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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 12 :نومفرب 2020

اللجنة املعنية مبعايري الويبو
الدورة الثامنة

جنيف ،من  30نومفرب اإىل  4ديسمرب 2020
النظر يف برنامج عمل اللجنة املعنية مبعايري الويبو وقائمة مهامها

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

 .1يف دورهتا السابعة املعقودة يف عام  ،2019وافقت اللجنة املعنية مبعايري الويبو (جلنة املعايري) عىل قامئة املهام ،عىل
النحو الوارد يف املرفق ا ألول للوثيقة  CWS/7/27وطلبت من ا ألمانة حتديث قامئة املهام هبدف اإدراج التفاقات اليت
توصلت اإلهيا جلنة املعايري يف دورهتا السابعة (انظر الفقرات من  213اإىل  217من الوثيقة  .)CWS/7/29واستناد ًا اإىل
التفاقات ،أأعدت ا ألمانة قامئة همام معدةل جديدة يك تنظر فهيا جلنة املعايري ،وترد يف مرفق هذه الوثيقة.
 .2ويتضمن املرفق املعلومات التالية عن لك هممة عىل حدة :وصفها واملرشف علهيا أأو املرشف عىل فرقة العمل
والتدابري املقرر اختاذها واملالحظات والاقرتاحات لتنظر فهيا اللجنة وتوافق علهيا ،حسب الاقتضاء .وجيدر اذلكر بأأن
املعلومات عن بعض املهام الواردة يف املرفق قد حتتاج اإىل مراجعة وحتديث ملراعاة التفاقات اليت قد تتوصل اإلهيا اللجنة يف
هذه ادلورة .وس ينرش املكتب ادلويل اس تعراضا حمدّ اث لربانمج معل جلنة املعايري عىل موقع الويبو عىل الويب:
 https://www.wipo.int/cws/enبعد هذه ادلورة.

.3

إا ّن جلنة املعايري مدعوة ملا ييل:
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( أأ)
يف هذه الوثيقة؛

الإحاطة عل ًام ابملعلومات الواردة

والنظر يف قامئة املهام عىل
(ب)
النحو الوارد يف مرفق هذه الوثيقة وت أأييد ا ألمانة
توصل اإلهيا يف هذه
بش أأن اإدراج التفاقات ا ُمل ّ
ادلورة يف برانمج معل جلنة املعايري واس تعراض
برانمج معل جلنة املعايري املوصوف يف الفقرة 2
أأعاله.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

برانمج معل اللجنة املعنية مبعايري الويبو وقامئة هماهما
املهمة رمق 18
 .1الوصف:
حتديد جمالت توحيد املقاييس املرتبطة بتبادل البياانت القابةل للقراءة ألي ًا عىل أأساس املرشوعات اليت خططت لها
هيئات مثل املاكتب امخلسة ( )IP5وماكتب العالمات التجارية امخلسة ( ،)TM5ومنتدى ماكتب التصاممي
الصناعية امخلسة ( )ID5واملنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس ( )ISOواللجنة الكهروتقنية ادلولية ( )IECوالهيئات
ا ألخرى املشهورة املعنية بوضع معايري الصناعة.
 .2املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:
املكتب ادلويل
 .3التدابري املقرر اختاذها:
ينبغي للمكتب ادلويل أأن ينسق الإبالغ عن التطورات املتصةل بتوحيد املقاييس و /أأو يقدّ م الاقرتاحات اإىل اللجنة
املعنية مبعايري الويبو (اللجنة) حسب الرضورة.
 .4مالحظات:
(ج) تتسم املهمة رمق  18بطابعها الإعاليم واس مترار أأنشطهتا (انظر الفقرة  122من الوثيقة .)CWS/4BIS/16
(د) وعدّ لت اللجنة ،يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمدد ًا ،وصف املهمة رمق  18لإدراج مرجعني جديدين ،أأل وهام
ماكتب العالمات التجارية امخلسة ( )TM5ومنتدى ماكتب التصاممي الصناعية امخلسة (( )ID5انظر الفقرة
 112من الوثيقة .)CWS/4BIS/16
(ه) و أأنشأأت جلنة املعايري ،يف دورهتا اخلامسة ،هممة جديدة رمق  56تتعلق ابلتصالت بني ا ألهجزة.

املهمة رمق 23
.1

الوصف:
رصد اإدراج املعلومات عن دخول الطلبات ادلولية املنشورة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وعدم دخولها،
حسب احلال ،يف املرحةل الوطنية (ا إلقلميية) يف قواعد البياانت.

.2

املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:
املكتب ادلويل

.3

التدابري املقرر اختاذها:
( أأ) ُطلب من املكتب ادلويل تقدمي تقرير لك س نتني عن التقدم احملرز يف املهمة اإىل اجامتعات اللجنة.
وس يقدم تقرير جديد اإىل ادلورة السادسة للجنة (انظر الفقرة  113من الوثيقة .)CWS/4BIS/16
(ب)

.4

مالحظات:

( أأ) تتسم املهمة  23بطابعها الإعاليم وابس مترار أأنشطهتا (انظر الفقرة  122من الوثيقة .)CWS/4BIS/16
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.5

(ب) و أأحاطت اللجنة يف دورهتا السادسة علام ابلتقريرين املرحليني للمكتب ا ألورويب للرباءات واملكتب ادلويل.
ووافقت اللجنة أأيض ًا عىل وقف املهمة رمق  23يف عام ( 2020انظر الفقرات من  179اإىل  182من الوثيقة
.)CWS/6/34
اقرتاح:
نظرا حلاةل الصحة العامة ،س يقدم هذا التقرير يف ادلورة التاسعة للجنة املعايري يف عام  ،2021مبا يف ذكل اقرتاح وقف
ً
املهمة رمق  23عىل النحو املتفق عليه يف ادلورة السادسة للجنة املعايري.

املهمة رمق 24
.1

الوصف:
مجع التقارير التقنية الس نوية بشأأن أأنشطة أأعضاء اللجنة يف جمال املعلومات املتعلقة ابلرباءات والعالمات التجارية
والتصاممي الصناعية ونرشها (التقرير التقين الس نوي بشأأن املعلومات املتعلقة ابلرباءات ،والتقرير التقين الس نوي
بشأأن العالمات التجارية ،والتقرير التقين الس نوي بشأأن التصاممي الصناعية).

.2

املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:
املكتب ادلويل

.3

التدابري املقرر اختاذها:
( أأ)

(ب)
(ج)
(د)

.4

ينبغي للمكتب ادلويل أأن جيمع س نواي املعلومات اليت تعدها ماكتب امللكية الفكرية بشأأن أأنشطهتا يف جمال
املعلومات املتعلقة ابلرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية و أأن يعمل بعد ذكل عىل نرش التقارير
التقنية الس نوية عىل موقع الوييك اخلاص ابلتقارير التقنية الس نوية.
وينبغي للمكتب ادلويل أأن جيمع اإحصاءات عن التقارير التقنية الس نوية املقدمة و أأن يقدهما مضن تقرير اإىل
جلنة املعايري يف دورهتا الثامنة.
وتشجع ماكتب امللكية الفكرية عىل تقدمي البياانت اخلاصة مباكتهبا ،حىت وإان مل تُقدم سوى رابط يُفيض اإىل
ماكن وجود هذه البياانت عىل مواقعها الإلكرتونية.
ويتعني عىل املكتب ادلويل اإعداد اقرتاح لتحسني التقارير التقنية الس نوية لدلورة الثامنة للجنة املعايري،
واس تخدام قناة التقارير التقنية الس نوية مجلع البياانت من ماكتب امللكية الفكرية .وجيب أأن تبد أأ املدخالت
مبراجعة أأهداف التقارير التقنية الس نوية مث الانتقال اإىل اإدخال تعديالت عىل الاس تبيان مبا يامتىش مع
ا ألهداف احملدثة.

مالحظات:

( أأ) تتسم املهمة  24بطابعها الإعاليم وابس مترار أأنشطهتا (انظر الفقرة  122من الوثيقة .)CWS/4BIS/16
(ب) ووافقت اللجنة يف دورهتا ا ألوىل عىل الصيغة املعدّ ةل للمحتوايت املوىص هبا ألغراض التقارير التقنية الس نوية
بشأأن ا ألنشطة يف جمال املعلومات املتعلقة ابلرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية كام يه ورادة يف
املرفقات ا ألول والثاين والثالث للوثيقة  CWS/1/8عىل التوايل .واس تخدمت الصيغة املع ّدةل للمحتوايت
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(ج)
(د)

(ه)
(و)
(ز)
.5

املذكورة منذ س نة  ( 2014أأي منذ التقارير التقنية الس نوية( .)2013/انظر الفقرات من  47اإىل  49من
الوثيقة .)CWS/1/10
و أأحاطت اللجنة علامً ،يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمدد ًا ،ابلتقرير الشفهيي بشأأن التقارير التقنية الس نوية املقدمة
عن عام ( 2014انظر الفقرة  110من الوثيقة .)CWS/4BIS/16
وترد معلومات مفصةل عن التقارير التقنية الس نوية ونسخ جملموعة التقارير التقنية الس نوية اليت قدمهتا ماكتب
امللكية الصناعية يف شلك اإلكرتوين منذ س نة  1998اإىل غاية الآن عىل موقع الوييك اخلاص ابلتقارير التقنية
الس نوية عىل الرابط:
https://www3.wipo.int/confluence/display/ATR/Annual+Technical+Reports+Ho
me
و أأحاطت جلنة املعايري علام ،يف دورهتا اخلامسة ،ابإعداد تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ املهمة ( 24انظر
الوثيقة .)CWS/5/18
و أأحاطت اللجنة علامً ،يف دورهتا السادسة ،ابلتقرير الشفهيي عن التقدم احملرز يف تنفيذ املهمة ( 24انظر
الفقرتني  183و 184من الوثيقة .)CWS/6/34
وطلبت جلنة املعايري يف دورهتا السابعة أأن يقدم املكتب ادلويل اقرتا ًحا لتحسني التقارير التقنية الس نوية يف
ادلورة الثامنة (انظر الفقرات  205اإىل  208من الوثيقة .)CWS/7/29

اقرتاح

س يقدم املكتب ادلويل تقرير ًا مرحلي ًا شفو ًاي اإىل جلنة املعايري يف دورهتا الثامنة.

املهمة رمق 33
.1

الوصف:
مراجعة متواصةل ملعايري الويبو.

.2

املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:
املكتب ادلويل .وستنظر جلنة املعايري يف تعيني مرشفني أآخرين بناء عىل طلبات حمدَّدة ملراجعة املعايري.

