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CWS/8/24 

 ابلإنلكزيية الأصل:

 2020 فرباير 5 :التارخي

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

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

 التقرير
 مانةالأ دته متي اع اذل

 مقدمة

لهيا فامي ييل ابمس "اللجنة" أأو "جلنة املعايري"( دورهتا .1 الثامنة يف جنيف  عقدت اللجنة املعنية مبعايري الويبو )املُشار اإ

ىل  30من   .2020ديسمرب  4ديسمرب و 2نومفرب اإ

اجلزائر، احتاد ابريس واحتاد برن ُممثَّةًل يف ادلورة: يف واكنت ادلول التالية الأعضاء يف الويبو و/أأو أأعضاء  .2

وكولومبيا، وكوس تارياك، وكرواتيا، وامجلهورية  وبوركينا فاسو، وكندا، والصني،وبنغالديش،  والأرجنتني، وأأسرتاليا، والمنسا،

كوادور، والسلفادور،  التش يكية، ندونيس ياو  ،الهندو  ،هنغارايو  ،اليواننو  ،أأملانياو  ،فرنساو  ،فنلنداو واإ يطاليا، و رسائيل، ، واإ اإ اإ

والرنوجي،  ،وميامنار ومدغشقر، واملكس يك، واملغرب،، ليتوانياو ليسوتو، و ، وقريغزيس تانوالكويت،  اكزاخس تان،و الياابن، و 

س بانيا ،وسلوفاكيا ،وس نغافورة ،واململكة العربية السعودية ،الاحتاد الرويسوابكس تان، وبامن، والربتغال، و  ،والسويد ،واإ

 .(52) وزمبابوي ،وفييت انم ،وأأوروغواي ،والولايت املتحدة الأمريكية، واململكة املتحدة ،وأأوكرانيا ،وأأوغندا ،واتيلند

قلميية الأفريقية  .3 وشارك ممثلو املنظامت احلكومية ادلولية التالية يف ادلورة بصفهتم أأعضاء يف جلنة املعايري: املنظمة الإ

 ،(EPO) واملكتب الأورويب للرباءات ،(EAPO) اءاتواملنظمة الأوروبية الآس يوية للرب  ،(ARIPO) للملكية الفكرية

 .(4) (EU) والاحتاد الأورويب
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 التعاونوشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية التالية بصفة مراقب: منظمة  .4

مجموعات مس تخديم معلومات  كونفدراليةو (، WAEMUوالاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا ) ،(OIC)الإساليم 

آس يا املس تقةل املعنية حبقوق الفنانني ،(HEPبرانمج الصحة والبيئة )، و (CEPIUGالرباءات )  ،ورابطة أأمم جنوب رشق أ

ومجموعة العمل امللكفة  ،(INTAوالرابطة ادلولية للعالمات التجارية ) ،(AIPPIوامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية )

 (.9)حول طاولت القرار( نساء ) Women At The Tableمنظمة و  ،(PDGاءات )بواثئق الرب 

 .هذا التقريرمن وترد قامئة املشاركني يف املرفق الأول  .5

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

للجنة ورحب افتتح املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، الس يد دارين اتنغ، ادلورة الثامنة  .6

 ابملشاركني.

 من جدول الأعامل: انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس 2البند 

لها، والس يد سرييج برييوكوف  شارل داوست )كندا( رئيساً -الس يد جانانتخاب جلنة املعايري ابلإجامع  أأكّدت .7

انئب الرئيس الثاين الشاغر،  اللجنة. وفامي خيص منصب يف، وفق املامرسة املعمول هبا للرئيس )الاحتاد الرويس( انئباً 

 انتخبت جلنة املعايري ابلإجامع الس يد س يونغ ابرك )مجهورية كوراي( لأغراض هذه ادلورة.

 عايري.املوو يون )الويبو( هممة أأمني جلنة -وتوىل الس يد يونغ .8

 مناقشة بنود جدول الأعامل

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

من ، والوارد يف املرفق الثاين CWS/8/1 PROV.2 املعايري جدول الأعامل كام هو مقرتح يف الوثيقةاعمتدت جلنة  .9

 هذا التقرير.

