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  أالمانة ٕاعدادمن 

. 2016مارس  24ٕاىل  21، عادت اللجنة املعنية مبعايري الويبو لالج9ع جمددا من 2014ٔاعاملها يف مايو عقب تعليق  .1
من جدول ٔاعاملها،  4ونظرا ٕاىل غياب توافق االٓراء حول البند  2014مايو  12ويذكر أن اKورة الرابعة افتتحت يف مايو 

عات تشاورية غري رمسية، ات_فق عىل دعوة اللجنة ٕاىل \ج9ع . وبعد اج20149مايو  16علّقت اجللسة يف يوXا أالخري 
من جدول أالعامل كام هو وارد يف جدول أالعامل املعمتد  4، بعنوان متفق عليه للبند 2016جمّددا يف مارس 

 ).CWS/4BIS/1 Prov.2 (الوثيقة

يف ٕاطار ذ~ البند، {قشت اللجنة اقرتاحا جديدا من ا}موعة أالفريقية. وكنتيجة للمناقشات حول \قرتاح، ات_فق و .2
من جدول أالعامل يف دورهتا املقب� اليت سوف تُعقد يف  4املسائل العالقة بشأن البند حول مناقشـهتا عىل ٔان تواصل اللجنة 

يف \قرتاح، رأت اللجنة أنه ينبغي تيسري هذه املناقشات �ملعلومات الفعلية حول . و�لنظر ٕاىل ال9س مقدم 2017عام 
د، يف اخلطاب املرفق �السـتبيان اسـتعامل معايري الويبو يف ماكتب امللكية الصناعية و  حول طلبت من أالمانة أن تُشّدِ

ؤاسـباب من قبل املاكتب يف تنفيذ معايري الويبو  عىل ٔامهية ٕابراز ٔاية مشالك ،ٔاد{ه) 6اسـتعامل معايري الويبو (انظر الفقرة 
 ت� املشالك.

مراجعهتا وتطويرها، فضال عن مسائل ٔاخرى و الرابعة ا}متعة جمّددا تبادل االٓراء حول معايري الويبو  ةاKوروواصلت  .3
) ا¥ي CWS/4BIS/16تتعلق �ملعلومات والو£ئق اخلاصة �مللكية الصناعية. ؤاصدرت ت� اKورة تقريرها (الوثيقة 

 اعمتدته اللجنة ٕالكرتونيا بعد \ج9ع، ويرد نصه يف مرفق هذه الوثيقة.

عرض قوامئ تسلسل النوويدات وأالحامض (معيار يوىص به ل ST.26واعمتدت اللجنة معيارين جديدين هام: املعيار  .4
). ن إالدارة إاللكرتونية للعالمات الصوتيةتوصيات بشأ ( ST.68)،واملعيار )XML(  أالمينية �سـتخدام لغة الرتمزي املوسعة
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) رموز ثنائية احلروف لمتثيل اKول والكيا{ت واملنظامت أالخرى( ST.3وراجعت اللجنة ثالثة معايري يه: املعيار 
مات (البيا{ت الببليوغرافية املتعلقة �لعال ST.60(املراجع املستشهد هبا يف و£ئق الرباءات) واملعيار  ST.14 واملعيار

(توصية بشأن معاجلة معلومات امللكية الفكرية �سـتعامل لغة الرتمزي  ST.96التجارية)، ؤامتّت املرفقات املتبقية للمعيار 
 ).XMLاملوسعة 

ر يف معايري حديدة ٔاو العمل بلغ من النضج ما يكفي للنظ وأشارت اللجنة ٕاىل ٔان التقدم ا¥ي ٔاحرزته بعض فرق .5
ملف إالدارة لو£ئق عة يف دورة اللجنة املقب�. ويتعلق أالمر مبعيار بشأن بيا{ت الوضع القانوين للرباءات ومعيار بشأن مراجَ 

 . ST.26الرباءات الصادرة عن مكتب امللكية الفكرية واملعيار 

امللكية الفكرية  ووافقت اللجنة عىل اسـتبيانني اثنني هام: اسـتبيان عن اسـتعامل معايري الويبو من قبل ماكتب .6
واسـتبيان عن ممارسات ترقمي الطلبات واملطالبات �ٔالولوية، وÅهام ميكّن أالمانة من ٕاجراء اسـتقصاءات وتقدمي نتاجئ يف 

 اKورة املقب� للجنة.

تضمني قاعدة البيا{ت معلوماٍت عن اKخول، وعدم اKخول حسب احلال،  عنمرحيل  ؤاحاطت اللجنة علام بتقرير .7
وأشارت اللجنة  ات اKولية املنشورة واملودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات يف املرح� الوطنية (إالقلميية).للطلب

ٔايضا ٕاىل أالمهية الكربى للمعلومات �لنسـبة ٕاىل مسـتخديم معلومات الرباءات وّجشعت ماكتب امللكية الفكرية عىل تقدمي 
 معلوماهتا يف املواعيد املناسـبة.

عداد توصية ٔالغراض ملف إالدارة فÑ خيص و£ئق الرباءات الصادرة عن مكتب الٕ  تنيجديد تنيXم اللجنة ٔانشأت و  .8
براءات وطين ٔاو ٕاقلميي لمتكني ماكتب براءات ٔاخرى ٔاو ٔاطراف Xمتة أخرى من تقيمي اك9ل مجموعاهتا من و£ئق الرباءات 

ليل الويبو بشأن املعلومات والو£ئق املتعلقة �مللكية الصناعية (دليل  دولضامن اسـمترارية الصيانة والتحديث يف ؛املنشورة
ممارسات ماكتب امللكية الفكرية يف معاجلة البيا{ت والو£ئق ونرشها فÑ يتعلق ا¥ي حيتوي عىل معلومات عن  الويبو)

من دليل الويبو ليشمل  7.7اجلزء يع نطاق . واتفقت اللجنة أيضا عىل توسـ �لرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية
 .تسوÜت مدة الرباءة ومتديدات مدة الرباءة �ٕالضافة ٕاىل شهادات امحلاية التمكيلية

وفÑ يتعلق بتوفري املشورة واملساعدة التقنية لتكوين الكفاءات لفائدة ماكتب امللكية الفكرية يف جمال معايري الويبو،  .9
ٕاىل  17ويف الفقرات  CWS/4/13، كام يه معروضة يف الوثيقة 2015ٕاىل  2013مانة من ٔاشارت اللجنة ٕاىل ٔانشطة االٔ 

. وتشمل أالنشطة املنجزة برامج تدريبية يف املوقع يف جنوب رشيق آسـيا وأفريقيا ودالئل WO/GA/47/13من الوثيقة  20
، تواصل أالمانة تقدمي املشورة 2016منوا. ويف عام ٕارشادية عىل إالنرتنت وندوات ٕالكرتونية يف البâان النامية والبâان أالقل 

 واملساعدة التقنية عند الطلب ٔالغراض تكوين الكفاءات يف ماكتب امللكية الفكرية يف جمال معايري الويبو.

ا، وحصلت مخسة وفود من البâان أالقل منوا ٔاو البâان النامية عىل المتويل للمشاركة يف اKورة الرابعة ا}متعة جمّدد .10
 .�2011لقرار ا¥ي اختذته امجلعية العامة يف  معالً 

ٕان امجلعية العامة للويبو مدعوة ٕاىل  .11
إالحاطة علام "�لتقرير عن اللجنة املعنية مبعايري 

 ).WO/GA/48/10الويبو" (الوثيقة 

  ]CWS/4BIS/16[تيل ذ~ الوثيقة 
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  ا¥ي اعمتدته اللجنة

  مقدمة
 ا}متعة جمدداً الرابعة  هتا) دورٔاو "جلنة املعايري" عقدت اللجنة املعنية مبعايري الويبو (املشار ٕالهيا فÑ ييل �مس "اللجنة" .1

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

 ،أالرجنتني، و اجلزائرو يف اKورة: ٔالبانيا،  يف احتاد �ريس ٔاو يف لكهيام ُممث�ïً أالعضاء يف الويبو ٔاو  التالية اKولواكنت  .2
، مرصو  ،ورٕاكوادو  ية،ك ي هورية التشـ ، وامجل الكونغو، و الصني، و شـييلو  ،كندا، و الربازيل، و جزر الهباماو  ،المنساو  ،سرتالياوأ 
، اليا�نو  ،كوت ديفوار، و مجهورية ٕايران إالسالمية، و ٕايطالياو  ،ندونيسـيا، وإ الهند، و هنغارÜو  ،اليو{ن، و أملانيا، و السلفادورو 
، مجهورية كورÜ، و بولندا، و بريو، و بû، و عامن، و نيجريÜ، و هولندا، و املكسـيك، و مايلو ليتوانيا، ، و التفيا، والكويتو 
، سويرسا، و السويد، و ٕاسـبانياو سلوفاكيا، ، و اململكة العربية السعودية، و الرويس، و\حتاد رومانياو  ،موKوفامجهورية و 
 الوالÜت املتحدةو  ،اململكة املتحدةو  ،إالمارات العربية املتحدة، و ٔاوكرانيا، و مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، و þيلندو

 ).52وزمبابوي ( ،ليفاريةمجهورية فزنويال البو و  أالمريكية،

املنظمة إالقلميية أالفريقية للملكية : اللجنةبصفهتم ٔاعضاء يف  املنظامت احلكومية اKولية التالية يف اKورة وممثلشارك و  .3
\حتاد ، و)EPOأالورويب للرباءات (واملكتب  ،)EAPOاملنظمة أالوروبية االٓسـيوية للرباءات (، و )ARIPO(الفكرية 

\حتاد ، و)GCC Patent Officeمكتب براءات \خرتاع }لس التعاون Kول اخلليج العربية (، و )EUأالورويب (
 ).7( (SC)ومركز اجلنوب  ،)UPOVاKويل محلاية أالصناف النباتية اجلديدة (
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لومات كونفدرالية مجموعات مسـتخديم املعيف \ج9ع بصفة مراقب:  التالية املنظامت غري احلكوميةوشارك ممثلو  .4
مجعية قطاع أالفالم السيûئية و  ،)IDFاملؤسسة اKولية ٔالدوات تعريف أالشـياء الرمقية (و  ،)CEPIUG(املتعلقة �لرباءات 

)MPA( )4.( 

امجلعية العامة يف ا¥ي اختذته  للقرار ٔاو البâان النامية وفقاً  وفود من البâان أالقل منواً  مخسةومّولت الويبو مشاركة  .5
 .2011عام 

 وترد قامئة املشاركني يف املرفق أالول لهذا التقرير. .6

  افتتاح اKورة ا}متعة جمددا من جدول أالعامل: 1البند 
�ملشاركني. ورحبت ، ا}متعة جمدداً الرابعة  اKورةَ  –رئيسة اKورة الرابعة للجنة  – أوكسا{ �ركيتات السـيدُة افتتح .7

نيابة عن املدير العام، السـيد  ملشاركني� –املدير العام لقطاع البنية التحتية العاملية  مساعد – يو þاكغيب السـيد رحï كام 
 فرانسس غري.