.3

التدابري املقرر اختاذها:

.4

املالحظات:

تعترب مراجعة املعايري نشاطا مس مترا .ومن أأجل ترسيع معلية مراجعة املعايري ،ميكن ل ألمانة أأن حتيل الطلبات الواردة
ملراجعة املعايري مبارشة اإىل املرشف عىل فرقة معل قامئة أأو أأن تقدم الطلب مس بقا لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا
املقبةل .ويف احلاةل ا ألخرية ،س يكون ابإماكن اللجنة اختاذ قرار اإما ابعامتد املراجعة املطلوبة أأو اس تحداث هممة جديدة
أأو القيام مبا تراه مناس با .وس تخطر ا ألمانة اللجنة بأأي طلب مراجعة حيال مبارشة اإىل فرقة معل يف دورة اللجنة
املقبةل .وإاذا اكن من الرضوري اإحاةل طلب خاص ملراجعة معيار معني مبارشة اإىل مرشف عىل فرقة معل قامئة،
فستبد أأ الفرقة يف العمل فورا اإن أأمكن وإال فس يحيل املرشف عىل الفرقة الطلب اإىل اللجنة لتنظر فيه يف دورهتا
املقبةل( .انظر الوثيقة  CWS/1/9والفقرة  53من الوثيقة .)CWS/1/10
( أأ) تتسم هذه املهمة بطابعها الإعاليم وابس مترار أأنشطهتا (انظر الفقرة  122من الوثيقة .)CWS/4BIS/16
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(ب)

(ج)
(د)
(ه)

(و)

و أأحاطت اللجنة علام يف دورهتا الثالثة بأأ ّن الفقرة الثانية من التعريف املُراجع ملصطلح "شهادة امحلاية التمكيلية"
يف مرسد املصطلحات املتعلقة مبعلومات وواثئق امللكية الصناعية (املرسد) املنشور يف اجلزء  1.8من دليل
الويبو ،واليت تتناول متديد شهادة امحلاية التمكيلية ابلنس بة للمنتجات ادلوائية املس تخدمة يف طب ا ألطفال،
ميكن توس يع نطاقها يف مراجعة قادمة للمعيار  ST.9اإذا دعت الرضورة اإىل ذكل ( .أأنظر الفقرة  28من الوثيقة
.)CWS/3/14
وعىل أأساس اقرتاح بشأأن شهادات امحلاية التمكيلية قدمه املكتب ا ألملاين للرباءات ،اعمتدت اللجنة يف دورهتا
الثالثة مراجعة ملعيار الويبو  ST.9ووافقت عىل مراجعة تعريف مصطلح "شهادة امحلاية التمكيلية" يف
املرسد( .انظر الوثيقة  ،CWS/3/3والفقرات من  23اإىل  27من الوثيقة .)CWS/3/14
ووافقت اللجنة ،يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمدد ًا ،عىل مراجعة معيار الويبو ( ST.60انظر الفقرات من 60
اإىل  65يف الوثيقة .)CWS/4BIS/16
ونظرت اللجنة ،يف درهتا الساسة ،يف اقرتاح مراجعة معيار الويبو ST.60؛ ويف تقرير عن أأنساق التوارخي
ّ
املوىص هبا يف معايري الويبو قدمه املكتب ادلويل (انظر الوثيقة  .)CWS/6/21ووافقت اللجنة عىل املراجعة
املقرتحة ملعيار الويبو  ST.60واتفقت عىل ترك أأنساق التوارخي عىل حالها (انظر الفقرات من  129اإىل 130
ومن  133اإىل  135من الوثيقة .)CWS/6/34
ونظرت اللجنة ،يف دورهتا السابعة ،يف اقرتاح بفصل رمز  551عن معيار الويبو  ST.60و أأحالت املسأأةل مرة
أأخرى اإىل فرقة العمل املعنية بتوحيد العالمات التجارية ملزيد من ادلراسة (انظر الفقرات  161اإىل  162من
الوثيقةCWS/7/29).

املهمة رمق 3/33
.4

الوصف:
مراجعة متواصةل ملعيار الويبو.ST.3

.4

املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:
املكتب ادلويل.

.4

التدابري املقرر اختاذها:

.4

املالحظات:

( أأ) تعترب مراجعة املعيار  ST.3نشاطا مس مترا .ومن أأجل ترسيع املراجعة ،ينبغي للمكتب ادلويل أأن يتبع الإجراء
احملدد اذلي اعمتده الفريق العامل املعين ابملعايري والواثئق يف اجامتعه احلادي عرش (انظر الفقرة  35من الوثيقة
.)SCIT/SDWG/11/14
( أأ) تتسم املهمة رمق  3/33بطابعها الإعاليم وابس مترار أأنشطهتا (انظر الفقرة  122من الوثيقة
.)CWS/4BIS/16
(ب) وعىل أأساس التغيري يف منصة التصفح الش بيك للمنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس ( )ISOاذلي نرشته واكةل
صيانة املعيار ادلويل ّ ،ISO 3166غري املكتب ادلويل امس البدل  Cape Verdeاإىل Cabo Verde
(الامس الإنلكزيي) و Cap-Vertاإىل ( Cabo Verdeالامس الفرنيس) يف املرفق أألف ملعيار الويبو ،ST.3

CWS/8/12
Annex
5

(ج)

(د)
(ه)
(و)

وبقي الرمز املكون من حرفني " "CVوالامس الاس باين ( )Cabo Verdeدون تغيري .و أأبلغ املكتب ادلويل
ماكتب امللكية الفكرية و أأعضاء اللجنة ابلتغيريات يف  5مارس .2014
ووافقت اللجنة ،يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمدد ًا ،عىل تعديل املعيار  ST.3ابإضافة الرمز اجلديد املكون من
حرفني " ،"XXو أأحاطت علامً بتعديل املعيار  ST.3عن طريق اإضافة الرمز اجلديد املكون من حرفني
" "XVلمتثيل معهد فيسغراد للرباءات وتغيري امس مكتب مواءمة السوق ادلاخلية ( )OHIMليصبح مكتب
الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية (( )EUIPOانظر الفقرات من  94اإىل  98من الوثيقة
.)CWS/4BIS/16
و أأحاطت اللجنة علامً ،يف دورهتا السادسة ،ابملعلومات املتعلقة بتعديل املعيار ( ST.3انظر الوثيقة
.)CWS/6/5
ويف عام  ،2019أأعد املكتب ادلويل مرشوع تعديل ملعيار الويبو  ST.3و ّمعمه ،و أأدرج فيه الرمز املكون من
حرفني "ِ "EUبغرض التشاور وفقًا ل إالجراء املتبع للمراجعة .ووافقت جلنة املعايري عىل املراجعة يف دورهتا
السابعة.
ووافقت جلنة املعايري يف دورهتا السابعة عىل مواءمة معيار الويبو  ST.3مع قاعدة بياانت مصطلحات ا ألمم
املتحدة ( ،)UNTERMمع اس تثناءات بس يطة تستند اإىل املامرسات املتبعة يف املكتب ادلويل .ووافقت
اللجنة أأيضا عىل تعديل الإجراء املبسط ملراجعة معيار الويبو ( ST.3انظر الفقرات  13اإىل  18من الوثيقة
.)CWS/7/29

املهمة رمق 38
.1

الوصف:
ضامن مراجعة وحتديث متواصلني ملعيار الويبو .ST.36

.2

املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:
املكتب ادلويل

.3

التدابري املقرر اختاذها:
( أأ) تتسم املهمة بطابعها املتواصل (انظر الفقرة  191من الوثيقة .)CWS/6/34
(ب) وس يخطر املرشف عىل فرقة العمل اللجنة يف دورهتا املقبةل بأأي مراجعة ملعيار الويبو  ST.36تعمتدها فرقة
العمل (انظر الفقرة (4أأ) أأدانه).

.4

املالحظات:
( أأ)
(ب)
(ج)
(د)

تتطلب احملافظة املتواصةل عىل معيار الويبو  ST.36ما ييل:
س يحال أأي اقرتاح مبراجعة معيار الويبو  ST.36يقدم اإىل ا ألمانة مبارشة اإىل فرقة العمل املعنية هبذا املعيار
لتنظر فيه وتوافق عليه؛
وس تكون فرقة العمل املعنية ابملعيار  ST.36خموةل مؤقتا لعامتد مراجعات هذا املعيار؛
وس يحال أأي اقرتاح مبراجعة معيار الويبو  ST.36اإىل اللجنة لتنظر فيه اإذا أأصبحت املراجعة املقرتحة موضع
جدل ،أأي اإذا تعذر التوصل اإىل اإجامع بني أأعضاء فرقة العمل املعنية ابملعيار؛
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(ه) وس يخطر املرشف عىل فرقة العمل املعنية ابملعيار  ST.36اللجنة بأأية مراجعة للمعيار تعمتدها فرقة العمل يف
ادلورة املقبةل للجنة( .انظر الفقرتني  58و 60من الوثيقة  ،SCIT/SDWG/8/14والفقرتني  52و 53من
الوثيقة  CWS/1/10والفقرتني  73و 74من الوثيقة .)CWS/3/14
(و) ووافقت اللجنة يف دورهتا الثانية عىل خريطة الطريق لتطوير معايري الويبو اليت تتناول لغة الرتمزي املوسعة
( .XMLانظر الوثيقة  CWS/2/4والفقرات من  17اإىل  19من الوثيقة .)CWS/2/14

املهمة رمق 39
.1

الوصف:

.2

ضامن املراجعات والتحديثات الرضورية ملعيار الويبو .ST.66
املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:
املكتب ادلويل بتعاون مع مكتب الاحتاد الاورويب للملكية الفكرية (.)EUIPO

.3

التدابري املقرر اختاذها:

.4

( أأ) تتسم املهمة بطابعها املتواصل (انظر الفقرة  191من الوثيقة .)CWS/6/34
(ب) وس يخطر املرشف عىل فرقة العمل اللجنة يف دورهتا املقبةل بأأي مراجعة ملعيار الويبو  ST.66تعمتدها فرقة
العمل( .انظر الفقرة (4أأ) أأدانه).
مالحظات:
( أأ) تتطلب احملافظة املتواصةل عىل معيار الويبو  ST.66ما ييل:
" "1عند تقدمي أأي اقرتاح بشأأن مراجعة معيار الويبو  ST.66اإىل ا ألمانة فاإنه حيال مبارشة اإىل فرقة العمل
املعنية ابملعيار  ST.66لتنظر فيه وتوافق عليه؛
" "2وتكون فرقة العمل املعنية ابملعيار  ST.66خموةل مؤقتا لعامتد مراجعات معيار الويبو ST.66؛
" "3وحيال أأي اقرتاح مبراجعة معيار الويبو  ST.66اإىل اللجنة لتنظر فيه اإذا أأصبحت املراجعة املقرتحة
موضع جدل ،أأي اإذا تعذر التوصل اإىل اإجامع بني أأعضاء فرقة العمل املعنية ابملعيار ST.66؛
" "4وخيطر رئيس فرقة العمل املعنية ابملعيار  ST.66اللجنة بأأية مراجعة ملعيار الويبو  ST.66تعمتدها فرقة
العمل يف ادلورة املقبةل للجنة( .انظر الفقرة  56من الوثيقة  SCIT/SDWG/8/14والفقرتني 52
و 53من الوثيقة  CWS/1/10والفقرتني  73و 74من الوثيقة .)CWS/3/14
( أأ) ووافقت اللجنة يف دورهتا الثانية عىل خريطة الطريق لتطوير معايري الويبو اليت تتناول لغة الرتمزي املوسعة
( .XMLانظر الوثيقة  CWS/2/4والفقرات من  17اإىل  19من الوثيقة .)CWS/2/14
(ب) و أأحاطت اللجنة علام يف دورهتا الثالثة ابلتقرير املرحيل اذلي أأعده املرشف عىل فرقة العمل بشأأن مراجعة
معيار الويبو  ST.66واملناقشة حول اقرتاح املراجعة رمق ( .ST.66/2013/001/Rev.1انظر الوثيقة
 CWS/3/9والفقرة  63من الوثيقة .)CWS/3/14