ىل تقدمي بياانت  .10 قلميية اإ . وحتدث وفد الاحتاد مجموعاهتموبعد اعامتد جدول الأعامل، دعا الرئيس منسقي اجملموعات الإ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية  للعمل اذلي أأجنزته  هعن تقدير  وأأعرب (CACEEC)الرويس ابمس مجموعة بدلان أ

ن اللجنة وفرق العمل يف ظل ظروف معقدة، و  جيابية، ل قد حققوا بشلك وثيق  أأعضاء اللجنة اذلين يعملون معاً قال اإ نتاجئ اإ

ابن املعايري  وضع مواصةل فامي خيصس امي   صعبة.ال عاملية الظروف الاإ

 العروض

موقع الويبو عىل  ،ذه ادلورةاملتعلقة هبوواثئق العمل ، ميكن الاطالع عىل العروض والبياانت الكتابية املقدمة .11

 .https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=57089 :يف الرابط التايلالإلكرتوين 

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=57089
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 املناقشات والاس تنتاجات والقرارات

أأكتوبر  2سبمترب اإىل  24رتة من وفقًا ملا قّررته هيئات الويبو الرئاس ية يف سلسةل اجامتعاهتا العارشة اليت ُعقدت يف الف .12

ل عىل اس تنتاجات اللجنة )القرارات AB/X/32من الوثيقة  52و 51)انظر الفقرتني  1979 (، ل يش متل تقرير هذه ادلورة اإ

والتوصيات والآراء وما اإىل ذكل(، ول يش متل، بصفة خاصة، عىل البياانت اليت أأدىل هبا أأي من املشاركني، ابس تثناء 

يت ُأبدي فهيا حتفظ خبصوص أأي اس تنتاج حمّدد من اس تنتاجات اللجنة أأو ُأبدي فهيا ذكل التحفظ جمددًا بعد احلالت ال

 التوصل اإىل الاس تنتاج.

 واهجات برجمة تطبيقات الويب)أأ( من جدول الأعامل: اقرتاح معيار جديد بشأأن 4البند 

 .CWS/8/2الوثيقة  استندت املناقشات اإىل .13

علامً مبضمون الوثيقة، وخباصة املعيار املقرتح مع توصيات ملعاجلة بياانت امللكية الفكرية ونقلها  وأأحاطت جلنة املعايري .14

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

لهيا يف الفقرة RSG-148ينبغي تصحيح القاعدة " بِلغت جلنة املعايري بأأنه. وأُ بطريقة منسقة عرب الويب )ج( 12" املشار اإ

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

حتت امس "توصية ملعاجلة بياانت امللكية الفكرية ونقلها  ST.90واعمتدت جلنة املعايري معيار الويبو اجلديد  .15

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

واقرتحت فرقة العمل املعنية بواهجات برجمة التطبيقات بأأن يقوم املكتب ادلويل بتنفيذ فهرس موحد يضم واهجات  .16

والغرض من الفهرس هو توفري بوابة للمس تخدمني، عىل موقع الويبو  تعرضها املاكتب خارجيًا. برجمة التطبيقات اليت

 الإلكرتوين، ملعرفة اخلدمات اليت توفرها ماكتب امللكية الفكرية، مع وظيفة حبث بس يطة حيامث أأمكن ذكل.

ىل أأن يقوم املكتب ادلويل ابإ  .17 اتحة فهرس موحد عىل موقع ووافقت جلنة املعايري أأيضًا عىل الاقرتاح ادلاعي اإ

 17الويبو الإلكرتوين وتزويدها بتقرير عن التقدم احملرز يف هذا الشأأن خالل دورهتا املقبةل، كام هو مبنّي يف الفقرة 

 .CWS/8/2من الوثيقة 

يار، بعد أأن اس ُتمكل مرشوع املع  56واقرتحت فرقة العمل املعنية بواهجات برجمة التطبيقات تعديل وصف املهمة رمق  .18

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

 مثل الفهرس املوحد.

