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CWS/7/28 REV. 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2019يوليو  8 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السابعة الدورة
 2019يوليو  5إىل  1جنيف، من 

 ملخص الرئيس
 

 مقدمة

 ادلورةمن جدول األعامل: افتتاح  1البند 

للويبو، الس يد فرانسس غري،  افتتح ادلورة السابعة الس يد كونهييكو فوش ميي، ابلنيابة عن املدير العام .1

 .ابملشاركني ورحب

 من جدول األعامل: انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس 2البند 

يوكوف )الاحتاد شارل داوست )كندا( رئيسا لها، والس يد سرييج بري -انتخبت جلنة املعايري ابإلجامع الس يد جان .2

 .الرويس( انئبا للرئيس

 مناقشة بنود جدول األعامل

 من جدول األعامل: اعامتد جدول األعامل 3البند 

 .CWS/7/1 PROV. 2 اعمتدت جلنة املعايري جدول األعامل كام هو مقرتح يف الوثيقة .3
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 .3STمن جدول األعامل: مراجعة معيار الويبو  4البند 

 .CWS/7/2 ADDو .CWS/7/2 REV تنيوثيق استندت املناقشات إىل ال .4

 .وأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقتني .5

، اذلي س يدرج يف املرفق ST.3 ووافقت جلنة املعايري عىل اقرتاح اإلجراء املبسط اجلديد ملراجعة معيار الويبو .6

 .الثالث اجلديد للمعيار

، .CWS/7/2 REVىل النحو الوارد يف مرفق الوثيقةاملنقّح ع ST.3 ووافقت جلنة املعايري عىل معيار الويبو .7

 "EU"و "EP"و "EM" بشأن الرموز املكونة من حرفني 14ووافقت جلنة املعايري أيضا عىل إدراج حاش ية جديدة رمق 

 .CWS/7/2 ADD عىل النحو املقرتح يف الوثيقة ST.3 يف معيار الويبو "QZ"و

 58املعنية ابسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات للمعايري عن املهمة رمق  من جدول األعامل: تقرير فرقة العمل 5البند 

 .فرقة العملاملرشف عىل استندت املناقشات إىل تقرير شفهيي قدمه  .8

وإضافة إىل ذكل، طلب املكتب ادلويل من ماكتب امللكية الفكرية أن . وأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون التقرير .9

 .فرقة العملىل عمشارك  رشفتتطوع للعمل ك 

 63ورمق  56ورمق  53ورمق  41م رمق ا)أ( من جدول األعامل: تقرير عن امله 6البند 

 ..CWS/7/3 REV استندت املناقشات إىل الوثيقة .10

 .ااهتوأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة ومرفق .11

 .لويبو إلدارة امللكية الفكريةلنظام الهاي ونظام ا ST.96 وأحاطت جلنة املعايري علام خبطط تنفيذ املعيار .12

 (XML) وأشارت جلنة املعايري إىل أن املكتب ادلويل يشجع عىل املشاركة يف اختبار خمططات لغة الرتمزي املوسعة .13

 .اجلغرافية والوضع القانوين للرباءات ؤرشاتاخلاصة ابملصنفات اليتمية املشموةل حبق املؤلف وامل

اليت تركز عىل إعداد خمطط إلدراج  53التقدم اذلي أحرزه يف املهمة رمق وقدم وفد الاحتاد الرويس عرضا عن  .14

وأشار الوفد إىل إحراز تقدم كبري يف هذه املهمة، وقد يتاح املرشوع الهنايئ . ت اجلغرافية الوطنيةؤرشااملعلومات املتعلقة ابمل

 .2019يف أكتوبر  ،V4.0 أي النسخة ST.96 ( ليدرج يف التنقيح املقبل للمعيار4)املرشوع رمق 

واحملتوايت املتعلقة بإنشاء مس تودع  ST.96 وأحاطت اللجنة علام أيضا ابملسائل املتعلقة ابلتنفيذ املشرتك للمعيار .15

وقدمت جلنة املعايري ادلمع إىل املكتب ادلويل يف مجع س بل التنفيذ اخلاصة بلك مكتب . ST.96 مركزي خملطط تنفيذ املعيار

 .غرض اس تضافهتا يف املس تودع املركزيل ST.96 معين للمعيار

، يف ضوء ST.96 ادلاعي إىل إعادة النظر يف عنارص املعيار XML4IP ووافقت جلنة املعايري عىل اقرتاح فرقة معل .16

 .تنفيذ التصممي املشرتك املقرتح يف وثيقة العمل
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متةل وأكدت عدة وفود الزتاهما ابملشاركة وأحاطت جلنة املعايري علام ابقرتاح عقد اجامتعات شهرية ملناقشة التنقيحات احمل  .17

، الطارئةسينقح مرتني كحد أقىص لك س نة، ابس تثناء اإلصدارات  ST.96 وأكد املكتب ادلويل أن املعيار .يف الاجامتعات

وأحاطت جلنة املعايري علام بأن املكتب ادلويل يقرتح حتديد اترخي ووقت  .حس امب اتفق عليه يف ادلورة السادسة

 .لالجامتعات منيمنتظ

 استنادا إىل املعيار (XML) ونظرت جلنة املعايري يف اخليارات املتاحة إلدارة معايري الويبو اخلاصة بلغة الرتمزي املوسعة .18

ST.96ووافقت عىل أهنا ستبقي القرار اذلي اختذته فرقة معل ، XML4IP  بشأن ما إن اكن ينبغي إبقاء مكوانت خمطط

مثال، والمتست اللجنة من فرقة  ST.37 أو يف معيار خمصص، املعيار ST.96 موجودة يف املعيارلغة الرتمزي املوسعة 

ومعايري الويبو األخرى  ST.96 أن تبلغ ادلورة املقبةل للجنة املعايري عن قراراهتا والتغيريات يف املعيار  XML4IPالعمل

 .ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة

إىل فرقة العمل  63الرايم إىل إعادة تلكيف املهمة رمق  XML4IP  اقرتاح فرقة العملووافقت جلنة املعايري أيضا عىل .19

 .املعنية ابلتحول الرمقي

 من قبل فرقة العمل. (JSON)وأحاطت اللجنة علام مبناقشة مواصفات  .20

دى للمطورين، وأشارت جلنة املعايري إىل امجلهور اجلديد ملعايري الويبو، وقدمت اإلرشادات مبا يف ذكل توفري منت .21

