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نة يف السجل الدويلزيادة 
ّ
دو

ُ
 مرحلي: تقرير دقة البيانات امل

عداد وثيقة   املكتب ادلويلمن اإ

 أأول. معلومات أأساس ية

ليه فامي الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية انقش  .1 )املشار اإ
 ذات الصةلةل للمعلومات متامل ديدة اجلبنية ال ، 2016 وبعد ابمس "الفريق العامل"( يف دورته السادسة املعقودة يف يوني

 .1ةاحلالي البنيةابلسجل ادلويل هبدف حتسني 

اكنت القيود اليت أأبلغت عهنا و لمعلومات. ل البنية احلاليةنظر الفريق العامل يف سلسةل من القيود التقنية املددة يف و  .2
، خاصة املبتكرنت  وامس وعنوان ، ومؤرش امل والفرعي لتصنيف لواكرن ابلصنفماكتب بعض الأطراف املتعاقدة تتعلق أأساًسا 

ىل أأنظمهتا امللية.  عند اس ترياد البياانت اإ

، وابلتايل تسهيل اس ترياد البياانت وتعزيز املزيد من الفرص من حيث التطوير القانوين لنظام ادلقة لزايدةيف حماوةل و .3
هيل ختزين املعلومات اخلاصة ابلتصممي يف تس  ا من أأأهيتالديدة للمعلومات اجلبنية اقرتاح ال لهاي، دمع الفريق العامل 

ىل تقدمي حتليل للآاثر العملية والتقنية والقانونية  السجل ادلويل. وبناء عىل ذكل، دعا الفريق العامل كذكل املكتب ادلويل اإ
 هذه املعلومات أأدانه. وترداملعلومات.  لقرتاح بنية

 فهيا ، اليت طلبت2017أأبريل  19يف دعوهتا املؤرخة  ،أأعضاء الفريق العامل الأمانة أأبلغتوعالوة عىل ذكل،  .4
ذات علومات املتطورات تقنية رئيس ية بشأأن بنية  حدوث، 2تعليقات عىل مرشوع تقرير ادلورة السادسة للفريق العامل
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ىل الوثيقة    .H/LD/WG/6/4يُرىج الرجو ع اإ
2

ىل الوثيقة    . .H/LD/WG/6/7 Prov يُرىج الرجو ع اإ
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طار الصةل اب هذه مسؤوةل فرقة العمل و . )جلنة املعايري( التابعة للجنة معايري الويبو XML4IPفرقة العمل لسجل ادلويل يف اإ
توصية بشأأن معاجلة املعلومات املتعلقة ابمللكية الصناعية ابس تخدام لغة الرتمزي " ST.96عن مراجعة معيار الويبو 

ليه فامي بعد ابمس " ) XML املوسعة  "(.ST.96"املعيار املشار اإ

 تقدم هذه الوثيقة تقريرا مرحليا عن املرشوع املذكور أأعاله.و  .5

  التنفيذاثنيا. التقدم املرز يف

دارة السجل  وظائفهدلمع  اجلديد عىل نظام تكنولوجيا املعلومات حاليا يعمل املكتب ادلويل .6 الأساس ية، ول س امي اإ
نشاءهاخالل و . والفحوصادلويل   ها، أأعيد تصممي قاعدة بياانت النظام اجلديد لزتويده بسعة ختزين البياانت ومرونة اسرتجاع اإ

، وجيب أأن تكون فوائده واحضة يف أأوائل 2018هذا النظام اجلديد يف عام  وس ُيطرحح. بناًء عىل مس توى ادلقة املقرت 
طالق النظام اجلديد.2019 عام ل عند اإ  . ولن تصبح معظم التغيريات املعروضة يف التحليل أأدانه مرئية اإ

