
 

CWS/10/3 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022 سبتمي    29التاري    خ: 

 المعنية بمعايي  الويبواللجنة 

ةا  لدورة العاشر
 2022نوفمي   25إىل  21جنيف، من 

ي برنامج عمل اللجنة المعنية بمعايير الويبو 
 
 وقائمة مهامهاالنظر ف

 األمانة وثيقة من إعداد 

 مقدمة

( وافقت .1 ي دورتها التاس اللجنة المعنية بمعايير الويبو )لجنة المعايير
ي عامعة ف 

لة لقائمة  2021 المعقودة ف 
ً
عىل الصيغة المعد

ي المرفق الثالث للوثيقة المهام
وقفتCWS/9/25 عىل النحو الوارد ف 

ُ
نشأ مهام جديدة  . وقد أ

ُ
قحت مهمتان، ولم ت

ُ
ي الدورة مهمتان ون

ف 
 (. CWS/9/25من الوثيقة  130إىل  128)انظر الفقرات من  التاسعة

اتيجية المتوسطة األجل ة  خطة الويبو االسير  2026-2022للفير

اتيجية المتوسطة األجل رضتعُ  .2 ة  خطة الويبو االسير انية عىل الدورة الثانية  2026-2022للفير نامج والمير  والثالثير  للجنة الير
انية جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، باإلحاطة علم  و (. WO/PBC/32/3ة )انظر الوثيق نامج والمير  ا بالخطة أوصت لجنة الير

اتيجية المتوسطة ا ة  ألجلاالسير  (. WO/PBC/32/8من الوثيقة  108)انظر الفقرة  2026-2022للفير

، و  لجنةترتبط أنشطة و  .3 اتيجية المتوسطة األجل نفسها، معايير الويبو المعايير ة " بالخطة االسير : الجمع بير  الناس 2الركير 

ي العالمي للمل اكات مع أصحاب المصلحة من أجل رسم مستقبل النظام اإليكولوجر سهم لجنة المعايير ". وكانت كية الفكريةوإقامة شر
ُ
 ت

ي تحقيق 
ا ف 
 
ي الرابعسابق اتيجر  ". تنسيق وتطوير البنية التحتية العالمية للملكية الفكرية، "الهدف االسير

  

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_3.pdf
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 تقرير تقييم لجان الويبو الدائمة

شر  .4
ُ
اير  المعنون تقرير الن ي فير

 
ي عير الرابطاإللعىل موقع الويبو  2022"تقييم لجان الويبو الدائمة" ف

ون     : كير
wipo/en/oversight/iaod/evaluation-https://www.wipo.int/about / .  كان الهدف من هذا التقييم هو قياس فعالية و

؛ و  ومنها ، وإدارتها  تنظيم اللجان الدائمةب ما يتعلقالويبو فيعمل  تقييم ما إذا كانت أشكال الدعم والموارد المتاحة لألمانة لجنة المعايير
ستخدم عىل نحو رشيد كافية لتحقيق النتائج المرتقبة 

ُ
؛ وتحديد الممارسات الجيدة والدروس المستفادة بالنسبة إىل وما إذا كانت ت

 الدائمة.  الويبو من حيث إدارة اللجان

ز  .5 يمكن و النهائية.  ها ومواعيد عملها وخطط إغالقها معايير بيان ت نتائج رئيسية ويقدم ست توصيات مع تقرير التقييم س وُيير
ي الصفحاتكما   كما يرد أدناه،تلخيص هذه التوصيات  

 
 . تقرير التقييممن  38إىل  35 من يمكن االطالع عىل مزيد من التفاصيل ف

 إعادة التأكيد عىل الغرض من اللجان الدائمة؛ (أ)

 واءمة وتوضيح األدوار واإلجراءات الخاصة باللجان الدائمة؛تجميع وم (ب)

ن اتعزيز التعاون والتبادل قبل دورات اللجالمتعلقة ب المهمة المسائلأمانة الويبو بشأن  الُميشر الذي تؤديه دور  تحسير   (ج)
 الدائمة وأثناءها وبعدها؛

ابطتعزيز أوجه التآزر  (د)   والير
ُ
كة والممارسات الجيدة ُه واالتساق بير  اللجان الدائمة من خالل تحديد الن فيما ج المشير

 تسيير األعمال؛يتصل ب

عىل التقدم المحرز  إلطالعهممع الدول األعضاء والمراقبير   فعاليةوالتوعية باتباع نهج تواصل أكير  التواصلتحسير   (ه)
ية لالجتماع ي اللجان الدائمة والخطوات التحضير

 ات المقبلة؛ ف 

ر مساحة مواتية خلق تيسير  (و)
ّ
  للتفك

ّ
  استحداثم من التغيير من خالل والتعل

ّ
ك عير اللجان الدائمة لتعزيز نهج تعل

م مشير
ات والممارسات الجيدة.   تبادل الخير

ي الدعوة إىل اجتماع اللجنة  وجرىلجان الويبو الدائمة عىل تنفيذ التوصيات،  أمناءدأب وقد  .6
التأكيد عىل الغرض من كل لجنة ف 

 
ُ
 النظام الداخىلي الخاصون
ع شر ي للجان الدائمة عىل موقع الويبو  الُمجمر

ون   . اإللكير

ي  والذي لجنة المعايير فرق عمل  أوجدته الذي عبء العمليشير التقرير عىل وجه التحديد إىل و  .7
ضغط عىل موارد الموظفير  ف 

، . وباألعضاء وفريق األمانة الداعمبعض الدول  حت النسبة للجنة المعايير ي اقير
أنه  استبيان التقييم ردت عىلالدول األعضاء التر

ي كل دورة،  استعراضباإلضافة إىل 
فرق  الذي تحرزه لتقدميتناول احاجة إىل إجراء استعراض سنوي شامل آخر ال تدعو برنامج العمل ف 

بالنسبة للدول  خالل السنة المقبلة المتوقع فرق العمل أعمال ما يعنيه حجمو  ،الخاملة أو غير النشطة فرق العملذلك  ويشملالعمل، 
ي هذا الصدد، وضع التقرير معايير  67األعضاء وأمانة الويبو )انظر الفقرة 

واإلجراءات الواجبة بشأنها  3لتوصية ألغالق امن التقرير(. وف 
،  فيما   يىلي بيانهما. وفيما يتعلق بلجنة المعايير

 معايير اإلغالق

ا تجري لجنة المعايير  أن"
 
خاملة( وتحدد أولويات العام المقبل النشطة و الفرق العمل التابعة لها ) أعماللحجم  ا سنوي   استعراض

ي فرق العمل امشاركة  وأن تحث عىل زيادةباالتفاق مع الدول األعضاء 
 ها"ل التابعةلدول األعضاء ف 

 اإلجراءات

ي استعراضاستثمار المزيد من الوقت نحو لجنة المعايير  مير  األ يوجه "س
ل واالتفاق عىل األولويات للسنة التالية. اعماأل  حجم ف 

ا و  األمير  صدر يُ وس ي فرق ستعميم 
للجنة  التابعة عملاليعمل عن كثب مع المكاتب اإلقليمية لتشجيع المكاتب عىل المشاركة ف 

 ". المعايير 

  

https://www.wipo.int/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/
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  ها لجنة المعايي  ومهاملبرنامج العمل الحاىلي 

، كما القائمة صيغة منقحة جديدة لأعدت األمانة  .8 ي مرفق هذه الوثيقة.  يرد مهام لكي تنظر فيها لجنة المعايير
 
 المرفق ورد يو ف

ف عىل: وصف المهمة، بشأن كل مهمة المعلومات التالية ف عىلالمهمة أو  والمشر ، والتدابير المقرر اتخاذها العمل،  فرقة المشر
حات الو  قرر بشأنها فيها لكي تنظر مالحظات، وعند االقتضاء، مقير

ُ
عير الرابط  منشورة قائمة المهام النشطة الحاليةو . لجنة المعايير وت

 : التابعة عمل الفرق معلومات بشأن  ويمكن االطالع عىل. program.html-https://www.wipo.int/cws/en/work التاىلي
ي  موقعالعىل  المتصلة بها لجنة المعايير والوثائق ل

ون   : عير الرابط التاىلي لويبو ل اإللكير
https://www.wipo.int/cws/en/taskforce/index.html . 

ستعرض .9
ُ
حدثهذه المعلومات  وست

ُ
ة  وت .  من أجل تضمير  بعد الدورة العاشر سينشر و  أي اتفاقات تتوصل إليها لجنة المعايير

ا المكتب الدوىلي 
 
ا ُمحدث

 
نامج عمل  استعراض ي  موقعالعىل  لجنة المعايير لير

ون   : عير الرابط التاىلي لويبو ل اإللكير
https://www.wipo.int/cws /  الدورةبعد . 

 عن ذلك .10
ً
ة، إىل توصيةلالفريق العامل  ُيدىع، فضًل ي دورته الخامسة عشر

 
اءات، ف معايير بوضع اللجنة  معاهدة التعاون بشأن الير

ي نسق معيار الويبو  معيار جديد 
 
)انظر  النسخ المعتمدةو ا من وثائق األولوية باعتبارها جزء   ST.26إلتاحة إرسال قوائم التسلسل ف

ي هذا الصدد، قد يلزم إنشاء مهمة جديدةو(. PCT/WG/15/3من الوثيقة  14و 11تير  الفقر 
 
 . للجنة المعايير  ف

اح   تحديد أولويات المهامبشأن اقير

اح .11 ي إعداد اقير
 
ي لجنة المعايير بشأن لتيسير النقاش نظرت األمانة ف

 
تحديد أولويات المهام. ومع ذلك، لم يكن من الواضح  ف

ي إعداد 
احكيف ينبغ  جالة المهام وآراء مختلفة بشأنكون لها أولويات مختلفة تألن مكاتب الملكية الفكرية المختلفة قد  االقير

ُ
ا ، ع  تبع 

ح األمانة المعلومات التالية باعتبارها ذات صلة و متطلبات أعمالها أو مشاريعها الخاصة ذات الجداول الزمنية المختلفة. ل لذلك، تقير
.  اتوتحديد أولوي باستعراض  المهام من قبل لجنة المعايير

  ي
)بعض المهام ما ومستوى نشاط هؤالء األعضاء والمراقبير   مهمةب معنية عمل فرقة كل  عدد األعضاء والمراقبير  المشاركير  ف 

 (؛معنية بهاعمل  فرقةلها  تليس

 ا أو غير نشطة أو معلقة؛  حالة المهمة، أي نشطة مؤخر 

  ي ذات طبيعة مستمرة أو  : سواء كانتاتخاذها المقرر  التدابير
ي محدد؛ إطار إجراءات محددة ذات متمثلة ف 

 زمت 

  والمكاتب بمعظم العمل المطلوب  االضطالع مكتب واحد ما إذا كان بإمكان أي معقد،  أمأنواع العمل المطلوب: بسيط
 قبل عدة مكاتب؛ نمـ  إجراء االختبارات عىل نحو نشطأو ـ مشاركة نشطة  أن األمر يستلزم ، أو األخرى تستعرض فقط

  ية والمالية المطلوبة لتنفيذ المهمة وما إذا كان صص بالفعلالموارد البشر
ُ
 . الالزمون نو التمويل الالزم والموظف خ

ا  .12  فيها، من حيث عدد األعضاء والمراقبير  المشاركير  الخمس األوىل  ذات المراتب عملالفرق ب، فيما يىلي قائمة ولإلحاطة علم 
تيب  : 1بالير

 XML4IPفرقة عمل  (أ)

ي  (ب)
 فرقة العمل المعنية بالوضع القانون 

 فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل (ج)

 فرقة العمل المعنية بتوحيد األسماء (د)

اءات فرقة العمل المعنية بنفاذ الجمهور (ه)  إىل معلومات الير

ا بعض  ولدى .13
 
 : للنظر فيها  لجنة المعايير الموجهة إىل  األسئلةاألمانة أيض

ي األو  (أ)
ي سياق المهام؟ هل ماذا تعت 

ي لوية العالية ف 
ي المهام ذات  تعت 

أنه يجب عىل جميع أعضاء لجنة المعايير المشاركة ف 
 
ً
ي تركير   من األولوية العالية بدل

ي أقل أولوية؟ هل  مهام أخرىعىل اهتمامهم  االستمرار ف 
 فرقةأنه يجب عىل جميع أعضاء  تعت 

                                                
1   : ي

ون  ي فرق العمل عىل موقع الويبو اإللكير
 
يتوفر مزيد من المعلومات بشأن األعضاء والمراقبير  المشاركير  ف

 https://www.wipo.int/cws/en/taskforce/members.html 

https://www.wipo.int/cws/en/work-program.html
https://www.wipo.int/cws/en/taskforce/index.html
https://www.wipo.int/cws/
https://www.wipo.int/cws/en/taskforce/members.html
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ة من األعضاء ذوي  الحظتوقد  بشأن المهمة؟ إجراء ما العمل اتخاذ  األمانة أن معظم فرق العمل تتكون من مجموعة صغير
ة العالية ي دفع  الهمر

 
ا ف ا كبير 

ي العمل الذين ُيسهمون إسهام 
 
ك معهم ف ا؛ بينما يشير ا يكون عضو واحد فقط متحمس 

 
ا، وأحيان دم 

ُ
ق

ون  عدد أكير منناهيك عن ويعلقون؛  يستعرضونمن األعضاء الذين  كبير عدد   الفرقة ا ما يحض  األعضاء الهادئير  الذين نادر 
 االجتماعات أو يقدمون تعليقات. 

