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 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 الرابعةالدورة 
 2014 مايو 16ٕاىل  12جنيف، من 

 
 

0B تقرير مرحلي عن إعداد توصيات بشأن اإلدارة اإللكرتونية للعالمات الصوتية ولعالمات احلركة
 أو أكثر للويبو الوسائط أو

ً
عتمد معيارا

ُ
 املتعددة لت

 أ�مانة ٕا�دادمن وثيقة 

1Bاملعلومات أ�ساس�ية 

أ��شئت فرقة العمل املعنية بتوحيد العالمات الت�ارية يف ا�ورة الثالثة للجنة املعنية مبعايري الويبو (اللجنة) يف  .1
 للجنة:من ٔأ�ل التعامل مع املهمتني التاليتني من �ر�مج معل ا 2013 ٔأ�ريل

 .: "ٕا�داد توصية �شأٔن إالدارة إاللكرتونية للعالمات الصوتية لُتعمتد معيارًا من معايري الويبو"48املهمة رمق    •

: "ٕا�داد توصية �شأٔن إالدارة إاللكرتونية لعالمات احلركة ٔأو الوسائط املتعددة لُتعمتد معيارًا من 49املهمة رمق  •
 .الويبو" معايري

 .)CWS/3/14(ه) من الوثيقة 74والفقرة  62ٕاىل  55 (انظر الفقرات من

ويف ا�ورة الثالثة املذ�ورة أٓنفًا، ا�متست اللجنُة من فرقة العمل ٔأن تعرض �لهيا تقر�رًا مر�لّيًا عن العمل املُنجز،   .2
 3يف الفقرات من يف ذ� �دول زمين لوضع معيار �ديد وا�د ٔأو ٔأكرث للويبو، لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا الرابعة. و مبا

 ٔأد�ه عرٌض للتقر�ر املر�يل واجلدول الزمين لوضع معيار �ديد وا�د ٔأو ٔأكرث للويبو. 17 ٕاىل
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2Bالتقر�ر املر�يل 

معًال بقرار اللجنة السالف ا��ر، اختري ممثّلون عن �سعة من ماكتب امللكية الصناعية وعن املكتب ا�ويل للمشاركة  .3
. ؤأ�شئ 2013يونيو  27املؤرخ  C. CWS 39اليت ٔأرسلها املكتب ا�ويل يف التعممي يف فرقة العمل اس�ت�ابًة ل�عوة 

 منتدى �ىل موقع و�يك التابع للويبو لتجري فرقة العمل مناقشاهتا فيه.

ُمخططًا لتوصيات إالدارة إاللكرتونية لعالمات الصوت  –بوصفه املرشف �ىل فرقة العمل  –ؤأ�د� املكتُب ا�ويل  .4
الوسائط املتعددة. واستندت هذه املواد ٕاىل نتاجئ دراس�تني اس�تقصائيتني ٔأجرهتام فرقة العمل املعنية مبعايري واحلركة ٔأو 

ة للجنة ا�امئة 2012العالمات الت�ارية يف �ام  ، وو�ئق خبصوص ٔأنواع �ديدة من العالمات والعالمات �ري التقليدية ُمعد�
، SCT/17/2، وSCT/16/2مي الصناعية والبيا�ت اجلغرافية (انظر الو�ئق املعنية بقانون العالمات الت�ارية والتصام

، ونتاجئ �ج�ع �ري الرمسي لفرقة العمل ا�ي ُعقد يف ٔأثناء ا�ورة الثالثة للجنة املعنية )SCT/19/2، وSCT/18/2و
 .2013مبعايري الويبو يف ٔأ�ريل 

: التاليني ولتان من املناقشات لّلكٍ من العنرص�ن، وأ�جريت ج2013وبدٔأت مناقشات فرقة العمل يف ٔأغسطس  .5
توصيات �شأٔن العالمات الصوتية، وتوصيات �شأٔن �المات احلركة ٔأو الوسائط املتعددة. و�ُشار ف� ييل ٕاىل النتاجئ 

 الرئيس�ية للمناقشة واملسائل اليت نظرت فهيا فرقة العمل.

