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 جمددا اتمعة الرابعةالدورة 
 2016مارس  24ٕاىل  21جنيف، من 

 
 

 تقريرال

 ا�ي اعمتدته اللجنة

 مقدمة
 ا�متعة جمدداً الرابعة  هتا) دورٔأو "جلنة املعايري" "اللجنة"عقدت اللجنة املعنية مبعايري الويبو (املشار ٕا�هيا ف� ييل �مس  .1

 .2014مايو يف الرابعة اليت جرت دورهتا بعد تأٔجيل  2016 مارس 24ٕاىل  21يف جنيف يف الفرتة من 

 ،أ�رجنتني، و اجلزا�رو يف ا�ورة: ٔألبانيا،  يف احتاد �ر�س ٔأو يف لكهيام ُممث��ً أ�عضاء يف الويبو ٔأو  التالية ا�ولواكنت  .2
، مرصو  ،ٕا�وادورو  ية،ك ي هورية التش� ، وامجل الكونغو، و الصني، و ش�ييلو  ،كندا، و الربازيل، و جزر ا�هباماو  ،ا�منساو  ،سرتالياوأٔ 
، اليا�نو  ،�وت ديفوار، و مجهورية ٕا�ران إالسالمية، و ٕايطالياو  ،ندونيس�يا، وإ الهند، و هنغار�و  ،اليو�ن، و ٔأملانيا، و السلفادورو 
، مجهورية �ور�، و بولندا، و بريو، و ب�، و عامن، و ني�ري�، و هولندا، و املكس�يك، و مايلو ليتوانيا، ، و التفيا، والكويتو 
، سو�رسا، و السويد، و ٕاس�بانياو سلوفا�يا، ، و اململكة العربية السعودية، و الرويس، و�حتاد رومانياو  ،مجهورية مو�وفاو 
 الوال�ت املت�دةو  ،اململكة املت�دةو  ،إالمارات العربية املت�دة، و ٔأو�رانيا، و السابقةمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية ، و �يلندو

 ).52وزمبابوي ( ،مجهورية فزنويال البوليفاريةو  أ�مر�كية،

املنظمة إالقلميية أ�فريقية للملكية : اللجنةبصفهتم ٔأعضاء يف  املنظامت احلكومية ا�ولية التالية يف ا�ورة وممثلشارك و  .3
�حتاد ، و)EPOأ�ورويب للرباءات (واملكتب  ،)EAPOاملنظمة أ�وروبية ا�ٓس�يوية للرباءات (، و )ARIPO(لفكرية ا

�حتاد ، و)GCC Patent Officeمكتب �راءات ��رتاع �لس التعاون �ول اخلليج العربية (، و )EUأ�ورويب (
 ).7( (SC)ومركز اجلنوب  ،)UPOVا�ويل محلاية أ�صناف النباتية اجلديدة (
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�ونفدرالية مجمو�ات مس�ت�ديم املعلومات يف �ج�ع بصفة مراقب:  التالية املنظامت �ري احلكوميةوشارك ممثلو  .4
مجعية قطاع أ�فالم السي�ئية و  ،)IDFاملؤسسة ا�ولية ٔ�دوات تعريف أ�ش�ياء الرمقية (و  ،)CEPIUG(املتعلقة �لرباءات 

)MPA( )4.( 

امجلعية العامة يف ا�ي اختذته  للقرار ٔأو الب�ان النامية وفقاً  وفود من الب�ان أ�قل منواً  مخسةت الويبو مشاركة ومّول .5
 .2011�ام 

 و�رد قامئة املشاركني يف املرفق أ�ول لهذا التقر�ر. .6

 افتتاح ا�ورة ا�متعة جمددا من �دول أ�عامل: 1البند 
�ملشاركني. ورحبت ، ا�متعة جمدداً الرابعة  ا�ورةَ  –رئيسة ا�ورة الرابعة للجنة  – ٔأو�سا� �ر�يتات الس�يدُة افتتح .7

نيابة عن املد�ر العام، الس�يد  ملشاركني� –املد�ر العام لقطاع البنية التحتية العاملية  مسا�د – يو �اكغيب الس�يد رح� كام 
 فرا�سس غري.

 ئيب الرئيسانت�اب الرئيس و� من �دول أ�عامل: 2البند 
(ٔأو�رانيا)  ٔأو�سا� �ر�يتا انتخبت �ٕالجامع الس�يدةَ قد ، 2014مايو يف قدت الرابعة اليت عُ  ا، يف دورهتاكنت اللجنةُ  .8

يف  ٔأداء دورهام املُنتَخب او��هب ةاملنتخب ةالرئيس تواصلو . ةللرئيس السفري ٔألفريدو سو�سكوم (ب�) �ئباً سعادة ، و ةً رئيس
 .ا�متعة جمددًا للجنةا�ورة الرابعة 

 �ورة.ٔأمني ا �مةَ  –قسم املعايري  رئيس –وو يون -يونغوتوىل الس�يد  .9

 اع�د �دول أ�عامل من �دول أ�عامل: 3البند 
، اليت �رد يف CWS/4BIS/1 PROV. 2�ٕالجامع �دول أ�عامل بصيغته املقرت�ة يف الوثيقة  اعمتدت اللجنةُ  .10

 املرفق الثاين لهذا التقر�ر.

 العروض

مت  العروض�ىل ميكن �طالع  .11 و�ئق العمل جنة و�ىل لل ا�متعة جمددًا ا�ورة الرابعة وا�ورة الرابعة  يفاليت قُّدِ
 العنوان التايل: الصف�ة اليت يُفيض ٕا�هيا يف إاللكرتوين �ىل موقع الويبو

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39402. 

 املناقشات و�س�تنتا�ات والقرارات
ٔأكتو�ر  2سبمترب ٕاىل  24ملا قّررته هيئات الويبو الرئاس�ية يف سلس� اج��اهتا العارشة اليت ُعقدت يف الفرتة من  وفقاً  .12

)، ال �ش�متل تقر�ر هذه ا�ورة ٕاال �ىل اس�تنتا�ات اللجنة (القرارات AB/X/32من الوثيقة  52و 51(انظر الفقرتني  1979
والتوصيات وا�ٓراء وما ٕاىل ذ�) وال �ش�متل، بصفة �اصة، �ىل البيا�ت اليت ٔأدىل هبا ٔأي من املشاركني، �س�تثناء احلاالت 

بعد التوصل ٕاىل  بدي فهيا ذ� التحفظ جمدداً ٔأو أ� جنة ل ال  من اس�تنتا�ات بدي فهيا حتفظ خبصوص ٔأي اس�تنتاج حمّدداليت أ� 
 �س�تنتاج.

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39402
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39402
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قرار ا�ورة السابعة وأ�ربعني للجمعية العامة للويبو ف� خيص اللجنة، مبا يف ذ� مسائل تتعلق  من �دول أ�عامل: 4البند 
 1جبدول ٔأعامل التمنية

 .CWS/4BIS/2 استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة .13

�مس ا�مو�ة أ�فريقية، ٔأعربت الوفود عن أٓراء خمتلفة حول مسأٔ� هل  �، مت�د�ً عقب مدا�� من وفد ني�ريو  .14
ينبغي للجنة ٔأن تقّدم تقار�ر عن تنفيذها لتوصيات �دول ٔأعامل التمنية. ومن ا�ٓراء املعرب عهنا ٔأن من املفهوم ٔأن �كون 

تقع حتت الفئتني ٔألف و�ء من �دول ٔأعامل الويبو  لجنة ٔ�ن ٔأ�شطهتاال ال يتجزٔأ من معل  توصيات �دول ٔأعامل التمنية جزءاً 
�دول ٔأعامل التمنية يف مجيع توصيات �ىل ٔأمهية أٓلية التنس�يق لتعممي  �شأٔن التمنية. والوفود اليت تؤيّد هذا الرٔأي شّددت ٔأيضاً 

 هيئات الويبو.

الويبو وتوفري املسا�دة التقنية  لجنة ذات طابع تقين وينبغي ٔأن �ركّز �ىل وضع معايريال ٔأن اكن من ا�ٓراء أ�خرى و  .15
 والوفود اليت تؤيّد هذا الرٔأي لجنة.ال ن املسائل �ري املتص� مبعايري الويبو ينبغي �لّها �ارج إ وقيل  ،ٔ�غراض �كو�ن الكفاءات

يف توفري املمتثل دورها أ�سايس ٔأداء ماكتب امللكية الصناعية واملكتب ا�ويل يف  أأن معايري الويبو �س�ت�د�ت ٔأيضًا ٔأ�رز
 معايري الويبو. وضعمجيع ا�ول أ�عضاء من �س�تفيد �ا واية امللكية الفكرية؛ ومنت�ات الويبو العاملية محلٔأنظمة 

م اقرتاحٌ  .16 من ٔأ�ل ٕاجراء و  لجنة.ال من ا�مو�ة أ�فريقية ف� يتعلق هبذا البند من �دول أ�عامل يك تنظر فيه  وقّدِ
عقد مناقشة �ري رمسية �شأٔن هذا البند من �دول أ�عامل  ةُ الرئيس تأ�عامل أ�خرى، اقرتحمناقشات �شأٔن بنود �دول 

م قرتاح��ىل  بناءً   ،2016مارس  23رمسية يوم الناقشة �ري أ�جريت امل قرتاح الرئيس، معًال ��الل هذه ا�ورة. و  املُقد�
 بتيسري من �ئب الرئيسة، سعادة السفري سوسكوم (امليّرس).

ُ امل  وقدم .17 بناء �ىل اقرتاح قائًال ٕانه قد ٔأجرى،  ة�ري الرمسيناقشة حصي� امل تقر�رًا عن اجللسة العامة للجنة ٕاىل  يّرسِ
من �دول أ�عامل، مناقشات �ري رمسية مع الوفود بغية مناقشة �قرتا�ني  4مارس، يف ٕاطار البند  21الرئيسة يوم االثنني 

 :التاليني من ا�مو�ة أ�فريقية

الً  ٔأن �شّجع اللجنة املعنية مبعايري الويبو نقاشاً  "1"" ٓ  مع�� ية التنس�يق يف ٕاطار اللجنة املعنية ل حول موضوع أ
 �لتمنية وامللكية الفكرية؛

من �دول أ�عامل يف  4ؤأن تلزتم جلنة املعايري ٕ�جراء نقاش ملموس ٔأكرث حول أٓراء ا�ول أ�عضاء ٕازاء البند  "2"
عن تنفيذ معايري الويبو اليت  ولتيسري ذ�، يتعّني �ىل أ�مانة، وفقًا للخطوط إالقلميية، ٔأن تعّد تقر�راً  دورهتا املقب�.

 اعمتدهتا جلنة املعايري حىت ا�ٓن منذ ٕا�شاهئا، مع ٕا�راز ٔأية جفوات يف التنفيذ �كون قد وا�هتا ا�ول أ�عضاء.
 "عايري.وسيُنظر يف التقر�ر �الل ا�ورة املقب� للجنة امل

�قرتاح و�دة بدائل. ودار النقاش حول الوفوُد ، �قشت الوارد ٔأ�اله "1"لبند ف� يتعلق �يقول ٕانه  ومىض امليّرسِ  .18
، ٔأو من �الل تقدمي توصيات ٕاىل امجلعية العامة. ومل يمت التوصل ٕاىل ٔأي اتفاق ٕازاء االتصاالت ف� بني هيئات الويبو ٔأفقياً 

ا�ورة اخلامسة للجنة منفت�ة ملواص� النقاش يف ا�ورة املقب� للجنة املعايري ( الوفودولكن اكنت  ،ٔأفضل طريقة ��
 ).املعايري

الاكمنة ا�مو�ة أ�فريقية ٔأوحضت أ�هداف قال ٕان ٔأ�اله، و  "2"يف البند  ه�قرتاح املشار ٕاليحصي�  وتناول امليّرسِ  .19
، وا�ي اعُتمد يف ٕاطار CWS/4/BIS/10ت ٕاىل ٔأن �س�تبيان املرفق �لوثيقة ٔأشار  اً ش�ىتوفودوذ�ر ٔأن راء �قرتاح. و 

مجلع املعلومات الوقائعية اليت ا�متس�هتا ا�مو�ة أ�فريقية. ولتيسري  داً جي من �دول أ�عامل، ميكن ٔأن �كون ٔأساساً  18البند 

                                                
 عامل التمنية.ليس لهذا البند من �دول أ�عامل ٔأي تأٔثري يف مواقف أ�عضاء ٕازاء العالقة بني اللجنة املعنية مبعايري الويبو وأٓلية التنس�يق جلدول أٔ  1
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معايري الويبو  تنفيذالس�تبيان، �ىل ٔأمهية ٕا�راز ٔأية مشالك يف اخلطاب املرفق �ٔأن �شّدد أ�مانة، يف  الوفود تذ�، ا�متس
 ؤأس�باب ت� املشالك.

