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األصل :ابإلنلكزيية
التارخي 30 :يوليو 2019

اجلمعية العامة للويبو
الدورة احلادية واخلمسون (الدورة العادية الرابعة والعشرون)

جنيف ،من  30سبمترب إىل  9أكتوبر 2019

تقرير عن اللجنة املعنية مبعايري الويبو

وثيقة من إعداد األمانة

املقدمة
 .1خالل الفرتة قيد النظر ،عقدت اللجنة املعنية مبعايري الويبو (جلنة املعايري) دورهتا السادسة يف الفرتة من  15إىل 19
أكتوبر  ،2018ودورهتا السابعة يف الفرتة من  1إىل  5يوليو  .2019وترأّست ادلورة السادسة الس يدة اكتيا برابيك (أملانيا)،
أما ادلورة السابعة فقد ترأّسها الس يد جان شارل داوست (كندا).
 .2وواصلت الوفود خالل ادلورتني تبادل اآلراء بشأن وضع معايري الويبو ،وتنفيذ جممتع امللكية الفكرية للمعايري ،وكذكل
بشأن املسائل األخرى املتعلقة ببياانت امللكية الفكرية ومعلومات عهنا .ونظرت جلنة املعايري يف إماكنية اس تخدام
التكنولوجيات الناش ئة مثل سالسل الكتل ( )Blockchainيف إطار معلها ومشاريعها.
.3

ويتاح عىل املوقع اإللكرتوين للويبو ،التقرير املعمتد خالل ادلورة السادسة 1وملخص الرئيس لدلورة
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وضع معايري الويبو
معايري الويبو املعمتدة واملنقحة
 .4نظرت جلنة املعايري يف املقرتحات الواردة لوضع معايري جديدة للويبو أو تنقيح معايري قامئة لتلبية لطلبات ماكتب
امللكية الفكرية واملس تخدمني .واعمتدت جلنة املعايري ،خالل دورهتا السادسة ،معيار الويبو  ST.87بشأن تبادل ماكتب
امللكية الفكرية بياانت الوضع القانوين للتصاممي الصناعية .وبفضل معيار الويبو  ،ST.87ستمتكن املاكتب من توفري معلومات
عن الوضع القانوين للتصاممي الصناعية عىل حنو منسق وأكرث قابلية للفهم يف الوقت نفسه ،ال س امي للمس تخدمني اذلين ليسوا
عىل دراية بأنظمة مالحقة التصاممي الصناعية اخملتلفة يف البدلان املعنية .ووافقت جلنة املعايري يف دورتهيا عىل وضع أو تنقيح
املعايري الس تة التالية:
 معيار الويبو ( ST.3رموز ثنائية احلروف لمتثيل ادلول والكياانت واملنظامت األخرى)؛ معيار الويبو ( ST.26قوامئ تسلسل النوويدات واألحامض األمينية ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة ))(XML؛ معيار الويبو ( ST.27تبادل بياانت عن الوضع القانوين للرباءات)؛ معيار الويبو ( ST.37ملف اإلدارة فامي خيص واثئق الرباءات املنشورة)؛ معيار الويبو ( ST.60البياانت البيبليوغرافية املتعلقة ابلعالمات)؛ معيار الويبو ( ST.96معاجلة بياانت امللكية الفكرية ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة ).)(XML .5وتعمل فرقة معل  XML4IPحالياً عىل وضع معيار جديد للويبو عىل واهجة التطبيق الربجمية عىل اإلنرتنت .ومن
املتوقع أن يسهل معيار الويبو اجلديد يف املس تقبل معاجلة تبادل البياانت بني املاكتب إىل حد كبري من خالل التواصل بني
األهجزة .وتعمل فرقة العمل أيضاً عىل تطوير مكوانت بنسق  XMLجديدة للمؤرشات اجلغرافية واملصنفات اليتمية احملمية
مبوجب حق املؤلف .وكنتيجة لألنشطة اليت ُ
اضطلع هبا ،أشارت جلنة املعايري إىل رضورة توس يع نطاق املعيار ST.96
ليشمل "امللكية الفكرية" عوضاً عن "امللكية الصناعية".
املشاريع وأفرقة اخلرباء اجلديدة
 .6أنشأت جلنة املعايري خالل دورهتا السادسة ،يف إطار برانمج معلها ،ست همام جديدة من أجل وضع معايري جديدة
للويبو ،كام أنشأت أفرقة خرباء للقيام هبذه املهام (فرق معل):
 اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت ومعايري الويبو لمتكني أوساط امللكية الفكرية من إنتاج بياانتامللكية الصناعية وتبادلها واس تخداهما بفعالية (املهمة رمق )58؛
 اس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل يف جمال امللكية الفكرية لتوفري امحلاية مبوجب حقوق املؤلف ومعاجلةاملعلومات املتعلقة بعنارص امللكية الفكرية واس تخداهما (املهمة رمق )59؛

