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 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2020 أكتوبر 19 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 الثامنة الدورة
 2020 ديسمرب 4إىل  نومفرب 30جنيف، من 

 فرقة العمل املعنية بتوحيد األمساءتقرير 
 فرقة العمل املعنية بتوحيد األسامء املرشفان عىل من إعدادوثيقة 

 معلومات أساس ية

لتقدم اذلي اب 2019يف دورهتا السابعة اليت عقدت يف يوليو  علام (جلنة املعايرياللجنة املعنية مبعايري الويبو ) أحاطت 

معل حول قضااي توحيد األسامء يف مايو  حلقة ُعقدتعىل وجه اخلصوص، و أحرزته فرقة العمل املعنية بتوحيد األسامء. 

نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأن اس تخدام ماكتب امللكية الفكرية  ُعرضت. كام جلنة املعايريعىل  نتاجئهارضت وعُ  2019

تدى من ، مبا يف ذكل أنشطهتاطلبت جلنة املعايري أن تواصل فرقة العمل و . نرشها املوافقة عىلمتت و  ألدوات تعريف املودعني

وإعداد مواد للتوعية ، من أجل تبادل الاسرتاتيجيات الرفيعة املس توى بشأن تنظيف بياانت األسامء ماكتب امللكية الفكرية

املكتب ويُعد  ومودعي الطلبات بشأن ممارسات البياانت. امللكية الفكرية مبسائل جودة البياانت، ووضع توجهيات ملاكتب

من الوثيقة  89إىل  73العمل. انظر الفقرات من  فرقة عىل مشرتاكن مرشفانادلويل الكوري للملكية الفكرية واملكتب 

CWS/7/29. 

 تقرير عن األنشطة

عىل نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأن اس تخدام ماكتب امللكية الفكرية ألدوات تعريف املودعني نرش املكتب ادلويل  
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فرقة العمل للماكتب ب اخلاصة وييكال عىل صفحة. كام أنشأ املكتب ادلويل منتدى عىل النحو املطلوب 1لويبواإللكرتوين لوقع امل

 املتعلقة جبودة البياانت. املسائلمناقشة  س تفاضة يفمن أجل الا

املتعلقة جبودة البياانت ووضع خطة معل للعام املقبل.  املسائلالعمل اجامتعني عرب اإلنرتنت ملناقشة  فرقة تعقدو  

ليك يس تخدم أمر ابلغ األمهية  املودعني جبودة عاليةبياانت  إاتحةأن إىل فرقة العمل  وأعضاءحلقة العمل  يفوأشار املشاركون 

عدد من ماكتب  وأطلقاخلاص.  القطاع ، سواء يف القطاع العام أوعىل حنو فعالتقنيات توحيد األسامء  البياانت وحملل

 .املودعنيامللكية الفكرية يف اآلونة األخرية مشاريع لتحسني جودة بياانت 

العمل تقدمي أمثةل من ممارساهتم اخلاصة حول اخلطوات اليت يتخذوهنا حالًيا أو خيططون  فرقةُطلب من أعضاء و  

األمثةل لتحليلها.  تكلفرقة العمل يف مجع  ورشعتأو حتسيهنا.  املودعنيالختاذها يف املس تقبل للحفاظ عىل جودة بياانت 

دمع من أجل توصيات بشأن جودة البياانت  اً لتقدمياملعلومات أساس ، ميكن أن تشلك تكلالعمل فرقة وحسب توقعات

 توصيات يف ادلورة القادمة للجنة املعايري.اقرتاح هتدف فرقة العمل إىل تقدمي و تقنيات توحيد األسامء األكرث فعالية. 

 

 جلنة املعايري مدعوة إىل ما ييل: إن 

 اإلحاطة علاًم مبضمون هذه الوثيقة؛ (أ)

اقرتاح إعداد بالعمل  فرقة ومطالبة (ب)

 دمعمن أجل  املودعنيجودة بياانت بشأن توصيات 

للجنة  القادمةيف ادلورة  سامء لتقدميهااألتوحيد  تقنيات

 أعاله. 4املعايري كام هو مبني يف الفقرة 

 

 [الوثيقةهناية ]
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