. ابإلضافة إىل املنتدايت اإللكرتونية التابعة لفرقة العمل اليت تس تخدهما حاليا ماكتب امللكية الصناعية ألنشطة التعاون

ووافقت جلنة املعايري عىل إنشاء منتدى جديد للمطورين يك يمتكن املطورون من تقدمي تعليقات مبارشة عىل معايري الويبو 

 .ذات الصةل

عوضا عن "امللكية  ليشمل "امللكية الفكرية" ST.96 اللجنة علام ابحلاجة إىل توس يع نطاق املعياروأحاطت  .22

 .الصناعية"، وابلتايل تعديل تعريف املعيار وفقا ذلكل

 1يف  ST.96 مبا يف ذكل اإلصدار املقبل للمعيار ،XML4IP وأحاطت جلنة املعايري علام خبطة معل فرقة معل .23

 .2019أكتوبر 

 )ب( من جدول األعامل: اقرتاح بشأن معيار الويبو بشأن واهجة التطبيق الربجمية عىل اإلنرتنت 6 البند

 .واملرفقني األول والثاين لهذه الوثيقة CWS/7/4 استندت املناقشات إىل الوثيقة .24

 .وأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة ومرفقهيا .25

ووافقت اللجنة ". جديدة ابمس "فرقة العمل املعنية بواهجة التطبيق الربجميةووافقت جلنة املعايري عىل إنشاء فرقة معل  .26

 :، لتصبح كام ييل56أيضا عىل تعديل املهمة رمق 

 "إعداد توصيات بشأن تبادل البياانت اذلي يدمع التواصل بني األهجزة

 رد امللكية الفكرية؛اليت تنفذ إىل موا " تيسري تطوير اخلدمات اإللكرتونية1مع الرتكزي عىل ما ييل: "
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 " وتوفري املفردات التجارية وهيالك البياانت املناس بة؛2"

 ( للموارد؛URI" واصطالحات التسمية ملعرف املوارد املنتظم )3"

 "." وتوفري حاالت القضااي التجارية بشأن تنفيذ خدمات الش بكة العاملية4"

ذل هجود تعاونية أوسع نطاقا بني فرق العمل املنشأة حديثا ووافقت جلنة املعايري أيضا عىل إنشاء منتدى إلكرتوين لب .27

 .واملطورين اذلين يعملون أو س يعملون عىل تطوير واهجات التطبيق الربجمية للوصول إىل موارد امللكية الفكرية

لربجمية عىل وعرض الوفد األسرتايل التقدم اذلي أحرزه يف تقدمي املثال المنوذيج الثاين ملرشوع معيار واهجة التطبيق ا .28

 .اإلنرتنت: الوضع القانوين للرباءات

وجشعت جلنة املعايري ماكتب امللكية الصناعية عىل املشاركة يف اختبار واهجات التطبيق الربجمية لنظام الويبو املركزي  .29

 .مبجرد تنفيذها اجلديد للنفاذ إىل البحث والفحص )ويبو كيس(

معيار واهجة التطبيق الربجمية اإللكرتونية عىل خدمات الويبو اإللكرتونية، وأشار املكتب ادلويل إىل أنه يعزتم تطبيق  .30

 .وأبلغ اللجنة بأن مثبت أداة الويبو للتسلسل يس تخدم فعال مرشوع معيار واهجة التطبيق الربجمية

 .وجشعت اللجنة أعضاءها عىل التعليق عىل املرفقات املعدةل أو اجلديدة ملرشوع املعيار .31

عايري إىل املكتب ادلويل أن يصدر تعمامي يدعو فيه ماكتب امللكية الصناعية إىل ترش يح خرباهئا وطلبت جلنة امل .32

املعنيني بتطوير واهجة التطبيق الربجمية عىل اإلنرتنت للمشاركة يف فرقة العمل اجلديدة املعنية بواهجة التطبيق الربجمية 

  .ة ماكتب عن رغبهتا يف املشاركة يف فرقة العملوأعربت عد  .اجلديدة، والتطوع للعمل كقائد لفرقة العمل

وطلبت جلنة املعايري من فرقة العمل املعنية بواهجة التطبيق الربجمية تقدمي اقرتاح هنايئ بشأن املرشوع اجلديد يف  .33

 .ادلورة املقبةل

 (JSON) )ج( من جدول األعامل: اقرتاح بشأن مواصفات 6البند 

 .CWS/7/5 استندت املناقشات إىل الوثيقة .34

 .وأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة .35

وأنشأت جلنة املعايري هممة جديدة (. JSON)وجشعت اللجنة أعضاءها عىل التعليق عىل املرشوع العميل ملواصفات .36

 اليت تتوافق مع (JSON) تنص عىل ما ييل: "إعداد اقرتاح بشأن التوصيات اخلاصة مبوارد نسق ترقمي عنارص جافاسكريبت

 .يك يس تخدم النسق إليداع املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية ومعاجلهتا و/أو نرشها و/أو تبادلها، ST.96عيار امل 

وجشعت جلنة املعايري أعضاء اللجنة عىل املشاركة يف  ،XML4IP وأس ندت اللجنة املهمة اجلديدة إىل فرقة معل .37

 .XML4IP ، وتقدمي تعليقات إىل فرقة معل(JSON) ، واختبار خمطط(JSON) املناقشات حول مواصفات
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م اقرتاحاً هنائياً للمعيار اجلديد اخلاص بنسق XML4IP وطلبت جلنة املعايري إىل فرقة معل .38 ليك  (JSON)أن تُقدِّ

 .تنظر فيه اللجنة يف دورهتا الثامنة

 59)أ( من جدول األعامل: تقرير عن املهمة رمق  7البند 

فرقة العمل، أسرتاليا عىل املشاركني املرشفني وعرض من  CWS/7/6 يقةاستندت املناقشات إىل الوث  .39

 .الرويس والاحتاد

وأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة وطريقة العرض وجشعت املاكتب عىل املشاركة يف املناقشات اليت جترهيا  .40

 .فرقة العمل املعنية بسالسل الكتل

. املشاراكناملرشفان وبيان النطاق املوحد كام قدمه  59ووافقت جلنة املعايري عىل اقرتاح مراجعة وصف املهمة رمق  .41

 :ويرد فامي ييل وصف املهمة اجلديدة وبيان النطاق

 :الوصف املعدل للمهمة

وق امللكية اس تكشاف إماكنية اس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل يف معليات توفري امحلاية مبوجب حق )أ(