الوفود �ىل ٔأن  امليّرسِ من �دول أ�عامل. وشّدد  4النقاش حتت البند  وفودوهبذا، خمتت ال: امليّرسِ ويف اخلتام قال  .20
مسائل �القة ٔأخرى، ميكن مناقش�هتا يف ا�ورة من �دول أ�عامل، وكذ�  4ٔأقّرت بأٔن املسائل اليت ُطرحت حتت البند  قد

 ).ا�ورة اخلامسة للجنة املعايرياملقب� للجنة املعايري (

 الصادق مجليع الوفود اليت شار�ت يف املشاورات �ىل الزتا�ا البنّاء ومرونهتا. هعن شكر  امليّرسِ ٔأعرب و  .21

 ري الرمسية املذ�ورة ٔأ�اله.قشة �حصي� املنا �شأٔن امليّرسِ ٔأ�اطت جلنُة املعايري �لامً بتقر�ر و  .22

 امن �دول أ�عامل يف دورهت 4�شأٔن املسائل العالقة �شأٔن البند  امواص� مناقش�هتت جلنة املعايري �ىل وافقو  .23
يف ٕاطار  الس�تبياناخلطاب املرفق �د، يف شدِّ وطلبت من أ�مانة ٔأن �ُ  ،2017عقد يف �ام تُ وف املقب� اليت س

 .معايري الويبو ؤأس�باب ت� املشالك تنفيذ، �ىل ٔأمهية ٕا�راز ٔأية مشالك يف 18 البند

 ST.96اقرتاح �شأٔن توس�يع ٔأ�شطة اللجنة لتشمل حق املؤلف يف نطاق معيار الويبو  من �دول أ�عامل: 5البند 
 .CWS/4/3 استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة .24

، ٕاىل املذ�ورة �ريم، كام هو مبّني يف الوثيقة اقرتا�اً  ،ورهتا الرابعةديف ، جلنة املعايري قد �قشت بأٔن وذكّرت أ�مانةُ  .25
ٕالدراج حق املؤلف  )XML(ٕا�داد قاموس بيا�ت وخمططات لغة الرتمزي املوسعة �متثل يف مبهمة �ديدة اللجنة �لكيف 

واكن من املقرتح تعديل عنوان املهمة اجلديدة حبيث تقترص �ىل دراسة �دوى . ST.96للمصنفات اليتمية يف معيار الويبو 
من ٔأ�ل توحيد بيا�ت تعريف مصنفات حق املؤلف اليتمية وتقدمي تقر�ر �شأٔن نتاجئ ا�راسة،  ST.96توس�يع معيار الويبو 

ا�ي يدعو ٕاىل التلكيف  املقرتحدت ٔأي قد ًا �ديدةً رمغ ٔأن وفودو املعايري.  مىت ٔأمكن ذ�، لتقدمي مقرتح تنظر فيه جلنة
التلكيف هبذه املهمة  ومل �كن يف وضع �سمح لها �ملوافقة �ىل �ىل ذ� ن بعض الوفود ٔأبدت حتفظاتفإ  ديدة،�ملهمة اجل
 النقاش.يَنتِه يف ا�ورة الرابعة. و�� مل اجلديدة 

بصيغته ٔأ�اطت جلنة املعايري �لامً بتأٔييد وفد كندا لالقرتاح ، للجنة املعايري ويف هذه ا�ورة الرابعة ا�متعة جمّدداً  .26
كية ٔأخرى من املل  ليشمل ٔأنوا�اً  ST.96�ه�م وفد �حتاد الرويس بتوس�يع معيار الويبو و CWS/4/3يف الوثيقة  ةالوارد

 اجلغرافية. بيا�تالفكرية، مبا يف ذ� ال 

 ا�ورة الرابعة ا�متعة ّجمدداً  للمناقشة يفاقرتح وفد اململكة املت�دة، بصفته راعي �قرتاح، �دم فتح هذا البند و  .27
. وا�متس وفد اململكة املت�دة من الوفود أ�خرى 2017�ام و�ركه �ىل �دول ٔأعامل ا�ورة املقب� للجنة اليت س�تعقد يف 

 اللجنة يف دورهتا املقب�. لتنظر فيهغية تفصي� تقدمي تعليقات �ىل �قرتاح املذ�ور ب 

 .2017�دول ٔأعامل دورهتا املقب� اليت س�تعقد يف �ام ووافقت جلنة املعايري �ىل �رك هذا البند �ىل  .28

من �دول أ�عامل: اس�تبيان �شأٔن ٔأنظمة �رقمي الطلبات وطلبات أ�ولوية اليت اس�ت�دمهتا ماكتب امللكية الصناعية  6البند 
 ملايضيف ا
 – الطلبات وطلبات أ�ولوية"�رقمي اس�تبيان اقرتاح  ت تضمنيت، الCWS/4/4استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .29

 املامرسات السابقة".
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 دراسة �نهتاء من عقب، 30، يف ٕاطار املهمة رمق ST.10/Cفرقة العمل املعنية �ملعيار واكن �قرتاح قد ٔأ�دته  .30
ُ ماكتب امللكية الصناعية �الياً اليت �س�ت�د�ا  الطلبات �رقمي ٔأنظمة عن اس�تقصائية رشت نتاجئ هذه ا�راسة . وقد �

(دليل الويبو)  دليل الويبو �شأٔن املعلومات والو�ئق املتعلقة �مللكية الصناعيةيف  7.2.6و 7.2.5اجلزأٔ�ن �س�تقصائية يف 
أ�ورويب  كتبامل شمل املعلومات املقدمة من ي ل  2015�ام  يف 7.2.6حتديث اجلزء ومت �ىل التوايل.  2013يف يونيو وسبمترب 

 ).EPOرباءات (لل

املامرسات السابقة"، كام هو وارد يف مرفق  –�ىل اس�تبيان "�رقمي الطلبات وطلبات أ�ولوية  وافقت اللجنةُ  .31
 .CWS/4/4الوثيقة 

 وطلبت اللجنة من املكتب ا�ويل تنفيذ إالجراءات التالية: .32

 ،تعممي يدعو فيه ماكتب امللكية الصناعية ٕاىل اس�تكامل �س�تبيانٕا�داد وٕاصدار  )أٔ  (

 ،ا�راسة �س�تقصائيةوٕا�داد تقر�ر عن  )ب (

 7لتنظر فهيا اللجنة يف دورهتا املقب�، يك توافق �ىل �رشها يف اجلزء  ا�راسة �س�تقصائيةتقدمي نتاجئ و  )ج (
 من دليل الويبو.

" مجلع الردود �ىل هذا Opinioٔأداة �س�تقصاء إاللكرتونية "أٔن أ�مانة ستس�ت�دم �اطت اللجنُة �لامً بوأٔ  .33
 �س�تبيان.

م لتنظر فهيا اللجنة، فٕان نتاجئ �اطت اللجنُة �لامً بأٔن وأٔ  .34 ينبغي  30املهمة رمق ا�راسة �س�تقصائية ما ٕان تُقد�
 .ST.10/Cاملعنية �ملعيار فرقة العمل جلنة املعايري ؤأن يتوقف معل قامئة �ام ٔأن تُعتَرب منهتية ؤأن ُحتذف من 

 ST.14من �دول أ�عامل: مراجعة معيار الويبو  7البند 
مت يف دِّ ، اليت قُ CWS/4/5الوثيقة اش�متلت و . CWS/4BIS/3و CWS/4/5 تنياستندت املناقشات ٕاىل الوثيق  .35

ال�س و  ST.14عن معل فرقة العمل املعنية �ملعيار  مر�يل تقر�ر�ىل ، 2014مايو يف  تقدعُ جنة اليت ا�ورة الرابعة لل 
م ٕاىل اللجنة . "I" و"N" بفئتني �ديدتني هام "X�س�تعاضة املقرت�ة عن الفئة "قرار �شأٔن اختاذ  يدعوها ٕاىل ُمقد�

ن معل فرقة مر�يل عتقر�ر  �ىل، للجنة ا�متعة جمدداً  مت يف ا�ورة الرابعةدِّ ، اليت قُ CWS/4BIS/3الوثيقة واش�متلت 
الوثيقة  �ىل النحو الوارد يف مرفق، ST.14معيار الويبو اقرتاح ملراجعة و  2014منذ  ST.14 املعنية �ملعيار العمل

CWS/4BIS/3. 

يف  ST.14املعنية �ملعيار العمل ا�ي قامت به فرقة العمل �اطت جلنة املعايري �لامً �لتقر�ر�ن املر�ليني �شأٔن وأٔ  .36
 .تني املذ�ورتنيق ي ، �ىل النحو املبني يف الوث 45ٕاطار املهمة رمق 

أ�ول من  الشق( ST.14من معيار الويبو  14 الفقرة املذ�ورة يف ،رموز الفئاتمراجعة الهدف الرئييس من اكن و  .37
 ئق املستشهد هبا نظراً اس�ت�داث متيزي يف تقار�ر البحث بني الو�ئق املستشهد هبا �ىل اجلدة والو�هو )، 45املهمة رمق 

" بفئتني �ديدتني هام X�س�تعاضة عن الفئة "اقُرتح عند أ��ذ هبذه الو�ئق مبفردها. وقد  لو�قة صلهتا �خلطوة �بتاكرية
"N"و "I"، " حيث تنطبق الفئةN ًعند أ��ذ  " �ىل ٔأية وثيقة توحض ٔأن ��رتاع املطلوب حاميته ال ميكن اعتباره �ديدا

خطوة �ىل  " �ىل ٔأية وثيقة توحض ٔأن ��رتاع املطلوب حاميته ال ميكن اعتباره منطو�ً Iوتنطبق الفئة " ،�لوثيقة مبفردها
 عند أ��ذ �لوثيقة مبفردها.ابتاكرية 
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لعملية لهذا يف املزا� ا ST.14 املعنية مبعيار ٔأعضاء فرقة العملشكّك ، 2014و�الل املناقشات اليت جرت قبل �ام  .38
يف تقار�ر البحث والعبء  التوازن إالجيايب بني القمية إالضافية لتقدمي معلومات ٔأكرث تفصيالً  لنظام لكه، ٔأيْ يف االتغيري 

. CWS/4/5من الوثيقة  9و 8و 5إالضايف ا�ي يتحم� الفاحصون لتقدمي هذه التفاصيل، كام هو موحض يف الفقرات 
" دون Xفئة "ال تعريف �ىل توصية جلنة املعايري �ٕالبقاء �ىل  2014الالحقة بعد �ام  ااهتوافقت فرقة العمل �الل مناقشو 

 ".Pو" "O" و"Eفئات "ال تعاريف  مبراجعةتغيري و 

من الوثيقة  9يف الفقرة �ىل النحو الوارد  "،Eخيارات لتعريف الفئة "ثالثة النظر يف يت جلنة املعايري ٕاىل ع دُ و  .39
CWS/4BIS/3 البّت يف اخليار ا�ي ينبغي ٔأن يُدرج يف معيار الويبو املراجع ٕاىل ، وST.14. 

