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 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 اخلامسةالدورة 
ىل  29جنيف، من   2017يونيو  2مايو اإ

 
 

 50عن املهمة رقم  7تقرير فرقة العمل املعنية باجلزء 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 معلومات أأساس ية

قدتيف دورهتا الرابعة امل ( املعايري جلنة)أأنشأأت اللجنة املعنية مبعايري الويبو  .1 ُق يف جنيف يف  عمتعة دجددا  ال ي 
دليل من  7"لضامن احلفظ والتحديث الالزمني لدلراسات الاس تقصائية املنشورة يف اجلزء  50 املهمة رمق 2016 مارس

 ااملكتب ادلويل أأن يقدم يف دورهت مناملعايري جلنة  ، والعمتست"ابمللكية الصناُيةالويبو بشأأن املعلومات والواثئق املتعلقة 
نشاء فرقة العمل املعنية ابجلزء  ُن التقدم احملرز. ووافقت أأيضا   تقريرا   احلالية لالضطالع هبذه املهمة. )انظر الوثيقة  7عىل اإ

CWS/4BIS/6  ىل  68والفقرات من  (.CWS/4BIS/16من الوثيقة  76اإ

 2016التقدم احملرز منذ مارس 

ق  .2 لهيا أأدانه حتت مظةل املهمة رمق ف  ن مع خطة العمل املؤقتة لتحديث ادلراسات مبا يامتىش و  50ذت الإجراءات املشار اإ
)دليل الويبو(  دليل الويبو بشأأن املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناُيةمن  7الاس تقصائية املنشورة يف اجلزء 

 (.CWS/4BIS/6لوثيقة رفق الاا ي لامل )انظر

ُامل  لو  .3 ، أأُضاء 2016يونيو  14املؤرخ  C.CWS 72التعممي  ُن طريق، دعا املكتب ادلويل، املعايري نةجل قرار اإ
ىل ترش يح ، 50، الراغبني يف املشاركة يف املهمة رمق املعايري جلنة ىل ممالهيم اإ أأحد . وقام 7فرقة العمل املعنية ابجلزء لالنضامم اإ

ىل ممالني  برتش يحلكية الصناُية من ماكتب امل  ُرش مكتبا    .7فرقة العمل املعنية ابجلزء لالنضامم اإ

متديد حالت لإعداد اس تبيان بشأأن  من املناقشات وأأجرت ثالث جولت ،2016 ووبدأأت فرقة العمل معلها يف يوني .4
ث  7.2.2واحدة لإعداد اجلزء  اتوجوةل مناقش ،حامية امللكية الصناُية قحدَّ  من دليل الويبو.اجلديد  7.2.7واجلزء امل
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ق  6.2.7اجلديد واجلزء  7.2.7اجلزء   حنقَّ امل

 –لأولوية ابات ل ، أأجرى املكتب ادلويل ادلراسة الاس تقصائية "ترقمي الطلبات وط املعايري جلنةبناء عىل طلب  .5
 (.CWS/5/12اجلديد من دليل الويبو )انظر الوثيقة  7.2.7املامرسات السابقة". وترد الردود املمعة يف اجلزء 

ال ي  ،بات الأولويةل معلومات ُن ممارساهتا احلالية يف ترقمي الطلبات وط  الصناُيةبعض ماكتب امللكية أأيضا   تموقدَّ  .6
احلالية". وقام املكتب  املامرسات –بات الأولوية ل "ترقمي الطلبات وط  من دليل الويبو 6.2.7يف اجلزء تكن قد وردت مل 

 من دليل الويبو وفقا ذلكل. 6.2.7اجلزء ادلويل بتحديث 

 1.2.7، املعلومات ذات الصةل من الأجزاء 7أأدرج املكتب ادلويل، ابلتشاور مع فرقة العمل املعنية ابجلزء كام  .7
ق  6.2.7اجلزء يف  3.2.7و 2.2.7و  اجلديد من دليل الويبو. 7.2.7ث واجلزء حدَّ امل

 متديد حامية امللكية الصناُيةحالت اس تبيان بشأأن 

رضته عىل بشأأن حالت متديد حامية امللكية الصناُية، مرشوع اس تبيان  7 املعنية ابجلزء أأعدت فرقة العمل .8 جلنة ُو
 (.CWS/5/13 للنظر فيه واختاذ قرار بشأأنه )انظر الوثيقةاملعايري 

 دراسة اس تقصائية بشأأن اس تخدام معايري الويبو

رض  .9 لتنظر فيه وتتخذ املعايري جلنة عىل اس تخدام معايري الويبو"  بشأأن"دراسة اس تقصائية اجلديد  12.7اجلزء ُق
 (.CWS/5/2 )انظر الوثيقة قرارا  بشأأنه

ىل احملفوظات من دليل الويبو 8.7و 5.7زأ ن اجل  املنقولن اإ

جراءات " 8.7"اخلصائص املادية لواثئق الرباءات" واجلزء  5.7املكتب ادلويل اجلزء  حذف .10 دراسة اس تقصائية بشأأن اإ
جراءات النرش فامي يتعلق ابلتصاممي الصناُية" من دليل الويبو  الإيداع ومتطلبات الإيداع فضال  ُن وسائل ادلراسة واإ

ىلامونقله  .احملفوظات  اإ

 ST.10/Dو ST.16الويبو  يار يصياغة مع يف تغيريات 

ىلنققل من دليل الويبو  5.7اجلزء مبا أأن  .11 ىل  حذفأأعاله(،  10)انظر الفقرة  احملفوظات اإ املكتب ادلويل الإشارة اإ
 (.يف الصياغة)تغيري  ST.10/Dمن معيار الويبو  5.7 اجلزء

املكتب  حذف، 2015 عاماذلي جرى تحديث ال أأثناء يف من دليل الويبو  2.3.7يف اجلزء ُأدِمج  3.3.7ومبا أأن اجلزء  .12
ىل اجلزء   (.يف الصياغة)تغيري  ST.16من معيار الويبو  3.3.7ادلويل الإشارة اإ