WO/GA/51/13
3

 رموز األرقام املتفق علهيا دولياً يف حتديد البياانت (البيبليوغرافية) ألنواع العالمات التجارية اجلديدة (املهمة رمق)60؛
 الامنذج والصور الثالثية األبعاد لعنارص امللكية الفكرية اليت ستُس تخدم يف الرباءات والعالمات التجارية والتصامميالصناعية (املهمة رمق )61؛
 التحول الرمقي يف ضوء النرش اإللكرتوين لواثئق امللكية الفكرية (املهمة رمق )62؛ التصوير املريئ للبياانت بلغة الرتمزي املوسعة ابالستناد إىل معايري الويبو اخلاصة بلغة الرتمزي املوسعة (املهمة رمق.)63
 .7وأنشأت جلنة املعايري ،خالل دورهتا السابعة ،فرقة معل جديدة ابمس "فرقة العمل املعنية بواهجة التطبيق الربجمية"
ووضعت هممة جديدة رمق  64لوضع معيار جديد للويبو فامي يتعلق مبوارد امللكية الفكرية يف نسق ترقمي عنارص جافاسكريبت
) ،(JSONوذكل ليُس تخدم إليداع املعلومات ومعاجلهتا أو نرشها أو تبادلها .ووافقت جلنة املعايري أيضاً عىل أن تويل فرقة
العمل املعنية ابلوضع القانوين األولوية إلعداد معيار جديد للويبو بشأن تبادل ماكتب امللكية الفكرية بياانت الوضع القانوين
اخلاصة ابلعالمات التجارية.

تقدمي ادلمع لتنفيذ معايري الويبو
 .8جشعت جلنة املعايري ماكتب امللكية الفكرية عىل املشاركة يف ادلراسة الاس تقصائية املتعلقة ابس تخدام معايري الويبو
حىت يمتكن املكتب ادلويل من رصد حاةل تنفيذ ماكتب امللكية الفكرية ملعايري الويبو وحتديد الاحتياجات من حيث املساعدة
التقنية وتكوين الكفاءات.
 .9ودلمع ماكتب امللكية الفكرية ومودعي الطلبات يف تنفيذمه ملعيار الويبو ( ST.26قوامئ تسلسل النوويدات واألحامض
األمينية ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة ) )(XMLعىل حنو متسق ،يف يناير  2022يف مجيع أحناء العامل ،يعمل املكتب
ادلويل عىل اس تحداث أداة برجمية مشرتكة تسمى "تسلسل الويبو" إلعداد طلبات الرباءات اليت تتضمن قوامئ تسلسلية
والتحقق من حصهتا .وهذا هو املرشوع األول اذلي تتعاون فيه ماكتب امللكية الفكرية مع املكتب ادلويل الس تحداث أداة
برجمية مشرتكة يس تفيد مهنا مجيع أحصاب املصلحة واملس تخدمني.
 .10وفامي يتعلق مبعيار الويبو ( ST.27بشأن بياانت الوضع القانوين للرباءات) ،أبلغ املكتب ادلويل بأن  12مكتباً من
ماكتب امللكية الفكرية قد قدّموا جدو ًال للربط بني أحداهثم الوطنية واإلقلميية اخلاصة ابلوضع القانوين للرباءات واألحداث
املدرجة يف معيار الويبو  ،ST.27وأفاد بأن هذه اجلداول متاحة عىل املوقع اإللكرتوين للويبو 3.وإعداد جدول الربط يُعترب
اخلطوة األوىل لتنفيذ املعيار  ،ST.27وميكن أن يساعد املاكتب عىل فهم املعيار بشلك أفضل .وستساعد اجلداول أيضاً
املس تخدمني عىل اس تخدام أحداث موحدة فامي يتعلق ابلوضع القانوين للرباءات ومعرفة أحداث املصدر ذات الصةل .وأشارت

