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 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 اخلامسةالدورة 
 2017يونيو  2مايو اإىل  29جنيف، من 

 
 

 توحيد أمساء املودعني

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 مقدمة

م  .1  حاليا  . وتواجه صناعيةاللكية ال معلومات مسأأةل ذات أأمهية قصوى يف جممتع أأسامء الودعني توحيد الحظ أأن من ال
قدموماكتب اللكية الصناعية و   ودعنيالأأسامء  تنس يقصعوابت كبرية تتعلق بعدم  هاومس تخدمو صناعية معلومات اللكية ال  مم

قلميية ودولية، حيحمافلأأن هناك عدة  أأيضا  من المالحظ يف طلبات الرباءات. و  هذه اجلهود  تنظميأأحصاب الصلحة فهيا او  ، اإ
رحت مسأأةل . وذلكل زايدة كفاءهتاو  م أأسامء توحيد طم اكتب اللكية امخلسة وغريها من ماكتب العىل جدو  أأعام   ودعنيال
 صناعية.يف اجامتعات مس تخديم معلومات اللكية ال وتمناقَش ؛ صناعيةال 

م أأسامء حلقة معل بشأأن توحيد   ودعنيال

درا .2 مجيع أأحصاب الصلحة اليت يواهجها  لصعوابتل ومراعاة   ودعنيالأأسامء  توحيدلأمهية الكتب ادلويل للويبو اك  من اإ
)الشار  "أأسامء الودعنيبشأأن توحيد حلقة معل معايري الويبو " للويبو م الكتب ادلويلهذا التوحيد، نظ  عدم وجود  بسبب

لهيا فامي ييل ابمس "حلقة العمل"(  صدار التعممي اإ العمل يف  حلقةقدت . وعم 2016يونيو  8 بتارخي C. CWS 71من خال  اإ
: التايليف العنوان الإلكرتوين الويبو العمل عىل موقع حلقة زيد من العلومات عن يوجد م. و 2016سبمترب  5جنيف يف 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=40784. 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=40784
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=40784
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 :ميثلون املنظامت التالية مثانية وعرشون مشاراكً �لقة العمل وحرض  .3

لرباءات أ�ملاين ل كتبمكتب ٔأسرتاليا للملكية الفكرية، امل  ،مكتب الرباءات ا�منساويصناعية: ماكتب امللكية ال  •
 املكتب أ�ورويب للرباءات ،)EAPO( املكتب أ�ورويب ا�ٓس�يوي للرباءات ،)DPMA( والعالمات الت�ارية

)EPO(،  مكتب اليا�ن للرباءات الصناعية يف فر�سا،املعهد الوطين للملكية )JPO(،  لملكية ل الكوري كتب امل
لرباءات ل إالس�باين كتبامل  )،Rospatent( ا�ا�رة �حتادية الروس�ية للملكية الفكرية ،)KIPO( الفكرية

 ؛)USPTO، ومكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�ارية ()OEPM( والعالمات الت�ارية

مجمو�ة مس�ت�ديم ، )PDG( مجمو�ة العمل امللكفة بو�ئق الرباءات: املعنية مبعايري الويبو مراقبون يف اللجنة •
 ؛)PatComالت�ارية يف جمال الرباءات ( ا�مو�ة أ�وروبية املعنية �خلدمات، )PIUGمعلومات الرباءات (

رشكة  ، فيليبس، س�ميزن،)OECD( منظامت ورشاكت ٔأخرى: منظمة التعاون والتمنية يف امليدان �قتصادي •
ومسون رويرتز، فزي اكرلرسوه، رجيميبو، فريفيو ت، س�ينرتدوك، رشكة ٕا�سرتا�ت ٕانفورميشنما�يسرت احملدودة، 

 لونة.س�ر  ر�سريش

ٔأسامء  تنس�يقبعدم علقة الصعو�ت املتوا�ة اجلهود املبذو� مل وتنظمي �رتيبرئييس حللقة العمل هو واكن الهدف ال .4
وماكتب  ةصناعيامللكية ال اليت يوا�ها مس�ت�دمو معلومات  تيف طلبات الرباءات. و�قش املشار�ون املش�ود�ني امل

 ؤأولو�ت توحيد ٔأسامءاملود�ني الرئيس�ية املتعلقة بأٔسامء سائل معلومات الرباءات، و�ددوا امل  ومقدمامللكية الصناعية و 
 .�ىل حتسني الوضع مجيع ٔأحصاب املصل�ة للعمل معاً بني ٕاطار التعاون املمكن  ، و�قشوا ٔأيضاً املود�ني

 :بعدم توحيد أ�سامءف� يتعلق يف �لقة العمل  تددِّ الرئيس�ية اليت �ُ  ف� ييل املسائلو  .5

 متسقة بطريقةٔأسامء املود�ني فهيا معلومات  تُعَرضمل اليت البيا�ت  خضمة من مجمو�ات احلا�ة ٕاىل التعامل مع )أٔ  (
 ؛ٕاخل، الوا�د المسلاس�ت�دام ٔأشاكل خمتلفة ٔأو �سبب ، مطبعية�سبب ٔأخطاء 

 ة �ٔ�سامء؛علقاملتصناعية بتوجيه املود�ني �شأٔن أ�مور ماكتب امللكية ال �دم قيام و  )ب (

 تغيري امللكية؛معليات عن صعو�ت اسرت�اع معلومات و  )ج (

 أ�سامء بلغات خمتلفة؛علقة �كتابة واملسائل املت�ري املتسقة  احلريفنقل ل انتاجئ و  )د (

 .تلفةا� ب�ان ال يف أ�سامء  كتابةواختالف طريقة  )ه (

 للمش�ت املتعلقة بأٔسامء املود�ني: اليت مت التوصل ٕا�هيا يف �لقة العمل احللول املمكنةف� ييل و  .6

" ف� املنبعيف ودة اجل" حتسني�ىل صناعية تقدمي توصيات �سا�د ماكتب امللكية ال من ٔأ�ل وضع معيار للويبو  )أٔ  (
 ؛املود�نييتعلق بأٔسامء 

 املعنيةتوفري منتدى مجليع أ�طراف من ٔأ�ل ٕا�شاء �مة وفرقة معل حتت مظ� اللجنة املعنية مبعايري الويبو  )ب (
 ؛ٔأسامء املود�نيملناقشة أ�ولو�ت وس�بل التغلب �ىل الصعو�ت املتعلقة بتوحيد 



CWS/5/14 
3 
 
 

ُ  القياس�يةاملود�ني تبادل ٔأسامء  )ج ( مقاب� يف حقول ، مع ٕاضافة صناعيةماكتب امللكية ال حتددها قة اليت نس� أٔو امل
 قوا�د بيا�ت الرباءات؛

ٔأن من صناعية ماكتب امللكية ال صناعية من ٔأ�ل متكني لملكية ال ل الوطنية ترشيعات ال  �ىلتغيريات ٕاد�ال  )د (
مةيف مجيع الطلبات المس املُوِدع طلب اس�ت�دام شلك وا�د ت  ؛املُوِدع نفسهمن  املُقد�

من س�ياسات  ذ� �ريٕانفاذ ) و مثالً  الرسومعند دفع (معلومات تغيري امللكية بتقدمي  ٔأحصاب احلقوقٕالزام  )ه (
 ؛�ىل الصعيد الوطيناملود�ني، وذ� البيا�ت املتعلقة بأٔسامء جودة 

 ؛يف ٕاطار معاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتاملود�ني سامء احلريف �ٔ النقل  تناول )و (

