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CWS/8/23 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2020ديسمرب  4 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 الثامنة الدورة
 2020 ديسمرب 4و ديسمرب 2إىل  نومفرب 30جنيف، من 

 ملخص الرئيس
 

 مقدمة

 األعامل: افتتاح ادلورةمن جدول  1البند 

 افتتح املدير العام للويبو الس يد دارين اتنغ ادلورة الثامنة ورّحب ابملشاركني. .1

 من جدول األعامل: انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس 2البند 

لها، والس يد سرييج برييوكوف  شارل داوست )كندا( رئيسا  -الس يد جانانتخاب جلنة املعايري ابإلجامع  أكّدت .2

، وفق املامرسة املعمول هبا من قبل اللجنة. وفامي خيص منصب انئب الرئيس الثاين الشاغر، للرئيس اد الرويس( انئبا  )الاحت

 انتخبت جلنة املعايري ابإلجامع الس يد س يونغ ابرك )مجهورية كوراي( ألغراض هذه ادلورة.
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 مناقشة بنود جدول األعامل

 األعاملاعامتد جدول من جدول األعامل:  3البند 

 .CWS/8/1 PROV.2 اعمتدت جلنة املعايري جدول األعامل كام هو مقرتح يف الوثيقة .3

 تطبيقات الويبواهجات برجمة اقرتاح معيار جديد بشأن اعامتد من جدول األعامل:  )أ(4البند 

 .CWS/8/2الوثيقة  استندت املناقشات إىل .4

نقلها بياانت امللكية الفكرية و عاجلة مل توصياتملعيار املقرتح مع قة، وخباصة اوأحاطت جلنة املعايري علام  مبضمون الوثي .5

وتبادلها  امللكية الفكريةتسهيل معاجلة بياانت والغرض من املعيار املقرتح هو  تطبيقات الويب.واهجات برجمة  ابس تخدام

)ج( 12" املشار إلهيا يف الفقرة RSG-148القاعدة " ه ينبغي تصحيح. وأبِلغت جلنة املعايري بأنبطريقة منسقة عرب الويب

 ".RSJ-148, renumbered as RSJ-151لتكون "

منذ  بواهجات برجمة التطبيقات ةالعمل املعني وأحاطت جلنة املعايري علام  كذكل ابألنشطة اليت اضطلعت هبا فرقة .6

 ادلورة السابعة للجنة.

واهجات يضم املكتب ادلويل بتنفيذ فهرس موحد  بأن يقوم بواهجات برجمة التطبيقاتواقرتحت فرقة العمل املعنية  .7

موقع الويبو  ، عىلللمس تخدمنيخارجيا . والغرض من الفهرس هو توفري بوابة  املاكتب تعرضهابرجمة التطبيقات اليت 

 حيامث أمكن ذكل. وظيفة حبث بس يطة، مع الفكريةاليت توفرها ماكتب امللكية دمات اخل ملعرفةاإللكرتوين، 

بعد أن اس ُتمكل مرشوع املعيار،  56املهمة رمق  وصفتعديل  املعنية بواهجات برجمة التطبيقاتواقرتحت فرقة العمل  .8

، من أجل مواصةل حتسني معيار الويبو اجلديد واألعامل ذات الصةل مثل CWS/8/2من الوثيقة  20كام هو مذكور يف الفقرة 

 الفهرس املوحد.

توصية ملعاجلة بياانت امللكية الفكرية ونقلها ابس تخدام حتت امس " ST.90معيار الويبو اجلديد واعمتدت جلنة املعايري  .9

 .CWS/8/2يف مرفق الوثيقة  الوارد، عىل النحو واهجات برجمة تطبيقات الويب"

 إدخال التعديالتضامن ، اذلي أصبح كام ييل: "56املهمة رمق  وصفووافقت جلنة املعايري عىل اقرتاح تعديل  .10

واهجات برجمة التطبيقات يضم دمع املكتب ادلويل يف تطوير فهرس موحد و ؛ ST.90معيار الويبو عىل والتحديثات الالزمة 

 ".ST.90اليت تتيحها املاكتب؛ ودمع املكتب ادلويل يف تعزيز وتنفيذ معيار الويبو 

يل بإاتحة فهرس موحد عىل موقع الويبو الاقرتاح ادلاعي إىل أن يقوم املكتب ادلوووافقت جلنة املعايري أيضا  عىل  .11

من  17اإللكرتوين وتزويدها بتقرير عن التقدم احملرز يف هذا الشأن خالل دورهتا املقبةل، كام هو مبنّي يف الفقرة 

 .CWS/8/2 الوثيقة

 عالمات الوسائط املتعددةبشأن معيار جديد اقرتاح )ب( من جدول األعامل: 4البند 

 .CWS/8/3استندت املناقشات إىل الوثيقة  .12
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بشأن اإلدارة اإللكرتونية لعالمات وأحاطت جلنة املعايري علام  مبضمون الوثيقة، وخباصة املعيار املقرتح مع توصيات  .13

نرشها، جلهتا إلكرتونيا  و ة. ويغطي املعيار عرض تطبيقات احلركة وتطبيقات الوسائط املتعددة ومعاالوسائط املتعددأو احلركة 