ي أن  (ب)
قللهل ينبغ 

ُ
ال  بأعماللجنة المعايير عدد المهام ذات األولوية العالية لتجنب إثقال كاهل أعضاء لجنة المعايير  ت

ي الوقت المناسب؟  ا يمكن إكماله
 
ي و ف

لمهام ذات األولوية العالية، بالنظر إىل أن لحد  أن يوضعإذا كان األمر كذلك، فكيف ينبغ 
إذا كانت قد يكون من الممكن إكمال خمس مهام فمختلفة من الموارد والجهود إلكمالها؟  مقادير المهام المختلفة تتطلب 

ا. ولكن إذا كانت المهام الخمس صعبة فسيصعب إحراز تقدم ، بسيطة  فيها جميع 

ي حالة إنجاز  (ج)
 
؟ هل يجب ة من قبل المكاتب المؤيدة لهذه المهمةمنخفضمهمة ذات أولوية  ف ، ماذا تفعل لجنة المعايير

 ،المهام ذات األولوية األعىلاالستعراض واالعتماد من قبل لجنة المعايير حتر تكتمل  المنخفضةأن تنتظر المهام ذات األولوية 
 ؟جوهريأم يجب إحراز تقدم 

فعىل المهام.  المتعلق بإنجاز لعمل ل بالنسبة ولويةاأل من مستويات مستوى يجب أن تحدد لجنة المعايير بوضوح ما يعنيه كلو  .14
ي يات األولوية للمهام، سواء عالية أو متوسطة أو منخفضة، مستو  تحديد مجرد سبيل المثال، 

حدد  ال يكف 
ُ
لمكاتب واألمانة مقدار ا لكي ت

ي كل منها. 
 
ي يجب استثمارها ف

، عىل سبيل المثال: وقد يكون من المفيد تعريف مالموارد التر  ستويات األولوية كما يىلي

ي هذه المهمة ما لم يكن  - عالية (أ)
 
ي إحراز تقدم كبير ف

انية،  ثمةينبغ  ي مورد معير  يمنع التقدم )مثل المير 
 
 و أنقص ف

 ، وما إىل ذلك(؛ير   معينير  موظف

ي هذه المهمة، طالما أن العمل ال يأخذ الموارد من مهمة ذات أولوية عالية - ةمتوسط (ب)
ي إحراز تقدم ف 

وتتوفر  ،ينبغ 
 الموارد الالزمة؛

ي هذه المهمة - ةمنخفض (ج)
مهام ذات أولوية  منإذا أتيحت الفرصة وإذا كان العمل ال يأخذ الموارد  يمكن إحراز تقدم ف 

 أعىل. 

ا إىل أن ا .15
 
ا ألمانة وتجدر اإلشارة أيض ا كبير  ي كل مهمة،  تسهم إسهام 

فف  شر
ُ
 ت
ً
المناقشات،  وتنظمبعض المهام،  عىل فهي مثًل

ي  إسهامها الجداول الزمنية، باإلضافة إىل  وتضعالوثائق،  وتعمم
.  العملالمتكرر ف   لدى األمانة عدد ثابت من الموظفير  و  الموضوىعي

ي سنة يحد من عدد ا قد  أداء هذه الواجبات، مما ب الُمكلفير  
ي يمكن أن تدعمها األمانة ف 

ي و . بعينها لمهام التر
يجب أن تؤخذ هذه القيود ف 

ي لألمانة تقديم و االعتبار عند تحديد أولويات العمل. 
 تستطيع أنالمهام النشطة تبيرر  أي من  إرشاداتعىل وجه الخصوص، ينبغ 

ي وقت واحد بالنظر إىل مستويات التوظيف الحالية. ت
األمانة لتنفيذ عمل  جانب المزيد من الدعم من لجنة المعايير  حبذتإذا و دعمها ف 
.  فسيكون من الالزماللجنة،   تزويد األمانة بموارد أكير

ا إجراء و  .16
 
ح األمانة أيض إذا قررت و  لمهام. فيما يتعلق باتفضيالت المكاتب وأولوياتها  لجمع معلومات عن دراسة استقصائيةتقير

وعلجنة المعايير ذلك، تعرض األمانة إعداد  ي دورتها المقبلةلدراسة االستقصائية ااستبيان  مشر
، مع مراعاة لكي تنظر فيه لجنة المعايير ف 

ي الفقرة 
ي الفقرات وإرشادات 11المعلومات الواردة ف 

 . أعاله 15إىل  13 من لجنة المعايير فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة ف 
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17.  
ر
 إىل:  مدعوةلجنة المعايير  إن

ا اإلحاطة  (أ)  بمضمون هذه الوثيقة؛علم 

 جديدة ةإنشاء مهم اتخاذ قرار بشأن (ب)
معاهدة التعاون لبالنظر إىل توصية الفريق العامل  لها 

ي الفقرة 
اءات عىل النحو الوارد ف   أعاله؛ 10بشأن الير

ي النظر  (ج)
حة الستخدامها  ف  ي المعلومات المقير

ف 
ي الفقرة  ورد المهام كما  اتأولويتحديد 

 أعاله 11ف 
 بشأن إرشاداتوتقديم  والتعليق عىل هذه المعلومات،

ي الفقرتير   المطروحة األسئلة
 13والمعلومات الواردة ف 

 أعاله؛ 14و

الحاجة إىل إجراء دراسة  اتخاذ قرار بشأن (د)
أعضائها  تتفضيال  لجمع معلومات عناستقصائية 
ي حالة ام، تحديد أولويات المهب فيما يتعلق

وف 
استبيان  تقديماألمانة  تطلب اللجنة إىل، الموافقة
ي دورتها  الدراسة
 ؛المقبلةف 

ي  (ه)
ي قائمة المهام عىل النحو الوارد ف 

النظر ف 
ي تقرير 

مرفق هذه الوثيقة مع مراعاة التوصية الواردة ف 
تبة عىل  ويشملالتقييم،  ل اعمأ حجمذلك اآلثار المير

للدول  بلة بالنسبةلسنة المقا خالل فرق العمل
ي الفقرة 

 أعاله؛  7األعضاء وأمانة الويبو، كما هو مبير  ف 

درج عىل  الموافقة (و)
ُ
األمانة االتفاقات أن ت

ل ي برنامج عمل لجنة  الُمتوصر
ي هذه الدورة ف 

إليها ف 
وأن  ،المعايير واستعراض برنامج عمل لجنة المعايير 

ي كما هو 
ون  ها عىل موقع الويبو اإللكير ي  مبيرر  تنشر

ف 
 أعاله.  9الفقرة 

 ]يىلي ذلك المرفق[
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 برنامج عمل اللجنة المعنية بمعايير الويبو وقائمة مهامها

 18المهمة رقم 

 الوصف:  .1

ي خططت لها 
وعات الت   عىل أساس المشر

ً
هيئات تحديد مجاالت توحيد المقاييس المرتبطة بتبادل البيانات القابلة للقراءة آليا

( ID5(، ومنتدى مكاتب التصاميم الصناعية الخمسة )TM5( ومكاتب العالمات التجارية الخمسة )IP5مثل المكاتب الخمسة )
( والهيئات األخرى المشهورة المعنية بوضع IEC( واللجنة الكهروتقنية الدولية )ISOوالمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس )

 معايير الصناعة. 

ف عىل فرقة العملف عىل المهالمشر  .2  :مة/المشر

 المكتب الدولي 

 المقرر اتخاذها: التدابير  .3

احات إل اللجنة المعنية  م االقي 
ّ
ي للمكتب الدولي أن ينسق اإلبالغ عن التطورات المتصلة بتوحيد المقاييس و/أو يقد

ينبغ 
ورة.   بمعايير الويبو )اللجنة( حسب الض 

 ظات: مالح .4
 (. CWS/4BIS/16من الوثيقة  122بطابعها اإلعالمي واستمرار أنشطتها )انظر الفقرة  18تتسم المهمة رقم  (أ)
، وصف المهمة رقم  (ب)

ً
ي دورتها الرابعة المجتمعة مجددا

لت اللجنة، ف 
ّ
إلدراج مرجعير  جديدين، أال وهما مكاتب  18وعد

من الوثيقة  112( )انظر الفقرة ID5ناعية الخمسة )( ومنتدى مكاتب التصاميم الصTM5العالمات التجارية الخمسة )
CWS/4BIS/16 .) 

ي دورتها الخامسة، مهمة جديدة رقم  (ج)
، ف   تتعلق باالتصاالت بير  األجهزة.  56وأنشأت لجنة المعايير

ي دورتها الثامنة، معيار الويبو و  (د)
، ف   توصية لمعالجة بيانات الملكية الفكرية ونقلها  - ST.90اعتمدت لجنة المعايير

 . باستخدام واجهات برمجة تطبيقات الويب

 24المهمة رقم 

 الوصف:  .1

اءات والعالمات التجارية  ي مجال المعلومات المتعلقة بالير
جمع التقارير التقنية السنوية بشأن أنشطة أعضاء اللجنة ف 

اءات،  ي السنوي بشأن المعلومات المتعلقة بالير
ها )التقرير التقت  ي السنوي بشأن والتصاميم الصناعية ونشر

والتقرير التقت 
ي السنوي بشأن التصاميم الصناعية(. 

 العالمات التجارية، والتقرير التقت 

ف عىل فرقة العمل .2 ف عىل المهمة/المشر  :المشر

 المكتب الدولي 

 التدابير المقرر اتخاذها:  .3

ي تشمل سنة  (أ)
ها باستخدام 2021سيجمع المكتب الدولي التقارير التقنية السنوية الت  ي  وينشر

العملية المبسطة الت 
ي دورتها التاسعة. 

 وافقت عليها لجنة المعايير ف 

 مالحظات:  .4
 (. CWS/4BIS/16من الوثيقة  122بطابعها اإلعالمي وباستمرار أنشطتها )انظر الفقرة  24تتسم المهمة  (أ)
لة للمحتويات الموىص بها ألغراض التقارير  (ب)

ّ
ي دورتها األول عىل الصيغة المعد

التقنية السنوية بشأن ووافقت اللجنة ف 
ي المرفقات 

اءات والعالمات التجارية والتصاميم الصناعية كما هي ورادة ف  ي مجال المعلومات المتعلقة بالير
األنشطة ف 

ي والثالث للوثيقة 
لة للمحتويات المذكورة منذ سنة  CWS/1/8األول والثان 

ّ
. واستخدمت الصيغة المعد عىل التوالي

 (. CWS/1/10من الوثيقة  49إل  47(. )انظر الفقرات من 2013تقنية السنوية/ )أي منذ التقارير ال 2014
، بالتقرير الشفهي بشأن التقارير التقنية السنوية المقدمة عن  (ج)

ً
ي دورتها الرابعة المجتمعة مجددا

، ف 
ً
وأحاطت اللجنة علما

 (. CWS/4BIS/16من الوثيقة  110)انظر الفقرة  2014عام 
ي قدمتها  (د)

مكاتب وترد معلومات مفصلة عن التقارير التقنية السنوية ونسخ لمجموعة التقارير التقنية السنوية الت 
ي منذ سنة  الملكية الفكرية

ون  ي شكل إلكي 
إل غاية اآلن عىل موقع الويكي الخاص بالتقارير التقنية السنوية عىل  1998ف 

 wipo.int/confluence/display/ATR/Annual+Technical+Reports+Home3https://www.الرابط: 
ي تنفيذ المهمة  (ه)

ي دورتها الخامسة، بإعداد تقرير عن التقدم المحرز ف 
)انظر الوثيقة  24وأحاطت لجنة المعايير علما، ف 

CWS/5/18 .) 

https://www3.wipo.int/confluence/display/ATR/Annual+Technical+Reports+Home
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ي تنفيذ المهمة وأحا (و)
 
ي دورتها السادسة، بالتقرير الشفهي عن التقدم المحرز ف

 
، ف

ً
)انظر الفقرتير   24طت اللجنة علما

 (. CWS/6/34من الوثيقة  184و 183
اًحا لتحسير  المعايير طلبت لجنة و  (ز)

ي دورتها السابعة أن يقدم المكتب الدولي اقي 
 
ي الدورة  التقنية السنوية تقاريرالف

 
ف

 (. CWS/7/29ة من الوثيق 208إل  205)انظر الفقرات الثامنة 
ي دورتها التاسعة ،ووافقت لجنة المعايير  (ح)

 
عىل استخدام العملية المبّسطة للتقارير التقنية السنوية لمدة ثالث سنوات  ،ف

ي وقف عملية تجميع التقارير التقنية السنوية أو عدم وقفها
 97 من الفقرات )انظر  ثم النظر مّرة أخرى فيما إذا كان ينبغ 

 (. CWS/9/25 الوثيقة من 105إل 

 33المهمة رقم 

 الوصف:  .1

 مراجعة متواصلة لمعايير الويبو. 

ف عىل فرقة العمل .2 ف عىل المهمة/المشر  :المشر

. المعايير ستنظر لجنة  : المكتب الدولي  دة لمراجعة المعايير
َّ
فير  آخرين بناء عىل طلبات محد ي تعيير  مشر

 
 ف

 اتخاذها: التدابير المقرر  .3

، يمكن لألمانة أن تحيل الطلبات الواردة  تعتير مراجعة المعايير نشاطا مستمرا. ومن أجل تشي    ع عملية مراجعة المعايير
ي 
 
ي دورتها المقبلة. وف

 
ف عىل فرقة عمل قائمة أو أن تقدم الطلب مسبقا لتنظر فيه اللجنة ف ة إل المشر لمراجعة المعايير مباشر

ة، سيكو  ن بإمكان اللجنة اتخاذ قرار إما باعتماد المراجعة المطلوبة أو استحداث مهمة جديدة أو القيام بما تراه الحالة األخير
وري  ي دورة اللجنة المقبلة. وإذا كان من الض 

ة إل فرقة عمل ف  مناسبا. وستخطر األمانة اللجنة بأي طلب مراجعة يحال مباشر
ة إل  ي العمل فورا إن أمكن وإال إحالة طلب خاص لمراجعة معيار معير  مباشر

ف عىل فرقة عمل قائمة، فستبدأ الفرقة ف  مشر
ي دورتها المقبلة. 