 الفكرية، ومعاجلة املعلومات املتعلقة بعنارص امللكية الفكرية واس تخداهما؛

ومجع معلومات عن التطورات اليت شهدهتا ماكتب امللكية الفكرية فامي يتعلق ابس تخدام سلسةل الكتل  )ب(

نية تطبيقها يف ماكتب ماكوجتربهتا، وتقيمي معايري الصناعة احلالية بشأن سلسةل الكتل، والنظر يف جدواها وإ

 ؛الصناعية امللكية

ووضع مناذج مرجعية الس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل يف جمال امللكية الفكرية، مبا يف ذكل وضع مبادئ  )ج(

 توجهيية وممارسات مشرتكة، واس تخدام مصطلحات كإطار يدمع التعاون واملشاريع املشرتكة ويثبت حصة املفهوم؛

بشأن معيار جديد للويبو يدمع التطبيق احملمتل لتكنولوجيا سلسةل الكتل يف إطار النظام وإعداد اقرتاح  )د(

 .اإليكولويج للملكية الفكرية

 :بيان النطاق

هيدف هذا املعيار إىل توجيه ماكتب امللكية الفكرية واملنظامت األخرى اليت حتتاج إىل إدارة بياانت امللكية الفكرية وختزيهنا "

والغرض من اس تخدام هذا املعيار هو تبس يط معلية تنفيذ سلسةل الكتل   .ادلها ونرشها ابس تخدام سلسة الكتلومعاجلهتا وتب

 ."وترسيعها بطريقة قابةل للتشغيل املتبادل داخل النظام اإليكولويج للملكية الفكرية

 )ب( من جدول األعامل: تقرير عن حلقة العمل املعنية بسالسل الكتل 7البند 

 .ىل تقرير شفهيي قدمه املكتب ادلويلاملناقشات إاستندت  .42

وأشارت عدة وفود إىل أن حلقة العمل قدمت معلومات قمية عن سلسةل الكتل ومفيدة للغاية لفرقة العمل املعنية  .43

 .بسالسل الكتل
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 55)أ( من جدول األعامل: تقرير عن املهمة رمق  8البند 

 .CWS/7/7 استندت املناقشات إىل الوثيقة .44

 .جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة مبا يف ذكل املعلومات املتعلقة ابدلراسة الاس تقصائية وحلقة العمل وأحاطت .45

، اذلي جاء فيه ما ييل: "التفكري يف وضع معيار 55ووافقت جلنة املعايري عىل الوصف اجلديد املقرتح للمهمة رمق  .46

من املصدر" فامي يتعلق بأسامء املودعني، وإعداد اقرتاح بشأن  للويبو يساعد ماكتب امللكية الصناعية عىل حتسني "اجلودة

. أسامء املودعني يف واثئق امللكية الفكرية وعرضها عىل جلنة املعايري للنظر فهيا اإلجراءات املس تقبلية الرامية إىل توحيد

 .ءات املقبةل للنظر فيه يف دورهتا الثامنةوطلبت جلنة املعايري من فرقة العمل املعنية بتوحيد األسامء تقدمي اقرتاح بشأن اإلجرا

 املودعني تب امللكية الفكرية ألدوات تعريف)ب( من جدول األعامل: نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأن اس تخدام ماك 8البند 

 .CWS/7/8 استندت املناقشات إىل الوثيقة .47

وأبلغ . ائية والتحليل اذلي أجراه املكتب ادلويلوأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة مع نتاجئ ادلراسة الاس تقص .48

وأشار . CWS/7/8 املكتب ادلويل اللجنة بأن الردود الفردية وامجلاعية نرشت عىل موقع الويبو اإللكرتوين إىل جانب الوثيقة

ضافة بعض الرسوم املكتب ادلويل إىل أن نتاجئ الاس تقصاء والردود امجلاعية س تحّدث من أجل زايدة سهوةل قراءة الواثئق بإ

والمتست جلنة املعايري من املكتب ادلويل نرش نتاجئ الاس تقصاء مع الردود الفردية . البيانية وإدخال تغيريات حتريرية طفيفة

 .وامجلاعية عىل موقع الويبو اإللكرتوين، بعد اس تكامل التحديثات

 األسامء )ج( من جدول األعامل: تقرير عن حلقة العمل املعنية بتوحيد 8البند 

 .استندت املناقشات إىل تقرير شفهيي قدمه املكتب ادلويل .49

وأشار التقرير بشلك . 2019وأحاطت اللجنة علام بنتاجئ حلقة العمل املعنية بتوحيد األسامء اليت عقدت يف مايو  .50

السجالت القانونية خاص إىل أن ماكتب امللكية الصناعية تواجه حتدايت كثرية يف إدخال تغيريات عىل طريقة تعاملها مع 

الرشوط القانونية والاستامثرات يف تكنولوجيا املعلومات والمتويل وغري ذكل من املسائل من  وحتدّ . الرمسية لبياانت املودعني

ومن التعقيدات األخرى أن . قدرة العديد من املاكتب عىل توحيد أسامء املودعني أو اس تخدام أدوات تعريف املس تخدمني

تلفة لبياانت املودعني ميكن أن تتطلب اتباع هنج خمتلفة إزاء توحيد األسامء أو أدوات التعريف، وأن الاس تخدامات اخمل 

وعليه، فإن فرقة العمل املعنية بتوحيد األسامء ال تعترب تبادل اخلوارزميات املتعلقة بتوحيد . التكنولوجيا تتطور برسعة كبرية

 .األسامء أمرا مفيدا يف هذا الوقت

نة املعايري علام بأن فرقة العمل اتفقت عىل إنشاء منتدى للماكتب من أجل تبادل الاسرتاتيجيات الرفيعة وأحاطت جل  .51

املس توى بشأن تنظيف بياانت األسامء، وإعداد مواد للتوعية مبسائل جودة البياانت، ووضع توجهيات للماكتب ومودعي 

 .الطلبات بشأن ممارسات البياانت

 61فرقة العمل املعنية ابلامنذج والصور ثالثية األبعاد عن املهمة رمق رير ل: تقمن جدول األعام 9البند 

 .CWS/7/9 استندت املناقشات إىل الوثيقة .52
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وجشعت  ،فرقة العمل املعنية ابلامنذج والصور ثالثية األبعادوأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة وخطة معل  .53

 املذكورة. يف مناقشات فرقة العملماكتب امللكية الفكرية عىل املشاركة 

ووافقت جلنة املعايري عىل الاس تبيان املوجه إىل ماكتب امللكية الصناعية بشأن اس تخدام الامنذج والصور الثالثية  .54

 :مع بعض التعديالت عىل النحو التايل CWS/7/9 يف مرفق الوثيقةوالوارد  ،األبعاد

 ليك يشمل رد املاكتب مجيع أنواع امللكية الفكرية. 1.3السؤال تغيري "قوانني الرباءات" إىل "القوانني" يف  (أ)

وتغيري خيار اإلجابة "اخرتاعات" إىل "براءات" يف الاس تبيان، ألن اخليارات األخرى لإلجابة يه أنواع من  (ب)

 امللكية الفكرية.