ق  .13 ق  اار يرش مع ون  .2016يف أأكتوبر  ST.16و ST.10/Dن لعدَّ الويبو امل

جراءات  أأخرى اإ

ىل نظرة عامة عىل مجيع ادلراسات الاس تقصائية عىل املرفق الأول لهذه الوثيقة توي ي  .14 املنشورة يف دليل الويبو، اإ
 .يةجانب املقرتحات واملالحظات ذات الصةل بتحديااهتا املس تقبل 
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يععمتد تنفيذ هذه وف من دليل الويبو. وس 7خطة معل مؤقتة لتحديث اجلزء عىل املرفق الاا ي لهذه الوثيقة توي وي  .15

 جنة.ل ملقبةل ل ا يامتىش مع القرارات ااخلطة عىل توفر املوارد وحتديد الأولوايت مب

جراءات حتديث ادلراسات الاس تقصائية املنشورة يف اجلزء  .16 ليل الويبو، يقرتح من د 7ومن أأجل توضيح وتبس يط اإ
 بشأأنه: ا  قرار  وتتخذاملعايري جلنة  ظر فيهتنالهنج التايل ل  املكتب ادلويل

 ىل التحديث )املنتظم ىل الاس تبيان اذلي وافقت عليه ستند راسة اس تقصائية   ( دلابلنس بة اإ ، املوجود املعايري جلنةاإ
يف املعايري جلنة ة الاس تقصائية احملدثة وأأن يبلغ ابلفعل يف دليل الويبو، ينبغي للمكتب ادلويل أأن ينرش ادلراس

 ادلورة التالية للنرش.

 ىل ادلراسات الاس تقصائية ابلنس بة  جلنةمبوافقة  دليل الويبومن  7يف اجلزء يكون نرشها اجلديدة، ينبغي أأن  اإ
 .املعايري

 ثو دَّ ىل ادلراسة الاس تقصائية ال ي حتق (، ينبغي ة فعليا  جديد ئيةاس تقصادراسة ح )نقَّ اس تبيان مق بناء  عىل  ابلنس بة اإ
 .املعايري جلنةمبوافقة  من دليل الويبو 7الاس تقصائية احملدثة يف اجلزء أأن يكون نرش ادلراسة 
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ن جلنة .17 ىلعايري امل اإ  مدُوة اإ

 ؛اهيهذه الوثيقة ومرفقضمون مب علام  الإحاطة  )أأ(

خبطة العمل املؤقتة لتحديث  علام  الإحاطة و  )ب(
س امي الإجراءات ال ي يتعني اختاذها  من دليل الويبو، ل 7 اجلزء

، عىل النحو املنصوص عليه املعايري ادلورة اخلامسة للجنة ُقب
 ؛يف املرفق الاا ي لهذه الوثيقة

نرش ادلراسات اخلاص ب يف الهنج النظر و  )ج(
من دليل الويبو )عىل  7الاس تقصائية اجلديدة واحملدثة يف اجلزء 

ليه يف الفقرة   والبت  يف ذكل الهنج؛ ،أأعاله( 16النحو املشار اإ

أأن  7فرقة العمل املعنية ابجلزء  والالامتس من )د(
سلةل وأأن ترقمي الواثئق املنشورة واحلقوق امل بشأأن  تعد اس تبياان  

 ؛ادلورة املقبةل للجنة عىلتعرض الاقرتاح 

املكتب ادلويل أأن يدُو ماكتب  والالامتس من )ه(
ىل حتديث صناُية امللكية ال  "دراسة  4.2.7يف اجلزء مشاراكهتا اإ

عداد  اس تقصائية بشأأن ُرض أأرقام طلبات الأولوية"، مث اإ
 ؛احملدث من دليل الويبو 4.2.7اجلزء ونرش 

 1.2.7 املكتب ادلويل نقل اجلزء والالامتس من )و(
ىل احملفوظات والاس تعاضة ُن الإشارة  عياريف امل  الواردة اإ

ST.10/C  (.يف الصياغة)تغيري  5.2.7ابجلزء 

 [ييل ذكل املرفقان]
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 الأخرى املقرتحة يف هذا الصدد الإجراءاتمن دليل الويبو و  7 وضع ادلراسات الاس تقصائية املنشورة يف اجلزء

املعلومات والواثئق املتعلقة  دليل الويبو بشأأنمن  7 بشأأن حتديث ومواصةل حتديث اجلزء مفصل   تقدم هذه الوثيقة اقرتاحا  
 م املعلومات بشأأن لك من ادلراسات الاس تقصائية عىل النحو التايل:قد  )دليل الويبو(. وت   ابمللكية الصناعية

 .عنوان ادلراسة الاس تقصائية واترخي نرش النسخة احلالية 
  "قصائية.قامئة معايري الويبو املتصةل مبارشة ابدلراسة الاس ت –"املعايري ذات الصةل 
  "من دليل  7 قامئة ادلراسات الاس تقصائية الأخرى اليت ن رشت يف اجلزء –"ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل

الويبو واليت تتصل مبارشة ابدلراسة الاس تقصائية من خلل مجةل أأمور مهنا اس تكامل ادلراسة أأو معاجلة القضااي 
 ذاهتا أأو قضااي مشاهبة.

