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 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 جمددا اتمعة الرابعةالدورة 
 2016مارس  24ٕاىل  21جنيف، من 

 
 

 رئيسملخص ال

 

 مقدمة

 من �دول أ�عامل:  افتتاح ا�ورة 1البند 
 افتتحت رئيسة ا�ورة الرابعة للجنة املعنية مبعايري الويبو هذه ا�ورة الرابعة ا�متعة جمددا، ورّحبت �ملشاركني. .1

 من �دول أ�عامل:  انت�اب الرئيس و�ئيب الرئيس 2البند 
ر�يتا (ٔأو�رانيا) ، قد انتخبت �ٕالجامع الس�يدة ٔأو�سا� �2014واكنت اللجنة، يف دورهتا الرابعة املنعقدة يف مايو  .2

ت الرئيسة و�ئب الرئيس ٔأداء دورهام �الل هذه ا�ورة الرابعة لوواص رئيسًة والسفري ٔألفريدو سوسكوم (ب�) �ئبا للرئيسة.
 ا�متعة جمّددا.

 مناقشة بنود �دول أ�عامل

 من �دول أ�عامل:  اع�د �دول أ�عامل 3البند 
 .CWS/4BIS/1 PROV.2اللجنة �دول أ�عامل كام هو مقرتح يف الوثيقة اعمتدت  .3

قرار ا�ورة السابعة وأ�ربعني للجمعية العامة للويبو ف� خيص اللجنة املعنية مبعايري الويبو من �دول أ�عامل:   4البند 
0F(اللجنة)، مبا يف ذ� مسائل تتعلق جبدول ٔأعامل التمنية

1 
 .CWS/4BIS/2لوثيقة استندت املناقشات ٕاىل ا .4

                                                
 عامل التمنية.ليس لهذا البند من �دول أ�عامل ٔأي تآٔثري يف مواقف أ�عضاء ٕازاء العالقة بني اللجنة املعنية مبعايري الويبو وأٓلية التنس�يق جلدول أٔ  1
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عقب مدا�� من وفد ني�ري�، مت�د� �مس ا�مو�ة أ�فريقية، أٔعربت الوفود عن أٓراء خمتلفة حول مسآٔ� هل ينبغي  .5
ومن ا�ٓراء املعرب عهنا ٔأن من املفهوم ٔأن للجنة املعنية مبعايري الويبو ٔأن تقّدم تقار�ر عن تنفيذها لتوصيات �دول ٔأعامل التمنية. 

املعايري ٔ�ن ٔأ�شطهتا تقع حتت الفئتني ٔألف و�ء من �دول  ية جزءا ال يتجزٔأ من معل جلنةتوصيات �دول ٔأعامل التمن �كون 
أٓلية التنس�يق لتعممي �دول ٔأعامل التمنية يف ٔأعامل الويبو �شآٔن التمنية. والوفود اليت تؤيّد هذا الرٔأي شّددت ٔأيضا �ىل ٔأمهية 

وتوفري �ركّز �ىل وضع معايري الويبو هو ٔأن جلنة املعايري ذات طابع تقين وينبغي ٔأن  مجيع هيئات الويبو. والرٔأي ا�ٓخر
املسا�دة التقنية ٔ�غراض �كو�ن الكفاءات؛ وقيل ٔأيضا ٔأن املواقف ا�تلفة ل�ول أ�عضاء ٕازاء املسائل �ري املتص� مبعايري 

الويبو �س�تعملها ماكتب امللكية الفكرية و�س�تعملها املكتب ا�ويل  الويبو ينبغي �لّها �ارج جلنة املعايري. وُذ�ر ٔأيضا ٔأن معايري
ؤأضيف ٔأن مجيع ا�ول أ�عضاء �س�تفيد  يف دوره أ�سايس لٔ�نظمة واملنت�ات العاملية للويبو اخلاصة حبامية امللكية الفكرية.

 �لتايل من تطو�ر معايري الويبو.

