWS/5/14مبضمون الوثيقة  علامً  املعايري وأأحاطت جلنة .83
 .الوثيقة املذكورة مرفقكام وردت يف  املودعني،

طار مبادرات امللف مبضمون  وأأحاطت جلنة املعايري علامً  .84 الوثيقة املعنونة "تقرير مرحيل عن توحيد أأسامء املودعني يف اإ
مرفق الوثيقة د مجهورية كوراي، ووردت يف وف("، اليت قدهما IP5العامل  ملاكتب امللكية الفكرية امخلسة )

CWS/5/14 ADD.. 

نشاء هممة جديدة يكون  أأسامء املودعني، بأأمهية توحيداملعايري وأأقرت جلنة  .85  ها كام ييل:ف ص و ووافقت عىل اإ

ق "اجلودة يف املنبع" فامي يتعل القيام مبا ييل بنية وضع معيار للويبو يساعد ماكتب امللكية الصناعية عىل سحسني"
 بأأسامء املودعني:

جراء دراسة اس تقصائية بشأأن اس تخدام ماكتب امللكية الصناعية لأدوات تعريف املُودعني وبشأأن  "1" اإ
 املشالكت اليت قد ترتبط بذكل،

ىل توحيد أأسامء املودعني يف واثئق امللكية الصناعية  "2" عداد اقرتاح بشأأن الإجراءات املس تقبلية الرامية اإ واإ
 نة املعنية مبعايري الويبو للنظر فيه."وعرضه عىل اللج 

نشاء فرقة معل جديدة )فرقة العمل املعنية بتوحيد الأسامء( للقيام بتكل املهمة،  .86 كام وافقت جلنة املعايري عىل اإ
 وايمتست مجها ما ييل:

عداد اس تبيان لإجراء ادلراسة الاس تقصائية  )أأ( س تخدام ماكتب امللكية الصناعية لأدوات اخلاصة اباإ
 تعريف املُودعني، وتقدميه اإىل جلنة املعايري لتنظر فيه يف دورهتا السادسة؛

عداد الاقرتاح اخلاص ابلإجراءات الأخرى، بناًء عىل نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية، وعرضه عىل جلنة  )ب( واإ
 .2019يف عام  املعايري لتنظر فيه يف دورهتا السابعة املقرر عقدها

عدادها أأن تناقش فرقة العمل أأهداف التوصيات اليت يتعني  املعايري واقرتحت جلنة .87  .هاونطاق اإ

وعنُي  لك من املكتب الكوري للملكية الفكرية واملكتب ادلويل لالشرتاك يف الإرشاف عىل فرقة العمل املعنية  .88
 بتوحيد الأسامء.

نشاء هممة لإع 18البند   امللكية الفكريةواثئق و  ش بكية املتعلقة مبعلوماتخلدمات ال بشأأن اداد توصيات من جدول الأعامل: اإ

ىل الوثيقة  .89 نشاء هممة جديدة لإعداد توصيات  اليت تضمنت اقرتاحاً  CWS/5/15استندت املناقشات اإ بشأأن ابإ
 XML4IP فرقة معلأأجرهتا اليت نتاجئ املناقشات بناًء عىل علومات وواثئق امللكية الفكرية ش بكية املتعلقة مبخلدمات ال ا

طاروادلراسة الاس تقصائية اليت أُ   .فرقة العمل جريت يف اإ
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ُ  CWS/5/15مبضمون الوثيقة  علامً املعايري وأأحاطت جلنة  .90 قدمة من وفود أأسرتاليا والاسحاد الرويس والعروض امل
ة واملكتب ادلويل بشأأن ممارساهتم وخططهم والولايت املتحدة الأمريكية وممثل الاسحاد ادلويل محلاية الأصناف النباتية اجلديد

 .ش بكيةدمات ال خلاملتعلقة اب

 املعايري أأن تركز جلنةالآخرين اقرتح بعض الوفود واملمثلني و  ،مثلني الاقرتاح املذكور أأعالهامل فود و العديد من الو وأأيد  .91
 نظراً  ،من توحيد معايري تكنولوجيا املعلومات التوحيد بشأأن معلومات وواثئق امللكية الفكرية بدلً  ةأأنشطما تقوم به من  عىل
 قد تتطور برسعة. املناترةتكنولوجيا املعلومات لأن 

