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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( الثانية العاديةواألربعون )الدورة  السابعةالدورة 
ىل  5من جنيف،   2015 أأكتوبر 14اإ

 
 

 (CWS) بعض املسائل املتعلقة باللجنة املعنية مبعايري الويبو

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 مقدمة
عايري الويوو املعنية مبلجنة ل معلومات حول املشاورات غري الرمسية بشأأن املسائل املعلقة عىل هذه الوثيقة حتتوي  .1

 عىل تقرير موجز عن أأنشطة الأمانة فامي يتعلق مبعايري الويوو.أأيضا توي وحت . )اللجنة(

 للجنةمشاورات لإعادة عقد ادلورة الرابعة 
ىل أأن  .2 ىل  12الرابعة يف الفرتة من  ادورهتاللجنة عقدت جتدر الإشارة اإ . ونظرا لعدم وجود توافق يف 2014مايو  16اإ

اجللسة يف اليوم الأخري تعليق ىل اتفقت اللجنة عمن جدول الأعامل(،  4الآراء بشأأن مرشوع جدول الأعامل )ول س امي الوند 
متام امل بعد  من طلب رئيس ادلورة و . التقينلعمل اببنود جدول الأعامل ذات الصةل أأساسا ّل حول جرمسية الناششات غري اإ

مبا ميكّن من عقد تفا  عىل مرشوع جدول الأعامل، يتحقّق الالأمانة تنظمي مشاورات غري رمسية بشأأن املسائل املعلقة حىت 
رمسية )انظر الوثيقة الجراءات الإ دده حتاذلي  النحوالعمل عىل ومواصةل رمسيا الاجامتع جمددا من أأجل اعامتد جدول الأعامل 

WO/GA/46/7 Rev. ، ىل  25الفقرات من  من املرفق الأول(. 27اإ

ىل بذل املزيد من اجلهود ع، وافقت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة 2014يف اجامتع امجلعية العامة للويوو يف سبمترب و .3
ضفاء الطابع الرمسي عىل نة اللج س تننا  اجامتع لمن أأجل التغلب عىل الصعوابت  التقين بشأأن العمل اخلالصات هبد  اإ

طار امل يف  2014مايو يف  الرابعة اللجنة يف دورة أأجنز اذلي  تقرير عن ابل أأحاطت امجلعية العامة علام و  رمسية.الناششات غري اإ
ىل  215ات الفقر ، WO/GA/46/12)انظر الوثيقة  ..WO/GA/46/7 Revوارد يف الوثيقة اللجنة كام هو معل  اإ
230.) 
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شلميية ووفود  ووخالل الفرتة شيد النظر، عقد منسق .4 اجامتعني  اأأخرى مشاورات غري رمسية، من بيهنهممتة اجملموعات الإ
بتسهيل من سفري بامن، الس يد أألفريدو سويسكوم )"امليرس"، وانئب  2015ويف فرباير  2014العضوية يف نومفرب  مفتويح

ىل اتفا  مبعايري الويوواللجنة املعنية رئيس  للمساح الرابعة اللجنة مرشوع جدول أأعامل دورة عىل ( من أأجل التوصل اإ
 ابنعقادها من جديد.

ثت  .5 من جدول الأعامل ولكن عىل  4الوند مراجعة عدة مقرتحات لوند جديد أأو وخالل املشاورات غري الرمسية، ُبح
ىلمل يكن من املمكن وفود، فمن الةل من املنسقني الإشلمييني و الرمغ من اجلهود اليت بذلها امليرس واملشاركة الفعا  الوصول اإ

 توافق يف الآراء.