ف عىل الفرقة الطلب إل اللجنة لتنظر فيه ف  من الوثيقة  53والفقرة  CWS/1/9)انظر الوثيقة  فسيحيل المشر
CWS/1/10 .) 

 المالحظات:  .4
 (. CWS/4BIS/16من الوثيقة  122انظر الفقرة تتسم هذه المهمة بطابعها اإلعالمي وباستمرار أنشطتها ) (أ)
ي  (ب)

 الفقرة الثانية من التعريف الُمراجع لمصطلح "شهادة الحماية التكميلية" ف 
ّ
ي دورتها الثالثة بأن

وأحاطت اللجنة علما ف 
ي الجزء  الملكية الفكريةمشد المصطلحات المتعلقة بمعلومات ووثائق 

ي  1.8)المشد( المنشور ف 
من دليل الويبو، والت 

ي طب األطفال، يمكن توسيع نطاقها 
تتناول تمديد شهادة الحماية التكميلية بالنسبة للمنتجات الدوائية المستخدمة ف 

ي مراجعة قادمة للمعيار 
ورة إل ذلك.  ST.9ف   (. CWS/3/14من الوثيقة  28)أنظر الفقرة  إذا دعت الض 

ي دورتها الثالثة وعىل  (ج)
اءات، اعتمدت اللجنة ف  ي للير

اح بشأن شهادات الحماية التكميلية قدمه المكتب األلمان  أساس اقي 
ي المشد.  ST.9مراجعة لمعيار الويبو 

)انظر الوثيقة  ووافقت عىل مراجعة تعريف مصطلح "شهادة الحماية التكميلية" ف 
CWS/3/3 من الوثيقة  27إل  23، والفقرات منCWS/3/14 .) 

، عىل مراجعة معيار الويبو  (د)
ً
ي دورتها الرابعة المجتمعة مجددا

ي  65إل  60)انظر الفقرات من  ST.60ووافقت اللجنة، ف 
ف 

 (. CWS/4BIS/16الوثيقة 
ي د (ه)

اح مراجعة معيار الويبو درتها الساو ونظرت اللجنة، ف  ي اقي 
ي تقرير عن  ؛(CWS/6/20الوثيقة )انظر  ST.60سة، ف 

وف 
ي معايير الويبو قدمه المكتب الدولي )انظر الوثيقة أنساق ال

(. ووافقت اللجنة عىل CWS/6/21تواري    خ الموىّص بها ف 
حة لمعيار الويبو   130إل  129واتفقت عىل ترك أنساق التواري    خ عىل حالها )انظر الفقرات من  ST.60المراجعة المقي 

  (. CWS/6/34من الوثيقة  135إل  133ومن 
اح  (و) ي اقي 

ي دورتها السابعة، ف 
وأحالت المسألة مرة أخرى إل  ST.60 الويبوعن معيار  551 رمز بفصلونظرت اللجنة، ف 

 من الوثيقة 162إل  161 من )انظر الفقرات لمزيد من الدراسة فرقة العمل المعنية بتوحيد العالمات التجارية
CWS/7/29 .) 

ي دورتها ، ووافقت لجنة المعايير  (ز)
ي إطار المهمة رقم ST.37عىل إجراء مراجعات مستقبلية لمعيار الويبو ، السابعةف 

، ف 
 . (CWS/9/25من الوثيقة  71)انظر الفقرة  ، عند االقتضاء33
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 33/3رقم  المهمة

 الوصف:  .1

 . ST.3 مراجعة متواصلة لمعيار الويبو 

ف عىل فرقة العمل .2 ف عىل المهمة/المشر  :المشر

 .  المكتب الدولي

 المقرر اتخاذها: التدابير  .3

ي للمكتب الدولي أن يتبع اإلجراء المحدد  ST.3تعتير مراجعة المعيار  (أ)
نشاطا مستمرا. ومن أجل تشي    ع المراجعة، ينبغ 

ي اجتماعه الحادي عشر 
 
ي بالمعايير والوثائق ف

من الوثيقة  35)انظر الفقرة  الذي اعتمده الفريق العامل المعت 
SCIT/SDWG/11/14 .) 

اح لمراجعة معيار الويبو  (ب) م المكتب الدولي تقديم اقي  ة.  ST.3ويعي   ي دورتها العاشر
 
 لكي تنظر فيه لجنة المعايير ف

 المالحظات:  .4
 (. CWS/4BIS/16من الوثيقة  122بطابعها اإلعالمي وباستمرار أنشطتها )انظر الفقرة  33/3تتسم المهمة رقم  (أ)
ي منصة التصفح الشبكي للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ) (ب)

 
ته وكالة صيانة ISOوعىل أساس التغيير ف ( الذي نشر

ّ المكتب الدولي اسم البلد ISO 3166المعيار الدولي  ي( و Cabo Verdeإل  Cape Verde، غير -Cap )االسم اإلنكلير 
Vert إلCabo Verde  ي المرفق ألف لمعيار الويبو

 
( ف ي الرمز المكون من حرفير  "ST.3)االسم الفرنسي

" CV، وبق 
ي )
ات Cabo Verdeواالسم االسبان  . وأبلغ المكتب الدولي مكاتب الملكية الفكرية وأعضاء اللجنة بالتغيير ( دون تغيير

ي 
 . 2014مارس  5 ف 

، عىل تعديل المعيار  (ج)
ً
ي دورتها الرابعة المجتمعة مجددا

بإضافة الرمز الجديد المكون من حرفير   ST.3ووافقت اللجنة، ف 
"XX بتعديل المعيار 

ً
" لتمثيل معهد XVعن طريق إضافة الرمز الجديد المكون من حرفير  " ST.3"، وأحاطت علما

اءات وتغيير اسم مكتب  ي للملكية الفكرية OHIMمواءمة السوق الداخلية )فيسغراد للير ( ليصبح مكتب االتحاد األورونر
(EUIPO من الوثيقة  98إل  94( )انظر الفقرات منCWS/4BIS/16 .) 

ي دورتها السادسة، بالمعلومات المتعلقة بتعديل المعيار  (د)
، ف 
ً
 (. CWS/6/5)انظر الوثيقة  ST.3وأحاطت اللجنة علما

ي عام و (ه)
وع تعديل لمعيار الويبو 2019ف  أدرج فيه الرمز المكون من حرفير  و ، وعّممه ST.3، أعد المكتب الدولي مشر
ِ"EU ي دورتها

ا لإلجراء المتبع للمراجعة. ووافقت لجنة المعايير عىل المراجعة ف 
ً
 السابعة. " بغرض التشاور وفق

ي دورتها السابعة عىل مواءمة معيار الويبو و  (و)
مع قاعدة بيانات مصطلحات األمم المتحدة  ST.3وافقت لجنة المعايير ف 

(UNTERM مع استثناءات ،)ووافقت اللجنة أيضا عىل  بسيطة . ي المكتب الدولي
تستند إل الممارسات المتبعة ف 

 (. CWS/7/29من الوثيقة  18إل  13الفقرات )انظر  ST.3تعديل اإلجراء المبسط لمراجعة معيار الويبو 
ي يونيو  C.CWS 161أرسلت األمانة التعميم رقم و  (ز)

إلخطار مكاتب الملكية الفكرية بتغيير اسم الجمهورية  2022ف 
ية من " كية باللغة اإلنكلير 

ي المعيار Republic of Türkiye" إل "Republic of Turkeyالي 
بناًء عىل الرسالة  ST.3" ف 

ي قاعدة مصطلحات األمم المتحدة )الرسم
ي تلقتها األمم المتحدة، وبتحديث اسم البلد ف 

شر  (UNTERMية الت 
ُ
ون

ح.  ST.3معيار الويبو 
َّ
 الُمنق

اح:  .5  اقي 

اح لتحديث CWS/10/4تحتوي الوثيقة  عن طريق تغيير كلمة "الصناعية" إل "الفكرية"، وإضافة  ST.3 المعيار  عىل اقي 
" لتوضيح االستخدام WO" و "IBبشأن استخدام الرمزين " 4نص الحاشية  رمزين من حرفير  لجزر مارشال ونيوي ، وتحديث

ي إطار المقصود منهما 
 الهاي ومدريد.  نظامي ف 

 38المهمة رقم 

 الوصف:  .1

 . ST.36ضمان مراجعة وتحديث متواصلير  لمعيار الويبو 

ف عىل فرقة العمل .2 ف عىل المهمة/المشر  :المشر

 المكتب الدولي 

 التدابير المقرر اتخاذها:  .3
 (. CWS/6/34من الوثيقة  191تتسم المهمة بطابعها المتواصل )انظر الفقرة  (أ)
ي دورتها المقبلة بأي مراجعة لمعيار الويبو  (ب)

ف عىل فرقة العمل اللجنة ف  تعتمدها فرقة العمل  ST.36وسيخطر المشر
 )أ( أدناه(. 4)انظر الفقرة 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130664
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/ar/cws_6/cws_6_34.pdf
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 المالحظات:  .4
:  ST.36يار الويبو تتطلب المحافظة المتواصلة عىل مع (أ)  ما يىلي

اح بمراجعة معيار الويبو  "1" ة إل فرقة العمل المعنية بهذا المعيار لتنظر  ST.36سيحال أي اقي  يقدم إل األمانة مباشر
 فيه وتوافق عليه؛

 مخولة مؤقتا العتماد مراجعات هذا المعيار؛ ST.36وستكون فرقة العمل المعنية بالمعيار  "2"
اح بمراجع "3" حة موضع جدل،  ST.36ة معيار الويبو وسيحال أي اقي  إل اللجنة لتنظر فيه إذا أصبحت المراجعة المقي 

 أي إذا تعذر التوصل إل إجماع بير  أعضاء فرقة العمل المعنية بالمعيار؛
ف عىل فرقة العمل المعنية بالمعيار  "4" ي  ST.36وسيخطر المشر

 
اللجنة بأية مراجعة للمعيار تعتمدها فرقة العمل ف

من الوثيقة  53و 52، والفقرتير  SCIT/SDWG/8/14من الوثيقة  60و 58الدورة المقبلة للجنة. )انظر الفقرتير  
CWS/1/10   من الوثيقة  74و 73والفقرتيرCWS/3/14 .) 

ي دورتها الثانية عىل خريطة الطريق لتطوير معا (ب)
 
مير  الموسعة ووافقت اللجنة ف

ي تتناول لغة الي 
)انظر  . XMLيير الويبو الت 

 (. CWS/2/14من الوثيقة  19إل  17والفقرات من  CWS/2/4الوثيقة 

 39المهمة رقم 

 الوصف:  .1

ورية لمعيار الويبو   . ST.66ضمان المراجعات والتحديثات الض 

ف عىل فرقة العملا .2 ف عىل المهمة/المشر  :لمشر

ي للملكية الفكرية )مكتب االتحاد األلدولي بتعاون مع المكتب ا  . (EUIPOورونر

 التدابير المقرر اتخاذها:  .3
 (. CWS/6/34من الوثيقة  191تتسم المهمة بطابعها المتواصل )انظر الفقرة  (أ)
ي دورتها المقبلة بأي مراجعة لمعيار الويبو  (ب)

ف عىل فرقة العمل اللجنة ف  تعتمدها فرقة العمل.  ST.66وسيخطر المشر
 )أ( أدناه(. 4)انظر الفقرة 

 مالحظات:  .4
:  ST.66تتطلب المحافظة المتواصلة عىل معيار الويبو  (أ)  ما يىلي

اح بشأن مراجعة معيار الويبو "   1" ة إل فرقة العمل المعنية  ST.66عند تقديم أي اقي  إل األمانة فإنه يحال مباشر
 ه؛لتنظر فيه وتوافق علي ST.66بالمعيار 

 ؛ST.66مخولة مؤقتا العتماد مراجعات معيار الويبو  ST.66وتكون فرقة العمل المعنية بالمعيار "   2"
اح بمراجعة معيار الويبو "   3" حة موضع  ST.66ويحال أي اقي  إل اللجنة لتنظر فيه إذا أصبحت المراجعة المقي 

 ؛ST.66لمعنية بالمعيار جدل، أي إذا تعذر التوصل إل إجماع بير  أعضاء فرقة العمل ا
تعتمدها فرقة العمل  ST.66اللجنة بأية مراجعة لمعيار الويبو  ST.66ويخطر رئيس فرقة العمل المعنية بالمعيار "   4"

ي الدورة المقبلة للجنة. )انظر الفقرة 
من الوثيقة  53و 52والفقرتير   SCIT/SDWG/8/14من الوثيقة  56ف 

CWS/1/10   الوثيقة من  74و 73والفقرتيرCWS/3/14 .) 
مير  الموسعة  (ب)

ي تتناول لغة الي 
ي دورتها الثانية عىل خريطة الطريق لتطوير معايير الويبو الت 

. )انظر XMLووافقت اللجنة ف 

 (. CWS/2/14من الوثيقة  19إل  17والفقرات من  CWS/2/4الوثيقة 
ي دورتها الثالثة بالتقرير المرحىلي الذي أعده  (ج)

ف عىل فرقة العمل بشأن مراجعة معيار الويبو وأحاطت اللجنة علما ف  المشر
ST.66  اح المراجعة رقم من  63والفقرة  CWS/3/9. )انظر الوثيقة ST.66/2013/001/Rev.1والمناقشة حول اقي 
 (. CWS/3/14الوثيقة 

 41المهمة رقم 

 الوصف:  .1

ورية لمعيار الويبو  . ST.96ضمان المراجعات والتحديثات الض 

ف عىل  .2 ف عىل فرقة العملالمشر  :المهمة/المشر

 المكتب الدولي 

 اإلجراءات المقرر اتخاذها:  .3

 (. CWS/6/34من الوثيقة  191تتسم المهمة بطبيعتها المتواصلة )انظر الفقرة  (أ)

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/ar/cws_6/cws_6_34-main1.docx
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ي الوقت والتاري    خ اللذين تتفق عليهما  XML4IPوسيعقد المكتب الدولي بانتظام اجتماعات شهرية لفرقة عمل  (ب)
 
ف

 األعضاء. 