نشاء هممة جديدة املعايري ووافقت جلنة  .92 عداد توصيات ابلوصف التايلعىل اإ امع تبادل البياانت ادلبشأأن : "اإ
 مع الرتكزي عىل:للتواصل بني الأهجزة، 

 ؛أأو لكاهام XMLأأو نسق  JSONانت، وقاموس بياانت بنسق نسق الرسائل، وهيلك البيا "1"

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

ىل فرقة معل  املعايري أأس ندت جلنةو  .93  .XML4IPاملهمة اجلديدة اإ

نشاء هممة لإعداد توصيات ل 19البند  قليميةفائدة من جدول الأعامل: اإ  جسالت الرباءات الوطنية والإ

ىل الوثيقة است  .94 عداد توصيات  اقرتاحاً  تاليت تضمن CWS/5/16ندت املناقشات اإ نشاء هممة جديدة من أأجل اإ ابإ
 جسالت الرباءات اليت تنرشها ماكتب امللكية الصناعية.فائدة ل

بعض  لأن ورأأى بعض الوفود أأن مصطلح "جسالت الرباءات" قد يثري اللبس فامي يتعلق بنطاق املهمة املقرتحة، .95
 املعلوماتية اهتنظمأأ تس تخدم املصطلح لالإشارة اإىل مجيع املعلومات املتعلقة ابلرباءات املتاحة يف صناعية ماكتب امللكية ال 
ىل ادلاخلية، وليس   .لعامة الناس حفسب املعلومات املتاحةلالإشارة اإ

نشاء هممة جديدة رمق املعايري وعقب املناقشة، وافقت جلنة  .96  :ايلابلوصف الت 52عىل اإ

جراء دراسة اس تقصائية عن حمتوى ووتائف أأنظمة النفاذ اإىل معلومات الرباءات اليت تتيحها ماكتب امللكية  "اإ
عداد توصيات بشأأن  الصناعية للجمهور، فضالً  عن اخلطط املس تقبلية فامي خيص ممارساهتا املتعلقة ابلنرش؛ واإ

ىل معلومات الرباءات اليت تتيحها ماكتب ا  مللكية الصناعية للجمهور."أأنظمة النفاذ اإ

نشاء املهمة اجلديدة املذكورة، نظرت جلنة  .97 ماكنية توس يع نطاق املهمة لتشمل  يفاملعايري وبعد التفاق عىل اإ  ةنظمأأ اإ
ىل املعلومات املتاحة للجمهور املتعلقة ابلعالمات التجارية وال  املعايري الصناعية. وعقب املناقشة، وافقت جلنة تصاممي النفاذ اإ

ىل معلومات عىل النفاذ نطاق املهمة أأن يقترص  عىل  الرباءات فقط.اإ

التفاعلية اليت تس تخدهما ماكتب امللكية  ةنظمعىل أأن تركز ادلراسة الاس تقصائية عىل الأ املعايري واتفقت جلنة  .98
ماكنية النفاذ من أأجل صناعية ال  ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات بدلً أأن تتيح للجمهور اإ املناترة من تسلمي البياانت  اإ

 .بمكيات كبرية

نشاء فرقة معل  ووافقت جلنة املعايري عىل .99  اسامً  اجلديدة، وايمتست من الأمانة أأن تقرتح للقيام ابملهمةجديدة اإ
 عىل فرقة العمل. . وعنُي  املكتب ادلويل مرشفاً 52مع تعريف املهمة رمق  يكون مامتش ياً اجلديدة لفرقة العمل 
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بوابة جسالت اليت ُُتمع خالل صيانة  جلنة املعايري من فرقة العمل املُنشأأة أأن تراع  املعارفوايمتست  .100
 ونتاجئ معل فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين. ،الرباءات

نشاء هممة لتحديد  20البند   ةالإلكرتونيتصاوير املرئية تصممي ال رشوط من جدول الأعامل: اإ

ىل الوثيق .101  .CWS/5/17 ةاستندت املناقشات اإ

ىل اس تحداث معيار جديد للويبو خبصوص املنظور البياين الإلكرتوين للتصاممي،  وقدم وفد أأسرتاليا اقرتاحه .102 ادلاع  اإ
جامعو واسع  بتأأييد الاقرتاح قد حظ اكن . و CWS/5/17عىل النحو الوارد يف مرفق الوثيقة   . اإ

نشاء هممة جديدة ابلوصف التا .103  يل:ووافقت جلنة املعايري عىل اإ

عداد توصيات بشأأن التصاوير املرئية الإلكرتونية  "مجع معلومات حول متطلبات ماكتب امللكية الصناعية والزابئن؛ واإ
 للتصاممي".

