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CWS/6/11 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018سبمترب  12 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السادسة الدورة
 2018أأكتوبر  19اإىل  15جنيف، من 

 47 رقم املهمة عن القانوني بالوضع املعنية العمل فرقة تقرير
عدادوثيقة   ادلويل املكتب من اإ

 مقدمة

ىل  مايو 29الفرتة من  يف املعقودة امةةيف دورهتا اخل، مبعايري الويبو )جلنة املعايري( عمتدت اللجنة املعنيةا .1 اإ

 أأيضا عىلاملعايري جلنة ووافقت  ."توصية بشأأن تبادل بياانت الوضع القانوين للرباءات" ST.27 معيار الويبو ،2017 يونيو 2

"الأحداث املفّصةل املندرجة يف هذا املعيار أأحداث مؤقتة ستة تعرضها ماكتب . ST.27التالية للمعيار  املالحظة التحريرية

عىل أأساس نتاجئ الاس تعراض والتقيمي اليت تبلّغها املاكتب املذكورة، س ُيقدم اقرتاح ". و امللكية الصناعية وتقيّمها ملدة س نة

وجيوز ملاكتب امللكية الصناعية . يف هذا املعيار يك توافق عليه جلنة املعايري يف دورهتا الةادسة هنايئ بشأأن الأحداث املفّصةل

ن رغبت يف ذكل.  50 )انظر الفقرتني أأن ختتار تبادل بياانت الوضع القانوين عىل أأساس الفئات والأحداث الرئية ية فقط، اإ

 (.CWS/5/22 من الوثيقة 51و

ىل ( XMLمكوانت خمطط لغة الرتمزي املوسعة )تطوير  XML4IPقة معل والمتةت جلنة املعايري من فر  .2 استنادا اإ

من أأجل تيةري تبادل بياانت الوضع القانوين ابلتشاور مع فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين و ST.27 معيار الويبو اجلديد

  يف دورهتا الةادسة.تقرير عن نتاجئ ذكل العمل  أأن يُقدم لهاأأيضًا املعايري جلنة  والمتةت. للرباءات
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رشادية  ليصبح كام ييل: 47وعّدلت جلنة املعايري وصف املهمة رمق  .3 عداد اقرتاح هنايئ للأحداث املفّصةل ووثيقة اإ "اإ

عداد توصية بشأأن تبادل ماكتب امللكية الصناعية لبياانت الوضع القانوين للعالمات  بشأأن بياانت الوضع القانوين للرباءات؛ واإ

 (.CWS/5/22من الوثيقة  55)انظر الفقرة  رية والتصاممي الصناعية"التجا

ويف أأس بوع ادلورة اخلامةة للجنة املعايري، عقدت فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين اجامتعًا مبارشًا وأأبلغت  .4

قلميية لأعضاء فرقة العماملعايري عن موافقهتا عىل ربط الأحداث  جلنة عطاء  ST.27ل بأأحداث املعيار القانونية الوطنية أأو الإ واإ

معيار جديد بشأأن الوضع القانوين للتصاممي الصناعية عوضًا عن الوضع القانوين وضع الأولوية لإعداد اقرتاح من أأجل 

 للعالمات التجارية.

 تقرير مرحيل

عداد ما  .5  ييل:متابعة لقرار جلنة املعايري، معلت فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين أأساسًا عىل اإ

 قلميية ل حداثالأ بناء عىل املعلومات بشأأن الربط بني  اقرتاح هنايئ للأحداث املفّصةل لوضع القانوين الوطنية أأو الإ

 ؛لصناعيةااليت قدمهتا ماكتب امللكية  ST.27وأأحداث املعيار 

  رشادية أأصبحت مرفقًا جديدًا للمعيار  ؛ST.27وثيقة اإ

 لتصاممي الصناعيةل ة لبياانت الوضع القانوين وصية بشأأن تبادل ماكتب امللكية الصناعيت. 

 وتعرض نتاجئ أأنشطة فرقة العمل يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا الةادسة كام ييل: .6

  املراجعة املقرتحة ملعيار الويبوST.27 رشادية وثيقة و  الأحداث املفصةلأ خر ، مبا يف ذكل  ؤقتةماإ

 ؛(CWS/6/12 الوثيقة )انظر

  انظر الوثيقةاقرتاح معيار جديد للويبو لتبادل( بياانت الوضع القانوين للتصاممي الصناعية CWS/6/14). 