 يف وىل، �ىل ٔأن �كون اخلطوة ا�ٔ العامل ملودعي طلبات الرباءات�ىل مس�توى  ةفريد ةرمقي تعريف ٔأداة ٕاجياد )ز (
 .اهباملش�ت اليت قد �رتبط و التعريف  ٔ�دواتاحملمت�  فائدةالٕاجراء دراسة عن ذ� يه 

. املعنيةمة ٕاىل أ�مام ونقطة انطالق جيدة للتعاون بني مجيع أ�طراف �واتفق املشار�ون �ىل ٔأن �لقة العمل خطوة  .7
املعنية ؤأعربوا عن تقد�رمه البالغ ملشاركة املكتب ا�ويل والزتامه، ورحبوا مببادرته الرامية ٕاىل عرض املسأٔ� �ىل اللجنة 

 .يف دورهتا اخلامسةمبعايري الويبو 

2B ٔأسامء املود�نيتوحيد  عندراسة 

واحللول املاث� الرئيس�ية  توحتديد املش�صناعية و�ئق امللكية ال  يفاملود�ني بتوحيد ٔأسامء علق لت�ليل الوضع املت .8
"ا�راسة")  ييل �مسف�  اشار ٕا�هي(�ُ ٔأسامء املود�ني اليت مت التوصل ٕا�هيا حىت ا�ٓن، ٔأ�د املكتب ا�ويل دراسة عن توحيد 

 .. و�رد ا�راسة يف مرفق هذه الوثيقةلجنة املعنية مبعايري الويبوال ا نظر فهيت ليك 

3Bأ�خرىاجلديدة املقرت�ة وإالجراءات  ةاملهم 

 املعايري  ٕاطار جلنة�مة �ديدة يفرضورة وجود  ،ٔأ�اله 5شري يف الفقرة كام أ� ، �لقة العمليف  املشار�ون الحظ .9
ذه قيام هبٕا�شاء فرقة معل �ديدة لل  املعايري جلنة�ل�س من �ىل  واووافقٔأسامء املود�ني، ملسائل املتعلقة بتوحيد ا لتناول
 .املهمة

لوصف املعنية مبعايري الويبو ��مة �ديدة يف �ر�مج معل اللجنة  اس�ت�داثقرتح توصيات �لقة العمل، يُ ب  ومعالً  .10
 :التايل

ف� يتعلق بأٔسامء حتسني" اجلودة يف املنبع" وضع معيار للويبو �سا�د ماكتب امللكية الصناعية �ىل القيام مبا ييل بنية "
 :املود�ني

 تاملش��شأٔن و تعريف املُود�ني  ٔ�دواتماكتب امللكية الصناعية ٕاجراء دراسة اس�تقصائية �شأٔن اس�ت�دام  "1"
 ذ�،اليت قد �رتبط ب
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وعرضه صناعية يف و�ئق امللكية ال املود�ني الرامية ٕاىل توحيد ٔأسامء س�تقبلية اقرتاح �شأٔن إالجراءات امل ٕا�داد و  "2"
 "للنظر فيه.املعنية مبعايري الويبو �ىل اللجنة 

مطالبة ملهمة اجلديدة املقرت�ة، و للقيام �أ�سامء) وحيد ٕا�شاء فرقة معل �ديدة (فرقة العمل املعنية بت قرتح ٔأيضاً ويُ  .11
 مبا ييل: فرقة العمل هذه

نظر فيه ت ل عايري امل وتقدميه ٕاىل جلنة ،ٔأ�اله "1" 10يف الفقرة ذ�ورة امل ئية�س�تقصاا�راسة ٕا�داد اس�تبيان ٕالجراء  )أٔ  (
 يف دورهتا القادمة (السادسة)؛

عايري امل نتاجئ ا�راسة �س�تقصائية، وعرضه �ىل جلنةبناًء �ىل خرى، ا�ٔ جراءات الٕ �اخلاص ٕا�داد �قرتاح و  )ب (
 .2019نظر فيه يف دورهتا السابعة املقرر عقدها يف �ام ت ل 

مدعوة ٕاىل  الويبو عايرياملعنية مب لجنةال ٕان  .12
 ما ييل:

مبضمون هذه  إال�اطة �لامً  (ٔأ)
 ؛ومرفقها الوثيقة

 اس�ت�داثيف  النظر والبّت و  (ب)
املهمة اجلديدة وٕا�شاء فرقة معل �ديدة �ىل النحو 

 ٔأ�اله؛ 11و 10يف الفقرتني  املشار ٕاليه

والنظر يف اجلدول الزمين املقرتح  (ج)
 .فيه ٔأ�اله والبّت  11يف الفقرة 

 
 

 [ييل ذ� املرفق]
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0Bدراسة �شأٔن توحيد ٔأسامء املود�ني 

 من ٕا�داد املكتب ا�ويل

1Bمقدمة ومعلومات ٔأساس�ية 

راد �زداد  .1 . وقد يف لك ٔأحناء العاملماكتب امللكية الصناعية  تنتجهااليت  هاامللكية الصناعية وو�ئق مكيات معلومات �ّطِ
املعلومات وحي� ال �كون . الصناعيةقوا�د بيا�ت معلومات امللكية  تقوم �لهيالتكنولوجيا اليت يف اصاحب ذ� تطور رسيع 

تقيمي احلافظة،  مثل –من املهام اليت يؤدهيا مس�ت�دمو معلومات الرباءات  داد صعوبة كثري�ز ، مو�دة مبا فيه الكفاية
 .والت�ليل إالحصايئ للبيا�ت

احلاليني صناعية حقوق امللكية ال ٔأحصاب عن الطلبات و ُمودعي عن  هبا دة ودقيقة وموثوقو�� ووجود معلومات مُ  .2
�سا�د الرشاكت �ىل اختاذ قرارات اسرتاتيجية، مثل حتديد املنافسني  سوفو �سهيًال �بريًا ل الت�ليل إالحصايئ سهّ�ُ سوف 

. و�� فٕان هذه املسأٔ� �مة �متع امللكية ارشكة مصناعية اخلاصة � ية ال ورشاكء أ�عامل احملمتلني ٔأو تقيمي حمفظة امللك 
 .الطلباتودعي ومُ صناعية بأٔمك�، ال س�� مس�ت�ديم معلومات امللكية ال صناعية ال 

 :املسائلحتت مظ� توحيد أ�سامء، يناقش ٔأحصاب املصل�ة طائفة واسعة من و  .3

أ�سامء ٔأو النقل  برتمجةمسائل تتعلق بات املنشورة ٔأو ل يف الط طبعية تصحيح أ�خطاء امل مثل مشالك تقنية،  •
 ؛الصويت حلروفها

نقل �سجيل معليات وا�د فقط للك ٔأرسة �راءات ٔأو احلا�ة ٕاىل ُمتناَزل � لرغبة يف وجود اكجوانب ٕاجرائية،  •
 ؛صناعيةحقوق امللكية ال 

سبب بعض ٔأحاكم الترشيعات الوطنية يف � ما رشكة  مسال" ٔأشاكل متنو�ةاس�ت�دام "قانونية، مثل  اعتبارات •
 .أ�قالمي املطلوب ٕانفاذ امحلاية فهيا

لت�اول ة، موارد �برية صناعيمعلومات امللكية ال  ومقدِّ ومُ  صناعية، ال س�� ماكتب امللكية ال املعنيةو�ستمثر أ�طراف  .4
من  لمود�نيلرموزًا املشار ٕا�هيا ٔأ�اله. فعىل سبيل املثال، ٔأد�ل املكتب الكوري للملكية الفكرية  املسائللتغلب �ىل بعض ا
ٔ�ش�اص الطبيعيني و�عتباريني �ىل ٔأساس رمق الضامن �ج�عي ٔأو الس�ل الوطين لٔ�ش�اص �عتباريني �ىل ا