 "اجملموعة" 
بقاء ينبغي  :علومات ول تتلل  حتديثات ت ى ال نأأحدث املتتضمن  حديثةاس تقصائية  دراسات (لف)أأ  الإ

 . وميكن أأيضا  املعايري بناء عىل طل  جلنةحتديثا  اكمل  يف هناية امللاف وحتديهثا  دليل الويبو يفعلهيا 
ذا قررت جلنة خلاص ابدلراسة تعديل الاس تبيان ا  ذكل؛املعايري اإ

 ؛تقصائية تتلل  تدقيقا  منتظام  وحتديثات لتقةودراسات اس   (ء)اب

دراسات أأحدث؛ ينبغي نقل مشمول بولكن موضوعها  ،مةهمودراسات اس تقصائية تتضمن معلومات  (مي)ج
ىل ادلراسات ذات الصةل )احلديثة( تيامث اكن ذكل ممكنا ؛املعلومات امل   همة اإ

ث أأو مل تعد ذات أأمهية؛ ودراسات اس تقصائية تتعلق بقضية حمددة نوقشت يف  (ال)د د  املايض ولكهنا مل حت 
ىل احملفوظات. ينبغي  نقل هذه ادلراسات اإ

  "ضافية بشأأن ادلراسة الاس تقصائية. –"ملتظات  معلومات اإ
  "عايري.املجلنة تقصائية املقرتحة يك تنظر فهيا من ادلراسات الاس  دراسة املتعلقة بلك  جراءاتالإ  –"الاقرتاح 
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كام التغريات يف عرض توارخي التقومي بناء عىل التقومي الغريغوري،  –عرض توارخي التقومي امليلدي  1.7 اجلزء
 يف واثئق امللكية الصناعية أأو اجلرائد الرمسية ت نرش

 1997ن رشت النسخة احلالية يف عام 

 ST.2 املعايري ذات الصةل: 

 3.2.7 اجلزء ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل: 

 ابء اجملموعة: 

 أأمهية ولكن املعلومات غري حمدثة واملوضوع ذ ملتظات: 

 .1.7 ينبغي حتديث اجلزء الاقرتاح: 

 عرض أأرقام الللبات 1.2.7 اجلزء

 2005ن رشت النسخة احلالية يف عام 

ىل ادلراسة الاس تقصائية يف الفقرتني  ST.10/C املعايري ذات الصةل:   (()أأ 12و )ب(6)الإشارة اإ

 7.2.7 واجلزء 6.2.7 اجلزء سات الاس تقصائية ذات الصةل: ادلرا

 جمي اجملموعة: 

املعلومات قدمية للغاية. وتشمل ادلراسة الاس تقصائية بشأأن ترقمي الللبات وطلبات  ملتظات: 
 ( نلاق هذه ادلراسة بصورة اكمةل7.2.7 واجلزء 6.2.7 الأولوية )اجلزء

 7.2.7و 6.2.7ية الصناعية املدرجة يف اجلزأأين ن قلت املعلومات املتعلقة مباكت  امللك 
ىل اجلزء  قامة صةل بني  7.2.7امل نق ح واجلزء  6.2.7اإ اجلديد، وذكل تيامث أأمكن اإ

ذا اكن نظام الرتقمي ل يزال قيد  الردود. ويف حالت أأخرى، مل يكن من الواحض ما اإ
 الاس تخدام أأم أأنه قد اس ت عيض عنه بنظام خمتلف.

ىل احملفوظات؛من دليل الويبو 1.2.7حذف اجلزء  بغيين  الاقرتاح:   ونقهل اإ

ىل هذه ادلراسة الاس تقصائية يف املعيار  الاس تعاضة عنوينبغي  الإشارة اإ
ST.10/C  ىل اجلزء  (.يف الصياغة)تغيري  6.2.7ابلإشارة اإ

اكت  امللكية الصناعية دراسة اس تقصائية بشأأن أأنظمة الرتقمي املس تخدمة أأو املزمع اس تخداهما يف م 2.2.7 اجلزء
 فامي خيص الللبات والواثئق املنشورة واحلقوق املسجةل

 2001ن رشت النسخة احلالية يف عام 

 ST.6و ST.13و ST.10/C املعايري ذات الصةل: 
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 7.2.7 واجلزء 6.2.7 اجلزء ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل: 

 جمي اجملموعة: 

املعلومات قدمية للغاية. وتشمل ادلراسة الاس تقصائية بشأأن ترقمي الللبات وطلبات  ملتظات: 
 ، ما عدا( نلاق هذه ادلراسة بصورة جزئية7.2.7 واجلزء 6.2.7 الأولوية )اجلزء

 .ترقمي الواثئق املنشورة واحلقوق املسجةل )اجلدول الثاين(

 ماكت  امللكية الصناعية الواردةمبامرسات ترقمي الللبات يف ن قلت املعلومات املتعلقة 
ىل اجلزء  7.2.7و 6.2.7يف اجلزأأين  اجلديد، وذكل  7.2.7امل نق ح واجلزء  6.2.7اإ

ذا اكن  قامة صةل بني الردود. ويف حالت أأخرى، مل يكن من الواحض ما اإ تيامث أأمكن اإ
 نظام الرتقمي ل يزال قيد الاس تخدام أأم أأنه قد اس ت عيض عنه بنظام خمتلف.

جراء دراسة اس تق قرتاح: الا  وينبغي بعدئذ. والتسجيل نرشصائية جديدة بشأأن أأرقام ال ينبغي اإ
ىل احملفوظات. 2.2.7 اجلزء حذف  من دليل الويبو ونقهل اإ

بشأأن أأرقام النرش والتسجيل  أأن تعد اس تبيان   7جلزء وينبغي لفرقة العمل املعنية اب
 )السادسة(. التاليةورة يف ادلتنظر فيه جلنة املعايري وتوافق عليه ل 

 2000أأنظمة الرتقمي وصيغ التوارخي املس تحدثة أأو املزمع تنفيذها فامي خيص حلول عام  3.2.7 اجلزء

 2000ن رشت النسخة احلالية يف عام 

 ST.6و ST.13و ST.2 املعايري ذات الصةل: 

 7.2.7 واجلزء 6.2.7 واجلزء 1.7 اجلزء ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل: 

 جمي اجملموعة: 

املعلومات قدمية للغاية وأأصبح املوضوع أأقل أأمهية ال ن. وتشمل ادلراس تني  ملتظات: 
( 7.2.7 واجلزء 6.2.7 ني بشأأن ترقمي الللبات وطلبات الأولوية )اجلزءتالاس تقصائي 