4Bالعالمات الصوتية 

م توصيات �شأٔن إالدارة إاللكرتونية للتسجيل اتفقت فرقة العمل مبدئيًا �ىل ٔأن  .6 املعيار املس�تقبيل ينبغي ٔأن يُقّدِ
الصويت ا�ي �شلك العالمة، ٕاضافًة ٕاىل الرمس التصو�ري والوصف النيص. وإالدارة إاللكرتونية للرمس التصو�ري ينبغي ٔأن 

 ذات الص�. ST.67تتبع توصيات املعيار 

ٕاىل اتفاق مؤقت �شأٔن تعريف "العالمة الصوتية" وبعض ٔأ�ساق امللفات ذات  وتَناقَش ٔأعضاء فرقة العمل وتوصلوا .7
روا ٔأيضًا تقدمي توصيات �شأٔن �رش العالمات الصوتية يف قسم مس�تقل.  الص�. وقر�

ونُظر ٔأيضًا يف ٕاماكنية تقدمي توصيات �شأٔن حتويل التسجيل التناظري ٕاىل النسق الرمقي. وانهتيى ٔأعضاء فرقة العمل  .8
 �ُس�تحسن التوصية ٕ�يداع التسجيل الصويت يف �سق رمقي. ٕاىل ٔأنه

وتُناِقش فرقُة العمل �اليًا ٕادراج ٔأ�ساق ملفات مفتو�ة املصدر ٔأو �ري محمية برباءات ا�رتاع. ويدرك ٔأعضاء فرقة  .9
 هبا ٕاىل ٔأدىن �د. تقليل �دد أ��ساق املوىص�ُس�تحسن  العمل مزا� ٕادرا�ا يف التوصيات، ولكن يبدو يف الوقت نفسه ٔأنه

 كام تُناِقش فرقة العمل يف الوقت احلايل مسأٔ� تتعلق بتقييد جحم امللف واحلجم املقرتح للملف. .10

5Bالمات احلركة ٔأو الوسائط املتعددة� 

م توصيات �شأٔن إالدارة إاللكرتونية لتسجيل احلركة  اتفقت .11 فرقة العمل مبدئيًا �ىل ٔأن املعيار املس�تقبيل ينبغي ٔأن يُقّدِ
ٔأو الوسائط املتعددة اليت �شلك العالمة، ٕاضافًة ٕاىل الرمس التصو�ري والوصف النيص. وإالدارة إاللكرتونية للرمس التصو�ري 

 ذات الص�. ST.67ينبغي ٔأن تتبع توصيات املعيار 

و�قش ٔأعضاء فرقة العمل نطاق التوصيات اليت سوف تَُعّد، وتوّصلوا ٕاىل اتفاق مبديئ �ىل ٔأن املعيار اجلديد ينبغي  .12
ٔأن �شمل �المات الوسائط املتعددة، �ىل ٔأن يُفهم ٔأن "الوسائط املتعددة" يه مزجي من احلركة والصوت. ومع ذ�، أ�عرِب 
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النطاق ينبغي ٔأن يقترص �ىل �المات احلركة حفسب حب�ة ٔأن جحم الطلبات املقبو� لعالمات ٔأيضًا عن الرٔأي القائل بأٔن 
 الوسائط املتعددة ليس �بريًا مبا �كفي لتقدمي ٔأساس معيل ملعيار �ديد.

وتَناقَش ٔأعضاء فرقة العمل وتوصلوا ٕاىل اتفاق مؤقت �شأٔن تعريف "�المة احلركة" و"�المة الوسائط املتعددة"،  .13
روا ٔأيضًا تقدمي توصيات �شأٔن �رش �المات احلركة والوسائط املتعددة يف  ٕاضافةً  ٕاىل بعض ٔأ�ساق امللفات ذات الص�. وقر�

 قسم مس�تقل.