 ة لالك اخليارين.ومجع مناذج املنفعة والرباءات يف خيار إجابة واحد، ألن ردود املكتب يرحج أن تكون واحد (ج)

 وإضافة سؤالني جديدين إىل ادلراسة الاس تقصائية عىل النحو التايل: (د)

"ما يه املزااي و/أو العيوب احملددة اليت تتوقعوهنا من الامنذج الثالثية األبعاد فامي يتعلق ابلبحث، مثل  -

 البحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة؟"

 لتقدمي مناذج ثالثية األبعاد تس تويف املعايري احملددة؟" "هل تتوقعون أن ميتثل مقدمو الطلبات -

وإضافة براءات للجزيئات الكمييائية والبيولوجية كخيار إجابة منفصل عن أنواع الرباءات األخرى، ألن تكل  (ه)

املعايري  فقد وافقت جلنة  .التكنولوجيات قد حتتاج إىل متطلبات خمتلفة للامنذج الثالثية األبعاد اليت يقدهما املودعون

عىل تقس مي خيار اإلجابة عىل "الرباءات" يف مجيع أجزاء الاس تبيان إىل خيارين، أحدهام للرباءات الكمييائية 

 .والبيولوجية واثنهيام مجليع األنواع األخرى

 وتغيري مصطلح "الصور" إىل "الصور ثالثية األبعاد" يف الاس تبيان بأكهل وحتديث مرسد املصطلحات. (و)

 من الوثيقة 7العمل اس تبياان اثنيا للصناعة واملس تخدمني، عىل النحو املشار إليه يف الفقرة وقدمت فرقة  .55

CWS/7/9 .ووافقت جلنة . ورصحت عدة وفود بأن من املهم مجع آراء قطاع الصناعة واملس تخدمني بشأن هذه املسأةل

جراء محالت التواصل اخلاصة هبا وتغيري عنوان املعايري عىل تزويد ماكتب امللكية الصناعية ابلوثيقة اكس تبيان منوذيج إل

وأحاطت جلنة املعايري علام بأنه ميكن للماكتب تغيري الاس تبيان المنوذيج قبل اس تخدامه مجلع البياانت من . الوثيقة وفقا ذلكل

ة العمل املعنية وتقدمي ووافقت جلنة املعايري عىل السامح للمراقبني املهمتني ابالنضامم إىل فرق. مودعي املاكتب ومس تخدمهيا

 .ردودها عىل اس تبيان املودعني

وطلبت جلنة املعايري إىل املكتب ادلويل أن يصدر تعمامي يدعو فيه ماكتب امللكية الصناعية إىل الرد عىل اس تبيان  .56

 المنوذجية مع التعديالت املذكورة أعاله، وأن يرفق األس ئةل CWS/7/9 ماكتب امللكية الصناعية الوارد يف مرفق الوثيقة

وجشعت جلنة املعايري ماكتب امللكية الصناعية عىل مجع البياانت . األخرى اليت ينبغي أن تنظر فهيا ماكتب امللكية الصناعية

 .الواردة يف الاس تبيان المنوذيج من مودعي الطلبات يك تنظر فهيا فرقة العمل املعنية ابجملسامت
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  62عمل املعنية ابلتحول الرمقي عن املهمة رمق من جدول األعامل: تقرير فرقة ال 10البند 

 .CWS/7/10 استندت املناقشات إىل الوثيقة .57

وأشار املرشف عىل فرقة العمل . وأحاطت اللجنة علام مبضمون الوثيقة وخطة معل فرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي .58

تعزتم مناقشة املامرسات والتحدايت القامئة يف جمال النرش الرمقي، والاتفاق عىل تعريف ومعايري الس تعراض معايري  اإىل أهن

 .التنقيحات املقرتحة الويبو يف وصف املهام وإعطاء األولوية يف اس تعراض املعايري والبدء يف اس تعراض املعايري لوضع

 .العمل ات فرقةة وجشعت ماكتب امللكية الصناعية عىل املشاركة يف مناقشوأحاطت جلنة املعايري علام خبطة معل الفرق .59

 47)أ( من جدول األعامل: تقرير عن املهمة رمق  11البند 

 .CWS/7/11 استندت املناقشات إىل الوثيقة .60

املرشف عىل فرقة  وأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة وبأنشطة فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين اليت أبلغ هبا .61

وعقدت فرقة العمل س تة اجامتعات عىل اإلنرتنت، منذ ادلورة السادسة للجنة، ملناقشة التنقيحات اليت أدخلت عىل . العمل

يف  ST.27 وإعداد وثيقة توجيه جديدة بسيناريوهات مشرتكة، مما أمثر مقرتحات لتعديل املعيار ST.27 أحداث املعيار

، عند الاقتضاء، استنادا إىل املدخالت الواردة ST.87و ST.27 فرقة العمل مواصةل تنقيح املعيارينوتعزتم . ادلورة السابعة

 .من املاكتب اليت تنفذ املعايري، ولكهنا ال تتوقع أن تكون هناك حاجة إىل أي تنقيحات كبرية

كرية عىل املشاركة يف وأحاطت جلنة املعايري علام بأنشطة فرقة العمل وخطة معلها وجشعت ماكتب امللكية الف .62

 .مناقشات فرقة العمل

واليت قدمهتا ماكتب  ST.87 وأفاد املكتب ادلويل بأنه يعزتم نرش جداول الربط التسعة الواردة فامي يتعلق ابملعيار .63

لنرش، وضع جداول حمّدثة قبل اهمةل لمن دليل الويبو مبوافقة جلنة املعايري. وطلب وفدان  7.13امللكية الصناعية يف اجلزء 

 .ةميس بق عرضها قد بسبب تغري الظروف اليت جتعل اجلداول اليت

من دليل الويبو مبجرد أن يقدم الوفدان الطالبان  7.13ووافقت جلنة املعايري عىل نرش جداول الربط الواردة يف اجلزء  .64