( https://www.wipo.int/standards/en/part_07.html 3اجلزء  :13.7جدول الربط بني األحداث الوطنية واإلقلميية اخلاصة ابلوضع القانوين
للرباءات واألحداث املدرجة يف معيار الويبو )ST.27
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جلنة املعايري أيضاً إىل أن املاكتب ق ّدمت جداول بشأن األحداث ذات الصةل ابلوضع القانوين للتصاممي الصناعية (املعيار
 )ST.87وطلبت من األمانة نرشها عىل موقع الويبو اإللكرتوين.
 .11وابلنس بة ملعيار الويبو ( ST.37ملف اإلدارة فامي خيص واثئق الرباءات املنشورة) ،أشارت اللجنة إىل تقدمي 20
مكتباً من ماكتب امللكية الفكرية ملفات اإلدارة ويه متاحة عىل بوابة ملف اإلدارة 4.وميكن أن توفر هذه البوابة للماكتب
واملس تخدمني اآلخرين صورة أمشل لواثئق الرباءات املنشورة.
 .12وفامي يتعلق ابملعايري ( ST.96معاجلة بياانت امللكية الفكرية ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة ) ،)(XMLأحاطت جلنة
املعايري علامً بأمهية التنفيذ املشرتك للمعيار  ST.96من طرف ماكتب امللكية الفكرية ،ووافقت عىل أن يس تضيف املكتب
ادلويل املس تودع املركزي اذلي جيمع س بل تنفيذ املعيار  ST.96اخلاصة بلك مكتب معين.
 .13وأبلغ املكتب ادلويل جلنة املعايري بأنه يواصل تنفيذ معيار الويبو يف منتجات الويبو وخدماهتا ،مث ًال تنفيذ املعيارين
 ST.27و ST.96يف نظام أمتتة امللكية الصناعية (اإلابس) واملعيار  ST.96يف نظايم مدريد والهاي.
 .14وأدركت جلنة املعايري أن مطوري أنظمة تكنولوجيا املعلومات قد قاموا بتنفيذ معايري الويبو تدرجيياً .وابلتايل ،فقد
وافقت عىل إنشاء منتدى جديد للمطورين يك يمتكنوا من تقدمي تعليقات مبارشة عىل معايري الويبو ذات الصةل.

األنشطة األخرى
حلقات العمل بشأن معايري الويبو
 .15يف إطار معل فرقة العمل التابعة للجنة املعايري واملعنية بسالسل الكتلُ ،عقدت حلقة العمل حول سالسل الكتل
يويم  29و  30أبريل ( 2019يُتاح رشيط الفيديو عند الطلب) .5وركزت حلقة العمل عىل تكنولوجيا سالسل الكتل
وتطبيقها عىل النظام البييئ للملكية الفكرية والتعاون احملمتل بني اجملمتعات امللكية الفكرية وسالسل الكتل ،مع مشاركة من
خرباء يف سالسل الكتل ،وخرباء امللكية الفكرية من القطاع اخلاص ،وماكتب امللكية الفكرية ،واألوساط األاكدميية،
ومنظامت األمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية .وقدمت حلقة العمل هذه صورة شامةل لهذه التكنولوجيا الناش ئة وأاتحت
فرصة أمام ادلول األعضاء من مجيع أحناء العامل لتحسني معارفها .وستبحث فرقة العمل التابعة للجنة املعايري واملعنية بسالسل
الكتل الاس تخدام األكرث فعالية لهذه التكنولوجيا يف جمال امللكية الفكرية ومدى رضورة توحيد املعايري.
 .16ويف إطار فرقة العمل التابعة للجنة املعايري واملعنية بتوحيد األسامءُ ،عقدت حلقة معل بشأن توحيد األسامء يف  2و3
مايو  6.2019واس تكشف املشاركون ،الس امي اخلرباء من ماكتب امللكية الفكرية وهيئات توحيد القطاع الصناعي واألوساط
األاكدميية ومقديم البياانت ومجموعات املس تخدمني ،احللول وأوجه التعاون املمكنة ،مبا يف ذكل اس تخدام معرفات ملقديم
طلبات امللكية الفكرية وأحصاهبا .وأشار املشاركون يف حلقة العمل إىل أن هناك حاجة إىل مزيد من التعاون بني ماكتب
امللكية الفكرية والقطاع اخلاص من أجل توحيد األسامء.
https://www.wipo.int/standards/en/authority_file.html 4
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=51407 5
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=51426 6