اكنت ُمقدمة يف شلك إلكرتوين أو وريق. والغرض من املعيار هو تسهيل معاجلة البياانت وتبادل املعلومات اخلاصة سواء  

 .الفكريةبعالمات احلركة أو الوسائط املتعددة بني ماكتب امللكية 

التصاممي املشموةل ، من أجل توس يع نطاق أنواع 11" من الفقرة graphicalواقرتح أحد الوفود حذف لكمة " .14

 الفقرة. بتكل

 واقرتح أحد الوفود إدخال عدة تصحيحات وتصويبات حتريرية توضيحية عىل النص: .15

 ز( اليت تبدأ بلكمة "3الرئيس ية حتت النقطة  جعل(container  ؛3" تعريفا  منفصال)ح( 

  عند لكمة " 19بدء مجةل جديدة يف الفقرة وincluding بس؛" وتوضيح الصياغة إلزاةل الل 

  حذف اإلشارة املرجعية إىل وnational legislation  ؛24يف الفقرة 

  لتكون " 8الصياغة يف احلاش ية  ختفيفوEach office could choose, for instance؛" 

 " إضافة نقطة بعد لكمةquality 29" يف الفقرة. 

اإلدارة اإللكرتونية لعالمات احلركة توصية بشأن حتت امس " ST.69واعمتدت جلنة املعايري معيار الويبو اجلديد  .16

. CWS/8/ITEM 3/ST69الوثيقة مع املراجعات املقرتحة من قبل الوفود، ويرد النص الهنايئ يف  "،الوسائط املتعددة أو

 .ألن العمل املستند يُعترب اآلن ُمس تمكال   49 ووافقت جلنة املعايري عىل التوقف عن أداء املهمة رمق

 معيار جديد بشأن بياانت الوضع القانوين للعالمات التجاريةاقرتاح األعامل: )ج( من جدول 4البند 

 .CWS/8/4استندت املناقشات إىل الوثيقة  .17

أحاطت جلنة املعايري علام  مبضمون الوثيقة، وخباصة املعيار املقرتح مع توصيات لتبادل بياانت الوضع القانوين و  .18

 ST.87اخلاص ببياانت الوضع القانوين للرباءات ومعيار الويبو  ST.27للعالمات التجارية. ويتّبع الاقرتاح منوذج معيار الويبو 

ممي الصناعية. والغرض من املعيار املقرتح هو تسهيل نفاذ مس تخديم معلومات امللكية اخلاص ببياانت الوضع القانوين للتصا

الفكرية وماكتب امللكية الفكرية وموّردي بياانت امللكية الفكرية وعامة امجلهور واألطراف املهمتة األخرى إىل بياانت العالمات 

الوضع القانوين للعالمات التجارية وموثوقيهتا وقابليهتا  التجارية. والهدف املنشود من وراء ذكل هو حتسني توافر بياانت

 للمقارنة يف أنظمة التسجيل عىل الصعيد العاملي، مبا يف ذكل نظام مدريد.

توصية بشأن تبادل بياانت الوضع القانوين للعالمات حتت امس " ST.61واعمتدت جلنة املعايري معيار الويبو اجلديد  .19

 .CWS/8/4"، كام هو وارد يف مرفق الوثيقة التجارية

وخالل ادلورة، اقرتحت فرقة العمل أن ُُتمع من ماكتب امللكية الفكرية خطط التنفيذ وجداول اخلرائط اخلاصة  .20

 ابملعيار اجلديد.
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ه املؤسس ية لك مكتب من ماكتب امللكية الفكرية إىل تقيمي ممارسات دلعوةجلنة املعايري من األمانة إصدار تعممي وطلبت  .21

 اخلاصني به.رائط اخلتنفيذ وجدول ال ، وتقدمي خطة ST.61عيار الويبو مب  يتصلوأنظمته املعلوماتية فامي 

 )د( من جدول األعامل(: اقرتاح معيار جديد بشأن تصاوير التصاممي4البند 

 .CWS/8/5استندت املناقشات إىل الوثيقة  .22

التصاوير اإللكرتونية بشأن إنشاء وخباصة املعيار املقرتح مع توصيات وأحاطت جلنة املعايري علام  مبضمون الوثيقة،  .23

نتفاع إىل أقىص حد ممكن من إعادة الاوهتدف التوصيات إىل . وختزيهنا وعرضها وإدارهتا ونرشها وتبادلها للتصاممي الصناعية

 سه يف ماكتب متعددة للملكية الفكرية.التصاوير اإللكرتونية ابلنس بة إىل مودعي الطلبات اذلي يودعون التصممي نف  اس تخدام

نسقا  مفضال  أم نسقا  بديال  مضن  SVGوقدمت عدة وفود تعليقات واقرتاحات بشأن ما إذا اكن ينبغي اعتبار نسق  .24

من  SVGاملعيار. وبعد عدة جوالت من املناقشات، وافقت جلنة املعايري عىل إزاةل لك اإلشارات املرجعية إىل نسق 

 املعيار وإحاةل املسأةل إىل فرقة العمل املعنية بتصاوير التصاممي. مرشوع

املعيار. واقرتح املكتب  وابإلضافة عىل ذكل، اقرتح أحد الوفود عددا  من التعليقات والاقرتاحات لتحسني مرشوع .25

 ادلويل نصا  جديدا  ملراعاة تكل اإلسهامات. وأخريا ، وافقت جلنة املعايري عىل النص اجلديد.