ط اخلاصة هبا وجشعت جلنة املعايري ماكتب امللكية الصناعية عىل تقدمي أو حتديث جداول الرب. نسخا حمدثة

 .ST.87و ST.27 للمعيارين

ووافقت . واقرتح املكتب ادلويل أن تبدأ فرقة العمل بوضع اقرتاح معيار لبياانت الوضع القانوين للعالمات التجارية .65

 .جلنة املعايري عىل اقرتاح فرقة العمل ادلاعي إىل بدء العمل عىل معيار بياانت الوضع القانوين للعالمات التجارية

املعدةل إىل فرقة العمل املعنية ابلوضع  47وإس ناد املهمة رمق  47ت جلنة املعايري يف التعديل املقرتح للمهمة رمق ونظر  .66

 .القانوين، ووافقت عىل ذكل

  .27ST )ب( من جدول األعامل: مراجعة معيار الويبو 11البند 

 .CWS/7/12 استندت املناقشات إىل الوثيقة .67
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واليت  ST.27 فرقة العمل بشأن التعديالت املقرتح إدخالها عىل املعياراملرشف عىل وأحاطت جلنة املعايري علام بتقرير  .68

 :وتشمل التعديالت. وافقت علهيا فرقة العمل

 تغيريات يف وصف الفئات مبزيد من الوضوح تبنّي أنواع حقوق امللكية الفكرية والطلبات املشموةل هبا. -

لتعكس عىل حنو أفضل ممارسة املاكتب اليت قد  D15و D14"صدر" لتصبح "اجنز" يف احلدثني تغيري لكمة  -

 ال تصدر التقرير إىل مودع الطلب عند إجنازه.

ليك تعكس عىل حنو أفضل أوجه الاس تخدام املقصودة:  R14و R13و R12توضيح اللغة يف األحداث  -

R13 لتصويب الامس، وR14 لتغيري امللكية، وR12 تب اليت ال متزي بني احلالتني.للماك 

ومثة حدث جديد هو "دخول حق امللكية الفكرية حزي النفاذ" فامي خيص احلقوق مثل شهادات امحلاية  -

 غري اترخي املنح. حقالالتمكيلية اليت تدخل حزي النفاذ يف اترخي 

كية الفكرية واملس تخدمني عىل والوثيقة الارشادية اجلديدة للسيناريوهات الشائعة مع أمثةل ملساعدة ماكتب املل  -

 .ST.27فهم كيفية اس تخدام اس امترة معيار الويبو 

، ST.27 وأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة ووافقت عىل التعديالت املقرتحة للمنت الرئييس ملعيار الويبو .69

، عىل ST.27 عىل املرفق الثاين ملعيار الويبوووافقت أيضا عىل املراجعة املقرتحة للمرفق األول، مع إدخال التحديثات املقابةل 

 .CWS/7/12 النحو املبني يف الوثيقة

 ووافقت جلنة املعايري عىل إضافة الوثيقة الارشادية اجلديدة للسيناريوهات الشائعة كرفق خامس ملعيار الويبو .70

ST.27ية القامئة عىل الفئة، ونقل املرفق اخلامس احلايل إىل املرفق السادس حتت عنوان الوثيقة الارشاد. 

وأحاطت اللجنة علام ابدلعوة املوهجة من فرقة العمل للتعليق عىل الاس تخدامات احملمتةل للحقل احملجوز أو عىل  .71

 .العالمات اإلجرائية امخلسة عرش اليت اقرتهحا املكتب ادلويل

 شفرة حدث الوضع، واليت حددت تخصيص ثالثة رموز إضافية يفب ووافقت جلنة املعايري عىل اقرتاح املكتب ادلويل  .72

"xxx"  من الوثيقة 24إىل  22حممتل يف املس تقبل، عىل النحو املبني يف الفقرات من  خدامس تالوجحزت CWS/7/12 .

يف شلك  ST.27 وأحاطت جلنة املعايري علام بأن هذا التنقيح يسمح ملاكتب امللكية الفكرية ابمليض قدما يف تنفيذ املعيار

الرموز يك تشري إىل  ST.27من املعيار  47ووافقت جلنة املعايري أيضا عىل اقرتاح لتحديث الفقرة . األحداثموحد لرتمزي 

 .اخملصصة

 .87ST )ج( من جدول األعامل: تقرير عن خطط التنفيذ ملعيار الويبو 11البند 

 .استندت املناقشات إىل تقرير شفهيي قدمه املرشف عىل فرقة العمل .73

مفيدة يف  ST.87 يري علام مبضمون العرض، مبا يف ذكل أحد اجمليبني اذلي أفاد بأن خطة املعياروأحاطت جلنة املعا .74

 .الاس تعداد لفتح مكتب وطين للملكية الفكرية وبدء املامرسات املتعلقة ابلتصاممي الصناعية يف املس تقبل القريب
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 44)أ( من جدول األعامل: تقرير عن املهمة رمق  12البند 

 .CWS/7/13 اقشات إىل الوثيقةاستندت املن .75

 .وأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة وجشعت املاكتب عىل تبادل خطط التنفيذ .76

 .26ST )ب( من جدول األعامل: مراجعة معيار الويبو 12البند 

 .CWS/7/14 استندت املناقشات إىل الوثيقة .77

 .ية بقوامئ التسلسلوعرض التقرير املرحيل من قبل املرشف عىل فرقة العمل املعن  .78

فات النصوص احلرةو  .79  تبقى واحدة من القضااي العالقة بشأن املعيار (free text qualifiers) ذكر أن ترمجة معرِّ

ST.26وأشار وفد الصني إىل أنه . ، وس تؤثر عىل التعديالت الرضورية عىل اإلطار القانوين ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات

واللغات األخرى لهذا النوع من العبارات رمغ أنه سيس متر يف خطة التنفيذ املقدمة يف ادلورة  يفضل اس تخدام اإلنلكزيية

وأشار وفد كندا أيضا إىل تفضيهل لدلمع الثنايئ اللغة )ابلفرنس ية واإلنلكزيية( . من املعيار 1.2السادسة، ابالستناد إىل النسخة 

لن يعرتض إن اقترص الاس تخدام عىل احملارف من جدول الرموز الالتينية  نظرا إىل الزتاماته ادلس تورية، ولكنه أشار إىل أنه

 .األساس ية ابلرتمزي املوحد فقط، ابلنس بة ملعّرفات النصوص احلرة

وأحاطت جلنة . وقدم وفد الوالايت املتحدة األمريكية أيضا عرضا منفصال بشأن ترمجة معرفات النصوص احلرة .80