املهمة رمق 41
.1

الوصف:
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ضامن املراجعات والتحديثات الرضورية ملعيار الويبو.ST.96
.2

املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:
املكتب ادلويل

.3

الإجراءات املقرر اختاذها:
( أأ)
(ب)

(ج)
(د)

(ه)
(و)
(ز)
(ح)
.4

تتسم املهمة بطبيعهتا املتواصةل (انظر الفقرة  191من الوثيقة .)CWS/6/34
وس تطور فرقة العمل عنارص خمطط لغة الرتمزي املوسعة ( )XMLملصنفات حق املؤلف اليتمية الرضورية
والبياانت اجلغرافية وبياانت الوضع القانوين للرباءات من بني مجةل أأمور وتدرهجا يف معيار الويبو  ST.96مع
مراعاة الواثئق املقرتحة املقدمة يف مرافق الوثيقة  CWS/6/10و.CWS/7/3 Rev
وستس تعرض فرقة العمل عنارص معيار  ST.96مبقارنهتا مع عنارص  XMLاملقابةل ملعايري  XMLا ألقدم :
ST.36و  ST.66و  ST.86لتحديد أأ ٍّ ّي من عنارص معيار ST.96جيب أأن تكون اإلزامية.
وس تقرر فرقة العمل ما اإذا اكنت عنارص خمطط  XMLملعيار معني تشري اإىل املعيار  ST.96جيب أأن تكون
موجودة يف املعيار  ST.96أأو املعيار املشار اإليه ،مثل  ST.37ورفع قراراهتا والتغيريات املزمع اإدخالها عىل
املعيار ST.96وغريه من معايري الويبو اليت تس تخدم لغة  XMLاإىل جلنة املعايري يف دورهتا الثامنة.
وس تنشئ فرقة العمل منتدى للمطورين اجلدد حبيث ميكن للمطورين اذلين يعملون مع ماكتب امللكية الفكرية
تقدمي تعليقات مبارشة بشأأن معايري الويبو ذات الصةل.
مركزاي لس تضافة معليات التنفيذ اخلاصة ابملكتب املعين ابملعيار .ST.96
وس ينشئ املكتب ادلويل مس تودعًا ً
وسينظم املكتب ادلويل اجامتعات شهرية منتظمة لفريق معل  XML4IPيف اليوم والوقت الذلين يتفق علهيام
ا ألعضاء.
وس يخطر املرشف عىل فرقة العمل اللجن َة يف دورهتا الثامنة بأأي مراجعة ملعيار الويبو  ST.96تعمتدها فرقة
العمل.

مالحظات:
( أأ) تتطلب احملافظة املتواصةل عىل معيار الويبو  ST.96ما ييل:
" "1اقرتاح بشأأن مراجعة معيار الويبو  ST.96اإىل ا ألمانة فاإنه حيال مبارشة اإىل فرقة العمل XML4IP
لتنظر فيه وتوافق عليه؛
" "2وتكون فرقة العمل  XML4IPخموةل مؤقتا لعامتد مراجعات معيار الويبو ST.96؛
" "3وحيال أأي اقرتاح مبراجعة معيار الويبو  ST.96اإىل اللجنة لتنظر فيه اإذا أأصبحت املراجعة املقرتحة
موضع جدل ،أأي اإذا تعذر التوصل اإىل اإجامع بني أأعضاء فرقة العمل XML4IP؛
" "4وخيطر رئيس فرقة العمل  XML4IPاللجنة بأأية مراجعة ملعيار الويبو  ST.96تعمتدها فرقة العمل يف
أأول دورة للجنة( .انظر الفقرة  24من الوثيقة .)CWS/2/14
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(ب)
(ج)

(د)

(ه)

(و)

(ز)

(ح)

ووافقت اللجنة يف دورهتا الثانية عىل خريطة الطريق لتطوير معايري الويبو اليت تتناول لغة الرتمزي املوسعة
( .XMLانظر الوثيقة  CWS/2/3والفقرات من  17اإىل  19من الوثيقة .)CWS/2/14
واعمتدت اللجنة يف دورهتا الثانية املعيار اجلديد  ST.96املعنون "توصية بشأأن معاجلة املعلومات املتعلقة
ابمللكية الصناعية ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة  "XMLومرفقاته من ا ألول اإىل الرابع ،واتفقت عىل اإعادة
صياغة املهمة  41كام هو وارد يف الفقرة  1أأعاله( .انظر الفقرات من  20اإىل  23من الوثيقة .)CWS/2/14
و أأحاطت اللجنة علام يف دورهتا الثالثة بنتاجئ معل فرقة العمل  XML4IPوتقرير املرشف عىل فرقة العمل.
و أأحاطت اللجنة علام بشلك خاص بأأن فرقة العمل  XML4IPاعزتمت أأن تقدم ،يف تكل ادلورة ،اقرتاحني
بشأأن املرفقني اخلامس والسادس يستندان اإىل النسخة  1.0من خمطط لغة الرتمزي املوسعة للمعيار ،ST.96
اليت اع ُتمدت يف ادلورة الثانية للجنة .غري أأ ّن فرقة العمل وافقت ،ابلنظر اإىل املناقشات اجلارية بشأأن مراجعة
خمطط لغة الرتمزي املوسعة واحامتل اإدخال تغيريات كبرية عليه ،عىل اإعداد املرفقني استنادا اإىل النسخة التالية
من اخملطط بدل من النسخة  .1.0وبناء عليه س يعمتد اس تكامل املرفقني عىل مدى التقدم احملرز يف مراجعة
خمطط لغة الرتمزي املوسعة ،وعىل املوارد املتوافرة يف املاكتب ا ألعضاء يف فرقة العمل ويف املكتب ادلويل.
(انظر الفقرة  22من الوثيقة  ،CWS/2/14والفقرة  3من الوثيقة  ،CWS/3/5والفقرة  42من الوثيقة
.)CWS/3/14
ووافقت اللجنة يف دورهتا الثالثة عىل مواصةل العمل عىل ختطيط أأدوات وتطويرها لإجراء حتويل ثنايئ الاجتاه
بني املعايري  ST.96و ST.36و ST.66أأو  .ST.86وينبغي ،يف مرحةل أأوىل ،أأن تتوىل فرقة العمل
 XML4IPهذا العمل اإىل جانب فرق العمل املعنية ابملعايري  ST.36و ST.66و .ST.86وينبغي أأن ميكل
املكتب ادلويل تكل ا ألدوات ويتوىل صيانهتا مبساعدة فرقة العمل  XML4IPوفرق العمل املعنية ابملعايري
 ST.36و ST.66و .ST.86ورحبت اللجنة ابلرتتيب اذلي اقرتحه وفد الولايت املتحدة للمساعدة عىل وضع
أأدوات التحويل الثنايئ الاجتاه .ووافقت أأيضا عىل النظر جمددا يف ذكل الرتتيب يف دورهتا املقبةل( .انظر
الفقرة  43من الوثيقة .)CWS/3/14
وخبصوص ما جاء يف الفقرتني  18و 19من الوثيقة  ،CWS/3/5اتفقت اللجنة يف دورهتا الثالثة عىل عدم
اإعادة تنظمي فرق العمل املعنية بلغة الرتمزي املوسعة يف الوقت احلايل( .انظر الفقرة  45من الوثيقة
.)CWS/3/14
و أأحاطت اللجنة علامً ،يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمدد ًا ،ابلتقارير املرحلية املقدمة من املرشف عىل فرقة معل
( XML4IPانظر الوثيقتني  CWS/4/6و ،)CWS/4BIS/4واعمتدت املرفقني اجلديدين اخلامس
والسادس .ووافقت اللجنة أأيض ًا عىل تعديل املهمة رمق  41لتكون صياغهتا كام ييل" :املهمة رمق  :41التأأكد من
اإجراء املراجعات والتحديثات الالزمة ملعيار الويبو  ."ST.96وأأس ندت اللجنة املهمة املنقحة رمق  41اإىل فرقة
معل ( .XML4IPانظر الفقرات من  99اإىل  103من الوثيقة ).CWS/4BIS/16
أأحاطت اللجنة علامً ،يف دورهتا اخلامسة ،ابلتقارير املرحلية املقدمة من املرشف عىل فرقة معل XML4IP
(انظر الوثيقة.)CWS/5/5 :
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(ط) ووافقت جلنة املعايري ،يف دورهتا السادسة ،عىل موعدي اإصدار اثبتني هام  1أأبريل أأو  1أأكتوبر أأو لكهيام .كام
أأحاطت اللجنة علامً بأأن مجهورية كوراي ستس تضيف اجامتع فرقة معل  XML4IPيف س يول ،جبمهورية كوراي
يف عام ( 2019انظر الفقرات من  52اإىل  54من الوثيقة .)CWS/6/34
(ي) ويف دورهتا السابعة ،وافقت جلنة املعايري عىل اس تخدام مس تودع مركزي خملططات  ST.96اخملصصة ملاكتب
امللكية الفكرية ومنتدى خاريج للمطورين .كام أأعادت جلنة املعايري اإس ناد املهمة رمق  63اإىل فرقة العمل
املعنية ابلتحول الرمقي (انظر الفقرات من  23اإىل  40من الوثيقة .)CWS/7/29
.5

اقرتاح:

تضم الوثيقة  CWS/8/14تقرير ًا مرحلي ًا عن هذه املهمة ،مبا يف ذكل اإصدار النسختني  3.2و  4.0من املعيار
 ، ST.96وإاضافة البياانت اجلغرافية وخمططات حق املؤلف ،وخطة لتطوير عنارص  XMLلبياانت الوضع القانوين
بناء عىل معايري الويبو ذات الصةل.
للعالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعيةً ،

املهمة رمق 42
.1

الوصف:
اإجراء املراجعات والتحديثات الرضورية ملعيار الويبو .ST.86

.2

املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:
املكتب ادلويل

.3

التدابري املقرر اختاذها:
( أأ) تتسم املهمة بطابعها املتواصل (انظر الفقرة  191من الوثيقة .)CWS/6/34
(ب) وس يخطر املرشف عىل فرقة العمل اللجنة يف دورهتا املقبةل بأأي مراجعة ملعيار الويبو  ST.86تعمتدها فرقة
العمل( .انظر الفقرة (4أأ) أأدانه)

.4

مالحظات:
( أأ)
""2
""3
""4
""5

تتطلب احملافظة املتواصةل عىل معيار الويبو  ST. 86ما ييل:
عند تقدمي أأي اقرتاح مبراجعة معيار الويبو  ST.86اإىل ا ألمانة فاإنه س يحال مبارشة اإىل فرقة العمل املعنية هبذا
املعيار لتنظر فيه وتوافق عليه؛
وس تكون فرقة العمل املعنية ابملعيار  ST.86خموةل مؤقتا لعامتد مراجعات هذا املعيار؛
وس يحال أأي اقرتاح مبراجعة معيار الويبو  ST.86اإىل اللجنة لتنظر فيه اإذا أأصبحت املراجعة املقرتحة موضع
جدل ،أأي اإذا تعذر التوصل اإىل اإجامع بني أأعضاء فرقة العمل املعنية ابملعيار؛
وس يخطر املرشف عىل فرقة العمل املعنية ابملعيار  ST.86اللجنة بأأية مراجعة للمعيار تعمتدها فرقة العمل يف
ادلورة املقبةل للجنة( .انظر الفقرة  50من الوثيقة  ،SCIT/SDWG/9/12والفقرتني  52و 53من الوثيقة
 CWS/1/10والفقرتني  73و 74من الوثيقة .)CWS/3/14
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" "6و أأحاطت اللجنة يف دورهتا الثالثة علام ابلتقرير الشفهيي للمرشف عىل فرقة العمل بشأأن مراجعة معيار الويبو
 ST.86واملناقشة حول اقرتاح املراجعة رمق ( .ST.86/2013/001انظر الفقرة  64من الوثيقة
.)CWS/3/14

املهمة رمق 43
.1

الوصف:
اإعداد مبادئ توجهيية لتنفّذها ماكتب امللكية الصناعية فامي خيص ترقمي الفقرات والفقرات الطويةل وعرض واثئق
الرباءات بشلك منسق.