WO/GA/51/13
5

دراسات اس تقصائية بشأن ممارسات ماكتب امللكية الفكرية
 .17أقرت جلنة املعايري وانقشت نتاجئ ثالثة اس تبياانت فامي يتعلق مبامرسات ماكتب امللكية الفكرية يف تنفيذ معايري الويبو
وغريها من األنشطة ذات الصةل ،مبا يف ذكل ادلراسة الاس تقصائية بشأن شهادات امحلاية التمكيلية ومتديدات مدة الرباءات.
 .18وانقشت اللجنة يف دورهتا السابعة نتاجئ ادلراسات الاس تقصائية ووافقت عىل نرشها عىل موقع الويبو اإللكرتوين .كام
وافقت اللجنة أيضاً عىل ثالثة اس تبياانت جديدة ،مبا يف ذكل اس تبيان حول اس تخدام الامنذج والصور الثالثية األبعاد يف
البياانت والواثئق فامي يتعلق ابمللكية الفكرية.
تقدمي املشورة واملساعدة التقنيتني من أجل تكوين الكفاءات
 .19فامي يتعلق بتقدمي املشورة واملساعدة التقنيتني من أجل تكوين الكفاءات دلى ماكتب امللكية الفكرية فامي يتعلق مبعايري
الويبو ،أحاطت جلنة املعايري علامً ابلتقريرين (انظر الوثيقتني املرفقتني  CWS/6/31و )CWS/7/26بشأن األنشطة اليت
اضطلع هبا املكتب ادلويل خالل عايم  2017و ،2018بنا ًء عىل طلب امجلعية العامة للويبو يف دورهتا األربعني املعقودة يف
أكتوبر .2011
 .20وقد ُقدّم متويل ملا عدده  14وفداً من أقل البدلان منواً أو البدلان النامية حلضور ادلورتني وفقاً للقرار اذلي اختذته
امجلعية العامة للويبو يف عام .2011

الاس تنتاجات
 .21ويف اخلتامُ ،أحرز تقدم ملحوظ خالل ادلورتني السادسة والسابعة ،ابعامتد معايري الويبو ومراجعهتا مما سيسهم يف
نرش معلومات امللكية الفكرية والاعرتاف املشرتك برضورة مواصةل اجلهود وتكثيفها من أجل إذاكء الوعي وتقدمي املساعدة
التقنية ملاكتب امللكية الفكرية بنا ًء عىل الطلب ورهناً ابملوارد املتاحة .ووضعت ادلوراتن أيضاً برانمج معل مس تقبيل ثري
ميكن أن يس تجيب أكرث للمتطلبات يف عرص التكنولوجيات احلديثة.

 .22إن امجلعية العامة للويبو مدع ّوة إىل
اإلحاطة عل ًام "بتقرير عن اللجنة املعنية مبعايري
الويبو" (الوثيقة .)WO/GA/51/13
[تيل ذكل الوثيقتان CWS/6/31
و]CWS/7/26

A

CWS/6/31

األصل :ابإلنلكزيية
التارخي 18 :سبمترب 2018

اللجنة املعنية مبعايري الويبو
الدورة السادسة

جنيف ،من  15إىل  19أكتوبر 2018

تقرير عن تقديم املشورة واملساعدة التقنيتني من أجل تكوين كفاءات مكاتب امللكية الصناعية

