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CWS/7/11 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019یونیو  4 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السابعة الدورة
 2019یولیو  5ٕاىل  1جنیف، من 

 47تقرير عن املهمة رقم 

 املكتب ا�ويل من ٕا�دادوثیقة 

 املقدمة

 ST.27، معیار الویبو 2017اعمتدت اللجنة املعنیة مبعایري الویبو (جلنة املعایري)، يف دورهتا اخلامسة اليت ٌعقدت يف  .1
. ومعًال هبذا )CWS/5/22من الوثیقة  51و 50(انظر الفقرتني "توصیة �شأٔن تبادل بیا�ت الوضع القانوين للرباءات" 

ٕاىل تقيمي ممارسات معلها ؤأنظمهتا  الفكریةا�ي تدعو فيه ماكتب امللكية  C.CWS 92القرار، ٔأصدرت أ�مانة التعممي 
 .ST.27واس�تعراض أ��داث املفص� املؤقتة املدر�ة يف املعیار ، ST.27املعلوماتیة من ٔأ�ل التنفيذ التجریيب ملعیار الویبو 

لتعممي، رّدًا �ىل اقدمت،  الفكریةمكتبًا من ماكتب امللكية  11أٔن ب، �الل دورهتا السادسة، �لامً  ؤأ�اطت اللجنة .2
، ؤأشارت معظم هذه املاكتب ٕاىل �اجهتا ٕاىل ٕاجراء مزید من الت�لیل ا�ا�يل ST.27خططها اخلاصة بتنفيذ معیار الویبو 

 ).CWS/6/34من الوثیقة  89قبل إالبالغ عن اجلدول الزمين للتنفيذ (انظر الفقرة 

، مبا يف ذ� تعدیل أ��داث املتعلقة ST.27لجنة، يف دورهتا السادسة �ىل النس�ة املنق�ة ملعیار الویبو ووافقت ال  .3
فرقة  ونقل امللكية. وأ�حيلت مسائل �دیدة ٕاىل تغیري �مسب املتعلقة ٔأوصاف أ��داث �رسوم احلفاظ �ىل احلقوق، وحتسني 

 .)CWS/6/34يف الوثیقة  86ٕاىل  73(انظر الفقرات من العمل املعنیة �لوضع القانوين ملزید من ا�راسة 
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�ىل املشاركة يف مناقشات فرقة العمل ؤأن  الفكریةوجشعت جلنة املعایري، �الل دورهتا السادسة، ماكتب امللكية  .4
د اقرتاح هنايئ "ٕا�دالیصبح اك�ٓيت:  47. و�ّدلت جلنة املعایري وصف املهمة رمق اخلاصة هبا تقدم املاكتب املتبقية �داول الربط

لٔ��داث املفّص� واقرتاح هنايئ للوثیقة إالرشادیة ف� یتعلق ببيا�ت الوضع القانوين للرباءات، وٕا�داد اقرتاح هنايئ للوثیقة 
إالرشادیة ف� یتعلق ببيا�ت الوضع القانوين للتصاممي الصناعیة، وٕا�داد توصیة �شأٔن تبادل ماكتب امللكية الصناعیة لبیا�ت 

 ).CWS/6/34من الوثیقة  72و 71. (انظر الفقرتني وضع القانوين للعالمات الت�اریة"ال

توصیة �شأٔن تبادل بیا�ت  - ST.87ووافقت جلنة املعایري، يف دورهتا السادسة، �ىل املعیار اجلدید "معیار الویبو  .5
ٕاىل تقيمي ممارساهتا  الفكریةعوة ماكتب امللكية وا�متست جلنة املعایري من أ�مانة ٕاصدار تعممي �". الوضع القانوين للرباءات

وطلبت جلنة املعایري ٕاىل فرقة العمل املعنیة �لوضع القانوين  العملیة ؤأنظمهتا املعلوماتیة واس�تعراض أ��داث املفّص� املؤقتة.
لتصاممي الصناعیة وتقدميها ٕاىل من وضع قامئة أ��داث املفص�، وٕا�داد وثیقة ٕارشادیة �شأٔن بیا�ت الوضع القانوين ل  اس�تكامل

 ).CWS/6/34يف الوثیقة  105ٕاىل  102. (انظر الفقرات من اللجنة يف دورهتا السابعة للنظر فهيا واملوافقة �لهيا

 التقر�ر املر�يل

 عقب ا�ورة السادسة للجنة املعایري، معلت فرقة العمل املعنیة �لوضع القانوين �ىل ٕا�داد ما یيل: .6

�ىل املعلومات �شأٔن الربط بني أ��داث الوطنیة ٔأو إالقلميیة للوضع القانوين  لٔ��داث املفّص� بناءً اقرتاح هنايئ  -
 ؛الفكریةاليت قدمهتا ماكتب امللكية  ST.27ؤأ�داث املعیار 

 .ST.27يف املعیار  املدر�ة للوثیقة �رشادیة�س�ة حمّدثة  -

 ة يف دورهتا السابعة كام یيل:وتُعرض نتاجئ ٔأ�شطة فرقة العمل يك تنظر فهيا اللجن .7

، مبا يف ذ� أٓخر أ��داث املفص� ووثیقة ٕارشادیة مؤقتة (انظر الوثیقة ST.27املراجعة املقرت�ة ملعیار الویبو  -
CWS/7/12(. 