يريم امليرس  ا من، انشش املشاركون اشرتاح2015فرباير  13رمسية مفتوحة العضوية يف الشاورات غري اجامتع امل ويف  .6
ىل مراجعة  مبواصةل ، واذلي من شأأنه أأن يسمح 2015يونيو الرابعة يف اللجنة من جدول الأعامل واس تننا  دورة  4الوند اإ

آراءمه اليت عرّبوا عهنا يف املشاركون كّرر ، وبعد ذكل. اللجنةمعل  بعالشة فامي يتعلق  2014مايو يف  الرابعةاللجنة دورة أ
ىل توافق يف الآراء.اللجنةولية بجدول أأعامل التمنية توصيات   ، الأمر اذلي حال دون التوصل اإ

شلميي لك نظم امليرس العديد من الاجامتعات الفردية مع و  .7 ىل  2014وفود عديدة طوال الفرتة من نومفرب و منسق اإ اإ
 جياد حل.مع الوفود املهمتة يف حماوةل لإ  ماجامتعاهتعىل الأمانة وامليرس أأطلع املنسقون الإشلمييون . و 2015مارس 

ادلول الأعضاء بأأن ُأبلغت ، للجنةوشت مبكر شبل اجللسة املقررة توافق الآراء بشأأن جدول الأعامل يف انعدام ونتيجة  .8
 C.CWS 52 اخلطاب املعّمم حىت تمتكن ادلول الأعضاء من حل املسائل املعلقة )انظر جمّدداتأأجل شد عقد ادلورة الرابعة 

 (.2015مارس  24املؤرخ يف 

شلمييةت، 2015أأبريل  22ويف  .9 وشف املشاورات بشأأن مسأأةل جدول أأعامل يف  ارغوهت من أأكد امليرس مع اجملموعات الإ
شلمييني بأأن املشاورات أأطلع ادلورة الرابعة و  ىل املنسقني الإ شلميي اس تالم حني معلّقة اإ لس تننا  طلب من أأي منسق اإ

 املسأأةل مرة أأخرى.

 لعمل التقينلالوضع احلايل 
الإلكرتونية وعقد اجامتعات املنتدايت ابس تخدام ا معلهفر  معل اللجنة التالية خالل الفرتة شيد النظر، واصلت  .10

، ST.14 وفرشة معل املعيار ،تسلسيل، وفرشة معل الكشف ال الوضع القانوينوفرشة معل ، XML4IP TFفرشة معل : فعلية
 .ةالعالمات التجاريمعايري توحيد وفرشة معل 

مث وافق علهيا أأعضاء ( كونة من حرفنيامل )رموز أأسامء الودلان ST.3املعيار  ت مراجعةوعالوة عىل ذكل، اشرتح .11
ىل ذكل، وابملراسةل )الوسائل الإلكرتونية( وفقا لالإجراءات املتوعة. اللجنة   XML4IP TFشبل وافقت فرشة معل ابلإضافة اإ

 من خالل منتداها الإلكرتوين. ST.96املعيار مراجعة عىل 

ن ، ويف غياب دورة عادية للجنة .12 أأعاله، عىل الرمغ من نضجا وتأأخر  ةاملذكورفر  العمل لنتاجئ الأعامل التحضريية فاإ
. املعنية عن طريق النرشاملعايري ل ميكن تثبيت  الطابع الرمسي، وابلتايلأأن تكتيس ، ل ميكن بشأأهنا يف اللجنةاختاذ شرار 

 لالعامتد.ن جاهزا هامالكاجلديد  ST.26واملعيار  ST.96املعيار اخلامس والسادس من  نعىل سبيل املثال، املرفقاو 

هناء  .13 يف تنفيذ املعايري  ذكل سيتأأخر  بدونو رمسيا، ول بّد من اعامتده ملعايري التالية أأمر يف غاية الأمهية عىل االعمل واإ
 :ماكتب امللكية الفكرية ومكتب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد

 ؛ST.26املعيار  -
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 عالمات(.ابلاملتعلقة )الوياانت الووليوغرافية  ST.60املعيار  -

ىل ما س وق،  .14 أأو املهام اجلديدة اليت اشرتحهتا بعض ماكتب للجنة املهام التالية ل ميكن تنفيذ أأو مناششة وابلإضافة اإ
 امللكية الفكرية:

جراء دراسات اس تقصائية عن  -  ؛'فامي يتعلق مبعايري الويوو ماكتب امللكية الفكريةارسات مماإ

 ؛الرباءة بناء عىل طلب من دوةل عضو خلق معايري جديدة لرمس لون -

 (؛ IPالتوحيد عىل أأسامء الكياانت القانونية والأشخاص الطويعيني يف امللكية الفكرية الوياانت ) -

عداد مقرتح لإدراج  ،دراسة جدوى - يف املعيار  املصنفات اليتمية احملمية ُبق املؤلفوحيامث أأمكن، واإ
ST.96. 