بناء على والية اللجنة

وثيقة من إعداد األمانة

املقدمة
 .1هيدف هذا التقرير إىل تنفيذ القرار اذلي اختذته امجلعية العامة يف عام  2011بشأن والية اللجنة املعنية مبعايري الويبو
وإىل تقدمي تقارير خطية منتظمة عن تفاصيل األنشطة املنفذة يف عام  2017اليت من خاللها سعى املكتب ادلويل أو األمانة
إىل "إسداء املشورة وتقدمي املساعدة التقنية لتكوين الكفاءات لفائدة ماكتب امللكية الصناعية بإجناز مشاريع لتعممي املعلومات
عن معايري امللكية الفكرية" (انظر الفقرة  190من الوثيقة  .)WO/GA/40/19وترد قامئة اكمةل هبذه األنشطة يف قاعدة
بياانت املساعدة التقنية (.)www.wipo.int/tad
 .2وأشارت جلنة املعايري ،يف دورهتا اخلامسة ،إىل أن األمانة س توفر مساعدة تقنية وأنشطة تدريب بشأن معايري الويبو
بناء عىل الطلب وتوفُّر املوارد الالزمة؛ وس تقدِّم بعدئذ اقرتاحاً بشأن دورات التدريب الش بكية اخلاصة مبعايري الويبو يك تنظر
فهيا اللجنة ّإابن دورهتا السادسة (انظر الفقرة  112من الوثيقة .)CWS/5/22
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 .3وملا اكنت معايري الويبو تنفذ يف أنظمة وأدوات خمتلفة للويبو ،مثل حلول الويبو لألعامل ،فإن األنشطة التالية تغطي
أيضاً مضنياً تعممي املعلومات عن معايري امللكية الفكرية.

التدريب واملشورة التقنية بشأن اس تخدام معايري الويبو
 .4قدم املكتب ادلويل ،يف عام  ،2017مساعدة تقنية إىل عدة ماكتب للملكية الصناعية ومس تخدمني بشأن اس تعامل
معايري الويبو ،عن طريق الربيد اإللكرتوين واملؤمترات الش بكية والاجامتعات املبارشة.
 .5ومل تتلق األمانة أي الامتس ملساعدة تقنية أو تدريب بشأن معايري الويبو منذ ادلورة املاضية للجنة املعايري .ويذكر بأن
األمانة توفر املساعدة التقنية والتدريب بشأن معايري الويبو بناء عىل الطلب وتوفُّر املوارد الالزمة.
 .6وعقب املناقشات اليت دارت يف أثناء ادلورة اخلامسة للجنة املعايري بشأن دورات التدريب الش بكية اخلاصة مبعايري
الويبو ،تعزتم األمانة تنظمي ندوتني ش بكيتني األوىل يف النصف الثاين من عام  2018والثانية يف النصف األول من عام
 .2019وتنظر األمانة أيضاً يف جدوى وضع دورة تعمل عن بعد بشأن معايري الويبو ابلتعاون مع أاكدميية الويبو وتكون موهجة
غىل موظفي ماكتب امللكية الصناعية ومس تخديم معلومات امللكية الفكرية وطالب اجلامعات.

املساعدة التقنية من أجل إنشاء البنية التحتية يف مؤسسات امللكية الفكرية ابس تخدام معايري الويبو
 .7هيدف الربانمج  15إىل حتسني أنظمة أعامل ماكتب امللكية الصناعية الوطنية واإلقلميية وبنيهتا التحتية التقنية
ملساعدهتا عىل أن تقدم ألحصاب املصاحل دلهيا خدمات أعىل جودة وفعالية من حيث التلكفة .وتامتىش املساعدة املقدمة مع
توصيات أجندة التمنية الرامية إىل تعزيز البنية التحتية املؤسس ية والتقنية ملاكتب ومؤسسات امللكية الصناعية .وتشمل
خدمات الربانمج املشورة التقنية؛ وتقيمي احتياجات العمل؛ وحتديد نطاق املشاريع والتخطيط لها؛ وحتليل إجراءات العمل؛
ومواصةل تطوير حلول أنظمة العمل اخملصصة إلدارة حقوق امللكية الفكرية ولتبادل واثئق األولوية ونتاجئ البحث والفحص،
وتعمميها؛ وإنشاء قواعد بياانت للملكية الفكرية؛ واملساعدة يف رمقنة جسالت امللكية الفكرية وجتهزي البياانت لنرشها عىل
اإلنرتنت وتبادلها إلكرتونيا؛ والتدريب ونقل املعارف إىل موظفي مؤسسات امللكية الفكرية؛ ودمع األنظمة اليت تقدهما الويبو.
وتراعي املساعدة معايري الويبو املتعلقة ببياانت ومعلومات امللكية الفكرية وفق مقتىض احلال .وحيتل التدريب يف املوقع
والتوجيه وحلقات العمل التدريبية اإلقلميية مساحة كبرية من معل الربانمج ولكها يؤدي دورا حاسام يف حتقيق النتاجئ املرجوة.
 .8ون ُ ّظمت يف إطار هذا الربانمج أنشطة مع  58مكتبا للملكية الصناعية يف عام  ،2017مبا فهيا  14حلقة معل تدريبية
إقلميية ودون إقلميية .وحبلول هناية عام  ،2017اكن  84مكتبا للملكية الصناعية حول العامل يس تخدم حلول األعامل اليت تقدهما
الويبو واليت تشمل معايري الويبو إلدارة حقوق امللكية الفكرية .واكن أحد اهامتمات الربانمج الرئيس ية خالل الثنائية الارتقاء
مبس توى اخلدمة يف ماكتب امللكية الصناعية مبساعدهتا عىل الانتقال إىل اخلدمات الش بكية يف اإليداع ونرش معلومات
امللكية الفكرية .وميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات عرب املوقع اإللكرتوين لربانمج املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو
ملاكتب امللكية الصناعية.http://www.wipo.int/cooperation/ar/technical_assistance/ :
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تكوين كفاءات املوظفني والفاحصني املعنيني ابمللكية الفكرية من أجل اس تخدام األدوات ادلولية
 .9بناء عىل طلب اجلهات املعنية ،يعمل املكتب ادلويل عىل اس تحداث أداة برجمية مشرتكة متكِّن مودعي الرباءات من
إعداد قوامئ تسلسل النلكيوتيد واألحامض األمينية وفقاً ملعيار الويبو  ST.26ودمع ماكتب امللكية الصناعية يف معاجلة وحفص
قوامئ التسلسل .ويُعزتم إطالق الربجمية يف النصف الثاين من عام .2019