لكرتونيافامي يتعلق بتبادل البياانت و  .7 ة البياانت. ونتيجة ذلكل، بني XML4IPعمل الفريق حدد مع املاكتب اخملتلفة،  اإ
أارك أأكرث  ، وقدST.96من املعيار  3.0يف الإصدار  بنظام لهاياخلاصة  XML لغة الرتمزي املوسعة مكوانت تجمدُ 

ىل املعيار  النظام القدميالانتقال من  خيصفامي و . الإصدار اماكتب بنشاط يف هذ 10 من خارطة طريق  قُدمت، ST.96اإ
ىل جلنة   . هذه الوثيقة مرفقيف  من الإصدار حمدثة نسخة وترد املعايرياإ

 التحليلا. لثاث

 الآاثر التقنية

ىل .8 . وقد ST.96منذجة البياانت من أأجل التبادل الإلكرتوين للبياانت مع املاكتب من خالل وضع املعيار  مت التوصل اإ
ىل تضمني مكوانت صدار املنشور من يف الإ نظام لهاي اخلاصة بـ  XML لغة الرتمزي املوسعة أأدى ذكل اإ

 ، ُوثق4كام طلب وفد الياابن خالل اجللسة الأخرية للفريق العاملو  2018.3يف فرباير  اذلي ُأطلق( 3.0 الإصداراملعيار)
 بشلك اكمل.( XSD) خمطط لغة الرتمزي املوسعة

 اجلديد والأسايس نظام تكنولوجيا املعلوماتل لسجل ادلويل اخلاصة ابالبياانت  منذجة ُانهتيي من 2017عام ويف  .9
 .ملكتب ادلويلاخلاص اب

 الآاثر العملية

وجود يف منوذج البياانت املنقح للسجل ادلويل، تس تفيد قاعدة البياانت الأساس ية من  - الوصف حسب التصممي .10
آخر، ميكن ربط وصف واحد وابلفعلعالقات الغنية.  هذا من أأأنه أأن جينب و . هاأأو عدة تصماميت دون تكرار  بأ

لن يمت "النص نفسه" املرتبط بأأكرث من تصممي واحد  هو أأن. والأمه من ذكل 5ني متاعب نسخ ولصق الأوصافاملس تخدم
حصاءه   .6الإضافيةرسوم العدة مرات عند حتديد عدد اللكامت حلساب اإ
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 .http://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.htmlتتاح عىل  
4

 . H/LD/WG/6/7 Prov. الوثيقة من 94الفقرة  يُرىج الرجوع اإىل 
5

 ..H/LD/WG/6/7 Prov من الوثيقة 90يُرىج الرجوع اإىل الفقرة  
6

 . .H/LD/WG/6/7 Prov من الوثيقة 93و 91و 88ات يُرىج الرجوع اإىل الفقر  
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، اخلاص به لوجيا املعلومات اجلديد والأسايستكنو نظام س يخزن املكتب ادلويل، يف  - اص ابلتصممياخل عينيت ال  .11
ذا اكنطرف متعاقد.  بتعينياملعلومات يف ألك مصفوفة يرتبط فهيا لك تصممي  هذا الهن  املرن سيساعد عىل ترسيع  واإ

نه يلغي ىل ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة،  أأيضا التطورات القانونية، فاإ رسال قامئة التعيينات حتت لك تصممي اإ ىل اإ احلاجة اإ
دارة بي اس هتالكلأن هذا س يجعل   ضئيةل. فوائد مع جيناانت لهاي من قبل املاكتب أأكرث تعقيًدا واإ

طالقالتسجيالت املسجةل قبل  يطرأأ أأي تغيري عىللن  - البياانت القدمية .12 . ومع ذكل، قد 7النظام الأسايس اجلديد اإ
ثراء بعض التسجيالت اليت  ل هذه تغيري جزيئ يف ملكيهتا. ويف مثلإدخال  بشأأها طلب أأودعيكون من الرضوري اإ

مثل هذه  وس ُتوثقاحلالت، وعند الرضورة فقط، جيوز للمكتب ادلويل أأن يرثي السجل قبل تسجيل املعامةل اجلزئية. 
 التغيريات بطريقة جتعل السجل الأصيل قاباًل لالسرتجاع.

