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الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام الهاي بشأن التسجيل
الدويل للتصاميم الصناعية
الدورة السابعة

جنيف ،من  16اإىل  18يوليو 2018
ُ ّ
زيادة دقة البيانات املدونة يف السجل الدويل :تقرير مرحلي

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

أأول .معلومات أأساس ية
 .1انقش الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية (املشار اإليه فامي
بعد ابمس "الفريق العامل") يف دورته السادسة املعقودة يف يونيو  ،2016البنية اجلديدة املمتةل للمعلومات ذات الصةل
ابلسجل ادلويل هبدف حتسني البنية احلالية.1
 .2ونظر الفريق العامل يف سلسةل من القيود التقنية املددة يف البنية احلالية للمعلومات .واكنت القيود اليت أأبلغت عهنا
ساسا ابلصنف الفرعي لتصنيف لواك نرو ،ومؤرش املنت وامس وعنوان املبتكر ،خاصة
ماكتب بعض ا ألطراف املتعاقدة تتعلق أأ ً
عند اس ترياد البياانت اإىل أأنظمهتا امللية.
 .3ويف حماوةل لزايدة ادلقة ،وابلتايل تسهيل اس ترياد البياانت وتعزيز املزيد من الفرص من حيث التطوير القانوين لنظام
لهاي ،دمع الفريق العامل اقرتاح البنية اجلديدة للمعلومات اليت من أأأها تسهيل ختزين املعلومات اخلاصة ابلتصممي يف
السجل ادلويل .وبناء عىل ذكل ،دعا الفريق العامل كذكل املكتب ادلويل اإىل تقدمي حتليل للآاثر العملية والتقنية والقانونية
لقرتاح بنية املعلومات .وترد هذه املعلومات أأدانه.
 .4وعالوة عىل ذكل ،أأبلغت ا ألمانة أأعضاء الفريق العامل ،يف دعوهتا املؤرخة  19أأبريل  ،2017اليت طلبت فهيا
تعليقات عىل مرشوع تقرير ادلورة السادسة للفريق العامل ،2حدوث تطورات تقنية رئيس ية بشأأن بنية املعلومات ذات
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الصةل ابلسجل ادلويل يف اإطار فرقة العمل  XML4IPالتابعة للجنة معايري الويبو (جلنة املعايري) .وفرقة العمل هذه مسؤوةل
عن مراجعة معيار الويبو " ST.96توصية بشأأن معاجلة املعلومات املتعلقة ابمللكية الصناعية ابس تخدام لغة الرتمزي
املوسعة ( " XMLاملشار اإليه فامي بعد ابمس "املعيار .)"ST.96
.5

وتقدم هذه الوثيقة تقريرا مرحليا عن املرشوع املذكور أأعاله.

اثنيا .التقدم املرز يف التنفيذ
 .6يعمل املكتب ادلويل حاليا عىل نظام تكنولوجيا املعلومات اجلديد دلمع وظائفه ا ألساس ية ،ول س امي اإدارة السجل
ادلويل والفحوص .وخالل اإنشاءها ،أأعيد تصممي قاعدة بياانت النظام اجلديد لزتويده بسعة ختزين البياانت ومرونة اسرتجاعها
بناء عىل مس توى ادلقة املقرتح .وس ُيطرح هذا النظام اجلديد يف عام  ،2018وجيب أأن تكون فوائده واحضة يف أأوائل
ً
عام  .2019ولن تصبح معظم التغيريات املعروضة يف التحليل أأدانه مرئية اإل عند اإطالق النظام اجلديد.
 .7وفامي يتعلق بتبادل البياانت اإلكرتونيا مع املاكتب اخملتلفة ،حدد فريق العمل  XML4IPبنية البياانت .ونتيجة ذلكل،
ُدجمت مكوانت لغة الرتمزي املوسعة  XMLاخلاصة بنظام لهاي يف الإصدار  3.0من املعيار  ،ST.96وقد أارك أأكرث
من  10ماكتب بنشاط يف هذا الإصدار .وفامي خيص الانتقال من النظام القدمي اإىل املعيار  ،ST.96قُدمت خارطة طريق
اإىل جلنة املعايري وترد نسخة حمدثة من الإصدار يف مرفق هذه الوثيقة.