 .( نلاق هذه ادلراسة بصورة جزئية1.7 وعرض توارخي التقومي امليلدي )اجلزء

 7.2.7و 6.2.7املتعلقة مباكت  امللكية الصناعية املدرجة يف اجلزأأين  ن قلت املعلومات
ىل اجلزء  قامة صةل بني  7.2.7امل نق ح واجلزء  6.2.7اإ اجلديد، وذكل تيامث أأمكن اإ

ذا اكن نظام الرتقمي ل يزال قيد  الردود. ويف حالت أأخرى، مل يكن من الواحض ما اإ
 م خمتلف.الاس تخدام أأم أأنه قد اس ت عيض عنه بنظا

ينبغي حتديث ادلراسة الاس تقصائية بشأأن عرض التوارخي يف واثئق امللكية الصناعية  الاقرتاح: 
لغاء اجلزء أأعله(؛ 1.7 واجلرائد الرمسية )انظر اجلزء من دليل  3.2.7 وينبغي بعدئذ اإ
ىل احملفوظات.  الويبو ونقهل اإ
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 ولويةدراسة اس تقصائية بشأأن عرض أأرقام طلبات الأ  4.2.7 اجلزء

 2007ن رشت النسخة احلالية يف عام 

 ()أأ(12)الفقرة  ST.10/C املعايري ذات الصةل: 

 غري متاحة ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل: 

 ابء اجملموعة: 

ث فضل  عن أأمثةل  ملتظات:  د  املعلومات اليت تتضمهنا ادلراسة الاس تقصائية هامة ولكهنا مل حت 
 أأصدرهتا ماكت  امللكية الصناعيةعن شهادات الأولوية اليت 

وينبغي للمكت  ادلويل  .عد ادلورة اخلامسة للجنة املعايريب 4.2.7 ينبغي حتديث اجلزء الاقرتاح: 
ىل اس تعراض مضمون اجلزء صناعية أأن يدعو ماكت  امللكية ال  وحتديث  4.2.7اإ

ذا لزم الأمر. مشاراكهتا  اإ

 دراسة اس تقصائية بشأأن أأنظمة ترقمي الللبات 5.2.7 اجلزء

 2013ن رشت النسخة احلالية )الأوىل( يف عام 

 ST.13 املعايري ذات الصةل: 

 6.2.7 اجلزء ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل: 

 أألف اجملموعة: 

 .بعد مة ول تتلل  التحديثهمتتضمن هذه ادلراسة الاس تقصائية معلومات  ملتظات: 

ث بناء عىل طل   5.2.7 ينبغي أأن يظل اجلزء : الاقرتاح د   .جلنة املعايرييف دليل الويبو وأأن ُي 

 املامرسات احلالية –ترقمي الللبات وطلبات الأولوية  6.2.7 اجلزء

 2017ن رشت النسخة احلالية يف عام 

 ST.13 املعايري ذات الصةل: 

 5.2.7 واجلزء 2.2.7 واجلزء 1.2.7 اجلزء ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل: 

 ابء اجملموعة: 

 .تتضمن هذه ادلراسة الاس تقصائية معلومات هامة ملتظات: 

: المنسا، أأسرتاليا، 6.2.7التالية يف اجلزء شاراكت ، مت حتديث امل 2017يف مارس 
س با يلاليا، الياابن، اإ نيا، اململكة املتحدة، كرواتيا، بلجياك، أأملانيا، اإ يرلندا، اإ
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، كوراي، مجهورية مودلوفا، بولندا، الاحتاد الرويس، السويد، سلوفاكيا مجهورية
 .وُأضيفت مشاركة جديدة للمملكة العربية السعودية

ىل جان  اجلزء  ابنتظام 6.2.7 ينبغي حتديث اجلزء الاقرتاح:  جراء التحديث  .7.2.7اإ وينبغي اإ
 .2020القادم يف 

 املامرسات السابقة – ترقمي الللبات وطلبات الأولوية 7.2.7 اجلزء

 2017يف عام  (احلالية) الأوىل ن رشت النسخة

 ST.13 املعايري ذات الصةل: 

 6.2.7 واجلزء 5.2.7 واجلزء 2.2.7 واجلزء 1.2.7 اجلزء ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل: 

 ابء اجملموعة: 

. ويه 2017اجلديدة يف دليل الويبو يف مارس هذه ادلراسة الاس تقصائية  ن رشت ملتظات: 
 تتضمن معلومات هممة.

ىل جان  اجلزء ابنتظام  7.2.7 ينبغي حتديث اجلزء الاقرتاح:  جراء التحديث  .6.2.7اإ وينبغي اإ
 .2020القادم يف 

 قامئة أأمثةل لواثئق الرباءات وأأنواعها حبس  رمزها 1.3.7 اجلزء

 2015ن رشت النسخة احلالية يف عام 

ىل ادلراسة الاس تقصائية يف الفقرة  ST.16 املعايري ذات الصةل:   (12)الإشارة اإ

 )رموز الأنواع( 7.2.7و 6.2.7أ ن واجلز  3.3.7 واجلزء 2.3.7 اجلزء ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل: 

 ابء اجملموعة: 

ن هذا اجلزء ملتظات:  )انظر أأدنه( ويقدم "فهرس"  2.3.7 من دليل الويبو مس متد من اجلزء اإ
 .اخلاصة هبا ST.16بيانهتا اليت ترد يف قامئة حبس  رموز املعيار 

 .2.3.7 ابنتظام بعد حتديث اجلزء 1.3.7 ينبغي حتديث اجلزء الاقرتاح: 

 قامئة جرد بأأنواع واثئق الرباءات حبس  ماكت  امللكية الصناعية اليت أأصدرهتا 2.3.7 اجلزء

 2015الية يف عام ن رشت النسخة احل

ىل ادلراسة الاس تقصائية يف الفقرة  ST.16 املعايري ذات الصةل:   (12)الإشارة اإ

 3.3.7 واجلزء 1.3.7 اجلزء ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل: 
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 ابء اجملموعة: 