.2

املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:

.3

مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية.
التدابري املقرر اختاذها:
عُلق تنفيذ املهمة رمق .43

.4

مالحظات:
( أأ) طلب الفريق العامل املعين ابملعايري والواثئق يف دورته التاسعة من فرقة العمل املعنية ابملعيار ST.36
اس تعراض النقاط اليت طرحهتا فرقة العمل املعنية مبامرسات الاستشهاد يف الفقرة  12من الوثيقة
 .SCIT/SDWG/9/3وبعد النظر يف اس تعراض فرقة العمل املعنية ابملعيار  ST.36لتوصيات فرقة العمل
املعنية مبامرسات الاستشهاد الواردة يف مرفق الوثيقة  ،SCIT/SDWG/11/6اتفق الفريق العامل املعين
ابملعايري والواثئق يف دورته احلادية عرشة عىل وضع مبادئ توجهيية لتحديد ا ألجزاء اخملتلفة لواثئق الرباءات
بصورة موحدة عرب منصات النرش اخملتلفة واتفق عىل اس تحداث املهمة( .انظر الفقرة  35من الوثيقة
 SCIT/SDWG/9/12والفقرات من  45اإىل  47من الوثيقة .)SCIT/SDWG/11/14
(ب) ويف نومفرب  ،2009قدم املكتب ا ألورويب للرباءات واملكتب الياابين للرباءات ومكتب الولايت املتحدة
للرباءات والعالمات التجارية الاقرتاح ( PFR ST.36/2009/007التصويبات والتغيريات يف واثئق
الرباءات) ملراجعة املعيار  ST.36اذلي تناقشه حاليا فرقة العمل املعنية به .وبعض جوانب هذه املهمة اجلديدة
تش به كثريا بعض املسائل اليت طرحهتا فرقة العمل املعنية ابملعيار  ST.36أأثناء مناقشة الاقرتاح PFR
( ST.36/2009/007عند اإعداد هذه الوثيقة ،حال انعدام توافق الآراء دون تقدم املناقشات ،انظر الفقرة 5
من الوثيقة  .)CWS/1/6وتدور كذكل املناقشات حول ترقمي الفقرات اذلي يطرح مسائل بشأأن معاجلة
التعديالت وطريقة الرتقمي املفضةل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (عىل سبيل املثال ،يف الاجامتع
السابع عرش ل إالدارات ادلولية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات املنعقد يف فرباير 2010؛ انظر الوثيقتني
 PCT/MIA/17/9و  PCT/MIA/17/11والفقرات من  83اإىل  88من الوثيقة
 )PCT/MIA/17/12ويف اإطار التعاون الثاليث/املاكتب امخلسة للملكية الفكرية.
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(ج) وابلنظر اإىل الفقرة (4ب) أأعاله ،تشاورت ا ألمانة مع املكتبني الذلين أأبداي اهامتما أأكرب ابملهمة ،أأي املكتب
ا ألورويب للرباءات ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ،واعتربت أأن الوقت مبكر لإنشاء
فرقة معل تتوىل هذه املهمة ألن املناقشات حول القضااي املطروحة مل حترز بعد تقدما اكفيا يف املاكتب .ولهذا،
مفن املس تحسن اإعطاء مزيد من الوقت للماكتب امخلسة للتوصل اإىل اتفاق بشأأن تنس يق رشوطها خبصوص
تعديل الفقرات وترقميها .وينبغي انتظار ظهور تطورات أأخرى خبصوص القضااي املتعلقة ابلفقرات يف واثئق
الرباءات يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات قبل الرشوع يف تنفيذ هذه املهمة.
(د) واتفقت اللجنة يف دورهتا ا ألوىل عىل تعليق املهمة رمق  43رهنا ابس تعراض ما حترزه املاكتب امخلسة للملكية
الفكرية من تقدم يف تنس يق الرشوط املتعلقة ابلقضااي املذكورة يف وصف املهمة ويف ضوء مس تجدات
املناقشات يف هذا اجملال بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (انظر الفقرتني  52و 53من الوثيقة
 CWS/1/10والفقرتني  73و 74من الوثيقة .)CWS/3/14
(ه) واتفقت اللجنة ،يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمدد ًا ،عىل الإبقاء عىل املهمة رمق  43يف قامئة همام اللجنة ملناقش هتا
يف املس تقبل مع مراعاة اقرتاح ا ألمانة بشأأن ما اإذا اكن ينبغي حذف املهمة رمق  43من قامئة همام اللجنة أأو
اإحياء النقاش بشأأهنا (انظر الفقرتني  116و 117من الوثيقة .)CWS/4BIS/16

املهمة رمق 44
 .1الوصف:
دمع املكتب ادلويل عن طريق توفري متطلبات املس تخدمني وتعليقاهتم بشأأن الربانمج احلاسويب للصياغة والتثبت وفقا
للمعيار ST.26؛ ودمع املكتب ادلويل يف املراجعة الالحقة للتعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛ وإاعداد
املراجعات الالزمة ملعيار الويبو  ST.26بناء عىل طلب اللجنة.
.2

املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:
املكتب ا ألورويب للرباءات

.3

التدابري املقرر اختاذها:
( أأ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)

س يعرض تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ املهمة ليك تنظر فيه اللجنة يف دورهتا الثامنة.
وس تصنف فرقة العمل  51معرفا للنصوص احلرة يف املرفق ا ألول للمعيار  ST.26عىل أأهنا اإما غري مرتبطة
ابللغة أأو مرتبطة ابللغة ،وس تقوم ابإعداد مسودة للمرفق ا ألول اجلديد يف الربع الثالث من عام .2019
وس تقدم فرقة العمل املرشوع الهنايئ للمرفق ا ألول املنقح للنظر فيه يف ادلورة الثامنة للجنة املعايري.
وس يصدر املكتب ادلويل تعماميً يف عام  2019يدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية اإىل تقدمي خطط التنفيذ
اخلاصة هبا لالنتقال اإىل معيار الويبو .ST.26
وس يدعو املكتب ادلويل ماكتب امللكية الفكرية واملس تخدمني اإىل جتربة الإصدار الرمسي ألداة تسلسل الويبو
يف النصف الثاين من عام  2019وتقدمي التعليقات.
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.4

مالحظات:
( أأ)

(ب)

(ج)

(د)
(ه)
(و)

.5

اس تحدثت اللجنة املهمة رمق  44يف دورهتا ا ألوىل .و أأنشأأت اللجنة أأيضا فرقة معل (فرقة العمل املعنية بقوامئ
التسلسل) لتتوىل هذه املهمة .وطلبت اللجنة من فرقة العمل التنس يق مع الهيئة املعنية ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات فامي خيص الوقع احملمتل ذلكل املعيار عىل املرفق "جمي" من التعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات( .انظر الفقرات من  27اإىل  30من الوثيقة .)CWS/1/10
و أأحاطت اللجنة علام يف دورهتا الثالثة ابلتقرير املرحيل اذلي أأعده املرشف عىل فرقة العمل املعنية بقوامئ
التسلسل ( ،)SEQLمبا يف ذكل خارطة طريق لإعداد املعيار اجلديد( .انظر الفقرات من  47اإىل  49من
الوثيقة .)CWS/3/14
و أأحاطت اللجنة علامً ،يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمدد ًا ،بتقرير مرحيل عن هذه املهمة ،ووافقت عىل معيار
الويبو اجلديد ( ST.26انظر الوثيقتني  CWS/4/7و .CWS/4/7 ADDوالفقرات من  49اإىل  53من
الوثيقة  .)CWS/4BIS/16كام أأحاطت اللجنة علامً بتقرير مرحيل أآخر عن هذه املهمة ،ونقّحت وصف
املهمة ،والمتست من فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل تقدمي اقرتاح بشأأن أأحاكم الانتقال من املعيار
 ST.25اإىل املعيار ( .ST.26انظر الفقرات من  82اإىل  84من الوثيقة ).CWS/4BIS/16
واعمتدت اللجنة ،يف دورهتا اخلامسة ،املعيار املنقح  ST.26ووافقت عىل أأحاكم الانتقال من املعيار ST.25
اإىل املعيار ( .ST.26انظر الفقرات من  39اإىل  45من الوثيقة .)CWS/5/22
واعمتدت اللجنة ،يف دورهتا السادسة ،املعيار املنقح ( ST.26انظر الفقرة  111من الوثيقة .)CWS/6/34
أأحاطت جلنة املعايري علام يف دورهتا السابعة بتصنيف معرفات النصوص احلرة اإىل فئتني اإما مرتبطة ابللغة أأو
غري مرتبطة ابللغة ،ووافقت عىل مراجعة معيار الويبو ( ST.26انظر الفقرات  130اإىل  133من الوثيقة
.)CWS/7/29

اقرتاح:
تضم الوثيقة  CWS/8/6اقرتاح اإجراء مراجعات للمعيار  ST.26كام تشري اإىل اقرتاح مشاركة ماكتب امللكية
الفكرية خطة التنفيذ اخلاصة هبا لالنتقال من املعيار  ST.25اإىل املعيار  ST.26مع املكتب ادلويل .وتشري الوثيقة
أأيضً ا اإىل أأن املكتب ادلويل تعزتم تقدمي دورات تدريبية عىل الإنرتنت بشأأن املعيار  ST.26وسلسةل الويبو.

املهمة رمق 47
.1

الوصف:
هتم مراجعة معياري الويبو  ST.27و  ST.87عند الاقتضاء؛ وإاعداد اقرتاح للوثيقة الإرشادية فامي
اإعداد اقرتاحات ّ
يتعلق ببياانت الوضع القانوين للتصاممي الصناعي؛ وإاعداد توصية بشأأن تبادل ماكتب امللكية الصناعية لبياانت الوضع
القانوين للعالمات التجارية والتصاممي الصناعية؛ ودمع فرقة معل  XML4IPلتطوير عنارص  XMLفامي يتعلق
لبياانت أأحداث الوضع القانوين.