 اتبعهطلب. ومثة هنج أٓخر  500أٔكرث من بقدمون تي ا��ن للمود�ني فريدة  اً تومسون رويرتز رموزرشكة صص خت، و التوايل
تطو�ر  ، ٔأال وهو)OECD( �لتعاون مع منظمة التعاون والتمنية يف امليدان �قتصادي) EPO(املكتب أ�ورويب للرباءات 

 ." لالمسقياس�يةالتباينات احملمت� واقرتاح صيغة " اكتشاف�رجميات قادرة �ىل 

ُطرحت مسأٔ� . و تنظمي هذه اجلهود وز�دة كفاءهتأأحصاب املصل�ة فهيا ية، حياول ، ٕاقلميية ودول حمافل�دة تو�د و  .5
يف  ش هذه املسأٔ�وتُناقَ  صناعية،ماكتب امللكية ال و�ريها من  )IP5( امخلسةاكتب امل�دول ٔأعامل  ٔأسامء املود�ني �ىلتوحيد 

 صناعية.اج��ات مس�ت�ديم معلومات امللكية ال 
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يف ٕاطار وذ�  صناعية،يف و�ئق امللكية ال املود�ني وطريقة كتا�هتا ت �ود لتوحيد ٔأسامء ذلبُ ٔأما يف الويبو، فقد  .6
 . ونتي�ة لهذه اجلهود، اعمتدت ا�ول أ�عضاء يف الويبو معيار الويبو(جلنة املعايري) الهيئات السابقة للجنة املعنية مبعايري الويبو

ST.20  يف  سامءا�ٔ طريقة مو�دة لرتتيب فضًال عن يف فهارس أ�سامء، �رد لٔ�سامء اليت  دعرض مو�� يدعو ٕاىل ا�ي
�سمرب دد�لت �زي النفاذ يف  ST.20 احلالية للمعيارنس�ة ٔأن ال من . و�ىل الرمغ صناعيةماكتب امللكية ال من ِقبل  الفهرس
�ىل فهارس  املقام أ�ول يفٔ�ن هذا املعيار �ركز  نظراً لكن . و مناس�بةال �زال فيه ، فٕان بعض التوصيات املقدمة 1993

ا�ٓن، فٕان بعض أ�حاكم واملراجع  انتشاراً أ�سامء املطبو�ة، اليت اكنت �املية وواسعة �نتشار يف ذ� الوقت ولكهنا ٔأقل 
 .نقيحها، وميكن ت قد عفاها الزمن

لقة بنظام معاهدة التعاون �شأٔن يف تقار�ره إالحصائية املتعاملود�ني لتوحيد أٔسامء  معليةاملكتب ا�ويل للويبو  كام طب�ق .7
نب البحث ا، ٕاىل �أ�سامء والعناو�نيف  ود�نيتشابه بني املتقد�ر ال  �ىل تبعةالطريقة امل قوم م مدريد. وتالرباءات ونظا

 ود�ني.امليف �ا� �بار للكامت الرئيس�ية �

. واكن الهدف الرئييس حللقة املود�ني م املكتب ا�ويل للويبو �لقة معل �شأٔن توحيد ٔأسامء، نظ� 2016سبمترب  ويف .8
صناعية سا�دة ماكتب امللكية ال مل وحتديد ا�ور ا�ي ميكن ٔأن تؤديه الويبو املود�ني العمل هو حتديد ٔأولو�ت توحيد ٔأسامء 
 .ؤأحصاب املصل�ة ا�ٓخر�ن يف هذه املهمة

2Bالنطاق وأ�هداف 

�ىل  و�ركز، بصفة �اصة،، صناعيةيف و�ئق امللكية ال  املود�نياملتعلق بتوحيد ٔأسامء  الوضعتلخص هذه ا�راسة  .9
ا�ور ا�ي ميكن ٔأن تؤديه الويبو يف هذه  حتّري يفالهدف �متثل واحللول اليت مت التوصل ٕا�هيا حىت ا�ٓن؛ و اث� امل تاملش�
 .العملية

. صناعيةمن حقوق امللكية ال ٔأخرى  ٔأنوا�اً  شملوال �  ،وتقترص هذه ا�راسة �ىل أ�سامء الواردة يف طلبات الرباءات .10
�ىل العالمات الت�ارية كذ� ق طب� يُ بعرض أ�سامء قد تتعلق  اس�تنتا�ات ما ميكن تطبيقه �ىل طلبات الرباءات من ٔأنبيد 
 .الصناعيةتصاممي وال 

3Bاملراجع 
 "ٕا�داد فهارس ٔأسامء لو�ئق الرباءات�شأٔن توصيات " ST.20 معيار الويبو )1

 2016سبمترب  5، جنيف، ٔأسامء املود�نيمعل معايري الويبو �شأٔن توحيد �لقة مواد  )2

�شأٔن ٔأسامء ) PDG( مو�ة العمل امللكفة بو�ئق الرباءاتالتابعة � )IMPACT( لت�أٔثريفرقة العمل املعنية �مواد  )3
 املود�ني

الرباءات، املكتب ٔأحصاب الرباءات: تنس�يق ٔأسامء منسقة عن ٕاحصاءات من ٔأ�ل ٔأساليب ٕانتاج البيا�ت  )4
 2006إالحصايئ للجام�ات أ�وروبية، املفوضية أ�وروبية، 

 ات،توزيع القطا�و ، ٔأساليب التقس�مي ٕاىل ٔأقالميأ�وروبية:  للجام�اتٕاحصاءات الرباءات يف املكتب إالحصايئ  )5
 2011وتنس�يق أ�سامء، املكتب إالحصايئ للجام�ات أ�وروبية، 

و�جتاهات احلالية"، مؤمتر ات املامرس –وتنس�يق أ�سامء  اتالهادف للرباء العرض"النقاش الرابعة تقر�ر جو�  )6
 2015 ،لرباءاتاملتعلقة � املعلومات�شأٔن املكتب أ�ورويب للرباءات 
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مللف العاملي لفرقة العمل املعنية �"، �ج�ع الثالث ٔأسامء املود�نياملكتب الكوري للملكية الفكرية، "توحيد  )7
)GDTF ،(2016 [عرض تقدميي] 

مللف لفرقة العمل املعنية �ج�ع الثالث �"، للُموِدع )، "امس مو�دKINPAالكورية للملكية الفكرية ( امجلعية )8
 ]تقدميي [عرض GDTF( ،2016العاملي (

�ج�ع الثالث لفرقة العمل  "ملخص ،امللكية الفكرية ٔأحصابامجلعية أ�مر�كية لقانون امللكية الفكرية ومجعية  )9
 [عرض تقدميي] 2016فقط"، عامل قطاع ا�ٔ �مللف العاملي ل عنيةامل 

املكتب عاجلة أ�سامء يف مل، "جوانب حمددة )EAPO( املكتب أ�ورويب ا�ٓس�يوي للرباءاتٔأندريه سكرتوف،  )10
 ]تقدميي [عرض 2016"، ملتقى الرشق �لغرب، أ�ورويب ا�ٓس�يوي للرباءات

 2015، روما، IPI-MasterClassاحملدودة، "ما دال� �مس؟"،  "ما�يسرترشكة "ستيفن أٓدمز،  )11
 ]تقدميي [عرض

تنس�يق ٔأسامء املود�ني من ، "امعة لوفان الاكثوليكية) جبECOOM(جويل اكال�رت، مركز رصد البحث والتطو�ر  )12

[عرض  2015، لرباءاتاملتعلقة � املعلومات�شأٔن مؤمتر املكتب أ�ورويب للرباءات بحث"، ال نتاجئ ٔأ�ل حتسني 
 تقدميي]

