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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 20 :مايو 2019

اللجنة املعنية مبعايري الويبو
الدورة السابعة

جنيف ،من  1اإىل  5يوليو 2019
تقرير فرقة العمل املعنية بالتحول الرقمي عن املهمة رقم 62

وثيقة من اإعداد الهيئة املرشفة عىل فرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي

املقدمة
 .1وافقت اللجنة املعنية مبعايري الويبو (جلنة املعايري) يف دورهتا السادسة عىل الوصف اجلديد للمهمة رمق  62اذلي ينص
عىل "اس تعراض معايري الويبو  ST.6و ST.8و ST.10و ST.11و ST.15و ST.17و ST.18و ST.63وST.81
ألغراض النرش ا إللكرتوين لواثئق امللكية الفكرية؛ واقرتاح تعديالت عىل تكل املعايري عند الاقتضاء"( .انظر الفقرات من
 143اإىل  151يف الوثيقة  .)CWS/6/34و أأنشأأت جلنة املعايري فرقة معل للقيام هبذه املهمة ابمس "فرقة العمل املعنية
ابلتحول الرمقي" ،وع َّينت مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية مرشف ًا علهيا.
 .2ويف نومفرب  ،2018أأصدر املكتب ادلويل التعممي  C.CWS.108اذلي طلب من خالهل تقدمي ترش يحات للمشاركة
يف فرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي .وتطوع ممثلون من  13مكتب ًا للملكية الفكرية لالنضامم اإىل فرقة العمل.

التقرير املرحيل
 .3أأعد املكتب املرشف عىل فرقة العمل مرشوع خطة معل ابلتشاور مع املكتب ادلويل ومعمه عىل فرقة العمل لتقدم
تعليقاهتا بشأأنه .والهدف من خطة العمل اكلآيت:
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حتديث معايري وممارسات الويبو احلالية فامي يتعلق بنرش املعلومات ذات الصةل حبقوق امللكية الفكرية يف البيئة الرمقية.
ولتحقيق الهدف س تضطلع فرقة العمل مبا ييل:
 اس تعراض معايري الويبو يف ضوء النرش ا إللكرتوين لواثئق امللكية الفكرية؛ اس تعراض ممارسات النرش لتحسني التعممي الرمقي للمعلومات؛ اقرتاح تعديالت إلدخالها عىل تكل املعايري اإذ لزم ا ألمر..4

وتتضمن خطة العمل اخلطوات التالية:
 تبادل ماكتب امللكية الفكرية املامرسات القامئة بشأأن النرش الإلكرتوين؛ مناقشة التحدايت القامئة اليت تواهجها العمليات احلالية؛ تبادل اخلطط املس تقبلية للنرش الإلكرتوين ومناقش هتا؛ التفاق عىل تعريف املنشورات الإلكرتونية ومعايريها؛ مناقشة أأنواع امللفات :الصور ،والبياانت املرجعية ،ونص البياانت الاكمل؛ التفاق عىل رشوط اس تعراض املعايري؛ اإيالء ا ألولوية لبند اس تعراض املعايري مضن وصف املهمة؛ -مبارشة اس تعراض املعايري القامئة واقرتاح حتديثات عند الاقتضاء.

 .5ومن اخملطط أأن جتري مناقشات اإضافية بشأأن صفحة وييك التابعة لفرقة العمل يف الفرتة ما بني اترخي نرش هذه
الوثيقة وانعقاد ادلورة السابعة للجنة املعايري .وس يقدم املكتب املرشف عىل فرقة العمل معلومات اإضافية عن التقدم احملرز
عند التقرير حول هذه املهمة.

خطة العمل
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يرد أأدانه اجلدول الزمين خلطة العمل املقرتحة للفرتة :2020-2019
بنود العمل

جدول زمين مؤقت

اجلوةل 1

تبادل ماكتب امللكية الفكرية املامرسات القامئة بشأأن النرش
الإلكرتوين ومناقشة التحدايت القامئة اليت تواهجها العمليات احلالية.

 8أأسابيع

اجلوةل 2

تبادل اخلطط املس تقبلية للنرش الإلكرتوين ومناقش هتا.

 4أأسابيع
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اجلوةل 3

التفاق عىل تعريف املنشورات الإلكرتونية ومعايريها ،ومناقشة
أأنواع امللفات :الصور ،والبياانت املرجعية ،ونص البياانت الاكمل،
والبياانت بنسق  XMLوالتصوير املريئ للبياانت.

 4أأسابيع

اجلوةل 4

التفاق عىل رشوط اس تعراض املعايري ،ونتاجئ الاس تعراض
املرجوة

 4أأسابيع

اجلوةل 5

اإيالء ا ألولوية لبند اس تعراض املعايري

 4أأسابيع

اجلوةل 6

بناء عىل املبادئ التوجهيية  4أأسابيع
مبارشة اس تعراض املعايري القامئة لنرشها ً
املتفق علهيا

اجلوةل N

مفصل للك معيار من حيث ا ألولوية.
 اإجراء حتليل ّاملفصل واملناقشة مع
 وضع توصيات ابلستناد اإىل الاس تعراض ّأأعضاء فرقة العمل.

حسب الاقتضاء

اجلوةل N+1

 اإعداد مقرتح لتقدميه بشأأن تنقيح املعايري القامئة ،لتقدميه عندالاقتضاء ،اإىل دورة من دورات جلنة املعايري املقبةل.
 اإعداد مقرتح بشأأن املعايري اجلديدة للنرش الإلكرتوين ،لتقدميهعند الاقتضاء ،اإىل دورة من دورات جلنة املعايري املقبةل.

حسب الاقتضاء

تكرر اجلولتان  Nو N+1حس امب تقتضيه الرضورة لس تعراض املعايري احملددة.
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اإن جلنة املعايري مدعوة اإىل ما ييل:
( أأ) الإحاطة عل ًام مبحتوى هذه الوثيقة؛
(ب) والإحاطة عل ًام خبطة معل فرقة
العمل املعنية ابلتحول الإلكرتوين
وتشجيع ماكتب امللكية الفكرية
عىل املشاركة يف مناقشات فرقة
العمل.

[هناية الوثيقة]