.2

املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:
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املكتب ادلويل

.3

الإجراءات املقرر اختاذها:
( أأ)

(ب)
(ج)
(د)
.4

املفصةل أأو الوثيقة
س تعدّ فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين اقرتاحا ألي مراجعات مطلبوبة ل ألحداث ّ
الإرشادية خبصوص بياانت الوضع القانوين للرباءات يف معيار الويبو  ST.27وبياانت الوضع القانوين للتصاممي
الصناعية يف معيار الويبو. ST.87
س تعرض فرقة معل  XML4IPاملرشوع الهنايئ عن بياانت الوضع القانوين للرباءات  XMLيك تنظر فيه
جلنة املعايري خالل دورهتا الثامنة.
س تنرش ا ألمانة جداول الربط املوحد اليت قدمهتا ماكتب امللكية الفكرية عىل املوقع الش بيك للويبو ،مع مواصةل
اإصدار نسخ حمدثة حيث أأن املاكتب تقدم أأو تقوم مبراجعة بياانت الربط اخلاصة هبا.
ستبد أأ فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين ابإعطاء ا ألولوية لبياانت الوضع القانوين للعالمات التجارية.

مالحظات:
( أأ)
(ب)

(ج)
(د)
(ه)

(و)
(ز)

اس تحدثت جلنة املعايري املهمة رمق  47يف دورهتا الثالثة .و أأنشأأت أأيضا فرقة معل (فرقة العمل املعنية ابلوضع
القانوين) لتتوىل هذه املهمة( .انظر الفقرات من  52اإىل  54من الوثيقة .)CWS/3/14
واتفقت اللجنة أأيضا يف دورهتا الثالثة عىل أأن ّه ينبغي ،يف املرحةل ا ألوىل ،أأن تتوىل فرقة معل مس تقةل اإعداد
التوصيات ،ابلنظر اإىل لزوم أأن تكون التوصيات مس تقةل عن النسق اذلي سيُس تخدم .واستنادا اإىل نتيجة
تكل املناقشة ا ألولية ينبغي ،بعد ذكل ،دعوة فرق العمل املعنية بلغة الرتمزي املوسعة ( )XMLاإىل تطبيق
النتيجة بلغة الرتمزي املوسعة( .انظر الفقرات من  50اإىل  54من الوثيقة .)CWS/3/14
و أأحاطت اللجنة علامً ،يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمدد ًا ،بتقرير عن حاةل هذه املهمة قدمته فرقة العمل املعنية
ابلوضع القانوين (انظر الفقرات من  54اإىل  59من الوثيقة .)CWS/4BIS/16
و أأحاطت اللجنة علام ،يف دورهتا اخلامسة ،بتقرير عن حاةل هذه املهمة واعمتدت املعيار اجلديد ( ST.27انظر
الفقرات من  49اإىل  57من الوثيقة .)CWS/5/22
و أأحاطت اللجنة علام ،يف دورهتا السادسة ،بتقرير مرحيل عن هذه املهمة (انظر الوثيقة  .)CWS/6/11كام
اعمتدت اللجنة املعيار املنقح  ST.27ومعيار الويبو اجلديد  ST.87بشأأن بياانت الوضع القانوين للتصاممي
الصناعية (انظر الفقرات من  73اإىل  86ومن  93اإىل  103من الوثيقة .)CWS/6/34
و أأصدرت ا ألمانة يف عام  2019تعماميً تدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية اإىل تقيمي ممارساهتا التجارية و أأنظمة
املفصةل املؤقتة ملعيار الويبو .ST.87
تكنولوجيا املعلومات ومراجعة ا ألحداث ّ
واعمتدت اللجنة املعنية مبعايري الويبو يف دورهتا السابعة وثيقة اإرشادية جديدة للمعيار ST.27؛ وطلبت أأن
يبد أأ فريق معل املعين ابلوضع القانوين العمل ابإعطاء ا ألولوية ملعيار بياانت الوضع القانوين للعالمات التجارية؛
ووافقت عىل التنقيحات التوضيحية للمعيار ST.27؛ ووافق عىل نرش جداول الربط اخلاصة ابملعيار ST.87
(انظر الفقرات من  105اإىل  122من الوثيقة .)CWS/7/29
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.5

اقرتاح:
تضم الوثيقة  CWS/8/4اقرتاح معيار الويبو اجلديد  ST.61املتعلق ببياانت الوضع القانوين للعالمات التجارية.
وتضم الوثيقة  CWS/8/7اقرتاح اإجراء تنقيحات للمرفق الثاين للمعيار  ST.27من أأجل موامئته مع عنارص .XML
وحتتوي الوثيقة  CWS/8/19عىل تقرير مرحيل بشأأن ا ألعامل ا ألخرى يف اإطار هذه املهمة واقرتاح لتعديل وصف
املهمة رمق .47

املهمة رمق 49
 .1الوصف:
اإعداد توصية بشأأن الإدارة الإلكرتونية لعالمات احلركة أأو الوسائط املتعددة ل ُتعمتد معيار ًا من معايري الويبو.
.2

املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:

.3

املكتب ادلويل.
الإجراءات املقرر اختاذها:
س تقوم فرقة العمل ابإعداد تقرير عن التقدم احملرز يف املهمة  49ليك تنظر فيه جلنة املعايري يف دورهتا الثامنة.

.4

مالحظات:
( أأ)
(ب)

(ج)

(د)
(ه)

اس تحدثت جلنة املعايري املهمة رمق  49يف دورهتا الثالثة .و أأنشأأت اللجنة أأيضا فرقة معل (فرقة العمل املعنية
بتوحيد العالمات التجارية) لتتوىل هذه املهمة( .انظر الفقرتني  60و 61من الوثيقة .)CWS/3/14
أأحاطت اللجنة علام يف دورهتا الثالثة بنتاجئ ادلراسة الاس تقصائية الواردة يف مرفق الوثيقة  ،CWS/3/8مبا
يف ذكل قامئة السامت الثنيت عرشة املرحشة اليت اقرتحهتا ما يعرف سابقا بفرقة العمل املعنية مبعايري العالمات
التجارية لوضع معايري اإضافية بشأأهنا .واتفقت اللجنة عىل اختيار السمتني املرحشتني ا ألوليني من القامئة املذكورة
لوضع معايري بشأأهنام وهام:
" "1توصية بشأأن الإدارة الإلكرتونية للعالمات الصوتية.
" "2وتوصية بشأأن الإدارة الإلكرتونية لعالمات احلركة أأو الوسائط املتعددة.
واتفقت اللجنة كذكل عىل تعليق العمل اخلاص بوضع معايري مناس بة للسامت املرحشة العرش ا ألخرى الواردة
يف مرفق الوثيقة  ،CWS/3/8ريامث يُنهتي من وضع املعايري اخلاصة ابلسمتني اخملتارتني( .انظر الفقرات من
 55اإىل  62من الوثيقة .)CWS/3/14
و أأحاطت اللجنة علام يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمددا ابلتقرير املرحيل واجلدول الزمين بشأأن اإعداد معيار
جديد أأو أأكرث للويبو فامي خيص املهمة ( 49انظر الفقرتني  88و 89من الوثيقة .)CWS/4BIS/16
و أأحاطت جلنة املعايري ،يف دورهتا اخلامسة ،علام ابلتقدم احملرز يف املهمة رمق  49واتفقت عىل اإرجاء وضع
توصيات بشأأن الإدارة الإلكرتونية لعالمات احلركة وعالمات الوسائط املتعددة اإىل س نة  – 2019ويه
الس نة اليت يُتوقّع أأن تُنفّذ فهيا ماكتب امللكية الصناعية املعنية التوجيه رمق ( EC/95/2008الصادر عن
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املفوضية ا ألوروبية بتارخي  22أأكتوبر  .)2008وتعليق املهمة رمق  49حىت ذكل احلني( .انظر الفقرات من 65
اإىل  67من الوثيقة .)CWS/5/22
(و) ووافقت جلنة املعايري ،يف دورهتا السابعة ،عىل اس تئناف العمل يف املهمة رمق ( 49انظر الفقرات من 159
اإىل  164من الوثيقة .)CWS/7/29
.5

اقرتاح:
تضم الوثيقة  CWS/8/3اقرتاح معيار الويبو اجلديد  ST.69بشأأن توصيات الإدارة الإلكرتونية لعالمات احلركة
والوسائط املتعددة .ويُقرتح وقف املهمة  49يف حاةل اعمتد هذا املعيار.

املهمة رمق 50
 .1الوصف:
.2

ضامن ما يلزم من حفظ وحتديث لدلراسات الاس تقصائية املنشورة يف اجلزء  7من دليل الويبو بش أأن املعلومات
والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناعية.
املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:
املكتب ادلويل

.3

الإجراءات املقرر اختاذها:
( أأ)
(ب)

(ج)
(د)
(ه)

(و)
.4

س ينرش املكتب ادلويل نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية اخلاصة مبنح ونرش شهادات امحلاية التمكيلية ومتديدات
مدة الرباءة يف اجلزء  7.7من دليل الويبو.
وس تصدر ا ألمانة تعماميً تدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية اإىل املشاركة يف ادلراسة الاس تقصائية بشأأن أأنظمة
ترقمي الواثئق املنشورة واحلقوق املسجةل ،وس يقدم املكتب ادلويل نتاجئ ادلراسة لتنظر فهيا جلنة املعايري يف
دورهتا الثامنة.
وس تصدر ا ألمانة تعمامي تدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية لتحديث معلوماهتا الواردة يف اجلزء  3.7من دليل
الويبو.
وس تعد فرقة العمل اس تبياانً لتحديث اجلزء  1.7من دليل الويبو ،لعرضه عىل جلنة املعايري يف دورهتا الثامنة.
وس يدعو املكتب ادلويل املاكتب اإىل اإعادة النظر يف ردودها عىل ادلراسة الاس تقصائية بشأأن اس تخدام
معايري الويبو ،وحتديث معلوماهتا اإذا لزم ا ألمر ،مبا يف ذكل :عند تطبيق معيار الويبو ،وعند اإصدار نسخة
جديدة من معيار الويبو ،أأو عندما يقومون ابإجراء تغيريات كبرية عىل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة هبم
واليت ميكن أأن تؤثر عىل تنفيذ معايري الويبو.
وس ُيقدم تقرير مرحيل لتنظر فيه جلنة املعايري يف دورهتا الثامنة.