نشاء فرقة معل جديدة )فرقة العمل املعنية بتصاوير التصاممي( وعي نت لكً  .104  ووافقت جلنة املعايري كذكل عىل اإ
 من مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية واملكتب ادلويل لالشرتاك يف الإرشاف عىل فرقة العمل اجلديدة.

 من جدول الأعامل: تقرير عن التقارير التقنية الس نوية 21البند 

ىل الوثيقة .105  .CWS/5/18 استندت املناقشات اإ

لتقارير التقنية الس نوية، كام ورد يف الوثيقة ابلتقرير اذلي أأعده املكتب ادلويل عن ا وأأحاطت جلنة املعايري علامً  .106
CWS/5/18 وجش عت ماكتب امللكية الصناعية عىل الرد  عىل التعاممي ،C.CWS 84 وC.CWS 85 وC.CWS 86 

 .2016، وعىل تقدمي تقاريرها التقنية الس نوية عن عام 2017أأبريل  13املؤرخة 

 طتهأأبلغ جلنة املعايري خب و  ،ارير التقنية الس نوية املُقدمة لك عاميف عدد التق مس متراً  ولحظ املكتب ادلويل اخنفاضاً  .107
جلنة نظر فاها ت هذه املسأأةل ل عرض س ياملكتب ادلويل  بأأن علامً املعايري وأأحاطت جلنة  .الرامية اإىل مجع مزيد من الإحصاءات

ذا اس مترت ، السادسة هتايف دوراملعايري   الاخنفاض. يفأأعداد التقارير اإ

مللكية ا علوماتاملنتفعني مبسحتوي عىل معلومات مفيدة جملمتع  التقارير التقنية الس نوية بأأناملعايري ة بلغت جلنوأُ  .108
 يف هذا النشاط.صناعية من ماكتب امللكية ال ممكن عدد أأكرب أأهنا س تكون ممتنة لو شارك ب، و صناعيةال 

ماكتب امللكية الصناعية من أأجل تكوين كفاءات  تنيمن جدول الأعامل: تقرير عن تقدمي املشورة واملساعدة التقني  22البند 
 اللجنةبناء عىل ولية 

ىل الوثيقة .109  .CWS/5/19 استندت املناقشات اإ

س بانيا جلنة .110 ذاكء الوع  بأأنه بدأأ العمل عىل سحديد أأنشطة  املعايري وأأبلغ وفد اإ املمكنة بشأأن معايري الويبو يف أأمرياك اإ
 خاصاً  تدريباً  2017أأبريل  الأمانة يف ه تلقى منأأبلغ الوفد اللجنة بأأنكام . (FIT/ES) ينالالتينية بمتويل من الصندوق الاستامئ

كمنوذج للتدريبات املقبةل بشأأن معايري الويبو اليت وسيُس تخدم هذا التدريب  ،بشأأن معايري الويبو يف شلك "تدريب املدرب"

 .ةاملهمت عقد يف بدلان أأمرياك الالتينيةس تُ 

ىل مزيد من أأنشطة التدريب علامً اب يرياملعا جلنة وأأحاطت .111 ذاكء الوع حلاجة اإ ، مبا يف ذكل دورات تدريبية عرب واإ
 ، ل س امي يف البدلان النامية.صناعيةالإنرتنت، بشأأن معايري الويبو اليت س يقدهما املكتب ادلويل اإىل ماكتب امللكية ال 
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قنية والتدريب فامي يتعلق مبعايري الويبو عند الطلب، أأن الأمانة س تقدم املساعدة الت حاطت جلنة املعايري علامً بوأأ  .112
دورات تدريبية عرب الإنرتنت بشأأن معايري الويبو لتنظر فيه صوص خب س تقدم الأمانة اقرتاحاً و  ،توفر املواردحسب و 