4Bٔأحصاب املصل�ة والصعو�ت اليت يوا�وهنا 

8Bمعلومات الرباءات ومس�ت�دم 

توضيح حتليل مكيات هائ� من البيا�ت. وف� ييل  قطاع أ�عامليف صناعية �ام ٕادارات امللكية ال من  يتطلب كثري .11
 هذه العمليات:املود�ني وامللكية يف معلومات ٔ�مهية 

" املُعيقة"الرباءة ة مع الرشكة اليت مت� لت�ديد العالق�مة امللكية  معلومات – الترصف" حرية"�شأٔن  بحثال  •
 .للمقاضاةتقيمي ا�اطر ٔأو �س�تعداد  وأٔ لبدء مفاوضات الرتخيص 

(حيث قد �كون  ما رشكةمعلومات ملكية اكم� ٔأمر �لغ أ�مهية لت�ليل حمفظة �راءات  وجود – تحتليل الرشاك •
 �ٓالف).�رباءات ال�دد 

شمل اليت قد � و مقارنة حمافظ الرباءات (ٔأو ٔأجزاء مهنا) مع ت� اليت ميلكها ٔأ�د منافيس الرشكة  – احملافظمقارنة  •
 .احملافظحتديد نطاق �لغة يف علومات امللكية ٔأمهية وملرباءات. الٔأرس من الف ا�ٓ 

�شاط �سجيل عيلها  "يبدو"هو حتديد الكيفية اليت  التكنولوجياحتديد واقع من  الغرض – االتكنولوجي واقع •
 .املود�نيالسؤال الثاين يف معلومات ٕا�ابة مكن �و معني. �كنولو� يف جمال ومعرفة َمْن النشط رباءات ال

حتديد صاحب  وحي� حياولون الرباءة. صاحبحتديد �ىل س�ت�ديم معلومات الرباءات مل �ه�م أ�سايس ينصب و  .12
املود�ني ٔأسامء  �كونٔأن  أ�عامل قطاعود ي. و املود�نيسامء أٔ مغوض مهنا ، ون صعو�ت كثريةوا�ي، وقت معنييف ما �راءة 

 .�شلك حصيح، ومكتوبة مو�دةو ، صناعية: قاب� للمتيزي �ىل حنو فريديف و�ئق امللكية ال 
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 :حتليل الرباءاتي�ة نت يف تؤ�ر العوامل التالية و  .13

 .الرشكة أ�ممتلكها رباءات اليت ال�دد �شملها يف الغالب ال  تابعةال رشاكت ال ملس�� �مس ارباءات ال •

 .ودع وا�دم مسالأٔشاكل خمتلفة قد حتتوي و�ئق الرباءات �ىل  •

 .أٔرسة �راءات وا�دةيف  متناَزل هلأٔسامء خمتلفة للمُ  تو�دقد  •

 .نة ا�تلفة)(ل�ول املعيّ  متعدد�نود�ني مقد حيتوي طلب دويل وا�د �ىل  •

  .املودعامس يف  خطأٔ ٕاماليئقد يو�د  •

 .ل �ٔ�نه امس املُتنازَ  امس ا�رتعقد يظهر  •

9Bماكتب الرباءات 

من من شأٔهنا ٔأن �زيد  ٕاجياد �لولاملود�ني، وحتاول التنس�يق يف ٔأسامء الفتقار ٕاىل �صناعية ماكتب امللكية ال  تقر .14
 .صادر البيا�ت أ�خرىمب واالتصالاس�ت�دام البيا�ت  قابلية

 �الباً ن ٔأحاكم الترشيعات الوطنية �ٔ مت"، دِّ "كام قُ ٔأسامء املود�ني معلومات صناعية من ماكتب امللكية ال كثري نرش ي و  .15
رسوم ٕاضافية. وهذا مينع  دفع �ىلذ� قد ينطوي و تصحيح البيا�ت الببليوغرافية، ل ٕاجراء ٔأن يت�ذ املودع شرتط � ما 

 :منصناعية مللكية ال ماكتب ا

 ،املود�نيال لٔ�خطاء، ال س�� أ�خطاء املطبعية يف ٔأسامء فعّ التصحيح ال  •

 ،.")I.B.M" مقابل "IBM(" املودع الوا�داس�ت�دام هتجئة ٕامالئية وا�دة المس  •

 ،املود�نئأسامء يف  0F1"املتسقة ٕاىل أ�شاكل القانونية و�ريها من "أ�جزاء �ري املهمةشارة االٕ  •

 .املود�ني �ىل حنو متسقاس�ت�دام �ختصارات يف ٔأسامء  •

مكتب لغات العمل يف ٔأو ٔأكرث من أ�سامء أ�جنبية بلغة �شأٔن كتابة توصيات �فتقار ٕاىل مثة عقبة ٔأخرى �متثل يف و  .16
الواردة يف الطلبات اليت ) لعنارص البيا�ت الببليوغرافية �ادةً  نلكزييةاالٕ اللغة �رجامت (ٕاىل امللكية الصناعية و�شأٔن تقدمي 

م الطلب عن قد� يُ حي�  ٔأكرث تعقيداً يصبح الوضع ٕان بل لبيا�ت. صناعية بغرض التبادل ا�ويل ل تنرشها ماكتب امللكية ال 
1F.معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات)نظام (مثل  حامية امللكية الفكريةمن ٔأنظمة طريق نظام ٕاقلميي ٔأو دويل 

2 

 :، مثلاملود�نيمجمو�ة من الصعو�ت التقنية املتعلقة بأٔسامء  صناعيةية ال توا�ه ماكتب امللك كام  .17

 ،إالد�ال اتاس��رات شاشحقول قا�دة البيا�ت ٔأو تتسع لها طوي�، اليت ال ال املود�نئأسامء  •

 ،اخلاصةحرف �ريها من ا�ٔ و  ةالتشكيل التالف�المات  •

يف أ�جبدية " P"حلرف  UTF 8hexيف �رمزي  0620مثل الرمز " (الوا�دتلفة لٔ�حرف "ذات املظهر ا� رموز ال •
 ،)لالتيينا "P"حلرف  UTF 8hexيف �رمزي  0050الرمز الكرييلية و 

                                                
 .)1993(د�سمرب  ST.20من معيار الويبو  13انظر الفقرة  1
وحيد ٔأسامء سكريتوف، ٔأندري "جوانب حمددة ملعاجلة أ�سامء يف املكتب أ�ورويب ا�ٓس�يوي للرباءات"، عرض تقدميي يف �لقة معل معايري الويبو �شأٔن ت 2

 ]2املود�ني [
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10Bمعلومات الرباءات ومقدم 

اخلاصة مبودعي الرباءات  املعلوماتلت�ديث موارد �برية م معلومات الرباءات �كرس اجلهات الت�ارية اليت تُقدِّ  .18
اخلاصة بأٔسامء "اخلام" ا�ي يوا�هم يف اخنفاض جودة املعلومات الت�دي الرئييس و�مكن . بأٔول ؤأحصاب احلقوق ٔأوالً 

�راءة يف  11 000تُعاجل، ٔأْي مبعدل يف املائة من الرباءات اليت  20يلزم ٕاجراء تصويب ٔأو مراجعة لبيا�ت حنو ٕاذ . املود�ني
 " ملزيد من املعلومات.)تومسون رويرتز. (انظر "احللول القامئة/�رشيةقمية فكرية ٕاضافة مما يتطلب أ�س�بوع، 

11Bامللخص و�س�تنتا�ات 

 .ملس�ت�ديم معلومات الرباءات حتد�ً املود�ني �دم توحيد ٔأسامء منذ زمن طويل، ميثل  .19