مالحظات:
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( أأ)
(ب)

(ج)

(د)

.5

أأنشأأت جلنة املعايري املهمة رمق  50يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمدد ًا .و أأنشأأت اللجنة أأيضا فرقة معل (فرقة
العمل املعنية ابجلزء  )7للقيام هبذه املهمة( .انظر الفقرة  73من الوثيقة ).CWS/4BIS/16
و أأحاطت اللجنة علامً ،يف دورهتا اخلامسة ،ابلتقرير املرحيل وخطة العمل املؤقتة حلفظ وحتديث ادلراسات
الاس تقصائية املنشورة يف اجلزء  7من دليل الويبو ،ل س امي الإجراءات اليت ّ
يتعني اختاذها عقب ادلورة
اخلامسة للجنة املعايري ،عىل النحو املشار اإليه يف املرفق الثاين من الوثيقة .CWS/5/11
ووافقت اللجنة ،يف دورهتا السادسة ،عىل الاس تبيان بشأأن منح ونرش شهادات امحلاية التمكيلية ومتديدات
مدة الرباءة وطلبت اإىل ا ألمانة أأن تُصدر تعماميً تدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية اإىل املشاركة يف ادلراسة
الاس تقصائية .وطلبت جلنة املعايري أأيضا اإىل فرقة العمل املعنية ابجلزء  7أأن تُع َّد اقرتاح ًا لس تبيان بشأأن ترقمي
الواثئق املنشورة واحلقوق املسجةل ،و أأن تعرض هذا الاقرتاح عىل اللجنة لتنظر فيه يف دورهتا الثامنة (انظر
الفقرات من  153اإىل  158من الوثيقة .)CWS/6/34
ووافقت اللجنة يف دورهتا السابعة عىل نرش نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأأن منح ونرش شهادات امحلاية
التمكيلية ومتديدات مدة الرباءة؛ وطلبت من ا ألمانة دعوة ماكتب امللكية الفكرية للمشاركة يف ادلراسة
الاس تقصائية حول أأنظمة ترقمي ماكتب امللكية الفكرية .وطلبت من ا ألمانة دعوة ماكتب امللكية الفكرية
لتحديث معلوماهتا الواردة يف اجلزء  3.7من دليل الويبو .وطلبت من فرقة العمل املعنية ابجلزء  7اإعداد
اس تبيان لتحديث اجلزء  1.7من دليل الويبو؛ ووافقت عىل تعليق اقرتاح اإعداد اس تبيان لتحديث اجلزء 6.7
من دليل الويبو يف انتظار التقرير املرحيل لفرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي يف ادلورة املقبةل للجنة املعايري
(انظر الفقرات  179اإىل  195من الوثيقة .)CWS/7/29

اقرتاح:
تضم الوثيقة  CWS/8/9نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأأن أأنظمة ترقمي ماكتب امللكية الفكرية لتحديث اجلزء
من 2.2.7دليل الويبو.

املهمة رمق 51
.1

الوصف:
ضامن املراجعات والتحديثات الالزمة ملعيار الويبو .ST.37

.2

املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:
املكتب ا ألورويب للرباءات

.3

التدابري املقرر اختاذها:
( أأ) تتسم املهمة بطابعها املتواصل (انظر الفقرة  119من الوثيقة .)CWS/6/34
(ب) س تواصل ا ألمانة نرش معلومات ملفات الإدارة احملدثة اليت قدمهتا املاكتب من خالل بوابة ملفات الإدارة عىل
موقع الويبو.
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(ج) وسيبلغ املرشف عىل فرقة بأأي مراجعة ملعيار الويبو  ST.37اتفقت علهيا فرقة العمل يف ادلورة الثامنة للجنة
املعايري.

.4

مالحظات:
( أأ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)
(و)

.5

اس تحدثت اللجنة املهمة رمق  51يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمدد ًا .و أأنشأأت اللجنة أأيض ًا فرقة معل (فرقة العمل
املعنية مبلف الإدارة) للقيام هبذه املهمة( .انظر الفقرة  108من الوثيقة ).CWS/4BIS/16
واعمتدت جلنة املعايري ،يف دورهتا اخلامسة ،معيار الويبو اجلديد ( ST.37انظر الفقرات من  52اإىل  64من
الوثيقة .)CWS/5/22
واعمتدت جلنة املعايري ،يف دورهتا السادسة ،معيار الويبو املنقح ( ST.37انظر الفقرات من  122اإىل 125
من الوثيقة .)CWS/6/34
و أأشار فريق العمل اإىل مسأأةل احلجم الكبري مللفات الإدارة ،مما قد جيعل من الصعب عىل املس تخدمني فتحها
عىل أأهجزهتم املكتبية.
ويف عام  ،2019أأصدرت ا ألمانة العامة تعماميً يشجع املاكتب عىل تبادل ممارساهتا ،مبا يف ذكل أأنساق
البياانت ،واخلطة املتعلقة بنرش ملفاهتا ل إالدارة.
وافقت اللجنة املعنية مبعايري الويبو يف دورهتا السابعة عىل التنقيحات اليت ُأدخلت عىل معيار الويبو ST.37
وجشعت ماكتب امللكية الفكرية عىل توفري مجموعات بياانت ملفات الإدارة اخلاصة هبا لنرشها عىل بوابة الويبو
مللفات الإدارة (انظر الفقرات من  142اإىل  146من الوثيقة .)CWS/7/29

اقرتاح:
تضم الوثيقة CWS/8/8تقريرا مرحليا بشأأن هذه املهمة واقرتاحا ملراجعة املعيار  . .ST.37وتقرتح أأيضً ا أأن تقدم
فرقة العمل املعنية مبلفات الإدارة اقرتا ًحا ابإجراء تنقيحات للمعيار  ST.37يف ادلورة املقبةل للجنة املعايري ملعاجلة
مقرتحات فريق العمل املعين ابحلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ويُلمتس من
جلنة املعايري أأيضً ا املوافقة عىل التارخي املقرتح يف  1مارس لتقدمي ملفات الإدارة الس نوية احملدثة.

املهمة رمق 52
.1

الوصف:
اإجراء دراسة اس تقصائية عن حمتوى ووظائف أأنظمة النفاذ اإىل معلومات الرباءات اليت تتيحها ماكتب امللكية
الصناعية للجمهور ،فضال عن اخلطط املس تقبلية فامي خيص ممارساهتا املتعلقة ابلنرش؛ وإاعداد توصيات بشأأن أأنظمة
النفاذ اإىل معلومات الرباءات اليت تتيحها ماكتب امللكية الفكرية للجمهور.

.2

املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:
املكتب ادلويل
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.3

.4

.5

الإجراءات املقرر اختاذها:
( أأ) س تقوم ا ألمانة بتنفيذ اجلزء ا ألول من ادلراسة بشأأن نفاذ امجلهور اإىل معلومات الرباءات ورفع تقرير ابلنتاجئ
للجنة املعايري يف دورهتا الثامنة.
(ب) وس تعرض فرقة العمل املعنية بنفاذ امجلهور اإىل معلومات الرباءات اقرتاحا هيم اجلزء الثاين من اس تبيان بشأأن
حمتوى ووظائف أأنظمة النفاذ اإىل معلومات الرباءات اليت تتيحها ماكتب امللكية الفكرية للجمهور ليك تنظر
فهيا جلنة املعايري يف دورهتا الثامنة.
مالحظات:
( أأ) اتفقت جلنة املعايري ،يف دورهتا اخلامسة ،عىل اس تحداث املهمة اجلديدة رمق  52وإانشاء فرقة العمل املعنية
بنفاذ امجلهور اإىل معلومات الرباءات (انظر الفقرتني  96و 100من الوثيقة .)CWS/5/22
(ب) ونظرت اللجنة ،يف دورهتا السادسة ،يف مرشوع الاس تبيان اذلي قدمته فرقة العمل املعنية بنفاذ امجلهور اإىل
معلومات الرباءات و أأحالته اإىل هذه اخلرية من أأجل اإدخال حتديثات عليه (انظر الفقرتني  162و 163من
الوثيقة .)CWS/6/34
(ج) يف دورهتا السابعة ،وافقت اللجنة عىل اجلزء  1من الاس تبيان وطلبت من ا ألمانة دعوة ماكتب امللكية
الفكرية للمشاركة يف ادلراسة الاس تقصائية .و أأحيل الاس تبيان اخلاص ابجلزء  2من ادلراسة الاس تقصائية
جمددا عىل فرقة العمل ملزيد من ادلراسة (انظر الفقرات من  196اإىل  201من الوثيقة .)CWS/7/29

اقرتاح:
تضم الوثيقة  CWS/8/10نتاجئ اجلزء ا ألول من ادلراسة الاس تقصائية حول نفاذ امجلهور اإىل معلومات الرباءات.
وحتتوي الوثيقة  CWS/8/21عىل تقرير مرحيل واس تبيان مقرتح للجزء  2من ادلراسة الاس تقصائية لتنظر فيه جلنة
املعايري.

املهمة رمق 53
.1

الوصف:
تطوير عنارص خمطط لغة الرتمزي املوسعة ( )XMLللمؤرشات اجلغرافية.

.2

املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:
املكتب ادلويل

.3

الإجراءات املقرر اختاذها:
س تقدم فرقة معل  XML4IPاملرشوع الهنايئ خملطط املؤرشات اجلغرافية بلغة الرتمزي املوسعة ( )XMLيك تنظر
فيه اللجنة يف دورهتا الثامنة.

.4

مالحظات:
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( أأ) وافقت جلنة املعايري ،يف دورهتا اخلامسة ،عىل توس يع نطاق معيار الويبو  ST.96ليشمل املؤرشات اجلغرافية
من خالل اإدراج عنارص جديدة خملطط لغة الرتمزي املوسعة ( )XMLوبياانت أأخرى ذات الصةل تتعلق
ابملؤرشات اجلغرافية يف معيار الويبو  .ST.96و أأنشأأت جلنة املعايري أأيض ًا املهمة اجلديدة رمق  53وعينت فرقة
العمل  XML4IPلإجنازها( .انظر الفقرات من  27اإىل  29من الوثيقة .)CWS/5/22
(ب) و أأحاطت اللجنة علامً ،يف دورهتا السادسة ،ابلبنود التالية اليت قدمهتا فرقة العمل  :XML4IPبتعريفي املؤرش
اجلغرايف وتسمية املنشأأ؛ واجلدول املُحدَّث للربط بني مكوانت املؤرشات اجلغرافية يف خمطط لغة الرتمزي
املوسعة وحقول البياانت يف خمتلف مصادر املعلومات؛ وخمطط لغة الرتمزي املوسعة املُحدَّث؛ والتعريف
املؤقت ملكوانت لغة الرتمزي املوسعة للتصنيف ابلرجوع اإىل تصنيف نيس ،والتصنيف غري الرمسي املُس تخدم
يف قاعدة بياانت لش بونة ،والتصنيف الوطين للعالمات التجارية (انظر الفقرات من  56اإىل 60من الوثيقة
.)CWS/6/34
(ج) و أأحاطت جلنة املعايري يف دورهتا السابعة علام خبطة فرقة معل  XML4IPلتضمني عنارص XML
للمؤرشات اجلغرافية يف الإصدار القادم من املعيار  ST.96يف أأكتوبر ( 2019انظر الفقرات من  24اإىل 26
من الوثيقة.) CWS/7/29

.5

اقرتاح:
تشمل الوثيقة  CWS/8/14اقرتاح حذف هذه املهمة من برانمج جلنة املعايري نظرا لإمتاهما .وجترى الآن أأي
مراجعات رضورية مبوجب املهمة رمق .41

املهمة رمق 55
.1

الوصف:
يُعزتم وضع معيار للويبو يساعد ماكتب امللكية الفكرية عىل حتسني" اجلودة يف املنبع" فامي يتعلق بأأسامء املودعني
وإاعداد اقرتاح بشأأن الإجراءات املس تقبلية الرامية اإىل توحيد أأسامء املودعني يف واثئق امللكية الصناعية وعرضه عىل
اللجنة املعنية مبعايري الويبو للنظر فيه.