 .من أجل بيان العمل املُس تمكل والعمل املتبقي 57املهمة رمق  مراجعة وصفوأثناء ادلورة، اقرتح املكتب ادلويل  .26

توصيات بشأن التصاوير اإللكرتونية للتصاممي حتت امس " ST.88واعمتدت جلنة املعايري معيار الويبو اجلديد  .27

اجعات األخرى املقرتحة من قبل الوفود، كام هو مبنّي يف ، ومع املر SVGمع وقف نظر فرقة العمل يف نسق "، الصناعية

 .CWS/8/Item 5/ST88النص الهنايئ الوارد يف الوثيقة 

، اليت أصبح وصفها كام ييل: "ضامن املراجعات والتحديثات 57ووافقت جلنة املعايري عىل التعديل املقرتح للمهمة رمق  .28

ايري من فرقة العمل املعنية بتصاوير التصاممي أن تقدم لها، يف دورهتا ". وطلبت جلنة املعST.88الالزمة ملعيار الويبو 

 .ST.88يف املعيار  SVGالتاسعة، اقرتاحا  بشأن معاجلة نسق 

 (44)املهمة رمق  ST.26)ه( من جدول األعامل: اقرتاح مراجعة معيار الويبو 4البند 

 ..CWS/8/6 Revاستندت املناقشات إىل الوثيقة  .29

وأحاطت جلنة املعايري علام  مبضمون الوثيقة، وخباصة اقرتاح فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل مراجعة معيار الويبو  .30

ST.26حتديثات الزمة لضامن الانتقال السلس من معيار الويبو  راجعات. وتوفر املST.25  إىل معيار الويبوST.26  حبلول

وأحاطت جلنة املعايري علام  كذكل بأن  واإلقلميي وادلويل. ، عىل املس توى الوطين2022يناير  1يف احلامس اترخي التنفيذ 

، وافق فعال  عىل 2020الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات )معاهدة الرباءات(، اذلي عقد دورته يف أكتوبر 

ءات عىل افرتاض أن جلنة املعايري س توافق عىل املراجعات التغيريات الالزم إدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الربا

 الالزمة.
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الربجمية وأحاطت جلنة املعايري علام  خبطة معل فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل والتقدم احملرز يف تطوير أداة الويبو  .31

غري اإلنلكزيية. وأبدت جلنة وطلبت عدة وفود أن يوفر املكتب ادلويل مواد التدريب واملساعدة بلغة أخرى للتسلسل. 

وأداة  ST.26من معيار الويبو  لك  توفري تدريبات إلكرتونية تشمل املعايري دمعها الاكمل ملبادرة املكتب ادلويل الرامية إىل 

انة األموجشعت أدلت ببياانت يف هذا الاُتاه. عدة وفود  علام  بأنلفائدة موظفي املاكتب ومودعي الرباءات،  الويبو للتسلسل

كتب ادلويل مبتطلباهتا التدريبية بتوجيه رسائل إلكرتونية إىل العنوان التايل: ماكتب امللكية الفكرية عىل إبالغ امل 

standards@wipo.int. 

 ..CWS/8/6 Revاملراَجع، كام هو وارد يف مرفق الوثيقة  ST.26ووافقت جلنة املعايري عىل اقرتاح معيار الويبو  .32

إىل  ST.25خططها التنفيذية اخلاصة ابالنتقال من املعيار  تقامسماكتب امللكية الفكرية عىل  وجشعت جلنة املعايري .33

 ..CWS/8/6 Revمن الوثيقة  23، كام هو مذكور يف الفقرة ST.26املعيار 

 .27ST)و( من جدول األعامل: اقرتاح مراجعة معيار الويبو 4البند 

 .CWS/8/7استندت املناقشات إىل الوثيقة  .34

وخباصة املراجعات املقرتحة لتحديث جماالت البياانت التمكيلية ملعيار وأحاطت جلنة املعايري علام  مبضمون الوثيقة،  .35

اجلديدة اخلاصة ببياانت الوضع القانوين للرباءات واليت أضيفت إىل  XMLمكوانت خمطط لضامن التوافق مع  ST.27الويبو 

 (.XMLة معلومات امللكية الفكرية ابس تخدام )معاجل ST.96ملعيار الويبو  4.0اإلصدار 

( يف معيار واحد لتفادي ST.61و ST.87و ST.27واقرتح أحد الوفود دمج املعايري الثالثة اخلاصة ابلوضع القانوين ) .36

ازدواجية املعلومات وحتسني كفاءة الصيانة. وأبدت عدة وفود دمعها ذلكل الاقرتاح. واقرتح املكتب ادلويل أن يُطرح 

قرتاح عىل مس توى فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين، حيث ميكن النظر فيه يف إطار الوالية الراهنة اخلاصة الا

  47 رمق ابملهمة

"تبادل البياانت اخلاصة ابلوضع القانوين للرباءات"،  ST.27عىل املراجعة املقرتحة للمعيار  املعايريووافقت جلنة  .37