 يف دورهتا السادسة.املعايري جلنة 

 2016ابلتقرير اذلي قدمه املكتب ادلويل عن الأنشطة اليت اضطلع هبا يف عام  وأأحاطت جلنة املعايري علامً  .113
بصفة خاصة، فامي املتعلقة بتقدمي املشورة واملساعدة التقنيتني من أأجل تكوين كفاءات ماكتب امللكية الصناعية، 

أأحاطت جلنة كام . CWS/5/19قة بتعممي املعلومات اخلاصة مبعايري امللكية الفكرية، عىل النحو الوارد يف الوثييتعلق 
ىل امجلعية العامة للويبو قد  أأساس للتقرير ذي الصةل اذلي س يُ كون مبثابة س ت CWS/5/19أأن الوثيقة ب علامً املعايري  م اإ

من  190)انظر الفقرة  2011لب يف دورهتا الأربعني اليت عقدت يف أأكتوبر طُ كام ، 2017يف أأكتوبر  ااملقرر عقده
 (.WO/GA/40/19 الوثيقة

 اوقامئة هماهماللجنة من جدول الأعامل: النظر يف برانمج معل  23البند 

من أأجل وضع برانمج معل اللجنة.  CWS/5/20املرفق الأول للوثيقة  يفواردة يف قامئة املهام الاملعايري نظرت جلنة  .114
 يف املرفق الأول للوثيقة املذكورة.واردة بقامئة املهام ال وأأحاطت اللجنة علامً 

دراج و  ،CWS/5/20عىل قامئة املهام، عىل النحو الوارد يف املرفق الأول للوثيقة املعايري ووافقت جلنة  .115 ينبغ  اإ
ث قامئة املهام يف برانمج معل اللجنة حاملا  ياها اللجنة يف هذه ادلورة اخلامسة.يل حُيد   عكس التفاقات اليت توصلت اإ

مبا يف ذكل  اخلامسة للجنة املعايري،ادلورة  وقشت خاللناكنت قد سحديث املعلومات املتعلقة ابملهام اليت  وبعد .116
طار البند القرارات املُ   من جدول الأعامل، أأصبح وضع املهام كام ييل: 23تخذة يف اإ

 املهام اليت اعُتربت منهتيًة يف هذه ادلورة: )أأ(

عداد دراسة اس تقص :30املهمة رمق  ائية بشأأن أأرقام الطلبات وأأرقام طلبات الأولوية اليت تس تخدهما اإ
 .ماكتب امللكية الصناعية

 املهام اليت ل يزال العمل علاها جاراًي: )ب(

دمع املكتب ادلويل عن طريق توفري متطلبات املس تخدمني وتعليقاهتم بشأأن الأداة  :44املهمة رمق 
ودمع املكتب ادلويل يف املراجعة الالحقة وتثبيته،  ST.26الربجمية لإصدار املعيار 

عداد املراجعات الالزمة ملعيار  للتعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، واإ
 .بناء عىل طلب جلنة املعايري ST.26الويبو 

رشادية بشأأن بياانت الوضع القانوين  :47املهمة رمق  ةل ووثيقة اإ عداد اقرتاح هنايئ للأحداث املفص  اإ
عداد توصية بشأأن تبادل ماكتب امللكية الصناعية لبياانت الوضع القانوين  للرباءات؛ واإ

 .للعالمات التجارية والتصاممي الصناعية

عداد املرفق الثالث )خمطط لغة الرتمزي املوسعة  :51املهمة رمق  ( واملرفق الرابع )تعريف نوع (XSD)اإ
)توصية بشأأن ملف الإدارة فامي خيص واثئق  ST.37( ملعيار الويبو (DTD)البياانت 

الرباءات املنشورة( وعرضهام عىل جلنة املعايري يك تنظر فاهام يف دورهتا السادسة اليت 
 .2018س ُتعقد يف عام 
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 املهام اليت تضمن اس مترار احلفاظ عىل معايري الويبو: )ج(

جراء املراجعات والتحديثات الالزمة :38املهمة رمق   .ST.36ملعيار الويبو  التأأكد من اإ

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

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

جراء املراجعات والتحديثات الالزمة ملعيار الويب :42املهمة رمق   .ST.86و التأأكد من اإ

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

آليًا عىل أأساس  :18املهمة رمق  سحديد جمالت توحيد املقاييس املرتبطة بتبادل البياانت القابةل للقراءة أ
(، IP5املرشوعات اليت خططت لها هيئات مثل ماكتب امللكية الفكرية امخلسة )