 ":Eالتعريف التايل للفئة "ت جلنة املعايري �ىل وافقو  .40

(ج) من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون �شأٔن 1.33": وثيقة �راءة سابقة كام يه حمددة يف القا�دة Eالفئة "
" Xالفئات " �دى�ٕ  " مصحو�ً Eوجيوز ٔأن �كون الرمز " إاليداع ا�ويل ٔأو بعده.الرباءات، ولكن �رشت يف �رخي 

 ."A" ٔأو "Yٔأو "

دراسة ما ٕاذا اكن من املناسب مراجعة توصيات حتديد س�ندات �ري هو  45الثاين من املهمة رمق واكن الشق  .41
ٔأ�اطت اللجنة �لامً و  .ISO 690:2010مع املعيار ا�ويل  ST.14الرباءات املستشهد هبا من ٔأ�ل مواءمة معيار الويبو 

 :ما ييل تضمن ا�ي، حتديد س�ندات �ري الرباءات املستشهد هباتوصيات ملراجعة القرتاح املقدم من فرقة العمل �

 ،توصيات خبصوص �ستشهاد �لو�ئق املتعّددة املؤلفني •

 ،توصيات خبصوص �ستشهاد �لو�ئق الصادرة عن منظامت حتديد املعايريو  •

 ،وتوصيات لبيان �سق حمتو�ت املنشورات، مثل نص ٔأو ملف مسعي ٔأو فيديو ٔأو ملف متعّدد الوسائط •

 ،وتوصيات مفّص� لبيان مصدر وموقع الوثيقة املستشهد هبا •

ِ�د هبا تقر�ر وتوصيات خبصوص س�ندات �ري الرباءات املستشهد هبا بلغة �ري إالنلكزيية ٔأو لغة �ري اللغة اليت أ�  •
 ،البحث

 ض التغيريات التحر�رية.وبع •

من  16واقرتح تعديل الفقرة �ستشهاد،  زيية يف قوامئلك�ري ٕانحروف �شأٔن ٕاد�ال خماوفه وفد ٔأسرتاليا عن ؤأعرب  .42
 �ىل النحو التايل:املُراَجع  ST.14مرشوع معيار الويبو 

إالنلكزيية، فينبغي ٔأن يُدَرج املرجع أ�صيل (�ري ٕاذا اكنت س�ندات �ري الرباءات املستشهد هبا مكتوبًة بلغة �ري اللغة  .16"
إالنلكزيي)، حي� اكن ذ� ممكنًا من الناحية التقنية، متبو�ًا برتمجة رمسية ٕاىل اللغة إالنلكزيية، ٕاذا اكنت الرتمجة موجودة 

ية موجودة لالمس ٔأو ومتوفرة، بني قوسني مس�تد�ر�ن. ؤ�غراض هذا املعيار، يُقصد بعبارة "�رمجة رمسية" �رمجة ٕانلكزي 
العنوان املكتوب �للغة أ�صي� ومأٔخوذة من نفس مصدر الس�ند املُستشهد به ومفيدة لت�ديد الوثيقة ذات الص� 

 ."واسرت�اعها

 ىل التعديل املذ�ور ا�ي اقرت�ه وفد ٔأسرتاليا.ت اللجنة �وافقو  .43
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ُ  CWS/4BIS/3ق الوثيقة مرف يفالواردة  بصيغته ST.14الويبو  معيارمراجعة ؤأقرت اللجنُة  .44 � يف عد� وامل
 .اللجنةمن قامئة �ام �ذفها ، وينبغي منهتية 45املهمة رمق اعُتربت ٔأ�اله. و��  43و 40الفقرتني 

 ST.96من �دول أ�عامل: تقر�ر مر�يل عن ٕا�داد املرفقني اخلامس والسادس، ومراجعة معيار الويبو  8البند 
النحو املبني يف رئيس فرقة العمل �ىل وتقر�ر  XML4IPمعل  فرقةبه  تلعمل ا�ي قامانتي�ة ٔأ�اطت اللجنة �لامً ب  .45
مايو يف قدت الرابعة اليت عُ  اشري ٕاىل ٔأن اللجنة قد اس�تعرضت، يف دورهت. وأ� CWS/4BIS/4و CWS/4/6 تنيق ي الوث 

من الوثيقة  6املشار ٕاليه يف الفقرة ، �ىل النحو ST.96ملعيار الويبو  ٕا�داد املرفق السادس �ىل�رتيبات املسا�دة ، 2014
CWS/4/6 �م دِّ رحبت �لعرض املقدم من وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، ا�ي اكن قد قُ اللجنة قد ٕاىل ٔأن  شري ٔأيضاً . وأ

�ري حمتاج صبح ي حىت  اتهاملرفق السادس وملحقٕا�داد  �ىلس�مترار يف مسا�دة املكتب ا�ويل لالالرابعة،  ايف دورهت
 توفر املوارد.ب  رهناً لمسا�دة، ل 

�اطت اللجنُة . وأٔ 2014يف �ام  ST.96معيار الويبو اكنت تعمل �ىل مراجعة  XML4IPشري ٕاىل ٔأن فرقة معل وأ�  .46
نقيح ) وت 2.0رئييس وا�دة (النس�ة وتنقيح ، 2015، يف �ام ST.96الويبو ملعيار  تنقي�ني�لامً بأٔن فرقة العمل ٔأقرت 

 ).2.1طفيف وا�د (إالصدار 

بلغت . وأ� CWS/4BIS/4الوثيقة الواردة يف ، XML4IPفرقة معل اخلاصة ب عملالطة �اطت اللجنُة �لامً خبوأٔ  .47
، قيد �س�تعراض، وجيري اختباره من 3.0ٕالصدار ل 1املرشوع  ،ST.96الويبو ملعيار ديد اجلصدار االٕ أٔن مرشوع ب اللجنة

�ديدة مكو�ت  �ىل لمتش� سوف �  ST.96الويبو ملعيار  3.0اجلديدة  أ�شري ٕاىل ٔأن إالصدارقبل ٔأعضاء فرقة العمل. و 
امحلاية وبيا�ت ببليوغرافية لشهادات  ،الهايومدريد  نظايمل  لالتصاالت إاللكرتونية XMLططات لغة الرتمزي املوسعة �

 رباءات.يف الوتقار�ر البحث  ،)SPCsالتمكيلية (

لو�ه يف الربع الرابع من �ام  و�اً اج�عها املبارش عزتم تنظمي ت XML4IPفرقة معل �اطت اللجنُة �لامً بأٔن وأٔ  .48
 من ٔأ�ل ٕاجناز أ�عامل ا�طط لها. 2016

من �دول أ�عامل: معيار الويبو اجلديد �شأٔن عرض قوامئ �سلسل النوويدات وأ�حامض أ�مينية �س�ت�دام لغة  9البند 
 )XMLالرتمزي املوسعة (

عرض قوامئ �سلسل ملعيار �ديد للويبو �شأٔن  ، اليت تضمنت اقرتا�اً CWS/4/7يقة استندت املناقشات ٕاىل الوث  .49
 ت قدمليتا ،.CWS/4/7 ADDوثيقة ال، و )XMLلغة الرتمزي املوسعة ( بناًء �ىلالنوويدات وأ�حامض أ�مينية 
يف ل املعنية بقوامئ التسلسل فرقة العمو�قرتاح أ�ويل والتعديالت الالحقة قد ٔأ�دهتام . تعديالت �ىل �قرتاح أ�ويل

 .44ٕاطار املهمة رمق 

�شلك �ري رمسي  ت، قد �قش2014مايو يف قدت الرابعة اليت عُ  ادورهت يفبأٔن جلنة املعايري،  أ�مانةُ  وذكّرت .50
هذا  �ىل تووافق .CWS/4/7 ADDو CWS/4/7الوثيقتني  يف الوارد ST.26 الويبو اجلديد عياراخلاص مب  قرتاح�

 .�قرتاح

�لتقر�ر املر�يل �شأٔن معل فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل، الوارد يف املرفق أ�ول �اطت جلنة املعايري �لامً وأٔ  .51
 رقة العمل.ف لرئيسيي ه شف ال تقر�ر �ل كذ� ٔأ�اطت ، و CWS/4/7لوثيقة ل

"توصية �شأٔن عرض قوامئ �سلسل النوويدات املُعنون ، ST.26معيار الويبو ت جلنة املعايري اعمتدو  .52
ل  CWS/4/7"، كام هو وارد يف املرفق الثاين للوثيقة XMLواحلوامض أ�مينية �س�ت�دام لغة الرتمزي املوسعة  ومعد�

 ..CWS/4/7 ADDيف مرفق الوثيقة 
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 :ST.26ٕادراج املالحظة التحر�رية التالية يف معيار الويبو اجلديد ؤأقرت جلنة املعايري ٔأيضًا  .53

 "مالحظة حتر�رية من املكتب ا�ويل

"اتفقت اللجنة املعنية مبعايري الويبو �ىل ٔأن تطلب من ماكتب امللكية الصناعية تأٔجيل اس�تعدادات تنفيذ 
ٕاىل معيار  ST.25ٕاىل �ني موافقة اللجنة �ىل توصيات �نتقال من معيار الويبو  ST.26معيار الويبو اجلديد 

. ويف الوقت نفسه، ينبغي �س�مترار يف 2017يف دورهتا املقب� اليت س�تعقد يف  ST.26الويبو اجلديد 
 .ST.25اس�ت�دام املعيار 

 "ويُنرش املعيار ٔ�غراض ٕا�المية لفائدة ماكتب امللكية الصناعية وأ�طراف أ�خرى املهمتة.

 ."2016مارس  24متعة جمّددا يف "واعمتدت اللجنة املعنية مبعايري الويبو هذا املعيار يف دورهتا الرابعة ا� 

من �دول أ�عامل: تقر�ر مر�يل عن ٕا�داد اقرتاح ٕال�شاء معيار �ديد للويبو �شأٔن تبادل ماكتب امللكية الصناعية  10البند 
 للمعلومات اخلاصة �لوضع القانوين للرباءات

 .CWS/4BIS/5و CWS/4/8 تنياستندت املناقشات ٕاىل الوثيق  .54

 تنيق ي )، �ىل النحو املبني يف الوث LSTFبنتي�ة معل فرقة العمل املعنية �لوضع القانوين ( ؤأ�اطت اللجنة �لامً  .55
 ،و�شكيل املعلومات عن ٔأ�داث الوضع القانوين ،نطاق املعيار اجلديد �شأٔن، مبا يف ذ� االتفاق املؤقت تنياملذ�ور

 وهيلك قامئة أ��داث.، وأ��داث الرئيس�ية

توصيات لتعز�ز قيام ماكتب ينبغي ٔأن يقدم ٔأن املعيار اجلديد وافقت مؤقتًا �ىل فرقة العمل �اطت اللجنُة �لامً بأٔن وأٔ  .56
امللكية الصناعية �لتبادل الكفء للمعلومات اخلاصة �لوضع القانوين للرباءات بغية �سهيل نفاذ مس�ت�ديم معلومات امللكية 

صناعية وامجلهور العام و�ريمه من أ�طراف املعنية ٕاىل ت� الصناعية وماكتب امللكية الصناعية ومقديم بيا�ت امللكية ال 
 املعلومات.