 .CWS/8/7هو وارد يف مرفق الوثيقة  كام

 (51)املهمة رمق  ST.37)ز( من جدول األعامل: اقرتاح مراجعة معيار الويبو 4البند 

 .CWS/8/8استندت املناقشات إىل الوثيقة  .38

من أجل معاجلة التحديثات  ST.37وأحاطت جلنة املعايري علام  مبضمون الوثيقة، وخباصة اقرتاح مراجعة معيار الويبو  .39

كام أحاطت جلنة املعايري علام  ابلقرار . XMLمن حيث مكوانت  ST.96للمعيار  4.0و 3.2اليت يس تلزهما اإلصداران 

الصادر عن فرقة العمل املعنية ابحلد األدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات وادلاعي إىل اس تخدام معيار 

 كأساس اللتقاط املعلومات اخلاصة ابلرباءات املنشورة. ST.37الويبو 

 11كام هو مبنّي يف الفقرتني ، ST.37معيار الويبو من  2.1لإلصدار  ووافقت جلنة املعايري عىل املراجعة املقرتحة .40

 كام أبدت جلنة املعايري دمعها لبوابة ملفات اإلدارة عىل اإلنرتنت. .CWS/8/8من الوثيقة  12و
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لها، يف دورهتا القادمة، اقرتاحا  بشأن املراجعات  وطلبت جلنة املعايري من فرقة العمل املعنية مبلف اإلدارة أن تقدم .41

يف ضوء الاقرتاح املقدم من فرقة العمل املعنية ابحلد األدىن من الواثئق املنصوص ، يف ST.37 الالزم إجراؤها عىل املعيار

 .CWS/8/8من الوثيقة  9و 8، كام هو مذكور يف الفقرتني علهيا يف معاهدة الرباءات

حتديثات س نوية  يك تقدممارس التارخي احملّدد ملاكتب امللكية الفكرية  1ووافقت جلنة املعايري عىل أن يكون اترخي  .42

لتدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية إىل حتديث معلوماهتا  2021، وطلبت من األمانة إصدار تعممي يف فرباير عىل ملف اإلدارة

 اخلاصة مبلف اإلدارة.

 الفكريةدول األعامل: نرش نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأن أنظمة الرتقمي املس تخدمة يف ماكتب امللكية )أ( من ج5البند 

 ..CWS/8/9 Corrاستندت املناقشات إىل الوثيقة  .43

وأحاطت جلنة املعايري علام  مبضمون الوثيقة، وخباصة نتاجئ ادلارسة الاس تقصائية بشأن أنظمة الرتقمي اليت تس تخدهما  .44

 مكتبا . 50فامي خيص الواثئق املنشورة واحلقوق املسجةل، مبا يعكس املامرسات املُتبعة يف  الفكريةامللكية ماكتب 

يف ماكتب امللكية الفكرية ووافقت جلنة املعايري عىل نرش نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأن أنظمة الرتقمي املس تخدمة  .45

، إىل جانب املعلومات األخرى اليت س توفرها تكل املاكتب .CWS/8/9 Corrمن الوثيقة  7كام هو مرشوح يف الفقرة 

 .2020 حبلول هناية عام

 1)ب( من جدول األعامل: نرش نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأن نفاذ امجلهور إىل معلومات الرباءات، اجلزء 5البند 

 .CWS/8/10استندت املناقشات إىل الوثيقة  .46

حتوى ماكتب امللكية مب  املتعلقةون الوثيقة، وخباصة نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية وأحاطت جلنة املعايري علام  مبضم .47

 مكتبا . 60فامي خيص معلومات الرباءات املتاحة للجمهور، واليت رّد علهيا  وخططها املس تقبلية الفكرية، وممارساهتا ووظائفها

تاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأن نفاذ امجلهور إىل ووافقت جلنة املعايري عىل أن تُنرش، عىل موقع الويبو اإللكرتوين، ن  .48

 .CWS/8/10معلومات الرباءات، عىل النحو الوارد يف مرفق الوثيقة 

ثالثية األبعاد يف البياانت اس تخدام الامنذج والصور بشأن نرش نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية )ج( من جدول األعامل: 5البند 

 الفكرية.والواثئق فامي يتعلق ابمللكية 

 .CWS/8/11استندت املناقشات إىل الوثيقة  .49

مللكية وأحاطت جلنة املعايري علام  مبضمون الوثيقة، وخباصة نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأن اس تخدام ماكتب ا .50

والصور ثالثية املعنية ابلامنذج ثالثية األبعاد، اليت تغذي املناقشات اجلارية عىل مس توى فرقة العمل الفكرية للامنذج والصور 

 من أجل اس تحداث معيار جديد خبصوص تكل الامنذج والصور الرمقية. األبعاد

س تقصائية بشأن الامنذج والصور ووافقت جلنة املعايري عىل أن تُنرش، عىل موقع الويبو اإللكرتوين، نتاجئ ادلراسة الا .51

 .CWS/8/11ثالثية األبعاد، عىل النحو الوارد يف مرفق الوثيقة 
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 النظر يف برانمج معل جلنة املعايري وقامئة هماهمامن جدول األعامل:  6البند 

