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CWS/6/13 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018سبمترب  12 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السادسة الدورة
ىل  15جنيف، من   2018أأكتوبر  19اإ

 ST.27معيار الويبو  خطة مكاتب امللكية الفكرية لتنفيذ
عدادوثيقة   ادلويل املكتب من اإ

 املقدمة

ىل  29يف دورهتا اخلامسة املعقودة يف الفرتة من اللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة املعايري(، اعمتدت  .1  يونيو 2مايو اإ

من  50الوضع القانوين للرباءات" )انظر الفقرة بياانت "توصية بشأأن تبادل  ST.27، معيار الويبو 2017

 (.CWS/5/22 الوثيقة

ىل تقيمي ممارسات معلها ونظمها وطلبت  .2 صدار تعممي تدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية اإ جلنة املعايري من الأمانة اإ

من  52)انظر الفقرة  ST.27اجلديد املعلوماتية واس تعراض الأحداث املفّصةل املؤقتة املدرجة يف معيار الويبو 

 (.CWS/5/22 الوثيقة

ىل موافاهتا بنتاجئودعت فيه ماكتب امللكي 2018يناير  25يف  C. CWS 92فأأصدرت الأمانة التعممي  .3  ة الفكرية اإ

 ييل: ام

 ؛ST.27تقيمي ممارسات معلها ونظمها املعلوماتية، مبا يف ذكل جدولها املؤقت لتنفيذ معيار الويبو  (أأ  )

 واس تعراض الأحداث املفّصةل املؤقتة وفقًا لقوانيهنا وممارساهتا اخلاصة. (ب )
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عالن عند تنف ب ST.27معيار الويبو ويويص  .4 يذ هذا املعيار وأأن يُبلغ املكتب ادلويل للويبو عن طريق أأن يُصدر اإ

قليمية والأ جب زويدهت حداث املدرجة يف ذكل املعيار ع ى أأسا  انوموذ  املتا  يف املرفق دول للرب  ب ن الأحداث الوطنية والإ

تكون وترية تبادل بياانت الوضع القانوين شهرية ع ى الأقل وأأس بوعية يف أأن  ST.27ويقرت  املعيار . ST.27الرابع من املعيار 

 (.ST.27من املعيار  53و 51)انظر الفقرت ن  أأفضل احلالت

 ST.27ماكتب امللكية الفكرية لتنفيذ معيار الويبو طة خ

لتنفيذ معيار  هاط خط ة الإحدى عرشة التالية ت ماكتب امللكية الفكري، وفر C. CWS 92ع ى التعممي ردًا  .5

 :ST.27 الويبو

 (AU)أأسرتاليا  –

 (CN)الص ن  –

 (CO)كولومبيا  –

 (CZ)تش يكيا  –

 (DE)أأملانيا  –

 (EAالآس يوية للرباءات )الأوروبية املنظمة  –

 (KRكوراي )مجهورية  –

 (RUالرويس )الاحتاد  –

 (UA)أأوكرانيا  –

 (GBاملتحدة )اململكة  –

 (USاملتحدة الأمريكية )الولايت  –

 لكية الفكرية،يف ماكتب امل  ST.27واجلداول الزمنية لتنفيذ املعيار  لنظم املعلوماتيةال و عملاتقيمي ممارسات  صخيوفامي  .6

عداد جدول زمين أأشارت  جراء املزيد من التحليل ادلاخيل قبل اإ ىل اإ ىل أأهنا حتتا  اإ الردود الواردة من غالبية تكل املاكتب اإ

عداد اجلداول ماكتب امل وذكرت للتنفيذ.  جراء املزيد من التحليل ادلاخيل قبل الانهتاء من اإ لكية الفكرية التالية أأنه يلزم اإ

 .أأوكرانيا والولايت املتحدةأأسرتاليا والص ن وتش يكيا وأأملانيا وروس يا و الزمنية للتنفيذ: 

ىل مزيد من الوقت لتقيمي تأأثري تنفيذ املعيار ع ى و  .7 ع ى معلها ونظمها املعلوماتية،  ST.27الرمغ من أأن املاكتب حتتا  اإ