دث وا�و�، واحل املر�� ، ٔأال ويه:تأٔلف من ثالثة عنارصي  أ�حيط �لامً بأٔن �شكيل �دث الوضع القانوين سوفو  .57
قد ل املعنية �لوضع القانوين فرقة العمٔأ�اطت اللجنُة �لامً بأٔن وقت معني. و  رباءة يفالٔأو وضع الطلب لٕالشارة ٕاىل معلومات 
شامل للمالحقة القضائية �شأٔن الرباءات منوذج ٕادراج وافقت �ىل و  ،وثالث دول اً رئيس�ي �د�ً  18و �ددت ست مرا�ل

فرقة العمل املعنية �لوضع  تناقشها اليت ال �زالاملفتو�ة  املسائللعديد من �اطت اللجنة �لامً �أٔ كام ديد. املعيار اجليف 
 ، مبا يف ذ� قامئة أ��داث املفص�.القانوين

مفرقة العمل املعنية �لوضع القانوين �اطت اللجنُة �لامً بأٔن وأٔ  .58 ديد اجللويبو امسودة هنائية ملعيار  سوف تُقّدِ
املعنية العمل املبارش لفرقة ج�ع �كام ٔأ�اطت اللجنُة �لامً بأٔن . القادمة هتادوريك تنظر فهيا اللجنة وتعمتدها يف ل

 .2016 �ام يف النصف الثاين منسوف يُعقد  �لوضع القانوين

ٔأن أ��داث  تؤأكد ،CWS/4BIS/5الثاين للوثيقة  رفقيف املُذ�ر  اً رئيس�ي �د�ً  18ت اللجنُة اس�تعرضو  .59
 ملزيد من املناقشة. جيداً  س�تكون ٔأساساً 

 ST.60من �دول أ�عامل: اقرتاح �شأٔن مراجعة معيار الويبو  11البند 
 .CWS/4/9استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .60
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املهمة رمق املكتب ا�ويل يف ٕاطار  ا�ي ٔأ�ده ST.60راجعة معيار الويبو ٔأ�اطت اللجنُة �لامً مبا قُدم من اقرتا�ات ملو  .61
 ).852ديد (الرمز اجل وثيقة ويف تعديل شفوي �شأٔناليف  وارد، �ىل النحو ال33

ُ لتعاريف ت اللجنُة اعمتدوا .62  �نرمز ال)، وتعاريف 898) و(897(و )896) و(895(رموز للالتالية راَجعة امل
 ):852) و(581( �نديداجل

 .بيان يُفيد �سحب الرفض املؤقت ومنح امحلاية للعالمة �لنس�بة للك السلع واخلدمات  )895( •

 .تأٔ�يد الرفض الاكمل املؤقت  )896( •

 امحلايُة لعالمهتا، وذ� بعد رفض مؤقت.بيان يُوّحضِ السلع واخلدمات اليت تُمنَح   )897( •

 قرار أٓخر يُؤ�ر يف حامية العالمة.  )898( •

 .�رخي إالخطار ا�ي �رس� املكتُب ا�ويل ٕاىل أ�طراف املتعاقدة املُعي�نة  )581( •

 .لقامئة السلع واخلدمات ٕالغاء ُجزيئ  )582( •

 ليصبح ST.60الواردة يف معيار الويبو  850يف وصف العنوان ا�ي �س�بق السلس�  اً تغيري  ت اللجنةُ اعمتدو  .63
 الوصف �ىل النحو التايل:

 "بيا�ت �شأٔن ٕالغاء قامئة السلع واخلدمات ٔأو ٕانقاصها."

 ):852(�شأٔن الرمز اجلديد التالية  التوضيحية املالحظةٕادراج ت اللجنُة اعمتدو  .64

 )852(الرمز : خبصوص
التسجيل اليت �شملها ٕالغاء جزيئ لقامئة السلع واخلدمات  �سجيليف �ا� ا الرمز هذس�ت�دم �ُ سوف 
 ا�ويل.

اليت ينبغي  ST.60الويبو  من معيار 2امللحق املد�� �ىل تحر�رية ال غيريات �اطت اللجنُة ٔأيضًا �لت وأٔ  .65
 .CWS/4/9من الوثيقة  4، كام �اء يف الفقرة ٔأن ينفذهالمكتب ا�ويل ل 

 من �دول أ�عامل: تقر�ر مر�يل عن ٕا�داد توصيات �شأٔن إالدارة إاللكرتونية للعالمات الصوتية الع�دها معياراً  12البند 
 للويبو للويبو؛ و�المات احلركة ٔأو الوسائط املتعددة الع�دها معياراً 

ٕالدارة شأٔن ا� �داد توصيات إ عن مر�ليًا  ، اليت تضمنت تقر�راً CWS/4/10استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .66
لوضع واجلدول الزمين  ،لويبومعيارًا (ٔأو ٔأكرث) لعالمات احلركة ٔأو الوسائط املتعددة الع�دها لو  يةإاللكرتونية للعالمات الصوت 

 لويبو.وا�د ٔأو ٔأكرث ل�ديد معيار 

 ابني دور�هي لت�اريةفرقة العمل املعنية بتوحيد العالمات ا ٔأجنزتهالعمل ا�ي مر�يل عن تقر�ر �اطت اللجنُة �لامً ب وأٔ  .67
للتطبيق. (انظر  مل يعد قابالً �� فٕانه و 2014يف �ام  د� �ِ قد أ� دول الزمين أٔن اجلكام ٔأ�اطت اللجنُة �لامً بالثالثة والرابعة. 

 من �دول أ�عامل ٔأد�ه). 17البند  ٔأيضاً 
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�شأٔن املعلومات والو�ئق املتعلقة  دليل الويبومن �دول أ�عامل: حفظ ا�راسات �س�تقصائية املنشورة يف  13البند 
 وحتد�هثا �مللكية الصناعية

حفظ  �شأٔناملكتب ا�ويل تضمنت �قرتاح ا�ي ٔأ�ده ، اليت CWS/4BIS/6استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .68
 من دليل الويبو وحتديث هذه ا�راسات. 7ا�راسات �س�تقصائية املنشورة يف اجلزء 

للمعلومات  امً � شلك مصدراً � و دراسة اس�تقصائية  19تضمن ي من دليل الويبو  7اجلزء  �اطت اللجنُة �لامً بأٔنوأٔ  .69
 ،صيغ التوارخيو ، ماكتب امللكية الصناعية، ؤأنواع و�ئق الرباءات الصادرة عن اخلاصة بأٔنظمة �رقمي الطلبات واملنشورات
تصحيح وممارسات ال  ،لكية الصناعيةماكتب امل املس�ت�دمة دا�ل  والرموز ،وممارسات التعرف الضويئ �ىل احلروف

 الصناعية.تصاممي رباءات والعالمات الت�ارية وال مبعلومات الٔأخرى تتعلق ٔأمور عن  و�قتباس، فضالً 

من دليل  7حفظ ا�راسات �س�تقصائية املنشورة يف اجلزء اكن الهدف من �قرتاح هو وضع هنج مو�د لضامن و  .70
� الويبو وحتد�هثا  .هذه من الوفود مبادرة املكتب ا�ويل د �ددٌ . ؤأي

ووافق �ىل  اس�تقصائية، �ا� لك دراسة�شأٔن املكتب ا�ويل  اليت ٔأ�دها ملعلومات�اطت اللجنُة �لامً �وأٔ  .71
ت اللجنُة �ىل إالبقاء �ىل وافقو . CWS/4BIS/6للوثيقة �ىل النحو الوارد يف املرفق أ�ول إالجراءات املقرت�ة، 

  �نتظام.اموحتد�هثدليل الويبو  يف 7.7و 7.6 اجلزٔأ�ن

من دليل الويبو، �ىل النحو املنصوص �ليه يف  7اجلزء ت�ديث طة العمل املؤقتة ل �اطت اللجنُة �لامً خبوأٔ  .72
لتغيريات حممت� يف اللجنة خطة العمل هذه مع العمل بأٔهنا عرضة  ؤأقرت، CWS/4BIS/6الثاين للوثيقة رفق امل

 املس�تقبل.

"ضامن احلفظ والت�ديث الالزمني ل�راسات �س�تقصائية  :س�ت�داث �مة �ديدة�ىل ات اللجنة وافقو  .73
ٕالجناز �شاء فرقة معل إ و  ،من دليل الويبو �شأٔن املعلومات والو�ئق املتعلقة �مللكية الصناعية" 7املنشورة يف اجلزء 

 لعمل.فرقة امرشفًا �ىل  املكتب ا�ويل ّنيِ �ُ و ). 7اجلزء فرقة معل ( هذه املهمة

الرباءة ومتديدات مدة �سو�ت مدة يشمل من دليل الويبو ل  7.7توس�يع نطاق اجلزء ت اللجنة �ىل وافقو  .74
مراجعة �س�تبيان وتقدمي اقرتاح يف  7اجلزء فرقة معل من �ٕالضافة ٕاىل شهادات امحلاية التمكيلية، وطلبت  الرباءة
 املقب�. ادورهت

) ف� يتعلق مبتطلبات PDG�الل�س واملعلومات املقدمة من فريق و�ئق الرباءات ( ؤأ�اطت اللجنة �لامً  .75
. CWS/4BIS/6الثالث للوثيقة رفق الس�الت الوطنية وإالقلميية للرباءات �ىل النحو املنصوص �ليه يف امل

 تقدمي اقرتاح ملهمة ن املكتب ا�ويلم وا�متست اللجنة،ٕادراج هذه املسأٔ� يف �ر�مج معل ت اللجنة �ىل وافقو 
 املقب�. ا�ديدة يف دورهت

من املكتب  ، وا�متست2014من دليل الويبو منذ مايو  7اجلزء حفظ يف املُحَرز لتقدم �اطت اللجنُة �لامً �وأٔ  .76
ُ  م تقر�راً قدِّ ا�ويل ٔأن يُ   .القادمةمن دليل الويبو يف دورهتا  7اجلزء حتديث ز يف حرَ عن التقدم امل

دول أ�عامل: معلومات عن دخول الطلبات ا�ولية املنشورة بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف من � 14البند 
 املر�� الوطنية (إالقلميية)

 .CWS/4BIS/7و CWS/4/12 تنياستندت املناقشات ٕاىل الوثيق  .77
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 2016و 2014يف �ايم بتقر�ر�ن مر�ليني قّد�ام املكتب أ�ورويب للرباءات واملكتب ا�ويل  ؤأ�اطت اللجنة �لامً  .78
لطلبات ا�ولية املنشورة بناء ادخول خبصوص تضمني قوا�د البيا�ت ما تقدمه ماكتب امللكية الصناعية من معلومات عن 

 .حسب احلال هاو�دم دخول ، �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف املر�� الوطنية (إالقلميية)

اللتني تضمنتا  CWS/4BIS/PDG LETTERو .CWS/4/12 ADDالوثيقتني يف  ٔأيضاً ونظرت اللجنُة  .79
القانوين �شأٔن الوضع  بيا�ت توفريٕازاء  شوا��عن فهيام  ٕاىل املكتب ا�ويل معر�ً  فريق و�ئق الرباءات خطابني بعث هبام
 .هامشول مدى و توقيهتا ال س�� معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات،  املود�ة بناء �ىل الطلبات ا�ولية

لطلبات ا�ولية املنشورة واملود�ة بناء �ىل معاهدة اخلاصة بدخول ا لمعلوماتالبالغة ل مهيةا�ٔ  ٔأشارت اللجنُة ٕاىلو  .80
مس�ت�ديم املعلومات  �لنس�بة ٕاىل، حسب احلال هاو�دم دخول ، التعاون �شأٔن الرباءات يف املر�� الوطنية (إالقلميية)

وحثّت ملشاركة يف هذا املرشوع، وحثّت اللجنُة ماكتب امللكية الصناعية اليت مل تُقدم بعد معلوماهتا �ىل ااملتعلقة �لرباءات. 
دها، وحثّت ماكتَب امللكية الصناعية اليت هالعودة ٕاىل سابق ع ا �ىل اليت توقفت عن تقدمي معلوماهت ماكتَب امللكية الصناعية

 .دون تَوانٍ القيام بذ� قدم معلوماهتا �ىل مواص� ت

من �دول أ�عامل: تقر�ر املكتب ا�ويل عن تقدمي املشورة التقنية واملسا�دة من ٔأ�ل �كو�ن الكفاءات �ى  15البند 
 ماكتب امللكية الصناعية بناء �ىل والية اللجنة

املشورة التقنية  ٕ�سداء ف� يتعلق، 2015ٕاىل  2013من  اليت قام هبا أٔ�شطة املكتب ا�ويلٔأ�اطت اللجنة �لامً ب .81
يف الوثيقة وارد يري الويبو، �ىل النحو المعا�ىل �كو�ن الكفاءات ملاكتب امللكية الصناعية �شأٔن  املسا�دةتقدمي و 

CWS/4/13  من الوثيقة  20ٕاىل  17من والفقراتWO/GA/47/13 . الوثيقة �اطت اللجنُة �لامً بأٔن أٔ كام
CWS/13/04  ل مبثابة ٔأساس ُ ا يف دورهتكام طلبت ، 2014م ٕاىل امجلعية العامة للويبو يف سبمترب قد� لتقر�ر ذي الص� امل