 القانونيةالآاثر 

طالق العنان لإماكنية حدوث تطورات أأخرى يف تشغيل  دقة زايدةؤدي ت .13 ىل اإ البياانت الواردة يف السجل ادلويل اإ
 اص ابلتصممي.اخل لإصدار املنشورنظرية ال ماكنية الإ نظام لهاي، من بيهنا 

نية املمتةل لآاثر القانو أأن تمت موافاته ابخالل ادلورة السادسة طلب وفد الولايت املتحدة الأمريكية ، ويف هذا الس ياق .14
 .8اخلاص ابلتصممي املنشورلإدخال مفهوم 

اتفاق من  1960 ووثيقة 1999 وثيقة( من الالحئة التنفيذية املشرتكة مبوجب 3)26()أأ( و 1)18 للقاعدتنيوفقا و  .15
 الرفض من اترخي نرش التسجيل ادلويل. اتخطار للهاي، تبدأأ الفرتة املددة 

ىل فرتات رفض خمتلفة و  وس تؤدي توارخي النرش املتعددة لنفس .16 خمتلفة  همل ورصدتتطلب حتديد س التسجيل ادلويل اإ
هذه فقد تكون املنشور اخلاص ابلتصممي،  س يصُدر هباواحد ونفس التسجيل ادلويل. واعامتدًا عىل الطريقة اليت اللتسجيل ل 

 قدة املعينة.اكتب الأطراف املتعام عىليزيد من عبء العمل قد و أأو ل تكون العملية أأكرث تعقيدًا 

ذا أأصدروعالوة عىل ذكل،  .17 عالاًن مبوجب املادة  اإ ، فاإن السؤال املطروح 1999 وثيقة( من 1)13الطرف املتعاقد اإ
ذا اكنت الرشوط اليت  الإعالن ينبغي أأن تنطبق عىل لك جزء من التسجيل ادلويل كام هو منشور، أأو  أأخطر هباهو ما اإ

 عىل التسجيل ادلويل بأأمكهل.

دخال مفهوم املنشور اخلاص ابلتصممي من نطاق هذه دقيقاه املسأأةل حتلياًل ستتطلب هذو  .18 . وابلتايل، ينبغي استبعاد اإ
ثبات أأن النتيجة الإجيابية لهذه  ببنيةاملبادرة اليت ينبغي أأن تركز عىل التطورات التقنية املتعلقة  ىل أأن ميكن اإ املعلومات، اإ

 .اخلطوة تفوق أأي أأثر سليب

 اخلطوات القادمةرابعا. اخلالصة و 

طار القانوين، وينبغي أأن تتيح ملاكتب الأطراف  .19 عداد نظام للتطور املس تقبيل لالإ متثل هذه املبادرة خطوة هامة حنو اإ
لكرتونيًا مع املكتب ادلويل. ىل بياانت أأكرث فائدة وذات مغزى عندما تتواصل اإ  املتعاقدة الوصول اإ
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ىل الفقرة    ..H/LD/WG/6/7 Prov من الوثيقة 87يُرىج الرجو ع اإ
8

ىل الفقرة   ..H/LD/WG/6/7 Provمن الوثيقة  90 يُرىج الرجو ع اإ
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مع  اجلديد،ب ادلويل استامثر هجوده يف النرش الناحج لنظامه الأسايس وفامي يتعلق ابخلطوات التالية، س يواصل املكت .20
لمعلومات. كام س يواصل تعاونه الفعال مع املاكتب البنية اجلديدة لحتديث منوذج الطلب لضامن اس تفادة املس تخدمني من 