يويص ا�هنج أ�ول بأٔن يتأٔلف الرمس التصو�ري و وتُناِقش فرقُة العمل �اليًا هن�ني خمتلفني للرمس التصو�ري للحركة.  .14
ختارة اليت تصف احلركة، يف �ني ٔأن ا�هنج الثاين هو ٔأن �ُس�ت�َدم من ٔأ�ل الرمس للعالمة من سلس� من الصور املُ 

 للحركة صورٌة وا�دة تصف املرا�ل املتعددة للحركة. يالتصو�ر 

ونُظر ٔأيضًا يف ٕاماكنية تقدمي توصيات �شأٔن حتويل التسجيل التناظري ٕاىل النسق الرمقي، ولكن انهتيى ٔأعضاء فرقة  .15
عالمات الصوتية، ٕاىل ٔأنه �ُس�تحسن التوصية ٕ�يداع �سجيل احلركة ٔأو الوسائط املتعددة اليت تتكون العمل، كام يف �ا� ال

 مهنا العالمة يف �سق رمقي.

 كام تُناقش فرقُة العمل يف الوقت احلايل توصيات �شأٔن �سق امللفات وجحمها. .16

3Bاجلدول الزمين 

ت فرقُة العمل  .17 اجلدول الزمين التايل لوضع معيار �ديد وا�د ٔأو ٔأكرث للويبو امتثاًال لطلب اللجنة السالف ا��ر، ٔأ�د�
 لتنظر فيه اللجنة:

د النتي�ة املرتقبة إالجراء  التارخي املُ�د�

عرض التقر�ر املر�يل �ىل ا�ورة 
 الرابعة للجنة

�كون اللجنة �ىل �مل �لتقدم املُحرز، 
وتتلقى فرقة العمل مد�الت ٕاضافية 

 هنائية

 (ا�ورة الرابعة للجنة) 2014مايو 

حتديد موقف ُمو��د ف� خيص مسأٔ�  اج�ع �ري رمسي لفرقة العمل
وجوب ٕا�داد معيار وا�د ٔأم معيار�ن 

 منفصلني، و�ريها من القضا� املُعل�قة

(يف ٔأثناء ا�ورة الرابعة  2014مايو 
 للجنة)

ثالث جوالت ٔأخرى من املناقشات 
 موقع اخلاصة مبنتدى فرقة العمل �ىل

 و�يك

ٕا�داد توصيات ليك تنظر فهيا اللجنة 
 وتوافق �لهيا يف دورهتا اخلامسة

 2014حبلول نومفرب 

تقدمي �قرتاح للنظر فيه واملوافقة �ليه 
 يف ا�ورة اخلامسة للجنة

ٔأو ٔأكرث وا�د اع�د معيار �ديد 
 للويبو، ٔأو تلقي توجهيات من اللجنة

 (ا�ورة اخلامسة للجنة) 2015يف 
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 ٕان اللجنة املعنية مبعايري الويبو مدعوةٌ ٕاىل: .18

إال�اطة �لامً �لتقر�ر املر�يل  (ٔأ)
 ٔأ�اله؛ 16ٕاىل  3الوارد يف الفقرات من 

والنظر يف اجلدول الزمين لوضع  (ب)
معيار �ديد وا�د ٔأو ٔأكرث للويبو، املذ�ور 

ٔأ�اله، واملوافقة �ىل هذا  17يف الفقرة 
 اجلدول.

 [هناية الوثيقة]


	تقرير مرحلي عن إعداد توصيات بشأن الإدارة الإلكترونية للعلامات الصوتية ولعلامات الحركة أو الوسائط المتعددة لتُعتمد معياراً أو أكثر للويبو
	المعلومات الأساسية
	التقرير المرحلي
	العلامات الصوتية
	علامات الحركة أو الوسائط المتعددة

	الجدول الزمني