 انتخاب الرئيس و{ئيب الرئيس من جدول أالعامل: 2البند 
(ٔاوكرانيا)  أوكسا{ �ركيتا انتخبت �ٕالجامع السـيدةَ قد ، 2014مايو يف قدت الرابعة اليت عُ  ا، يف دورهتاكنت اللجنةُ  .8

يف  ا املُنتَخب أداء دورهامو{ئهب ةاملنتخب ةالرئيس تواصلو . ةللرئيس السفري ٔالفريدو سويسكوم (بû) {ئباً سعادة ، و ةً رئيس
 .ا}متعة جمددًا للجنةاKورة الرابعة 

 Kورة.Xمَة ٔامني ا –قسم املعايري  رئيس –وو يون -يونغوتوىل السـيد  .9

 اع9د جدول أالعامل من جدول أالعامل: 3البند 
، اليت ترد يف �CWS/4BIS/1 PROV. 2ٕالجامع جدول أالعامل بصيغته املقرتحة يف الوثيقة  اعمتدت اللجنةُ  .10

 املرفق الثاين لهذا التقرير.

 العروض
مت  العروضعىل ميكن \طالع  .11 العمل و£ئق جنة وعىل لل ا}متعة جمددًا اKورة الرابعة واKورة الرابعة  يفاليت ُقّدِ

 العنوان التايل:يف الصفحة اليت يُفيض ٕالهيا  إاللكرتوين عىل موقع الويبو
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39402. 

 املناقشات و\سـتنتاجات والقرارات
ٔاكتوبر  2سبمترب ٕاىل  24ا قّررته هيئات الويبو الرئاسـية يف سلس� اج9عاهتا العارشة اليت ُعقدت يف الفرتة من مل وفقاً  .12

)، ال يشـمتل تقرير هذه اKورة ٕاال عىل اسـتنتاجات اللجنة (القرارات AB/X/32من الوثيقة  52و 51(انظر الفقرتني  1979
بصفة خاصة، عىل البيا{ت اليت ٔادىل هبا أي من املشاركني، �سـتثناء احلاالت  والتوصيات واالٓراء وما ٕاىل ذ~) وال يشـمتل،

بعد التوصل ٕاىل  بدي فهيا ذ~ التحفظ جمدداً ٔاو ا) جنة ل ال  من اسـتنتاجات بدي فهيا حتفظ خبصوص ٔاي اسـتنتاج حمّدداليت ا) 
 \سـتنتاج.

ة العامة للويبو فÑ خيص اللجنة، مبا يف ذ~ مسائل تتعلق قرار اKورة السابعة وأالربعني للجمعي من جدول أالعامل: 4البند 
 1جبدول ٔاعامل التمنية

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

  عامل التمنية.ليس لهذا البند من جدول أالعامل أي تأثري يف مواقف أالعضاء ٕازاء العالقة بني اللجنة املعنية مبعايري الويبو وآلية التنسـيق جلدول أ  1
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�مس ا}موعة أالفريقية، ٔاعربت الوفود عن آراء خمتلفة حول مسأ/ هل  عقب مداخ� من وفد نيجريÜ، متحد£ً و  .14
ينبغي للجنة أن تقّدم تقارير عن تنفيذها لتوصيات جدول ٔاعامل التمنية. ومن االٓراء املعرب عهنا أن من املفهوم ٔان تكون 

فئتني ألف و�ء من جدول ٔاعامل الويبو لجنة ٔالن ٔانشطهتا تقع حتت ال ال ال يتجزأ من معل  توصيات جدول ٔاعامل التمنية جزءاً 
جدول ٔاعامل التمنية يف مجيع توصيات عىل ٔامهية آلية التنسـيق لتعممي  بشأن التمنية. والوفود اليت تؤيّد هذا الرٔاي شّددت أيضاً 

 هيئات الويبو.

فري املساعدة التقنية لجنة ذات طابع تقين وينبغي ٔان ترّكز عىل وضع معايري الويبو وتو ال ٔان اكن من االٓراء أالخرى و  .15
 والوفود اليت تؤيّد هذا الرأي لجنة.ال ن املسائل غري املتص� مبعايري الويبو ينبغي حلّها خارج إ وقيل  ،ٔالغراض تكوين الكفاءات

يف توفري املمتثل دورها أالسايس أداء ماكتب امللكية الصناعية واملكتب اKويل يف  اأن معايري الويبو تسـتخدXت ٔايضًا ٔابرز
 معايري الويبو. وضعمجيع اKول أالعضاء من تسـتفيد ¥ا واية امللكية الفكرية؛ ومنتجات الويبو العاملية محلٔانظمة 

م اقرتاحٌ  .16 من ٔاجل ٕاجراء و  لجنة.ال من ا}موعة أالفريقية فÑ يتعلق هبذا البند من جدول أالعامل يك تنظر فيه  وقّدِ
عقد مناقشة غري رمسية بشأن هذا البند من جدول أالعامل  ةُ الرئيس تقرتحمناقشات بشأن بنود جدول أالعامل أالخرى، ا

م قرتاح\عىل  بناءً  ïورة. و  املُقدKجريت امل قرتاح الرئيس، معًال �خالل هذه ا  ،2016مارس  23رمسية يوم الناقشة غري ا)
 بتيسري من {ئب الرئيسة، سعادة السفري سوسكوم (امليّرس).

ُ ٕاىل  .17 بناء عىل اقرتاح قائًال ٕانه قد ٔاجرى،  ةغري الرمسيناقشة حصي� امل تقريرًا عن اجللسة العامة للجنة وقدم امليّرسِ
من جدول أالعامل، مناقشات غري رمسية مع الوفود بغية مناقشة \قرتاحني  4مارس، يف ٕاطار البند  21الرئيسة يوم االثنني 

 التاليني من ا}موعة أالفريقية:

الً  اللجنة املعنية مبعايري الويبو نقاشاً ٔان تشّجع   "1"" ïمعج  ٓ ية التنسـيق يف ٕاطار اللجنة املعنية ل حول موضوع ا
  �لتمنية وامللكية الفكرية؛

من جدول أالعامل يف  4ؤان تلزتم جلنة املعايري ٕ�جراء نقاش ملموس أكرث حول آراء اKول أالعضاء ٕازاء البند   "2"
عن تنفيذ معايري الويبو اليت  عّني عىل أالمانة، وفقًا للخطوط إالقلميية، ٔان تعّد تقريراً ولتيسري ذ~، يت دورهتا املقب�.

 اعمتدهتا جلنة املعايري حىت االٓن منذ ٕانشاهئا، مع ٕابراز أية جفوات يف التنفيذ تكون قد وا9هتا اKول أالعضاء.
 "وسيُنظر يف التقرير خالل اKورة املقب� للجنة املعايري.

\قرتاح وعدة بدائل. ودار النقاش حول الوفوُد ، {قشت " الوارد ٔاعاله1يّرسِ يقول ٕانه فÑ يتعلق �لبند "ومىض امل  .18
، ٔاو من خالل تقدمي توصيات ٕاىل امجلعية العامة. ومل يمت التوصل ٕاىل ٔاي اتفاق ٕازاء االتصاالت فÑ بني هيئات الويبو أفقياً 

اKورة اخلامسة للجنة تحة ملواص� النقاش يف اKورة املقب� للجنة املعايري (منف  الوفودولكن اكنت  ،ٔافضل طريقة ¥~
 ).املعايري

الاكمنة ا}موعة أالفريقية ٔاوحضت أالهداف قال ٕان ٔاعاله، و  "2"يف البند  ه\قرتاح املشار ٕاليوتناول امليّرسِ حصي�  .19
، وا¥ي اعُتمد يف ٕاطار CWS/4/BIS/10ٔاشارت ٕاىل أن \سـتبيان املرفق �لوثيقة  ًا شـىتوفودوذكر أن راء \قرتاح. و 

مجلع املعلومات الوقائعية اليت المتسـهتا ا}موعة أالفريقية. ولتيسري  داً جي من جدول أالعامل، ميكن أن يكون ٔاساساً  18البند 
معايري الويبو  تنفيذان، عىل ٔامهية ٕابراز ٔاية مشالك يف السـتبياخلطاب املرفق �أن تشّدد أالمانة، يف  الوفود تذ~، المتس

 ؤاسـباب ت� املشالك.
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الوفود عىل ٔان امليّرسِ من جدول أالعامل. وشّدد  4النقاش حتت البند  وفودوهبذا، خمتت ال: امليّرسِ ويف اخلتام قال  .20
القة أخرى، ميكن مناقشـهتا يف اKورة من جدول أالعامل، وكذ~ مسائل ع 4ٔاقّرت بأن املسائل اليت ُطرحت حتت البند  قد

 ).اKورة اخلامسة للجنة املعايرياملقب� للجنة املعايري (

 الصادق مجليع الوفود اليت شاركت يف املشاورات عىل الزتاXا البنّاء ومرونهتا. هعن شكر امليّرسِ ٔاعرب و  .21

 الرمسية املذكورة ٔاعاله. ريحصي� املناقشة غ بشأن امليّرسِ ٔاحاطت جلنُة املعايري علامً بتقرير و  .22