عن طريق التعممي و  .مةهمتتضمن هذه ادلراسة الاس تقصائية معلومات  ملتظات: 
C.CWS.50 أأبلغ املكت  ادلويل ماكت  امللكية 2014سمرب دي  9 املؤرخ ،

. 2.3.7يف اجلزء ُأدِرج  3.3.7اجلزء بأأن و  ،3.7ز ي للجزء اجلتحديث صناعية ابل ال 
ىل اس تعراض مضمون اجلزء صناعية ودعا التعممي ماكت  امللكية ال  وحتديث  2.3.7اإ

ذا لزم الأمر )ونتيجة ذلكل، مشاراكهتا  ثت يف عام اإ د ِ أأسرتاليا، ت مشاراك 2015ح 
س بانيا، والسويد  (.واإ

ىل جان  اجلزء  ابنتظام 2.3.7 ينبغي حتديث اجلزء الاقرتاح:  جراء التحديث  .1.3.7اإ وينبغي اإ
 .2018القادم يف 

 عينات من الصفحات الأوىل –أأنواع واثئق الرباءات  3.3.7 اجلزء

 (2.3.7مل يعد موجودا  ال ن يف دليل الويبو )ُأدمج يف اجلزء 

ىل ادلراسة الاس تقصائية يف الفقرة  ST.16 املعايري ذات الصةل:   (12)الإشارة اإ

 1.3.7 واجلزء 2.3.7 اجلزء ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل: 

 غري متاحة اجملموعة: 

من دليل الويبو يتضمن أأمثةل للصفحات الأوىل من الواثئق املبينة يف  هذا اجلزءاكن  ملتظات: 
يف  3.3.7، ُأدمج اجلزء 2015. وخلل التحديث اذلي ُأجري يف عام 2.3.7 اجلزء
 .2.3.7اجلزء 

ىل هذه ادلراسة الاس تقصائية من معيار الويبو    ذفت الإشارة اإ )تغيري يف  ST.16وح 
 .2016الصياغة( يف ديسمرب 

ذف اجلزء  الاقرتاح:  جراء. سوف ُي  اخلامسة من القامئة بعد ادلورة  3.3.7عدم اختاذ أأي اإ
 للجنة املعايري.

 دراسة اس تقصائية بشأأن اإجراءات التصحيح يف ماكت  الرباءات 1.4.7 اجلزء

 2009ن رشت النسخة احلالية )الأوىل( يف عام 

 ST.50 املعايري ذات الصةل: 

 2.4.7 اجلزء ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل: 

 أألف اجملموعة: 

ذا  مة ول تتلل  التحديثهمئية معلومات تتضمن هذه ادلراسة الاس تقصا ملتظات:  بعد. واإ
دثت هذه ادلراسة الاس تقصائية، فينبغي حتديث اجلزء  .عىل هذا الأساس 2.4.7 ح 
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ث بناء عىل طل  يف دليل ال 1.4.7 ينبغي أأن يظل اجلزء الاقرتاح:  د  عايري املجلنة ويبو وأأن ُي 
ىل جان  اجلزء  .2.4.7 اإ

 أأمثةل بشأأن اإجراءات التصحيح يف ماكت  الرباءات 2.4.7 اجلزء

 2009ن رشت النسخة احلالية )الأوىل( يف عام 

شارة  ST.50 املعايري ذات الصةل:  ىل ادلراسة الاس تقصائية(متعددة )اإ  اإ

 1.4.7 اجلزء ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل: 

 أألف اجملموعة: 

 .بعد مة ول تتلل  التحديثهملومات تتضمن هذه ادلراسة الاس تقصائية مع ملتظات: 

ث بناء عىل طل  يف دليل ال 2.4.7 ينبغي أأن يظل اجلزء الاقرتاح:  د  عايري املجلنة ويبو وأأن ُي 
ىل جان  اجلزء  .1.4.7 اإ

 مجموعة بيانت عن اخلصائص املادية لواثئق الرباءات –اخلصائص املادية لواثئق الرباءات  5.7 اجلزء

ىل احملفوظات(مل يعد موجودا    ال ن يف دليل الويبو )ن قل اإ

ىل ادلراسة الاس تقصائية يف الفقرة  ST.10/D املعايري ذات الصةل:   (5)الإشارة اإ

 غري متاحة ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل: 

 دال اجملموعة: 

 .أأصبحت املعلومات أأقل أأمهية وقدمية ملتظات: 

ذف اجلزء 2016يف ديسمرب  ىل احملفوظات؛ وحذفت  5.7، ح  من دليل الويبو ون قل اإ
ىل اجلزء  ST.10/Dأأيضا  من معيار الويبو   )تغيري يف الصياغة(. 5.7الإشارة اإ

جراءات أأخرى الاقرتاح:  َذف اجلزء  .ل يلزم اختاذ أأي اإ من القامئة بعد ادلورة  5.7سوف ُي 
 اخلامسة للجنة املعايري.

دراسة اس تقصائية بشأأن املعلومات الببليوغرافية الواردة يف جرائد الرباءات والفهارس احلالية املدرجة  6.7 زءاجل
 يف جرائد الرباءات أأو املنشورة بصورة مس تقةل واملشفوعة جبرائد الرباءات

 1990ن رشت النسخة احلالية يف عام 

ىل ادلراسة الا ST.11 املعايري ذات الصةل:   (10س تقصائية يف الفقرة )الإشارة اإ
ST.19  ىل ادلراسة الاس تقصائية يف الفقرة  (22)الإشارة اإ

 غري متاحة ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل: 
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 ابء اجملموعة: 

جراء حتديث اكمل لدلراسة متعة دجددا  يف دورهتا الرابعة اجمل املعايري جلنة وافقت  ملتظات:  عىل اإ
من  71ظمة )انظر الفقرة ليه حتديثات منتت الاس تقصائية 