م اقرتاح من ا�مو�ة أ�فريقية ف� يتعل .6 ق هبذا البند من �دول أ�عامل يك تنظر فيه جلنة املعايري. ؤأجرت جلنة وقّدِ
السفري املعايري نقاشًا �ري رمسي �الستناد ٕاىل �قرتاح املذ�ور. ؤأجري النقاش �ري الرمسي بتيسري من �ئب الرئيسة، سعادة 

 ي ٕاىل اجللسة العامة للجنة املعايري كام ييل:. وقّدم امليّرس تقر�ره عن حصي� النقاش �ري الرمس)امليّرس ٔألفريدو سوسكوم (

 "شكرًا س�يديت الرئيسة،

من �دول أ�عامل، ٔأجريت مناقشات �ري رمسية مع  4مارس، يف ٕاطار البند  21"بناء �ىل اقرتاح الرئيسة يوم االثنني 
 الوفود بغية مناقشة �قرتا�ني التاليني من ا�مو�ة أ�فريقية:

عنية مبعايري الويبو نقاشا مع��ال حول موضوع أٓس�ية التنس�يق يف ٕاطار اللجنة املعنية �لتمنية ٔأن �شّجع اللجنة امل  .1
 وامللكية الفكرية؛

من �دول أ�عامل يف  4ؤأن تلزتم جلنة املعايري ٕ�جراء نقاش ملموس ٔأكرث حول أٓراء ا�ول أ�عضاء ٕازاء البند  "2"
مانة، وفقًا للخطوط إالقلميية، ٔأن تعّد تقر�را عن تنفيذ معايري الويبو اليت دورهتا املقب�. ولتيسري ذ�، يتعّني �ىل ا�ٔ 

اعمتدهتا جلنة املعايري حىت ا�ٓن ومنذ ٕا�شاهئا، مع ٕا�راز ٔأية جفوات يف التنفيذ �كون قد وا�هتا ا�ول أ�عضاء. 
 وسيُنظر يف التقر�ر �الل ا�ورة املقب� للجنة املعايري.

عضاء �قرتاح و�دة بدائل. ودار النقاش حول االتصاالت ف� بني هيئات الويبو ٔأفقيا، ٔأو من )، �قشت ا�ٔ 1"و�شآٔن (
�الل تقدمي توصيات ٕاىل امجلعية العامة. ومل يمت التوصل ٕاىل ٔأي اتفاق ٕازاء ٔأفضل طريقة ��؛ ولكن اكنت أ�عضاء منفت�ة 

 .(CWS/5)ملواص� النقاش يف ا�ورة املقب� للجنة املعايري 

"، ٔأوحضت ا�مو�ة أ�فريقية أ�هداف وراء �قرتاح. ؤأشارت �دة وفود ٕاىل ٔأن �س�تبيان املرفق �لوثيقة 2"و�شآٔن "
CWS/4/BIS من �دول أ�عامل، ميكن ٔأن �كون ٔأساسا جيّدا مجلع املعلومات الوقائعية  18، وا�ي اعُتمد يف ٕاطار البند

يسري ذ�، ا�متست أ�عضاء ٔأن �شّدد أ�مانة، يف املذ�رة اليت �رسل فهيا �س�تبيان، اليت ا�متس�هتا ا�مو�ة أ�فريقية. ولت 
 �ىل ٔأمهية ٕا�راز ٔأية مشالك يف تنس�يق معايري الويبو ؤأس�باب ت� املشالك.

يت من �دول أ�عامل. ؤأوّد ٔأن ٔأشّدد �ىل ٔأن أ�عضاء ٔأقّرت بآٔن املسائل ال 4"وهبذا، خمتت أ�عضاء النقاش حتت البند 
للجنة املعايري من �دول أ�عامل، وكذ� مسائل �القة ٔأخرى، ميكن مناقش�هتا يف ا�ورة املقب�  4ُطرحت حتت البند 

(CWS/5). 

 "ؤأوّد ٔأن ٔأعرب عن شكري الصادق مجليع الوفود اليت شار�ت يف املشاورات �ىل الزتا�ا البنّاء ومرونهتا."
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 ST.96وس�يع ٔأ�شطة اللجنة لتشمل حق املؤلف يف نطاق معيار الويبو اقرتاح �شآٔن تمن �دول أ�عامل:   5البند 
. وذكّرت أ�مانة بآٔهنا، �الل دورهتا الرابعة املنعقدة يف مايو CWS/4BIS/4/3استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .7

خمططات لغة الرتمزي ٕا�شاء �مة �ديدة ٕال�داد قاموس بيا�ت و ، �قشت اقرتا�ا �ريم، كام هو مبّني يف الوثيقة، ٕاىل 2014
تعديل عنوان املهمة اجلديدة  اكن من املقرتحو  .ST.96حق املؤلف اليتمية يف معيار الويبو مصنفات ٕالدراج  XMLاملوسعة 