 امن جدول أالعامل يف دورهت 4بشأن املسائل العالقة بشأن البند  امواص� مناقشـهتت جلنة املعايري عىل وافقو  .23
يف ٕاطار  السـتبياناخلطاب املرفق �د، يف شدِّ وطلبت من أالمانة ٔان تُ  ،2017عقد يف عام تُ وف املقب� اليت س

 .معايري الويبو وأسـباب ت� املشالك تنفيذ، عىل ٔامهية ٕابراز ٔاية مشالك يف 18 البند

 ST.96اقرتاح بشأن توسـيع ٔانشطة اللجنة لتشمل حق املؤلف يف نطاق معيار الويبو  من جدول أالعامل: 5البند 
 .CWS/4/3 استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة .24

، ٕاىل املذكورة يريم، كام هو مبّني يف الوثيقة اقرتاحاً  ،ورهتا الرابعةديف ، جلنة املعايري قد {قشت بأن وذكّرت أالمانةُ  .25
ٕالدراج حق املؤلف  )XML(ٕاعداد قاموس بيا{ت وخمططات لغة الرتمزي املوسعة تمتثل يف مبهمة جديدة اللجنة تلكيف 

يث تقترص عىل دراسة جدوى واكن من املقرتح تعديل عنوان املهمة اجلديدة حب . ST.96للمصنفات اليتمية يف معيار الويبو 
من ٔاجل توحيد بيا{ت تعريف مصنفات حق املؤلف اليتمية وتقدمي تقرير بشأن نتاجئ اKراسة،  ST.96توسـيع معيار الويبو 

ا¥ي يدعو ٕاىل التلكيف  املقرتحٔايدت  اً عديدًة قدرمغ ٔان وفوداملعايري. و  مىت ٔامكن ذ~، لتقدمي مقرتح تنظر فيه جلنة
التلكيف هبذه املهمة  ومل تكن يف وضع يسمح لها �ملوافقة عىل عىل ذ~ ن بعض الوفود أبدت حتفظاتفإ  ديدة،�ملهمة اجل
 النقاش.يَنتِه يف اKورة الرابعة. و¥~ مل اجلديدة 

ح بصيغته ٔاحاطت جلنة املعايري علامً بتأييد وفد كندا لالقرتا، للجنة املعايري ويف هذه اKورة الرابعة ا}متعة جمّدداً  .26
كية أخرى من املل  ليشمل ٔانواعاً  �ST.96ه9م وفد \حتاد الرويس بتوسـيع معيار الويبو و CWS/4/3الواردة يف الوثيقة 

 اجلغرافية. بيا{تالفكرية، مبا يف ذ~ ال 

 متعة ّجمدداً اKورة الرابعة ا}  للمناقشة يفاقرتح وفد اململكة املتحدة، بصفته راعي \قرتاح، عدم فتح هذا البند و  .27
. والمتس وفد اململكة املتحدة من الوفود أالخرى 2017عام وتركه عىل جدول ٔاعامل اKورة املقب� للجنة اليت سـتعقد يف 

 Dاللجنة يف دورهتا املقب�. لتنظر فيهتقدمي تعليقات عىل \قرتاح املذكور بغية تفصي 

 .2017أعامل دورهتا املقب� اليت سـتعقد يف عام جدول ووافقت جلنة املعايري عىل ترك هذا البند عىل  .28

من جدول أالعامل: اسـتبيان بشأن ٔانظمة ترقمي الطلبات وطلبات أالولوية اليت اسـتخدمهتا ماكتب امللكية الصناعية  6البند 
 يف املايض

 – أالولويةالطلبات وطلبات "ترقمي اسـتبيان اقرتاح  ت تضمنيت، الCWS/4/4استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .29
 املامرسات السابقة".

 دراسة \نهتاء من عقب، 30، يف ٕاطار املهمة رمق ST.10/Cفرقة العمل املعنية �ملعيار واكن \قرتاح قد أعدته  .30
ُ ماكتب امللكية الصناعية حالياً اليت تسـتخدXا  الطلبات ترقمي ٔانظمة عن اسـتقصائية رشت نتاجئ هذه اKراسة . وقد ن

(دليل الويبو)  دليل الويبو بشأن املعلومات والو£ئق املتعلقة �مللكية الصناعيةيف  7.2.6و 7.2.5اجلزأين \سـتقصائية يف 
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أالورويب  كتبامل شمل املعلومات املقدمة من ي ل  2015يف عام  7.2.6حتديث اجلزء ومت عىل التوايل.  2013يف يونيو وسبمترب 
 ).EPOرباءات (لل

املامرسات السابقة"، كام هو وارد يف مرفق  –عىل اسـتبيان "ترقمي الطلبات وطلبات أالولوية  وافقت اللجنةُ  .31
 .CWS/4/4الوثيقة 

 وطلبت اللجنة من املكتب اKويل تنفيذ إالجراءات التالية: .32

 ،ٕاعداد وٕاصدار تعممي يدعو فيه ماكتب امللكية الصناعية ٕاىل اسـتكامل \سـتبيان  )أ  (

 \سـتقصائية، اKراسةوٕاعداد تقرير عن   )ب (

 7لتنظر فهيا اللجنة يف دورهتا املقب�، يك توافق عىل نرشها يف اجلزء  اKراسة \سـتقصائيةتقدمي نتاجئ و   )ج (
 من دليل الويبو.

" مجلع الردود عىل هذا Opinioأن أالمانة ستسـتخدم ٔاداة \سـتقصاء إاللكرتونية "حاطت اللجنُة علامً بوأ  .33
 \سـتبيان.

م لتنظر فهيا اللجنة، فٕان نتاجئ  بأن حاطت اللجنُة علامً وأ  .34 ïراسة \سـتقصائية ما ٕان تُقدKينبغي  30املهمة رمق ا
 .ST.10/Cفرقة العمل املعنية �ملعيار جلنة املعايري ؤان يتوقف معل قامئة Xام أن تُعتَرب منهتية وأن ُحتذف من 

 ST.14من جدول أالعامل: مراجعة معيار الويبو  7البند 
مت يف دِّ ، اليت قُ CWS/4/5الوثيقة واشـمتلت . CWS/4BIS/3و CWS/4/5 تنيملناقشات ٕاىل الوثيق استندت ا .35

ال9س و  ST.14عن معل فرقة العمل املعنية �ملعيار  مرحيل تقريرعىل ، 2014مايو يف  تقدعُ جنة اليت اKورة الرابعة لل 
م ٕاىل اللجنة يدعوها ٕاىل اختاذ  ïاملقرتحة عن الفئة "\سـتعاضة قرار بشأن ُمقدX" بفئتني جديدتني هام "N"و "I" .

مرحيل عن معل فرقة تقرير  عىل، للجنة ا}متعة جمدداً  مت يف اKورة الرابعةدِّ ، اليت قُ CWS/4BIS/3الوثيقة واشـمتلت 
الوثيقة  رفقعىل النحو الوارد يف م، 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 حاطت جلنة املعايري علامً �لتقريرين املرحليني بشأن وأ  .36
 .تني املذكورتنيق ي ، عىل النحو املبني يف الوث 45ٕاطار املهمة رمق 

أالول من  الشق( ST.14من معيار الويبو  14 الفقرة املذكورة يف ،رموز الفئاتمراجعة الهدف الرئييس من واكن  .37
 اسـتحداث متيزي يف تقارير البحث بني الو£ئق املستشهد هبا عىل اجلدة والو£ئق املستشهد هبا نظراً هو )، 45املهمة رمق 

" بفئتني جديدتني هام X\سـتعاضة عن الفئة "اقُرتح عند أالخذ هبذه الو£ئق مبفردها. وقد  لو£قة صلهتا �خلطوة \بتاكرية
"N"و "I"، " حيث تنطبق الفئةN ًعند أالخذ  " عىل ٔاية وثيقة توحض ٔان \خرتاع املطلوب حاميته ال ميكن اعتباره جديدا

خطوة عىل  " عىل ٔاية وثيقة توحض ٔان \خرتاع املطلوب حاميته ال ميكن اعتباره منطوI ًÜوتنطبق الفئة " ،�لوثيقة مبفردها
 د أالخذ �لوثيقة مبفردها.عنابتاكرية 

يف املزاÜ العملية لهذا  ST.14 املعنية مبعيار ٔاعضاء فرقة العملشكّك ، 2014وخالل املناقشات اليت جرت قبل عام  .38
يف تقارير البحث والعبء  التوازن إالجيايب بني القمية إالضافية لتقدمي معلومات أكرث تفصيالً  لنظام لكه، ٔايْ يف االتغيري 

. CWS/4/5من الوثيقة  9و 8و 5¥ي يتحمD الفاحصون لتقدمي هذه التفاصيل، كام هو موحض يف الفقرات إالضايف ا
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" دون Xفئة "ال تعريف عىل توصية جلنة املعايري �ٕالبقاء عىل  2014الالحقة بعد عام  اوافقت فرقة العمل خالل مناقشاهتو 
 ".Pو" "O" و"Eفئات "ال تعاريف  مبراجعةتغيري و 

من الوثيقة  9يف الفقرة عىل 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 ٔان يُدرج يف معيار الويبو املراجع ٕاىل ، وST.14. 

 ":Eالتعريف التايل للفئة "ت جلنة املعايري عىل وافقو  .40

(ج) من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن 1.33ءة سابقة كام يه حمددة يف القاعدة ": وثيقة براEالفئة "
" Xالفئات " حدى�ٕ  " مصحو�ً Eوجيوز ٔان يكون الرمز " الرباءات، ولكن نرشت يف þرخي إاليداع اKويل ٔاو بعده.

