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 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2020أكتوبر  27 التارخي:

 املعنية مبعايري الويبواللجنة 

 الثامنةالدورة 
 2020 ديسمرب 4إىل  نومفرب 30جنيف، من 

 (62رقم  تقرير فرقة العمل املعنية بالتحول الرقمي )املهمة
 ابلتحول الرمقيفرقة العمل املعنية  عىل املكتب املرشف من إعدادوثيقة 

 

 معلومات أساس ية

اس تعراض اليت تنص عىل: " 62وافقت اللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة املعايري( يف دورهتا السادسة عىل املهمة رمق  .1

ألغراض النرش  ST.81و ST.63و ST.18و ST.17و ST.15و ST.11و ST.10و ST.8و ST.6معايري الويبو 

من  151إىل  143اإللكرتوين لواثئق امللكية الفكرية؛ واقرتاح تعديالت عىل تكل املعايري عند الاقتضاء" )انظر الفقرات من 

ابمس "فرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي"، وعيّنت  فرقة معل (. وأنشأت جلنة املعايري للقيام هبذه املهمةCWS/6/34الوثيقة 

من الوثيقة  153إىل  145مكتب الوالايت املتحدة األمريكية للرباءات والعالمات التجارية مرشفاً علهيا )انظر الفقرات من 

CWS/6/34حتديد رشوطو  القامئة،، خطة ملناقشة املامرسات (. وقدمت فرقة العمل، يف ادلورة السابعة للجنة املعايري 

مرشفاً عىل فرقة العمل . وُعّّي مكتب الوالايت املتحدة من أجل اس تعراضها األولويةوترتيب املعايري حسب  ملراجعة املعايري،

 (.CWS/7/29من الوثيقة  104إىل  102)انظر الفقرات من 



CWS/8/18 
2 
 

 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

 التقرير املرحيل

مه عىل فرقة العمل لتقدم املكتب ادلويل ومعّ مرشوع خطة معل ابلتشاور مع  املرشف عىل فرقة العمل املكتب أعدّ  .2

لنرش املعلومات املتصةل حبقوق امللكية الفكرية  القامئةوهتدف خطة العمل إىل حتديث معايري وممارسات الويبو . تعليقاهتا بشأنه

 يف البيئة الرمقية. ولتحقيق هذا الهدف، س تضطلع فرقة العمل مبا ييل:

 النرش اإللكرتوين لواثئق امللكية الفكرية؛ ضألغرااس تعراض معايري الويبو يف  -

 اس تعراض ممارسات النرش لتحسّي التعممي الرمقي للمعلومات؛ -

 اقرتاح تعديالت إلدخالها عىل تكل املعايري إذا لزم األمر. -

 وتتضمن خطة العمل اخلطوات التالية، مع مؤرش عىل وضعها احلايل: .3

 (؛مس تمكل -الوضع مئة بشأن النرش اإللكرتوين )تبادل ماكتب امللكية الفكرية املامرسات القا -

 (؛مس تمكل -الوضع مناقشة التحدايت القامئة اليت تواهجها العمليات احلالية ) -

 (؛مس تمكل -الوضع ) تبادل اخلطط املس تقبلية للنرش اإللكرتوين ومناقش هتا -

 (؛مس تمكل -الوضع الاتفاق عىل تعريف املنشورات اإللكرتونية ومعايريها ) -

 (؛مناقشات أولية –الوضع مناقشة أنواع امللفات: الصور، والبياانت املرجعية، ونص البياانت الاكمل ) -

 (؛التطورقيد  –الوضع الاتفاق عىل رشوط اس تعراض املعايري ) -

 (؛مس تمكل –الوضع مضن وصف املهمة ) الس تعراضها األولويةترتيب املعايري حسب  -

 (.جار   –الوضع قرتاح حتديثات عند الاقتضاء )مبارشة اس تعراض املعايري القامئة وا -

. ومشلت مواضيع املناقشات "تعريف النرش 2020مارس  16عىل اإلنرتنت يف  WebExوعقدت فرقة العمل اجامتع  .4

 والرتتيب املقرتح للمعايري حسب األولوية الس تعراضها.اإللكرتوين" 

ناداً إىل تكل املناقشات. وميكن إضافة تعريفات ملصطلحات واقرتحت فرقة العمل التعريف التايل للنرش اإللكرتوين است  .5

 أخرى حسب الاقتضاء.