 :األقدم XML المقابلة لمعايير  XML عنارصمع  بمقارنتها  ST.96عنارص معيار  XML4IPفرقة عمل ستستعرض و  (ج)
ST.36 و ST.66 و ST.86  معيار  عنارص أيٍّ من لتحديدST.96 يجب أن تكون إلزامية. 

ي فرقة عمل  (د)
ي لتوفير  XML4IPوستمض  وع تجريتر

 بمشر
ً
نت للمطورين  قدما الخارجيير  العاملير  مع منصة عىل اإلني 

ة بشأن معايير الويبو ذات الصلةمكاتب الملكية الفكرية ل  . تقديم تعليقات مباشر

ي مستودع مركزي الستضافة عمليات التنفيذ الخاصة بالمكتب  عىل إنشاء المكتب الدولي  وسيعمل (ه)
المعت 

  ST.96.لمعياربا

ف عىل  (و) ي دورتها  XML4IP فرقة عملوسيخطر المشر
 
 ف
َ
ةاللجنة تعتمدها  ST.96لمعيار الويبو  اتبأي مراجع العاشر

 فرقة العمل. 

اًح  وستقدم (ز)  بشأننهائي ا فرقة العمل اقي 
ً
ي  JSONمعيار نسق  ا

 
.  ف ة للجنة المعايير  الدورة العاشر

ي  (ح)
 
احات النهائية المتعلقة بالبيانات الوصفية للمصنفات اليتيمة المحمية بحق المؤلف ف م فرقة العمل االقي 

ّ
وستقد

 . ة للجنة المعايير  الدورة العاشر

.  ST.96الخاصة بمعيار الويبو  XMLوستنشر األمانة نماذج  (ط) ي
ون   عىل موقع الويبو اإللكي 

 مالحظات:  .4

:  ST.96تتطلب المحافظة المتواصلة عىل معيار الويبو  (أ)  ما يىلي

اح بشأن مراجعة معيار الويبو "   1" ة إل فرقة العمل  ST.96اقي  لتنظر فيه  XML4IPإل األمانة فإنه يحال مباشر
 وتوافق عليه؛

 ؛ST.96مخولة مؤقتا العتماد مراجعات معيار الويبو  XML4IPوتكون فرقة العمل  "2"

اح بمراجعة معيار الويبو   "  3" حة موضع  ST.96ويحال أي اقي  إل اللجنة لتنظر فيه إذا أصبحت المراجعة المقي 
 ؛XML4IPجدل، أي إذا تعذر التوصل إل إجماع بير  أعضاء فرقة العمل 

ي أول دورة تعتمدها فرقة العمل  ST.96اللجنة بأية مراجعة لمعيار الويبو  XML4IPويخطر رئيس فرقة العمل "    4"
ف 

 (. CWS/2/14من الوثيقة  24للجنة. )انظر الفقرة 

مير  الموسعة  (ب)
ي تتناول لغة الي 

ي دورتها الثانية عىل خريطة الطريق لتطوير معايير الويبو الت 
)انظر  . XMLووافقت اللجنة ف 

 (. CWS/2/14من الوثيقة  19إل  17والفقرات من  CWS/2/3الوثيقة 

ي دورتها ا (ج)
 
الملكية المعنون "توصية بشأن معالجة المعلومات المتعلقة ب ST.96لثانية المعيار الجديد واعتمدت اللجنة ف

مير  الموسعة  الفكرية
كما   41" ومرفقاته من األول إل الرابع، واتفقت عىل إعادة صياغة المهمة XMLباستخدام لغة الي 

ي الفقرة 
 (. CWS/2/14من الوثيقة  23إل  20أعاله. )انظر الفقرات من  1هو وارد ف 

ي دورتها الثالثة بنتائج عمل فرقة العمل  (د)
ف عىل فرقة العمل. وأحاطت  XML4IPوأحاطت اللجنة علما ف  وتقرير المشر

احير  بشأن المرفقير  الخامس  XML4IPلما بشكل خاص بأن فرقة العمل اللجنة ع
ي تلك الدورة، اقي 

مت أن تقدم، ف  اعي  
مير  الموسعة للمعيار  1.0والسادس يستندان إل النسخة 

ي الدورة الثانية ST.96من مخطط لغة الي 
مدت ف 

ُ
ي اعت

، الت 
 فرقة العمل وافقت، بالنظر إل المناقشات ا

ّ
مير  الموسعة واحتمال للجنة. غير أن

لجارية بشأن مراجعة مخطط لغة الي 
ة عليه، عىل إعداد المرفقير  استنادا إل النسخة التالية من المخطط بدال من النسخة  ات كبير . وبناء 1.0إدخال تغيير

مير  الموسعة، وعىل المو 
ي مراجعة مخطط لغة الي 

ارد عليه سيعتمد استكمال المرفقير  عىل مدى التقدم المحرز ف 
. )انظر الفقرة  ي المكتب الدولي

ي فرقة العمل وف 
ي المكاتب األعضاء ف 

 3، والفقرة CWS/2/14من الوثيقة  22المتوافرة ف 
 (. CWS/3/14من الوثيقة  42، والفقرة CWS/3/5من الوثيقة 

ي دورتها الثالثة عىل مواصلة العمل عىل تخطيط أدوات وتطويرها إلجراء تحويل ثنا (ه)
ي االتجاه بير  ووافقت اللجنة ف 

ن 
ي مرحلة أول، أن تتول فرقة العمل ST.86أو  ST.66و ST.36و ST.96المعايير 

، ف  ي
هذا العمل إل  XML4IP. وينبغ 

ي أن يملك المكتب الدولي تلك األدوات ويتول ST.86و ST.66و ST.36جانب فرق العمل المعنية بالمعايير 
. وينبغ 

. ورحبت اللجنة ST.86و ST.66و ST.36رق العمل المعنية بالمعايير وف XML4IPصيانتها بمساعدة فرقة العمل 

ي االتجاه. ووافقت أيضا عىل 
حه وفد الواليات المتحدة للمساعدة عىل وضع أدوات التحويل الثنان  تيب الذي اقي  بالي 

ي دورتها المقبلة. 
تيب ف  ي ذلك الي 

 (. CWS/3/14من الوثيقة  43)انظر الفقرة  النظر مجددا ف 
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ي الفقرتير   (و)
 
ي دورتها الثالثة عىل عدم إعادة تنظيم CWS/3/5من الوثيقة  19و 18وبخصوص ما جاء ف

 
، اتفقت اللجنة ف

 . ي الوقت الحالي
 
مير  الموسعة ف

 (. CWS/3/14من الوثيقة  45)انظر الفقرة  فرق العمل المعنية بلغة الي 

، با (ز)
ً
ي دورتها الرابعة المجتمعة مجددا

 
، ف

ً
ف عىل فرقة عمل وأحاطت اللجنة علما لتقارير المرحلية المقدمة من المشر

XML4IP   انظر الوثيقتير(CWS/4/6 وCWS/4BIS/4 واعتمدت المرفقير  الجديدين الخامس والسادس. ووافقت ،)
 عىل تعديل المهمة رقم 

ً
: "المهمة رقم  41اللجنة أيضا : التأكد من إجراء المراجعات 41لتكون صياغتها كما يىلي

. )انظر XML4IPإل فرقة عمل  41". وأسندت اللجنة المهمة المنقحة رقم ST.96لالزمة لمعيار الويبو والتحديثات ا

 .(CWS/4BIS/16من الوثيقة  103إل  99الفقرات من 

ف عىل فرقة عمل و  (ح) ي دورتها الخامسة، بالتقارير المرحلية المقدمة من المشر
 
، ف

ً
)انظر  XML4IPأحاطت اللجنة علما

 (. CWS/5/5الوثيقة: 

ي دورتها السادسة، عىل موعدي إصدار ثابتير  هما  (ط)
 
، ف أحاطت و  أكتوبر أو كليهما.  1أبريل أو  1ووافقت لجنة المعايير

 بأن جمهورية كوريا 
ً
ي سيول، بجمهورية كوريا  حضورًيا  XML4IPاجتماع فرقة عمل  ستستضيفلجنة المعايير علما

 
 ،ف

ي عام 
 
 (. CWS/6/34 من الوثيقة 54إل  52انظر الفقرات من ) 2019ف

ي دورتها السابعة، وافقت لجنة المعايير عىل استخدام مستودع مركزي لمخططات  (ي)
 
المخصصة لمكاتب  ST.96وف

ي للمطورين. كما أعادت لجنة المعايير إسناد المهمة رقم  المعنية عمل ال فرقةإل  63الملكية الفكرية ومنتدى خارجر
 (. CWS/7/29من الوثيقة  40إل  23التحول الرقمي )انظر الفقرات من ب

ي  (ك)
 
ات ل اتعىل مخطط ST.96من معيار الويبو  4.0اشتمال اإلصدار إل اللجنة  أشارتالثامنة، دورتها وف لمؤشر

  XML4IPأن تقدم لها فرقة عمل ، وطلبت لمصنفات اليتيمة المحمية بحق المؤلفومخططات ل الجغرافية
ً
احا اقي 

 (. CWS/8/24 من الوثيقة 94إل  85)انظر الفقرات بشأن منصة مالئمة للتواصل مع المطورين الخارجيير  

  (ل)
ً
ي دورتها التاسعة، وأحاطت لجنة المعايير علما

 لتعليقإل ااألعضاء ، ودعت ST.96من المعيار  5.0النسخة  نشر ، بف 
ي مرفق عىل 

وع الوثيقة المتعلقة بالبيانات الوصفية للمصنفات اليتيمة المحمية بموجب حق المؤلف، كما وردت ف  مشر
 من الوثيقة 24إل  20انظر الفقرات من ) ، واالتصال بمكاتب حق المؤلف الوطنية للتعليق عليهCWS/9/4الوثيقة 

CWS/9/25 .) 

اح:  .5  اقي 

ي أكتوبر  ST.96 المعيار  من 6.0 النسخة صدور إل  CWS/10/5 الوثيقة تشير 
وع محسن ، 2022ف  بشأن وتحتوي عىل مشر
 . البيانات الوصفية للمصنفات اليتيمة المحمية بموجب حق المؤلف

 42المهمة رقم 

 الوصف:  .1

ورية لمعيار الويبو   . ST.86إجراء المراجعات والتحديثات الض 

ف عىل فرقة العمل:  .2 ف عىل المهمة/المشر  المشر

 المكتب الدولي 

 التدابير المقرر اتخاذها:  .3
 (. CWS/6/34من الوثيقة  191تتسم المهمة بطابعها المتواصل )انظر الفقرة  (أ)
ي دورتها المقبلة بأي مراجعة لمعيار الويبو  (ب)

ف عىل فرقة العمل اللجنة ف  تعتمدها فرقة العمل.  ST.86وسيخطر المشر
 )أ( أدناه(4)انظر الفقرة 

 مالحظات:  .4
:  ST. 86تتطلب المحافظة المتواصلة عىل معيار الويبو  (أ)  ما يىلي

اح بمراجعة معيار الويبو  "1" ة إل فرقة العمل المعنية بهذا إل األمانة ف ST.86عند تقديم أي اقي  إنه سيحال مباشر
 المعيار لتنظر فيه وتوافق عليه؛

 مخولة مؤقتا العتماد مراجعات هذا المعيار؛ ST.86وستكون فرقة العمل المعنية بالمعيار  "2"

اح بمراجعة معيار الويبو  "3" حة موضع  ST.86وسيحال أي اقي  إل اللجنة لتنظر فيه إذا أصبحت المراجعة المقي 
 جدل، أي إذا تعذر التوصل إل إجماع بير  أعضاء فرقة العمل المعنية بالمعيار؛

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/ar/cws_6/cws_6_34-main1.docx
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ف عىل فرقة العمل المعنية بالمعيار  "4" ي  ST.86وسيخطر المشر
 
اللجنة بأية مراجعة للمعيار تعتمدها فرقة العمل ف

من الوثيقة  53و 52، والفقرتير  SCIT/SDWG/9/12من الوثيقة  50)انظر الفقرة  الدورة المقبلة للجنة. 
CWS/1/10   من الوثيقة  74و 73والفقرتيرCWS/3/14 .) 

ف عىل فرقة العمل بشأن مراجعة معيار الويبو  (ب) ي دورتها الثالثة علما بالتقرير الشفهي للمشر
 
 ST.86وأحاطت اللجنة ف

اح المراجعة رقم   (. CWS/3/14من الوثيقة  64)انظر الفقرة  . ST.86/2013/001والمناقشة حول اقي 

 43المهمة رقم 

 الوصف:  .1

ذها 
ّ
اءات  مكاتب الملكية الفكريةإعداد مبادئ توجيهية لتنف فيما يخص ترقيم الفقرات والفقرات الطويلة وعرض وثائق الير

 بشكل منسق. 