 ).WO/GA/40/19من الوثيقة  190(انظر الفقرة  2011قدت يف ٔأكتو�ر ليت عُ أ�ربعني ا

 ة بقوامئ التسلسلمن فرقة العمل املعني 44من �دول أ�عامل: تقر�ر مر�يل عن املهمة رمق  16البند 
 �لتقر�ر املر�يل عن معل فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل الوارد يف مرفق الوثيقة ٔأ�اطت اللجنة �لامً  .82

CWS/4BIS/8.  ٔاليت  ناقشاتري اجلو� الثامنة من امل جتُ املعنية بقوامئ التسلسل  أٔن فرقة العمل�اطت اللجنة �لامً بوأ
ٕا�داد وثيقة  يفضع اللمسات أ��رية تو  ،ST.26ٕاىل  ST.25الويبو  معيارين لالنتقال من تقهتدف ٕاىل اس�تكامل التقيمي ال 

 .وتطبيقها �ىل النحو ذاته ST.26معيار الويبو  فهم وُمودعي الطلبات اكتب امللكية الصناعيةمل تضمنتوجهيية 

�ىل  44املهمة رمق تعديل  فقد وافقت اللجنة �ىليف هذه ا�ورة، د مِ اعتُ  ST.26 الويبو اجلديد معيارؤ�ن  .83
 النحو التايل:

واقرتاح  ،ST.26 الويبو ٕاىل معيار ST.25 الويبو �نتقال من معيار�شأٔن ٔأحاكم  : ٕا�داد توصيات44 رمق "املهمة
 ".، ٕاذا لزم أ�مرST.26راجعة معيار الويبو مل

الويبو  معيارٔأحاكم �نتقال من �شأٔن تقدمي اقرتاح  فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسلوا�متست اللجنُة من  .84
ST.25  معيار الويبو ٕاىلST.26  املقب�. ايف دورهت وتوافق �ليهيك تنظر فيه اللجنة 

 من �دول أ�عامل: معيار الويبو اجلديد �شأٔن إالدارة إاللكرتونية للعالمات الصوتية 17البند 
 .CWS/4BIS/9استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .85

"توصيات �شأٔن إالدارة إاللكرتونية للعالمات الصوتية"، كام هو  ST.68نُة معيار الويبو اجلديد اعمتدت اللج و  .86
 وارد يف مرفق الوثيقة املذ�ورة.
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 منهتيًة ؤأن حتذفها من قامئة �ام اللجنة. 48واتفقت اللجنة �ىل ٔأن تعترب املهمة رمق  .87

 ا، مناقش�هت49، يف ٕاطار املهمة رمق ٔأجرت الت�ارية اتالعالمأٔن فرقة العمل املعنية بتوحيد �اطت اللجنُة �لامً بوأٔ  .88
�المات احلركة والوسائط املتعددة �ىل ٔأساس مرشوع اقرتاح ٔأ�ده املكتب ا�ويل. اجلديد �شأٔن لويبو اقرتح ملعيار إال�داد 

ال إالدارة إاللكرتونية ختصيص مزيد من الوقت لرصد التطورات يف جم �ىل اتفقتكام ٔأ�اطت اللجنُة �لامً بأٔن فرقة العمل 
عالمات احلركة بف� يتعلق لالفتقار ٕاىل اخلربة يف ماكتب امللكية الصناعية  نظراً ، وذ� لعالمات احلركة والوسائط املتعددة

 .والوسائط املتعددة

يف  49 تقر�ر عن التقدم احملرز يف ٕا�داد التوصية يف ٕاطار املهمة رمق ميتقدا�متست اللجنُة من فرقة العمل و  .89
 .2017املقرر عقدها يف �ام  دورة اللجنة املقب�

 من �دول أ�عامل: اس�تبيان �شأٔن اس�ت�دام معايري الويبو 18البند 
 .CWS/4BIS/10استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .90

امللكية ماكتب اس�ت�دام  دراسة اس�تقصائية �شأٔنالقرتاح املقدم من املكتب ا�ويل ٕالجراء �اطت اللجنُة �لامً �وأٔ  .91
 عايري الويبو �ىل النحو املبني يف الوثيقة.الصناعية مل

 .CWS/4BIS/10 كام هو وارد يف مرفق الوثيقة �س�تبيانَ  اللجنةُ  ؤأقرت .92

 وا�متست اللجنة من املكتب ا�ويل تنفيذ إالجراءات التالية: .93

 ،الصناعية ٕاىل اس�تكامل �س�تبيان ٕا�داد وٕاصدار تعممي يدعو فيه ماكتب امللكية )أٔ  (

 ،ا�راسة �س�تقصائيةوٕا�داد تقر�ر عن  )ب (

 7لتنظر فهيا اللجنة يف دورهتا املقب�، يك توافق �ىل �رشها يف اجلزء  ا�راسة �س�تقصائيةوتقدمي نتاجئ  )ج (
 ٕاذا لزم أ�مر.، ذات الص� من دليل الويبو وتت�ذ إالجراءات أ�خرى

 )33/3ملهمة رمق (ا ST.3من �دول أ�عامل: مراجعة معيار الويبو  19البند 
 .CWS/4BIS/11�لامً �ملعلومات الواردة يف الوثيقة  ٔأ�اطت اللجنة .94

�ريها �متثيل ا�ول �ري املعروفة ٔأو  ”XX“ووافقت اللجنة �ىل اقرتاح ٕا�شاء رمز �ديد مكون من حرفني  .95
 .ST.3 الكيا�ت ٔأو املنظامت �ري املعروفة يف معيار الويبو من

�متثيل معهد  ST.3س�يضاف ٕاىل معيار الويبو  "XV"بأٔن الرمز اجلديد املكون من احلرفني  ؤأ�اطت اللجنة �لامً  .96

م ٔأي ا�رتاض �ىل �قرتاح املبّني يف التعممي رمق VPIفيسغراد للرباءات ( مارس  26حبلول  C.CWS 61) رشيطة ٔأال يقد�
2016. 

) تغّري ليصبح مكتب �حتاد أ�ورويب OHIMالسوق ا�ا�لية ( مواءمةبأٔن امس مكتب  ٔأ�اطت اللجنة �لامً كام  .97
تب املس�ت�دم �متثيل املاك" EM"الرمز املكون من احلرفني ٔأن ، و 2016مارس  23من  ) اعتباراً EUIPOللملكية الفكرية (

 .دون تغيري ظل كام هو ST.3يف املعيار 
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ُ  ST.3واتفقت اللجنة �ىل ٔأن معيار الويبو  .98 ورة اللجنة الرابعة ا�متعة تقر�ر دع سوف يُنرش قبل اع�د راجَ امل
 .داً جمد

 ST.96من �دول أ�عامل: اقرتاح �شأٔن املرفقني اخلامس والسادس من معيار الويبو  20البند 
ؤأ�اطت �لامً بأٔن املسودتني ا�هنائيتني للمرفق  .CWS/4BIS/12�ملعلومات الواردة يف الوثيقة  ٔأ�اطت اللجنة �لامً  .99

من خمطط لغة  2.0النس�ة �ستندان ٕاىل ) قوا�د التحويل وٕارشاداته(واملرفق السادس ) وٕارشاداتهقوا�د التنفيذ (اخلامس 
 .)ST.96(املرفق الثالث للمعيار  ST.96الرتمزي املوسعة ملعيار الويبو 

 لتخصيص رشاداتقدم مجمو�ة شام� من القوا�د واالٕ ي ST.96عيار الويبو مل اخلامس �اطت اللجنة �لامً بأٔن املرفق وأٔ  .100
وا�طط  ST.96ا�طط املتوافق مع معيار الويبو  بطريقتني، ٔأيْ  هاوتنفيذ ST.96خمططات لغة الرتمزي املوسعة للمعيار 

داة �س�تعمل وهو أٔ  ST96XSDValidatorيتضمن املرفق اخلامس كام ٔأ�اطت اللجنة �لامً بأٔن . املطابق لهذا املعيار
Schematron  للمعيار قوا�د وأٔعراف تصممي لغة الرتمزي املوسعة ل وفقاً ملوسعة لغة الرتمزي التثبيت خمططST.96  املرفق)

تثبيت خمططاهتا �ىل ماكتب امللكية الصناعية أ�داة سوف �سا�د  ؤأ�اطت �لامً بأٔن هذه). ST.96أ�ول من املعيار 
 .ST.96الويبو للغة الرتمزي املوسعة وفقًا ملعيار  التنفيذية

للتحويل بني �االت لغة ٕارشادات قوا�د و يقدم  ST.96الويبو معيار املرفق السادس من �اطت اللجنة �لامً بأٔن وأٔ  .101
ٔأو  ST.66ٔأو  ST.36 الويبو ملعيار و�االت لغة الرتمزي املوسعة اليت مت تثبيهتا وفقاً  ST.96الرتمزي املوسعة املطابقة للمعيار 

ST.86 قبل موجودًا ، ا�ي اكنST.96ثالثة مالحق من ٔأ�ل �سهيل حتويل البيا�ت يتضمن املرفق السادس ٔأن و  ؛
 والعكس �لعكس. ST.96لمعيار بيا�ت مطابقة ل ٕاىل  ST.86ٔأو  ST.66 ٔأو ST.36معيار طابقة لل امل

الوثيقة يف مرفقات الوارد�ن  ST.96الويبو ملعيار السادس اخلامس واملرفق  املرفَق واعمتدت اللجنُة  .102
CWS/4BIS/12. 

: التأٔكد من ٕاجراء املراجعات 41كام ييل: "املهمة رمق  هتاصياغلتكون  41ووافقت اللجنة �ىل تعديل املهمة رمق  .103
 .XML4IPفرقة معل ل 41 املهمة املنق�ة رمقؤأس�ندت اللجنة ". ST.96 الويبو عيارمل والت�ديثات الالزمة 

إالدارة ف� خيص و�ئق الرباءات الصادرة عن ماكتب من �دول أ�عامل: ٕا�شاء �مة من ٔأ�ل وضع رشوط ملف  21البند 
 الرباءات

 .CWS/4BIS/13استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .104

م من قرتاحال� ؤأ�اطت اللجنة �لامً  .105 ف� خيص  املكتب أ�ورويب للرباءات �شأٔن ٕا�داد توصية حول ملف إالدارة املُقد�
ميع و�ئق جب قامئة هنائية  يوفرإالدارة سوف بأٔن ملف  طت اللجنة �لامً ؤأ�ا. و�ئق الرباءات الصادرة عن ماكتب الرباءات

تقيمي مدى ب اكتب الرباءات أ�خرى السامح ملأ�سايس هو غرض الٔأن الرباءات الصادرة عن مكتب �راءات وطين ٔأو ٕاقلميي و 
 اك�ل و�ئق الرباءات املتا�ة.