دخال التعديالتضامن ، اذلي أأصبح كام ييل: "56ووافقت جلنة املعايري عىل اقرتاح تعديل وصف املهمة رمق  .19  اإ

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

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

 عالمات الوسائط املتعددةبشأأن معيار جديد اقرتاح )ب( من جدول الأعامل: 4البند 

ىل الوثيقة  .20  .CWS/8/3استندت املناقشات اإ
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لكرتونية لعالمات أأحاطت جلنة املعايري علامً مبضمون الوثيقة، وخباصة املعيار املقرتح مع توصيات و  .21 بشأأن الإدارة الإ

لكرتونيًا و الوسائط املتعددأأو احلركة  نرشها، ة. ويغطي املعيار عرض تطبيقات احلركة وتطبيقات الوسائط املتعددة ومعاجلهتا اإ

لكرتوين أأو وريق. والغرض من املعيار هو تسهيل معاجلة البياانت وتبادل املعلومات اخلاصة  سواًء اكنت ُمقدمة يف شلك اإ

 بعالمات احلركة أأو الوسائط املتعددة بني ماكتب امللكية الفكرية.

دخال عدة تصحيحات وتصويبات حتريرية توضيحية عىل النص: .22  واقرتح أأحد الوفود اإ

 )ح(؛3" تعريفًا منفصاًل container)ز( اليت تبدأأ بلكمة "3 التعريف نقطة الرئيس ية حتتجعل ال  -

 " وتوضيح الصياغة لإزاةل اللبس؛includingعند لكمة " 19وبدء مجةل جديدة يف الفقرة  -

ىل  -  ؛24يف الفقرة  national legislationوحذف الإشارة املرجعية اإ

 "؛Each office could choose, for instanceلتكون " 8وختفيف الصياغة يف احلاش ية  -

ضافة نقطة بعد لكمة " -  .29" يف الفقرة qualityاإ

 ، من أأجل توس يع نطاق أأنواع التصاممي املشموةل بتكل11" من الفقرة graphicalواقرتح أأحد الوفود حذف لكمة " .23

 الفقرة.

بشأأن الإدارة الإلكرتونية لعالمات توصية حتت امس " ST.69واعمتدت جلنة املعايري معيار الويبو اجلديد  .24

 "، مع املراجعات املقرتحة من قبل الوفود، ويرد النص الهنايئ يف الوثيقةالوسائط املتعددة احلركة أأو

CWS/8/ITEM 3/ST69. 

  لأن العمل املستند يُعترب الآن ُمس تمكاًل. 49ف عن أأداء املهمة رمق ووافقت جلنة املعايري عىل التوق .25

 معيار جديد بشأأن بياانت الوضع القانوين للعالمات التجاريةاقرتاح )ج( من جدول الأعامل: 4البند 

ىل الوثيقة  .26  .CWS/8/4استندت املناقشات اإ

وأأحاطت جلنة املعايري علامً مبضمون الوثيقة، وخباصة املعيار املقرتح مع توصيات لتبادل بياانت الوضع القانوين  .27

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

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

ىل بياانت العالمات  الفكرية وماكتب امللكية الفكرية وموّردي بياانت امللكية الفكرية وعامة امجلهور والأطراف املهمتة الأخرى اإ

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

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

توصية بشأأن تبادل بياانت الوضع القانوين حتت امس " ST.61واعمتدت جلنة املعايري معيار الويبو اجلديد  .28

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

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=524558


CWS/8/24  
5 
 

خالل ادلورة، اقرتحت فرقة العمل أأن ُُتمع من ماكتب امللكية الفكرية خطط التنفيذ وجداول اخلرائط اخلاصة و  .29

 ابملعيار اجلديد.

ىل تقيمي ممارساته  .30 صدار تعممي دلعوة لك مكتب من ماكتب امللكية الفكرية اإ وطلبت جلنة املعايري من الأمانة اإ

 ، وتقدمي خطة التنفيذ وجدول اخلرائط اخلاصني به.ST.61املؤسس ية وأأنظمته املعلوماتية فامي يتصل مبعيار الويبو 

 تصاوير التصاممي )د( من جدول الأعامل: اقرتاح معيار جديد بشأأن4البند 

ىل الوثيقة  .31  .CWS/8/5استندت املناقشات اإ

نشاء وأأحاطت جلنة املعايري علامً مبضمون الوثيقة، وخباصة املعيار املقرتح مع توصيات  .32 التصاوير الإلكرتونية بشأأن اإ

دارهتا ونرشها وتبادلها للتصاممي الصناعية ىل أأ الا. وهتدف التوصيات اإىل وختزيهنا وعرضها واإ عادة نتفاع اإ قىص حد ممكن من اإ