 ST.27خطة تنفيذ معيار الويبو 

ىل تقدمي نتاجئ: عتد، 2018يناير  25يف  C. CWS 92 أأصدرت الأمانة التعممي .7  فيه ماكتب امللكية الفكرية اإ

؛ ST.27 الويبو لتنفيذ معيارالزمين املؤقت  هاجدول ، مبا يف ذكل يا املعلومات اليت تتبعهاتقيمي ممارسات العمل ونظم تكنولوج  

ة قدمعىل التعممي امل لردوداملخص رد اصة بلك مهنا. ويملامرسات اخلاس تعراض الأحداث املفصةل املؤقتة وفقًا للقوانني واو  )ب(

 .CWS/6/13 من الوثيقة 8و 7و 6و 5يف الفقرات  لصناعيةامكتبًا للملكية  11من 

قلميية بأأحداث املعيار  ربط الأحداث الوطنية والإ

ىل ربط ُدعيت  .8 قلميية ل حداثالأ ماكتب امللكية الفكرية أأيضًا اإ لوضع القانوين للرباءات ابلفئات والأحداث الوطنية أأو الإ

اس تجابة للتعممي املذكور أأعاله، للربط  هاول اجد لصناعيةا. وقدمت بعض ماكتب امللكية ST.27 احملددة يف معيار الويبو

خرى جداولها للربط مع فرقة العمل. وأأفادت بعض تكل املاكتب اليت قدمت ت بعض ماكتب امللكية الفكرية الأ وتقامس

غري واحضة. ومعل املكتب ادلويل مع ماكتب وأأحداث املعيار  الأحداث اليت تنظمهاجداولها للربط بأأن املقارنة بني بعض 
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عداد جدول  معلياهتا للربط حتةنيعىل لصناعية اامللكية  املكتب ادلويل جداول  ّحدو وعالوة عىل ذكل،  .للربط الهنايئ هاواإ

 .CWS/6/13 يف مرفق الوثيقة يرد جدول الربط املوحدو ، لصناعيةاماكتب امللكية  صل علهيا منحالربط اليت 

لهيا أأعاله، تعاون املكتب ادلويل مع  لصناعيةاقدمهتا ماكتب امللكية  وابلإضافة اإىل جداول الربط اليت .9 كتب امل املشار اإ

قلميية ل وأأ الوطنية  لأحداثللإعداد جداول ربط  للرباءات الأورويب قاعدة بياانت ضع القانوين للرباءات، الواردة يف لو الإ

. مبعلومات لصناعيةامن ماكتب امللكية  مكتباً  50، اليت يزودها حوايل (INPADOCاملركز ادلويل لواثئق الرباءات )

املعهد الوطين رح عىل وطُ  عن فرنةا ت املركز ادلويل لواثئق الرباءاتعد مرشوع ربط بياانالتعاون، أ   كلذل نتيجة أأوليةوك 

 لأورويباابلعديد من الصيغ احملدثة للجدول. ولحظ املكتب  قرتنلتوضيح بعض الأحداث اليت ت للملكية الصناعية بفرنةا

ىل بعض للرباءات  . ملذكورةابياانت ال قاعدة يف  املعهد الوطين للملكية الصناعية بفرنةابياانت ل التوضيح من احلاجة اإ

مع أأعضاء فرقة العمل اخلاص به عىل تقامس جدول الربط الهنايئ  املعهد الوطين للملكية الصناعية بفرنةاخري، وافق الأ  ويف

دراجه يف جدول الربط املوحد. ومن املزمع  ال خرين  قاعدة بياانت املركز ادلويل لواثئق الرباءاتربط بياانت  مواصةلواإ

بياانت منشأأ اليت تُعد ماكتب  لصناعيةا، بتعاون مع ماكتب امللكية ST.27ابملعيار خرى لصناعية الأ ااخلاصة مباكتب امللكية 

 أأكرث اتةاقًا ودقةً تقدمي معلومات من أأجل  ابلغة أأمهيةيكتيس عاوين الوضع القانوين. ويعترب املكتب ادلويل أأن هذا العمل الت