(، ومنتدى ماكتب التصاممي الصناعية TM5العالمات التجارية امخلسة ) وماكتب
(، واللجنة الكهروتقنية ISO(، واملنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس )ID5امخلسة )
 (، والهيئات الأخرى املشهورة املعنية بوضع معايري الصناعة.IECادلولية )

دراج املعلومات اخلاصة بدخول ا :23املهمة رمق  لطلبات ادلولية املنشورة بناء عىل معاهدة رصد اإ
قليمية(  التعاون بشأأن الرباءات وعدم دخولها، حسب احلال، يف املرحةل الوطنية )الإ

 يف قواعد البياانت.

مجع التقارير التقنية الس نوية بشأأن أأنشطة أأعضاء اللجنة يف جمال املعلومات املتعلقة  :24املهمة رمق 
رية والتصاممي الصناعية ونرشها )التقرير التقين الس نوي ابلرباءات والعالمات التجا

بشأأن املعلومات املتعلقة ابلرباءات، والتقرير التقين الس نوي بشأأن العالمات التجارية، 
 والتقرير التقين الس نوي بشأأن التصاممي الصناعية(.

 مراجعة متواصةل ملعايري الويبو. :33املهمة رمق 

 .ST.3اصةل ملعيار الويبو مراجعة متو  :33/3املهمة رمق 

من  7ضامن احلفظ والتحديث الالزمني لدلراسات الاس تقصائية املنشورة يف اجلزء  :50املهمة رمق 
 .دليل الويبو بشأأن املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناعية

 نشئت يف هذه ادلورة ومل يبدأأ العمل بشأأهنا:املهام اليت أُ  )ه(

ىل معلومات الرباءات  :52املهمة رمق  جراء دراسة اس تقصائية عن حمتوى ووتائف أأنظمة النفاذ اإ اإ
عن اخلطط املس تقبلية فامي خيص  اليت تتيحها ماكتب امللكية الصناعية للجمهور، فضالً 

عداد توصيات بشأأن أأنظمة النفاذ اإىل معلومات الرباءات  ممارساهتا املتعلقة ابلنرش؛ واإ
 الصناعية للجمهور. اليت تتيحها ماكتب امللكية

 لمؤرشات اجلغرافية.ل( XMLخمطط لغة الرتمزي املوسعة ) مكوانتتطوير  :53املهمة رمق 
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واتفاقيات تسميهتا ليتيمة حق املؤلف اصنفات اخلاصة مب بياانت ال دراسة عنارص  :54املهمة رمق 
 ،اسةوالإبالغ عن نتاجئ ادلر  ،ST.96معيار الويبو توس يع اقرتاح يف تل مقارنهتا و 

لإدراج  XML قاموس بياانت وخمططاتعداد لإ  املعايري اقرتاح تنظر فيه جلنةمي وتقد
 .ST.96 معيار الويبو يفاليتيمة حق املؤلف مصنفات 

 القيام مبا ييل بنية وضع معيار للويبو يساعد ماكتب امللكية الصناعية عىل سحسني :55املهمة رمق 
 املودعني: "اجلودة يف املنبع" فامي يتعلق بأأسامء

جراء دراسة اس تقصائية بشأأن اس تخدام ماكتب امللكية الصناعية لأدوات  "1" اإ
 تعريف املُودعني وبشأأن املشالكت اليت قد ترتبط بذكل،

ىل توحيد أأسامء املودعني  "2" عداد اقرتاح بشأأن الإجراءات املس تقبلية الرامية اإ واإ
 ية مبعايري الويبو للنظر فيه.يف واثئق امللكية الصناعية وعرضه عىل اللجنة املعن 

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

أأو نسق  JSONنسق الرسائل، وهيلك البياانت، وقاموس البياانت بنسق  "1"
XML أأو لكاهام؛ 

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

عداد توصيات  :57املهمة رمق  مجع معلومات حول متطلبات ماكتب امللكية الصناعية والزابئن؛ واإ
 .بشأأن التصاوير املرئية الإلكرتونية للتصاممي

 :مؤقتاً  العمل بشأأهناتان الالاتن توقف املهم  )و(

عداد مبادئ توجاهية لتنف ذها ماكتب امللكية الصناعية فامي خيص ترق :43املهمة رمق   ،مي الفقراتاإ
 وعرض واثئق الرباءات بشلك منسق. ،والفقرات الطويةل

عداد توصية بشأأن الإدارة الإلكرتونية لعالمات احلركة أأو  :49املهمة رمق  الوسائط املتعددة عالمات اإ
 لُتعمتد معيارًا من معايري الويبو.