 ST.27املعیار أٔ�داث إالقلميیة ب/ربط أ��داث الوطنیة

دورهتا  �اللمكتبًا للملكية الصناعیة  12من  هتااليت وردوافقت جلنة املعایري �ىل �داول الربط املو�دة املؤقتة  .8
ويف  ).CWS/6/24من الوثیقة  91�ىل موقع الویبو إاللكرتوين. (انظر الفقرة  االسادسة، وطلبت ٕاىل أ�مانة أٔن تنرشه

اجلزء  يف، یةالفكر مكتبًا للملكية  12، الواردة من ST.27ملعیار �ويل �داول الربط ف� یتعلق �، �رش املكتب ا2019ینا�ر 
 الویبو. دلیلمن  7.13

تعاون مع املكتب أ�ورويب للرباءات ٕال�داد �داول ربط لٔ��داث ال املكتب ا�ويل وٕاضافة ٕاىل ذ�، واصل  .9
)، اليت INPADOCالوطنیة ٔأو إالقلميیة للوضع القانوين للرباءات، الواردة يف قا�دة بیا�ت املركز ا�ويل لو�ئق الرباءات (

ویعترب املكتب ا�ويل ٔأن هذا العمل التعاوين �كتيس ٔأمهیة  مكتبًا من ماكتب امللكية الصناعیة مبعلومات. 50حوايل �زودها 
، مما س�یفيد جممتع امللكية الفكریة ST.27�لغة من ٔأ�ل تقدمي معلومات ٔأكرث ا�ساقًا ودقًة عن الوضع القانوين وفقًا ملعیار الویبو 

 معومًا واملس�ت�دمني خصوصًا.
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 ST.27اقرتاح مراجعة معیار الویبو 

، 47انوين العمل �ىل تنفيذ املهمة منذ ا�ورة السادسة للجنة املعایري، واصلت فرقة العمل املعنیة �لوضع الق .10
: . وعقدت فرقة العمل س�تة اج��ات �رب إالنرتنت ملناقشة التغیرياتST.27مراجعة ٔأخرى للمعیار  رضورة ٕاجراءوالحظت 

 .ST.27 املعیار ٔأ�داثثالثة اج��ات حول مراجعات اج��ات حول ٔأمث� السيناریوهات الشائعة و ثالثة  اكنت

 و�شمل التنقي�ات املقرت�ة �الل ا�ورة السابعة للجنة املعایري ما یيل: .11
 (حتدیثات أ�سامء ونقل امللكية)؛ R14و R13توضیح الت�دیثات ف� یتعلق �حلدثني  -
 (تقار�ر البحث والفحص)؛ D15و D14" يف احلدثني completedٕاىل " "issuedتغیري املصطلح " -
 توضیح ٔأنواع الطلبات وحقوق امللكية الفكریة املشمو� يف ٔأوصاف الفئات؛ -
، اليت توحض �یف تقوم �دة ماكتب خمتلفة بت�دید "الشائعةسيناریوهات ال حتدیث الوثیقة �رشادیة ٕ�ضافة " -

 ورة حياة الرباءات؛مخسة ٔأمث� شائعة لسيناریوهات د
لیعكس حمتو�ت الفئة  " licensing and related transations" ٕاىل "licensingمن " Sتغیري امس الفئة  -

 �شلك ٔأفضل؛
 من ٔأ�ل حتقيق مس�توى ٔأكرث مالءمة من التفاصیل؛ Sامجلع بني أ��داث يف الفئة  -
ٔأمث� عن احلاالت الشائعة يف العدید من  ٕاضافة قسم �اص �لسيناریوهات الشائعة يف الوثیقة إالرشادیة مع -

 املاكتب؛
 لالس�ت�دام املس�تقبيل. خمّصصكحقل  ST.27ٕاضافة �دد �بت من الرموز ٕاىل شفرات املعیار  -