عىل أهنا إما "غري  51املعنية بقوامئ التسلسل بتصنيف معرفات النصوص احلرة وعددها  املعايري علام ابقرتاح فرقة العمل

، وأحاطت اللجنة علام أيضا بأن فرقة العمل س تقدم ST.26 مرتبطة ابللغة" أو "مرتبطة ابللغة" يف املرفق األول من املعيار

الهنائية للمرفق األول املنقح يك تنظر فهيا اللجنة يف  وتعد الصيغة 2019مسودة أوىل خلارطة الطريق يف الربع الثالث من عام 

 .الثامنة دورهتا

 .عىل إطالع املكتب ادلويل عىل خطط التنفيذ اخلاصة هباامللكية الصناعية وجشعت جلنة املعايري ماكتب  .81

ووافقت أيضا عىل ، ST.26 ووافقت عىل املراجعة املقرتحة ملعيار الويبو ،وأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة .82

، وهام حاالت تس تخدم لغة الرتمزي املوسعة؛ يف ملفني ST.26 أن ينرش املرفق الثالث وملحقه يف املرفق السادس من املعيار

 .منفصلني وقابلني للتحميل يف إطار املعيار، بدال من نرش حاالت لغة الرتمزي املوسعة كجزء من املعيار

 اة الويبو للتسلسل)ج( من جدول األعامل: أد 12البند 

 .وإىل عرض املكتب ادلويل عن أداة الويبو للتسلسل CWS/7/15 استندت املناقشات إىل الوثيقة .83

، املعروفة اآلن ST.26 وأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة، مبا يف ذكل الامس اجلديد لألداة املشرتكة للمعيار .84

عىل جتربة اإلصدار الرمسي لألداة بعد توفريها يف واملس تخدمني املعايري املاكتب وجشعت جلنة " تسلسلأداة الويبو لل ابمس "

 .وتقدمي تعليقات إىل املكتب ادلويل 2019النصف الثاين من عام 



CWS/7/28 Rev. 
11 
 

طلبت جلنة املعايري من األمانة إصدار تعممي تدعو فيه ماكتب امللكية الصناعية إىل تزويد املكتب ادلويل يف عام و  .85

 .ST.26 ويبوخبطط تنفيذها ملعيار ال 2019

 51)أ( من جدول األعامل: تقرير عن املهمة رمق  13البند 

 .CWS/7/16 استندت املناقشات إىل الوثيقة .86

 .رقة العمل املعنية مبلف اإلدارةاملرشف عىل فوعرض التقرير املرحيل  .87

يل ببياانت ملف وجشعت جلنة املعايري أعضاءها عىل املشاركة يف مرشوع ملف اإلدارة عن طريق تزويد املكتب ادلو .88

 .اخلاصة هبم اإلدارة

 اخلاص ابملعيار TXT بنسقعاهدة الرباءات ملوأحاطت جلنة املعايري علام بأن املكتب ادلويل س يعّد ملف اإلدارة  .89

ST.37  دعامً النتقال العمالء إىل النسق اجلديد اخلاص ابملعيار2019إضافة إىل النسق احلايل، حىت هناية عام ، ST.37 .

، ملف اإلدارة فامي يتعلق مبنشورات معاهدة 2020جلنة املعايري إىل أّن املكتب ادلويل س يعّد، ابتداًء من يناير وأشارت 

 .فقط ST.37 الرباءات بنسق املعيار

 .37ST)ب( من جدول األعامل: مراجعة معيار الويبو  13البند 

، من مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكريةوالاقرتاح البديل املقدم  CWS/7/17 استندت املناقشات إىل الوثيقة .90

 .دمعه املرشف عىل فرقة العمل املعنية مبلف اإلدارةاذلي و 

 .وأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة .91

ل املعين ابحلد وأشار أحد الوفود إىل رضورة تواصل املكتب ادلويل مع الفريق العامل ملعاهدة الرباءات والفريق العام .92

يه  ST.37 اإلدارة للمعيارأن معلومات ملف . مبا ST.37 طلعهام عىل التغيريات اليت أدخلت عىل املعياري للواثئق ل األدىن 

 جزء من احلد األدىن من واثئق معاهدة التعاون بشأن الرباءات.

 CWS/7/17 ة، والواردة يف الوثيقST.37 ووافقت جلنة املعايري عىل التعديالت املقرتح إدخالها عىل معيار الويبو .93

وأحاطت جلنة املعايري علام بأن األمانة س تنرش الاقرتاح البديل، أي . ومرفقها، إضافة إىل الاقرتاح البديل املقدم يف ادلورة

 .(DTD) وتعريف نوع البياانت (XSD) تنقيح خمطط لغة الرتمزي املوسعة

، ST.37 املرفقني الثالث والرابع ملعيار الويبوووافقت جلنة املعايري أيضا عىل اقرتاح إدراج مضمون امللحقات يف  .94

 .املعيارعرب رابط يف إطار  كلفني قابلني للتزنيل

 )ج( من جدول األعامل: نرش بوابة ملفات اإلدارة عىل اإلنرتنت 13البند 

 .استندت املناقشات إىل التقرير الشفهيي والعرض العميل لبوابة ملفات اإلدارة اليت قدهما املكتب ادلويل .95

مكتبا ومنظمة للملكية الفكرية متاحة حاليا عىل بوابة الويبو، وقد  20وعرفت اللجنة أن ملفات اإلدارة الواردة من  .96

 .أشارت مثانية ماكتب أخرى إىل عزهما عىل تزويد املكتب ادلويل مبعلومات عن ملف اإلدارة يف املس تقبل القريب
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 .ا املرشوععىل املشاركة يف هذ وجشعت جلنة املعايري أعضاءها .97

 60)أ( من جدول األعامل: تقرير عن املهمة رمق  14البند 

 .CWS/7/18 CORR استندت املناقشات إىل الوثيقة .98

وأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة ونظرت يف التوصيات اليت قدمهتا فرقة العمل املعنية بتوحيد العالمات  .99

ادلويل، مبا يف ذكل مجموعة  املقدمة من األفرقة املعنية األخرى يف املكتبونظرت فرقة العمل يف املدخالت . التجارية

 .مدريد نظام

، وقررت مواصةل املهمة ليك تمتكن فرقة العمل من معاجلة 60ونظرت جلنة املعايري فامي إذا اكن ينبغي وقف املهمة رمق  .100