حق املؤلف اليتمية مصنفات من ٔأ�ل توحيد بيا�ت تعريف  ST.96حبيث تقترص �ىل دراسة �دوى توس�يع معيار الويبو 
�راسة، مىت ٔأمكن ذ�، لتقدمي مقرتح تنظر فيه اللجنة �الل دورهتا التالية ٕال�داد قاموس بيا�ت وتقدمي تقر�ر �شآٔن نتاجئ ا

وبي� ٔأيدت �دة وفود مقرتح ٕا�شاء املهمة  .ST.96حق املؤلف اليتمية يف معيار الويبو مصنفات ٕالدراج  XMLوخمططات 
ا�ورة للموافقة �ىل ٕا�شاء هذه املهمة اجلديدة �الل اجلديدة، �ربت بعض الوفود عن حتفظات ؤأ�لنت ٔأهنا �ري مس�تعدة 

 وهكذا، فٕان النقاش مل ينهتيي. .الرابعة

اقرتح وفد اململكة املت�دة، بصفته راعي �قرتاح، �دم فتح هذا البند �الل ويف هذه ا�ورة الرابعة ا�متعة جمّددا،  .8
. وا�متس وفد اململكة 2017قد يف عا�ورة املقب� للجنة اليت س�تهذه ا�ورة الرابعة ا�متعة ّجمددا و�ركه �ىل �دول ٔأعامل 

املت�دة من الوفود أ�خرى تقدمي تعليقات �ىل �قرتاح املذ�ور بغية تفصي� وعرضه �ىل نظر اللجنة يف دورهتا املقب�. 
معيار الويبو الرويس بتوس�يع ؤأ�اطت اللجنة �ه�م وفد �حتاد  ملت�دة.المملكة التآٔجيل لاقرتاح ووافقت اللجنة �ىل 

ST.96 �لالقرتاح كام هو وارد يف كندا أٔخرى من امللكية الفكرية، مبا يف ذ� املؤرشات اجلغرافية وبتآٔييد وفد  اليشمل ٔأنوا
 .CWS/4/3 الوثيقة

مللكية اس�تبيان �شآٔن ٔأنظمة �رقمي الطلبات وطلبات أ�ولوية اليت اس�ت�دمهتا ماكتب امن �دول أ�عامل:   6البند 
 يف املايض الصناعية

، كام هو وارد يف مرفق املامرسات السابقة" –"�رقمي الطلبات وطلبات أ�ولوية وافقت اللجنة �ىل �س�تبيان  .9
 .CWS/4/4 الوثيقة

 املكتب ا�ويل تنفيذ إالجراءات التالية:وطلبت اللجنة من  .10

 اس�تكامل �س�تبيان؛ لصناعية ٕاىلٕا�داد وٕاصدار تعممي يدعو فيه ماكتب امللكية ا (ٔأ)

 وٕا�داد تقر�ر عن �س�تقصاء؛ (ب)

من  7وتقدمي نتاجئ �س�تقصاء لتنظر فهيا اللجنة يف دورهتا املقب�، يك توافق �ىل �رشها يف اجلزء  (ج)
 الويبو. دليل

 ST.14مراجعة معيار الويبو من �دول أ�عامل:   7البند 
، كام ورد يف الوثيقة 2014ٕاىل �اية مارس  ST.14رقة العمل ٔأ�اطت اللجنة �لام �لتقر�ر املر�يل عن معل ف .11

CWS/4/5 من التقر�ر. ؤأ�اطت اللجنة �لام �لتقر�ر عن معل فرقة العمل  9و 8و 5، و�العتبارات املشار ٕا�هيا يف الفقرات
ST.14  من الوثيقة  12ٕاىل  5، كام ورد يف الفقرات 2014بعد مارسCWS/4BIS/3. 