 .CWS/8/12استندت املناقشات إىل الوثيقة  .52

وأحاطت جلنة املعايري علام  مبضمون الوثيقة، وخباصة املعلومات احملدثة عن برانمج معل جلنة املعايري وقامئة هماهما  .53

 .2019للجنة يف عام ابلصيغة املُتفق علهيا يف ادلورة السابعة 

يف برانمج معل جلنة املعايري الثامنة ادلورة  خاللالاتفاقات املُتوّصل إلهيا وطلبت جلنة املعايري من األمانة إدراج  .54

 .CWS/8/12من الوثيقة  2يف الفقرة  املوصوف عىل النحو واس تعراض برانمج معل جلنة املعايري

 (58)املهمة رمق  العمل املعنية ابسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات للمعايريفرقة )أ( من جدول األعامل: تقرير 7البند 

 .CWS/8/13استندت املناقشات إىل الوثيقة  .55

، مبا يف ذكل نتيجة ترتيب التوصيات األربعني 58وأحاطت جلنة املعايري علام  مبضمون التقرير املرحيل بشأن املهمة رمق  .56

ادلراسة الاس تقصائية اليت أجريت ىل نتاجئ إ، استنادا  CWS/8/13مرفق الوثيقة حبسب األولوية، عىل النحو الوارد يف 

كام أحاطت جلنة املعايري علام  خبطة معل فرقة العمل املعنية ابسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات للمعايري، اليت  مضن فرقة العمل.

 ة التاسعة للجنة املعايري.ادلور يف خريطة طريق اسرتاتيجية للنظر فيهتش متل عىل إعداد مرشوع 

ومراعاة  ملا أبدته الوفود من اقرتاحات ودمع، طلبت جلنة املعايري من املكتب ادلويل أن يدعو لك املاكتب إىل الرّد  .57

عىل ادلراسة الاس تقصائية بشأن ترتيب التوصيات األربعني حبسب األولوية، وأن يقدم لها تقريرا  عن نتاجئ تكل ادلراسة يف 

 لتاسعة.دورهتا ا

 (64ورمق  53ورمق  41رمق  )املهام XML4IPفرقة معل )ب( من جدول األعامل: تقرير 7البند 

 .CWS/8/14استندت املناقشات إىل الوثيقة  .58

، اذلي 2020يف يونيو  ST.96من معيار الويبو  4.0وأحاطت جلنة املعايري علام  مبضمون الوثيقة، وخباصة اإلصدار  .59

حيتوي عىل مكوانت خمطط جديد لبياانت املؤرشات اجلغرافية واملصنفات اليتمية احملمية حبق املؤلف. وأحاطت جلنة املعايري 

 ST.96 لتقامس خمططات املاكتب اخلاصة بتنفيذ معيار الويبوعلام  كذكل بأن املكتب ادلويل يعزتم توفري مس تودع مركزي 

 ن لتقامس ُتارهبم كام طلبته جلنة املعايري.ومنصة للمطوري

معيار الويبو كام أحاطت جلنة املعايري علام  بنتاجئ ادلراسة الاس تقصائية اليت أجريت مضن فرقة العمل خبصوص تنفيذ  .60

ST.96  تبادل بياانت معاهدة الرباءات مع تة ردود مؤيدة يف هذه املرحةل ل . ومن أصل الردود اإلحدى عرش، اكنت س

 ، ابلطريقة ذاهتا اليت يمت هبا تبادل البياانت يف نظايم مدريد والهاي.ST.96معيار الويبو تب ادلويل يف نسق املك 

عىل  ST.96من معيار الويبو  4.0مس تمكةل ابلنظر إىل اش امتل اإلصدار  53واقرتحت فرقة العمل اعتبار املهمة رمق  .61

أية مراجعات رضورية لتكل املكوانت يف  XML4IPقة معل فر مكوانت خمطط لبياانت املؤرشات اجلغرافية. وس تجري 

 .53التوقف عن أداء املهمة رمق  XML4IPفرقة معل . ووافقت جلنة املعايري عىل طلب 41إطار املهمة رمق 
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نسق ترقمي عنارص والتأخر املُسجل يف توفري خمطط  64وأحاطت جلنة املعايري علام  ابلتقدم احملرز يف أداء املهمة رمق  .62

لبياانت امللكية الفكرية للنظر فيه يف ادلورة  JSON، وابعزتام تقدمي مرشوع توصيات عن خمطط (JSONجافاسكريبت )

 التاسعة للجنة املعايري.

املش متةل عىل اقرتاح تطوير املس تودع املركزي لتقامس  XML4IPكام أحاطت جلنة املعايري علام  خبطة معل فرقة معل  .63

لتقامس التجارب واملعارف فامي خيص  XMLمعل تعاونية للماكتب ومطوري وإنشاء منصة لماكتب لمكوانت اخملطط اخملصصة 

اقرتاحا  بشأن  ،يف دروهتا التاسعة، XML4IPفرقة معل . وطلبت جلنة املعايري أن تقدم لها ST.96تنفيذ معيار الويبو 

 املنصة املالمئة للتواصل مع املطورين اخلارجيني.