 (.CWS/4BIS/16 الوثيقة

 .6.7 ينبغي حتديث اجلزء الاقرتاح: 

دراسة اس تقصائية بشأأن منح ونرش "شهادات امحلاية التمكيلية" فامي خيص املنتجات اللبية  7.7 اجلزء
 والصيدلنية النباتية أأو تقوق امللكية الصناعية املعادةل

 2002ن رشت النسخة احلالية يف عام 

 غري متاحة املعايري ذات الصةل: 

 غري متاحة ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل: 

 ابء اجملموعة: 

جراء حتديث اكمل لدلراسة متعة دجددا  يف دورهتا الرابعة اجمل املعايري جلنة وافقت  ملتظات:  عىل اإ
من  71الاس تقصائية تليه حتديثات منتظمة )انظر الفقرة 

 (.CWS/4BIS/16 الوثيقة

متديدات  ونرش الاس تبيان املنقح بشأأن منح 7جلزء املعنية ابوأأعدت فرقة العمل 
وتعمتده. )انظر املعايري جلنة امللكية الصناعية ليك تنظر فيه تامية 
  (.CWS/5/13 الوثيقة

ذا وافقت  الاقرتاح:  ليه أأعله، املعايري جلنة اإ  ينبغي للمكت  ادلويلف عىل الاس تبيان املشار اإ

  صدار تعممي يدعو عداد واإ  ؛اس تكامل الاس تبيان صناعية اإىلماكت  امللكية ال فيه اإ

  عداد تقريرو  عن ادلراسة الاس تقصائية؛ اإ

  وتوافق عليه يف دورهتا املقبةلاملعايري جلنة ث من دليل الويبو لتنظر فيه حد  امل   7.7نرش اجلزء و 

جراءات دراسة اس تقصائية بشأأن اإجراءات الإيداع  8.7 اجلزء ومتللبات الإيداع فضل  عن وسائل ادلراسة واإ
 النرش فامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية

ىل احملفوظات(  مل يعد موجودا  ال ن يف دليل الويبو )ن قل اإ

 غري متاحة املعايري ذات الصةل: 

 غري متاحة ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل: 
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 دال اجملموعة: 

 للغايةاملعلومات قدمية  ملتظات: 

ذف ، 2016يف ديسمرب  ىل احملمن دليل الويبو ون   8.7اجلزء ح   فوظات قل اإ

جراءات أأخرى.  الاقرتاح:  َذف ل يلزم اختاذ أأي اإ ادلورة من القامئة بعد  8.7اجلزء سوف ُي 
 .اخلامسة للجنة املعايري

 ةيف ماكت  امللكية الصناعي الاستشهاددراسة اس تقصائية بشأأن ممارسات  9.7 اجلزء

 2008ن رشت النسخة احلالية )الأوىل( يف ديسمرب 

 ST.14 املعايري ذات الصةل: 

 غري متاحة ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل: 

 أألف اجملموعة: 

 .تتضمن هذه ادلراسة الاس تقصائية معلومات هامة ول تتلل  بعد التحديث ملتظات: 

بقاء اجلزء الاقرتاح:   عايري.ملجلنة اوحتديثه بناء عىل طل  ل الويبو يف دلي 9.7 ينبغي اإ

دراسة اس تقصائية بشأأن ممارسات ماكت  امللكية الصناعية فامي يتعلق ابلرموز املس تخدمة لأغراض  10.7 اجلزء
 داخلية أأو اس تخدام فردي

 2009ن رشت النسخة احلالية )الأوىل( يف يناير 

 ST.80و ST.60و ST.6و ST.13و ST.16و ST.10/C املعايري ذات الصةل: 

 6.2.7 اجلزء ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل: 

 أألف اجملموعة: 

؛ بعد تتضمن هذه ادلراسة الاس تقصائية معلومات هامة ول تتلل  التحديث ملتظات: 
 6.2.7 وتشمل ادلراسة الاس تقصائية بشأأن ترقمي الللبات وطلبات الأولوية )اجلزء

 .هذه ادلراسة بصورة جزئية ل تشمل امللبوعات/املنتدايت ( نلاق7.2.7 واجلزء

بقاء اجلزء الاقرتاح:   عايري.املجلنة ل الويبو وحتديثه بناء عىل طل  يف دلي 10.7 ينبغي اإ

 والرتوجي هل ST.22دراسة اس تقصائية بشأأن تنفيذ معيار الويبو  11.7 اجلزء

 2012ن رشت النسخة احلالية )الأوىل( يف يونيو 
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 ST.22 ايري ذات الصةل: املع

 غري متاحة ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل: 

 أألف اجملموعة: 

 .بعد تتضمن هذه ادلراسة الاس تقصائية معلومات هامة ول تتلل  التحديث ملتظات: 

بقاء اجلزء الاقرتاح:   عايري.املجلنة ل الويبو وحتديثه بناء عىل طل  يف دلي 11.7 ينبغي اإ

 اس تخدام معايري الويبو بشأأندراسة اس تقصائية  12.7اجلزء 

 املعايري بعد ادلورة اخلامسة للجنة 2017من املقرر نرش ادلراسة الاس تقصائية يف عام 

 مجيع املعايري املعايري ذات الصةل: 

 غري متاحة ادلراسات الاس تقصائية ذات الصةل: 

 ابء اجملموعة: 

 .مةهمائية معلومات تتضمن هذه ادلراسة الاس تقصسوف  ملتظات: 

ن ت نرش هذه ادلراسة الاس تقصائية، ينبغي حتديث  الاقرتاح:  بناء عىل طل   12.7 اجلزءما اإ
 ماكت  امللكية الصناعية.