بفئات ٔأخرى (اخليار ب). ومتت املوافقة �ىل التعريف املعدل " مصحو� E�كون الرمز "ٔأن  واتفقت اللجنة �ىل .12
 كام ييل:" E" للفئة

(ج) من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون �شآٔن 1.33": وثيقة �راءة سابقة كام يه حمددة يف القا�دة E" الفئة
 ُ " ٔأو X" مصحو� بوا�دة من الفئات "Eٔأن �كون الرمز "وز وجيرشت يف �رخي إاليداع ا�ويل ٔأو بعده.  الرباءات، �

"Y" ٔأو "A" 
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 املراَجع يك يصبح كام ييل: ST.14من معيار الويبو  16وتبعا القرتاح وفد ٔأسرتاليا، اتفقت اللجنة �ىل تعديل الفقرة  .13

“16. For non-patent literature citations in a language other than English, the original 
(non-English)  reference should be included, wherever technically possible, followed by an 
official translation into English, if one exists and it is available, in round brackets.  For the 
purposes of this Standard, an “official translation” means an existing rendering of the 
original language name or title in English coming from the same source as the citation and 
useful for identifying and retrieving the relevant document”. 

 16مع الفقرة  CWS/4BIS/3ة املراَجع، كام هو وارد يف مرفق الوثيق ST.14معيار الويبو ووافقت اللجنة �ىل  .14
� والتعر  ل ياملعد�  ن حتذفها من قامئة �ام اللجنة.أٔ و  منهتيةً  45. واتفقت اللجنة �ىل ٔأن تعترب املهمة "E" للفئةف املعد�

 ST.96تقر�ر مر�يل عن ٕا�داد املرفقني اخلامس والسادس، ومراجعة معيار الويبو من �دول أ�عامل:   8البند 
 CWS/4/6حسب ما �اء يف الوثيقتني ٔأ�اطت اللجنة �لام بنتاجئ العمل وتقر�ر رئيس فرقة العمل  .15
. و�لمت CWS/4BIS/4املبيّنة يف الوثيقة  XMP4IPخبطة معل فرقة العمل . ؤأ�اطت اللجنة �لام CWS/4BIS/4و

، هو قيد ST.96للمعيار  3.0لٕالصدار  1، ٔأي املرشوع ST.96اللجنة ٔأن مرشوع إالصدار اجلديد ملعيار الويبو 
 �س�تعراض و�ختبار من قبل ٔأعضاء فرقة العمل.

�س�ت�دام لغة  �شآٔن عرض قوامئ �سلسل النوويدات وأ�حامض أ�مينيةمن �دول أ�عامل:  معيار الويبو اجلديد  9البند 
 )XML( الرتمزي املوسعة

 ST.26، �قشت اقرتاح معيار الويبو اجلديد 2014ورهتا الرابعة املنعقدة يف مايو ذكّرت أ�مانة بآٔن اللجنة، �الل د .16
 افقت �ليه �شلك �ري رمسي.وو 

"توصية �شآٔن عرض  ST.26و�الل هذه ا�ورة الرابعة ا�متعة جمّددا، اعمتدت اللجنة رمسيا معيار الويبو اجلديد  .17
، كام هو وارد يف املرفق الثاين للوثيقة "XML لغة الرتمزي املوسعةقوامئ �سلسل النوويدات واحلوامض أ�مينية �س�ت�دام 

CWS/4/7  ل يف مرفق الوثيقة  .CWS/4/7 ADDومعد�

 :ST.26ووافقت اللجنة ٔأيضا �ىل ٕادراج املالحظة التحر�رية التالية يف معيار الويبو  .18

 "مالحظة حتر�رية من املكتب ا�ويل

�ىل ٔأن تطلب من ماكتب امللكية الصناعية تآٔجيل اس�تعدادات تنفيذ معيار  املعنية مبعايري الويبواللجنة "اتفقت 
ٕاىل معيار الويبو  ST.25 �نتقال من معيار الويبوتوصيات ٕاىل �ني موافقة اللجنة �ىل  ST.26 الويبو اجلديد

ت�دام ويف الوقت نفسه، ينبغي �س�مترار يف اس� . 2017اليت س�تعقد يف املقب� يف دورهتا  ST.26 اجلديد
 .ST.25 املعيار

 نرش املعيار ٔ�غراض ٕا�المية لفائدة ماكتب امللكية الصناعية وأ�طراف أ�خرى املهمتة.يُ و "

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

معلها ٕال�داد اقرتاح �ٔ�حاكم �نتقالية  SEQL، واصلت فرقة معل 44ؤأ�اطت اللجنة �لام بآٔنه، يف ٕاطار املهمة رمق  .19
 .ST.26ٕاىل املعيار  ST.25من املعيار 
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تقر�ر مر�يل عن ٕا�داد اقرتاح ٕال�شاء معيار �ديد للويبو �شآٔن تبادل ماكتب امللكية الصناعية من �دول أ�عامل:   10البند 
 للمعلومات اخلاصة �لوضع القانوين للرباءات