 4.0اإلصدار ) ST.96، س يكون نسق معيار الويبو 2021مارس  31ري علام  بأنه اعتبارا  من وأحاطت جلنة املعاي .64

يليه( املصدر املعياري واملدعوم الوحيد لتبادل البياانت املتعلقة بنظام الهاي بشلك ُمنّظم وثنايئ بني املاكتب  وما

 ادلويل. واملكتب

 (59)املهمة رمق  عنية بسالسل الكتلفرقة العمل امل )ج( من جدول األعامل: تقرير 7البند 

 .CWS/8/15استندت املناقشات إىل الوثيقة  .65

 فرقة العمل املعنية بسالسل الكتلوأحاطت جلنة املعايري علام  مبضمون الوثيقة، وخباصة التقرير املرحيل عن أداء  .66

 .59للمهمة رمق 

وأحاطت جلنة املعايري علام  كذكل بأنشطة فرقة العمل وخطة معلها، ال س امي املناقشات اليت أجرهتا يف اآلونة األخرية  .67

اخلاصة ابس تخدامات ورقة العمل تأكيدها من جديد أن ، مبا يف ذكل CWS/8/15من الوثيقة  11كام هو مبنّي يف الفقرة 

ار الويبو اجلديد ينبغي أن يشمال مجيع أنواع حقوق امللكية الفكرية ودورة حياة ومعيسالسل الكتل يف نظام امللكية الفكرية 

 .امللكية الفكرية بأمكلها

 (55ء )املهمة رمق فرقة العمل املعنية بتوحيد األسام)د( من جدول األعامل: تقرير 7البند 

 .CWS/8/16استندت املناقشات إىل الوثيقة  .68

الوثيقة، وخباصة التقرير املرحيل عن أداء فرقة العمل املعنية بتوحيد األسامء للمهمة  وأحاطت جلنة املعايري علام  مبضمون .69

. ورشعت فرقة العمل يف مجع أمثةل من أعضاهئا عن ممارساهتا اخلاصة بصون أو حتسني جودة بياانت املودعني. ومن 55رمق 

 انت من أجل دمع حتسني فعالية تقنيات توحيد األسامء.املتوقع أن تشلّك تكل املعلومات أساسا  للتوصيات اخلاصة جبودة البيا

وطلبت جلنة املعايري من فرقة العمل أن تُعد، ألغراض ادلورة القادمة للجنة، توصيات مقرتحة خبصوص جودة بياانت  .70

 .CWS/8/16من الوثيقة  4املودعني من أجل دمع توحيد األسامء، كام هو مذكور يف الفقرة 

 (61)املهمة رمق  فرقة العمل املعنية ابلامنذج والصور ثالثية األبعادعامل: تقرير )ه( من جدول األ7البند 

 .CWS/8/17استندت املناقشات إىل الوثيقة  .71
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ثالثية العمل املعنية ابلامنذج والصور التقرير املرحيل عن أداء فرقة أحاطت جلنة املعايري علام  مبضمون الوثيقة، وخباصة و  .72

ثالثية األبعاد ألغراض س تخدام الامنذج والصور الرمقية ويش متل التقرير عىل مرشوع معيار أويل ال .61األبعاد للمهمة رمق 

يك تنظر جلنة  2021الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية. وتتوقع فرقة العمل تقدمي مرشوع مراَجع يف عام 

 .2021معل فرقة العمل لعام  املعايري يف اعامتده. كام أحاطت جلنة املعايري علام  خبطة

إماكانت البحث اخلاصة ابلامنذج الرمقية ثالثية األبعاد، مبا يف ذكل واقرتحت فرقة العمل أن تدرس ابلتفصيل  .73

املامرسات الراهنة والتكنولوجيات الواعدة ومعايري املقارنة بني الامنذج والصور ثالثية األبعاد الواردة يف شلك رمقي. واقرُتح 

 .CWS/8/17من الوثيقة  13لبلورة ذكل العمل، كام هو مرشوح يف الفقرة  61اجعة لوصف املهمة رمق إجراء مر 

، من أجل 61وخالل ادلورة، اقرتحت األمانة إضافة لكمة "الرمقية" قبل عبارة "ثالثية األبعاد" يف وصف املهمة رمق  .74

 ضامن أن يعكس العنوان بصورة أفضل مرشوع املعيار اجلاري إعداده.

اح اقرت ، اذلي أصبح كام ييل: "61عىل وصف املهمة رمق  ت املقرتح إدخالهاووافقت جلنة املعايري عىل التعديال .75

مبا يف ذكل طرق البحث عن الامنذج ثالثية األبعاد والصور ثالثية األبعاد،  الرمقية توصيات بشأن الامنذج والصور

 ."األبعاد ثالثية

 (62)املهمة رمق  فرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي )و( من جدول األعامل: تقرير7البند 

 .CWS/8/18استندت املناقشات إىل الوثيقة  .76

وأحاطت جلنة املعايري علام  مبضمون الوثيقة، وخباصة التقرير املرحيل عن أداء فرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي للمهمة  .77

بشلك أكرث نشاطا  يف مناقشات فرقة العمل. وقدمت فرقة العمل ، وجشعت ماكتب امللكية الفكرية عىل املشاركة 62رمق 

 تعريفا  للنرش اإللكرتوين.