 ."A" ٔاو "Yٔاو "

دراسة ما ٕاذا اكن من املناسب مراجعة توصيات حتديد سـندات غري هو  45الثاين من املهمة رمق واكن الشق  .41
ٔاحاطت اللجنة علامً و  .ISO 690:2010مع املعيار اKويل  ST.14الرباءات املستشهد هبا من ٔاجل مواءمة معيار الويبو 

 :ما ييل ضمنت ا¥ي، حتديد سـندات غري 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 نسق حمتوÜت املنشورات، مثل نص ٔاو ملف مسعي ٔاو فيديو ٔاو ملف متعّدد الوسائط •

 ،الوثيقة املستشهد هباوتوصيات مفّص� لبيان مصدر وموقع  •

ِعد هبا تقرير وتوصيات خبصوص سـندات غري الرباءات املستشهد هبا بلغة غري إالنلكزيية ٔاو لغة غري اللغة اليت ا)  •
 ،البحث

 وبعض التغيريات التحريرية. •

من  16 واقرتح تعديل الفقرة\ستشهاد،  زيية يف قوامئلكغري ٕانحروف بشأن ٕادخال خماوفه وفد ٔاسرتاليا عن ؤاعرب  .42
 عىل النحو التايل:املُراَجع  ST.14مرشوع معيار الويبو 

ٕاذا اكنت سـندات غري الرباءات املستشهد هبا مكتوبًة بلغة غري اللغة إالنلكزيية، فينبغي ٔان يُدَرج املرجع أالصيل (غري   .16"
اللغة إالنلكزيية، ٕاذا اكنت الرتمجة موجودة إالنلكزيي)، حيR اكن ذ~ ممكنًا من الناحية التقنية، متبوعًا برتمجة رمسية ٕاىل 

ومتوفرة، بني قوسني مسـتديرين. ؤالغراض هذا املعيار، يُقصد بعبارة "ترمجة رمسية" ترمجة ٕانلكزيية موجودة لالمس ٔاو 
العنوان املكتوب �للغة أالصي� ومأخوذة من نفس مصدر السـند املُستشهد به ومفيدة لتحديد الوثيقة ذات الص� 

  ."جاعهاواسرت 

 ىل التعديل املذكور ا¥ي اقرتحه وفد ٔاسرتاليا.ت اللجنة عوافقو  .43

/ يف عدï واملُ  CWS/4BIS/3مرفق الوثيقة  يفالواردة  بصيغته ST.14الويبو  معيارمراجعة ؤاقرت اللجنُة  .44
 .نةاللج من قامئة Xام حذفها ، وينبغي منهتية 45املهمة رمق اعُتربت ٔاعاله. و¥~  43و 40الفقرتني 
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 ST.96من جدول أالعامل: تقرير مرحيل عن ٕاعداد املرفقني اخلامس والسادس، ومراجعة معيار الويبو  8البند 
النحو املبني يف رئيس فرقة العمل عىل وتقرير  XML4IPمعل  فرقةبه  تلعمل ا¥ي قامانتيجة ٔاحاطت اللجنة علامً ب  .45
مايو يف قدت الرابعة اليت عُ  االلجنة قد اسـتعرضت، يف دورهتشري ٕاىل ٔان . وا) CWS/4BIS/4و CWS/4/6 تنيق ي الوث 

من الوثيقة  6، عىل النحو املشار ٕاليه يف الفقرة ST.96ملعيار الويبو  ٕاعداد املرفق السادس عىلترتيبات املساعدة ، 2014
CWS/4/6 (ت املتحدة أالمر اللجنة قد ٕاىل ٔان  شري ٔايضاً . واÜم دِّ يكية، ا¥ي اكن قد قُ رحبت �لعرض املقدم من وفد الوال

يصبح غري حمتاج حىت  اتهاملرفق السادس وملحقٕاعداد  عىلسـمترار يف مساعدة املكتب اKويل لالالرابعة،  ايف دورهت
 توفر املوارد.ب  رهناً لمساعدة، ل 

ُة حاطت اللجن. وأ 2014يف عام  ST.96معيار الويبو اكنت تعمل عىل مراجعة  XML4IPشري ٕاىل أن فرقة معل وا)  .46
نقيح ) وت 2.0رئييس واحدة (النسخة وتنقيح ، 2015، يف عام ST.96الويبو ملعيار  تنقيحنيعلامً بأن فرقة العمل أقرت 

 ).2.1طفيف واحد (إالصدار 

بلغت . وا) CWS/4BIS/4الوثيقة الواردة يف ، XML4IPفرقة معل اخلاصة ب عملالطة حاطت اللجنُة علامً خبوأ  .47
، قيد \سـتعراض، وجيري اختباره من 3.0ٕالصدار ل 1املرشوع  ،ST.96الويبو ملعيار ديد اجلصدار االٕ أن مرشوع ب اللجنة

شري ٕاىل أن إالصدارقبل ٔاعضاء فرقة العمل. و  جديدة مكو{ت  عىل لمتشـ سوف ي  ST.96الويبو ملعيار  3.0اجلديدة  ا)
S ططات لغة الرتمزي املوسعةXML امحلاية وبيا{ت ببليوغرافية لشهادات  ،هايالومدريد  نظايمل  لالتصاالت إاللكرتونية

 رباءات.يف الوتقارير البحث  ،)SPCsالتمكيلية (

لوجه يف الربع الرابع من عام  و9اً اج9عها املبارش عزتم تنظمي ت XML4IPفرقة معل حاطت اللجنُة علامً بأن وأ  .48
 من ٔاجل ٕاجناز أالعامل اSطط لها. 2016

معيار الويبو اجلديد بشأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات وأالحامض أالمينية �سـتخدام لغة من جدول أالعامل:  9البند 
 )XMLالرتمزي املوسعة (

عرض قوامئ تسلسل ملعيار جديد للويبو بشأن  ، اليت تضمنت اقرتاحاً CWS/4/7استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .49
 ت قدمليتا ،.CWS/4/7 ADDوثيقة ال، و )XMLسعة (لغة الرتمزي املو  بناًء عىلالنوويدات وأالحامض أالمينية 
يف فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل و\قرتاح أالويل والتعديالت الالحقة قد ٔاعدهتام . تعديالت عىل \قرتاح أالويل

 .44ٕاطار املهمة رمق 

بشلك غري رمسي  تقد {قش، 2014مايو يف قدت الرابعة اليت عُ  ادورهت يفبأن جلنة املعايري،  أالمانةُ  وذكّرت .50
هذا  عىل تووافق .CWS/4/7 ADDو CWS/4/7الوثيقتني  يف الوارد ST.26 الويبو اجلديد عياراخلاص مب  قرتاح\

 .\قرتاح

�لتقرير املرحيل بشأن معل فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل، الوارد يف املرفق أالول حاطت جلنة املعايري علامً وأ  .51
 رقة العمل.لرئيس فـي ه شف ال تقرير �ل كذ~ ٔاحاطت ، و CWS/4/7لوثيقة ل

"توصية بشأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات املُعنون ، ST.26معيار الويبو ت جلنة املعايري اعمتدو  .52
ل  CWS/4/7"، كام هو وارد يف املرفق الثاين للوثيقة XMLواحلوامض أالمينية �سـتخدام لغة الرتمزي املوسعة  ïومعد

 ..CWS/4/7 ADDثيقة يف مرفق الو 

 :ST.26ٕادراج املالحظة التحريرية التالية يف معيار الويبو اجلديد ؤاقرت جلنة املعايري ٔايضًا  .53

 "مالحظة حتريرية من املكتب اKويل
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"اتفقت اللجنة املعنية مبعايري الويبو عىل أن تطلب من ماكتب امللكية الصناعية تأجيل اسـتعدادات تنفيذ 
ٕاىل معيار  ST.25ٕاىل حني موافقة اللجنة عىل توصيات \نتقال من معيار الويبو  ST.26معيار الويبو اجلديد 

يف الوقت نفسه، ينبغي \سـمترار يف . و2017يف دورهتا املقب� اليت سـتعقد يف  ST.26الويبو اجلديد 
 .ST.25اسـتخدام املعيار 

 "ويُنرش املعيار ٔالغراض ٕاعالمية لفائدة ماكتب امللكية الصناعية وأالطراف أالخرى املهمتة.

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

ن جدول أالعامل: تقرير مرحيل عن ٕاعداد اقرتاح ٕالنشاء معيار جديد للويبو بشأن تبادل ماكتب امللكية الصناعية م 10البند 
 للمعلومات اخلاصة �لوضع القانوين للرباءات

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

 تنيق ي )، عىل النحو املبني يف الوث LSTFبنتيجة معل فرقة العمل املعنية �لوضع القانوين ( ؤاحاطت اللجنة علامً  .55
 ،وتشكيل املعلومات عن ٔاحداث الوضع القانوين ،نطاق املعيار اجلديد بشأن، مبا يف ذ~ االتفاق املؤقت تنياملذكور

 وهيلك قامئة أالحداث.، وأالحداث الرئيسـية

توصيات لتعزيز قيام ماكتب ينبغي ٔان يقدم أن املعيار اجلديد وافقت مؤقتًا عىل فرقة العمل حاطت اللجنُة علامً بأن وأ  .56
امللكية الصناعية �لتبادل الكفء للمعلومات اخلاصة �لوضع القانوين للرباءات بغية تسهيل نفاذ مسـتخديم معلومات امللكية 

صناعية وامجلهور العام وغريمه من أالطراف املعنية ٕاىل ت� الصناعية وماكتب امللكية الصناعية ومقديم بيا{ت امللكية ال 
 املعلومات.