. ؤأ�اطت اللجنة �لام بنتي�ة معل فرقة العمل CWS/4BIS/5و CWS/4/8تندت املناقشات ٕاىل الوثيقتني اس  .20
، مبا يف ذ� االتفاق املؤقت حول نطاق املعيار اجلديد و�شكيل املعلومات عن ٔأ�داث (LSTF)املعنية �لوضع القانوين 

من أ��داث الرئيس�ية املذ�ورة يف املرفق الثاين للوثيقة  18الوضع القانوين وأ��داث الرئيس�ية. واس�تعرضت اللجنة 
CWS/4BIS/5 ل فرقة العمل ؤأ�اطت �لام �ملسائل املفتو�ة واليت ال �زال قيد النقاش من قبLSTF ؤأ�اطت اللجنة .

 .2016�لام ٔأيضا بآٔن فرقة العمل س�تعقد اج��ا مبارشا يف النصف الثاين من 

 ST.60اقرتاح �شآٔن مراجعة معيار الويبو من �دول أ�عامل:   11البند 
ٔأ�اطت و  ST.60اقرتاح مراجعة معيار الويبو وافقت اللجنة �ىل . و CWS/4/9استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .21

املبّني يف املرفقني أ�ول والثاين من ، �ىل النحو ST.60من معيار الويبو  2�لتغيريات التحر�رية املد�� �ىل امللحق �لام 
كام ييل: ) 852صف الرمز (و يصبح واتفقت اللجنة �ىل ٔأن .) 852INID codeالرمز (، ف� �دا CWS/4/9الوثيقة 

 ."ٕالغاء ُجزيئ"خلدمات" عوضا عن "ٕالغاء جزيئ لقامئة السلع وا

تقر�ر مر�يل عن ٕا�داد توصيات �شآٔن إالدارة إاللكرتونية للعالمات الصوتية الع�دها معيارا من �دول أ�عامل:   12البند 
 و�المات احلركة ٔأو الوسائط املتعددة الع�دها معيارا للويبو؛ للويبو

اجلدول الزمين لوضع معيار و  .CWS/4/10من الوثيقة  16ٕاىل  3�لتقر�ر الوارد يف الفقرات من ٔأ�اطت اللجنة �لام  .22
من �دول  17من ت� الوثيقة، مل يعد قابال للتطبيق. انظر البند  17يف الفقرة كام هو وارد �ديد وا�د ٔأو ٔأكرث للويبو، 

 أ�عامل ٔأد�ه.

دليل الويبو �شآٔن املعلومات والو�ئق املتعلقة تقصائية املنشورة يف من �دول أ�عامل:  حفظ ا�راسات �س�  13البند 
 وحتد�هثا �مللكية الصناعية

يف ضع احلايل للك دراسة اس�تقصائية واتفقت �ىل إالجراءات املقرت�ة لت�د�هثا ت اللجنة �لام �ملعلومات عن الو ٔأ�اط .23
دليل يف  7.7و 6.7، واتفقت �ىل �حتفاظ �جلزٔأ�ن CWS/4BIS/6، كام هو مذ�ور يف املرفق أ�ول للوثيقة املس�تقبل

(دليل الويبو) وحتد�هثام �س�مترار. ؤأ�اطت ٔأيضا �لتقدم احملرز يف  الويبو �شآٔن املعلومات والو�ئق املتعلقة �مللكية الصناعية
 .CWS/4BIS/6قة من الوثي 18ٕاىل  15، كام هو مبّني يف الفقرات 2014من دليل الويبو منذ مايو  7صيانة اجلزء 

من من دليل الويبو، كام يه واردة يف املرفق الثاين  7ؤأ�اطت اللجنة �لام خبطة العمل أ�ولية لت�ديث اجلزء  .24
 .CWS/4BIS/6 الوثيقة

"ضامن احلفظ والت�ديث الالزمني ل�راسات �س�تقصائية املنشورة يف  �ديدةاس�ت�داث �مة ووافقت اللجنة �ىل  .25
فرقة معل ٕالجناز هذه املهمة ث ا�داس�توتقّرر ". الويبو �شآٔن املعلومات والو�ئق املتعلقة �مللكية الصناعيةدليل من  7اجلزء 