للمواقع اإللكرتونية اخلاصة  املوىص هبا حملتوايت ادلنياامن دليل الويبو ) 6وتلقت األمانة اقرتاحا  بتحديث اجلزء  .78

 .62ي تويل ذكل العمل، مما يقتيض تعديل املهمة رمق (. واقرتحت فرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقمباكتب امللكية الفكرية

اس تعراض معايري الويبو ، اليت أصبح وصفها كام ييل: "62ووافقت جلنة املعايري عىل التعديل املقرتح للمهمة رمق  .79

من دليل الويبو،  6، واجلزء ST.81و ST.63و ST.18و ST.17و ST.15و ST.11و ST.10و ST.8و ST.6التالية: 

 النرش اإللكرتوين لواثئق امللكية الفكرية؛ واقرتاح تعديالت عىل تكل املعايري واملواد عند الاقتضاء".ألغراض 

 (47)املهمة رمق  فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين)ز( من جدول األعامل: تقرير  7البند 

 .CWS/8/19استندت املناقشات إىل الوثيقة  .80

الوثيقة، وخباصة التقرير املرحيل عن أداء فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين وأحاطت جلنة املعايري علام  مبضمون  .81

معايري الوضع القانوين عند اللزوم، وذكل  لألحداث يف. وتعزتم فرقة العمل الاس مترار يف إجراء تسوايت هادفة 47رمق  للمهمة

 لكام اسرُتعي انتباه فرقة العمل إىل قضااي جديدة تتعلق خبرائط ماكتب امللكية الفكرية وإجراءاهتا التنفيذية.
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وصف املهمة  إىلدارسة إماكنية دمج معايري الوضع القانوي  اقرتاح يربزوأثناء ادلورة، اقرتح أحد الوفود إضافة بند  .82

 عدة وفود ذكل الاقرتاح.. وأيدت 47رمق 

"ضامن املراجعات والتحديثات الرضورية ، اليت أصبح وصفها كام ييل: 47ووافقت جلنة املعايري عىل مراجعة املهمة رمق  .83

؛ وإعداد مواد مساعدة لتسهيل اس تخدام تكل املعايري يف جممتع امللكية الفكرية ST.61و ST.87و ST.27ملعايري الويبو 

 XMLلتطوير مكوانت  XML4IPودمع فرقة معل ؛ ST.61و ST.87و ST.27إماكنية دمج املعايري الثالثة وحتليل 

 أحداث الوضع القانوين". لبياانت

وطلبت جلنة املعايري من فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين أن تقدم لها، يف دورهتا املقبةل، اقرتاحا  بشأن اس تخدام  .84

 .ST.27 الويبومعيار الرموز اخملصصة يف 

 (60)املهمة رمق  فرقة العمل املعنية بتوحيد العالمات التجارية)ح( من جدول األعامل: تقرير 7البند 

 .CWS/8/20استندت املناقشات إىل الوثيقة  .85

املعنية بتوحيد العالمات وأحاطت جلنة املعايري علام  مبضمون الوثيقة، وخباصة التقرير املرحيل عن أداء فرقة العمل  .86

. وأبلغت فرقة العمل عن املناقشات اجلارية بني أعضاء فرقة العمل وفريق مدريد العامل بشأن القضااي 60التجارية للمهمة رمق 

للعالمات امجلاعية  (INIDمن نظام األرقام املتفق علهيا دوليا  يف حتديد البياانت الببليوغرافية ) 551لرمز املرتبطة اب

ومل تتوصل فرقة العمل بعد إىل اتفاق حول اإلجراء اذلي ينبغي أن تويص جلنة املعايري امن. ضوعالمات التصديق وعالمات ال

 .ST.60معيار الويبو  يف 551ابتباعه فامي خيص الرمز 

شأن ما إذا اكن حيب اإلبقاء عىل جلنة املعايري من فرقة العمل أن تقدم لها، يف دورهتا املقبةل، توصية وطلبت  .87

( للعالمات امجلاعية وعالمات INIDاألرقام املتفق علهيا دوليا  يف حتديد البياانت الببليوغرافية )من نظام  551 الرمز

 .ST.60يف معيار الويبو  مات الضامن، عىل حاهل أو ُتزئتهوعال التصديق

 (52مق )املهمة رفرقة العمل املعنية بنفاذ امجلهور إىل معلومات الرباءات )ط( من جدول األعامل: تقرير 7البند 

 .CWS/8/21استندت املناقشات إىل الوثيقة  .88

وأحاطت جلنة املعايري علام  مبضمون الوثيقة، وخباصة التقرير املرحيل عن أداء فرقة العمل املعنية بنفاذ امجلهور إىل  .89

امجلهور إىل معلومات من ادلراسة الاس تقصائية بشأن نفاذ  2. واقرُتح اس تبيان منقح للجزء 52معلومات الرباءات للمهمة رمق 

 الرباءات.