حيط علامً بأن تشكيل حدث الوضع القانوين سوفو  .57 دث واKو/، واحل املرح� ، أال ويه:تألف من ثالثة عنارصي  ا)
قد ل املعنية �لوضع القانوين فرقة العمأحاطت اللجنُة علامً بأن وقت معني. و  رباءة يفالٔاو وضع الطلب لٕالشارة ٕاىل معلومات 
شامل للمالحقة القضائية بشأن الرباءات منوذج ٕادراج وافقت عىل و  ،وثالث دول اً رئيسـي حد£ً  18و حددت ست مراحل

فرقة العمل املعنية �لوضع اليت ال تزال تناقشها املفتوحة  املسائللعديد من حاطت اللجنة علامً �أ كام ديد. املعيار اجليف 
 ، مبا يف ذ~ قامئة أالحداث املفص�.القانوين

مفرقة العمل املعنية �لوضع القانوين حاطت اللجنُة علامً بأن وأ  .58 ديد اجللويبو امسودة هنائية ملعيار  سوف تُقّدِ
 العمل املعنيةكام ٔاحاطت اللجنُة علامً بأن \ج9ع املبارش لفرقة . القادمة هتادوريك تنظر فهيا اللجنة وتعمتدها يف ل

 .2016 عام يف النصف الثاين منسوف يُعقد  �لوضع القانوين

ٔان أالحداث  تؤاكد ،CWS/4BIS/5الثاين للوثيقة  رفقيف املُذكر  اً رئيسـي حد£ً  18ت اللجنُة اسـتعرضو  .59
 ملزيد من املناقشة. جيداً  سـتكون أساساً 

 ST.60من جدول أالعامل: اقرتاح بشأن مراجعة معيار الويبو  11البند 
 .CWS/4/9استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .60

املهمة رمق املكتب اKويل يف ٕاطار  ا¥ي ٔاعده ST.60راجعة معيار الويبو ٔاحاطت اللجنُة علامً مبا قُدم من اقرتاحات ملو  .61
 ).852ديد (الرمز اجل وثيقة ويف تعديل شفوي بشأناليف  وارد، عىل النحو ال33
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 ينرمز ال)، وتعاريف 898) و(897(و )896) و(895(رموز للالتالية املُراَجعة لتعاريف ت اللجنُة اعمتدوا .62
 ):852) و(581( ينديداجل

 .بيان يُفيد بسحب الرفض املؤقت ومنح امحلاية للعالمة �لنسـبة للك السلع واخلدمات    )895( •

 .تأكيد الرفض الاكمل املؤقت    )896( •

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

 قرار آخر يُؤثر يف حامية العالمة.    )898( •

 .þرخي إالخطار ا¥ي يرسD املكتُب اKويل ٕاىل أالطراف املتعاقدة املُعيïنة    )581( •

 .لقامئة السلع واخلدمات ٕالغاء ُجزيئ    )582( •

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

 "بيا{ت بشأن ٕالغاء قامئة السلع واخلدمات أو ٕانقاصها."

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

 )852(الرمز : خبصوص
التسجيل اليت يشملها ٕالغاء جزيئ لقامئة السلع واخلدمات ا الرمز يف حا/ تسجيل سـتخدم هذيُ سوف 
 اKويل.

اليت ينبغي  ST.60الويبو  من معيار 2امللحق املدخ� عىل تحريرية ال غيريات حاطت اللجنُة ٔايضًا �لت وأ  .65
 .CWS/4/9من الوثيقة  4، كام جاء يف الفقرة أن ينفذهالمكتب اKويل ل 

 حيل عن ٕاعداد توصيات بشأن إالدارة إاللكرتونية للعالمات الصوتية الع9دها معياراً من جدول أالعامل: تقرير مر  12البند 
 للويبو للويبو؛ وعالمات احلركة ٔاو الوسائط املتعددة الع9دها معياراً 

ٕالدارة بشأن اعداد توصيات إ عن مرحليًا  ، اليت تضمنت تقريراً CWS/4/10استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .66
لوضع واجلدول الزمين  ،لويبومعيارًا (أو ٔاكرث) لعالمات احلركة ٔاو الوسائط املتعددة الع9دها لو  يةلعالمات الصوت إاللكرتونية ل

 لويبو.واحد أو ٔاكرث لجديد معيار 

 ابني دورتهي فرقة العمل املعنية بتوحيد العالمات التجارية ٔاجنزتهالعمل ا¥ي مرحيل عن تقرير حاطت اللجنُة علامً ب وأ  .67
للتطبيق. (انظر  مل يعد قابالً ¥~ فٕانه و 2014يف عام  دï عِ قد ا) دول الزمين أن اجلكام ٔاحاطت اللجنُة علامً بالثالثة والرابعة. 

 من جدول أالعامل أد{ه). 17البند  ٔايضاً 

و£ئق املتعلقة دليل الويبو بشأن املعلومات والمن جدول أالعامل: حفظ اKراسات \سـتقصائية املنشورة يف  13البند 
 وحتديهثا �مللكية الصناعية

حفظ  بشأناملكتب اKويل تضمنت \قرتاح ا¥ي ٔاعده ، اليت CWS/4BIS/6استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .68
 من دليل الويبو وحتديث هذه اKراسات. 7اKراسات \سـتقصائية املنشورة يف اجلزء 
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للمعلومات  امً X شلك مصدراً ي و دراسة اسـتقصائية  19تضمن ي ويبو من دليل ال 7اجلزء حاطت اللجنُة علامً بأن وأ  .69
 ،صيغ التوارخيو ، ماكتب امللكية الصناعية، وأنواع و£ئق الرباءات الصادرة عن اخلاصة بأنظمة ترقمي الطلبات واملنشورات
تصحيح ارسات ال املسـتخدمة داخل ماكتب امللكية الصناعية، ومم والرموز ،وممارسات التعرف الضويئ عىل احلروف

 الصناعية.تصاممي رباءات والعالمات التجارية وال مبعلومات الٔاخرى تتعلق ٔامور عن  و\قتباس، فضالً 

من دليل  7حفظ اKراسات \سـتقصائية املنشورة يف اجلزء اكن الهدف من \قرتاح هو وضع هنج موحد لضامن و  .70
ï الويبو وحتديهثا  هذه. من الوفود مبادرة املكتب اKويل د عددٌ . ؤاي

ووافق عىل  اسـتقصائية، حا/ لك دراسةبشأن املكتب اKويل  اليت ٔاعدها ملعلوماتحاطت اللجنُة علامً �وأ  .71
ت اللجنُة عىل إالبقاء عىل وافقو . CWS/4BIS/6للوثيقة عىل النحو الوارد يف املرفق أالول إالجراءات املقرتحة، 

  �نتظام.اموحتديهثدليل الويبو  يف 7.7و 7.6 اجلزٔاين

من دليل الويبو، عىل النحو املنصوص عليه يف  7اجلزء تحديث طة العمل املؤقتة ل حاطت اللجنُة علامً خبوأ  .72
هنا عرضة ، CWS/4BIS/6الثاين للوثيقة رفق امل لتغيريات حممت� يف ؤاقرت اللجنة خطة العمل هذه مع العمل بأ

 املسـتقبل.

"ضامن احلفظ والتحديث الالزمني لâراسات \سـتقصائية  :سـتحداث Xمة جديدة ات اللجنة عىلوافقو  .73
ٕالجناز نشاء فرقة معل إ و  ،من دليل الويبو بشأن املعلومات والو£ئق املتعلقة �مللكية الصناعية" 7املنشورة يف اجلزء 

 العمل.فرقة مرشفًا عىل  املكتب اKويل ّنيِ عُ و ). 7اجلزء فرقة معل ( هذه املهمة

الرباءة ومتديدات مدة تسوÜت مدة يشمل من دليل الويبو ل  7.7توسـيع نطاق اجلزء ت اللجنة عىل وافقو  .74
مراجعة \سـتبيان وتقدمي اقرتاح يف  7فرقة معل اجلزء من �ٕالضافة ٕاىل شهادات امحلاية التمكيلية، وطلبت  الرباءة
 املقب�. ادورهت

) فÑ يتعلق مبتطلبات PDGعلومات املقدمة من فريق و£ئق الرباءات (�الل9س وامل ؤاحاطت اللجنة علامً  .75
. CWS/4BIS/6الثالث للوثيقة رفق السجالت الوطنية وإالقلميية للرباءات عىل النحو املنصوص عليه يف امل

ملهمة ن املكتب اKويل تقدمي اقرتاح م والمتست اللجنة،ٕادراج هذه املسأ/ يف بر{مج معل ت اللجنة عىل وافقو 
 املقب�. اجديدة يف دورهت

من املكتب  ، والمتست2014من دليل الويبو منذ مايو  7اجلزء حفظ يف املُحَرز لتقدم حاطت اللجنُة علامً �وأ  .76
ُ  م تقريراً قدِّ اKويل ٔان يُ   .القادمةمن دليل الويبو يف دورهتا  7اجلزء حتديث ز يف حرَ عن التقدم امل

معلومات عن دخول الطلبات اKولية املنشورة بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات يف من جدول أالعامل:  14البند 
 املرح� الوطنية (إالقلميية)

 .CWS/4BIS/7و CWS/4/12 تنياستندت املناقشات ٕاىل الوثيق  .77

 2016و 2014يف عايم بتقريرين مرحليني قّدXام املكتب أالورويب للرباءات واملكتب اKويل  ؤاحاطت اللجنة علامً  .78
لطلبات اKولية املنشورة بناء ادخول خبصوص تضمني قواعد البيا{ت ما تقدمه ماكتب امللكية الصناعية من معلومات عن 

 حسب احلال. هاوعدم دخول ، عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات يف املرح� الوطنية (إالقلميية)
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اللتني تضمنتا  CWS/4BIS/PDG LETTERو .CWS/4/12 ADDيف الوثيقتني  أيضاً ونظرت اللجنُة  .79
القانوين بشأن الوضع  بيا{ت توفريٕازاء  شواغDعن فهيام  ٕاىل املكتب اKويل معر�ً  فريق و£ئق الرباءات خطابني بعث هبام
 .هامشول مدى و ال سـÑ توقيهتا معاهدة التعاون بشأن الرباءات،  املودعة بناء عىل الطلبات اKولية

لطلبات اKولية املنشورة واملودعة بناء عىل معاهدة اخلاصة بدخول ا لمعلوماتالبالغة ل مهيةاالٔ  للجنُة ٕاىلأشارت او  .80
مسـتخديم املعلومات �لنسـبة ٕاىل ، حسب احلال هاوعدم دخول ، التعاون بشأن الرباءات يف املرح� الوطنية (إالقلميية)

وحثّت ملشاركة يف هذا املرشوع، الصناعية اليت مل تُقدم بعد معلوماهتا عىل اوحثّت اللجنُة ماكتب امللكية املتعلقة �لرباءات. 
ا عىل العودة ٕاىل سابق عهدها، وحثّت ماكتَب امللكية الصناعية اليت اليت توقفت عن تقدمي معلوماهت ماكتَب امللكية الصناعية