تعزيز فهم معايري امللكية الفكرية
 .10إن املكتب ادلويل ،يف إطار سعيه إىل تعزيز الوعي مبعايري الويبو يف البدلان النامية وتسهيل مشاركة عدد أكرب من
البدلان النامية يف إعداد معيار (معايري) جديد أو منقّح من معايري الويبو ،ومعال ابلقرار اذلي اختذته امجلعية العامة يف أكتوبر
 ،2011قد ّمول مشاركة س بعة بدلان من البدلان النامية أو أقل البدلان منواً يف دورة جلنة املعايري اخلامسة.

تبادل بياانت امللكية الفكرية
 .11تعاون املكتب ادلويل مع الكثري من ماكتب امللكية الصناعية ،ال س امي يف بعض مجموعات البدلان النامية ،لتعزيز تبادل
بياانت امللكية الفكرية هبدف تعزيز نفاذ املس تخدمني يف تكل البدلان إىل معلومات امللكية الفكرية الواردة من تكل املاكتب.
وقد نُظم تبادل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية وفقا ملعايري الويبو املالمئة .ويف عام ُ ،2017أدرجت مجموعات العالمات
التجارية اخلاصة ابلبدلان التالية يف قاعدة البياانت العاملية ألدوات التوس مي :ش ييل وفرنسا وآيسلندا واتيلند وفييت انم؛ ويف
عام ُ 2017أدرجت مجموعات الرباءات اخلاصة ابلبدلان التالية يف ركن الرباءات :أسرتاليا وبروين دار السالم ومكبوداي وادلامنرك
وفرنسا وإندونيس يا ومالزياي والفلبني واململكة العربية السعودية واتيلند.

 .12إن جلنة املعايري مدعوة إىل اإلحاطة علام
ابألنشطة اليت اضطلع هبا املكتب ادلويل يف عام
 2017لتقدمي املشورة التقنية واملساعدة من أجل
تكوين الكفاءات دلى ماكتب امللكية الصناعية،
بشأن تعممي املعلومات املتعلقة مبعايري امللكية
الفكرية .وسوف تُس تخدم هذه الوثيقة أساس ًا
للتقرير اذلي س يقدم إىل امجلعية العامة للويبو اليت
س ُتعقد يف عام  ،2019كام ُطلب يف دورهتا
األربعني اليت عُقدت يف أكتوبر ( 2011انظر الفقرة
 190من الوثيقة .)WO/GA/40/19
[تيل ذكل الوثيقة ]CWS/7/26

A

CWS/7/26

األصل :ابإلنلكزيية
التارخي 14 :مايو 2019

اللجنة املعنية مبعايري الويبو
الدورة السابعة

جنيف ،من  1إىل  5يوليو 2019
تقرير عن تقديم املشورة واملساعدة التقنيتني من أجل تكوين كفاءات مكاتب امللكية الصناعية بناء