رئيسا لفرقة لعمل. وُطلب منه ٔأن يعّد تقر�را عن التقدم احملرز يف حتديث ملكتب ا�ويل اومت تعيني ). 7(فرقة معل اجلزء 
 للجنة.من دليل الويبو يف ا�ورة املقب�  7اجلزء 

من  7ينبغي ٔأن �شملهام اجلزء  (PTEs)ومتديدات مدة امحلاية  (PTAs)واتفقت اللجنة �ىل ٔأن �سو�ت مدة امحلاية  .26
 وتقّدم �قرتاح يف ا�ورة املقب� للجنة. 7.7ٔأن �س�تعرض اس�تبيان اجلزء  7والُتمس من فرقة معل اجلزء دليل الويبو. 

ف� يتعلق مبتطلبات الس�الت  (PDG)مات املقدمة من فريق و�ئق الرباءات ؤأ�اطت اللجنة �لام �الل�س واملعلو  .27
الوطنية وإالقلميية للرباءات. وتقّرر ٕادراج هذه املسآٔ� يف �ر�مج معل اللجنة. وا�متست اللجنة من املكتب ا�ويل ٔأن يعّد 

 رهتا املقب�.ٔأ�ل معاجلة هذه املسآٔ� يك تنظر فهيا اللجنة يف دو من اقرتا�ا ملهمة �ديدة 
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معلومات عن دخول الطلبات ا�ولية املنشورة بناء �ىل معاهدة التعاون �شآٔن الرباءات يف من �دول أ�عامل:   14البند 
 املر�� الوطنية (إالقلميية)

 قّد�ام نيمر�لي �نؤأ�اطت اللجنة �لام بتقر�ر . CWS/4BIS/7و CWS/4/12 تنياستندت املناقشات ٕاىل الوثيق  .28
، و�دم ا�خول حسب خولا�املكتب أ�ورويب للرباءات واملكتب ا�ويل ف� يتعلق بتضمني قا�دة البيا�ت معلوماٍت عن 

ؤأ�اطت املود�ة بناء �ىل معاهدة التعاون �شآٔن الرباءات يف املر�� الوطنية (إالقلميية). املنشورة و لطلبات ا�ولية احلال، ل 
املو�ة  الفريقرسا� و  .CWS/4/12 ADDالواردة يف مرفق الوثيقة  (PDG)ئق الرباءات اللجنة ٔأيضا بتعليقات فريق و�

مس�ت�ديم �لنس�بة ٕاىل ملعلومات هذه اوشددت اللجنة �ىل أ�مهية القصوى ل . 2016مارس  18ٕاىل املكتب ا�ويل يف 
 .السابقة العودة ٕاىل ممارس�هتا�ىل  معلوماهتاانقطعت عن توفري معلومات الرباءات وجشعت ماكتب امللكية الفكرية اليت 

تقر�ر املكتب ا�ويل عن تقدمي املشورة التقنية واملسا�دة من ٔأ�ل �كو�ن الكفاءات �ى من �دول أ�عامل:   15البند 
 الصناعية بناء �ىل والية اللجنة ماكتب امللكية

توفري املشورة التقنية واملسا�دة �ىل ، ف� يتعلق ب 2015ٕاىل  2013ٔأ�اطت اللجنة �لام بآٔ�شطة املكتب ا�ويل من  .29
من  20ٕاىل  17والفقرات  CWS/4/13�كو�ن الكفاءات �شآٔن معايري الويبو، كام هو مبّني يف الوثيقة 

 .WO/GA/47/13 الوثيقة

 من فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل 44من �دول أ�عامل:  تقر�ر مر�يل عن املهمة رمق  16البند 
الوارد يف مرفق الوثيقة  (SEQL)ٔأ�اطت اللجنة �لام �لتقر�ر املر�يل عن معل فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل  .30

CWS/4BIS/8  من الوثيقة  3كام هو مقرتح يف الفقرة  44ووافقت �ىل تعديل املهمة رمقCWS/4BIS/8 وا�متست .
يك تنظر فيه  ST.26ٕاىل  ST.25�نتقالية من معيار الويبو �شآٔن أ�حاكم  ااقرتا� SEQLاللجنة ٔأن تقدم فرقة العمل 

 اللجنة وتوافق �ليه يف دورهتا اخلامسة.