 .)ب( من جدول األعامل 14القضااي اليت نوقشت يف إطار البند 

، ووافقت عىل ذكل ألن 49نة املعايري فامي إذا اكن ينبغي لفرقة العمل اس تئناف العمل بشأن املهمة رمق ونظرت جل  .101

 .EC/2008/95 رمق العديد من ماكتب الاحتاد األورويب اكنت بصدد تنفيذ توجيه الاحتاد األورويب

 .60ST من جدول األعامل: اقرتاح بشأن مراجعة معيار الويبو)ب(  14البند 

 .CWS/7/19 دت املناقشات إىل الوثيقةاستن .102

وقدمت فرقة العمل املعنية بتوحيد العالمات التجارية توصيات بشأن . وأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة .103

 .60البنود املذكورة يف املهمة رمق 

 593اللفظية والرمز للعالمات  592بتخصيص الرمز  ST.60 ووافقت جلنة املعايري عىل املراجعة املقرتحة للمعيار .104

وختصيصه للعالمات  594هو الرمز  (INID) ووافقت جلنة املعايري عىل إنشاء رمز جديد من رموز. للعالمات التصويرية

 .املركبة اللفظية التصويرية

للمتيزي بني العالمات امجلاعية وعالمات  551الوفود إىل اتفاق بشأن اقرتاح فرقة العمل بعدم تقس مي الرمز  وصلومل تت .105

 .ووافقت جلنة املعايري عىل إحاةل املسأةل إىل فرقة العمل ملزيد من املناقشة. التصديق وعالمات الضامن

 57رمق عن املهمة  )أ( من جدول األعامل: تقرير 15البند 

 .CWS/7/20 املناقشات إىل الوثيقة استندت .106

وحثت جلنة املعايري ماكتب . وأحاطت اللجنة علام مبضمون الوثيقة وخطة معل فرقة العمل املعنية بتصاوير التصاممي .107

 .امللكية الصناعية عىل املشاركة يف مناقشات فرقة العمل

 ية اإللكرتونية للتصاممي الصناعيةنتاجئ الاس تبيان بشأن التصاوير املرئ )ب( من جدول األعامل:  15البند 

 .CWS/7/21 استندت املناقشات إىل الوثيقة .108

 .وأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة .109



CWS/7/28 Rev. 
13 
 

وطلبت جلنة املعايري إىل املكتب ادلويل نرش تقرير عن نتاجئ الاس تبيان والردود الفردية وامجلاعية عىل موقع  .110

 .اإللكرتوين الويبو

 50 األعامل: تقرير عن املهمة رمق)أ( من جدول  16البند 

 .CWS/7/22 استندت املناقشات إىل الوثيقة .111

خطهتا ملواصةل حتديث البنود يف  7وقدمت فرقة العمل املعنية ابجلزء . وأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة .112

 .من دليل الويبو وفقا لألولوايت احملددة يف ادلورات السابقة للجنة املعايري 7اجلزء 

 وأحاطت جلنة املعايري علام ابحامتل وجود تداخل بني معل فرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي يف مراجعة معيار الويبو .113

ST.18  من دليل الويبو بشأن املعلومات الببليوغرافية يف  7.6بشأن جرائد الرباءات وادلراسة الاس تقصائية الواردة يف اجلزء

من دليل الويبو يف  7.6ملعايري عىل تعليق الاقرتاح الرايم إىل إعداد اس تبيان لتحديث اجلزء ووافقت جلنة ا. جرائد الرباءات

 .انتظار التقرير املرحيل لفرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي يف ادلورة املقبةل للجنة املعايري

، مع تعديل لتحديث اجلزء 7ابجلزء  ووافقت جلنة املعايري عىل خطة العمل املنقحة واجلدول الزمين لفرقة العمل املعنية .114

 .املذكور أعاله 7.6

من  7.3معلوماهتا يف اجلزء  وطلبت اللجنة إىل األمانة إصدار تعممي يدعو ماكتب امللكية الفكرية إىل حتديث .115

 .الويبو دليل

الويبو، لتقدميه إىل من دليل  7.1، إلعداد اس تبيان لتحديث اجلزء 7وطلبت اللجنة من فرقة العمل املعنية ابجلزء  .116

 .دورهتا الثامنة

  نتاجئ الاس تبيان بشأن منح ونرش شهادات امحلاية التمكيلية ومتديدات مدة الرباءة)ب( من جدول األعامل:  16البند 

 .CWS/7/23 استندت املناقشات إىل الوثيقة .117

تقرير عن نتاجئ الاس تبيان والردود  أحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة وطلبت من املكتب ادلويل إعداد ونرشو  .118

 .من دليل الويبو 7.7الفردية وامجلاعية الواردة يف اجلزء 

إىل ينبغي أن توّجه طلبات احلصول عىل معلومات اس تقصائية عن تسوية مدة الرباءة إىل أن جلنة املعايري  شارتوأ .119

 .7 فرقة العمل املعنية ابجلزء

  ان بشأن ترقمي الواثئق املنشورة واحلقوق املسجةل)ج( من جدول األعامل: اس تبي 16البند 

 .CWS/7/24 استندت املناقشات إىل الوثيقة .120

 .وأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة .121



CWS/7/28 Rev. 
14 
 

من دليل الويبو بشأن أنظمة ترقمي الواثئق  7.2.2ووافقت جلنة املعايري عىل مرشوع الاس تبيان لتحديث اجلزء  .122

 ةل.املنشورة واحلقوق املسج

طلبت جلنة املعايري من األمانة إصدار تعممي تدعو فيه ماكتب امللكية الصناعية إىل املشاركة يف الاس تبيان وطلبت و  .123

 .من املكتب ادلويل تقدمي نتاجئ الاس تبيان لتنظر فهيا يف دورهتا الثامنة

لرباءات حول اس تبيان بشأن توفري مقرتح من فرقة العمل املعنية بنفاذ امجلهور إىل معلومات امن جدول األعامل:  17البند 

 النفاذ إىل معلومات الرباءات املتاحة للجمهور

 .CWS/7/25 استندت املناقشات إىل الوثيقة .124

وأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة والاس تبيان املقرتح بشأن النفاذ إىل معلومات الرباءات املتاحة للجمهور،  .125

 .والوارد يف مرفق وثيقة العمل

 :من الاس تبيان 1ووافقت اللجنة عىل التعديالت املقرتحة التالية عىل اجلزء  .126

 عن الرباءات" من املرسد؛ ساس يةألحذف تعريف "املعلومات ا -

 ؛1وحذف لكمة "األساس ية" وعبارة "الطلبات املنشورة أو الرباءات املمنوحة" من السؤال  -