 طرًا زمنيًا أأولية للتنفيذ ترتاو  ب ن س نة ومخس س نوات:أأ ة الفكرية امللكي فقد وفر عدد من ماكتب

 ؛2019يف عام  ST.27تنفيذ املعيار تعزتم  –كولومبيا  (أأ  )
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نتا 2019يف عام  ST.27بدء تنفيذ املعيار تعزتم  – الآس يوية للرباءاتالأوروبية املنظمة  (ب )   ودخول مرحةل الإ

 ؛2020يف عام 

دما  أأحداث الوضع القانوين املدتعزتم  –املتحدة ململكة ا (  ) طار حتول أأوسع نطاقًا  ST.27رجة يف املعيار اإ يف اإ

ىل امخلس املقبةل؛ جراؤه ع ى مدى الس نوات الثالث اإ  يف نظام معل املكتب يُزمع اإ

 2019حىت هناية عام  ST.27تتوقع انمتكن من توفري بياانت الوضع القانوين طبقًا للمعيار ل  –كوراي مجهورية  (د )

 ع ى الأقل.

فكرية أأن التنفيذ يرهتن ابلنهتاء من اس تحداث مكوانت اخملط  بلغة عن ذكل، ذكرت بعض ماكتب امللكية الفضاًل و  .8

ىل معيار  XMLالرتمزي املوسعة ) قبل البدء يف التنفيذ.  ST.96و ST.27ي الويبو ( للوضع القانوين للرباءات ابلستناد اإ

ىل بعض املاكتب الأخرى  أأشارتو  و/أأو التغريات املقبةل يف نظام معلها أأو وائق أأخرى مهنا الأولوايت ادلاخلية عاإ

 املعلومايت. نظاهما

قليمية ابملعيار رب    ST.27الأحداث الوطنية والإ

من ماكتب امللكية الفكرية أأن  ST.27، يقتيض تنفيذ معيار الويبو ST.27ابلتوصية املدرجة يف معيار الويبو معاًل  .9

قليمية ابلأحداث انوموذجية أأو  املرفق الرابع من معيار الويبو يوفر و  ع ى الأقل. لفاات انوموذجيةابترب  أأولوايهتا الوطنية والإ

ST.27  . ع ماكتب امللكية الفكرية ع ى توفري عنوان ووصف وعند منوذجًا لإقامة تكل الرواب ملء جدول الرب ، تُشجَّ

قليمية بلغهتا الأصلية وابلإنلكزيية يك يت  س ىن للمس تخدم ن احلصول ع ى مزيد من املعلومات عن احلدث لأحداهثا الوطنية والإ

 .ملعيناالوطين أأو الإقليمي 

آنفًا وردًا  .10 طار املشاركة يف النشاط املتعلق ابلوضع القانوين وكنتيجة للتعاون ع ى رب  ع ى التعممي املذكور أ ويف اإ

قليمية الأحداث  قاعدة بياانت املركز ادلويل لواثئق الرباءات املدرجة يف و لرباءات قانوين لاملتعلقة ابلوضع الالوطنية أأو الإ

(INPADOC) روبية كندا والص ن وأأملانيا واملنظمة الأو مكتبًا للملكية الفكرية يه ماكتب  12، مُجعت جداول رب  من

ولايت وفرنسا واململكة املتحدة والياابن ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس وأأوكرانيا وال الاحتاد الأورويبوالآس يوية للرباءات 

 (.CWS/6/11وثيقة من ال 9املتحدة )انظر الفقرة 

يتضمن املعلومات الواردة من ماكتب امللكية الفكرية املذكورة  لف موحد جلداول الرب ماملكتب ادلويل مرشوع أأعّد و  .11

آنفًا.  ومواصةل اس تعراض ماكتب امللكية الفكرية  ST.27الويبو  ع ى أأسا  مراجعة معيار تكل اجلداولحتس ن  بعدئذ ميكنو أ

آخر.لأ ًا للوثيقة الإرشادية أأو وفق لرواب ل يف مرفق هذه الوثيقة يك تنظر فهيا  كل امللفذنسخة من ترد و  ي سبب أ