 من �دول أ�عامل:  معيار الويبو اجلديد �شآٔن إالدارة إاللكرتونية للعالمات الصوتية 17البند 
"توصيات �شآٔن إالدارة  ST.68واعمتدت معيار الويبو اجلديد  CWS/4BIS/9ٔأ�اطت اللجنة �لام مبضمون الوثيقة  .31

منهتيًة ؤأن حتذفها  48إاللكرتونية للعالمات الصوتية"، كام هو وارد يف مرفق الوثيقة. واتفقت اللجنة �ىل ٔأن تعترب املهمة رمق 
 من قامئة �ام اللجنة.

 من �دول أ�عامل:  اس�تبيان �شآٔن اس�ت�دام معايري الويبو 18البند 
"اس�تقصاء حول اس�تعامل معايري وافقت �ىل �س�تبيان و  CWS/4BIS/10وثيقة ٔأ�اطت اللجنة �لام مبضمون ال .32

 .الويبو يف ماكتب امللكية الصناعية"، كام هو وارد يف مرفق الوثيقة

 �ويل تنفيذ إالجراءات التالية:من املكتب اوا�متست اللجنة  .33

 س�تبيان؛لصناعية ٕاىل اس�تكامل �ٕا�داد وٕاصدار تعممي يدعو فيه ماكتب امللكية ا (ٔأ)

 وٕا�داد تقر�ر عن �س�تقصاء؛ (ب)

 من دليل الويبو 7وتقدمي نتاجئ �س�تقصاء لتنظر فهيا اللجنة يف دورهتا املقب�، يك توافق �ىل �رشها يف اجلزء  (ج)
 ت�ذ إالجراءات املعنية أ�خرى، عند �قتضاء.وت 

 )33/3(املهمة رمق  ST.3 من �دول أ�عامل:  مراجعة معيار الويبو 19البند 
. ؤأ�اطت اللجنة �لام �ملعلومات الواردة يف الوثيقة ووافقت �ىل CWS/4BIS/11استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .34

سا�ر الكيا�ت ٔأو املنظامت �ري املعروفة يف معيار �متثيل ا�ول ٔأو  ”XX“اقرتاح ٕا�شاء رمز �ديد مكون من حرفني 
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�متثيل  ST.3س�يضاف ٕاىل معيار الويبو  ”XV” بآٔن الرمز اجلديد املكون من احلرفني ؤأ�اطت اللجنة �لام. ST.3 الويبو

م ٔأي ا�رتاض �ىل �قرتاح املبّني يف  )VPIمعهد فيسغراد للرباءات ( ، حبلول C.CWS 61التعممي رمق رشيطة ٔأال يقد�
 .2016مارس  26

سيتغّري ليصبح مكتب �حتاد  (OHIM)�لية ؤأ�اطت اللجنة �لام ٔأيضا بآٔن امس مكتب التنس�يق يف السوق ا�ا .35
واملس�ت�دم �متثيل  ”EM“، والرمز املكون من احلرفني 2016مارس  23اعتبارا من  (EUIPO)أ�ورويب للملكية الفكرية 

سوف يُنرش قبل اع�د تقر�ر  راجعامل ST.3ٔأن معيار الويبو س�يظل كام هو. واتفقت اللجنة �ىل  ST.3املكتب يف املعيار 
 دورة اللجنة الرابعة ا�متعة جمّددا.

 ST.96 الويبو معيارآٔن املرفقني اخلامس والسادس من اقرتاح �شمن �دول أ�عامل:   20البند 
س د. واعمتدت اللجنة املرفقني اخلامس والساCWS/4BIS/12ٔأ�اطت اللجنة �لام �ملعلومات الواردة يف الوثيقة  .36

كام  هتاصياغس�تصبح  41، كام هو وارد يف مرفقي الوثيقة. ووافقت اللجنة �ىل تعديل املهمة رمق ST.96من معيار الويبو 
املهمة املنق�ة ؤأس�ندت اللجنة ". ST.96: التآٔكد من ٕاجراء املراجعات والت�ديثات الالزمة �ىل املعيار 41ييل: "املهمة رمق 

 .XML4IPفرقة معل ل 41 رمق

ملف إالدارة ف� خيص و�ئق الرباءات الصادرة عن ماكتب �شاء �مة من ٔأ�ل وضع رشوط من �دول أ�عامل:  إ  21 البند
 الرباءات

�قرتاح املكتب أ�ورويب للرباءات �شآٔن �لام . ؤأ�اطت اللجنة CWS/4BIS/13استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .37
"ٕا�داد توصية �شاء �مة �ديدة �كون وصفها �ىل النحو التايل: إ  ٕا�داد توصية حول ملف إالدارة. ووافقت اللجنة �ىل

