
A 

 

CWS/6/2 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2018سبمترب  6 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السادسة الدورة
 2018أكتوبر  19إىل  15جنيف، من 

 تقرير عن الدراسة االستقصائية بشأن استخدام معايري الويبو
 األمانة من إعدادوثيقة 

 معلومات أساس ية

ابلتقرير املتعلق  ،2017عام  تعقد، اليت يف دورهتا اخلامسة جلنة املعايري() أحاطت اللجنة املعنية مبعايري الويبو .1

مكتبا للملكية  31، مبا يف ذكل ملخص الردود الواردة من بنتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأن اس تخدام معايري الويبو

والمتست جلنة املعايري من املكتب ادلويل مواصةل وتكثيف هجوده الرامية إىل توفري املساعدة التقنية إىل ادلول . الصناعية

واحلاالت األخرى اليت قد تُطرح يف  CWS/5/2)ج( من الوثيقة 8األعضاء، ومتابعة احلاالت املشار إلهيا يف الفقرة 

 .(CWS/5/22من الوثيقة  19و 14و 13انظر الفقرات ) ية.املس تقبل وحتتاج إىل إذاكء الوعي واملساعدة التقن 

وية كرة شفمن خالل مذ C. CWS 89 تعممي، أصدرت األمانة ال دورهتا اخلامسة يفاملعايري  متابعة لقرارات جلنةو  .2

ادلراسة الاس تقصائية بشأن اس تخدام عىل  ردودالة إىل تقدمي صناعي، تدعو فهيا ماكتب امللكية ال 2017نومفرب  29بتارخي 

من دليل  12.7يف اجلزء يف ادلورة اخلامسة للجنة  نتاجئ ادلراسة الاس تقصائيةأيضا نرشت و . ردودها أو تعديل معايري الويبو

 ST.7من  معايري الويبو تنقل، وعالوة عىل ذكل الويبو بشأن املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناعية )دليل الويبو(.

ردود ماكتب امللكية أرشفة جرت  ،. وابلتايلالويبو عىل موقع ةمتاح زالوال ت، إىل األرش يف ST.30و ST.7/F إىل

 .(CWS/5/22 من الوثيقة 18إىل  15من . )انظر الفقرات األرش يفاملنقوةل إىل ملعايري اعىل  الصناعية
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 رير مرحيلتق

ماكتب ، وقدمت تسع إجاابهتام السابقة( MDو CA)صناعية ملكية  مكتباعّدل ، C. CWS 89عىل التعممي  ا  رد .3

 .THوIL وGE وGB وEP وEM وEC و CHو AR مدخالهتا: ديدةج

 :أدانهذكرها رد ي، و مكتب ا 49 ه الوثيقةوقت إعداد هذحّّت الاس تقصائية ة اسادلر يف املشاركة  اكتباملعدد بلغ و  .4
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 رغزيس تانق

 كورايهورية ج 

 يتوانيال 

 مودلوفاهورية ج 

 ملكس يكا

 امنع

 الرويسحتاد الا

 السعوديةالعربية ململكة ا

 لسويدا

 لوفاكياس

 لسلفادورا

 يلندات

 ونست

 وتوابغورينيداد ت

 وكرانياأ

 وغنداأ

 املتحدة األمريكيةلوالايت ا

 أفريقيانوب ج 

عىل صفحة وييك اخملصصة لدلراسة الاس تقصائية عىل الرابط:  تاحة للجمهورم  رّدا 49البالغ عددها  الردودو  .5

https://www3.wipo.int/confluence/x/OADDBكتب امل صاء حبسب املعيار أو الاس تق ميكن تصفح نتاجئو  ؛

 رابط:تنفيذ معايري الويبو" عىل ال نيف شلك جدول يف الصفحة "نظرة عامة ع حاةل التنفيذ ننظرة عامة ع وتتاح املشارك.

https://www3.wipo.int/confluence/x/OALDB. 

https://www3.wipo.int/confluence/x/OADDB؛
https://www3.wipo.int/confluence/x/OALDB
https://www3.wipo.int/confluence/x/OALDB
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املذكورة وأس باب عدم تنفيذها  ،يف ممارسات ماكتب امللكية الفكريةواكنت العقبات الرئيس ية أمام تنفيذ معايري الويبو  .6