ٔأفىض  IP5مرشوع "الو�ئق املشرتكة" حتت مظ� مرشو�ات مؤسسة اللجنَة بأٔن أ�ورويب للرباءات  ٔأبلغ املكتُب و  .106
ماكتب الرباءات أ�خرى. الو�ئق اليت �رشهتا  من ابطبيعة احلال ٕاىل رضورة متكني ماكتب الرباءات من تقيمي اك�ل مجمو�اهت

يف �ا� التقنية السابقة مضن  يف متكني البحث الشامل اً ٔأساس�ي اً ركن س�يكون �ك�لوذ�ر املكتب أ�ورويب للرباءات ٔأن 
احلد أ�دىن للو�ئق املنصوص �لهيا يف معاهدة التعاون ، مثل و�ئق الرباءات املنشورة ف� يتعلق مبجمو�ات بيا�ت حمّددة

 .�شأٔن الرباءات
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النشاط  ؤأعربت عن اس�تعدادها للمشاركة يفؤأيدت وفوٌد كثريٌة اقرتاح املكتب أ�ورويب للرباءات تأٔييدًا شديدًا  .107
لتقيمي إالدارة جتارهبم يف اس�ت�دام ملف  امللكية الفكرية امخلسةماكتب  وفود وممثلتبادل الو املس�تقبيل ٕال�داد التوصيات. و 

ًة و�فعًة ون مفيدتكس� إالدارة ملف أ�حيط �لامً بأٔن ٔأداة . و الرباءات اخلاصة حبا� التقنية الصناعية السابقةمدى اك�ل و�ئق 
�لنس�بة �س�ت�دام  كون سه��ينبغي ٔأن  املذ�ورةأٔن التوصيات اجلديدة �اطت اللجنة �لامً بحل. وأٔ أأحصاب املصيع مجل للغاية 

 .قل منواً الب�ان ا�ٔ الب�ان النامية و ال س�� ماكتب امللكية الصناعية املوجودة يف  صغرية،ٕاىل ماكتب امللكية الصناعية ال

ملف إالدارة ف�  �شأٔنون وصفها �ىل النحو التايل: "ٕا�داد توصية ووافقت اللجنة �ىل ٕا�شاء �مة �ديدة �ك .108
همتة امل طراف ا�ٔ خرى ٔأو ا�ٔ رباءات الخيص و�ئق الرباءات الصادرة عن مكتب �راءات وطين ٔأو ٕاقلميي �متكني ماكتب 

التعامل مع هذه ٔأخرى من تقيمي اك�ل مجمو�اهتا من و�ئق الرباءات املنشورة"؛ وٕا�شاء فرقة معل �ديدة من ٔأ�ل 
 فرقة العمل. مرشفًا �ىلّنيِ املكتب أ�ورويب للرباءات املهمة. و�ُ 

وا�د ٔأو ٔأكرث ٔأو مراجعة معيار للويبو مبعيار �ديد  وا�متست اللجنة من فرقة العمل اجلديدة ٔأن تقّدم اقرتا�اً  .109
 .2017يف �ام اليت س�ُتعقد يك تنظر فيه اللجنة وتوافق �ليه يف دورهتا املقب� من معايري الويبو احلالية 

 من �دول أ�عامل: تقر�ر شفهيي �شأٔن التقار�ر التقنية الس�نوية 22البند 
موقع التحر�ر امجلاعي الرسيع (و�يك) اجلديد اخلاص ا�ي قدمه املكتب ا�ويل �شأٔن عرض �ل ٔأ�اطت اللجنة �لامً  .110

عام لتقار�ر التقنية الس�نوية املقدمة اخلاصة �ل حصائية االٕ علومات املعن  وظيفة، فضالً و وهيلكه  ،�لتقار�ر التقنية الس�نوية
س�ت�دث  يت، ال2015لعام التقار�ر التقنية الس�نوية  ماكتب امللكية الصناعية �ىل املشاركة يف معلية وّجشعت اللجنةُ . 2014

 .2016يف �ام 

 من �دول أ�عامل: النظر يف �ر�مج معل اللجنة وقامئة �ا�ا 23البند 
 �ر�مج معل اللجنة.من ٔأ�ل وضع  CWS/4BIS/14لجنة يف قامئة املهام الواردة يف مرفق الوثيقة نظرت ال  .111

ماكتب العالمات الت�ارية ٔأال وهام ، 18يف وصف املهمة رمق  �نمرجعني �ديدت اللجنة �ىل ٕادراج فقتوا .112
كام ييل: ح نق� وصف املُ سوف �كون صيغة ال. و )ID5( امخلسة ةممي الصناعيالتصا ماكتب ومنتدى ،)TM5سة (امخل 

�ىل ٔأساس املرشو�ات اليت  توحيد املقاييس املرتبطة بتبادل البيا�ت القاب� للقراءة أٓلياً  جماالتحتديد : 18"املهمة رمق 
)، TM5، وماكتب العالمات الت�ارية امخلسة ()IP5( امخلسة امللكية الفكرية خططت لها هيئات مثل ماكتب

واللجنة الكهروتقنية  ،)ISOاملنظمة ا�ولية لتوحيد املقاييس (و ، )ID5( ة امخلسةالصناعيممي التصا ماكتب ومنتدى
 ."والهيئات أ�خرى املشهورة املعنية بوضع معايري الصنا�ة ،)IECا�ولية (

املقرر  إالجراءاتوصفها يف فقرة "�رد إالجراءات املس�تقبلية للمهام التالية اليت واتفقت اللجنة �ىل تعديل  .113
 من املهام:اخلاصة �لك �مة " اذهااخت

 .لجنةم تقر�ر �ديد يف ا�ورة السادسة ل قد� سوف يُ  :23املهمة رمق 

 اتبل ط ٔأرقام و  اتأٔرقام الطلباخلاصة ب ا�راسة �س�تقصائية ا�ويل نتي�ةَ  املكتُب سوف يقدم  :30املهمة رمق 
ا�ورة اخلامسة ا يف للنظر فهيا ماكتب امللكية الصناعية يف املايض هتس�ت�دماأ�ولوية اليت 

 .للجنة

م مرشوع هنايئ القرتاح �شأٔن معيا :47املهمة رمق  تبادل ماكتب امللكية من ٔأ�ل  ر �ديد للويبوسوف يُقد�
يف اللجنة يف هذا �قرتاح وتعمتده  نظرت ل ، للرباءات البيا�ت اخلاصة �لوضع القانوينالصناعية 

  .اخلامسة هتادور
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م  :49املهمة رمق   اخلامسة. ايف دورهتاللجنة نظر فيه ت تقر�ر مر�يل ل سوف يُقد�

أ�مانة �شأٔن وقف تطو�ر قا�دة بيا�ت ٕادارة اليت قدمهتا ملعلومات ٔأ�اطت اللجنة �لامً �، 26املهمة رمق ص وف� خي .114
قا�دة  لت�ل حمل�لول بدي�  توصلت ٕاىلأ�مانة أ�حيط �لامً بأٔن �سبب قيود املزيانية. و ) WIPOSTAD(معايري الويبو 

 .بيا�ت ٕادارة معايري الويبو

 .�ذفها من قامئة �ام اللجنةو  26رمق املهمة التوقف عن ٔأداء اتفقت اللجنة �ىل و  .115

ٕاما  43يُبَت� يف ٔأمر املهمة رمق اقرتحت أ�مانة ٔأن و  .للجنةمنذ ا�ورة أ�وىل  �ُلّقتقد  43أٔن املهمة رمق حيط �لامً بوأ�  .116
لت . �شأٔهنإاحياء النقاش اللجنة ٔأو ن قامئة �ام محبذفها  املهمة  هذه ٔ�ن قامئةالمن  43املهمة رمق �ذف �دة وفود �دم وفض�

 أٔعامهلم.ال �زال وثيقة الص� ب

 يف املس�تقبل. هتاملناقش�اللجنة  يف قامئة �ام 43املهمة رمق اتفقت اللجنة �ىل إالبقاء �ىل و  .117

 .إاللكرتوين  �ىل موقع الويبونَرش اللجنة سوف يُ ز �ر�مج معل موج�اطت اللجنُة �لامً بأٔن وأٔ  .118

 لتعديالت املذ�ورة ٔأ�اله،� CWS/4BIS/14، �ىل النحو الوارد يف مرفق الوثيقة ٔأقرت اللجنُة قامئة �ا�او  .119
ا�متعة  الرابعة هتايف دوراللجنة لتعكس االتفاقات اليت توصلت ٕا�هيا اللجنة فور حتد�هثا ٕالدرا�ا يف �ر�مج معل 

 .جمدداً 

�اطت . وأٔ ٔأفضلاللجنة فهامً فهم �ر�مج معل  من ٔأ�ل اللجنةقامئة �ام ه قد يلزم تبس�يط ؤأشارت �دة وفود ٕاىل ٔأن .120
�ىل موقع  ةمتا�و ، اً يناميكيدث د� حتُ عن طريق تقدمي وثيقة حتسني وثيقة �ر�مج العمل احلالية اللجنُة �لامً بعزم أ�مانة �ىل 

 .إاللكرتوين اللجنة

 ايف دورهتفيه اللجنة نظر ت ل اللجنة أ�مانة تقدمي اقرتاح لتحسني بنية قامئة �ام من  اللجنة � ا�متستو� .121
 املقب�.

 ، مبا يف ذ� القراراتمتعة جمدداً الرابعة ا�  هتا�الل دور�قش�هتا اللجنة ملهام اليت �بعد حتديث املعلومات املتعلقة و  .122
 وضع املهام �ىل النحو التايل:ٔأصبح من �دول أ�عامل،  23البند يف ٕاطار  املُت�ذة

 يف هذه ا�ورة: ربت منهتيةً م اليت اعتُ اامله )أٔ  (

دليل الويبو �شأٔن املعلومات والو�ئق ٕا�داد تقار�ر عن أ��شطة املتعلقة بتحويل البيا�ت من  :26املهمة رمق 
 بيا�ت ٕادارة معايري الويبو (دليل الويبو) ٕاىل قا�دة املتعلقة �مللكية الصناعية

)WIPOSTAD.( 

 :ST.14مراجعة معيار الويبو  :45املهمة رمق 
من معيار الويبو  14" ٕا�داد اقرتاح �شأٔن مراجعة رموز الفئات املنصوص �لهيا يف الفقرة 1"

ST.14  ٕاىل  10والفقرات من  7مع مرا�اة التعليقات ومرشوع �قرتا�ات الواردة يف الفقرة
 .CWS/2/6لوثيقة من ا 14
" ودراسة ما ٕاذا اكن من املناسب مراجعة توصيات حتديد س�ندات �ري الرباءات 2"

 ISO 690:2010مع املعيار ا�ويل  ST.14املستشهد هبا من ٔأ�ل مواءمة معيار الويبو 
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مبادئ توجهيية �شأٔن املراجع الببليوغرافية و�ستشهادات من مصادر  –(املعلومات والو�ئق
 ات) وٕا�داد اقرتاح بذ� الشأٔن ٕاذا تبّني ٔأن ت� املراجعة مالمئة.املعلوم

 من معايري الويبو. ٕا�داد توصية �شأٔن إالدارة إاللكرتونية للعالمات الصوتية لُتعمتد معياراً  :48املهمة رمق 

 :املهام اليت ال �زال العمل �لهيا �ار�ً  )ب (

الطلبات ؤأرقام طلبات أ�ولوية اليت �س�ت�د�ا ماكتب ٕا�داد دراسة اس�تقصائية �شأٔن ٔأرقام  :30املهمة رمق 
 امللكية الصناعية.

، ST.26ٕاىل معيار الويبو  ST.25ٕا�داد توصيات �شأٔن ٔأحاكم �نتقال من معيار الويبو  :44املهمة رمق 
 ٕاذا لزم أ�مر.، ST.26واقرتاح ملراجعة معيار الويبو 

معيار �ديد للويبو ٔ�غراض تبادل ماكتب امللكية الصناعية ٕا�داد اقرتاح من ٔأ�ل ٕا�شاء  :47املهمة رمق 
وحي� �ُس�تمكل هذه املهمة، ينبغي توس�يع �قرتاح  البيا�ت اخلاصة �لوضع القانوين للرباءات.

 ليشمل العالمات الت�ارية والتصاممي الصناعية.

و الوسائط املتعددة لُتعمتد معيارًا من ٕا�داد توصية �شأٔن إالدارة إاللكرتونية لعالمات احلركة أٔ  :49املهمة رمق 
 معايري الويبو.

 معايري الويبو: احلفاظ �ىلاملهام اليت تضمن اس�مترار  )ج (

 .ST.36 الويبو عيارمل التأٔكد من ٕاجراء املراجعات والت�ديثات الالزمة  :38املهمة رمق 

 .ST.66 الويبو التأٔكد من ٕاجراء املراجعات والت�ديثات الالزمة ملعيار :39املهمة رمق 

 .ST.96 الويبو التأٔكد من ٕاجراء املراجعات والت�ديثات الالزمة ملعيار :41املهمة رمق 

 .ST.86 الويبو التأٔكد من ٕاجراء املراجعات والت�ديثات الالزمة ملعيار :42املهمة رمق 

 :املهام اليت تتسم �س�مترار ٔأ�شطهتا ٔأو بطابعها إال�اليم ٔأو هبام معاً  )د (

حتديد جماالت توحيد املقاييس املرتبطة بتبادل البيا�ت القاب� للقراءة أٓليًا �ىل ٔأساس  :18املهمة رمق 
)، وماكتب IP5املرشو�ات اليت خططت لها هيئات مثل ماكتب امللكية الفكرية امخلسة (

)، ID5)، ومنتدى ماكتب التصاممي الصناعية امخلسة (TM5العالمات الت�ارية امخلسة (
)، والهيئات IEC)، واللجنة الكهروتقنية ا�ولية (ISOا�ولية لتوحيد املقاييس (واملنظمة 

 .أ�خرى املشهورة املعنية بوضع معايري الصنا�ة

دخول الطلبات ا�ولية املنشورة بناء �ىل معاهدة التعاون ب اخلاصةرصد ٕادراج املعلومات  :23املهمة رمق 
 املر�� الوطنية (إالقلميية) يف قوا�د �شأٔن الرباءات و�دم دخولها، حسب احلال، يف

 البيا�ت.