ف عىل فرقة العمل:  .2 ف عىل المهمة/المشر  المشر

اءات والعالمات التجارية.   مكتب الواليات المتحدة للير

 ها: لتدابير المقرر اتخاذا .3

لق تنفيذ المهمة رقم 
ُ
 . 43ع

 مالحظات:  .4

ي دورته التاسعة من فرقة العمل المعنية بالمعيار  (أ)
ي بالمعايير والوثائق ف 

استعراض  ST.36طلب الفريق العامل المعت 
ي الفقرة 

ي طرحتها فرقة العمل المعنية بممارسات االستشهاد ف 
. وبعد SCIT/SDWG/9/3من الوثيقة  12النقاط الت 

ي استعراض فرقة العمل المعنية بالمعيار 
ي  ST.36النظر ف 

لتوصيات فرقة العمل المعنية بممارسات االستشهاد الواردة ف 
ة عىل وضع SCIT/SDWG/11/6مرفق الوثيقة  ي دورته الحادية عشر

ي بالمعايير والوثائق ف 
، اتفق الفريق العامل المعت 

اءات بصورة موحدة عير منصات النشر المختلفة واتفق عىل  مبادئ توجيهية لتحديد األجزاء المختلفة لوثائق الير
من الوثيقة  47إل  45والفقرات من  SCIT/SDWG/9/12من الوثيقة  35)انظر الفقرة  استحداث المهمة. 

SCIT/SDWG/11/14 .) 

ي نوفمير  (ب)
اءات ومكتب الوال 2009وف  ي للير

اءات والمكتب اليابان  ي للير اءات ، قدم المكتب األورونر يات المتحدة للير
اح  اءات( لمراجعة المعيار  PFR ST.36/2009/007والعالمات التجارية االقي  ي وثائق الير

ات ف  )التصويبات والتغيير
ST.36  ي

ا بعض المسائل الت  الذي تناقشه حاليا فرقة العمل المعنية به. وبعض جوانب هذه المهمة الجديدة تشبه كثير
اح  ST.36بالمعيار طرحتها فرقة العمل المعنية  )عند إعداد هذه الوثيقة،  PFR ST.36/2009/007أثناء مناقشة االقي 

(. وتدور كذلك المناقشات حول CWS/1/6من الوثيقة  5حال انعدام توافق اآلراء دون تقدم المناقشات، انظر الفقرة 
قيم المفض ي إطار معاهدة التعاون بشأن ترقيم الفقرات الذي يطرح مسائل بشأن معالجة التعديالت وطريقة الي 

لة ف 
ي 
اءات المنعقد ف  ي االجتماع السابع عشر لإلدارات الدولية لمعاهدة التعاون بشأن الير

اءات )عىل سبيل المثال، ف  الير
اير  من الوثيقة  88إل  83والفقرات من  PCT/MIA/17/11و  PCT/MIA/17/9؛ انظر الوثيقتير  2010فير

PCT/MIA/17/12ي إطار الت
/المكاتب الخمسة للملكية الفكرية. ( وف  ي

 عاون الثالن 

ي 4وبالنظر إل الفقرة  (ج) )ب( أعاله، تشاورت األمانة مع المكتبير  اللذين أبديا اهتماما أكير بالمهمة، أي المكتب األورونر
ت أن الوقت مبكر إلنشاء فرقة عمل  اءات والعالمات التجارية، واعتير اءات ومكتب الواليات المتحدة للير تتول هذه للير

ي المكاتب. ولهذا، فمن المستحسن إعطاء 
المهمة ألن المناقشات حول القضايا المطروحة لم تحرز بعد تقدما كافيا ف 

ي 
وطها بخصوص تعديل الفقرات وترقيمها. وينبغ  مزيد من الوقت للمكاتب الخمسة للتوصل إل اتفاق بشأن تنسيق شر

ي إطار معاهدة التعاون بشأن انتظار ظهور تطورات أخرى بخصوص القضايا الم
اءات ف  ي وثائق الير

تعلقة بالفقرات ف 
ي تنفيذ هذه المهمة. 

وع ف  اءات قبل الشر  الير

ي دورتها األول عىل تعليق المهمة رقم  (د)
رهنا باستعراض ما تحرزه المكاتب الخمسة للملكية الفكرية  43واتفقت اللجنة ف 

وط المتعلقة بالقضايا الم ي تنسيق الشر
ي هذا من تقدم ف 

ي ضوء مستجدات المناقشات ف 
ي وصف المهمة وف 

ذكورة ف 
اءات  74و 73والفقرتير   CWS/1/10من الوثيقة  53و 52)انظر الفقرتير   المجال بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الير

 (. CWS/3/14من الوثيقة 

، عىل اإلبقاء عىل المهمة رقم  (ه)
ً
ي دورتها الرابعة المجتمعة مجددا

ي قائمة مهام اللجنة لمناقشتها  43واتفقت اللجنة، ف 
ف 

ي حذف المهمة رقم 
اح األمانة بشأن ما إذا كان ينبغ  ي المستقبل مع مراعاة اقي 

من قائمة مهام اللجنة أو إحياء  43ف 
 (. CWS/4BIS/16من الوثيقة  117و 116النقاش بشأنها )انظر الفقرتير  
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 44المهمة رقم 

 الوصف:  .1
ي للصياغة والتثبت وفقا  نامج الحاسونر  وتعليقاتهم بشأن الير

دعم المكتب الدولي عن طريق توفير متطلبات المستخدمير 
اءات؛ وإعداد ST.26للمعيار  ي المراجعة الالحقة للتعليمات اإلدارية لمعاهدة التعاون بشأن الير

 
؛ ودعم المكتب الدولي ف

 ناء عىل طلب اللجنة. ب ST.26المراجعات الالزمة لمعيار الويبو 
ف عىل فرقة العمل:  .2 ف عىل المهمة/المشر  المشر

اءات  ي للير  المكتب األورونر

 التدابير المقرر اتخاذها:  .3

ي  المكتب الدولي  سيواصل (أ)
 
، بسبل تشمل ST.26لالنتقال إل معيار الويبو  تنفيذها خطط  دعم مكاتب الملكية الفكرية ف

ونية  . تقديم ندوات تدريب إلكي 

 . المكتب الدولي تطوير مجموعة الويبو للتسلسل بما يتماشر مع مالحظات المستخدمير  وسيستكمل  (ب)

ي إجراء مزيد  (ج)
 
وستدعم فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل تطوير أداة الويبو الجديدة للتسلسل واختبارها، وستنظر ف

 . إذا لزم األمر  ST.26من المراجعات للمعيار 

 مالحظات:  .4

ي دورتها األول. وأنشأت اللجنة أيضا فرقة عمل )فرقة العمل المعنية بقوائم  44رقم استحدثت اللجنة المهمة  (أ)
 
ف

التسلسل( لتتول هذه المهمة. وطلبت اللجنة من فرقة العمل التنسيق مع الهيئة المعنية لمعاهدة التعاون بشأن 
اءات فيما يخص الوقع المحتمل لذلك المعيار عىل المرفق "جيم" من التعليمات اإلدارية لمعاهدة التعاون بشأن  الير

اءات.   (. CWS/1/10من الوثيقة  30إل  27)انظر الفقرات من  الير

ف عىل فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل  (ب) ي دورتها الثالثة بالتقرير المرحىلي الذي أعده المشر
وأحاطت اللجنة علما ف 

(SEQLي ذلك خارطة طريق إلعداد المعيار الجديد. )انظ
 (. CWS/3/14من الوثيقة  49إل  47ر الفقرات من (، بما ف 

، بتقرير مرحىلي عن هذه المهمة، ووافقت عىل معيار الويبو  (ج)
ً
ي دورتها الرابعة المجتمعة مجددا

، ف 
ً
وأحاطت اللجنة علما

من الوثيقة  53إل  49. والفقرات من CWS/4/7 ADDو CWS/4/7)انظر الوثيقتير   ST.26الجديد 
CWS/4BIS/16 حت وصف المهمة، والتمست

ّ
 بتقرير مرحىلي آخر عن هذه المهمة، ونق

ً
(. كما أحاطت اللجنة علما

اح بشأن أحكام االنتقال من المعيار   . ST.26إل المعيار  ST.25من فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل تقديم اقي 
 .(CWS/4BIS/16من الوثيقة  84إل  82)انظر الفقرات من 

ي دورتها الخامسة، المعيار المنقح واعتمدت اللجن (د)
إل  ST.25ووافقت عىل أحكام االنتقال من المعيار  ST.26ة، ف 

 (. CWS/5/22من الوثيقة  45إل  39. )انظر الفقرات من ST.26المعيار 

ي دورتها السادسة، المعيار المنقح  (ه)
 (. CWS/6/34من الوثيقة  111)انظر الفقرة  ST.26واعتمدت اللجنة، ف 

ي دورتها السابعة  المعايير علما  لجنة أحاطتو  (و)
إما مرتبطة باللغة أو غير إل فئتير  معرفات النصوص الحرة تصنيف بف 

 (. CWS/7/29من الوثيقة  133إل  130)انظر الفقرات  ST.26، ووافقت عىل مراجعة معيار الويبو مرتبطة باللغة

ي دورتها و  (ز)
  ودعا المكتب الدولي ، ST.26للمعيار  اإلضافية الالزمةالمراجعات الثامنة بأحاطت لجنة المعايير علما ف 

 . ST.26معيار فيما يخص ال بها  خطط التنفيذ الخاصةتقديم إل مكاتب الملكية الفكرية 

 و  (ح)
ً
ي دورتها  أحاطت لجنة المعايير علما
جمعية  بموافقة 2022يوليو  1إل  ST.26تاري    خ تنفيذ المعيار  بتغيير التاسعة ف 

اءات  ي أكتوبر معاهدة الير
ي وقت سابق عىل ST.26النهائية للمعيار  المراجعاتعىل  لجنة المعايير . ووافقت 2021ف 

 ف 
 تاري    خ التنفيذ، 

ً
 WIPO Sequence Suiteمجموعة أدوات خطط المكتب الدولي لالنتهاء من تطوير ب وأحاطت علما

 (. CWS/9/25من الوثيقة  65إل  58)انظر الفقرات من 

اح:  .5  اقي 

 ضمن طلبتوتخطة عمل فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل  CWS/9/12تعرض الوثيقة 
ً
لدعم من مكاتب الملكية الفكرية ل ا

ح الوثيقة و . WIPO Sequence Suiteبشأن استخدام مجموعة أدوات   ST.26مراجعات للمعيار  CWS/10/13تقي 
 إل لجنة المعايير  CWS/10/14الوثيقة  وتتضمنالسادس.  المرفقأخطاء تحريرية وإضافة أمثلة جديدة إل  لتصحيح

ً
طلبا

يديةاعىل استخدام  المودعير  تشجيع ل ومعيار  WIPO Sequenceبمجموعة أدوات  تير  قاعدة المعارف الخاصو  لقائمة الير
ي المن خالل نموذج الدعم  العيوب، وتشجيع مكاتب الملكية الفكرية عىل اإلبالغ عن ST.26الويبو 

 المستويات. ثالن 
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 47المهمة رقم 

 الوصف:  .1
ورية لمعايير الويبو  وإعداد مواد مساعدة لتسهيل استخدام تلك  ST.61و ST.87و ST.27ضمان المراجعات والتحديثات الض 

ي مجتمع الملكية الفكرية؛ وتحليل إمكانية دمج المعايير الثالثة 
 
 XML4IP؛ ودعم فرقة عمل ST.61و ST.87و ST.27المعايير ف

.  XMLلتطوير مكونات  ي
 لبيانات أحداث الوضع القانون 

ف عىل فرقة العمل:  .2 ف عىل المهمة/المشر  المشر
 المكتب الدولي 

 المقرر اتخاذها:  التدابير  .3

ورية لقائمة األحداث المفّصلة أو الوثيقة اإلرشادية  (أ)  بأي مراجعة رص 
ً
احا ي اقي 

 فرقة العمل المعنية بالوضع القانون 
ّ
عد
ُ
ست

ي معيار الويبو بشأن بيانات 
 
اءات ف ي للير

 . ST.61 أو ST.87أو  ST.27الوضع القانون 

 لوصف المهمة  (ب)
ً
ي تحديثا

ح فرقة العمل المعنية بالوضع القانون  يستند إل المناقشات المتعلقة بإمكانية وقف  47وستقي 
 العمل عىل الدمج المحتمل. 