تلخيصها عىل وميكن ورة اخلامسة للجنة. إىل ادل تغبلأمماثةل للعقبات واألس باب اليت مكتبا  11 ابت اجلديدة منجايف اإل

 :النحو التايل

 ؛(ST.35ط اخملتلط )، مثل نسق المنالتكنولوجيات املوىص هبا قدمية )أ(

، التوصيات ، عىل سبيل املثالعىل النرش اإللكرتوينتعد تنطبق  ملتوصيات ذات صةل ابملنشور الوريق ال و  (ب)

( واحلد من جحم واثئق األولوية ST.20، ومؤرشات األسامء )(ST.19ت واثئق الرباءات )بيااناملتعلقة ب 

(ST.21؛) 

( ST.68و ST.37و ST.27و ST.26تنفيذ معايري الويبو املعمتدة مؤخرا  )هناك حاجة إىل مزيد من الوقت ل و  (ج)

 ؛اكتبامل ممارسات يف

 ؛تنفيذ بعض معايري الويبوجدوى  املاكتببعض  تدرسمل و (د)

ل حامية العالمات ، مثمل تتضمن الترشيعات الوطنية األحاكم الالزمة لتنفيذ معايري معينة من معايري الويبوو (ه)

 ؛(ST.68الصوتية )

 .يات معيار معني من معايري الويبوتوص املامرسات الوطنية )اإلقلميية( القامئة )بشلك لكي أو جزيئ( مل تتبع و (و)

حزمة برجميات مثل  رجميات الويبو ملاكتب امللكية الفكريةببفضل  بعض احلاالت يفق قّ حتأن تنفيذ معايري الويبو  وُذكر .7

طلب أي ي، مل إضافة إىل ذكلو. (WIPO Scanنظام ويبو ْساكن )و  نظام الويبو إلدارة امللكية الصناعية املوهجة للماكتب

ا ، آخذسيس متر املكتب ادلويلو ألخرية للجنة. املشورة الفنية واملساعدة يف تنفيذ معايري الويبو منذ ادلورة ااكتب املمن 

عند الطلب م املشورة واملساعدة الفنية ، وس يقدويبوال اتبرجميويبو من خالل يف دمع تنفيذ معايري ال ،يف اعتبارهالردود 

 .ماكتب امللكية الفكريةيف معايري الويبو لتنفيذ 

حتديد املشالك و ؛ الويبو يف ماكتب امللكية الفكريةمعايري لتأكد من حاةل تنفيذ امنافع ادلراسة الاس تقصائية ومن  .8

بشأن معلومات  وضع املعايريالتطوير املس تقبيل ليف اكتب املحتديد احتياجات و ؛ هذه املشالك وأس باب هااملتعلقة بتنفيذ

، اكتبيف املتنفيذ مس توايت ال فات القامئة يف يضا  أنه عىل الرمغ من الاختالأادلراسة  بنّي ت مللكية الفكرية يف هذا اجملال. و ا

 .معايري الويبو أداة قوية للتبادل ادلويل للمعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية الفكرية تظلّ 

معايري الويبو يف تنفيذ مدى بشأن  ماتوخاصة املعلو  -لفكرية ميكن أن تساعد الردود املقدمة من ماكتب امللكية او  .9

، فقد األخرىلماكتب ل؛ وابلنس بة عىل حتليل واثئق امللكية الفكريةمس تخديم معلومات امللكية الفكرية  - املاكتب ممارسات

، يُقرتح أن ذلكلولتعمل املامرسات القامئة يف جمال املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية الفكرية.  مصدرا  قمي  د الردو ت شلكّ 

 .، عىل القيام بذكلبعد ردودها يت مل تقدم، اللكية الفكريةماكتب امل املعايري  جلنةتشجع 
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 جلنة املعايري مدعوة إىل:إّن  .10

 ؛حاطة علام مبحتوايت هذه الوثيقةاإل (أ)

، إصدار تعممياألمانة إىل  طلبوأن ت (ب)

تقدمي ردودها عىل  فكرية إىلماكتب امللكية ال دعوي

بشأن اس تخدام معايري  س تقصائيةالاادلراسة 

 أعاله. 9، املشار إلهيا يف الفقرة الويبو

 [هناية الوثيقة]