ٔ�غراض ملف إالدارة ف� خيص و�ئق الرباءات الصادرة عن مكتب �راءات وطين ٔأو ٕاقلميي �متكني ماكتب �راءات ٔأخرى ٔأو 
من ٔأ�ل التعامل مع  �ديدة وٕا�شاء فرقة معل؛ ٔأطراف �متة ٔأخرى من تقيمي اك�ل مجمو�اهتا من و�ئق الرباءات املنشورة"

 . و�ّنيِ املكتب أ�ورويب للرباءات رئيسا لفرقة العمل.هذه املهمة

اقرتا�ا مبعيار �ديد ٔأو مراجعة معيار ٔأو معايري سارية �اليا من بني ٔأن تقّدم فرقة العمل اجلديدة وا�متست اللجنة من  .38
 .2017ملقب� يف �ام معايري الويبو، يك تنظر فيه اللجنة وتوافق �ليه يف دورهتا ا

 من �دول أ�عامل:  تقر�ر شفهيي �شآٔن التقار�ر التقنية الس�نوية 22البند 
، وال س�� (ATRs) ٔأ�اطت اللجنة �لام �لتقر�ر الشفهيي ا�ي قدمه املكتب ا�ويل �شآٔن التقار�ر التقنية الس�نوية .39

جنة ماكتب امللكية الصناعية �ىل املشاركة يف . وّجشعت الل 2014وٕاحصاءات �ام  (ATR Wiki)فتح موقع الو�يك اجلديد 
 .ATR 2015معلية 

 اقامئة �ا��ر�مج معل اللجنة و  النظر يفمن �دول أ�عامل:   23البند 
�ىل صيغهتا ا�هنائية وٕادرا�ا مضن  تفقتوا CWS/4BIS/14نظرت اللجنة يف قامئة املهام الواردة يف مرفق الوثيقة  .40

اللجنة �لام بآٔن ملخص �ر�مج معل اللجنة سوف يُنرش �ىل موقع الويبو. وا�متست اللجنة ٔأن  �ر�مج معل اللجنة. ؤأ�اطت
 يقّدم املكتب ا�ويل اقرتا�ا لتحسني بينة قامئة �ام اللجنة بغية النظر فيه يف دورهتا املقب�.

ة وخططها املتعلقة مبعايري الويبو من �دول أ�عامل:  تبادل املعلومات: عروض عن ٔأ�شطة ماكتب امللكية الصناعي 24البند 
 )XMLاليت تتناول لغة الرتمزي املوسعة (

اليت  XMLذكّرت اللجنة �لعروض حول أ��شطة واخلطط املتعلقة مبعايري الويبو اليت تتناول لغة الرتمزي املوسعة  .41
وفود كندا ؤأملانيا و�حتاد الرويس ومجهورية �ور� والوال�ت املت�دة أ�مر�كية وممثلو املكتب  2014قّدمهتا يف مايو 

 أ�ورويب للرباءات.
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�الل هذه قّدمهتا اليت و ، XMLؤأ�اطت اللجنة �لام �ٔ��شطة واخلطط املتعلقة مبعايري الويبو اليت تتناول لغة  .42
دا وفود �حتاد الرويس ومجهورية �ور� واململكة املت�دة والوال�ت املت�دة أ�مر�كية وممثلو املكتب ا�ورة الرابعة  ا�متعة جمد�

 وبوف).ا�ٔ النباتية اجلديدة ( أ�صنافأ�ورويب للرباءات و�حتاد ا�ويل محلاية 

 ملخص الرئيسمن �دول أ�عامل:   25البند 
 نة �لام مبلخص الرئيس.اللج ع �ليه. ؤأ�اطت ٔأ�ّد ملخص الرئيس ووز�ع لالطال .43

 اختتام ا�ورةمن �دول أ�عامل:   26البند 
 .2016مارس  24اختمتت الرئيسة �ج�ع يف  .44

 اج��ات فرق العمل التابعة للجنة

وفرقة العمل �الل هذه ا�ورة، عقدت فرق العمل التالية اج��ات �ري رمسية: فرقة العمل املعنية �لوضع القانوين  .45
 املعنية �لكشوف التسلسلية.

 

 [هناية الوثيقة]
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