ىل اجة احل ضفاء طابع اإ  علهيا بصفة غري رمسيةعىل اخلالصات املتفق رمسي اإ
ن  .15 كامل لفرتة طويةل هيدد جلسات اللجنة انقطاع اإ  وتحس تعمل معايري الويوو يف. 12من الربانمج النتاجئ املتوشعة اإ

ن بشأأن معاهدة التعاو مثل أأنظمة ، لحامية العامليةالويوو ليف أأنظمة وأأمانة الويوو يف دورها الأسايس  ماكتب امللكية الفكرية
(، واليت IPASالصناعية )امللكية نظام أأمتتة ك ، الويوولهاي. ويه تس تخدم يف العديد من منتجات والرباءات ومدريد، 

ن ، ل س امي يف الودلان النامية. ماكتب امللكية الفكرية الصغرية واملتوسطةبدورها يف عدد مزتايد من تس تخدم  التأأخري يف واإ
 والأمانة.تكل املاكتب بني املتعلقة هبا والواثئق امللكية الفكرية خيلق مشالك يف توادل بياانت ها وتنفيذاعامتد معايري الويوو 

جعل شدمية وس ييف هذا اجملال  عالميةالا وارداملجعل أأنشطة الويوو و يف الوشت املناسب س ياملعايري التقنية عدم حتديث ن اإ و 
ادلول وس تضّيع . يةالتطوير  هامشاريع يف مساعدة لل يف الودلان النامية كرية املفيدة ملاكتب امللكية الفمن الصعب تقدمي املشورة 

 اللجنة. بولية املتعلقة املسائل يف شاركة يف معلية تفاعلية متعددة الأطرا  لختاذ شرارات مس تنرية امل الأعضاء فرصة 

تنظمي مشاورات اللجنة عىل ، س تواصل الأمانة مساعدة امليرس وأأعضاء 12ربانمج املتوشعة للمن أأجل حتقيق النتاجئ و  .16
سمح مبا ي  ،املعلقةالآراء بشأأن القضااي يف الأخرى من أأجل حتقيق توافق املهمتة غري رمسية بني املنسقني الإشلمييني والوفود 

آخر )اللجنة بني دورات صل يف طويل وشتمرور من الرضوري جتنب و . الفعيل للجنةعادة عقد الاجامتع ابإ  مكمتةل دورة أ

ضفاء طابع 2013ت يف أأبريل عقدو  ادلورة الثالثة يه أأن ويؤمل يف الوشت املناسب. اخلالصات رمسي عىل ( من أأجل اإ
ىل تصل ادلول الأعضاء  املعلّقة وذكل يف يف الوشت املناسب شبل عقد ادلورة الرابعة  ؤجةلق يف الآراء بشأأن املسائل املتوافاإ

ضفاء أأن تتّبع طريقة بديةل لإ لأمانة عىل اس يكون من الرضوري ف يف حال مل يمت التفا ، أأما و  .2016لربع الأول من عام ا
دعاءاملراسةل أأو الوسائل الإلكرتونية، مثل الطابع الرمسي  ىل أأعضاء  واإ علهيا اخلالصات اليت س وق التفا  اعامتد اللجنة اإ

جراء طارئ من شأأنه أأن  ،للجنةالاجامتع الفعيل  ماكنل أأن حيوديل الإجراء ال لهذا ل ميكن وبشلك غري رمسي.  ولكنه اإ
التقنية واملساهامت توادل الآراء واملعلومات و ، تأأخرتويوو اجلديدة أأو املعدةل اليت عامتد معايري الاللجنة ابسمح لأعضاء ي 

