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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019مایو  14 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السابعة الدورة
 2019یولیو  5ٕاىل  1جنیف، من 

 55تقرير عن املهمة رقم 

 املكتب ا�ويل من ٕا�دادوثیقة 

 ٔأساس�یة معلومات

 :55، املهمة رمق 2017يف  املعقودةٔأ�شأٔت اللجنة املعنیة مبعایري الویبو (جلنة املعایري)، �الل دورهتا اخلامسة  .1

القيام مبا یيل بنية وضع معیار للویبو �سا�د ماكتب امللكية الصناعیة �ىل حتسني" اجلودة يف املنبع" ف� یتعلق بأٔسامء "
  املود�ني:

ود�ني و�شأٔن ملتقصائیة �شأٔن اس�ت�دام ماكتب امللكية الصناعیة ٔ�دوات تعریف إاجراء دراسة اس�  "1"
 املش�ت اليت قد �رتبط بذ�؛

�شأٔن إالجراءات املس�تقبلیة الرامية ٕاىل توحيد ٔأسامء املود�ني يف و�ئق امللكية  مقرتحوٕا�داد  "2"
 ."عایري للنظر فيهاملجلنة الصناعیة وعرضه �ىل 

ن املكتب وعّینت � م 55ؤأ�شأٔت جلنة املعایري كذ� فرقة العمل املعنیة بتوحيد أ�سامء لالضطالع �ملهمة  .2
يف الوثیقة  88ٕاىل  86(انظر الفقرات من ٕالرشاف �ىل فرقة العمل واملكتب ا�ويل لالشرتاك يف ا الكوري للملكية الفكریة
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 ا السادسة، من فرقة العمل القيام مبا یيل:وطلبت جلنة املعایري، �الل دورهت .3

س�تجري فرقة العمل دراسة اس�تقصائیة �شأٔن اس�ت�دام ماكتب امللكية الصناعیة ٔ�دوات تعریف املود�ني،  (ٔأ)
 وس�تقدم تقر�رًا عن النتاجئ يف ا�ورة السابعة للجنة املعایري؛

سامء ملواص� دراسة القضا� املتعلقة ورشة معل �شأٔن توحيد ا�ٔ  2019وسيس�تضیف املكتب ا�ويل يف  (ب)
 بتوحيد أ�سامء واس�ت�دام ٔأدوات التعریف؛

، بناًء �ىل نتاجئ ا�راسة �س�تقصائیة، وعرضه �ىل املس�تقبلیةمقرتح �ٕالجراءات وس�تقوم فرقة العمل ٕ��داد  (ج)
 جلنة املعایري لتنظر فيه �الل دورهتا السابعة.

 .)CWS/6/34قة من الوثی 168و 167(انظر الفرتني 

 املناقشات والنتاجئ

ا�راسة �س�تقصائیة �شأٔن اس�ت�دام ماكتب امللكية  2018بناء �ىل طلب جلنة املعایري، معمت أ�مانة يف نومفرب  .4
وعرشون  ةثالثورد �ىل ا�راسة �س�تقصائیة . 2019وُمجعت إال�ا�ت حىت مارس الصناعیة ٔ�دوات تعریف املود�ني. 

 .CWS/7/8مكتبًا للملكية الصناعیة. و�رد ملخص للنتاجئ يف الوثیقة 

أ�جریت، ٔأن ا�راسة �س�تقصائیة �شأٔن اس�ت�دام ماكتب امللكية الصناعیة ٔ�دوات تعریف املود�ني قد ٕاىل ونظرًا  .5
 املهمة �ىل النحو ا�ٓيت:قد اكمتل ویقرتح مراجعة وصف  55فٕان املكتب ا�ويل یعترب ٔأن البند أ�ول من املهمة رمق 

وضع معیار للویبو �سا�د ماكتب امللكية الصناعیة �ىل حتسني" اجلودة يف املنبع" ف� یتعلق بأٔسامء ب "��زتام
ٕالجراءات املس�تقبلیة الرامية ٕاىل توحيد ٔأسامء املود�ني يف و�ئق امللكية الصناعیة وعرضه � مقرتحاملود�ني؛ وٕا�داد 
 "مبعایري الویبو للنظر فيه. �ىل اللجنة املعنیة

، يف مقر الویبو يف جنیف. 2019مایو  3و 2واس�تضاف املكتب ا�ويل ورشة العمل �شأٔن توحيد أ�سامء يف  .6
مس�ت�ديم معلومات امللكية الصناعیة، وموردي وحرض الورشة ثالثون مشارك، مبا فهيم ممثيل ماكتب امللكية الصناعیة، و 

 . ومتثلت ٔأهداف الورشة ف� یيل:من القطاع اخلاص، والباحثني ا�ٔاكدميینيبیا�ت امللكية الصناعیة 

حتسني فهم مواطن القوة والضعف ف� یتعلق مبامرسات توحيد أ�سامء اليت تتبعها ماكتب امللكية الصناعیة  (ٔأ)
 وا�ال الصناعي واجلهات املعنیة أ�خرى؛

 ؛الصناعیةماكتب امللكية املود�ني يف  ٔأدوات تعریفام س�ت�د�الفرص والت�د�ت املرتبطة اس�تكشاف و  (ب)

وحتدید جماالت التعاون واملشاریع املمكنة ملاكتب امللكية الصناعیة والویبو، الس�� مضن جلنة املعایري وفرقة  (ج)
 العمل املعنیة بتوحيد أ�سامء.
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قد عُ ٔأدوات التعریف. و ، بي� تناول الیوم الثاين القضا� املتعلقة بتوحيد أ�سامءغطى الیوم أ�ول من ورشة العمل و  .7
ورشة العمل واج�ع  عنوس�ُیقدم تقر�ر شفهيي  يف هنایة لك ملناقشة النتاجئ والعمل املس�تقبيل. ٔ�عضاء فرقة العملاج�ع 

 .هذه فرقة العمل �الل دورة جلنة املعایري

 ٕان جلنة املعایري مدعوة ٕاىل ما یيل: .8

هذه الوثیقة، مبا يف إال�اطة �لامً مبضمون  )أٔ (
ذ� املعلومات �شأٔن ا�راسة �س�تقصائیة وورشة 

 العمل املعقودة؛

والنظر يف الوصف املقرتح اجلدید للمهمة  )ب(
واملوافقة �لیه، وال�س فرقة العمل املعنیة  55رمق 

بتوحيد أ�سامء بتقدمي مقرتح �ٕالجراءات املس�تقبلیة 
لنحو املشار لتنظر فهيا �الل دورهتا الثامنة، �ىل ا

 ٔأ�اله. 5ٕالیه يف الفقرة 
 

 ]هنایة الوثیقة[
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