 .CWS/5/20 يف املرفق الثاين للوثيقةعىل النحو الوارد  طبس  بشأأن برانمج معل اللجنة املُ  وقدمت الأمانة اقرتاحاً  .117

وايمتست من الأمانة أأن  ،العرض املوجز لربانمج معلها املُقدم من الأمانةاقرتاح ووافقت جلنة املعايري عىل  .118
 تنرش الصيغة الاكمةل ذلكل العرض املوجز عىل موقع الويبو الإلكرتوين.

 سمن جدول الأعامل: ملتخص الرئي 24البند 

 مبلتخص الرئيس. علامً املعايري ع لالطالع عليه. وأأحاطت جلنة ز   د  ملتخص الرئيس ووُ ع  أُ  .119
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 اجامتعات فرق العمل التابعة للجنة

وفرقة العمل  ،فرق العمل التالية اجامتعات غري رمسية: فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين ،خالل هذه ادلورة، عقدت .120
مرشف من املرشفني عىل وأأبلغ لُك  وفرقة العمل املعنية مبلف الإدارة. ،XML4IPمعل وفرقة  ،املعنية بقوامئ التسلسل

 ابلتقدم اذلي أأحرزته فرقته يف الاجامتعات املذكورة. املعايري الفرق العامةل جلنةَ 

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 25البند 

 .2017يونيو  2الرئيس الاجامتع يف  اختمت .121

 ادلورة اعامتد تقرير

اعمتد املشاركون يف ادلورة اخلامسة للجنة  .122
 املعايري هذا التقرير من خالل املنتدى الإلكرتوين.

 2[هناية الوثيقة ييل ذكل املرفقان]

 

                                                
2
هام قامئة املشاركني وقامئة بنود جدول الأعامل، ومن املمكن الاطالع علاهام يف موقع الويبو الإلكرتوين. ومل يدرجا  CWS/5/22مالحظة: اإن مرفق  الوثيقة  

 حرصًا عىل التوفري. WO/GA/49/12اثنية كجزء من الوثيقة 



 

 

 

A 
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 الأصل: ابلإنلكزيية
 2017أأبريل  20التارخي: 

 
 
 

 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 اخلامسةالدورة 
 2017يونيو  2مايو اإىل  29جنيف، من 

 
 

تقرير عن إسداء املشورة وتقديم املساعدة التقنية لتكوين الكفاءات لفائدة مكاتب امللكية الصناعية 
  بناء على والية اللجنة املعنية مبعايري الويبو

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

 مقدمة 
الويبو ولية اللجنة املعنية مبعايري بشأأن  2011تنفيذ القرار اذلي اختذته امجلعية العامة يف عام  هيدف هذا التقرير اإىل .1

ىل تقدمي تقارير خطية منتظمة عن تفاصيل الأنشطة املنفذة يف عام  ىل  2016واإ اليت من خاللها "سعى املكتب ادلويل اإ
سداء املشورة وتقدمي املساعدة التقني جناز مش الصناعيةة لتكوين الكفاءات لفائدة ماكتب امللكية اإ  عنلتعممي املعلومات  اريعابإ

ذه الأنشطة يف قاعدة بياانت وترد قامئة اكمةل هب .(WO/GA/40/19من الوثيقة  190" )انظر الفقرة معايري امللكية الفكرية
  (..wipo.int/tadwwwاملساعدة التقنية )

معايري  ا تعممي املعلومات عنيوملا اكنت معايري الويبو تنفذ يف أأنظمة وأأدوات خمتلفة، تغط  الأنشطة التالية كذكل مضن  .2
 . امللكية الفكرية

 التدريب واملشورة التقنية بشأأن اس تخدام معايري الويبو
م دورة تدريب عىل  العالمات التجاريةاملكتب الإس باين للرباءات و اس تجاب املكتب ادلويل لطلب ورد من  .3 فنظ 