ات األحداث" مع المعيارين  (ج) اح يتناول إمكانية تكييف "مؤشر ي عىل اقي 
وستعمل فرقة العمل المعنية بالوضع القانون 

ST.61 وST.87 . ة للجنة المعايير ي الدورة العاشر
 
اح ف  ، ومن المزمع تقديم االقي 

ي ترد  الصادرة عن مكاتب ST.61المكتب الدولي جداول الخرائط الخاصة بمعيار الويبو  وسينشر  (د)
الملكية الفكرية، والت 

ي مرفق الوثيقة 
 
 . CWS/9/10 Revف

 مالحظات: 
ي دورتها الثالثة. وأنشأت أيضا فرقة عمل )فرقة العمل المعنية بالوضع  47استحدثت لجنة المعايير المهمة رقم  (أ)

ف 
( لتتول هذه المهمة. )انظر الفقرات من  ي

 (. CWS/3/14من الوثيقة  54إل  52القانون 

ي المرحلة األول، أن تتول فرقة عمل مستقلة إعداد التوصيات، واتفقت ا (ب)
، ف  ي

ه ينبغ 
ّ
ي دورتها الثالثة عىل أن

للجنة أيضا ف 
بالنظر إل لزوم أن تكون التوصيات مستقلة عن النسق الذي سُيستخدم. واستنادا إل نتيجة تلك المناقشة األولية 

، بعد ذلك، دعوة فرق العمل المعنية بلغة الي   ي
مير  الموسعة. XMLمير  الموسعة )ينبغ 

( إل تطبيق النتيجة بلغة الي 
 (. CWS/3/14من الوثيقة  54إل  50)انظر الفقرات من 

، بتقرير عن حالة هذه المهمة قدمته فرقة العمل المعنية  (ج)
ً
ي دورتها الرابعة المجتمعة مجددا

، ف 
ً
وأحاطت اللجنة علما

ي )انظر الفقرات من 
 (. CWS/4BIS/16من الوثيقة  59إل  54بالوضع القانون 

ي دورتها الخامسة، بتقرير عن حالة هذه المهمة واعتمدت المعيار الجديد  (د)
)انظر  ST.27وأحاطت اللجنة علما، ف 

 (. CWS/5/22من الوثيقة  57إل  49الفقرات من 

ي دورتها السادسة، بتقرير مرحىلي عن هذه المهمة )انظر الوثيقة  (ه)
(. كما اعتمدت CWS/6/11وأحاطت اللجنة علما، ف 
ي للتصاميم الصناعية )انظر  ST.87 ومعيار الويبو الجديد ST.27اللجنة المعيار المنقح 

بشأن بيانات الوضع القانون 
 (. CWS/6/34من الوثيقة  103إل  93ومن  86إل  73الفقرات من 

ي عام و  (و)
  2019أصدرت األمانة ف 

ً
تقييم ممارساتها التجارية وأنظمة  مكاتب الملكية الفكرية إلفيه دعو تتعميما

 . ST.87المؤقتة لمعيار الويبو  المفّصلةتكنولوجيا المعلومات ومراجعة األحداث 

ي دورتها السابعة وثيقة و  (ز)
أن يبدأ فريق  تطلبو ؛ ST.27جديدة للمعيار  إرشاديةاعتمدت اللجنة المعنية بمعايير الويبو ف 

ي بعمل 
ي العمل المعت 

ي للعالمات التجارية؛ لولوية األ بإعطاءالوضع القانون 
عىل  توافقو معيار بيانات الوضع القانون 

)انظر الفقرات من  ST.87 الربط الخاصة بالمعيار ؛ ووافق عىل نشر جداول ST.27التنقيحات التوضيحية للمعيار 
 (. CWS/7/29من الوثيقة  122إل  105

ي دورتها الثامنة، اعتمدت اللجنة معيار الويبو و (ح)
ي للعالمات التجارية، وطلبت الخاص ب ST.61ف 

بيانات الوضع القانون 
المعلوماتية فيما يتصل بمعيار الويبو  تها من األمانة دعوة مكاتب الملكية الفكرية لتقييم ممارساتها المؤسسية وأنظم

ST.61 للمعيار ، ووافقت عىل مراجعة ST.61  ات عىل البيانات التكميلية من أجل التوافق مإلجراء ع المعيار تغيير
ST.96 ، ي الثالثة، تطلبو

 من فرقة العمل تقديم توطلب من فرقة العمل تحليل إمكانية دمج معايير الوضع القانون 
اح ي معيار الويبو  لتقديمه اقي 

ي الدورة المقبلة للجنة بشأن استخدام الرموز المخصصة ف 
)انظر الفقرات من  ST.27ف 

 . (CWS/8/24من الوثيقة  118إل  114ومن  56إل  51ومن  30إل  26

ي دورتها التاسعة، عىل و  (ط)
حة للمعيار  المراجعاتوافقت اللجنة، ف  ات األحداث".  بشأن ST.27المقي  طلبت و "مؤشر

ات األحداث  النظر فيما فرقة العمل  إللجنة ال ي تكييف مؤشر
، وما إذا كان ST.87و ST.61مع المعيارين إذا كان ينبغ 

 . (CWS/9/25من الوثيقة  56إل  46)انظر الفقرات من  47وصف المهمة  سُيحدث
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اح:  .5  اقي 
ح الوثيقة  ي للمعيار  المرفقمراجعة  CWS/10/12تقي 

ح ST.61و ST.27 المعيارين من أجل االتساق مع ST.87الثان  ، وتقي 
ا لوصف المهمة 

ً
 . 47تحديث

 50رقم المهمة 

 الوصف:  .1
ي الجزء 

من دليل الويبو بشأن المعلومات والوثائق  7ضمان ما يلزم من حفظ وتحديث للدراسات االستقصائية المنشورة ف 
 . الملكية الفكريةالمتعلقة ب

ف عىل فرقة العمل:  .2 ف عىل المهمة/المشر  المشر
 المكتب الدولي 

 اإلجراءات المقرر اتخاذها:  .3
.  7المكتب الدولي الجزء  سيحدث (أ) ي الدورة التاسعة للجنة المعايير

 
 للتعديالت المتفق عليها ف

ً
 من دليل الويبو وفقا

ي الجزء  (ب)
 
وسيجري المكتب الدولي دراسة استقصائية وينشر نتائجها من أجل تحديث عرض تواري    خ التقويم الميالدي ف

 من دليل الويبو.  1.7

اجع (ج)  9.7خطة عملها لتحديد موعد إجراء دراسة استقصائية من أجل تحديث الجزء  7فرقة العمل المعنية بالجزء  وسي 
 من دليل الويبو. 

  (د)
ً
م تحليال

ّ
ي أجريت هذا العام وتقد

ة، ستبلغ األمانة لجنة المعايير بنتائج الدراسات االستقصائية الت  ي الدورة العاشر
 
وف

ق عليه. للدراسة االستقصائية لكي يُ 
َ
 واف

 مالحظات:  .4

.  50المعايير المهمة رقم أنشأت لجنة  (أ)
ً
ي دورتها الرابعة المجتمعة مجددا

أنشأت اللجنة أيضا فرقة عمل )فرقة العمل و  ف 
 .(CWS/4BIS/16من الوثيقة  73)انظر الفقرة  ( للقيام بهذه المهمة. 7المعنية بالجزء 

ي دورتها الخامسة، بالتقرير المرحىلي وخطة العمل المؤقتة لحفظ وتحديث الدراسات  (ب)
، ف 
ً
وأحاطت اللجنة علما

ي الجزء 
ي يتعيرّ  اتخاذها عقب الدورة الخامسة للجنة  7االستقصائية المنشورة ف 

من دليل الويبو، ال سيما اإلجراءات الت 
ي 
ي المرفق الثان 

، عىل النحو المشار إليه ف   . CWS/5/11من الوثيقة  المعايير

اءة   (ج) ي دورتها السادسة، عىل االستبيان بشأن منح ونشر شهادات الحماية التكميلية وتمديدات مدة الير
ووافقت اللجنة، ف 

ي الدراسة االستقصائية. 
 تدعو فيه مكاتب الملكية الفكرية إل المشاركة ف 

ً
صدر تعميما

ُ
وطلبت  وطلبت إل األمانة أن ت

 الستبيان بشأن ترقيم الوثائق المنشورة والحقوق  7ضا إل فرقة العمل المعنية بالجزء لجنة المعايير أي
ً
احا  اقي 

َّ
عد
ُ
أن ت

ي دورتها 
اح عىل اللجنة لتنظر فيه ف  من الوثيقة  158إل  153)انظر الفقرات من  الثامنةالمسجلة، وأن تعرض هذا االقي 

CWS/6/34 .)  

ي دورتها السابعة عىل (د)
نشر نتائج الدراسة االستقصائية بشأن منح ونشر شهادات الحماية التكميلية  ووافقت اللجنة ف 

ي الدراسة االستقصائية حول أنظمة 
اءة؛ وطلبت من األمانة دعوة مكاتب الملكية الفكرية للمشاركة ف  وتمديدات مدة الير

ي الجزء . وطلبت من األمانة دعوة مكاتب الملكية الفكرية لتحديمكاتب الملكية الفكريةترقيم 
ث معلوماتها الواردة ف 

 الويبو؛من دليل  1.7إعداد استبيان لتحديث الجزء  7من دليل الويبو. وطلبت من فرقة العمل المعنية بالجزء  3.7
اح إعداد استبيان لتحديث الجزء  ي انتظار التقرير المرحىلي لفرقة العمل  6.7ووافقت عىل تعليق اقي 

من دليل الويبو ف 
ي الدورة المقبلة للجنة المعايير )انظر الفقرات 

 (. CWS/7/29من الوثيقة  195إل  179المعنية بالتحول الرقمي ف 

ي دورتها الثامنة عىل نشر نتائج الدراسة االستقصائية و  (ه)
ي تستخدمه بشأنوافقت اللجنة ف 

قيم الت  ا مكاتب أنظمة الي 
 من الوثيقة 69إل  65)انظر الفقرات من  الملكية الفكرية فيما يخص الوثائق المنشورة والحقوق المسجلة

CWS/7/29 .) 

ي دورتها التاسعةو  (و)
فرقة  إلمن دليل الويبو، وطلبت  7عىل خطة العمل المنقحة لتحديث الجزء  ،وافقت اللجنة، ف 

من الوثيقة  114إل  110 من بشأن ممارسات االقتباس )انظر الفقرات 9.7تحديث للجزء ل تحديد تاري    خالعمل 
CWS/9/25 .) 

اح:  .5  اقي 

   CWS/10/16تحتوي الوثيقة
ّ
ي منق

تحتوي الوثيقة و . 7تحديث الجزء لالمستقبلية  للدراسات االستقصائيةح عىل جدول زمت 
CWS/10/18  ي أجريت لتحديث الجزء  بشأن للدراسة االستقصائيةعىل تحليل

 . 1.7تواري    خ التقويم الت 
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 52المهمة رقم 

 الوصف:  .1

ي تتيحها مكاتب الملكية 
اءات الت   للجمهور.  الفكريةإعداد توصيات بشأن أنظمة النفاذ إل معلومات الير

ف عىل فرقة العمل:  .2 ف عىل المهمة/المشر  المشر

 المكتب الدولي 

 اإلجراءات المقرر اتخاذها:  .3

 . 2الدولي نتائج الدراسة االستقصائية للجزء سينشر المكتب  (أ)

اءات  (ب) اءات توصيات بشأن أنظمة النفاذ إل معلومات الير  فرقة العمل المعنية بنفاذ الجمهور إل معلومات الير
ّ
وستعد

ي مكاتب الملكية الفكرية. 
 
 المتاحة للجمهور ف

 : مالحظات .4

ي دورتها الخامسة، عىل استحداث المهمة الجديدة رقم   (أ)
 
، ف وإنشاء فرقة العمل المعنية بنفاذ  52اتفقت لجنة المعايير

اءات )انظر الفقرتير    (. CWS/5/22من الوثيقة  100و 96الجمهور إل معلومات الير

وع االستبيان الذي قدمته فرقة العمل او   (ب) ي مشر
 
ي دورتها السادسة، ف

 
لمعنية بنفاذ الجمهور إل معلومات نظرت اللجنة، ف

ة من أجل إدخال تحديثات عليه )انظر الفقرتير   اءات وأحالته إل هذه الخير   (. CWS/6/34من الوثيقة  163و 162الير

ي دورتها السابعة، وافقت اللجنة عىل الجزء  (ج)
من االستبيان وطلبت من األمانة دعوة مكاتب الملكية الفكرية  1ف 

ي الدراسة االستقصائية. وأحيل االستبيان الخاص بالجزء 
من الدراسة االستقصائية مجددا عىل فرقة  2للمشاركة ف 

 (. CWS/7/29ن الوثيقة م 201إل  196العمل لمزيد من الدراسة )انظر الفقرات من 

ي دورتها الثامنة عىل نشر نتائج الجزء الوافقت و  (د)
من الدراسة االستقصائية، ووافقت عىل االستبيان الخاص  1لجنة ف 

ي من  2بالجزء 
ي الجزء الثان 

من الدراسة االستقصائية، وطلبت من األمانة دعوة مكاتب الملكية الفكرية للمشاركة ف 
 (. CWS/8/24من الوثيقة  125إل  122 منو  72إل  70 من الفقرات الدراسة االستقصائية )انظر 

 و  (ه)
ً
ي دورتها التاسعة بنتائج الجزء  أحاطت اللجنة علما
اءات  2ف  من الدراسة االستقصائية بشأن النفاذ إل معلومات الير

 (. CWS/9/25من الوثيقة  88إل  85 من المتاحة للجمهور )انظر الفقرات

 55المهمة رقم 

 الوصف:  .1

م  ي المنبع" فيما يتعلق بأسماء المودعير   الفكريةوضع معيار للويبو يساعد مكاتب الملكية ُيعي  
" الجودة ف  وإعداد  عىل تحسير 
ي وثائق 

اح بشأن اإلجراءات المستقبلية الرامية إل توحيد أسماء المودعير  ف  وعرضه عىل اللجنة المعنية  الملكية الفكريةاقي 
 بمعايير الويبو للنظر فيه. 