مجع التقار�ر التقنية الس�نوية �شأٔن ٔأ�شطة ٔأعضاء اللجنة يف جمال املعلومات املتعلقة �لرباءات  :24املهمة رمق 
الصناعية و�رشها (التقر�ر التقين الس�نوي �شأٔن املعلومات تصاممي والعالمات الت�ارية وال 
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والتقر�ر التقين الس�نوي �شأٔن العالمات الت�ارية، والتقر�ر التقين الس�نوي  املتعلقة �لرباءات،
 الصناعية).تصاممي �شأٔن ال 

 مراجعة متواص� ملعايري الويبو. :33املهمة رمق 

 .ST.3مراجعة متواص� ملعيار الويبو  :33/3املهمة رمق 

 بعد: مل يبدٔأ العمل �لهياماللتان ا�ورة  يف هذهاملهمتان املس�ت�دثتان  )ه (

دليل من  7ضامن احلفظ والت�ديث الالزمني ل�راسات �س�تقصائية املنشورة يف اجلزء  :50املهمة رمق 
 .الويبو �شأٔن املعلومات والو�ئق املتعلقة �مللكية الصناعية

ٕا�داد توصية �شأٔن ملف إالدارة ف� خيص و�ئق الرباءات الصادرة عن مكتب �راءات وطين  :51املهمة رمق 
ٕاقلميي �متكني ماكتب الرباءات أ�خرى ٔأو أ�طراف املهمتة ٔأخرى من تقيمي اك�ل مجمو�اهتا  ٔأو

 .من و�ئق الرباءات املنشورة

 املهمة اليت مل يبدٔأ العمل �لهيا بعد واليت �ُلقت: )و (

لفقرات ٕا�داد مبادئ توجهيية لتنفّذها ماكتب امللكية الصناعية ف� خيص �رقمي الفقرات وا :43املهمة رمق 
 الطوي� وعرض و�ئق الرباءات �شلك منسق.

من �دول أ�عامل: تبادل املعلومات: عروض عن ٔأ�شطة ماكتب امللكية الصناعية وخططها املتعلقة مبعايري الويبو  24البند 
 )XMLاليت تتناول لغة الرتمزي املوسعة (

الويبو اليت تتناول لغة الرتمزي املوسعة اليت قّدمهتا  ٔ��شطة واخلطط املتعلقة مبعايرياخلاصة ��لعروض  ذكّرت اللجنةُ  .123
وفود كندا ؤأملانيا و�حتاد الرويس ومجهورية �ور� والوال�ت املت�دة أ�مر�كية وممثلو املكتب أ�ورويب  2014يف مايو 
، الرتمزي املوسعةليت تتناول لغة ٔ��شطة واخلطط املتعلقة مبعايري الويبو العروض اخلاصة �� ٔأ�اطت اللجنة �لامً كام  للرباءات.
داً واليت قد وفود �حتاد الرويس ومجهورية �ور� واململكة املت�دة والوال�ت املت�دة  مهتا �الل هذه ا�ورة الرابعة ا�متعة جمد�

 .أ�مر�كية وممثلو املكتب أ�ورويب للرباءات و�حتاد ا�ويل محلاية أ�صناف النباتية اجلديدة (أ�وبوف)

ٔأو  ST.96و أٔ  ST.86 ٔأو ST.66 ٔأو ST.36الويبو معايري  ماكتب امللكية الصناعية طّبقتأٔن ت اللجنة �لامً بؤأ�اط .124
ركزية ٔأساس�ية �منذ�ة البيا�ت وضامن جودة البيا�ت يف �س�ت�دم �ُ  ST.96معيار الويبو أٔن �لامً بؤأ�اطت اللجنة . مجيعها

 مت مفيدة �داً دِّ العروض اليت قُ ؤأقرت اللجنة بأٔن . هذه املاكتبعن تبادل البيا�ت بني  فضالً ماكتب امللكية الصناعية 
 ت�ارية.ال غراض ش�ىت ا�ٔ من ٔأ�ل حتقيق هذه  عايري الويبوش�ىت ماكتب امللكية الصناعية مل تعمل �يفية اس�ت�داميك للوفود ل

 ةملخص الرئيس من �دول أ�عامل: 25البند 
 ع لالطالع �ليه.ّزِ ووُ  د� �ِ أ� ة ا�ي خص الرئيسمبل ٔأ�اطت اللجنة �لامً  .125

 اج��ات فرق العمل التابعة للجنة
وفرقة  ،�الل هذه ا�ورة: فرقة العمل املعنية �لوضع القانوين اج��اٍت  تان التابعتان للجنةالعمل التالي  فرقتاقدت عَ  .126

 التسلسل. بقوامئالعمل املعنية 

كام ٔأبلغ رؤساُء  .املذ�ورةيف �ج��ات  تهرئيس من رؤساء الفرق العام� اللجنَة �لتقدم ا�ي ٔأحرزته فرق  ؤأبلغ لكُ  .127
 تقدم يف مناقشاهتم.ٕاحراز من ٔأ�ل  2016يف سبمترب املبارشة احملمت� املقرر عقدها  الج��اتالفرق العام� اللجنَة �
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 من �دول أ�عامل: اختتام ا�ورة 26البند 
 .2016مارس  24ختمتت الرئيسة �ج�ع يف ا .128

 اع�د تقر�ر ا�ورة

اعمتد هذا التقر�ر املشار�ون يف ا�ورة  .129
الرابعة للجنة ا�متعة جمددا عن طريق منتدى 

 .املشاركةٕالكرتوين حمدود 

 

 [ييل ذ� املرفقان]
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LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS 

I. ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES 
(dans l’ordre alphabétique des noms français des États/ 
in the alphabetical order of the names in French of the States) 

ALBANIE/ALBANIA 
Erjola HAJDARI (Ms.), IT Specialist, General Directorate of Patents and Trademarks, 
Ministry of Economic Development, Tourism, Trade and Entrepreneurship, Tirana 
 
Fabjana LAKURIQI (Ms.), Trademark Examiner, General Directorate of Patents and 
Trademarks, Ministry of Economic Development, Tourism, Trade and Entrepreneurship, 
Tirana 

ALGÉRIE/ALGERIA 
Zakia BOUYAGOUB (Mme), assistante technique principale, Direction marques, Institut 
national algérien de la propriété industrielle (INAPI), Alger 

ALLEMAGNE/GERMANY 
Katja BRABEC (Ms.), IT Strategic Planning and International Coordination, German 
Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich 
 
Thomas PLARRE, Director, Senior Government Official, German Patent and Trade Mark 
Office (DPMA), Munich 
 
Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
Saad ALHUDIBI, Head, Patent Information Unit, King Abdullaziz City for Science and 
Technology (KACST), Riyadh 

ARGENTINE/ARGENTINA 
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

AUSTRALIE/AUSTRALIA 
David JOHNSON, Chief Information Officer, Business Information Management and 
Solutions, IP Australia, Canberra 
 
Ngan Hoa HA (Ms.), Chief Strategy and Transition Manager, Strategic Planning and 
Innovation/ Business Information Management and Solutions Group, IP Australia, 
Canberra 
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AUTRICHE/AUSTRIA 
Katharina FASTENBAUER (Ms.), Head, PCT and Patent Support, Deputy Vice President 
for Technical Affairs, Austrian Patent Office, Vienna 

BAHAMAS 
Bernadette BUTLER (Ms.), Minister-Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

BRÉSIL/BRAZIL 
Cauê Oliveira FANHA, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 

CANADA 
Lynne Anna Marie JORGE (Ms.), Manager Patent IT, Canadian Intellectual Property 
Office (CIPO), Industry Canada, Gatineau 

CHILI/CHILE 
Marcela PAIVA (Srta), Consejera, Misión Permanente , Genève 

CHINE/CHINA 
LI Li (Ms.), Project Administrator, Patent Documentation Department, State Intellectual 
Property Office (SIPO), Beijing 
 
CHEN Shihua (Ms.), Project Administrator, Patent Documentation Department, State 
Intellectual Property Office (SIPO), Beijing 
 
MA Xiaolei (Ms.), Project Administrator, Intellectual Property Publishing House Company 
Limited, State Intellectual Property Office (SIPO), Beijing 

CONGO 
Bernard MBEMBA, conseiller, Mission permanente, Genève 

CÔTE D’IVOIRE/IVORY COAST 
Kumou MANKONGA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 

ÉGYPTE/EGYPT 
Tahani EBRAHIM (Ms.), Information Specialist, Egyptian Patent Office, Academy of 
Scientific Research and Technology (ASRT), Ministry of Scientific Research, Cairo 

EL SALVADOR 
Katia María CARBALLO (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y la OMPI, Ginebra 
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ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 
Shaima AL-AKEL (Mrs.), International Organization Executive, Permanent Mission to the 
World Trade Organization (WTO), Geneva 

ÉQUATEUR/ECUADOR 
Ñusta MALDONADO (Sra.), Tercer Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 

ESPAGNE/SPAIN 
Maria Rosa CARRERAS DURBÁN (Sra.), Coordinadora Área Proyectos Tecnológicos 
Internacionales, División de Tecnologías de la Información, Oficina Española de Patentes 
y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
Arti SHAH (Ms.), International Project Manager, Office of International Patent 
Cooperation, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of 
Commerce, Alexandria, Virginia 
 
Tyle AUDUONG (Ms.), Supervisory Trademark Business Operations Specialist, United 
States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, 
Virginia 
 
Li WANG (Ms.), Data Architect, United States Patent and Trademark Office/Office of Chief 
Information Officer, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of 
Commerce, Alexandria, Virginia 
 
Susan WOLSKI (Ms.), PCT Special Programs Examiner, International Patent Legal 
Administration, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of 
Commerce, Alexandria, Virginia 
 
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), International Property Attaché, Economic Science 
Affairs Section, Permanent Mission, Geneva 

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV 
REPUBLIC OF MACEDONIA 
Vancho KARGOV, Counselor, Permanent Mission, Geneva 

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
Olga TIURINA (Ms.), Senior Researcher, Information Resources, Classification Systems 
and Standards Division, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Moscow 
 
Yury ZONTOV, Programmer Engineer, Information Resources Department, Federal 
Institute of Industrial Property (FIPS), Moscow 

GRÈCE/GREECE 
Konstantinos AMPATZIS, Director, Applications and Grants, Directorate of Applications 
and Grants, Industrial Property Organization (OBI), Athens 
 
Paraskevi NAKIOU (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
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HONGRIE/HUNGARY 
Zoltan ZABORI, Head of Department, Office Management Department, Hungarian 
Intellectual Property Office (HIPO), Budapest 

INDE/INDIA 
Sumit SETH, First Secretary, Economic Wing, Permanent Mission, Geneva 

INDONÉSIE/INDONESIA 
ANDRIEANSJAH, Deputy Director for International Cooperation, Directorate of 
Cooperation and Promotion, Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law 
and Human Rights, Jakarta 
 
FATHLURACHMAN, Director for Trade Mark, Directorate General of Intellectual Property, 
Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
 
Tb. Apriza MULQI, Head for Administrative and Protocol, Secretary of the Directorate 
General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
 
Bayu SANTOSO, Secretary, Directorate General of Intellectual Property, Administrative 
and Protocol, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
 
Yasmon YASMON, Director, Information Technology, Directorate General of Intellectual 
Property, Law and Human Rights, Jakarta 
 