س بانيا يف شهر يونيو  ST.96معايري الويبو، ول س امي املعيار بغية مساعدة املكتب الإس باين عىل تطوير  2016، يف مدريد ابإ
 . ST.96أأنظمته اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات وفق املعيار 

م املكتب ادلويل يف عام  .4 مشورة تقنية ملساعدة عدة ماكتب للملكية الصناعية يف  2016ابلإضافة اإىل ذكل، قد 
 اس تخدام معايري الويبو بواسطة الربيد الالكرتوين أأو املؤمترات عىل الإنرتنت أأو الاجامتعات املبارشة. 

http://www.wipo.int/tad
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نشاء البنية التحتية يف مؤسسات امللكية الفكرية  ابس تخدام معايري الويبو املساعدة التقنية من أأجل اإ
قليمية وبنيماكتب امللكية الصناعية اإىل سحسني أأنظمة أأعامل  15ج هيدف الربانم  .5 التحتية التقنية  هتاالوطنية والإ

املساعدة  ىشوتامت ملساعدهتا عىل أأن تقدم لأحصاب املصاحل دلهيا خدمات أأجدى من الناحية الاقتصادية وذات جودة أأعىل.
ىل تعزيز البن  أأجندةاملقدمة مع توصيات   .الصناعيةية التحتية املؤسس ية والتقنية ملاكتب ومؤسسات امللكية التمنية الرامية اإ

جراءات  وسحديد نطاقوتشمل خدمات الربانمج املشورة التقنية؛ وتقيمي احتياجات العمل؛  املشاريع والتتخطيط لها؛ وسحليل اإ
اثئق الأولوية ونتاجئ البحث العمل؛ ومواصةل تطوير حلول أأنظمة العمل اخملصصة لإدارة حقوق امللكية الفكرية ولتبادل و

جسالت امللكية الفكرية وُتهزي البياانت لنرشها  نشاء قواعد بياانت للملكية الفكرية؛ واملساعدة يف رمقنةاإ ؛ و هاوتعميم ، والفحص
ىل موتف  مؤسسات امللكية الفكرية؛ ودمع الأنظمة اليت تقدهما  لكرتونيا؛ والتدريب ونقل املعارف اإ عىل الإنرتنت وتبادلها اإ

وحيتل التدريب يف املوقع  وتراع  املساعدة معايري الويبو املتعلقة ببياانت ومعلومات امللكية الفكرية وفق مقتىض احلال. الويبو.
قليمية مساحة كبرية من معل الربانمج وتلعب دورا حاسام يف سحقيق النتاجئ   .املرجوةوالتوجيه وحلقات العمل التدريبية الإ

مت و  .6 طار هذا الربانمجنُظ  حلقة معل تدريبية  15، مبا فاها 2016مكتبا للملكية الصناعية يف عام  85أأنشطة مع  يف اإ
قليمية.  قليمية ودون اإ اليت  الأعاملحلول  تس تخدمحول العامل  الصناعيةمكتبا للملكية  81، اكن 2016 عام وحبلول هنايةاإ

من املعلومات عىل املوقع الإلكرتوين لربانمج ويُتاح مزيد  .لإدارة حقوق امللكية الفكرية الويبو واليت تشمل معايري الويبوتقدهما 
الصناعية عىل الرابط التايل: املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو ملاكتب امللكية 

ar/activities/technicalassistance/index.htmlhttp://www.wipo.int/global_ip/  

 مللكية الفكرية من أأجل اس تخدام الأدوات ادلوليةاب املعنينيتكوين كفاءات املوتفني والفاحصني 
متبناء عىل طلب اجلهات املعنية،  .7 ادلورات والندوات التدريبية التالية حول اس تخدام التصنيفات ادلولية  نُظ 

  يف هذا الس ياق أأمهية معايري الويبو ذات الصةل.رُشحت و. 2016يف  الصناعية ماكتب امللكية للموتفني والفاحصني يف

  ىل  6دورة تدريب عىل تصنيف فيينا لفائدة فاحيص العالمات التجارية ُعقدت يف الكويت من  7اإ
 ؛2016 مارس

 ُعقدت يف ادلوحة بقطر لفائدة فاحيص العالمات التجارية فيينا تصنيف تصنيف نيس و  دورة تدريب عىل
ىل  28 من  ؛ 2016مارس  31اإ