على والية اللجنة

وثيقة من إعداد املكتب ادلويل

املقدمة
 .1هيدف هذا التقرير إىل تنفيذ القرار اذلي اختذته امجلعية العامة يف عام  2011بشأن والية اللجنة املعنية مبعايري الويبو
(جلنة املعايري) ،وإىل تقدمي تقارير خطية منتظمة عن تفاصيل األنشطة املنفذة يف عام  2018اليت سعى من خاللها املكتب
ادلويل أو األمانة إىل "إسداء املشورة وتقدمي املساعدة التقنيتني لتكوين الكفاءات لفائدة ماكتب امللكية الصناعية بإجناز
مشاريع لتعممي املعلومات عن معايري امللكية الصناعية" (انظر الفقرة  190من الوثيقة  .)WO/GA/40/19وترد قامئة اكمةل
هبذه األنشطة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية (.)www.wipo.int/tad
 .2وملا اكنت معايري الويبو تنفذ يف أنظمة وأدوات خمتلفة للويبو ،مثل حلول الويبو لألعامل ،فإن األنشطة التالية تغطي
أيضاً مضنياً تعممي املعلومات عن معايري امللكية الصناعية.
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التدريب واملشورة التقنية بشأن اس تخدام معايري الويبو
 .3قدم املكتب ادلويل ،يف عام  ،2018املشورة التقنية ملساعدة عدة ماكتب للملكية الصناعية ومس تخدمني بشأن
اس تعامل معايري الويبو ،عن طريق الرسائل اإللكرتونية واملؤمترات الش بكية والاجامتعات املبارشة.
 .4ومل تتلق األمانة أي الامتس ملساعدة تقنية أو تدريب بشأن معايري الويبو منذ ادلورة املاضية للجنة املعايري .وس توفر
األمانة املساعدة التقنية والتدريب بشأن معايري الويبو بنا ًء عىل الطلب وتوفُّر املوارد الالزمة.

املساعدة التقنية من أجل إنشاء البنية التحتية يف مؤسسات امللكية الصناعية ابس تخدام معايري الويبو
 .5هيدف الربانمج  15إىل حتسني أنظمة أعامل ماكتب امللكية الصناعية الوطنية واإلقلميية وبنيهتا التحتية التقنية
ملساعدهتا عىل أن تقدم ألحصاب املصلحة دلهيا خدمات أعىل جودة وفعالية من حيث التلكفة .وتامتىش املساعدة املقدمة مع
توصيات أجندة التمنية الرامية إىل تعزيز البنية التحتية املؤسس ية والتقنية ملاكتب ومؤسسات امللكية الصناعية .وتشمل
خدمات الربانمج املشورة التقنية؛ وتقيمي احتياجات العمل؛ وحتديد نطاق املشاريع والتخطيط لها؛ وحتليل إجراءات العمل؛
ومواصةل تطوير حلول أنظمة العمل اخملصصة إلدارة حقوق امللكية الصناعية ولتبادل واثئق األولوية ونتاجئ البحث والفحص،
وتعمميها؛ وإنشاء قواعد بياانت للملكية الفكرية؛ واملساعدة يف رمقنة جسالت امللكية الصناعية وجتهزي البياانت لنرشها عىل
اإلنرتنت وتبادلها إلكرتونياً؛ والتدريب ونقل املعارف إىل موظفي مؤسسات امللكية الصناعية؛ ودمع األنظمة اليت تقدهما الويبو.
وتراعي املساعدة معايري الويبو املتعلقة ببياانت ومعلومات امللكية الصناعية وفق مقتىض احلال .وحيتل التدريب يف املوقع
والتوجيه وحلقات العمل التدريبية اإلقلميية مساحة كبرية من معل الربانمج ولكها يؤدي دوراً حاسامً يف حتقيق النتاجئ املرجوة.
 .6ونُظمت يف إطار هذا الربانمج أنشطة مع  42مكتباً للملكية الصناعية يف عام  ،2018مبا فهيا  12حلقة معل تدريبية
إقلميية أو دون إقلميية .وحبلول هناية  ،2018اكن  84مكتباً للملكية الصناعية حول العامل يس تخدم حلول األعامل اليت تقدهما
الويبو واليت تشمل معايري الويبو إلدارة حقوق امللكية الصناعية .واكن أحد اهامتمات الربانمج الرئيس ية خالل الثنائية الارتقاء
مبس توى اخلدمة يف ماكتب امللكية الصناعية مبساعدهتا عىل الانتقال إىل اخلدمات الش بكية يف اإليداع ونرش معلومات
امللكية الصناعية .وتتاح املزيد من املعلومات عىل املوقع اإللكرتوين لربانمج املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو ملاكتب امللكية
الصناعية .https://www.wipo.int/cooperation/ar/technical_assistance