 .خصوصاً  نياملة تخدمو  وماً معجممتع امللكية الفكرية فيد س ي  امم، ST.27وفقًا ملعيار الويبو الوضع القانوين عن 

 ملعّدلا ST.27اقرتاح بشأأن معيار الويبو 

ولحظت  47لوضع القانوين العمل عىل تنفيذ املهمة املعنية ابعمل المنذ ادلورة اخلامةة للجنة املعايري، واصلت فرقة  .10

ىل مراجعة ضافة مرفق جديد للمعيارال  جمرّ خب ST.27لمعيار أأخرى ل  احلاجة اإ . وتقرتح ST.27 د حتديث املرفق الأول واإ

دخST.27فرقة العمل تعديل منت نص املعيار  المنوذج الشامل ملعاجلة الرباءات/شهادات امحلاية ال تعديل عىل ، مبا يف ذكل اإ

رشادية مؤقتة للمعيار. وترد س امي قامئة الأحداث املفّص  ، ولST.27، وتعديل املرفق الأول للمعيار التمكيلية ضافة وثيقة اإ ةل، واإ

 .CWS/6/12 يف مرفق الوثيقة ST.27املراجعة املقرتحة ملعيار الويبو 

قة قدت جولتان من املناقشات. وبوجه خاص، أأوىص أأعضاء فر ، عُ ST.27ابلتعديل املقرتح للمعيار وفامي يتعلق  .11

دخال تغيريات عىل ) المنوذج و  (2ا/وصفها؛ )اويهنحداث وعنةل، مبا يف ذكل قامئة الأ فّص املرئية ية و الحداث الأ  (1العمل ابإ

 .ST.27 التمكيلية املدرجة يف املرفق الثاين للمعيار لأحداثابياانت و  (3؛ )الشامل ملعاجلة الرباءات/شهادات امحلاية التمكيلية

عداد الوثيقة الإرشادية املقرتحة، عقدت فرقة  .12  رديمن املناقشات. و انوين جولتان لوضع القاملعنية ابعمل الوفامي خيص اإ

رشادية".CWS/6/12 املزيد من املعلومات بشأأهنا يف الوثيقة  ، القةم "املرفق اخلامس اجلديد: وثيقة اإ

عداد معيار جديد بشأأن تبادل   بياانت الوضع القانوين للتصاممي الصناعيةاإ

عداد وضع ااملعنية ابلمعلت فرقة العمل  .13 جديد بشأأن تبادل بياانت الوضع القانوين عيار مل  قرتاحالقانوين أأيضًا عىل اإ

لت من املناقشات تتعلق . وشارك أأعضاء فرقة العمل يف أأربع جو47للتصاممي الصناعية، عىل النحو الوارد يف املهمة رمق 

عداد املعيار اجلديد.  ابإ

التةجيل، تصاممي الصناعية يف أأنظمة ال  صخيولكن  ST.27معيار الويبو ذلي يش به ا، املعيار املقرتح الغرض منو  .14

بني ماكتب امللكية الصناعية بغية تيةري وصول مة تخديم  لبياانت الوضع القانوين واملتناسق تعزيز التبادل الفعال وه
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ىل الأخرى املعنية وامجلهور واجلهات  لصناعيةابياانت امللكية  موّرديو  لصناعيةاوماكتب امللكية  لصناعيةامعلومات امللكية  اإ

 .CWS/6/14 يف الوثيقةاجلديد املقرتح بشأأن املعيار املزيد من املعلومات  يرد. و البياانت كلت

 ة العملخط

 بياانت الوضع القانوين للرباءات

ةل املؤقتة والوثيقة الإرشادية املؤقتة ملعيار لأحداث املفّص ا س تكاملاوضع القانوين املعنية ابلتعزتم فرقة العمل  .15

عىل الأقل  لصناعيةالكية امل ماكتب من ، ترى فرقة العمل أأنه ينبغي أأن تشارك مخةة هذه الأخرية. وفامي خيص ST.27 الويبو

رشادية هنائية عداد وثيقة اإ  لصناعيةاماكتب امللكية من شأأهنا توجيه  يف املناقشة لتحديد سيناريوهات دورة حياة مشرتكة واإ