 املرفق الثاين[ ييل ذكل]
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 من دليل الويبو 7خطة العمل املؤقتة اخلاصة بتحديث ادلراسات الاس تقصائية املنشورة يف اجلزء 

 من دليل الويبو 7الاقرتاح املتعلق خبطة العمل املؤقتة اخلاصة مبهمة احلفظ والتحديث املتواصلني للجزء هذه الوثيقة تضمن ت 
 .احلالية لوثيقةلاملقرتحة للك من ادلراسات الاس تقصائية يف املرفق الأول  الإجراءات. وترد (50)املهمة رمق 

 املقرتحة حبسب لك دراسة اس تقصائية جراءاتالإ 

 ي""عرض توارخي التقومي امليالد 1.7اجلزء 

 عداد اس تبيان بشأأن عرض  7الالامتس من فرقة العمل املعنية ابجلزء  (2018، املعايري )ادلورة السادسة للجنة اإ
 لتوارخي؛ا

 طلب حتديث ادلراسة الاس تقصائية؛و  ،س تبيانالااملوافقة عىل و  (2019، املعايري )ادلورة السابعة للجنة 

  املوافقة عىل نرش النسخة و  علامً بنتاجئ ادلراسة الاس تقصائية، ةالإحاطو  (2020، املعايري )ادلورة الثامنة للجنة
 .احملدثة من ادلراسة يف دليل الويبو

 

 عرض أأرقام الطلبات"" 1.2.7اجلزء 

 ىل  1.2.7املوافقة عىل نقل اجلزء  (2017، املعايري )ادلورة اخلامسة للجنة ىل احملفوظات بعد نقل املعلومات اإ اإ
 .7.2.7و 6.2.7اجلزأأين 

امي خيص دراسة اس تقصائية بشأأن أأنظمة الرتقمي املس تخدمة أأو املزمع اس تخداهما يف ماكتب امللكية الصناعية ف" 2.2.7اجلزء 
 "الطلبات والواثئق املنشورة واحلقوق املسجةل

 عداد اس تبيان بشأأن أأرقام النرش  7الالامتس من فرقة العمل املعنية ابجلزء  (2017، املعايري )ادلورة اخلامسة للجنة اإ
 والتسجيل؛

 جراء ادلراسة الاس   (2018، املعايري )ادلورة السادسة للجنة  تقصائية؛واملوافقة عىل الاس تبيان، وطلب اإ

 والإحاطة علامً بنتاجئ ادلراسة الاس تقصائية، واملوافقة عىل نرش ادلراسة  (2019، املعايري )ادلورة السابعة للجنة
ىل  2.2.7الاس تقصائية اجلديدة يف دليل الويبو، واملوافقة عىل نقل اجلزء  اإ

 احملفوظات.

 "2000ع تنفيذها فامي خيص حلول عام أأنظمة الرتقمي وصيغ التوارخي املس تحدثة أأو املزم" 3.2.7اجلزء 

 ىل احملفوظات عقب حتديث اجلزء  3.2.7عىل نقل اجلزء  املوافقة (2020، املعايري )ادلورة الثامنة للجنة  .1.7اإ

 "دراسة اس تقصائية بشأأن عرض أأرقام طلبات الأولوية" 4.2.7اجلزء 

 دث ابنتظام؛  ُيح
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 عالن  (2017، املعايري )ادلورة اخلامسة للجنة جراؤها خالل العام التايل؛واإ  حتديث ادلراسة الاس تقصائية املزمع اإ

 ن وجدت. (2018، املعايري )ادلورة السادسة للجنة  والإحاطة علامً ابلتعديالت، اإ
 

 "دراسة اس تقصائية بشأأن أأنظمة ترقمي الطلبات" 5.2.7اجلزء 

 جراء معليات حتديث. ل حاجة  للتحديث حىت الآن. وقد تطلب جلنة املعايري اإ

 "املامرسات احلالية –ترقمي الطلبات وطلبات الأولوية " 6.2.7اجلزء 
 "املامرسات السابقة –ترقمي الطلبات وطلبات الأولوية " 7.2.7اجلزء 

 داثن ابنتظام  ؛ُيح

 (، والإحاطة علامً 7.2.7امً بنتاجئ ادلراسة الاس تقصائية )اجلزء والإحاطة عل (2017، املعايري )ادلورة اخلامسة للجنة
 (؛6.2.7ابلتعديالت )اجلزء 

  ،جراؤها خالل العام التايل؛2020)ادلورة الثامنة للجنة املعايري عالن حتديث ادلراسات الاس تقصائية املزمع اإ  ( واإ

 ن وجدت2021التاسعة للجنة،  )ادلورة  .( والإحاطة علامً ابلتعديالت، اإ

 "أأمثةل لواثئق الرباءات وأأنواعها" 3.7اجلزء 

 دث ابنتظام؛  ُيح

  عالن  (2018، املعايري للجنة السادسة)ادلورة جراؤها خالل العام التايل؛ حتديثواإ  ادلراسة الاس تقصائية املزمع اإ

 ن وجدت. (2019، املعايري ة للجنةبع)ادلورة السا  والإحاطة علامً ابلتعديالت، اإ

جراءات التصحيح" 4.7اجلزء   "اإ

 .جراء معليات حتديث  ل حاجة للتحديث حىت الآن. وقد تطلب جلنة املعايري اإ

 "اخلصائص املادية لواثئق الرباءات" 5.7اجلزء 

 .يف احملفوظات 

 "…دراسة اس تقصائية بشأأن املعلومات الببليوغرافية الواردة يف جرائد الرباءات " 6.7اجلزء 

 مراجعة الاس تبيان؛ 7( الالامتس من فرقة العمل املعنية ابجلزء 2019يري، )ادلورة السابعة للجنة املعا 

  ،جراء ادلراسة الاس تقصائية؛2020)ادلورة الثامنة للجنة املعايري  ( واملوافقة عىل الاس تبيان، واملطالبة ابإ

  ،واملوافقة عىل النرش يف دليل ( الإحاطة علامً بنتاجئ ادلراسة الاس تقصائية 2021)ادلورة التاسعة للجنة املعايري
 الويبو.
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 "…دراسة اس تقصائية بشأأن منح ونرش "شهادات امحلاية التمكيلية"" 7.7اجلزء 