Erik MANGAJAYA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
Nabiollah AZAMI SARDOUEI, First Secretary, Permanent §Mission, Geneva 

ITALIE/ITALY 
Cristiano DI CARLO, IT Coordinator, DGLC-UIBM DIV.VI, Italian Patent and Trademark 
Office, Directorate General of Combating Counterfeiting, Ministry of Economic 
Development (UIBM), Ministry of Economic Development, Rome 

JAPON/JAPAN 
Hiroshi OKAZAWA, Deputy Director, Information Technology Policy Planning Office, 
Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Yoshinobu SATO, Assistance Director, Information Technology Policy Planning Office, 
Japan Patent Office (JPO), Tokyo 

 
Kenji SAITO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

KOWEÏT/KUWAIT 
Adbul Aziz TAQI (Ms.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 

LETTONIE/LATVIA 
Liene GRIKE (Mrs.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
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LITUANIE/LITHUANIA 
Egle LEVICKIENE (Ms.), Chief Officer, General Affairs Division, State Patent Bureau of 
the Republic of Lithuania, Vilnius 

MALI 
Amadou Opa THIAM, ministre conseiller, Mission permanente, Genève 

MEXIQUE/MEXICO 
Sara MANZANO MERINO (Sra.), Asesora, Misión Permanente, Ginebra 

NIGÉRIA/NIGERIA 
Chichi UMESI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

OMAN 
Muna Al WAHAIBI (Ms.), Legal Researcher, Intellectual Property Department, Ministry of 
Commerce and Industry, Muscat 

PANAMA 
Alfredo SUESCUM, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 

PAYS-BAS/NETHERLANDS 
Wouter Biesterbos, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

PÉROU/PERU 
Zenia M. PANDURO RODRIGUEZ (Sra.), Especialista, Cooperación Técnica, Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI), Lima 

POLOGNE/POLAND 
Piatkowski WOJCIECH, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva  

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
CHO Ara (Ms.), Deputy Director, IT and Customer Policy Planning Division, Korean 
Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
LIM Seong-Yong, Assistant Deputy Director, IT Information Management Division, Korean 
Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
JUNG Dae-Soon, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
Igor MOLDOVAN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
Olga NOVOTNA (Ms.), Analyst, Analysis Section, Industrial Property Office, Prague 

ROUMANIE/ROMANIA 
Mitrita HAHUE (Ms.), Head of Trademarks Division, State Office for Inventions and 
Trademarks, Bucharest 
 
Eugenia NICOLAE (Ms.), Expert, IT Division, State Office for Inventions and Trademarks, 
Bucharest 

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
Julie DALTREY (Ms.), Data Architect, Business Engagement and Enterprise Architecture, 
UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport 
 
Grega KUMER, Senior IP Advisor, Permanent Mission, Geneva 

SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
Karol MAKOVNÍK, Engineer, Patent Department, Industrial Property Office of the Slovak 
Republic, Banská Bystrica 

SUÈDE/SWEDEN 
Åsa VIKEN (Ms.), Operations Development Officer, Patent Department, Swedish Patent 
and Registration Office (PRV), Stockholm 

SUISSE/SWITZERLAND 
Reynald VEILLARD, conseiller, Mission permanente, Genève 

THAÏLANDE/THAILAND 
Usana BERANANDA (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the 
World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Navarat TANKAMALAS (Ms.), Minister Counselor, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 

UKRAINE 
Oksana PARKHETA (Ms.), Head, Patent Information Division, Ministry of Economic 
Development and Trade of Ukraine, State Intellectual Property Service of Ukraine, State 
Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), Kyiv 
 
Artem KONONENKO, Chief Expert, Patent Documentation and Standardization Division, 
Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, State Intellectual Property 
Service of Ukraine, State Enterprise, Kyiv 
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VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU) 
/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) 
Gilberto Adolfo CAMPEROS QUINTERO, Asesor Jurídico, Asesoría Jurídica, Servicio 
Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), Caracas 
 
Anny Rojas ROJAS MATA (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 

ZIMBABWE 
Rhoda Tafadzwa NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS  

CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)  
Neha JUNEJA (Ms.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS 
VÉGÉTALES/INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES 
OF PLANTS (UPOV) 
Philippe Benjamin RIVOIRE, Technical Officer, Geneva 
 
Hend MADHOUR (Ms.), Data Modeler and Business Needs Analyst, Geneva 

OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU 
GOLFE (CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB 
STATES OF THE GULF (GCC PATENT OFFICE)  
Abdualrhman ALMOHAWES (Ms.), System Analyst, Riyadh 
 
Hussain ALMUQHIM, Operational Support Director, Riyadh 

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO)  
Andrey SEKRETOV, Head, Standardization and Patent Information Quality Group, Patent 
Information and Automation Department, Eurasian Patent Office, Moscow 

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  
Fernando FERREIRA, Data Standards Coordinator, Standards DG2/IM, The Hague 
 
Patrick LE GONIDEC, Project Administrator, Vienna 

ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)  
Flora KOKWIHYUKYA MPANJU (Ms.), Senior Patent Examiner, Industrial Property 
Department, African Regional Intellectual Property Organization, Harare 
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UNION EUROPÉENE (UE)/EUROPEAN UNION (EU) 
Andrea TANG (Ms.) 

III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS 

CONFEDERACY OF PATENT INFORMATION USER GROUPS (CEPIUG)  
Guido MORADEI, Delegate, Varese 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA VIDÉO (IFV)/INTERNATIONAL VIDEO 
FEDERATION (IVF)  
Benoît MÜLLER, Policy Advisor, Brussels 

INTERNATIONAL DOI FOUNDATION (IDF)  
Paul JESSOP, Technology Adviser, Dunstable 

MOTION PICTURE ASSOCIATION (MPA) 
Benoît MÜLLER, Avocat, Brussels 

IV. BUREAU/OFFICERS 
 

Président/Chair:  Oksana PARKHETA (Mme/Ms.) (UKRAINE) 

Vice-président/ 
Vice-Chair:   Alfredo SUESCUM (PANAMA) 

Secrétaire/Secretary: Young-Woo YUN (OMPI/WIPO) 

V. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL 
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 
 

Yo TAKAGI, sous-directeur général du Secteur de l’infrastructure mondiale/Assistant 
Director General, Global Infrastructure Sector 
 
Antonios FARASSOPOULOS, directeur de la Division des classifications internationales 
et des normes, Secteur de l’infrastructure mondiale/Director, International Classifications 
and Standards Division, Global Infrastructure Sector 
 
Young-Woo YUN, chef, Section des normes, Division des classifications internationales et 
des normes, Secteur de l’infrastructure mondiale/Head, Standards Section, International 
Classifications and Standards Division, Global Infrastructure Sector 
 
Anna GRASCHENKOVA (Mme/Ms.), administratrice chargée de l’information en matière 
de propriété industrielle de la Section des normes, Division des classifications 
internationales et des normes, Secteur de l’infrastructure mondiale/Industrial Property 
Information Officer, Standards Section, International Classifications and Standards 
Division, Global Infrastructure Sector 

 
 

 [ييل ذ� املرفق الثاين]
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 �دول أ�عامل

 ا�متعة جمددا افتتاح ا�ورة .1

 انت�اب الرئيس و�ئبيه .2

 اع�د �دول أ�عامل .3
قرار ا�ورة السابعة وأ�ربعني للجمعية العامة للويبو ف� خيص اللجنة املعنية مبعايري الويبو (اللجنة)، مبا يف ذ�  .4

 1مسائل تتعلق جبدول ٔأعامل التمنية
 .CWS/4BIS/2انظر الوثيقة 

 ST.96 اقرتاح �شأٔن توس�يع ٔأ�شطة اللجنة لتشمل حق املؤلف يف نطاق معيار الويبو .5
 .CWS/4/3انظر الوثيقة 

 يف املايض ا ماكتب امللكية الصناعيةهتس�ت�دماطلبات أ�ولوية اليت و ٔأنظمة �رقمي الطلبات اس�تبيان �شأٔن  .6
 .CWS/4/4نظر الوثيقة ا

 ST.14 مراجعة معيار الويبو .7
 .CWS/4BIS/3و CWS/4/5 انظر الوثيقتني

 ST.96تقر�ر مر�يل عن ٕا�داد املرفقني اخلامس والسادس، ومراجعة معيار الويبو  .8
 .CWS/4BIS/4و CWS/4/6 انظر الوثيقتني

�س�ت�دام لغة الرتمزي  �شأٔن عرض قوامئ �سلسل النوويدات وأ�حامض أ�مينيةمعيار الويبو اجلديد  .9
 )XML( املوسعة

 ..CWS/4/7 ADDو CWS/4/7 انظر الوثيقتني

لمعلومات اخلاصة لماكتب امللكية الصناعية  معيار �ديد للويبو �شأٔن تبادل تقر�ر مر�يل عن ٕا�داد اقرتاح ٕال�شاء .10
 للرباءات �لوضع القانوين

 .CWS/4BIS/5و CWS/4/8 انظر الوثيقتني

 ST.60اقرتاح �شأٔن مراجعة معيار الويبو  .11
 .CWS/4/9انظر الوثيقة 

 ملا ييل: ٕالدارة إاللكرتونيةٕا�داد توصيات �شأٔن اتقر�ر مر�يل عن  .12
 الع�دها معيارا للويبو؛ لعالمات الصوتيةا ٔأ)

 الع�دها معيارا للويبو. �المات احلركة ٔأو الوسائط املتعددةو  ب)
 .CWS/4/10انظر الوثيقة 

 وحتد�هثا املتعلقة �مللكية الصناعيةدليل الويبو �شأٔن املعلومات والو�ئق حفظ ا�راسات �س�تقصائية املنشورة يف  .13
 .CWS/4BIS/6انظر الوثيقة 

 معلومات عن دخول الطلبات ا�ولية املنشورة بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف املر�� الوطنية (إالقلميية) .14
 .CWS/4BIS/7و .CWS/4/12 ADDو CWS/4/12 انظر الو�ئق

                                                
 أٓلية التنس�يق جلدول ٔأعامل التمنية.و اللجنة املعنية مبعايري الويبو بني عالقة المواقف أ�عضاء ٕازاء  يفٔأي تأٔثري هذا البند من �دول أ�عامل ليس ل  1
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الصناعية  ة التقنية واملسا�دة من ٔأ�ل �كو�ن الكفاءات �ى ماكتب امللكيةتقر�ر املكتب ا�ويل عن تقدمي املشور .15
 بناء �ىل والية اللجنة
 .WO/GA/47/13من الوثيقة  20ٕاىل  17والفقرات من  CWS/4/13انظر الوثيقة 

 من فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل 44تقر�ر مر�يل عن املهمة رمق  .16
 .CWS/4BIS/8انظر الوثيقة 

 �شأٔن إالدارة إاللكرتونية للعالمات الصوتيةالويبو اجلديد معيار  .17
 .CWS/4BIS/9انظر الوثيقة 

 اس�تبيان �شأٔن اس�ت�دام معايري الويبو .18
 .CWS/4BIS/10انظر الوثيقة 

 )33/3(املهمة رمق  ST.3 مراجعة معيار الويبو .19
 .CWS/4BIS/11انظر الوثيقة 

 ST.96 الويبو معيارأٔن املرفقني اخلامس والسادس من اقرتاح �ش .20
 .CWS/4BIS/12انظر الوثيقة 

 ملف إالدارة ف� خيص و�ئق الرباءات الصادرة عن ماكتب الرباءات�شاء �مة من ٔأ�ل وضع رشوط إ  .21
 .CWS/4BIS/13انظر الوثيقة 

 �شأٔن التقار�ر التقنية الس�نوية فهيير�ر ش تق .22

 اقامئة �ا��ر�مج معل اللجنة و  النظر يف .23
 .CWS/4BIS/14 انظر الوثيقة

اليت تتناول لغة الرتمزي تبادل املعلومات: عروض عن ٔأ�شطة ماكتب امللكية الصناعية وخططها املتعلقة مبعايري الويبو  .24
 )XMLاملوسعة (

 ملخص الرئيس .25

 اختتام ا�ورة .26

 الوثيقة]و  الثاين املرفق[هناية 
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