قلميية للوضع القانوين مبعيار الويبو   ةقة.يقة مت بطر  ST.27يف ربط أأحداهثا الوطنية أأو الإ

ىل تزويد املكتب ادلويل  لصناعيةاوالمتةت فرقة العمل بأأن تدعو جلنة املعايري ماكتب امللكية  .16 اخلاصة لربط جبداول ااإ

رسال املزيد من جداول الربط، ST.27املتعلقة ابملعيار و  هبا ن يمت اإ حتديث جداول الربط املوحدة ومراجعة  ينبغيس  . وما اإ

 .قتضاءالاحةب الوثيقة الإرشادية املؤقتة 

املركز ادلويل لواثئق مواصةل ربط بياانت قاعدة بياانت ورويب للرباءات ويل واملكتب الأ املكتب ادللك من  يعزتمو  .17

بياانت الوضع القانوين للرباءات يف تب منشأأ عية اليت تُعد ماكلصناابتعاون مع ماكتب امللكية  ST.27مبعيار الويبو  الرباءات

 .وافرت املواردتطاملا  ملذكورة، وذكلابياانت ال قاعدة 

 بياانت الوضع القانوين للتصاممي الصناعية

ن بياانت الوضع القانوين للتصاممي الصناعية ةل املؤقتة للمعيار اجلديد بشأأ فّص حداث املالأ  س تكاملاعزتم فرقة العمل ت .18

رشادية يف الوقت املناسب. عداد وثيقة اإ  واإ

 مات التجاريةبياانت الوضع القانوين للعال

متام  عدبجديد بشأأن بياانت الوضع القانوين للعالمات التجارية عيار مل  قرتاحامبارشة معلها لإعداد عزتم فرقة العمل ت .19 اإ

 واملعيار اجلديد بشأأن بياانت الوضع القانوين للتصاممي الصناعية. ST.27الأعامل العالقة بشأأن معيار الويبو 
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 47اقرتاح ملراجعة وصف املهمة رمق 

قرتح مراجعة ، يُ يف احلة بان مع أأخذ الأعامل املنجزة والعالقة بشأأن معايري الويبو املتعلقة ابلرباءات والتصاممي الصناعية .20

عداد اقرتاح هنايئ للأحداث املفّص لتصبح كام ييل عىل النحو التايل 47املهمة رمق وصف  ةل واقرتاح هنايئ للوثيقة الإرشادية : "اإ

عداد اقرتاح هنايئ للوثيقة الإرشادية فامي يتعلق ببياانت الوضع القانوين للتصاممي فامي  يتعلق ببياانت الوضع القانوين للرباءات، واإ

عداد توصية بشأأن تبادل   ."انوين للعالمات التجاريةبياانت الوضع القماكتب امللكية الصناعية ل الصناعية؛ واإ

ن جلنة املعايري مدعوة للقيام مبا  .21  ييل:اإ

لإحاطة علام بنتاجئ معل فرقة ا (أأ  )

العمل املعنية ابلوضع القانوين وتقرير 

املرش  عىل فرقة العمل، عىل النحو الوارد 

 الوثيقة؛ يف هذه

والإحاطة علام خبطة معل فرقة  (ب )

لوضع القانوين وتشجيع املعنية اب عملال

 ماكتب امللكية الصناعية عىل املشاركة يف

ىل النحو املشار عمناقشات فرقة العمل 

ليه يف ىل  15لفقرات من ا اإ  أأعاله؛ 19اإ

 لصناعيةاامللكية تشجيع ماكتب و  (ج )

 هبا دول الربط اخلاصجعىل تقدمي 

واملشاركة يف مناقشات فرقة العمل، عىل 

ليه يف الفقرات   16و 9النحو املشار اإ

 أأعاله؛ 17و

التعديل املقرتح للمهمة يف النظر و  (د )

ةل واإس ناد املهمة  يهواملوافقة عل  47 رمق املعدَّ

ىل فرقة العمل  47رمق  املعنية ابلوضع اإ

 .أأعاله 20يف الفقرة  بنّي م  كام هوالقانوين، 

 [هناية الوثيقة]
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