واقرتح أحد الوفود إضافة سؤال جديد بشأن ما إذا اكنت ماكتب امللكية الفكرية تنظر يف وقف جريدهتا الرمسية  .90

 واستبدالها خبدمات النرش اإللكرتوين. ويرد نص السؤال اجلديد كام ييل:

واستبدالها ببياانت نرش ذات صةل متاحة فقط  . هل ينظر مكتبمك | تنظر منظمتمك يف وقف اجلرائد الرمسية،32س

 عن طريق اخلدمات اإللكرتونية العامة؟

 نعم، وقف اجلرائد الرمسية من اإلجراءات املقّرر تنفيذها أو اإلجراءات اليت نُفذت ابلفعل ▢
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 ُتري مناقشة إماكنية وقف اجلرائد الرمسية وجيري النظر يف تكل اإلماكنيةنعم،  ▢

 أية خطط لوقف اجلرائد الرمسية ليس دلينا، ال ▢

من ادلراسة الاس تقصائية، عىل النحو املعروض يف مرفق  2ووافقت جلنة املعايري عىل اس تبيان اجلزء  .91

وطلبت جلنة املعايري من األمانة إصدار تعممي دلعوة ماكتب امللكية ، مع السؤال اجلديدة املقرتح أعاله. CWS/8/21 الوثيقة

 الاس تقصائية. يف ادلراسةالفكرية إىل املشاركة 

تقرير املكتب ادلويل عن تقدمي املشورة واملساعدة التقنيتني من أجل تكوين كفاءات ماكتب )أ( من جدول األعامل: 8البند 

 يف إطار والية جلنة املعايري الفكريةامللكية 

 .CWS/8/22استندت املناقشات إىل الوثيقة  .92

فامي خيص  2019مبضمون الوثيقة، وخباصة األنشطة اليت اضطلع هبا املكتب ادلويل يف عام  وأحاطت جلنة املعايري علام   .93

من أجل تكوين كفاءاهتا يف جمال تعممي املعلومات اخلاصة مبعايري  الفكريةتقدمي املشورة واملساعدة التقنيتني إىل ماكتب امللكية 

 امللكية الفكرية.

تشلّك أساسا  للتقرير ذي الصةل املزمع تقدميه إىل امجلعية  CWS/8/22الوثيقة وأحاطت جلنة املعايري علام  كذكل بأن  .94

من  190)انظر الفقرة  2011، كام طلبته تكل امجلعية يف دورهتا األربعني يف أكتوبر 2021العامة للويبو يف عام 

 (.WO/GA/40/19 الوثيقة

 وية)ب( من جدول األعامل: تقرير عن التقارير التقنية الس ن8البند 

 .CWS/8/INF/4استندت املناقشات إىل الوثيقة  .95

. وطلبت 2019وأحاطت جلنة املعايري علام  مبضمون الوثيقة، وخباصة أنشطة ماكتب امللكية الفكرية املس تجيبة يف عام  .96

عة املعقدة جلنة املعايري، يف دورهتا السابعة، تزويدها ابقرتاح بشأن حتسني التقارير التقنية الس نوية، ابلنظر إىل الطبي

لالس تبياانت، والازدواجية مع اس تبياانت الويبو األخرى، وتوافر تكل املعلومات عىل املواقع اإللكرتونية ملاكتب امللكية 

فرصة هذا العام ملناقشة التحسينات املمكن إدخالها عىل معلية إعداد التقارير التقنية  ةالفكرية. ومل يكن دلى املكتب ادلويل أي

 خدام القناة اخملصصة لهذا الغرض.الس نوية ابس ت

وطلبت جلنة املعايري من املكتب ادلويل أن يقدم لها، يف دورهتا املقبةل، اقرتاحا  بشأن حتسني التقارير التقنية  .97

 الس نوية.

 حتديث عن تطوير أداة الويبو للتسلسل)ج( من جدول األعامل: 8البند 

 .CWS/8/INF/5استندت املناقشات إىل الوثيقة  .98

طت جلنة املعايري علام  مبضمون الوثيقة، وخباصة التقدم احملرز يف تطوير برجميات أداة الويبو للتسلسل، اليت وأحا .99

 ST.26ستُس تخدم من قبل املودعني واملاكتب يف لك أحناء العامل بغرض اس تحداث قوامئ تسلسل ممتثةل ملعيار الويبو 
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عىل موقع الويبو اإللكرتوين عىل  2020نومفرب  4من تكل األداة يف  1.0 والتحقق من امتثالها ذلكل املعيار. وأطِلق اإلصدار

 .https://www.wipo.int/standards/ar/sequence/index.htmlالتايل:  الرابط

 اإلدارة عىل اإلنرتنتبوابة ملفات حتديث عن )د( من جدول األعامل: 8البند 

 .CWS/8/INF/6استندت املناقشات إىل الوثيقة  .100

وأحاطت جلنة املعايري علام  مبضمون الوثيقة، وخباصة الوضع الراهن لبوابة ملفات اإلدارة عىل اإلنرتنت. ويوفر عرشون  .101

أخرى إىل أهنا س توفر تكل  مكتبا  يف الوقت احلايل مجموعات بياانت ملفات اإلدارة للمكتب ادلويل وأشارت عرشة ماكتب

 املعلومات يف املس تقبل القريب.

 ]هناية الوثيقة[

https://www.wipo.int/standards/ar/sequence/index.html