موارد �برية ٕالدراج معلومات مو�دة عن ٔأسامء صناعية مللكية ال م معلومات ااجلهات الت�ارية اليت تُقدِّ ستمثر و�  .20
) صناعيةمصادر ٔأولية (اليت تنرشها ماكتب امللكية ال  ن املعلومات الواردة من�ٔ ؛ فاملهمة صعبة للغاية، ايف منت�اهتاملود�ني 

 .ليست مو�دة مبا فيه الكفاية

ولكهنا تفتقر ٕاىل  ،املتعلقة �لرباءات �لصعو�ت اليت يوا�ها مس�ت�دمو املعلوماتصناعية اكتب امللكية ال قر موتُ  .21
 يف املنبع".بطريقة مو�دة توفر "اجلودة املود�ني و�رشها املوارد والتوجيه والسلطة القانونية لقبول ٔأسامء 

5Bاملامرسات واحللول القامئة 

2F:املس�تو�ت أ�ربعة التاليةاملود�ني من معلية توحيد ٔأسامء  تتكون .22

3 

 ،)ع الوا�دودِ تفتح الباب ٔأمام وجود تنويعات متعددة المس املُ " (اليت الطفيفةأ�خطاء " تصحيح – قييست ال  •

ميكن �سجيل حقوق ٕاذ املا� ا�هنايئ، هو (ا�ي قد ال �كون املودع مس شلك وا�د ال اس�ت�دام –التنس�يق  •
 ،�كون املس�تفيد هو الرشكة أ�م)حي� �مس رشكة �بعة صناعية امللكية ال 

 ،الطلب)ٕايداع (يف وقت  تنظمييهيلك ال ال من �الل الكشف عن  هاس�ياق  املودع يفمعلومات امس وضع  •

 .املتغريةحتفاظ �س�ل دقيق للملكية � •

 .�ىل هدف العمليةتوقف مسأٔ� معقدة وت اس�هتدافه، فهيي مس�توى التوحيد ا�ي ينبغي  حتديد مسأٔ�ٔأما  .23

 .ٔأحصاب املصل�ةطبقها املامرسات اليت ي لش�ىت وف� ييل رشح  .24

12B امخلسةاكتب املالتعاون يف )IP5( 

 يفهدفه �متثل ؛ و )IP5( لماكتب امخلسةلٕا�دى أ�ولو�ت يف مرشوع "امللف العاملي" ٔأسامء املود�ني توحيد عترب ي  .25
املود�ني رباءات من �الل تنس�يق ٔأسامء الالتقنية الصناعية السابقة وحتسني ٕادارة ملفات  �ا� حتسني معليات البحث يف

 اخلاصة �ملاكتب امخلسة. و�ئق الرباءات �رب مجمو�ات

بني  للربطوتوفري �دول  ة،دو�� مُ  ةوا�د يف صيغة املودع مسال تعددةامل  الصيغ مجعوالهدف من هذه العملية هو  .26
 .دةو�� وأ�سامء املُ ق املاكتب امخلسة يف و�ئ الواردةأ�سامء أ�صلية 

                                                
 ]2[ حيدث هذا؟"، عرض تقدميي يف �لقة معل معايري الويبو �شأٔن توحيد ٔأسامء املود�ني ملاذا –أٓدامز، ستيفن. "�ذور املشلكة  3
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. واكن أ�سامء املتنو�ة اخلاصة مبودع وا�دوا�د �مو�ة  يرمز رمق�متثل يف التوصل ٕاىل ، يف أ�صل، الفكرة اكنتو  .27
تطو�ر املاكتب العنوان ورمق الهاتف. وقد �الت العوامل التالية دون وبيا�ت النحوي  التقاربمن املقرر جتميعها �س�ت�دام 

 :نظام الرتمزي هذاامخلسة ل 

 ،النحوي حية الرت�يبمن � متشاهبةٔأسامء خمتلفة، ومل �كن  ود�نيبعض املل  تاكن •

 ،للغايةتتطلب ٔأيدي �ام� كثرية ٔأن مقارنة العناو�ن ؤأرقام الهواتف  تبني •

 �ىل ذ� أ�عاملا�رتاض قطاع �سبب القيود القانونية و املود�ني رموز لنظام ٕاد�ال مجيعها تقبل املاكتب امخلسة مل  •

18Bموقف امجلعية أ�مر�كية لقانون امللكية الفكرية 

قبل املودع صناعية ماكتب امللكية ال  �ستشري) ٔأن AIPLAامجلعية أ�مر�كية لقانون امللكية الفكرية (طلب ممثلو  .28
 رموز تعريفية. ختصيصقبل صيغته املو�دة ٔأو ٕاىل املودع  تغيري امس

13B �قةأ�سامء املنس 

19B مرشوع  أ�وروبيةٕاجراء منح الرباءات من ٔأ�ل تنس�يق بيا�ت العمالء)NACM( 

ٕا�شاء مس�تودع مما يؤدي ٕاىل �يان قانوين، فرد ٔأو للك  وا�دة هوية فريدة ٕاجيادهيدف املكتب أ�ورويب للرباءات ٕاىل  .29
). ولتحقيق NACMقة (مرشوع نس� أٔسامء وعناو�ن مُ اخلاصة مبودعي طلبات الرباءات أ�وروبية ب مركزي للبيا�ت الرئيس�ية

ويضع ؛ ها�كرار  لغاءإ "اسرتاتيجية تنظيف" من ٔأ�ل توحيد أ�سامء و  قت احلايليف الو  كتب أ�ورويب للرباءاتامل  يضعذ�، 
 حصة يصدق املودعون �ىل جودة البيا�ت. ومن املقرر ٔأن�شأٔن جودة (الت�ليل النحوي لٔ�سامء) وس�ياسات للمعايري ٔأيضًا 

 .اجئ التوحيدنت

20B س�تات" يفاملودع معلومات امس��" 

ٕاجراء حتليالت ٕاحصائية من ٔأ�ل املكتب أ�ورويب للرباءات اس�ت�د�ا يه ٔأداة  )PATSTAT( "��س�تات" .30
 :وتقدم اخليارات التالية ملس�ت�دمهياود�ني، لتوحيد ٔأسامء امل �ديدة �لوالً هذه أ�داة  تتضمنو متطورة لبيا�ت الرباءات. 

 ،أ�سامء أ�صلية •

 ،مرتني يف الس�نة)ث د� (حتُ ) DOCDB( "قا�دة بيا�ت الو�ئقيف "و�دة املسامء ا�ٔ  •

نظمة التعاون والتمنية يف امليدان اخلاصة مب ) HANأ�سامء املو�دة يف قا�دة بيا�ت "ٔأسامء املود�ني املنسقة" ( •
 ،)ث مرتني يف الس�نةد� حتُ ( �قتصادي

ُ املود�ني ٔأسامء  •  .)ث مرتني يف الس�نةد� حتُ ( "��س�تاتة يف "قنس� وا�رت�ني امل

21Bقا�دة بيا�ت الو�ئقيف " ود�نيتوحيد ٔأسامء امل" )STAN( 

�ريها للرشاكت واجلامعات و  مود�ني مو�دةٔأسامء ص فيه �ىل حقل ُختص� ) DOCDBحتتوي قا�دة بيا�ت الو�ئق ( .31
من خطوتني: الت�ليل ا�ٓيل �ىل مو�دة يف قا�دة بيا�ت الو�ئق  ٔأسامء ختصيصمعلية  وتتكون. القانونيةالكيا�ت من 

 ٔأ�يدة.�ري ت النتي�ة ٕاذا اكنالتحقق البرشي ، و �� عت خصيصاً ضٔأساس خوارزمية وُ 
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، و�شمل هذه أ�سامء املو�دة حنو امس مو�د 250 000�ىل حنو  الوقت احلايل يفحتتوي قا�دة بيا�ت الو�ئق و  .32
ٔأسامء علومات وتُدرج ٔأيضًا يف قا�دة بيا�ت الو�ئق معت". ودِ "كام أ�  املود�ني ٔأسامءمن ٔأشاكل  شلك خمتلف 945 000

 املود�ني اليت قُدمت يف أ�صل.