 عىل نطاق واسع. ST.96لتعزيز اعامتد الإصدار اجلديد من املعيار 

ذا رأأ  .21 ى الفريق العامل أأن املكتب ادلويل ينبغي أأن يعد حتلياًل للآاثر العملية والقانونية النامجة عن وعالوة عىل ذكل، اإ
دخال مفهوم  جامتع ل لفريق العاملا عقد ، من أأجل18اخلاص ابلتصممي، عىل النحو املذكور يف الفقرة  املنشوراحامتل اإ

ىل فميكنه، مس تقبيل  .ذكل الإأارة اإ

ىل .22 ن الفريق العامل مدعو اإ  ما ييل: اإ

 ؛الإحاطة علام مبضمون هذه الوثيقة "1"

" التعليق عىل اخلطوات القادمة 2"
 أأعاله. 21و 20املقرتحة يف الفقرتني 

[املرفق]ييل ذكل 
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 ]هاية املرفق والوثيقة[ 

ب اكت ع امل اي م ام له ظ ة يف ن ي كرتون ل اانت الإ بي ادل ال وى لتب ت ة املس  يع ق رف ري ة ط ط ري رخ صدا 0.9.1الإ

و 2018هذه الوثيقة ليست رمسية ول ملزمة. الغرض مهنا هو التوجيه العام فقط.  اي 4 م

ع 2016-4 رب ع 1-2017ال رب ع 2-2017ال رب ع 3-2017ال رب ع 4-2017ال رب ع 1-2018ال رب ع 2-2018ال رب ع 3-2018ال رب ع 4-2018ال رب ع 1-2019ال رب ع 2-2019ال رب ع 3-2019ال رب ع 4-2019ال رب ع 1-20202021ال رب ال

عمل ارات ال مس

كتب ادلويل امل

صفات التفصيلية ✔املوا

✔✔الاختبار العام

))XSLT( اط املوسعة طالق  النرشة مبراعاة املعيار ST.96 )ابس تخدام لغة صفحات الأمن ✔<✘اإ

سايس لتكنولوجيا املعلومات اخلاص بنظام لهاي ✔✔✔✔✔حتسني النظام الأ

عالن املعيار ST.96 كنسق رمسي <اإ

ST.96 اخملرج  للمعيار

XML4IP فرقة معل

كتب ادلويل ىل امل كتب اإ ✔✔اختبار البالغات املرسةل من امل

كتب ىل امل كتب ادلويل اإ ✔✔✔✔✔اختبار البالغات املرسةل من امل

ST.96 صدار الثالث من املعيار ✔<منشور الإ

كندي للملكية الفكرية ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية كتب ال امل

كتب ىل  امل كتب ادلويل اإ ✔المنوذج الأويل من البالغات املرسةل من امل

) ب كت ىل امل ب ادلويل اإ كت ن امل ةل م رس )امل اانت  لبي ي ل رمس ق ال نس ال

مرحةل الأفولفعالتعريف أأنواع البياانت يف نظام لهاي

فعالنسخة جتريبية<✘✘✘املعيار ST.96 يف نظام لهاي

يل ب ادلو كت ىل امل ب اإ كت ن امل اانت م بي ال ال س تخدم لإر ق املس  نس ال

لكرتونية يف نظام مدريد املطبقة عىل بنظام لهاي بغرض تعريف أأنواع البياانت مرحةل الأفولفعالخدمة التصالت الإ

فعالنسخة جتريبيةاملعيار S.96 يف نظام لهاي

رى داث أأخ أأح

يونيوفريق العمل يف نظام لهاي

أأكتوبرمايوجلنة املعايري

مايوسبمترباجامتع فرقة معل XML4IP عام 2017

✔مت كام ُخطط هل

✘مل يمت كام ُخطط هل

<ُأجل

جناز لالإ

فعال

مرحةل اختبار النسخة التجريبية

مرحةل الأفول )فرتة الإهناء التدرجيي(

ت ا صطلح يل امل دل