 .دون تَوانٍ القيام بذ~ تقدم معلوماهتا عىل مواص� 

ٔالعامل: تقرير املكتب اKويل عن تقدمي املشورة التقنية واملساعدة من ٔاجل تكوين الكفاءات Kى من جدول ا 15البند 
 ماكتب امللكية الصناعية بناء عىل والية اللجنة

املشورة التقنية  ٕ�سداء فÑ يتعلق، 2015ٕاىل  2013من  اليت قام هبا أنشطة املكتب اKويلٔاحاطت اللجنة علامً ب .81
يف الوثيقة وارد يري الويبو، عىل النحو المعاىل تكوين الكفاءات ملاكتب امللكية الصناعية بشأن ع املساعدةوتقدمي 

CWS/4/13  من الوثيقة  20ٕاىل  17من والفقراتWO/GA/47/13 . الوثيقة حاطت اللجنُة علامً بأن أ كام
CWS/13/04  لتقرير ذي الص� املُ ل مبثابة ٔاساس ïا يف دورهتكام طلبت ، 2014يف سبمترب م ٕاىل امجلعية العامة للويبو قد

 ).WO/GA/40/19من الوثيقة  190(انظر الفقرة  2011قدت يف ٔاكتوبر ليت عُ أالربعني ا

 من فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل 44من جدول أالعامل: تقرير مرحيل عن املهمة رمق  16البند 
 �لتقرير املرحيل عن معل فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل الوارد يف مرفق الوثيقة ٔاحاطت اللجنة علامً  .82

CWS/4BIS/8.  ٔاليت  ناقشاتري اجلو/ الثامنة من امل ُجت املعنية بقوامئ التسلسل  أن فرقة العملحاطت اللجنة علامً بوا
ٕاعداد وثيقة  يفضع اللمسات أالخرية تو  ،ST.26 ٕاىل ST.25الويبو  معيارين لالنتقال من تقهتدف ٕاىل اسـتكامل التقيمي ال 

 .وتطبيقها عىل النحو ذاته ST.26معيار الويبو وُمودعي الطلبات فهم  ملاكتب امللكية الصناعية تضمنتوجهيية 

عىل  44املهمة رمق فقد وافقت اللجنة عىل تعديل د يف هذه اKورة، مِ اعتُ  ST.26 الويبو اجلديد معيارؤالن  .83
 :النحو التايل

واقرتاح  ،ST.26 الويبو ٕاىل معيار ST.25 الويبو \نتقال من معياربشأن ٔاحاكم  : ٕاعداد توصيات44 رمق "املهمة
 ".، ٕاذا لزم أالمرST.26راجعة معيار الويبو مل

الويبو  معيارأحاكم \نتقال من بشأن تقدمي اقرتاح  فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسلوالمتست اللجنُة من  .84
ST.25  معيار الويبو ٕاىلST.26 املقب�. ايف دورهت يك تنظر فيه اللجنة وتوافق عليه 

 من جدول أالعامل: معيار الويبو اجلديد بشأن إالدارة إاللكرتونية للعالمات الصوتية 17البند 
 .CWS/4BIS/9استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .85

"توصيات بشأن إالدارة إاللكرتونية للعالمات الصوتية"، كام هو  ST.68اعمتدت اللجنُة معيار الويبو اجلديد و  .86
 وارد يف مرفق الوثيقة املذكورة.

 منهتيًة ؤان حتذفها من قامئة Xام اللجنة. 48واتفقت اللجنة عىل أن تعترب املهمة رمق  .87
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 ا، مناقشـهت49املهمة رمق ، يف ٕاطار ٔاجرت التجارية اتأن فرقة العمل املعنية بتوحيد العالمحاطت اللجنُة علامً بوأ  .88
عالمات احلركة والوسائط املتعددة عىل ٔاساس مرشوع اقرتاح ٔاعده املكتب اKويل. اجلديد بشأن لويبو اقرتح ملعيار إالعداد 

ختصيص مزيد من الوقت لرصد التطورات يف جمال إالدارة إاللكرتونية  عىل كام ٔاحاطت اللجنُة علامً بأن فرقة العمل اتفقت
عالمات احلركة بفÑ يتعلق لالفتقار ٕاىل اخلربة يف ماكتب امللكية الصناعية  نظراً ، وذ~ احلركة والوسائط املتعددةلعالمات 

 والوسائط املتعددة.

يف  49 تقرير عن التقدم احملرز يف ٕاعداد التوصية يف ٕاطار املهمة رمق ميتقدالمتست اللجنُة من فرقة العمل و  .89
 .2017عقدها يف عام املقرر  دورة اللجنة املقب�

 من جدول أالعامل: اسـتبيان بشأن اسـتخدام معايري الويبو 18البند 
 .CWS/4BIS/10استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .90

ماكتب امللكية اسـتخدام  دراسة اسـتقصائية بشأنالقرتاح املقدم من املكتب اKويل ٕالجراء حاطت اللجنُة علامً �وأ  .91
 لنحو املبني يف الوثيقة.عايري الويبو عىل االصناعية مل

 .CWS/4BIS/10 كام هو وارد يف مرفق الوثيقة \سـتبيانَ  اللجنةُ  ؤاقرت .92

 والمتست اللجنة من املكتب اKويل تنفيذ إالجراءات التالية: .93

 ،الصناعية ٕاىل اسـتكامل \سـتبيان ٕاعداد وٕاصدار تعممي يدعو فيه ماكتب امللكية  )أ  (

 \سـتقصائية،اKراسة وٕاعداد تقرير عن   )ب (

 7لتنظر فهيا اللجنة يف دورهتا املقب�، يك توافق عىل نرشها يف اجلزء  اKراسة \سـتقصائيةوتقدمي نتاجئ   )ج (
 ٕاذا لزم أالمر.، ذات الص� من دليل الويبو وتتخذ إالجراءات أالخرى

 )33/3(املهمة رمق  ST.3من جدول أالعامل: مراجعة معيار الويبو  19البند 
 .CWS/4BIS/11علامً �ملعلومات الواردة يف الوثيقة  نةٔاحاطت اللج  .94

غريها لمتثيل اKول غري املعروفة ٔاو  ”XX“ووافقت اللجنة عىل اقرتاح ٕانشاء رمز جديد مكون من حرفني  .95
 .ST.3 الكيا{ت ٔاو املنظامت غري املعروفة يف معيار الويبو من

لمتثيل معهد  ST.3سـيضاف ٕاىل معيار الويبو  "XV"فني بأن الرمز اجلديد املكون من احلر  ؤاحاطت اللجنة علامً  .96
م ٔاي اعرتاض عىل \قرتاح املبّني يف التعممي رمق VPIفيسغراد للرباءات ( ïرشيطة ٔاال يقد (C.CWS 61  مارس  26حبلول

2016. 

أالورويب ) تغّري ليصبح مكتب \حتاد OHIMالسوق اKاخلية ( مواءمةبأن امس مكتب  ٔاحاطت اللجنة علامً كام  .97
تب املسـتخدم لمتثيل املاك" EM"الرمز املكون من احلرفني ٔان ، و 2016مارس  23من  ) اعتباراً EUIPOللملكية الفكرية (

 .دون تغيري ظل كام هو ST.3يف املعيار 

ُ  ST.3واتفقت اللجنة عىل أن معيار الويبو  .98 ة ورة اللجنة الرابعة ا}متعع سوف يُنرش قبل اع9د تقرير دراجَ امل
 .داً جمد
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 ST.96من جدول أالعامل: اقرتاح بشأن املرفقني اخلامس والسادس من معيار الويبو  20البند 
ؤاحاطت علامً بأن املسودتني الهنائيتني للمرفق  .�CWS/4BIS/12ملعلومات الواردة يف الوثيقة  ٔاحاطت اللجنة علامً  .99

من خمطط لغة  2.0) تستندان ٕاىل النسخة التحويل وٕارشاداتهقواعد ) واملرفق السادس (قواعد التنفيذ وٕارشاداتهاخلامس (
 .)ST.96(املرفق الثالث للمعيار  ST.96الرتمزي املوسعة ملعيار الويبو 

 لتخصيص رشاداتقدم مجموعة شام� من القواعد واالٕ ي ST.96عيار الويبو مل اخلامس حاطت اللجنة علامً بأن املرفق وأ  .100
واSطط  ST.96اSطط املتوافق مع معيار الويبو  بطريقتني، ٔايْ  هاوتنفيذ ST.96خمططات لغة الرتمزي املوسعة للمعيار 

داة تسـتعمل وهو أ  ST96XSDValidatorيتضمن املرفق اخلامس كام ٔاحاطت اللجنة علامً بأن . املطابق لهذا املعيار
Schematron  للمعيار قواعد ؤاعراف تصممي لغة الرتمزي املوسعة ل فقاً و لغة الرتمزي املوسعة لتثبيت خمططST.96  املرفق)

تثبيت خمططاهتا ماكتب امللكية الصناعية عىل أالداة سوف تساعد  ؤاحاطت علامً بأن هذه). ST.96أالول من املعيار 
 .ST.96الويبو للغة الرتمزي املوسعة وفقًا ملعيار  التنفيذية

للتحويل بني حاالت لغة ٕارشادات قواعد و يقدم  ST.96الويبو معيار رفق السادس من املحاطت اللجنة علامً بأن وأ  .101
ٔاو  ST.66ٔاو  ST.36 الويبو ملعيار وحاالت لغة الرتمزي املوسعة اليت مت تثبيهتا وفقاً  ST.96الرتمزي املوسعة املطابقة للمعيار 

ST.86 قبل موجودًا ، ا¥ي اكنST.96ثالثة مالحق من ٔاجل تسهيل حتويل البيا{ت يتضمن املرفق السادس ؤان  ؛
 والعكس �لعكس. ST.96لمعيار بيا{ت مطابقة ل ٕاىل  ST.86ٔاو  ST.66 ٔاو ST.36معيار طابقة لل امل

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

: التأكد من ٕاجراء املراجعات 41كام ييل: "املهمة رمق  هتاصياغلتكون  41ل املهمة رمق ووافقت اللجنة عىل تعدي .103
 .XML4IPفرقة معل ل 41  املهمة املنقحة رمقؤاسـندت اللجنة ". ST.96 الويبو عيارمل والتحديثات الالزمة 

الرباءات الصادرة عن ماكتب من جدول أالعامل: ٕانشاء Xمة من ٔاجل وضع رشوط ملف إالدارة فÑ خيص و£ئق  21البند 
 الرباءات

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

م من قرتاحال� ؤاحاطت اللجنة علامً  .105 ïخيص  املكتب أالورويب للرباءات بشأن ٕاعداد توصية حول ملف إالدارة املُقد Ñف
ميع و£ئق جب قامئة هنائية  يوفرإالدارة سوف  بأن ملف وأحاطت اللجنة علامً . و£ئق الرباءات الصادرة عن ماكتب الرباءات

تقيمي مدى ب اكتب الرباءات أالخرى السامح ملأالسايس هو أن الغرض الرباءات الصادرة عن مكتب براءات وطين ٔاو ٕاقلميي و 
 اك9ل و£ئق الرباءات املتاحة.