 .CWS/7/12يف مرفق الوثیقة  ST.27املقرت�ة ملعیار الویبو  النس�ة املنق�ةو�رد 

 يف �ني، لفئات وأ��داث حسب احلا�ةف� یتعلق �وأ�وصاف  العناو�نتقرتح فرقة العمل مواص� مراجعة و  .12
ٔأو التغطیة ح یوض من �الل تواكتشاف املش�ت  �داول الربط اخلاصة هباحتدید  الفكریةماكتب امللكية تواصل 

 .اس�تكاملها

 ST.87 خطة تنفيذ معیار الویبو

التعممي ، 2019فربا�ر  14ٔأصدرت أ�مانة، يف معًال �لقرار ا�ي اختذته جلنة املعایري يف دورهتا السادسة،  .13
C.CWS 113  ٕاىل تقدمي نتاجئ (ٔأ) تقيمي ممارسات معلها ؤأنظمهتا املعلوماتیة من ٔأ�ل  الفكریةا�ي تدعو فيه ماكتب امللكية

. اخلاصة �لك مهناو(ب) اس�تعراض أ��داث املفص� املؤقتة وفقًا للقوانني واملامرسات  ST.87التنفيذ التجریيب ملعیار الویبو 
 بيا�هتا.ب  مرفقةربط التقدمي �داول  الفكریةوُطلب من ماكتب امللكية 

ورد عرشة ماكتب �ىل التعممي، وقدمت ثالثة ماكتب (مو�وفا و�حتاد الرويس ؤأو�رانیا) �داول ربط مرفقة  .14
ود �ىل التعممي من �الل املعلومات حول الرد، وستتاح مزید من حظات العامة التالیة حول الردودميكن ٕابداء املالببيا�هتا. و 
 :CWS/7/1(ج) من مرشوع �دول أ�عامل يف الوثیقة  11يي يف ٕاطار البند ه تقر�ر شف 

تتطلب بعض املاكتب ا�متویل ٔأوًال و �ري مؤكدة.  ST.87لویبو عیار ابأٔن خطة تنفيذها مل  ماكتب �دیدةردت  -
 ؛ٔأنظمهتا املعلوماتیةٕالجراء تغیريات �ىل 
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ومل �كو� مس�تعد�ن لتقدمي ٔأي معلومات ، ST.87 للمعیارن تقي�هتام ا�ا�لیة �مكتبان ٕاهنام ال �ز�ن جيرقال و  -
 ؛حىت ا�ٓن

لغة الرتمزي  مكو�ت خمططٔأو تقدمي ، ST.87 املعیار ٔأ�داثقامئة اس�تكامل اكتب أ�خرى ٔأهنا تنتظر: ذ�رت املو  -
تكنولوجيا ل  اجلاري ت�دیثال اس�تكامل وجيا املعلومات ا�طط؛ ٔأو �رقية نظام �كنولٔأو بدء ؛ (XML) املوسعة

 ؛املعلومات

 ؛ST.87 املعیار ٔأ�داثو أ��داث الوطنیة بني  الربطقدمت ٔأربعة ماكتب �داول و  -

 .ST.87ٔأبلغت ٔأربعة ماكتب عن �دم وجود خطط لتنفيذ و  -

 خطة العمل

 بیا�ت الوضع القانوين للرباءات

حسب الرضورة.  ST.87و  ST.27 املعیار�ن واص� حتسني قوامئ ٔأ�داثمة �لوضع القانوين العمل املعنیفرقة  تعزتم .15
مما یتيح  ا،أ��داث اخلاصة هب�داول ربط سني حت تواصل ماكتب امللكية الفكریة  ٔأن ، من املتوقع�ىل و�ه اخلصوصو 

�ل هذه املش�ت دون  إالماكنقدر س�ت�اول فرقة العمل و . �سقاطاتٔأو �االت �دم ��ساق اكتشاف مزید من 
قد و طفيفة.  حتر�ریة تعدیالت یلزم ٕاد�الو�ن أ��داث ورموزها؛ ولكن يف بعض احلاالت، قد تغیريات �ىل عنا ٕاد�ال

جتنب  یُفّضل، . ومع ذ�ل معّني غیري فئة �دث مفّص �دیدة ٔأو حىت ت  مفّص�ٕاىل ٕاضافة ٔأ�داث  اً حتتاج فرقة العمل ٔأیض
قامئة أ��داث ٔأو الفئات يف املس�تقبل  �ىلتغیريات �برية  ٕاد�الال یتوقع و�ل معقول أٓخر.  ُوِ�دٕاذا  مثل هذه التغیريات

 املنظور.