ينرش اآلن أصبح الاس تبيان، ألن املكتب ادلويل  املتعلقني ببياانت ملف اإلدارة من 5و 4حذف السؤالني و  -

 من دليل الويبو؛ 7.14بياانت ملفات اإلدارة املقدمة من ماكتب امللكية الفكرية يف اجلزء 

النظم اإللكرتونية للمعلومات املتعلقة ابلرباءات املشار إلهيا أعاله  هل: "ليصبح كام ييل 7السؤال وتعديل  -

 "؛أية لغات أخرى؟أو  اهجة املس تخدم والبحث؟و لمتاحة ابللغة اإلنلكزيية 

 بعض، ل نعممن "نعم/ال/جزئيا" إىل "نعم، مجليع الس نوات/ 9السؤال  عىلتغيري خيارات اإلجابة و  -

 س نوات/ال"؛ال 

 ؛10و 8و 6عىل األس ئةل اإلجابة عىل قامئة خيارات  بس يطةتقدمي توضيحات و  -

 إعادة ترقمي األس ئةل األخرى وفقا ذلكل.إىل السؤال الثاين و الاس تبيانمن  6نقل السؤال و  -

إىل فرقة  2من مرشوع الاس تبيان مع التعديالت املذكورة أعاله، وأحالت اجلزء  1ووافقت جلنة املعايري عىل اجلزء  .127

 .العمل املعنية إلعداد اقرتاح لدلورة املقبةل للجنة املعايري

 1وطلبت جلنة املعايري من األمانة إصدار تعممي تدعو فيه ماكتب امللكية الصناعية إىل املشاركة يف اجلزء  .128

 .الاس تبيان من

 من جدول األعامل: تقرير عن ادلراسة الاس تقصائية بشأن اس تخدام معايري الويبو 18البند 

 .استندت املناقشات إىل تقرير شفهيي قدمه املكتب ادلويل .129
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وجشعت جلنة املعايري املاكتب عىل اس تعراض ردودها عىل ادلراسة الاس تقصائية وحتديث معلوماهتا عند الرضورة  .130

وعند صدور صيغة جديدة ملعيار من معايري الويبو، أو عندما تدخل عىل أنظمة أحيامن تنفذ معياراً من معايري الويبو، 

 .شأهنا أن تؤثر عىل تنفيذها ملعايري الويبو تكنولوجيا املعلومات اخلاصة هبا تغيريات كبرية من

 من جدول األعامل: تقرير عن التقارير التقنية الس نوية 19البند 

 .استندت املناقشات إىل تقرير شفهيي قدمه املكتب ادلويل .131

وأحاطت اللجنة علام ابخنفاض معدالت مشاركة املاكتب يف التقارير التقنية الس نوية وطلبت معلومات عن س بل  .132

وتوافر هذه والازدواجية مع اس تبياانت الويبو األخرى  التقارير التقنية الس نوية، ابلنظر إىل تعقيد الاس تبياانت حتسني

وطلبت جلنة املعايري إىل املكتب ادلويل أن يعد اقرتاحا بشأن حتسني التقارير . املعلومات عىل املواقع الش بكية للماكتب

. نية الس نوية مجلع املعلومات من املاكتبالتقنية الس نوية يعرض عىل ادلورة املقبةل للجنة، وأن يس تخدم قناة التقارير التق 

وينبغي أن تبدأ املدخالت ابس تعراض أهداف التقارير التقنية الس نوية مث الانتقال إىل التعديالت عىل الاس تبيان متاش يا مع 

 .األهداف احملّدثة

قنيتني من أجل تكوين كفاءات من جدول األعامل: تقرير من إعداد املكتب ادلويل عن تقدمي املشورة واملساعدة الت  20البند 

 ماكتب امللكية الصناعية بناء عىل والية جلنة املعايري

 .CWS/7/26 استندت املناقشات إىل الوثيقة .133

يف جماالت تقدمي  2018وأحاطت جلنة املعايري علام مبحتوى الوثيقة واألنشطة اليت اضطلع هبا املكتب ادلويل يف عام  .134

ل تكوين الكفاءات دلى ماكتب امللكية الصناعية، بشأن تعممي املعلومات املتعلقة مبعايري املشورة التقنية واملساعدة من أج

 .امللكية الفكرية

وطلب ممثالن املساعدة من املكتب ادلويل دلمع تكوين الكفاءات وتدريب املوظفني عىل اس تخدام معايري الويبو يف  .135

 .ماكتهبم ويف ادلول األعضاء

املتعلقة بتقدمي املشورة واملساعدة التقنيتني من أجل  2018بأنشطة املكتب ادلويل لعام وأحاطت جلنة املعايري علام  .136

وأشارت اللجنة إىل أن . تكوين الكفاءات دلى ماكتب امللكية الصناعية بشأن نرش املعلومات املتعلقة مبعايري امللكية الفكرية

م إىل امجلعي ، كام ُطلب يف 2019ة العامة للويبو اليت س ُتعقد يف عام هذه الوثيقة ستس تخدم أساساً للتقرير اذلي س يقدَّ

 .(WO/GA/40/19 من الوثيقة 190انظر الفقرة ) 2011دورهتا األربعني اليت ُعقدت يف أكتوبر 

  من جدول األعامل: النظر يف برانمج معل جلنة املعايري وقامئة هماهما 21البند 

 .CWS/7/27 استندت املناقشات إىل الوثيقة .137

ت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة ونظرت يف قامئة املهام ووافقت عىل صيغهتا الهنائية إلدراهجا يف برانمج وأحاط .138

 .معلها، مبا يف ذكل الاتفاقات اليت مت التوصل إلهيا يف هذه ادلورة
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 اجامتعات فرق العمل التابعة للجنة املعايري

عات غري رمسية: فرقة العمل املعنية ابجملسامت، وفرقة العمل وخالل هذه ادلورة، عقدت فرق العمل التالية اجامت .139

املعنية بتصاوير التصاممي، وفرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي، وفرقة العمل املعنية ابسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات 

األسامء، وفرقة العمل املعنية بقوامئ والاتصاالت للمعايري، وفرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين، وفرقة العمل املعنية بتوحيد 

 .التسلسل، وفرقة العمل املعنية بتوحيد العالمات التجارية

 ]هناية الوثيقة[
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