22B) "قا�دة بيا�ت "ٔأسامء املود�ني املنسقةHAN( منظمة التعاون والتمنية يف امليدان �قتصادي ٔأ�دهتاليت ا 

 :مؤرشات الرباءات من ٔأ�ل) OECD(�س�ت�دم منظمة التعاون والتمنية يف امليدان �قتصادي  .33

 معني، اقتصادي يف قطاع تقيمي أ�داء التكنولو� للرشاكت •

 ،التكنولوجيات الناش�ئة التعرف �ىلو  •

 ،دراسة �رش املعرفة وديناميكيات التغري التقين واخلصائص اجلغرافية للعملية �بتاكريةو  •

 ،الرشاكت�بتاكر وديناميكيات  حبثو  •

 ،تقيمي القمية �قتصادية لال�رتا�اتو  •

 ،تقيمي دور اجلامعات يف التطو�ر التكنولو�و  •

 .دراسة معلية عوملة ٔأ�شطة البحث والتطو�رو  •

ولالضطالع هبذه الت�ليالت، حتتاج منظمة التعاون والتمنية يف امليدان �قتصادي ٕاىل ربط بيا�ت الرباءات  .34
 ماهناملود�ني حسب ب�سامء �ٔ نظمة قواميس امل رباءات. ولتحقيق ذ�، وضعت العن الرشاكت اليت متت� ثة �د� مُ مبعلومات 

َ تُ )، حيث )OECD HAN(دة بيا�ت ٔأسامء املود�ني املنسقة قا�( ت الرباءات مع ٔأسامء الرشاكت ودعي طلبأأسامء م قطاب
 Imalinker، ٕاال ويه ذ� �س�ت�دام خوارزمية مصممة خصيصاً  )©ORBIS( "ٔأوربيس"املدر�ة يف قا�دة بيا�ت 

)Idener Multi Algorithm Linker .( ييل:مبا  تطو�رال ا يتسم هذو 

 ،�ىل أٔساس لك ب� �ىل �دةاملطابقة  ُجترى •

 ،قواميس �اصة �لك ب�ق أ�سامء �س�ت�دام نس� تُ  •

 ،)/سلس�ممزي رمزقياس قامئ �ىل ( السالسل النصيةمطابقة س�ت�دم خوارزميات �ُ  •

ٕاىل ٔأقىص �د ، الزائفة واملطابقات السلبية الزائفة جيابيةاملطابقات االٕ لتقليل ، �داً  مرتفعةاملطابقة در�ات عتبات  •
 ،ممكن

لضبط ا�قة ضوابط يدويةق طب� تُ  •
3F

4. 

23B ُس�تات"ق يف نس� �مس امل��" 

�امعة لوفان الاكثوليكية  تخطوتني؛ وقد وضعمن  "��س�تات") يف ني(وا�رت�املود�ني معلية تنس�يق ٔأسامء تتكون  .35
 ]5. [املفوضية أ�وروبية قامت بها�ي املكتب إالحصايئ للجام�ات أ�وروبية مرشوع وعرضته مضن هذا إالجراء 

                                                
املود�ني من ) اخلاصة مبنظمة التعاون والتمنية يف امليدان �قتصادي: �ل �شأٔن تنس�يق ٔأسامء HANدرنيس، هيلني "قا�دة بيا�ت ٔأسامء املود�ني املنسقة ( 4

 ]2[ املود�نيمعل معايري الويبو �شأٔن توحيد ٔأسامء �لقة يف  تقدميي ٕاحصاءات الرباءات"، عرضٔأ�ل 
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يف مصطل�ات املكتب إالحصايئ للجام�ات أ�وروبية) هو مطابقة  1والهدف من اخلطوة أ�وىل (طبقة املهنجية  .36
مودع بأٔسامء لك امس � مبقارنة إالمالئية ٔأو اللغوية؛ ويتحقق ذ التنويعات�سبب  تتبا�نأ�سامء اليت تبدو متشاهبة، ولكهنا 

. ٕاذا لزم أ�مر الشمول، �ىل حساب العملية�س�هتدف دقة  ، ويههذه اخلطوة مؤمتتة �لاكملو ا�ٓخر�ن.  املود�ني مجيع
 �متثل ف� ييل:والعملية يف هذه املر�� 

 لبيا�تاملس�بقة ل  عاجلةامل •

 ))ASCII( لتبادل املعلوماتالنظام أ�مر�يك املو�د ٕاىل ٔأحرف  ها(حتويل  أ�حرفتنظيف  •

 )املس�بق الت�ليلتنظيف �المات الرتقمي ( •

 سامءتنظيف ا�ٔ  •

o  ل ٕاىل حقل �اص)نقَ تُ ق معلومات الشلك القانوين و نس� القانوين (تُ الشلك  بيا�تمعاجلة 

o مثل: "رشكة" ٔأو "مؤسسة"( ت الشائعة اليت تعين رشكةلكامال �ذف( 

o  عن أ�شاكل ا�تلفة لللكامت الشائعة، مثل لكمة "نظام"، �ُس�تعاض ( ةإالمالئيتنس�يق التباينات
 وا�د حصيح)هب�اء  اليت مت حتديدها سابقاً اخلاطئة ٔأساليب ه�اهئا و 

o ) الرمقية)و�ري مجيع أ�حرف �ري أ�جبدية �ذف التكثيف 

o ٕاشارة التغري اليت �ُكتب فوق احلروف تنس�يق 

. و�ستند ٔأوثقحفصًا مس ش�ىت تنويعات �عن طريق حفص  اً ٕاضافي تنس�يقاً ) 2اخلطوة الثانية (طبقة املهنجية توفر و  .37
 :يهيف هذه املر�� ٔأمه العوامل و ومراقبة اجلودة.  ،التحقق اليدويمواص� و ، البحث عن سلس� نصية مشاهبة ٕاىلالفحص 

 الشمول •

 ")ظة�افِ مُ (قوا�د "الشديدة قة ا� •

 الرباءات مكياتمن حيث  �بريةتغطية  •

ُ  ٔأن أ�سامء تبني� قد و  .38 أ�سامء املدر�ة �دد يف املائة من مجموع  99.6متثل  10اليت يبلغ �دد �راءاهتا ٔأكرث من  عةسرتجَ امل
 .)ودع"م 500كرب اخلطوة الثانية �ىل ت� أ�سامء ("أٔ فحص يف يف و�ئق الرباءات؛ �� تقترص �ود ال

14Bتعريف املود�ني ٔأدوات 

نظام حي� أ�طلق . و 1987واس�ت�دمه منذ �ام  ،رموز املود�نيل نظاماً  وضع املكتب الكوري للملكية الفكرية .39
KIPOnet  الرموز للمود�ني ُخصصت ، 1999) يف �ام الفكريةملكتب الكوري للملكية اخلاصة � امللكية الفكرية(نظام ٔأمتتة

رمق الضامن �ج�عي املس�ل ٔأو  يصدر املكتب الكوري رموزًا مجليع املود�ني اجلدد بناء �ىل، ومنذ ذ� احلني، املوجود�ن
 ة.رمق �سجيل الرشك