 يف جمال املعايري التقنية.ملاكتب امللكية الفكرية من الأمانة ، وتسهيل تقدمي املساعدة التقنية مبهام اللجنةللهنوض 

 التقنيةملشورة واملساعدة ابالأنشطة املتعلقة 
أأن " ولية اللجنة وافقت أأيضاوحضت  2011امجلعية العامة يف أأكتوبر  ادلول الأعضاء اجملمتعة يف أأنجدر التذكري ب .17

سداء امل  ىل اإ شورة وتقدمي املساعدة التقنية لتكوين الكفاءات لفائدة تسعى الأمانة، بناء عىل طلب من ادلول الأعضاء، اإ
جناز مرشوعات لتعممي املعلومات املتعلقة مبعايري امللكية الفكرية نتظامس تقّدم الأمانة كام " "ماكتب امللكية الفكرية ابإ تقارير  ابإ

ىل اللجنة عن تفاصيل مكتوبة أأنشطة أأخرى يف جمال املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات اليت تنجزها  يالأنشطة، وأأ  هذه اإ
ىل امجلعية العامة  الفقرات وحتتوي (. 190، الفقرة WO/GA/40/19)انظر الوثيقة "فامي يتصل بوليهتا، وس تقدهما أأيضا اإ
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 انعقد س تقّدم لو تاكنواليت عايري الويوو، فامي يتعلق مبالتقنية املشورة واملساعدة  جمال يفأأنشطة الأمانة عن  التالية عىل تقرير
 خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير.اللجنة امتع جا

آس يان( ، بدلان بناء عىل طلوات من و  .18 آس يا )أ الأمانة عروضا بشأأن تنفيذ معايري شّدمت رابطة دول جنوب رش  أ
طار الربانمج التدرييب حول "تعزيز الاس تفادة من معلومات  أأاكدميية س نغافورة  ا"، اليت نظمهتالفكريةامللكية الويوو يف اإ

آس يان. 2014يف أأكتوبر للملكية الفكرية  بناء عىل طلب من و ، 2014يف نومفرب و لفائدة ماكتب امللكية الفكرية لودلان أ
 يفرل معايري الويوو" يف كوالا ملوو ، نظمت الأمانة "ندوة حو وابلتعاون معها (MyIPOمؤسسة امللكية الفكرية يف مالزياي )

ذاكء مالزياي. وركزت الندوة عىل  يف عقهبا تأأن ومن املرتقب ، ماكتب امللكية الفكرية مسؤويلعايري الويوو بني مبالوعي اإ
 .العميلمعل للتدريب املس تقبل حلقات 

طار يف و .19 الأحداث اس تفادت الأمانة من (، TISCsالابتاكر )والتكنولوجيا دمع مراكز مع برانمج مشرتكة هجود اإ
الأشل الودلان و ، وادلروس الإلكرتونية عىل الإنرتنت وندوات تزويد املس تخدمني يف الودلان النامية ية يف املوشعالتدريب الربامج و 

 .املتعلقة ابمللكية الفكريةيف املعلومات  االويوو واس تخداهممعايري أأساس يات بمنوا 

يف ادلورات التدريبية التالية واحللقات ادلراس ية املعنية الأمانة أأيضا الفرصة لتقدمي أأساس يات معايري الويوو وانهتزت  .20
 :وفاحصهيامسؤولهيا ماكتب امللكية الفكرية لفائدة اليت تنظم بناء عىل طلب 

شلميية حول  حلقات -  دار السالم مبشاركة بروين، نظمت يف العالمات التجاريةأأنظمة تصنيف معل اإ
آس يان  ؛دول أ

  دار السالم وميامنار.بروينو  يف اجلزائر ةالتصنيف ادلوليمعل تدريبية وطنية عن أأنظمة  حلقات -

ن  .21 ىل اإ امجلعية العامة للويوو مدعوة اإ
ابللجنة وعض املسائل املتعلقة ب الإحاطة علام "

 املعنية مبعايري الويوو"
 (.WO/GA/47/13 )الوثيقة

 ]هناية الوثيقة[

 