  ،جراء ادلراسة الاس تقصائية؛2017)ادلورة اخلامسة للجنة املعايري  ( املوافقة عىل الاس تبيان، واملطالبة ابإ

  ،ادلراسة الاس تقصائية واملوافقة عىل نرش ادلراسة  ( والإحاطة علامً بنتاجئ2018)ادلورة السادسة للجنة
ثة يف دليل الويبو؛ ححدَّ  الاس تقصائية امل

  ،جراؤها خالل العام التايل.2021)ادلورة التاسعة للجنة عالن حتديث ادلراسة الاس تقصائية املزمع اإ  ( واإ

جراءات الإيداع ومتطلبات الإيداع فضاًل عن " 8.7اجلزء  جراءات النرش دراسة اس تقصائية بشأأن اإ وسائل ادلراسة واإ
 "يتعلق ابلتصاممي الصناعية فامي

 احملفوظات. يف 

 "يف ماكتب امللكية الصناعية الاستشهاددراسة اس تقصائية بشأأن ممارسات " 9.7اجلزء 

 جراء معليات حتديث.املجلنة جة للتحديث حىت الآن. وقد تطلب  حال  عايري اإ

رسات ماكتب امللكية الصناعية فامي يتعلق ابلرموز املس تخدمة لأغراض داخلية دراسة اس تقصائية بشأأن مما" 10.7اجلزء 
 "اس تخدام فردي أأو

 جراء معليات حتديث.املجلنة جة للتحديث حىت الآن. وقد تطلب ل حا  عايري اإ

 "والرتوجي هل ST.22دراسة اس تقصائية بشأأن تنفيذ معيار الويبو " 11.7اجلزء 

 جراء معليات حتديث.املجلنة د تطلب جة للتحديث حىت الآن. وقل حا  عايري اإ

 "دراسة اس تقصائية بشأأن اس تخدام معايري الويبو" 12.7اجلزء 

  ،( الإحاطة علامً بنتاجئ ادلراسة الاس تقصائية، واملوافقة عىل نرش ادلراسة 2017)ادلورة اخلامسة للجنة املعايري
 (CWS/5/2الاس تقصائية اجلديدة يف دليل الويبو )انظر الوثيقة 
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جراءات  املقرتحة اجلدول الزمين لالإ

 يتضمن اجلدول أأدانه صورة أأقل تفصياًل للمعلومات املقدمة يف القامئة أأعاله:

ادلورة  بعد 

 اخلامسة

2017 

ادلورة  بعد

 السادسة

2018 

ادلورة  بعد

 ةبعالسا

2019 

ادلورة  بعد

 ثامنةال 

2020 

 بعد

 التاسعةادلورة 

2021 

  نرش حتديث اس تبيان  1.7اجلزء 

     احلفظ 1.2.7اجلزء 

   نرش حتديث اس تبيان 2.2.7اجلزء 

  احلفظ    3.2.7اجلزء 

 حتديث    حتديث/ نرش 4.2.7اجلزء 

 يف الوقت املناسباملعايري جلنة لمتةل ال ي س تطلاها التحديثات احمل  5.2.7اجلزء 

  نرش/ حتديث    6.2.7اجلزء 

  نرش/ حتديث   نرش 7.2.7اجلزء 

    نرش/ حتديث  3.7اجلزء 

 يف الوقت املناسباملعايري جلنة تحديثات احمللمتةل ال ي س تطلاها ال  4.7اجلزء 

ىل احملفوظات 5.7اجلزء  حقل اإ  ن

 نرش حتديث اس تبيان   6.7اجلزء 

 حتديث   نرش حتديث 7.7اجلزء 

ىل احملفوظات 8.7اجلزء  حقل اإ  ن

 يف الوقت املناسباملعايري جلنة تحديثات احمللمتةل ال ي س تطلاها ال  9.7اجلزء 

 يف الوقت املناسباملعايري جلنة تحديثات احمللمتةل ال ي س تطلاها ال  10.7اجلزء 

 يف الوقت املناسباملعايري جلنة تحديثات احمللمتةل ال ي س تطلاها ال  11.7اجلزء 

 حتديثات خمصصة عند الطلب نرش 12.7اجلزء 

 

ىل ادلورة السادسة( 2018-2017الإجراءات اخلاصة بعام   )من ادلورة اخلامسة اإ

 7جلزء املعنية اب فرقة العمل 

o عداد املعايري،  جلنة رشط موافقة ، اس تبيان بشأأن ترقمي الواثئق املنشورة واحلقوق املسجةل مرشوعاإ
ىل اجلزء  استناداً   .دورهتا السادسة عليه يفتوافق و  يك تنظر فيه جلنة املعايريوتقدميه  ،2.2.7اإ

  حامية امللكية الصناعية"متديدات "اس تبيان بشأأن منح ونرش  7.7اجلزء 
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o  ىل ادعوة ماكتب امللكية ال اخلاصة بلمتديدات حامية امللكية لرد عىل ادلراسة الاس تقصائية صناعية اإ
 ،(7.7)اجلزء  الصناعية

o ،مجع الردود 

o  عداد اجلزء ح  7.7اإ  يف دورهتا املقبةل.وافق عليه وتاملعايري جلنة ويبو لتنظر فيه ح من دليل النقَّ امل

  اجلديد "دراسة اس تقصائية بشأأن اس تخدام معايري الويبو". 12.7نرش اجلزء 

  ىل حتديث صناعية دعوة ماكتب امللكية ال "دراسة اس تقصائية بشأأن عرض أأرقام  4.2.7يف اجلزء مشاراكهتا الواردة اإ
 لأولوية".اطلبات 

  ىل احمل 1.2.7ء نقل اجلز يف )تغيري  6.2.7جلزء اب ST.10/Cالاس تعاضة عن الإشارة الواردة يف املعيار و فوظاتاإ
 .(الصياغة

 والوثيقة[الثاين ]هناية املرفق 
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