ف� یتعلق  ااخلاصة هب الربط �داولتقدمي �ىل  ماكتب امللكية الفكریة�شجیع  جلنة املعایريلب فرقة العمل من وتط .16
 دیدة.� مساهامتالویبو عند تلقي  دلیلاملو�دة املنشورة يف  الربط�داول  وسري� حتدیث. أأو حتد�هث ST.27�ملعیار 

ویعزتم لك من املكتب ا�ويل واملكتب أ�ورويب للرباءات مواص� ربط بیا�ت قا�دة بیا�ت املركز ا�ويل لو�ئق  .17
ت الوضع القانوين للرباءات يف تعاون مع ماكتب امللكية الصناعیة اليت تُعد ماكتب منشأٔ بیا�ل � ST.27الرباءات مبعیار الویبو 

 قا�دة البیا�ت املذ�ورة، وذ� طاملا توافرت املوارد.

 بیا�ت الوضع القانوين للتصاممي الصناعیة

حسب  ةممي الصناعیاللتص القانوين الوضعبيا�ت ب  اخلاصللمعیار  املفّص�حتدیث أ��داث فرقة العمل  تعزتم .18
�شجیع  جلنة املعایريتطلب فرقة العمل من و . املعایري للجنة املقب�للنظر فهيا يف ا�ورة  ٕارشادیةوٕا�داد وثیقة  �قتضاء،

یقرتح املكتب ا�ويل ٔأن و . أأو حتد�هث ST.87ف� یتعلق �ملعیار  ااخلاصة هب الربط �داول تقدمي�ىل  ماكتب امللكية الصناعیة
لویبو. من دلیل ا 7.13يف اجلزء ، ST.87 ردة، ف� یتعلق �ملعیارالوا الثالثةالربط داول ��ىل �رش جلنة املعایري توافق 

 من دلیل الویبو. 7.13اجلزء  س�ُی�ّدث، �دیدةمساهامت عند تلقي و 
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 بیا�ت الوضع القانوين للعالمات الت�اریة

بعد ٕامتام � لوضع القانوين للعالمات الت�اریة، وذبیا�ت ا�شأٔن معیار �دید لوضع تعزتم فرقة العمل مبارشة معلها  .19
فرقة العمل ٔأن �رى جتارب املاكتب اليت  ، تودّ �ىل و�ه اخلصوص. و ST.87و ST.27العمل العالق �شأٔن معیاري الویبو 

 لضامن �دم وجود مشألك �ري متوقعة. ST.87ٔأو  ST.27 املعیار�ن تبدٔأ يف تطبیق

 47اقرتاح ملراجعة وصف املهمة رمق 

�ىل  47، یُقرتح مراجعة وصف املهمة رمق ST.87و ST.27أ�عامل املنجزة والعالقة �شأٔن معیاري الویبو  مرا�اةمع  .20
وثیقة ٕارشادیة �شأٔن  واقرتاح، حسب �قتضاء؛ ST.87و ST.27معیاري الویبو النحو التايل: "ٕا�داد اقرتا�ني ملراجعة 

�شأٔن تبادل ماكتب امللكية الصناعیة لبیا�ت الوضع القانوين بیا�ت الوضع القانوين للتصاممي الصناعیة؛ وٕا�داد توصیة 
 ف� یتعلق ببيا�ت ٔأ�داث الوضع القانوين". XMLلتطو�ر مكو�ت  XML4IPللعالمات الت�اریة؛ ودمع فرقة معل 

 ٕان جلنة املعایري مدعوة للقيام مبا یيل: .21
إال�اطة �لام بنتاجئ معل فرقة العمل  )أٔ (

القانوين وتقر�ر املرشف �ىل فرقة املعنیة �لوضع 
 العمل، �ىل النحو الوارد يف هذه الوثیقة؛

وإال�اطة �لام خبطة معل فرقة العمل  )ب(
املعنیة �لوضع القانوين و�شجیع ماكتب امللكية 

الصناعیة �ىل املشاركة يف مناقشات فرقة العمل 
 19ٕاىل  15�ىل النحو املشار ٕالیه يف الفقرات من 

 ٔأ�اله؛
�ىل  الفكریةو�شجیع ماكتب امللكية  )ج(

�داول الربط اخلاصة هبا ف� یتعلق مبعیاري  تقدمي
، �ىل النحو املشار ٕالیه ST.87و ST.27الویبو 

 ٔأ�اله؛ 14و 13و 9و 8يف الفقرات 
من والنظر يف �رش �داول الربط الواردة  (د)

الویبو، �ىل  دلیلمن  7.13اجلزء  املاكتب، يف
 ٔأ�اله؛ 18و 14النحو املشار ٕالیه يف الفقرتني 

 47والنظر يف التعدیل املقرتح للمهمة رمق  (ه)
� رمق  ٕاىل  47واملوافقة �لیه وٕاس�ناد املهمة املعد�

فرقة العمل املعنیة �لوضع القانوين، كام هو مبّني يف 
 ٔأ�اله. 20الفقرة 

 ]الوثیقةهنایة [
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