اثلثا .التحليل
الآاثر التقنية
 .8مت التوصل اإىل منذجة البياانت من أأجل التبادل الإلكرتوين للبياانت مع املاكتب من خالل وضع املعيار  .ST.96وقد
أأدى ذكل اإىل تضمني مكوانت لغة الرتمزي املوسعة  XMLاخلاصة بـنظام لهاي يف ا إلصدار املنشور من
4
املعيار(الإصدار  )3.0اذلي ُأطلق يف فرباير  3.2018وكام طلب وفد الياابن خالل اجللسة ا ألخرية للفريق العامل ُ ،وثق
خمطط لغة الرتمزي املوسعة ( )XSDبشلك اكمل.
 .9ويف عام ُ 2017انهتيي من منذجة البياانت اخلاصة ابلسجل ادلويل لنظام تكنولوجيا املعلومات اجلديد وا ألسايس
اخلاص ابملكتب ادلويل.

الآاثر العملية
 .10الوصف حسب التصممي  -يف منوذج البياانت املنقح للسجل ادلويل ،تس تفيد قاعدة البياانت ا ألساس ية من وجود
عالقات الغنية .وابلفعل ،ميكن ربط وصف واحد بأآخر أأو عدة تصماميت دون تكرارها .وهذا من أأأنه أأن جينب
املس تخدمني متاعب نسخ ولصق ا ألوصاف .5وا ألمه من ذكل هو أأن "النص نفسه" املرتبط بأأكرث من تصممي واحد لن يمت
اإحصاءه عدة مرات عند حتديد عدد اللكامت حلساب الرسوم الإضافية.6
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 .11التعيني اخلاص ابلتصممي  -س يخزن املكتب ادلويل ،يف نظام تكنولوجيا املعلومات اجلديد وا ألسايس اخلاص به،
املعلومات يف ألك مصفوفة يرتبط فهيا لك تصممي بتعيني طرف متعاقد .وإاذا اكن هذا الهن املرن سيساعد عىل ترسيع
التطورات القانونية ،فاإنه يلغي أأيضا احلاجة اإىل اإرسال قامئة التعيينات حتت لك تصممي اإىل ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة،
ألن هذا س يجعل اس هتالك وإادارة بياانت لهاي من قبل املاكتب أأكرث تعقيدً ا مع جين فوائد ضئيةل.
 .12البياانت القدمية  -لن يطر أأ أأي تغيري عىل التسجيالت املسجةل قبل اإطالق النظام ا ألسايس اجلديد .7ومع ذكل ،قد
يكون من الرضوري اإثراء بعض التسجيالت اليت أأودع طلب بشأأها لإدخال تغيري جزيئ يف ملكيهتا .ويف مثل هذه
احلالت ،وعند الرضورة فقط ،جيوز للمكتب ادلويل أأن يرثي السجل قبل تسجيل املعامةل اجلزئية .وس ُتوثق مثل هذه
التغيريات بطريقة جتعل السجل ا ألصيل قاب ًال لالسرتجاع.

الآاثر القانونية
 .13تؤدي زايدة دقة البياانت الواردة يف السجل ادلويل اإىل اإطالق العنان لإماكنية حدوث تطورات أأخرى يف تشغيل
نظام لهاي ،من بيهنا ا إلماكنية النظرية لإصدار املنشور اخلاص ابلتصممي.
 .14ويف هذا الس ياق ،طلب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية خالل ادلورة السادسة أأن تمت موافاته ابلآاثر القانونية املمتةل
لإدخال مفهوم املنشور اخلاص ابلتصممي.8
 .15ووفقا للقاعدتني  ()1(18أأ) و  )3(26من الالحئة التنفيذية املشرتكة مبوجب وثيقة  1999ووثيقة  1960من اتفاق
لهاي ،تبد أأ الفرتة املددة لخطارات الرفض من اترخي نرش التسجيل ادلويل.
 .16وس تؤدي توارخي النرش املتعددة لنفس التسجيل ادلويل اإىل فرتات رفض خمتلفة وستتطلب حتديد ورصد همل خمتلفة
للتسجيل الواحد ونفس التسجيل ادلويل .واعامتد ًا عىل الطريقة اليت س يصدُ ر هبا املنشور اخلاص ابلتصممي ،فقد تكون هذه
العملية أأكرث تعقيد ًا أأو ل تكون وقد يزيد من عبء العمل عىل ماكتب ا ألطراف املتعاقدة املعينة.
 .17وعالوة عىل ذكل ،اإذا أأصدر الطرف املتعاقد اإعال ًان مبوجب املادة  )1(13من وثيقة  ،1999فاإن السؤال املطروح
هو ما اإذا اكنت الرشوط اليت أأخطر هبا الإعالن ينبغي أأن تنطبق عىل لك جزء من التسجيل ادلويل كام هو منشور ،أأو
عىل التسجيل ادلويل بأأمكهل.
 .18وستتطلب هذه املسأأةل ً
حتليال دقيقا .وابلتايل ،ينبغي استبعاد اإدخال مفهوم املنشور اخلاص ابلتصممي من نطاق هذه
املبادرة اليت ينبغي أأن تركز عىل التطورات التقنية املتعلقة ببنية املعلومات ،اإىل أأن ميكن اإثبات أأن النتيجة الإجيابية لهذه
اخلطوة تفوق أأي أأثر سليب.