ف عىل فرقة العمل:  .2 ف عىل المهمة/المشر  المشر

 ( والمكتب الدولي KIPOالمكتب الكوري للملكية الفكرية )

 اإلجراءات المقرر اتخاذها:  .3

ح فرقة العمل توصيات بشأن جودة بيانات المودعير  لدعم توحيد  (أ) . األ ستقي  ة للجنة المعايير ي الدورة العاشر
 سماء ف 

 مالحظات:  .4

ي دورتها الخامسة، عىل استحداث المهمة الجديدة رقم  (أ)
، ف  فرقة عمل جديدة معنية وإنشاء  55اتفقت لجنة المعايير

 (. CWS/5/22من الوثيقة  86و 85بتوحيد األسماء إلنجاز هذه المهمة )انظر الفقرتير  

ي دورتها السادسة، عىل االستبيان بشأن استخدام أدوات تعريف. و  (ب)
المكتب الدولي باستقصاء  مقاووافقت اللجنة، ف 

حلقة عمل بشأن توحيد نتائجه إل الدورة السابعة. وتمت الموافقة أيضا عىل بمكاتب الملكية الفكرية ورفع تقرير 
ي يومي 

ي عقدت ف 
ي مقر الويبو )انظر الفقرات من  2019مايو  3و 2األسماء، الت 

من الوثيقة  170إل  164ف 
CWS/6/34 .) 
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ي دورتها السابعة، وافقت اللجنة عىل نشر نتائج الدراسة االستقصائية بشأن استخدام أدوات   (ج)
 
تعريف وطلبت من الوف

ي دورتها الثامنة )انظر الفقرات من 
 
اح باإلجراءات المستقبلية ف إل  73فرقة العمل المعنية بتوحيد األسماء تقديم اقي 

 (. CWS/7/29من الوثيقة  84

ي دورتها الثاو (د)
 
ح توصيات بشأن جودة بيانات ف لدعم توحيد  المودعير  منة، طلبت لجنة المعايير من فرقة العمل أن تقي 

 . األسماء 

ي دورتها التاسعة، و (ه)
 
  لجنة المعايير  أحاطتف

ً
 118إل  117خطة العمل المنقحة لفرقة العمل )انظر الفقرات من ب علما

 (. CWS/9/25من الوثيقة 

اح:  .5  اقي 

  CWS/10/17تقدم الوثيقة 
ً
وعا  أولي مشر

ً
 لتوحيد األسماء ب المتعلقةللتوصيات  ا

ً
اجعهأنشطة تنقيح البيانات دعما لجنة  لي 

 وتعلق عليه.  المعايير 

 56المهمة رقم 

 الوصف:  .1

ي تطوير فهرس موحد يضم ST.90ضمان إدخال التعديالت والتحديثات الالزمة عىل معيار الويبو 
 
؛ ودعم المكتب الدولي ف

ي تعزيز وتنفيذ معيار الويبو 
 
ي تتيحها المكاتب؛ ودعم المكتب الدولي ف

  . ST.90واجهات برمجة التطبيقات الت 

ف عىل فرقة العمل:  .2 ف عىل المهمة/المشر  المشر

 (CIPO) ( ومكتب كندا للملكية الفكريةUKIPOمكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية )

 اإلجراءات المقرر اتخاذها:  .3

ي منتجاته وخدماته، وسيدعو برمجة التطبيقات عىل الويب  اتلواجهسيعمل المكتب الدولي عىل تنفيذ معيار جديد  (أ)
ف 

ي اختبار واجهات برمجة التطبيقات
 للويبو عند تنفيذها. ( CASEلنظام ) الجديدة مكاتب الملكية الفكرية للمشاركة ف 

ي منظماته ST.90استخدام معيار الويبو واجهات برمجة التطبيقات بستشجع فرقة العمل المعنية و  (ب)
 . ا ف 

ا عىل موقع الويبو لواجهات و  (ج)
ً
ي برمجة التطبيقات سينسر  المكتب الدولي فهرًسا موحد

مكاتب الملكية  تقدمها الت 
ي سالفكرية خارجًيا و 

 القادمة.  ةدور اليقدم تقريًرا عن التقدم المحرز ف 

 مالحظات:  .4

ي دورتها الخامسة، عىل إنشاء المهمة الجديدة رقم   (أ)
، ف  )انظر  XML4IPوأسندتها لفرقة عمل  56اتفقت لجنة المعايير

  (. CWS/5/22من الوثيقة  93و 92الفقرتير  

ي دورتها السابعة، أسندت لجنة المعايير هذه   (ب)
ي برمجة التطبيقات  اتبواجه المعنيةالعمل  فرقةالمهمة إل وف 

الت 
ي الدورة الثامنة )انظر الفقرات  أنشئت

ي لمعيار جديد ف 
اح نهان  ا وطلبت تقديم اقي 

ً
من الوثيقة  54إل  50حديث
CWS/7/29 .) 

ي دورتها الثامنة، اعتمدت اللجنة معيار الويبو الجديد و (ج)
لمعالجة بيانات الملكية الفكرية باستخدام واجهات  ST.90ف 

ث(. CWS/8/24من الوثيقة  15الفقرة )انظر  برمجة تطبيقات الويب
ّ
ا وصف المهمة رقم  وُحد

ً
لضمان  56أيض

 التحسير  المستمر لهذا المعيار. 

 57المهمة رقم 

 الوصف:  .1

 . ST.88ضمان المراجعات والتحديثات الالزمة لمعيار الويبو 

ف عىل فرقة العمل:  .2 ف عىل المهمة/المشر  المشر

اليا للملكية الفكرية .  مكتب أسي   والمكتب الدولي

 اإلجراءات المقرر اتخاذها:  .3

ح ST.88فرقة العمل معيار الويبو  ستستعرض (أ) ورية.  وتقي   أية مراجعات أو تحديثات رص 



CWS/10/3 
Annex 

13 
 

 مالحظات:  .4

ي دورتها الخامسة، عىل استحداث المهمة الجديدة رقم  (أ)
 
، ف وإنشاء فرقة العمل المعنية  57اتفقت لجنة المعايير

 (. CWS/5/22من الوثيقة  104و 103بتصاوير التصاميم )انظر الفقرتير  

وع االستبيان بشأن  (ب) ي دورتها السادسة، بخطة عمل فرقة العمل ووافقت عىل مشر
 
تصاوير الوأحاطت اللجنة علما، ف

ونية ة. وطلبت اللجنة إل المكتب الدولي إجراء استقصاء لمكاتب  المرئية اإللكي  حته هذه األخير
للتصاميم الذي اقي 

من الوثيقة  180إل  173الملكية الفكرية وتقديم تقرير عن نتائجه إل الدورة السابعة للجنة )انظر الفقرات من 
CWS/6/34 .) 

ي دورتها   (ج)
 
ونية للتصاميم بشأن السابعة، عىل نشر نتائج الدراسة االستقصائية ووافقت اللجنة، ف التصاوير المرئية اإللكي 

 (. CWS/7/29من الوثيقة  178إل  173)انظر الفقرات الصناعية 

ي دورتها الثامنة معيار الويبو و  (د)
 
ونية للتصاميم الصناعية، وطلبت من  ST.88اعتمدت اللجنة ف بشأن التصاوير اإللكي 

اح  ي المعيار  SVG نسق بشأن معالجةفرقة العمل إعداد اقي 
 
من الوثيقة  41إل  31 من )انظر الفقرات ST.88ف

CWS/8/24 .) 

ي دورتها التاسعة، و (ه)
 
القابلة للتحجيم شأن معالجة نسق صورة الرسومات الموجهة ب ST.88 اللجنة المعيار  راجعتف
(SVG من الوثيقة  83إل  80()انظر الفقراتCWS/9/25 .) 

 58المهمة رقم 

 الوصف:  .1

ي ذلك توصيات السياسة بهدف زيادة فعالية إنتاج المعلومات 
ح خريطة طريق لتطوير معايير الويبو مستقبال، بما ف 

إعداد مقي 
 واستخدامها من قبل مكاتب الملكية الفكرية واألطراف المعنية األخرى،والبيانات المتعلقة بالملكية الفكرية وتقاسمها وإدارتها 

 :وتنفيذ األنشطة التالية

ي المجموعة  "1"
ي مرفق الوثيقة  1استعراض التوصيات الواردة ف 

، بالتعاون مع فرق عمل لجنة CWS/6/3المشار إليها ف 
 المعايير المعنية األخرى؛

ي المجموعة  "2"
ي مرفق الوثيقة  3والمجموعة  2واستعراض التوصيات الواردة ف 

 ؛CWS/6/3المشار إليها ف 

ي لتنفيذها؛ "3"
اح جدول زمت   وتصنيف التوصيات بحسب األولوية واقي 

ي ضوء المواءمة والتعاون؛ وجمع معلومات "4"
 واستكشاف أثر التكنولوجيات الجديدة عىل إدارة الملكية الفكرية وبياناتها ف 

ونية للتصاميم.  مكاتب الملكية الفكريةحول متطلبات   والزبائن؛ وإعداد توصيات بشأن التصاوير المرئية اإللكي 

ف عىل فرقة العمل:  .2 ف عىل المهمة/المشر  المشر
 المكتب الدولي 

 اإلجراءات المقرر اتخاذها:  .3
ي  (أ)

اتيجية تكنولوجيا المعلومات للمعايير ف  الحسبان نتائج الدراسة االستقصائية ستأخذ فرقة العمل المعنية باسي 
اتيجية لتكنولوجيا المعلومات وخطة  اتيجية تكنولوجيا المعلومات عند إعداد خارطة طريقها االسي  الخاصة باسي 

 . 2022عملها لعام 
 مالحظات:  .4

ي دورتها السادسة، المهمة الجديدة رقم  (أ)
، ف  ات 58استحدثت لجنة المعايير يجية لتنفيذ األنشطة المتعلقة باسي 

تكنولوجيا المعلومات. وطلبت اللجنة بأن تنسق فرقة العمل الجديدة مهامها مع فرق العمل الموجودة بشأن أولويات 
العمل، عىل أن يرفع ما تختلف فيه آراء فرق العمل، إن اختلفت أراءها، إل لجنة المعايير للفصل فيه. وطلبت اللجنة 

ي ذلك تحديد أولويات بنود العمل الخاصة باألربعير  توصية بأن تعد فرقة العمل الجديدة تقريرا عن ال
مهمة، بما ف 

ي مرفق الوثيقة 
ي دورتها   CWS/6/3الواردة ف 

  . الثامنةكي تنظر فيه ف 
ي دورتها السابعة،  (ب)

التقدم الذي أحرزته فرقة العمل وأشارت إل خطتها لتقديم خارطة ب علما  لجنة المعايير  أحاطتوف 
ي ال

اتيجية ف   (. CWS/7/29من الوثيقة  21إل  19دورة الثامنة للجنة المعايير )انظر الفقرات طريق اسي 
ي دورتها السابعة، و (ج)

ي المهمة وخطة عملب علًما  اللجنة أحاطتف 
اتيجية ف التقدم المحرز ف  رقة العمل المعنية باسي 

 لما أبدته CWS/8/13تكنولوجيا المعلومات للمعايير )انظر الوثيقة 
ً
احات ودعم، طلبت لجنة (. ومراعاة الوفود من اقي 

المعايير من المكتب الدولي أن يدعو كل المكاتب إل االستجابة للدراسة االستقصائية بشأن ترتيب التوصيات األربعير  
ي دورتها التاسعة )انظر الفقرات

 عن نتائج تلك الدراسة ف 
ً
من  84إل  80 من بحسب األولوية، وأن يقدم لها تقريرا

  (. CWS/8/24الوثيقة 



CWS/10/3 
Annex 

14 
 

  وأحاطت (د)
ً
ي دورتها الثامنة  لجنة المعايير علما
 
ترتيب التوصيات بشأن فرقة العمل لنتائج الدراسة االستقصائية بف

 . األربعير  حسب األولوية
 أحاطت و  (ه)

ً
ي  لجنة المعايير علما
 
ي شاركت فيها بنتائج الدراسة االستقصائية  دورتها التاسعةف

مكاتب الملكية الفكرية الت 
اتيجية تكنولوجيا ف إلطلبت لجنة المعايير و . ترتيب التوصيات األربعير  حسب األولويةبشأن  رقة العمل المعنية باسي 

اتيجية أخذ تأن المعلومات للمعايير  ي الحسبان نتائج الدراسة االستقصائية عند إعداد خارطة طريقها االسي 
 
ف

 (. CWS/9/25من الوثيقة  18إل  14ات من )انظر الفقر  2022لتكنولوجيا المعلومات وخطة عملها لعام 

اح:  .5  اقي 

ف عىل فرقة العمل  ي تقريًرا شفهًيا سيقدم المشر
 
. ف ة للجنة المعايير  الدورة العاشر

 59المهمة رقم 

 الوصف:  .1

ي عمليات توفير الحماية بموجب حقوق الملكية الفكرية، ومعالجة 
 
استكشاف إمكانية استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل ف

 المعلومات المتعلقة بعنارص الملكية الفكرية واستخدامها؛

ي شهدتها مكاتب الملكية الفكرية فيما يتعلق باستخدام سلسلة الكتل وتجربتها، وتقييم معايير 
وجمع معلومات عن التطورات الت 

ي مكاتب الملكية ال
 
ي جدواها وإمكانية تطبيقها ف

 
 فكرية؛الصناعة الحالية بشأن سلسلة الكتل، والنظر ف

ي ذلك وضع مبادئ توجيهية وممارسات ال  نماذج مرجعيةووضع 
 
ي مجال الملكية الفكرية، بما ف

 
ستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل ف

كة ويثبت صحة المفهوم؛ كة، واستخدام مصطلحات كإطار يدعم التعاون والمشاري    ع المشي   مشي 

اح ي للملكية تكنولوجيا سلسلة الكتل المحتمل ل يدعم التطبيقمعيار جديد للويبو بشأن  وإعداد اقي  ي إطار النظام اإليكولوجر
ف 

 . الفكرية

ف عىل فرقة العمل:  .2 ف عىل المهمة/المشر  المشر

الي 
 . والدائرة االتحادية الروسية للملكية الفكرية مكتب الملكية الفكرية األسي 

 اإلجراءات المقرر اتخاذها:  .3

م المكتب الدولي نشر ورقة العمل  (أ) ي أوائل عام يعي  
 . 2022الخاصة بسالسل الكتل ف 

 مالحظات:  .4

ي دورتها السادسة، المهمة رقم   (أ)
، ف  لتنفيذ األنشطة المتعلقة باستخدام تكنولوجيا سلسلة  59استحدثت لجنة المعايير