 هو D حيث :DYYYYNNNNNNC: �لشلك التايل رمقاً  12من املود�ني يف املكتب الكوري وتتأٔلف رموز  .40
خل)، إ احملليني وأ��انب، واحملاميني وأ�ش�اص الطبيعيني  ،احمللية وأ�جنبية(لت�ديد الرشاكت واملؤسسات رمز ُممّزيِ 

 رمق التدقيق.هو  Cو رمق �سلسيل،هو  NNNNNNهو الس�نة، و YYYYو
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لزِم املود�ني �س�ت�دام امس وا�د ورمز رشط يُ دراج الٕ الحئته املكتب الكوري للملكية الفكرية  �ّدل، 2009ويف �ام  .41
 املود�ني:فوائد ٕاد�ال رموز وف� ييل . وا�د للمودع

 ،�ىل حنو ٔأكرث فعالية نياملود�ٕادارة معلومات  •

 ،مرارًا و�كراراً ٕاد�ال املعلومات  ٕاىل �دم اضطرار املود�نيو  •

املودع الطلبات املود�ة من  مجيع املعلومات ذات الص� يفاملود�ني و�ريها من ٔأسامء ، تغيري وا�د أٓنٍ يف ميكن، و  •
 ،هنفس

4Fدقة ٕاحصاءات امللكية الصناعيةو  •

5. 

24Bتومسون رويرتز 

لك امس من و . جسلمليون  1.8تتضمن ٔأكرث من و ، املُتناَزل هلمومسون رويرتز بقا�دة بيا�ت دا�لية ٔ�سامء تحتتفظ  .42
قا�دة البيا�ت هذه، ل منه طبقاً جيري التحقق ) DWPIيف مؤرش درونت العاملي للرباءات ( تُعالَجاليت ٔأسامء املُتنازل هلم 

رمز ٕاىل الس�ل ضاف ، يُ املُعرتف هبا ةيف �ا� الرشكمس وتوحيده. واختصار �جيري ، و تُصحح أ�خطاء اليت �ُكتشفو 
ص لها رمز فُيخص� طلب)،  500اليت �زيد �دد طلباهتا �ىل ديدة (اجل ةلرشكٔأما يف �ا� ا). PACOلرباءة (املُتناَزل � عن ا

وحتديد  املتشاهبةت ذات أ�سامء ٕاىل قا�دة البيا�ت ا�ا�لية. و�سا�د هذه الرموز �ىل ا�متيزي بني الرشاك ويُضاف �ديد
5Fالرشاكت التابعة اليت ال حتمل امس الرشكة أ�م

6. 

15Bلخص و�س�تنتا�اتامل 

مسائل وتطرح والتنس�يق، قييس مس�تويني: الت ٔأول الرباءات �ىل مودعي تتناول ٔأ�لبية احللول املوصوفة توحيد ٔأسامء  .43
 .امللكية �انباً 

 املود�ني:ج رئيس�ية لتوحيد ٔأسامء ثالثة هنُُ تو�د و  .44

 ،)املكتب الكوري للملكية الفكرية(للمود�ني رموز  ختصيص •

ُ  القياس�يةٕادراج حقل ٕاضايف يف قوا�د بيا�ت معلومات الرباءات لٔ�سامء و  •  ،)"��س�تات"قة (نس� ٔأو امل

 EPO(ق وعنوانه نس� مودع به امسه املُ حتتوي �ىل جسل وا�د للك للمود�ني قا�دة بيا�ت �حتفاظ بو •
NACM(. 

�س�الت دقيقة للمود�ني صناعية ماكتب امللكية ال ليك حتتفظ طريقة ٔأ�سط هو للمود�ني رموز ختصيص ويبدو ٔأن  .45
الوطنية �سبب مسائل قانونية الوال�ت القضائية بعض يف  تنفيذ هذه الطريقة يصعب"، ولكن يف املنبعوتوفر "اجلودة 

امجلعية  (انظر موقفعامل ا�ٔ �انب قطاع املقاومة من �سبب ") و كام أ�ودعت"املودع نرش بيا�ت ٔأن تُ  يينبغ حيث(
�سجيل الكيا�ت القانونية وأ�ش�اص املتبعة يف املامرسات الوطنية اختالف ؤدي ي). وقد أ�مر�كية لقانون امللكية الفكرية

 �شاركقلميي وا�ويل. ومع ذ�، يبدو من املفيد تعقيدات يف تنفيذ هذا ا�هنج �ىل الصعيد�ن االٕ مزيد من ال الطبيعيني ٕاىل 

                                                
معل معايري الويبو �شأٔن توحيد �لقة يف تقدميي واملامرسات احلالية يف املكتب الكوري للملكية الفكرية"، عرض املود�ني يون، جيوك "صعو�ت تتعلق بأٔسامء  5

 ]2[د�ني ٔأسامء املو 
ٔأسامء معل معايري الويبو �شأٔن توحيد �لقة يف تقدميي "، عرض )DWPIمؤرش درونت العاملي للرباءات (ل � يف تنازَ هاجكوسيك، ستيفن "معلومات املُ  6

 ]2املود�ني [
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ٔأسامهئم بأٔكرب املود�ني �كتابة �متكن من حتديد طريقة مناس�بة ومعقو� ٕالقناع يك صناعية مع ماكتب امللكية ال  اتهذه املامرس
 .قدر ممكن من التوحيد، مع مرا�اة الترشيعات الوطنية

ٔأن ه ن شأٔنمف ،ةقٔأو املنس القياس�يةٔ�سامء من ٔأ�ل االرباءات ٕادراج حقل ٕاضايف يف قوا�د بيا�ت معلومات  ٔأما .46
ماكتب ش�ىت ٕاذا طبقت ٕاال لبيا�ت ل  ا�ويل تبادلال  فائدة يف�كون ذا لن و صناعية يتطلب موارد �برية يف ماكتب امللكية ال 

، صناعيةبعض ماكتب امللكية ال �لفعل . وقد اكتسب ٔأسامء املود�ني وتنس�يقها بتقييسنفسها اخلاصة  لقوا�دصناعية اامللكية ال 
ٕاذا  اس�تفادة �بريةصناعية جممتع امللكية ال وف �س�تفيد يف هذا ا�ال، وس ودرايةمثل املكتب أ�ورويب للرباءات، �ربة 

والتوصية  قييسلتوحيد قوا�د الت جمال  ٔأيضاً يو�د . و صناعيةماكتب امللكية ال �ريها من مع هتا ا�شار�ت هذه املاكتب �رب 
 .املود�نيسامء بتنس�يق أٔ 

الرمق التعريفي ٔ�ن )، للمود�نيرموز صيص ا�هنج أ�ول (خت فيش�به  واحملافظة �لهيا لمود�نيٕا�شاء قا�دة بيا�ت لٔأما و  .47
ٔأن التحقق من حصة املعلومات بيد . �هُمودِ ب مبعلومات للربط الطسوف �ُس�ت�دم رمز، يف الواقع قا�دة البيا�ت، وهو يف 

يتطلب سوف . و أٓنفاً املذ�ورة  تنفسهم قد �سا�د �ىل جتنب بعض املش�املود�ني أٔ الواردة يف قا�دة البيا�ت من �انب 
. وقد �كون البديل هو ٕا�شاء قا�دة بيا�ت دولية ٔ�سامء صناعيةاست�رات �برية من ماكتب امللكية ال  هذا ا�هنج ٔأيضاً 

 املود�ني.