رابعا .اخلالصة واخلطوات القادمة
 .19متثل هذه املبادرة خطوة هامة حنو اإعداد نظام للتطور املس تقبيل ل إالطار القانوين ،وينبغي أأن تتيح ملاكتب ا ألطراف
املتعاقدة الوصول اإىل بياانت أأكرث فائدة وذات مغزى عندما تتواصل اإلكرتوني ًا مع املكتب ادلويل.
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 .20وفامي يتعلق ابخلطوات التالية ،س يواصل املكتب ادلويل استامثر هجوده يف النرش الناحج لنظامه ا ألسايس اجلديد ،مع
حتديث منوذج الطلب لضامن اس تفادة املس تخدمني من البنية اجلديدة للمعلومات .كام س يواصل تعاونه الفعال مع املاكتب
لتعزيز اعامتد الإصدار اجلديد من املعيار  ST.96عىل نطاق واسع.
 .21وعالوة عىل ذكل ،اإذا ر أأى الفريق العامل أأن املكتب ادلويل ينبغي أأن يعد حتلي ًال للآاثر العملية والقانونية النامجة عن
احامتل اإدخال مفهوم املنشور اخلاص ابلتصممي ،عىل النحو املذكور يف الفقرة  ،18من أأجل عقد الفريق العامل لجامتع
مس تقبيل ،فميكنه الإأارة اإىل ذكل.

.22

اإن الفريق العامل مدعو اإىل ما ييل:
" "1الإحاطة علام مبضمون هذه الوثيقة؛
" "2التعليق عىل اخلطوات القادمة
املقرتحة يف الفقرتني  20و 21أأعاله.

[ييل ذكل املرفق]
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املرفق
خ ريطة ط ري ق رفيعة املس توى لتبادل البياانت الإل كرتون ية يف نظام له اي م ع امل اكتب

ا إل صدا ر
 4ماي و 2018

هذه الوثيقة ليست رمسية ول ملزمة .الغرض مهنا هو التوجيه العام فقط.
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مسارات العمل
املكتب ادلويل
املواصفات التفصيلية
الاختبار العام
اإطالق النرشة مبراعاة املعيار ( ST.96ابس تخدام لغة صفحات ا ألمناط املوسعة ())XSLT
حتسني النظام ا أل سايس لتكنولوجيا املعلومات اخلاص بنظام لهاي
اإعالن املعيار  ST.96كنسق رمسي
اخملرج للمعيار ST.96
فرقة معل XML4IP
اختبار البالغات املرسةل من املكتب اإىل املكتب ادلويل
اختبار البالغات املرسةل من املكتب ادلويل اإىل املكتب
منشور الإصدار الثالث من املعيار ST.96
املكتب الكندي للملكية الفكرية ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية
ال منوذج ا ألويل من البالغات املرسةل من املكتب ادلويل اإىل املكتب
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ال نسق ال رمسي للبياانت (امل رسةل من امل كتب ادلويل اإىل امل كتب)
تعريف أأن واع البياانت يف نظام لهاي
املعيار  ST.96يف نظام لهاي

✘

ال نسق املس تخدم لإرسال البياانت من امل كتب اإىل امل كتب ادلو يل
خدمة التصالت الإلكرتونية يف نظام مدريد املطبقة عىل بنظام لهاي بغرض تعريف أأن واع البياانت
املعيار  S.96يف نظام لهاي

✘

فعال
✘

مرحةل ا ألفول
>

فعال

نسخة جتريبية

مرحةل ا ألفول

فعال
نسخة جتريبية

أأح داث أأخ رى
فريق العمل يف نظام لهاي
جلنة املعايري
اجامتع فرقة معل  XML4IPعام 2017

فعال

يونيو
أأكتوبر

مايو
سبمترب

مايو

دليل امل صطلحات
مت كام خُطط هل
مل يمت كام خُطط هل
أُجل
لالإجناز

✔
✘
>

فعال
مرحةل اختبار النسخة التجريبية
مرحةل ا ألفول (فرتة الإهناء التدرجيي)
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