 إاتحة )اكمل( حمتوى الرباءة املمنوحة أو وثيقة الطلب املنشورة للجمهور يف دعامة إلكرتونية.  – النرش اإللكرتوين

 ميكن النفاذ إىل ادلعامة اإللكرتونية عن طريق اإلنرتنت؛ (أ)

أنساق امللف للوثيقة. فعىل سبيل املثال، ميكن تقدمي الوثيقة يف أن يقدم النرش نسخاً خمتلفة من ميكن  (ب)

الوثيقة. ويُفضل اس تخدام النُسخ القابةل  عنشلك نص منّظم قابل للقراءة آلياً و/أو يف شلك صور 

 للقراءة آلياً عند اإلماكن؛
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النحو املنصوص عليه يف قوانّي مكتب امللكية  جيب أن يقدم النرش كحّد أدىن الوثيقة باكملها، عىل (ج)

 لواحئه التنظميية ونظامه األسايس؛الفكرية و 

فوتوغرافية ال الصورداول و اجلو  الصوربيانية و ال  األشاكلو  الرسوم بعضميكن أن تتضمن املنشورات  (د)

معلومات إضافية رايضيات وأي العابري زيئيات وتاجليين وصيغ اجل تسلسل ال بياانت كمييائية و ال رتكيبات الو 

 خرى اكنت ترد يف الوثيقة الاكمةل؛أ

جيب أن تكون املنشورات مالمئة لالس تخدام عىل عدة منصات لألهجزة اإللكرتونية احملوس بة، اكلهواتف  (ه)

 واأللواح اإللكرتونية واحلواسيب؛

 امجلهور. جيب أن يكون النفاذ إىل املنشورات سهاًل، كواثئق فردية أو مكجموعة، من أجل تعمميها عىل (و)

 د النقاش من قبل فرقة العمل فهيي التالية:يأما املسائل املفتوحة اليت ال تزال ق  .6

أشار أحد املاكتب إىل احلاجة إىل آلية تضمن الاسرتجاع بشلك منفصل، مثل الرمق ادلويل املعياري للكتاب  -

(ISBN( أو معّرف الوثيقة الرمقي )DOI؛) 

 الصحة فامي يتعلق ابلتوقيع اإللكرتوين مثاًل؛ وأشار أحد املاكتب أيضاً إىل مفهوم  -

عبارة "نسخ ل  ُقدمت توضيحات إضافيةأعاله،  5)ب( الوارد يف الفقرة  الثاين عىل البندقّدم تعليق إطار يف و -

أعاله، ترى فرقة العمل أن النرش  5عىل البند الثالث )ج( الوارد يف الفقرة ُقّدم تعليق  ورداً عىل. خمتلفة"

 ؛أن تكون مشموةلالاكمل وتفضل أال حتدد املكوانت/األقسام اليت جيب  يعين النرش

"مبادئ توجهيية إلصدار تصويبات  ST.50املهمة:  تكل كجزء من ST.50اقرتح أحد املاكتب إدراج املعيار و  -

 ".الرباءاتوبدائل وإضافات تتعلق مبعلومات 

املعايري  الاجامتع عىل اإلنرتنت، مت الاتفاق عىل الرتتيبعىل موقع وييك، وخالل  إىل املناقشات اليت دارتواستناداً  .7