.2

املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:
املكتب الكوري للملكية الفكرية ( )KIPOواملكتب ادلويل

.3

الإجراءات املقرر اختاذها:
( أأ) س ينرش املكتب ادلويل نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأأن اس تخدام املعرفات عىل مواقع الويبو.
(ب) وس تعرض فرقة العمل اقرتاح بشأأن املزيد من التدابري اليت يتعني اختاذها عىل نظر جلنة املعايري يف دورهتا
الثامنة.

.4

مالحظات:
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( أأ) اتفقت جلنة املعايري ،يف دورهتا اخلامسة ،عىل اس تحداث املهمة اجلديدة رمق  55وإانشاء فرقة معل جديدة
معنية بتوحيد ا ألسامء لإجناز هذه املهمة (انظر الفقرتني  85و 86من الوثيقة .)CWS/5/22
(ب) ووافقت اللجنة ،يف دورهتا السادسة ،عىل الاس تبيان بشأأن اس تخدام أأدوات تعريف .وقام املكتب ادلويل
ابس تقصاء ماكتب امللكية الفكرية ورفع تقرير بنتاجئه اإىل ادلورة السابعة .ومتت املوافقة أأيضا عىل حلقة معل
بشأأن توحيد ا ألسامء ،اليت عقدت يف يويم  2و 3مايو  2019يف مقر الويبو (انظر الفقرات من  164اإىل
 170من الوثيقة .)CWS/6/34
(ج) ويف دورهتا السابعة ،وافقت اللجنة عىل نرش نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأأن اس تخدام أأدوات التعريف
وطلبت من فرقة العمل املعنية بتوحيد ا ألسامء تقدمي اقرتاح ابلإجراءات املس تقبلية يف دورهتا الثامنة (انظر
الفقرات من  73اإىل  84من الوثيقة .)CWS/7/29

.5

اقرتاح:
تقدم الوثيقة  CWS/8/16تقريرا مرحليا بشأأن هذه املهمة.

املهمة رمق 56
.1

الوصف:
اإعداد توصيات بشأأن تبادل البياانت ادلامع للتواصل بني ا ألهجزة ،مع الرتكزي عىل:
" "1تيسري تطوير خدمات الويب اليت تنفذ اإىل موارد امللكية الفكرية؛ " "2وتوفري املفردات التجارية وهيألك
البياانت املناس بة؛ " "3واصطالحات التسمية ملعرف املوارد املنتظم ()URI؛ و " "4وتوفري دراسات اجلدوى
لتنفيذ خدمات الويب.

.2

املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:
مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ( )UKIPOومكتب كندا للملكية الفكرية ()CIPO

.3

الإجراءات املقرر اختاذها:
( أأ) س تعد فرقة العمل  XML4IPمنوذجني لإثبات جدوى واهجة برجمة التطبيقات عىل الويب :تبادل نتاجئ
البحث والفحص بني ماكتب امللكية الفكرية أأسوة مبلف البوابة الواحدة؛ وتبادل البياانت اخلاصة ابلوضع
القانوين للرباءات وفقا ملعيار الويبو .ST.27
(ب) وس يصدر املكتب ادلويل تعماميً يدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية لرتش يح خرباء يف تطوير واهجة برجمة
التطبيقات عىل الويب للمشاركة يف فريق العمل اجلديد املعين بواهجة برجمة التطبيقات عىل الويب.
(ج) وس ُينشئ املكتب ادلويل منتدى عىل الإنرتنت لفتح الباب جلهود تعاونية أأوسع بني فريق العمل املعين بواهجة
برجمة التطبيقات عىل الويب واملطورين املعنيني بتطوير واهجات برجمة التطبيقات للنفاذ اإىل موارد امللكية
الفكرية.
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(د) وس يعمل املكتب ادلويل عىل تنفيذ معيار جديد لواهجة برجمة التطبيقات عىل الويب يف منتجاته وخدماته،
وس يدعو ماكتب امللكية الفكرية للمشاركة يف اختبار واهجات برجمة التطبيقات الربجمية اجلديدة لنظام
( )CASEللويبو عند تنفيذها.
(ه) وس تعرض فرقة العمل  XML4IPاقرتاحا هنائيا للمعيار اجلديد بشأأن واهجة برجمة التطبيقات عىل الويب
لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا الثامنة.

.4

مالحظات:
( أأ) اتفقت جلنة املعايري ،يف دورهتا اخلامسة ،عىل اإنشاء املهمة اجلديدة رمق  56وأأس ندهتا لفرقة معل XML4IP
(انظر الفقرتني  92و 93من الوثيقة .)CWS/5/22
(ب) ويف دورهتا السابعة ،أأس ندت جلنة املعايري هذه املهمة اإىل فريق العمل املعين بواهجة برجمة التطبيقات عىل
الويب اذلي أأنشئ حديثًا وطلبت تقدمي اقرتاح هنايئ ملعيار جديد يف ادلورة الثامنة (انظر الفقرات  50اإىل
 54من الوثيقة .)CWS/7/29

.5

اقرتاح:
يرد يف الوثيقة  CWS/8/2اقرتاحا ملعيار جديد بشأأن واهجة برجمة التطبيقات عىل الويب .ويف حاةل املوافقة عليه،
مفن املقرتح تعديل وصف املهمة لصيانة املعيار اجلديد.

املهمة رمق 57
.1

الوصف:
مجع معلومات حول متطلبات ماكتب امللكية الفكرية والزابئن؛ وإاعداد توصيات بشأأن التصاوير املرئية
الإلكرتونية للتصاممي الصناعية.

.2

املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:
مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية واملكتب ادلويل.

.3

الإجراءات املقرر اختاذها:
( أأ) س تعد فرقة العمل مقرتح ًا ملرشوع معيار للنظر فيه يف ادلورة الثامنة للجنة املعايري.
(ب) س ينرش املكتب ادلويل تقريرا عن نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية وكذكل الردود الفردية وامجلاعية عىل موقع
الويبو عىل الويب.

.4

مالحظات:
( أأ) اتفقت جلنة املعايري ،يف دورهتا اخلامسة ،عىل اس تحداث املهمة اجلديدة رمق  57وإانشاء فرقة العمل املعنية
بتصاوير التصاممي (انظر الفقرتني  103و 104من الوثيقة .)CWS/5/22
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(ب) و أأحاطت اللجنة علام ،يف دورهتا السادسة ،خبطة معل فرقة العمل ووافقت عىل مرشوع الاس تبيان بشأأن
التصاوير املرئية الإلكرتونية للتصاممي اذلي اقرتحته هذه ا ألخرية .وطلبت اللجنة اإىل املكتب ادلويل اإجراء
اس تقصاء ملاكتب امللكية الفكرية وتقدمي تقرير عن نتاجئه اإىل ادلورة السابعة للجنة (انظر الفقرات من 173
اإىل  180من الوثيقة .)CWS/6/34
(ج) ووافقت اللجنة ،يف دورهتا السابعة ،عىل نرش نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأأن التصاوير املرئية الإلكرتونية
للتصاممي الصناعية (انظر الفقرات  173اإىل  178من الوثيقة .)CWS/7/29

.5

اقرتاح:
تضم الوثيقة  CWS/8/5اقرتاح معيار الويبو اجلديد  ST.88بشأأن توصيات التصاوير املرئية الالكرتونية للتصاممي
الصناعية .ويُقرتح وقف املهمة  57يف حاةل اعمتد هذا املعيار.

املهمة رمق 58
.1

.2
.3

.4

الوصف:
اإعداد مقرتح خريطة طريق لتطوير معايري الويبو مس تقبال ،مبا يف ذكل توصيات الس ياسة هبدف زايدة فعالية اإنتاج
املعلومات والبياانت املتعلقة ابمللكية الفكرية وتقامسها وإادارهتا واس تخداهما من قبل ماكتب امللكية الفكرية وا ألطراف
املعنية ا ألخرى ،وتنفيذ ا ألنشطة التالية:
" "1اس تعراض التوصيات الواردة يف اجملموعة  1املشار اإلهيا يف مرفق الوثيقة  ،CWS/6/3ابلتعاون مع فرق معل
جلنة املعايري املعنية ا ألخرى؛
" "2واس تعراض التوصيات الواردة يف اجملموعة  2واجملموعة  3املشار اإلهيا يف مرفق الوثيقة CWS/6/3؛
" "3وتصنيف التوصيات حبسب ا ألولوية واقرتاح جدول زمين لتنفيذها؛
" "4واس تكشاف أأثر التكنولوجيات اجلديدة عىل اإدارة امللكية الفكرية وبياانهتا يف ضوء املواءمة والتعاون؛ ومجع
معلومات حول متطلبات ماكتب امللكية الصناعية والزابئن؛ وإاعداد توصيات بشأأن التصاوير املرئية
الإلكرتونية للتصاممي.
املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:
املكتب ادلويل  /اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات لفرقة العمل املعنية ابملعايري.
الإجراءات املقرر اختاذها:
( أأ) التنس يق مع فرق العمل املوجودة بشأأن أأولوايت العمل فامي يتعلق بتوصيات اجملموعة .1
(ب) وإاعداد خطة طريق اسرتاتيجية بشأأن املهمة اجلديدة من أأجل ادلورة الثامنة للجنة املعايري؛ مبا يف ذكل حتديد
أأولوايت بنود العمل اخلاصة اب ألربعني توصية الواردة يف مرفق الوثيقة .CWS/6/3

مالحظات:
( أأ) اس تحدثت جلنة املعايري ،يف دورهتا السادسة ،املهمة اجلديدة رمق  58لتنفيذ ا ألنشطة املتعلقة ابسرتاتيجية
تكنولوجيا املعلومات .وطلبت اللجنة بأأن تنسق فرقة العمل اجلديدة هماهما مع فرق العمل املوجودة بشأأن
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أأولوايت العمل ،عىل أأن يرفع ما ختتلف فيه أآراء فرق العمل ،اإن اختلفت أأراءها ،اإىل جلنة املعايري للفصل
فيه .وطلبت اللجنة بأأن تعد فرقة العمل اجلديدة تقريرا عن املهمة ،مبا يف ذكل حتديد أأولوايت بنود العمل
اخلاصة اب ألربعني توصية الواردة يف مرفق الوثيقة  CWS/6/3يك تنظر فيه يف دورهتا الثامنة.
(ب) ويف دورهتا السابعة ،أأحاطت جلنة املعايري علام ابلتقدم اذلي أأحرزته فرقة العمل و أأشارت اإىل خطهتا لتقدمي
خارطة طريق اسرتاتيجية يف ادلورة الثامنة للجنة املعايري (انظر الفقرات  19اإىل  21من الوثيقة
.)CWS/7/29

.5

اقرتاح:
س يقدم املرشف عىل فرقة العمل تقريرا مرحليا شفهيا بشأأن هذه املهمة يف ادلورة الثامنة للجنة املعايري.