مس�تفيد�ن جياد خطوات الٕ صناعية معلومات امللكية ال اجلهات الت�ارية اليت تقدم  ومسون رويرتز و�ريها منتتت�ذ و  .48
الثالث والرابع من  املس�تو�ن(معالهئا تقدمي هذه املعلومات ٕاىل ل و  ،حقوق الرباءاتمن ) التنظمييهنائيني (حتديد الهيلك 

 صناعية.ما يقع �ارج نطاق اختصاص ماكتب امللكية ال  و�الباً  ،ايةٔأيدي �ام� كثرية للغتطلب ذ� وي التوحيد). 

6B ٔأسامء املود�نيدور الويبو يف توحيد 

16B عايري الويبواملعنية مبلجنة ال 

م من�ل�س  املود�ني يهتوحيد ٔأسامء اخلاصة ب �لقة العمل  اكنت ٕا�دى نتاجئ .49 دراسة  ٕالجراء نيملشاركا املُقد�
 ينطوي �لهيا قد اليتت ، وما املش�تعريف مودعي الطلبات ٔأدوات�شأٔن مدى فائدة صناعية ال اكتب امللكية مل اس�تقصائية

ما ٕان . و املود�ني ٔأم الء سام�ٔ " اً �س�ت�دم "قاموسصناعية وما ٕاذا اكنت ماكتب امللكية ال  التعريفية، أ�دواتاس�ت�دام هذه 
توز�ه لفرقة ٔأن تقوم هبذه املهمة عن طريق ٕا�داد اس�تبيان فميكن لهذه ا، املعايري ٕاطار جلنة دا�لفرقة معل �ديدة تُنشأٔ 

دليل الويبو �شأٔن املعلومات والو�ئق يف  ا�راسة �س�تقصائيةنرش نتاجئ تُ وف . وسصناعيةأ�مانة �ىل ماكتب امللكية ال 
 .(دليل الويبو) املتعلقة �مللكية الصناعية

درس ما ٕاذا اكن �ٕالماكن وضع التوصيات يف شلك معيار للويبو تٔأن  هالعمل هذ ةو�لتوازي مع ذ�، ميكن لفرق .50
. وميكن صناعيةيف و�ئق الرباءات الصادرة عن ماكتب امللكية ال الواردة املود�ني ٔأفضل ٔ�سامء تنس�يق حتقيق  �ىلللمسا�دة 

 :شمل هذه التوصيات ا�االت التالية� ٔأن 

 ،املود�نئأسامء  تقييس •

 ،حلريفاالنقل الرتمجة/ مسائل •

 ،تلفةا� ب�ان ال يف اختالف طريقة كتابة �مس  •

، رموز نظام أ�رقام املتفق �لهيا دوليًا يف حتديد لغة الرتمزي املوسعةٕادراج حقول ٕاضافية لتبادل البيا�ت (معايري  •
 ،)ٕاخل، )INID( البيا�ت الببليوغرافية
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 .و�ري ذ� •

17B صناعيةتبادل اخلربات بني ماكتب امللكية ال 

نطاق الرئييس ال يف طلبات الرباءات تقع �ارج املود�ني ٔأسامء تنس�يق املسائل اليت تتسبب يف �دم ٕان كثريًا من  .51
صناعية، مثل ماكتب امللكية ال اليت تُطب�ق يف ٔ�هنا تنبع من إالجراءات ا�ا�لية  اليت تقوم هبا الويبو توحيد املعايرئ��شطة 

يف مناطق خمتلفة،  منذ زمن بعيدٔ�سامء املس�ت�دمة اختالف طريقة كتابة او القانونية،  تسجيل الكيا�تل املامرسات الوطنية، 
ومسا�دة ماكتب الية وتبس�يط املامرسات احل ت املاث��ملش�صناعية من ٔأ�ل ز�دة الوعي يف ماكتب امللكية ال لكن و  .ٕاخل

، قد �كون من املفيد تبادل ا�ٓراء صناعيةامللكية ال ماكتب �ريها من من �ربة  س�تفادةيف �اليت �رغب صناعية امللكية ال 
أ�طراف صناعية و بني ماكتب امللكية ال أٔسامء املود�ني ف� املتعلقة بتنس�يق ة العملية يوا�رااملامرسات �شارك واخلربات و 

 .املعنية أ�خرى

، فٕان املكتب صناعيةاكتب امللكية ال ٔأو أ��شطة التالية قد �سهم يف تيسري تبادل اخلربات بني م الفعالياتن �ٔ  اً ونظر  .52
 :تنظميها عند الطلب ن �سا�د يفا�ويل �ىل اس�تعداد �ٔ 

صناعية ماكتب امللكية ال  هذه احللقات ميكن ٔأن �سا�د: توحيد أ�سامءملسأٔ� جوانب حمددة �شأٔن �لقات معل  •
البيا�ت أ�ولية ٔأو لتسهيل تنظيف" ب "سامح لل الترشيعات الوطنية  ىليلزم ٕاد�الها ��ىل حتديد التغيريات اليت 

 .ٕانفاذ رشط إالبالغ عن تغري امللكية

 املعلومات املتعلقة بأٔسامء�كنولوجيا  �لول�ري ذ� من أ�سامء ٔأو  تقييس�ىل خوارزميات  �لسات تدريب •
الزمة لتحسني تطو�ر البنية التحتية الماكتب امللكية الصناعية �ىل التدريبية هذه اجللسات سوف �سا�د  املود�ني:

 منت�ات املعلومات املتعلقة �لرباءات.

 يفضامن "اجلودة يف  ةفيد�لقات احلوار م كون �سوف  :بأٔساليب العملاملتعلقة تبادل املامرسات  )�لقات حوار( •
نرش ال الصف�ة أ�وىل قبل املُوِدع من حصة حتقق شمل طائفة متنو�ة من املسائل، مثل وميكن ٔأن �  ،"نبعامل 
 .ورشط تأٔ�يد املا� احلايل عند دفع الرسوم ،اس��رات الطلباملد�� �ىل لبيا�ت املصح�ة)، والتغيريات �(

7Bس�تنتا�ات� 

(يف  صناعيةميع ٔأحصاب املصل�ة: ماكتب امللكية ال ولها ص� وثيقة جب ومعقدة  �لي��مة املود�ني توحيد ٔأسامء عترب يُ  .53
 .الطلباتودعي وم ،ومس�ت�ديم معلومات الرباءات ،تقدمة)الب�ان النامية وكذ� يف الب�ان امل 

، وكذ� �ىل الصعيد�ن إالقلميي املود�نيتوحيد ٔأسامء من ٔأ�ل وينبغي السعي �ىل الصعيد ا�ويل ٕاىل ٕاجياد �لول  .54
ٕاىل �لنس�بة  ،يبدو، ولكن ٔأسامء املود�نيتوحيد مسأٔ� جوانب معينة من يشمل ل  معيار للويبوجمال لوضع يو�د والوطين. و 

مسا�دة �س�تطيع جلنة املعايري، من ٔأ�ل سابق ٔ�وانه ٔأو �ري مناسب. و ٔأمر احملددة، ٔأن وضع معيار للويبو  املسائلمعظم 
 صناعيةبل ماكتب امللكية ال من قِ  أ�سامء و"قواميس" أٔدوات التعريفدراسة اس�تقصائية عن اس�ت�دام ٔأن ُجتري ٔأعضاهئا، 

�ول أ�عضاء فهيا �ىل تبادل اخلربات واملامرسات من أأن �سا�د  ويبو. وميكن للويبو ٔأيضاً نرش النتي�ة يف دليل الٔأن ت و 
 املود�ني.حمددة تتعلق بتوحيد ٔأسامء  ت�شأٔن مش� حوار �لقات�لقات معل ودورات تدريبية و �الل تنظمي 

 
 

 والوثيقة] املرفق[هناية 
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