 عىل النحو التايل: الس تعراضهاحسب األولوية 

 (1997: واثئق الرباءات املنشورة )نومفرب ST.10املعيار  -األول

 املبادئ التوجهيية بشلك أسايس عىل املنشورات الورقية. تكلتركز 

 ( نسق )الهوامش، احلجم( واثئق الرباءات1994)أبريل : نسق واثئق الرباءات ST.10/Aاملعيار  -

 (2008بياانت قامئة املراجع )ديسمرب  : شلك مكوانتST.10/Bاملعيار  -

 (2017: عرض مكوانت بياانت قامئة املراجع )أغسطس ST.10/Cاملعيار  -

 (2016: اخلصائص املادية لواثئق الرباءات )أكتوبر ST.10/Dاملعيار  -
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 (2002: توصية لرتقمي واثئق الرباءات املنشورة )ديسمرب ST.6الثاين: املعيار 

 الرباءاتيف معلية نرش حتيل هذه املبادئ التوجهيية إىل عنرص معّي 

نظرًا لتداخل  ST.13( إدراج اس تعراض املعيار UKIPOواقرتح مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية )

 املعيارين.

 ST.81، وST.63، وST.18، وST.17، وST.19، وST.11 –املعايري املرتبطة ابجلرائد/ الصحف  –الثالث 

: توصية بشأن احلد األدىن من الفهارس الواجب إدراهجا يف جرائد الرباءات أو نرشها مع جرائد ST.11املعيار  -

 (1990الرباءات )ديسمرب 

 الصناعية بشلك س نوي/ نصف س نوي/ فصيلتوصيات بشأن نرش الفهارس اليت تصدرها ماكتب امللكية 

نظرًا لصلته الوثيقة بذكل  ST.19واقرتح مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية إدراج اس تعراض املعيار 

 املعيار.

 (1990: توصيات لرتمزي عناوين اإلعالانت الصادرة يف اجلرائد الرمسية )ديسمرب ST.17املعيار  -

املعيار لنرش جرائدها، ومناقشة إماكنية  ذكل تعليقات املاكتب اليت نفذت وتوّد فرقة العمل الاس امتع إىل

أخرى )مثل جسالت  مصادر عن طريقاملعلومات متاحة بشلك أسهل  تكلأرشفة ذكل املعيار. ويبدو أن 

( ملكتب PAIRاكتب امللكية الفكرية أو نظام اسرتجاع معلومات طلبات الرباءات )اخلاصة مبرباءات ال

 (. (UPSTOالوالايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية )

 (1997: توصية بشأن جرائد الرباءات وغريها من حصف إعالن أخبار الرباءات )نومفرب ST.18املعيار  -

 تويص فرقة العمل بتحديث ذكل املعيار بعد املعايري األخرى ألنه حييل إىل عنارص موصوفة يف معايري أخرىو 

 النقاش مثل معلومات أرقام الرباءات، ومعلومات تصنيف الرباءات وما إىل ذكل.ال تزال قيد 

 (1997: توصية بشأن حمتوى وشلك جرائد العالمات التجارية )نومفرب ST.63املعيار  -

 (1997: توصية بشأن حمتوى وشلك جرائد التصاممي الصناعية )نومفرب ST.81املعيار  -

أن يعمل مع مكتب آخر لإلرشاف عىل هذا الاس تعراض، ألن مكتب  يوّد املكتب املرشف عىل فرقة العملو 

براءات التصممي وليس امرسات ( عىل إحاطة مبUSPTOالوالايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية )

(. وملا يتطوّع أي WebExلتصاممي الصناعية. وأثريت هذه النقطة خالل الاجامتع عرب اإلنرتنت )حميطًا اب

 حىت اآلن. ملهمةلهذه امكتب 

: معيار لتدوين رموز التصنيف ادلويل للرباءات يف السجالت القابةل للقراءة آلياً )مارس ST.8املعيار  –الرابع 

2011) 
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 نرش الرباءات. معلية حتيل تكل املبادئ التوجهيية إىل عنرص معّي يف

 (1995واثئق الرباءات )ديسمرب مبادئ توجهيية لصياغة عناوين الاخرتاعات يف : ST.15املعيار  –اخلامس 

 نرش الرباءات. معلية حتيل تكل املبادئ التوجهيية إىل عنرص معّي يف

 واقرتحت معظم املاكتب عدم أرشفة هذا املعيار.