ٔافىض  IP5مظ� مرشوعات مؤسسة مرشوع "الو£ئق املشرتكة" حتت اللجنَة بأن أالورويب للرباءات  ٔابلغ املكتُب و  .106
ماكتب الرباءات أالخرى. الو£ئق اليت نرشهتا  من ابطبيعة احلال ٕاىل رضورة متكني ماكتب الرباءات من تقيمي اك9ل مجموعاهت

يف متكني البحث الشامل يف حا/ التقنية السابقة مضن  اً ٔاساسـي اً ركن سـيكون \ك9لوذكر املكتب أالورويب للرباءات ٔان 
احلد أالدىن للو£ئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون ، مثل و£ئق الرباءات املنشورة فÑ يتعلق مبجموعات بيا{ت حمّددة

 .بشأن الرباءات

اسـتعدادها للمشاركة يف النشاط  ؤاعربت عنوأيدت وفوٌد كثريٌة اقرتاح املكتب أالورويب للرباءات تأييدًا شديدًا  .107
لتقيمي إالدارة جتارهبم يف اسـتخدام ملف  امللكية الفكرية امخلسةماكتب  وفود وممثلتبادل الو املسـتقبيل ٕالعداد التوصيات. و 

حيط علامً بأن ٔاداة . و الرباءات اخلاصة حبا/ التقنية الصناعية السابقةمدى اك9ل و£ئق  و{فعًة  ةً ون مفيدتكسـ إالدارة ملف ا)



CWS/4BIS/16 

14 

 

�لنسـبة \سـتخدام  كون سه�تينبغي ٔان  املذكورةأن التوصيات اجلديدة حاطت اللجنة علامً بحل. وأ ايع ٔاحصاب املصمجل للغاية 
 .قل منواً البâان االٔ البâان النامية و ال سـÑ ماكتب امللكية الصناعية املوجودة يف  صغرية،ٕاىل ماكتب امللكية الصناعية ال

ملف إالدارة فÑ  بشأنىل ٕانشاء Xمة جديدة يكون وصفها عىل النحو التايل: "ٕاعداد توصية ووافقت اللجنة ع .108
همتة امل طراف االٔ خرى ٔاو االٔ رباءات الخيص و£ئق الرباءات الصادرة عن مكتب براءات وطين أو ٕاقلميي لمتكني ماكتب 

فرقة معل جديدة من ٔاجل التعامل مع هذه أخرى من تقيمي اك9ل مجموعاهتا من و£ئق الرباءات املنشورة"؛ وٕانشاء 
 فرقة العمل. مرشفًا عىلّنيِ املكتب أالورويب للرباءات املهمة. وعُ 

واحد ٔاو أكرث ٔاو مراجعة معيار للويبو مبعيار جديد  والمتست اللجنة من فرقة العمل اجلديدة ٔان تقّدم اقرتاحاً  .109
 .2017يف عام اليت سـُتعقد ليه يف دورهتا املقب� يك تنظر فيه اللجنة وتوافق ع من معايري الويبو احلالية 

 من جدول أالعامل: تقرير شفهـي بشأن التقارير التقنية السـنوية 22البند 
موقع التحرير امجلاعي الرسيع (وييك) اجلديد اخلاص ا¥ي قدمه املكتب اKويل بشأن عرض �ل ٔاحاطت اللجنة علامً  .110

عام لتقارير التقنية السـنوية املقدمة اخلاصة �ل حصائية االٕ علومات املعن  وظيفة، فضالً و وهيلكه ، �لتقارير التقنية السـنوية
سـتحدث  يت، ال2015لعام التقارير التقنية السـنوية  ماكتب امللكية الصناعية عىل املشاركة يف معلية وّجشعت اللجنةُ . 2014

 .2016يف عام 

 لجنة وقامئة XاXامن جدول أالعامل: النظر يف بر{مج معل ال  23البند 
 بر{مج معل اللجنة.من ٔاجل وضع  CWS/4BIS/14نظرت اللجنة يف قامئة املهام الواردة يف مرفق الوثيقة  .111

ماكتب العالمات التجارية ، ٔاال وهام 18يف وصف املهمة رمق  ينمرجعني جديدت اللجنة عىل ٕادراج فقتوا .112
كام ييل: ح نقï وصف املُ سوف تكون صيغة ال. و )ID5( امخلسةة ممي الصناعيالتصا ماكتب ومنتدى ،)TM5سة (امخل 

عىل ٔاساس املرشوعات اليت  توحيد املقاييس املرتبطة بتبادل البيا{ت القاب� للقراءة آلياً  جماالتحتديد : 18"املهمة رمق 
)، TM5()، وماكتب العالمات التجارية امخلسة IP5( امخلسة امللكية الفكرية خططت لها هيئات مثل ماكتب

واللجنة الكهروتقنية  ،)ISOاملنظمة اKولية لتوحيد املقاييس (، و )ID5( ة امخلسةممي الصناعيالتصا ماكتب ومنتدى
 ."والهيئات أالخرى املشهورة املعنية بوضع معايري الصناعة ،)IECاKولية (

املقرر  إالجراءاتيف فقرة " وصفهايرد إالجراءات املسـتقبلية للمهام التالية اليت واتفقت اللجنة عىل تعديل  .113
 من املهام:اخلاصة بلك Xمة " اختاذها

  .لجنةم تقرير جديد يف اKورة السادسة ل قدï سوف يُ   :23املهمة رمق 

 اتبل ط ٔارقام و  اتأرقام الطلباKراسة \سـتقصائية اخلاصة ب اKويل نتيجةَ  املكتُب سوف يقدم   :30املهمة رمق 
اKورة اخلامسة ا يف امللكية الصناعية يف املايض للنظر فهي ا ماكتبهتسـتخدماأالولوية اليت 

  .للجنة

م مرشوع هنايئ القرتاح بشأن معيا  :47املهمة رمق  ïتبادل ماكتب امللكية من ٔاجل  ر جديد للويبوسوف يُقد
يف اللجنة يف هذا \قرتاح وتعمتده  نظرت ل للرباءات،  البيا{ت اخلاصة �لوضع القانوينالصناعية 

   .اخلامسة اهتدور

م   :49املهمة رمق  ïاخلامسة. ايف دورهتاللجنة نظر فيه ت تقرير مرحيل ل سوف يُقد 
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أالمانة بشأن وقف تطوير قاعدة بيا{ت ٕادارة اليت قدمهتا ملعلومات أحاطت اللجنة علامً �، 26املهمة رمق ص وفÑ خي .114
حيط علامً بأن بسبب قيود املزيانية. و ) WIPOSTAD(معايري الويبو  قاعدة  لتحل حملحلول بدي�  توصلت ٕاىلأالمانة ا)

 بيا{ت ٕادارة معايري الويبو.

 .حذفها من قامئة Xام اللجنةو  26رمق اتفقت اللجنة عىل التوقف عن ٔاداء املهمة و  .115

ٕاما  43يف أمر املهمة رمق  يُبَتï اقرتحت أالمانة ٔان و  .للجنةمنذ اKورة أالوىل  عُلّقتقد  43أن املهمة رمق حيط علامً بوا)  .116
لت . بشأهنإاحياء النقاش اللجنة ٔاو ن قامئة Xام حبذفها م ïٔالن هذه املهمة  قامئةالمن  43املهمة رمق حذف عدة وفود عدم وفض

 أعامهلم.ال تزال وثيقة الص� ب

 قبل.يف املسـت  هتاملناقشـاللجنة  يف قامئة Xام 43املهمة رمق اتفقت اللجنة عىل إالبقاء عىل و  .117

 .إاللكرتوين  عىل موقع الويبونَرش اللجنة سوف يُ موجز بر{مج معل حاطت اللجنُة علامً بأن وأ  .118

 لتعديالت املذكورة ٔاعاله،� CWS/4BIS/14، عىل النحو الوارد يف مرفق الوثيقة ٔاقرت اللجنُة قامئة XاXاو  .119
ا}متعة  الرابعة هتايف دوراللجنة لتعكس االتفاقات اليت توصلت ٕالهيا اللجنة فور حتديهثا ٕالدرا9ا يف بر{مج معل 

 .جمدداً 

حاطت ٔافضل. وأ اللجنة فهامً فهم بر{مج معل  من ٔاجل اللجنةقامئة Xام ه قد يلزم تبسـيط وأشارت عدة وفود ٕاىل ٔان .120
عىل موقع  ةمتاحو ، اً يناميكيدث دï حتُ وثيقة  عن طريق تقدميحتسني وثيقة بر{مج العمل احلالية اللجنُة علامً بعزم أالمانة عىل 

 .اللجنة إاللكرتوين

 ايف دورهتفيه اللجنة نظر ت ل اللجنة أالمانة تقدمي اقرتاح لتحسني بنية قامئة Xام من  اللجنة ~ المتستو¥ .121
 املقب�.