  دورة تدريب عىل تصنيف فيينا لفائدة فاحيص التصاممي يف املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية ُعقدت
 ؛ 2016نومفرب  22و 21عرب هجاز الفيديو يف 

  ندونيس يا يف ية الفكرية يف املديرية العامة للملك ندوة تدريبية عىل التصنيف ادلويل للرباءات لفائدة  6جااكرات ابإ
 . 2016ديسمرب  8و

  فهم معايري امللكية الفكريةتعزيز 
ىل تعزيزاملكتب ادلويل اإن .8 طار سعيه اإ يف البدلان النامية وتسهيل مشاركة عدد أأكرب من  الويبوالوع  مبعايري  ، يف اإ

عداد معيار  يري الويبو، ومعال ابلقرار اذلي اختذته امجلعية العامة يف من معا منق حجديد أأو )معايري( البدلان النامية يف اإ
ل، 2011 أأكتوبر الرابعة  جلنة املعايرييف دورة من البدلان النامية أأو أأقل البدلان منوًا بدلان  مخسةمشاركة  قد مو 
 جمددا. اجملمتعة

ىل تيسريبغية  ، ُجدد موقع الويبو الإلكرتوين وأأعيد تصميمه2016 عام ويف .9 املعايري الأكرث اس تخداما واملعايري  النفاذ اإ
الأكرث أأمهية ابلنس بة جملموعات معي نة من املس تخدمني مكاكتب امللكية الصناعية ومس تخديم املعلومات عن امللكية الفكرية 

http://www.wipo.int/global_ip/ar/activities/technicalassistance/index.html
http://www.wipo.int/global_ip/ar/activities/technicalassistance/index.html


CWS/5/19 
3 
 

(. ولتعزيز التوعية مبعايري الويبو، أأعد املكتب /ar/index.htmlhttp://www.wipo.int/standardsواملودعني )انظر 
ادلويل فضال عن ذكل ُكتيبا خاصا هبذه املعايري يف ست لغات، وهو متاح عىل املوقع الإلكرتوين عىل الرابط التايل: 

web.pdf-brochure-http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/standards . 

 تبادل بياانت الرباءات
لتعزيز تبادل  ،يف بعض مجموعات البدلان النامية الصناعية، ل س اميماكتب امللكية الكثري من املكتب ادلويل مع  تعاون .10

ىل املعلومات زايدة بياانت الرباءات هبدف متكني املس تخدمني يف تكل البدلان من  الرباءات املتأأتية من تكل عن النفاذ اإ
ُأدرجت مجموعات براءات ، 2016عام  يفو وقد نُظم تبادل املعلومات املتعلقة ابلرباءات وفقا ملعايري الويبو املالمئة. املاكتب.

جورجيا والأردن ومالزياي ومنغوليا واببوا غينيا اجلديدة مية التالية يف قاعدة البياانت العاملية للعالمات التجارية: البدلان النا
س بانيا؛  ىل جانب مجموعات  مناذج املنفعة)الصني : 2016عام  يف ركن الرباءاتوُأدرجت مجموعات براءات البدلان التالية يف واإ اإ

ىل جانب مجموعات البياانت الرباءات املتوفرة ابلنس بة لل املتوفرة ابلنس بة  الببليوغرافيةصني ( واململكة املتحدة )نص اكمل اإ
 للمملكة املتحدة(.

ن جلنة .11 ىل الإحاطة علام  املعايري اإ مدعوة اإ
 ابلأنشطة اليت اضطلع هبا املكتب ادلويل يف

لتقدمي املشورة التقنية واملساعدة من  2016 عام
ماكتب امللكية أأجل تكوين الكفاءات دلى 

تعممي املعلومات املتعلقة مبعايري  بشأأن، الصناعية
وسوف تفيد هذه الوثيقة كأساس  امللكية الفكرية.

ىل امجلعية العامة للويبو اليت  م اإ للتقرير اذلي س يقد 
كتوبرعقد يف س تُ  ، كام ُطلب يف دورهتا 2017 أأ

كتوبر الأربعني اليت عُ  )انظر  2011قدت يف أأ
 (.WO/GA/40/19الوثيقة من  190 الفقرة

 [ة]هناية الوثيق

 

http://www.wipo.int/standards/ar/index.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/standards-brochure-web.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/standards-brochure-web.pdf
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