ي مجال الملكية الفكرية. وأنشئت فرقة عمل جديدة للعمل عىل تنفيذ هذه المهمة. وأحاطت اللجنة علما بأن 
الكتل ف 

د لسلسلة الكتلة قبل منح حقوق الملكية الفكرية )انظر وجود حاالت استخدام جيفرقة العمل ستقوم باستكشاف 
  (. CWS/6/34من الوثيقة  35إل  28من الفقرات 

ي أبريل  بشأن سلسة الكتلعمل  حلقةونظم المكتب الدولي   (ب)
وأي أطراف معنية  لجنة المعايير  ، ودعا أعضاء2019ف 
 .الستكشاف حاالت االستخدام المتعلقة بالملكية الفكرية

 قة العمل المعنية بسالسل الكتل فر وعقدت  (ج)
ً
ة حلقةبعد  بالحضور الشخضي اجتماعا  .العمل مباشر

ي دورتها السابعة،    (د)
 59التقدم الذي أحرزته فرقة العمل ونقحت وصف المهمة رقم علما ب المعايير  لجنة أحاطتوف 

 (. CWS/7/29من الوثيقة  67إل  61)انظر الفقرات من  بغرض التوضيحبشكل طفيف 
ي دورتها الثامنة، و (ه)

  اللجنة أحاطتف 
ً
ي المهمة )انظر الوثيقة ب علما

 (. CWS/8/15التقدم المحرز ف 
ي دورتها التاسعةو (و)

  اللجنة أحاطت، ف 
ً
من المكتب الدولي  المنتظرة وورقة العملأحرزته فرقة العمل الذي  التقدمب علما

 (. CWS/9/25من الوثيقة  44إل  35)انظر الفقرات من 

اح:  .5  اقي 
  CWS/10/9الوثيقة  ستقدم

ً
 . فرقة العمل المعنية بسالسل الكتلعن أنشطة تقريرا

 60المهمة رقم 

 الوصف:  .1
اح بشأن ترقيم رمزي العالمات اللفظية والعالمات التصويرية، وبشأن تجزئة الرمز ) (، وبشأن الرمز الذي يمكن 551إعداد اقي 

عة من رموز نظام األرقام  ي تحديد البيانات الببليوغرافية )تخصيصه للعالمات الُمجمَّ
 ف 
ً
 (. INIDالمتفق عليها دوليا
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ف عىل فرقة العمل:   .2 ف عىل المهمة/المشر  المشر

 المكتب الدولي 
 اإلجراءات المقرر اتخاذها:  .3

، ستعد فرقة العمل توصية لتقديمها إل الدورة المقبلة للجنة  (أ)
ً
ي بنظام مدريد قرارا

خذ الفريق العامل المعت 
ّ
بعد أن يت

ي تحديد البيانات  551المعايير بشأن ما إذا كان يحب اإلبقاء عىل الرمز 
 
 ف
ً
من نظام األرقام المتفق عليها دوليا

ي معيار الويبو  ( للعالمات الجماعية وعالمات التصديق وعالمات الضمان، عىل حاله أوINIDالببليوغرافية )
 
تجزئته ف

ST.60 . 
 مالحظات:  .4

ي  (أ)
 
، ف احات  59دورتها السادسة، المهمة الجديدة رقم استحدثت لجنة المعايير لتقديم توصيات بشأن العديد من اقي 

ي تحديد البيانات الببليوغرافية )
 
(. واعتمدت INIDعالمات تجارية من أجل رموز نظام األرقام المتفق عليها دوليا ف
ي للملكية الفكرية ) اح مكتب االتحاد األورونر جديدة من أجل أنواع معينة  INIDرموز ( بإدخال EUIPOلجنة المعايير اقي 

احات األخرى ضمن إطار المهمة رقم  من العالمات، مع إحالة مسألة تحديد ت االقي  ي  60األرقام إل فرقة العمل. وأثير
 
ف

  (. CWS/6/34من الوثيقة  133إل  128الجلسة العامة )انظر الفقرات من 
اًح و   (ب) ي دورتها السابعة اقي 

 
حت  تتمكن فرقة العمل تواصلت المهمة  ، لكن60المهمة رقم  لوقفا ناقشت لجنة المعايير ف

اح  بتوحيد المعنية  من الوثيقة  162إل  161)انظر الفقرات  551رمز  تجزئةالعالمات التجارية من مواصلة مناقشة اقي 
CWS/7/29 .) 

ي دورتها التاسعة، و (ج)
 
احاالالعمل بشأن  استمرار  أحاطت لجنة المعايير علًما بأنف نظام األرقام المتفق برموز  المتعلق قي 

ي تحديد البيانات الببليوغرافية
 ف 
ً
ي الفريق العامل لنظام مدريد  الجارية نتيجة المناقشاتب مرهون( INID) عليها دوليا

 ف 
  (. CWS/9/25من الوثيقة  120إل  119)انظر الفقرات 

 61المهمة رقم 

 الوصف:  .1
ي ذلك طرق البحث عن النماذج ST.91التأكد من إجراء المراجعات والتحديثات الالزمة لمعيار الويبو 

ثالثية األبعاد ال، بما ف 
 ثالثية األبعاد. الوالصور 

ف عىل فرقة العمل:  .2 ف عىل المهمة/المشر  المشر

 الدائرة االتحادية الروسية للملكية الفكرية 
 اإلجراءات المقرر اتخاذها:  .3

اًحا ستعد  (أ) ي الدورة  فرقة العمل اقي 
ة ف  ثالثية األبعاد والصور الالنماذج بشأن  ST.91لمراجعة المعيار  للجنةالعاشر

ي ذلك طرق البحث عنها  ثالثية األبعاد ال
 . بما ف 

 مالحظات:  .4

اح االتحاد الروشي ب (أ) ي اقي 
ي دورتها السادسة، ف 

، ف   نظرت لجنة المعايير
ً
ي تمنع حاليا

معالجة القيود التقنية والتنظيمية الت 
للتصدي للمسائل المتعلقة  61تقديم نماذج ثالثية األبعاد إل مكاتب الملكية الفكرية. واستحدثت اللجنة المهمة رقم 

لي هذه المهمة بالنماذج والصور الثالثية األبعاد. وأنشئت فرقة عمل جديدة معنية بالنماذج والصور الثالثية األبعاد لتو
  (. CWS/6/34من الوثيقة  144إل  138)انظر الفقرات من 

ي دورتها السابعة، عىل استبيان لمكاتب الملكية الفكرية بشأن استخدام النماذج والصور ثالثية و  (ب)
، ف  وافقت لجنة المعايير

إل  90األبعاد وطلبت من المكتب الدولي دعوة مكاتب الملكية الفكرية إلجراء الدراسة االستقصائية )انظر الفقرات 
 (. CWS/7/29من الوثيقة  101

ي و (ج)
وع و الدراسة االستقصائية نتائج علًما باللجنة  أحاطتامنة، الدورة الث ف  فرقة العمل )انظر ل األولي  معيار المشر

 . (CWS/8/24من الوثيقة  108إل  103 منو  75إل  73 من الفقرات
ي دورتها التاسعة المعيار و  (د)

ثالثية األبعاد )انظر الثالثية األبعاد والصور البشأن النماذج  ST.91اعتمدت لجنة المعايير ف 
 (. CWS/9/25من الوثيقة  33إل  28الفقرات من 

اح:  .5  اقي 
ي معنية بالنماذج والصور الثالثية األبعاد الستقدم فرقة العمل 

ة للجنة. تقريًرا شفهًيا عن أنشطتها ف   الدورة العاشر
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 62المهمة رقم 

 الوصف:  .1
من دليل  6والجزء  ST.81و ST.63و ST.18و ST.17و ST.15و ST.11و ST.10و ST.8و ST.6استعراض معايير الويبو: 

اح تعديالت الويبو،  ي لوثائق الملكية الفكرية، واقي 
ون  ي ضوء النشر اإللكي 

 
 إذا لزم األمر.  والمواد  تلك المعايير عىل ف

ف عىل فرقة العمل:  .2 ف عىل المهمة/المشر  المشر

اءات والعالمات التجارية  مكتب الواليات المتحدة للير
 ات المقرر اتخاذها: اإلجراء .3

.  (أ)  ستجري األمانة دراسة استقصائية بشأن ممارسات مكاتب الملكية الفكرية فيما يتعلق بالتحول الرقمي
ي دورتها  (ب)

 
ح مسودة تحليل لتنظر فيها لجنة المعايير ف

 عن نتائج الدراسة االستقصائية وتقي 
ً
م فرقة العمل تقريرا

ّ
وستقد
ة.   العاشر

 مالحظات:  .1
ي دورتها السادسة، المهمة رقم استحدثت لجنة  (أ)

 
، ف .  62المعايير لمراجعة وتحديث معايير الويبو ألغراض النشر الرقمي
من الوثيقة  152إل  149العمل الجديدة المعنية بالتحول الرقمي )انظر الفقرات من  وأسندت المهمة إل فرقة

CWS/6/34 .)  
ي دورتها السابعة، أحاطت لجنةو  (ب)

 
من  104إل  102علما بالتقرير المرحىلي لفرقة العمل )انظر الفقرات من  المعايير  ف

 (. CWS/7/29الوثيقة 
ي دورتها الثامنة، أحاطت اللجنة علما بالتقرير المرحىلي لفرقة العمل )انظر الفقراتو (ج)

 
من الوثيقة  113إل  109 من ف

CWS/8/24 .) 
ي دورتها التاسعة، عىل استبيالجنة المعايير وافقت و  (د)

ستقصائية بشأن ممارسات المكاتب فيما يتعلق اال دراسة ال ن، ف 
 (. CWS/9/25من الوثيقة  95إل  90 من )انظر الفقرات بالتحول الرقمي 

اح:  .2  اقي 
 . للموافقة عليه لجنة المعايير عىل  ستقصائية بشأن التحول الرقمي اال دراسة التحليل نتائج  CWS/10/15تعرض الوثيقة 

 63المهمة رقم 

 الوصف:  .1
ي )أو 

 إل معايير الويبو المرتبطة بنسق XMLالمرئية( للبيانات بنسق  التصاوير تطوير التصوير المرن 
ً
للنشر  XML، استنادا

 . ي
ون   اإللكي 

ف عىل فرقة العمل:  .2 ف عىل المهمة/المشر  المشر

اءات والعالمات التجارية  مكتب الواليات المتحدة للير
 اإلجراءات المقرر اتخاذها:  .3

ي دورتها تقديم تقرير ع
ي المهمة لتنظر فيه لجنة المعايير ف 

ةن التقدم المحرز ف   . العاشر
 مالحظات .4

ي دورتها السادسة، المهمة رقم  (أ)
، ف  ي للبيانات بنسق  63استحدثت لجنة المعايير

. وأسندت XMLبشأن التصوير المرن 

  (. CWS/6/34من الوثيقة  153والفقرة  148إل  145)انظر الفقرات من  XML4IPهذه المهمة إل فرقة العمل 
ي دورتها السابعة، أعادت لجنة المعايير إسناد المهمة رقم   (ب)

إل فرقة العمل المعنية بالتحول الرقمي )انظر الفقرات  63وف 
 (. CWS/7/29من الوثيقة  40إل  39

 64المهمة رقم 

 الوصف:  (1)

اح بشأن التوصيات الخاصة بموارد نسق ترقيم عنارص جافاسكريبت ) ي تتوافق مع المعيار JSONإعداد اقي 
، كي ST.96( الت 

ها و/أو تبادلها.   يستخدم النسق إليداع المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية ومعالجتها و/أو نشر

ف عىل فرقة العمل:  (2) ف عىل المهمة/المشر  المشر

 المكتب الدولي 
 جراءات المقرر اتخاذها: اإل  (3)

ي لمعيار جديد للويبو بشأن XML4IP ستقوم فرقة عمل (أ)
اح نهان  موارد نسق ترقيم عنارص جافاسكريبت  بإعداد اقي 

(JSON) ي الدورة لجنة المعايير نظر فيه تل
ةف    . العاشر
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وعسيدعو المكتب الدولي مكاتب الملكية الفكرية للتعليق عىل و  (ب) ي  JSONمواصفات الخاص بالعمل  مشر
 
والمشاركة ف

 إل فرقة العمل. ورفع التعليقات  JSONالمناقشات واختبار مخطط 
 : مالحظات (4)

ي دورتها السابعة، أنشأت لجنة المعايير المهمة رقم  (أ)
 
اح  XML4IPطلبت من فرقة عمل و . 64ف  معيار جديد لتقديم اقي 

ي دورتها الثامنة )انظر الفقرات  JSONللويبو بشأن 
 
 (. CWS/7/29من الوثيقة  60إل  55ف

ي و (ب)
 
ي تطوير مخططات علًما باللجنة  أحاطتالثامنة،  دورتها ف

 
من الوثيقة  91)انظر الفقرة  JSONالتقدم المحرز ف

CWS/8/24 .) 
ي و (ج)

 
ي  XML4IPأن فرقة عمل علًما باللجنة  أحاطت، التاسعة دورتها ف

اح نهان  م تقديم اقي  ي الدورة  JSONمعيار بشأن تعي  
 
ف

ة للجنة المعايير )انظر   (. CWS/9/25من الوثيقة  20و 19 الفقرتير  العاشر
اح (5)  : اقي 

ح الوثيقة  ا للويبو العتماده من قبل لجنة المعايير بشأن استخدام  CWS/10/6تقي 
ً
لبيانات الملكية  JSON نسقمعياًرا جديد

ح   . 64مراجعة وصف المهمة الفكرية، وتقي 
 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[
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