املهمة رمق 59
.1

الوصف:
اس تكشاف اإماكنية اس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل يف معليات توفري امحلاية مبوجب حقوق امللكية الفكرية ،ومعاجلة
املعلومات املتعلقة بعنارص امللكية الفكرية واس تخداهما؛
ومجع معلومات عن التطورات اليت شهدهتا ماكتب امللكية الفكرية فامي يتعلق ابس تخدام سلسةل الكتل وجتربهتا ،وتقيمي
معايري الصناعة احلالية بشأأن سلسةل الكتل ،والنظر يف جدواها وإاماكنية تطبيقها يف ماكتب امللكية الفكرية؛
ووضع مناذج مرجعية لس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل يف جمال امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل وضع مبادئ توجهيية
وممارسات مشرتكة ،واس تخدام مصطلحات اكإطار يدمع التعاون واملشاريع املشرتكة ويثبت حصة املفهوم؛
وإاعداد اقرتاح بشأأن معيار جديد للويبو يدمع التطبيق احملمتل لتكنولوجيا سلسةل الكتل يف اإطار النظام الإيكولويج
للملكية الفكرية.

.2

املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:
مكتب امللكية الفكرية ا ألسرتايل وادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية.

.3

الإجراءات املقرر اختاذها:
( أأ) س يعرض تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ املهمة ليك تنظر فيه اللجنة يف دورهتا الثامنة.

.4

مالحظات:
( أأ) اس تحدثت جلنة املعايري ،يف دورهتا السادسة ،املهمة رمق  59لتنفيذ ا ألنشطة املتعلقة ابس تخدام تكنولوجيا
سلسةل الكتل يف جمال امللكية الفكرية .و أأنشئت فرقة معل جديدة للعمل عىل تنفيذ هذه املهمة .و أأحاطت اللجنة
علام بأأن فرقة العمل س تقوم ابس تكشاف وجود حالت اس تخدام جيد لسلسةل الكتةل قبل منح حقوق امللكية
الفكرية (انظر الفقرات من  28اإىل  35من الوثيقة .)CWS/6/34
(ب) ونظم املكتب ادلويل حلقة معل بشأأن سلسة الكتل يف أأبريل  ،2019ودعا أأعضاء جلنة املعايري و أأي أأطراف
معنية لس تكشاف حالت الاس تخدام املتعلقة ابمللكية الفكرية.
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(ج) وعقدت فرقة العمل املعنية بسلسةل الكثل اجامتع ًا بصفة خشصية بعد حلقة العمل مبارشة.
(د) ويف دورهتا السابعة ،أأحاطت جلنة املعايري علام ابلتقدم اذلي أأحرزته فرقة العمل ونقحت وصف املهمة رمق
 59بشلك طفيف بغرض التوضيح (انظر الفقرات من  61اإىل  67من الوثيقة .)CWS/7/29

.5

اقرتاح:
تضم الوثيقة  CWS/8/15تقريرا مرحليا عن هذه املهمة .كام س يقدم املكتب ادلويل تقريرا شفهيا بشأأن وضع الورقة
البيضاء اخلاصة بسالسل الكتل يف ادلورة الثامنة للجنة املعايري.

املهمة رمق 60
.1

الوصف:
اإعداد اقرتاح بشأأن ترقمي رمزي العالمات اللفظية والعالمات التصويرية ،وبشأأن جتزئة الرمز ( ،)551وبشأأن الرمز
اذلي ميكن ختصيصه للعالمات املُج َّمعة من رموز نظام ا ألرقام املتفق علهيا دولي ًا يف حتديد البياانت الببليوغرافية
(.)INID

.2

املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:
املكتب ادلويل

.3

الإجراءات املقرر اختاذها:
( أأ) اإعداد مقرتح ملراجعة معيار الويبو  ST.60لتنظر فيه جلنة املعايري يف دورهتا الثامنة.
(ب) وستنظر فرقة العمل كذكل فامي اإذا اكن سيمت جتزئة رمز  551اإىل رموز منفصةل ألنواع العالمات الثالثة ،مع
مراعاة املعلومات اليت قدهما فريق مدريد.

.4

مالحظات:
( أأ) اس تحدثت جلنة املعايري ،يف دورهتا السادسة ،املهمة اجلديدة رمق  59لتقدمي توصيات بشأأن العديد من
اقرتاحات عالمات جتارية من أأجل رموز نظام ا ألرقام املتفق علهيا دوليا يف حتديد البياانت الببليوغرافية
( .)INIDواعمتدت جلنة املعايري اقرتاح مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية ( )EUIPOابإدخال رموز
 INIDجديدة من أأجل أأنواع معينة من العالمات ،مع اإحاةل مسأأةل حتديد ا ألرقام اإىل فرقة العمل .و أأثريت
الاقرتاحات ا ألخرى مضن اإطار املهمة رمق  60يف اجللسة العامة (انظر الفقرات من  128اإىل  133من الوثيقة
.)CWS/6/34
(ب) وانقشت جلنة املعايري يف دورهتا السابعة اقرتا ًحا لوقف املهمة رمق  ،60لكن املهمة تواصلت حىت تمتكن فرقة
العمل املعنية بتوحيد العالمات التجارية من مواصةل مناقشة اقرتاح جتزئة رمز ( 551انظر الفقرات  161اإىل
 162من الوثيقة .)CWS/7/ 29

.5

اقرتاح:
تضم الوثيقة  CWS/8/20تقريرا مرحليا عن هذه املهمة.

املهمة رمق 61
.1

الوصف:
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اقرتاح توصيات بشأأن الامنذج والصور الثالثية ا ألبعاد.

.2

املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:
ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية

.3

الإجراءات املقرر اختاذها:
( أأ) اإجراء دراسة اس تقصائية يف أأوساط ماكتب امللكية الفكرية بشأأن اس تخدام الامنذج والصور ثالثية ا ألبعاد،
مع إارفاق الاس تبيان المنوذيج ملقديم الطلبات ابعتباره مرجعا.
(ب) عرض تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ املهمة ليك تنظر فيه اللجنة يف دورهتا الثامنة.

.4

مالحظات:
( أأ) نظرت جلنة املعايري ،يف دورهتا السادسة ،يف اقرتاح الاحتاد الرويس مبعاجلة القيود التقنية والتنظميية اليت متنع
حالي ًا تقدمي مناذج ثالثية ا ألبعاد اإىل ماكتب امللكية الفكرية .واس تحدثت اللجنة املهمة رمق  61للتصدي
للمسائل املتعلقة ابلامنذج والصور الثالثية ا ألبعاد .و أأنشئت فرقة معل جديدة معنية ابلامنذج والصور الثالثية
ا ألبعاد لتويل هذه املهمة (انظر الفقرات من  138اإىل  144من الوثيقة .)CWS/6/34
(ب) ووافقت جلنة املعايري ،يف دورهتا السابعة ،عىل اس تبيان ملاكتب امللكية الفكرية بشأأن اس تخدام الامنذج
والصور ثالثية ا ألبعاد وطلبت من املكتب ادلويل دعوة ماكتب امللكية الفكرية لإجراء ادلراسة الاس تقصائية
(انظر الفقرات  90اإىل  101من الوثيقة .)CWS/7/29

.5

اقرتاح:
تضم الوثيقة CWS/8/11نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأأن الامنذج والصور ثالثية ا ألبعاد .وتضم الوثيقة
 CWS/8/17تقرير ًا مرحلي ًا عن هذه املهمة ،مبا يف ذكل مرشوع أأويل للتوصيات اليت يعدها فريق العمل.

املهمة رمق 62
.1

الوصف:
اس تعراض معايري الويبو ST.6 :و ST.8و ST.10و ST.11و ST.15و ST.17و ST.18و ST.63و ST.81يف
ضوء النرش الإلكرتوين لواثئق امللكية الفكرية ،واقرتاح تعديالت لتكل املعايري اإذا لزم ا ألمر.

.2

املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:
مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية

.3

الإجراءات املقرر اختاذها:
عرض تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ املهمة ليك تنظر فيه اللجنة يف دورهتا الثامنة.

.4

مالحظات:
( أأ) اس تحدثت جلنة املعايري ،يف دورهتا السادسة ،املهمة رمق  62ملراجعة وحتديث معايري الويبو ألغراض النرش
الرمقي .وأأس ندت املهمة اإىل فرقة العمل اجلديدة املعنية ابلتحول الرمقي (انظر الفقرات من  149اإىل  152من
الوثيقة .)CWS/6/34
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(ب) يف دورهتا السابعة ،أأحاطت جلنة املعايري علام ابلتقرير املرحيل لفرقة العمل (انظر الفقرات من  102اإىل 104
من الوثيقة .)CWS/7/29

.5

اقرتاح:
تضم الوثيقة  CWS/8/18تقريرا مرحليا عن هذه املهمة.

املهمة رمق 63
.1

الوصف:
تطوير التصوير املريئ ( أأو التصاوير املرئية) للبياانت بنسق  ،XMLاستناد ًا اإىل معايري الويبو املرتبطة بنسق XML
للنرش الإلكرتوين.

.2

املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:
مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية

.3

الإجراءات املقرر اختاذها:
تقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف املهمة لتنظر فيه جلنة املعايري يف دورهتا الثامنة.

.4

مالحظات
( أأ) اس تحدثت جلنة املعايري ،يف دورهتا السادسة ،املهمة رمق  63بشأأن التصوير املريئ للبياانت بنسق .XML
وأأس ندت هذه املهمة اإىل فرقة العمل ( XML4IPانظر الفقرات من  145اإىل  148والفقرة  153من الوثيقة
.)CWS/6/34
(ب) ويف دورهتا السابعة ،أأعادت جلنة املعايري اإس ناد املهمة رمق  63اإىل فرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي (انظر
الفقرات  39اإىل  40من الوثيقة .)CWS/7/29

.5

اقرتاح:
مل يتسن لفريق العمل بدء العمل يف هذه املهمة يف عام  .2020وس يقدم تقريرا مرحليا للجنة املعايري يف دورهتا
التاسعة.

املهمة رمق 64
( )1الوصف:
اإعداد اقرتاح بشأأن التوصيات اخلاصة مبوارد نسق ترقمي عنارص جافاسكريبت ( )JSONاليت تتوافق مع املعيار
 ،ST.96يك يس تخدم النسق لإيداع املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية ومعاجلهتا و /أأو نرشها و /أأو تبادلها.

( )2املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:
املكتب ادلويل

( )3الإجراءات املقرر اختاذها:
( أأ) س تقوم فرقة العمل ابإعداد اقرتاح هنايئ ملعيار جديد للويبو بشأأن موارد نسق ترقمي عنارص جافاسكريبت
( )JSONلتنظر فيه جلنة املعايري يف ادلورة الثامنة.
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(ب) وس يدعو املكتب ادلويل ماكتب امللكية الفكرية للتعليق عىل مرشوع العمل اخلاص مبواصفات JSON
واملشاركة يف املناقشات واختبار خمطط  JSONورفع التعليقات اإىل فرقة العمل.

( )4مالحظات:
يف دورهتا السابعة ،أأنشأأت جلنة املعايري املهمة رمق  .64وطلبت من فرقة معل  XML4IPتقدمي اقرتاح ملعيار جديد
للويبو بشأأن  JSONيف دورهتا الثامنة (انظر الفقرات  55اإىل  60من الوثيقة .)CWS/7/29

( )5اقرتاح:

حمسن بشأأن  JSONللجنة املعايري
تضم الوثيقة  CWS/8/14تقرير ًا مرحلي ًا عن هذه املهمة .وس يقدم مرشوع معل ّ
يف دورهتا التاسعة.
[هناية املرفق والوثيقة]