تكوين كفاءات املوظفني والفاحصني املعنيني ابمللكية الصناعية من أجل اس تخدام األدوات ادلولية
 .7بنا ًء عىل طلب اجلهات املعنية ،يعمل املكتب ادلويل عىل اس تحداث أداة برجمية مشرتكة ،أداة الويبو للتسلسل ،اليت
س متكِّن مودعي الرباءات من إعداد قوامئ تسلسل النلكيوتيد واألحامض األمينية وفقاً ملعيار الويبو  ST.26ودمع ماكتب
امللكية الصناعية يف معاجلة وحفص قوامئ التسلسل .ويُعزتم إطالق أداة الويبو للتسلسل يف النصف الثاين من عام .2019

تعزيز فهم معايري الويبو
 .8إن املكتب ادلويل ،يف إطار سعيه إىل تعزيز الوعي مبعايري الويبو يف البدلان النامية وتسهيل مشاركة عدد أكرب من
البدلان النامية يف إعداد معيار (معايري) جديد أو منقّح من معايري الويبو ،ومع ًال ابلقرار اذلي اختذته امجلعية العامة يف أكتوبر
 ،2011قد ّمول مشاركة س بعة بدلان من البدلان النامية أو أقل البدلان منواً يف دورة جلنة املعايري السادسة.
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تبادل بياانت امللكية الصناعية
 .9تعاون املكتب ادلويل مع الكثري من ماكتب امللكية الصناعية ،ال س امي يف بعض مجموعات البدلان النامية ،لتعزيز تبادل
بياانت امللكية الصناعية هبدف تعزيز نفاذ املس تخدمني يف تكل البدلان إىل معلومات امللكية الصناعية الواردة من تكل
املاكتب .وقد نُظم تبادل املعلومات املتعلقة ابمللكية الصناعية وفقا ملعايري الويبو املالمئة .وقد نُظم تبادل املعلومات املتعلقة
ابمللكية الصناعية وفقا ملعايري الويبو املالمئة .ويف عام ُ ،2018أدرجت مجموعات العالمات التجارية اخلاصة ابلبدلان التالية يف
قاعدة البياانت العاملية ألدوات التوس مي :البحرين وجورجيا وإيطاليا والكويت ومقدونيا الشاملية وساموا والسودان وتونس
واإلمارات العربية املتحدة ،ويف عام ُ 2018أدرجت مجموعات الرباءات اخلاصة ابلبدلان التالية يف ركن الرباءات :بلغاراي
وجورجيا والهند وإيطاليا ومجهورية الو ادلميوقراطية الشعبية ورومانيا .ويف عام  2018أدرجت يف قاعدة البياانت العاملية
ألدوات التوس مي أيضاً التسجيالت ادلولية للفرتة من  1985إىل  ،1998ومجموعة الرباءات اخلاصة ابملكتب األورويب للملكية
الفكرية والبدلان التالية :فرنسا وجورجيا وأملانيا واألردن ومنغوليا ومجهورية مودلوفا ومقدونيا الشاملية.

 .10إن جلنة املعايري مدعوة إىل اإلحاطة عل ًام
ابألنشطة اليت اضطلع هبا املكتب ادلويل يف عام
 2018لتقدمي املشورة واملساعدة التقنيتني من أجل
تكوين الكفاءات دلى ماكتب امللكية الصناعية،
بشأن تعممي املعلومات املتعلقة مبعايري امللكية
الصناعية .وسوف تُس تخدم هذه الوثيقة أساس ًا
للتقرير اذلي س يقدم إىل امجلعية العامة للويبو اليت
س ُتعقد يف عام  ،2019كام ُطلب يف دورهتا
األربعني اليت عُقدت يف أكتوبر ( 2011انظر الفقرة
 190من الوثيقة .)WO/GA/40/19
[هناية الوثيقة]