 املعايري. جلنة

ماكتب امللكية الفكرية ع ى موقع الويبو الإلكرتوين بعد  يفول الرب  ادجل مللف املوحدانرش املكتب ادلويل ويعزتم  .12

 .عليه موافقة جلنة املعايري
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 التعاون ع ى التنفيذعزيز ت

دلوائر املعنية اجتمع  ، من الأمهية مباكن أأنماكتب امللكية الفكرية يف ST.27ملعيار الويبو  ملوحدالتنفيذ ا ع ىرصًا ح .13

ىل اختالف املامرسات  اً نظر و معلومات قيمة عن الطلب أأو الرباءة املعنية. مبعلومات امللكية الفكرية  قد  والقوان ن املعمول هبا،اإ

قليمية ب ن  كون الصةلتل  طلبت جلنة املعايري  كل،ذلووالأحداث املعيارية واحضة دامئًا. أأحداث الوضع القانوين الوطنية والإ

ىل مساعدة ماكتب امللكية الفكرية ع ى امن فرقة  عداد الوثيقة الإرشادية الرامية اإ ب ن   بلر العمل املعنية ابلوضع القانوين اإ

م و  جية بطريقة موحدة.أأحداهثا والأحداث انوموذ ىل املعيار لمرفق اخلامس لاملرشوع املؤقت يقدَّ ضافته اإ ىل  ST.27املقرت  اإ اإ

اّبن دورهتا السادسة، وسيُس تمكل  ضافة املزيد من الأمثةل اليت تقدهما ماكتب امللكية الفكرية. اللجنة يك تنظر فيه اإ مث، ومن ابإ

يُطلب من جلنة املعايري تشجيع ماكتب امللكية الفكرية ع ى املشاركة يف املناقشات حول الوثيقة الإرشادية وتبادل خرباهتا 

 ة العمل املعنية ابلوضع القانوين.قمع فر  ST.27 تنفيذ املعيار وجتارهبا يف

هبا لتبادل البياانت، والاس تخدام الواسع للخدمات  والوترية املوىصقانوين للرباءات، جحم بياانت الوضع ال ضوءويف  .14

( لتبادل APIجدوى اس تحداث واهجة ش بكية مشرتكة )الش بكية يف ماكتب امللكية الفكرية، ينظر املكتب ادلويل يف 

ن و  بياانت الوضع القانوين ابلتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية. ىل التعليق ع ى فائدة تكل الواهجة اإ جلنة املعايري مدعوة اإ

 اءات.نرش املعلومات املتعلقة ابلوضع القانوين للرب املشرتكة يف املساعدة ع ى تبادل و 

ىل ما ييل:ن اإ  .15  جلنة املعايري مدعوة اإ

حتي  علاًم مبضمون هذه الوثيقة ن أأ  (أأ  )

 ومرفقها؛

رب  املوحد تنظر يف جدول الأأن  (ب )

املؤقت وتوافق عليه عند الاقتضاء؛ وأأن تطلب 

مانة نرشه ع ى املوقع الش بيك للويبو كجدول  من الأ

 لواردة يف مرفق هذه الوثيقة؛مؤقت بصيغته ا

تطلب من ماكتب امللكية وأأن  (  )

موافاهتا خبطة  ،ع ى التعممي اليت مل تردّ  ،الفكرية

خالل هذه ادلورة  ST.27تنفيذها ملعيار الويبو 

 بعدها؛ أأو

تديل بتعليقاهتا ع ى أأن و  (د )

( لتيسري APIاس تحداث واهجة ش بكية مشرتكة )

تبادل البياانت املتعلقة ابلوضع القانوين للرباءات 

رة ، وفقًا ملا ورد يف الفقST.27بناء ع ى املعيار 

 .من هذه الوثيقة 14

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 ST.27لمعيار الأحداث انوموذجية ل داول الرب  ب ن أأحداث ماكتب امللكية الفكرية و جل امللف املوّحد

(ST.27 to annex_mappingtables) 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/cws_6/cws_6_13-annex1.xlsx
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