 اخلطوات التالية

يف ضوء التعليقات اليت مت تلقهيا بشأن معلية الاس تعراض ورشوط الاس تعراض اليت ينبغي تطبيقها، بدأ املكتب  .8

ليكون مبثابة جتربة لعملية الاس تعراض. وجند أن من شأن ذكل أن  ST.10املرشف عىل فرقة العمل ابس تعراض املعيار 

ري املتبقية. وس تنرش التعديالت املقرتحة عىل موقع وييك لتلقي الس تعراض املعاييكسبنا خربة يف تطوير العملية والرشوط 

لتكل  يكونوا نشطّي يف الزتاهمم ودمعهم التعليقات بشأهنا. وينتظر املكتب املرشف عىل فرقة العمل من أعضاء الفرقة أن

  املهمة. 

 من دليل الويبو 6مراجعة اجلزء 

اس تفساراً عن التوصيات بشأن املواقع اإللكرتونية اخلاصة مباكتب تلقى املكتب ادلويل، يف إطار حتديث مواد الويبو،  .9

من دليل الويبو بشأن املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناعية عىل توصيات بشأن  6وحيتوي اجلزء امللكية الفكرية. 

. واقرُتح بأن يُس تعرض 2002خرية يف عام احملتوايت ادلنيا للمواقع اإللكرتونية اخلاصة مباكتب امللكية الفكرية ُحّدث للمرة األ

 وحُيّدث.  6اجلزء 

انقش املكتب ادلويل ذكل الاقرتاح مع فرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي واتفق عىل أن ذكل الاقرتاح يامتىش مع و .10

داً يف ضوء التطورات األخرية هممة فرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي املمتثةل يف اقرتاح تعديالت عىل معايري الويبو األقدم عه

يف جمال النرش اإللكرتوين. وبعد التشاور مع املكتب ادلويل، يقرتح املكتب املرشف عىل فرقة العمل إضافة ذكل البند إىل 

لتضطلع به فرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي. وتنوي فرقة العمل، من أجل تنفيذ العمل املقرتح، أن جتمع  62املهمة رمق 

أن تقمّي و عضاء يف فرقة العمل ومن مراقيب الصناعة، علومات بشأن املواقع اإللكرتونية اخلاصة مباكتب امللكية الفكرية من األامل

 عىل النحو التايل: 62بعد ذكل ما إذا اكن هناك حاجة إىل مجموعة أوسع. واقرُتح أن تعّدل املهمة 

 ST.17و ST.15و ST.11و ST.10و ST.8و ST.6: اس تعراض معايري الويبو التالية: 62املهمة رمق "

لكية النرش اإللكرتوين لواثئق امل  ألغراض من دليل الويبو، 6، واجلزء ST.81و ST.63و ST.18و

 ". عند الاقتضاء واملوادتكل املعايري الفكرية؛ واقرتاح تعديالت عىل 

 إن جلنة املعايري مدعوة إىل ما ييل: .11

الوثيقة، مبا يف ذكل تعريف اإلحاطة علاًم مبضمون هذه  (أ)

 النرش اإللكرتوين؛
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واإلحاطة علاًم ابلتقدم اذلي أحزته فرقة العمل املعنية  (ب)

ابلتحول الرمقي حىت اآلن، وتشجيع ماكتب امللكية الفكرية 

 عىل املشاركة بشلك نشط يف مناقشات فرقة العمل؛

الوارد يف  62املوافقة عىل التعديل املقرتح للمهمة رمق و  (ج)

 أعاله. 10 الفقرة

 ]هناية الوثيقة[