 ، مبا يف ذ~ القراراتمتعة جمدداً الرابعة ا}  هتاخالل دور{قشـهتا اللجنة ملهام اليت �بعد حتديث املعلومات املتعلقة و  .122
 وضع املهام عىل النحو التايل:ٔاصبح من جدول أالعامل،  23البند يف ٕاطار  املُتخذة

 يف هذه اKورة: ربت منهتيةً م اليت اعتُ اامله  )أ  (

 دليل الويبو بشأن املعلومات والو£ئقٕاعداد تقارير عن أالنشطة املتعلقة بتحويل البيا{ت من   :26املهمة رمق 
 (دليل الويبو) ٕاىل قاعدة بيا{ت ٕادارة معايري الويبو املتعلقة �مللكية الصناعية

)WIPOSTAD.(  

  :ST.14مراجعة معيار الويبو   :45املهمة رمق 
من معيار الويبو  14" ٕاعداد اقرتاح بشأن مراجعة رموز الفئات املنصوص علهيا يف الفقرة 1"

ST.14  ٕاىل  10والفقرات من  7احات الواردة يف الفقرة مع مراعاة التعليقات ومرشوع \قرت
  .CWS/2/6من الوثيقة  14
" ودراسة ما ٕاذا اكن من املناسب مراجعة توصيات حتديد سـندات غري الرباءات 2"

 ISO 690:2010مع املعيار اKويل  ST.14املستشهد هبا من ٔاجل مواءمة معيار الويبو 
املراجع الببليوغرافية و\ستشهادات من مصادر مبادئ توجهيية بشأن  –(املعلومات والو£ئق

  املعلومات) وٕاعداد اقرتاح بذ~ الشأن ٕاذا تبّني ٔان ت� املراجعة مالمئة.
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  من معايري الويبو. ٕاعداد توصية بشأن إالدارة إاللكرتونية للعالمات الصوتية لُتعمتد معياراً   :48املهمة رمق 

 :املهام اليت ال يزال العمل علهيا جارÜً   )ب (

ٕاعداد دراسة اسـتقصائية بشأن ٔارقام الطلبات ؤارقام طلبات أالولوية اليت تسـتخدXا ماكتب   :30املهمة رمق 
  امللكية الصناعية.

، ST.26ٕاىل معيار الويبو  ST.25ٕاعداد توصيات بشأن ٔاحاكم \نتقال من معيار الويبو   :44املهمة رمق 
  أالمر.ٕاذا لزم ، ST.26واقرتاح ملراجعة معيار الويبو 

ٕاعداد اقرتاح من ٔاجل ٕانشاء معيار جديد للويبو ٔالغراض تبادل ماكتب امللكية الصناعية   :47املهمة رمق 
وحيû تُسـتمكل هذه املهمة، ينبغي توسـيع \قرتاح  البيا{ت اخلاصة �لوضع القانوين للرباءات.

  ليشمل العالمات التجارية والتصاممي الصناعية.

توصية بشأن إالدارة إاللكرتونية لعالمات احلركة ٔاو الوسائط املتعددة لُتعمتد معيارًا من  ٕاعداد  :49املهمة رمق 
  معايري الويبو.

 معايري الويبو: احلفاظ عىلاملهام اليت تضمن اسـمترار   )ج (

  .ST.36 الويبو عيارمل التأكد من ٕاجراء املراجعات والتحديثات الالزمة   :38املهمة رمق 

  .ST.66 الويبو ن ٕاجراء املراجعات والتحديثات الالزمة ملعيارالتأكد م  :39املهمة رمق 

  .ST.96 الويبو التأكد من ٕاجراء املراجعات والتحديثات الالزمة ملعيار  :41املهمة رمق 

  .ST.86 الويبو التأكد من ٕاجراء املراجعات والتحديثات الالزمة ملعيار  :42املهمة رمق 

 :بطابعها إالعاليم ٔاو هبام معاً  املهام اليت تتسم �سـمترار ٔانشطهتا ٔاو  )د (

حتديد جماالت توحيد املقاييس املرتبطة بتبادل البيا{ت القاب� للقراءة آليًا عىل ٔاساس   :18املهمة رمق 
)، وماكتب IP5املرشوعات اليت خططت لها هيئات مثل ماكتب امللكية الفكرية امخلسة (

)، ID5التصاممي الصناعية امخلسة ()، ومنتدى ماكتب TM5العالمات التجارية امخلسة (
)، والهيئات IEC)، واللجنة الكهروتقنية اKولية (ISOواملنظمة اKولية لتوحيد املقاييس (

  .أالخرى املشهورة املعنية بوضع معايري الصناعة

ن دخول الطلبات اKولية املنشورة بناء عىل معاهدة التعاو ب اخلاصةرصد ٕادراج املعلومات   :23املهمة رمق 
بشأن الرباءات وعدم دخولها، حسب احلال، يف املرح� الوطنية (إالقلميية) يف قواعد 

  البيا{ت.

مجع التقارير التقنية السـنوية بشأن ٔانشطة ٔاعضاء اللجنة يف جمال املعلومات املتعلقة �لرباءات   :24املهمة رمق 
السـنوي بشأن املعلومات الصناعية ونرشها (التقرير التقين تصاممي والعالمات التجارية وال 

املتعلقة �لرباءات، والتقرير التقين السـنوي بشأن العالمات التجارية، والتقرير التقين السـنوي 
  الصناعية).تصاممي بشأن ال 
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  مراجعة متواص� ملعايري الويبو.  :33املهمة رمق 

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

 مل يبدأ العمل علهيام بعد:اللتان اKورة  يف هذهاملهمتان املسـتحدثتان   )ه (

دليل من  7ضامن احلفظ والتحديث الالزمني لâراسات \سـتقصائية املنشورة يف اجلزء   :50املهمة رمق 
  .الويبو بشأن املعلومات والو£ئق املتعلقة �مللكية الصناعية

ق الرباءات الصادرة عن مكتب براءات وطين ٕاعداد توصية بشأن ملف إالدارة فÑ خيص و£ئ  :51املهمة رمق 
ٔاو ٕاقلميي لمتكني ماكتب الرباءات أالخرى ٔاو أالطراف املهمتة ٔاخرى من تقيمي اك9ل مجموعاهتا 

 .من و£ئق الرباءات املنشورة

 املهمة اليت مل يبدٔا العمل علهيا بعد واليت عُلقت:  )و (

مللكية الصناعية فÑ خيص ترقمي الفقرات والفقرات ٕاعداد مبادئ توجهيية لتنفّذها ماكتب ا  :43املهمة رمق 
  الطوي� وعرض و£ئق الرباءات بشلك منسق.

من جدول أالعامل: تبادل املعلومات: عروض عن ٔانشطة ماكتب امللكية الصناعية وخططها املتعلقة مبعايري الويبو  24البند 
 )XMLاليت تتناول لغة الرتمزي املوسعة (

ٔالنشطة واخلطط املتعلقة مبعايري الويبو اليت تتناول لغة الرتمزي املوسعة اليت قّدمهتا اخلاصة ��لعروض  ذكّرت اللجنةُ  .123
وفود كندا ؤاملانيا و\حتاد الرويس ومجهورية كورÜ والوالÜت املتحدة أالمريكية وممثلو املكتب أالورويب  2014يف مايو 
، الرتمزي املوسعةٔالنشطة واخلطط املتعلقة مبعايري الويبو اليت تتناول لغة اخلاصة �لعروض � ٔاحاطت اللجنة علامً كام  للرباءات.
داً واليت قد ïورة الرابعة ا}متعة جمدKت املتحدة  مهتا خالل هذه اÜواململكة املتحدة والوال Üوفود \حتاد الرويس ومجهورية كور

 اKويل محلاية أالصناف النباتية اجلديدة (أالوبوف).أالمريكية وممثلو املكتب أالورويب للرباءات و\حتاد 

ٔاو  ST.96و أ  ST.86 ٔاو ST.66 ٔاو ST.36الويبو معايري  ماكتب امللكية الصناعية طّبقتأن ت اللجنة علامً بؤاحاط .124
يا{ت يف ركزية ٔاساسـية لمنذجة البيا{ت وضامن جودة الب كسـتخدم يُ  ST.96معيار الويبو وأحاطت اللجنة علامً بأن . مجيعها

 مت مفيدة جداً دِّ العروض اليت قُ ؤاقرت اللجنة بأن . هذه املاكتبعن تبادل البيا{ت بني  فضالً ماكتب امللكية الصناعية 
 تجارية.ال غراض شـىت االٔ من ٔاجل حتقيق هذه  عايري الويبوشـىت ماكتب امللكية الصناعية مل تعمل كيفية اسـتخداميك للوفود ل

 ةملخص الرئيس أالعامل:من جدول  25البند 
 ع لالطالع عليه.ّزِ ووُ  دï عِ ا) ة ا¥ي مبلخص الرئيس ٔاحاطت اللجنة علامً  .125

 اج9عات فرق العمل التابعة للجنة
وفرقة  ،خالل هذه اKورة: فرقة العمل املعنية �لوضع القانوين اج9عاٍت  تان التابعتان للجنةالعمل التالي  فرقتاقدت عَ  .126

 التسلسل. بقوامئالعمل املعنية 

كام أبلغ رؤساُء  .املذكورةيف \ج9عات  تهرئيس من رؤساء الفرق العام� اللجنَة �لتقدم ا¥ي ٔاحرزته فرق  وأبلغ لكُ  .127
 تقدم يف مناقشاهتم.ٕاحراز من ٔاجل  2016يف سبمترب املبارشة احملمت� املقرر عقدها  الج9عاتالفرق العام� اللجنَة �

 أالعامل: اختتام اKورةمن جدول  26البند 
 .2016مارس  24اختمتت الرئيسة \ج9ع يف  .128
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  اع9د تقرير اKورة
اعمتد هذا التقرير املشاركون يف اKورة  .129

الرابعة للجنة ا}متعة جمددا عن طريق منتدى 
  ٕالكرتوين حمدود املشاركة.
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يبو إاللكرتوين. ومن �ب مرفقان هام قامئة املشاركني وقامئة بنود جدول أالعامل، وميكن \طالع علهيام يف موقع الو  CWS/4BIS/16للوثيقة  –مالحظة  1

 WO/GA/48/10التوفري، مل يدرج نصهام £نية كجزء من الوثيقة 