 التصاوير الإلكرتونية ابلنس بة اإىل مودعي الطلبات اذلي يودعون التصممي نفسه يف ماكتب متعددة للملكية الفكرية. اس تخدام

 اقرتح أأحد الوفود عددًا من التعليقات والاقرتاحات لتحسني مرشوع املعيار.و  .33

ُتنب احلالت من أأجل ميغاابيت،  5عوضًا عن ميغاابيت  2اإىل  15يف الفقرة جحم ملف الصورة حد ختفيض  -

واحد حيتوي عىل عدد من الطلبات والعديد من ملفات التصاممي  يداعلإ  احلجم الإجاميل اليت ميكن أأن يصل فهيا

 جيغاابيت؛ 5اإىل 

ىل الترشيع الوطين يف الفقرة  املرجعية حذف الإشارةو  -  ؛6اإ

ىل املكتب" بعبارة "ميكن للمكتب أأن خيتار، عىل سبيل املثال" يف وك الأمر مرت "عبارة والاس تعاضة عن  - اإ

 ؛13و 2احلاش يتني 

ىل تأأيت التصممي مناظر أأقسام أأن  لرشح 16الفقرة عىل توضيح التعديالت املدخةل و  - ضافة اإ منظر اكمل واحد اإ

 عىل الأقل؛

 ؛44توضيح الفرق بني أأنواع البياانت الوصفية املشموةل ابلفقرة و  -

زاةل الغموض.، من أأجل لكمة " مبا يف ذكل"، عند اإىل مجلتني 19تقس مي امجلةل الأوىل من الفقرة و  -  اإ

ىل واقرتح املكتب ادلويل تعديالت  .34 حلجم امللفات، فقد الأقىص حلد فامي خيص او تعليقات الوفد. من أأجل الاس تجابة اإ

ّل . ادلراسة الاس تقصائية بشأأن تصاوير التصاممينتاجئ عىل بناًء وذكل  ،غري اكف  هو جحم ميغاابيت  2أأن ح اقرتُ   ومل يكن اإ

 نقبلوي جيبني س ت أأو أأقل، يف حني أأن العديد من امل ميغاابيت  2يبلغ  اتحد أأقىص حلجم امللففقط واحد مس تجيب دلى 

. وكحل بديل، جيبنيس ت امل ميغاابيت مكتوسط يعكس ممارسة  5اختريت القمية البالغة و ميغاابيت.  10ملفات تزيد بكثري عن 

ىل املعيار تسمح ملاكتب امللكية  ضافة عبارة اإ يداع لجاميل حجم الإ لل بوضع حد أأقىص الفكريةاقرتح املكتب ادلويل اإ واحد الالإ

ذا اختار املكتب ذكل. وأأيد الوفد هذا الاقرتاح.أأكرث ميغاابيت، أأو  100يبلغ   اإ
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ىل ادلويل  عىل التعديالت اليت اقرتهحا املكتب جلنة املعايريوافقت و  .35 تعليقات الوفد، عىل النحو لالس تجابة اإ

 .CWS/8/Item 5/ST88 املبني يف الوثيقة

ذا اكن ينبغيو  .36 مفضل كنسق  (SVG) نسق الرسومات املوهجة القابةل للتحجمي معاجلة علق العديد من الوفود عىل ما اإ

ي لأ اكفية تكون س   النقطيةأأنساق الصور وأأن غري الرضوري  الأمر املعيار. ورأأت بعض الوفود أأن مضنأأو نسق بديل 

مفضل وجود نسق ه حيبذ ، وأأنSVGنسق تصممي. واعتربت وفود أأخرى أأن بعض رشاحئ املودعني يفضلون اس تخدام 

متخضت . وعىل وجه اخلصوص، SVGنسق معاجلة من أأجل حت نصوص بديةل التحديث. واقرتُ الشعاعية لأغراض للصورة 

 اخليارات الثالثة التالية:عن املناقشات 

بقاء عىل الفقرتني  ،فضالً بوصفه نسقًا م SVGنسق عىل بقاء الإ : 1اخليار  -  اليت وردات هباابلصيغة  12و 11والإ

 ؛CWS/8/5يف الوثيقة 

ىل  11من الفقرة  ونقهل نسقًا بديالً  SVGنسق جعل : 2اخليار  -  ؛12الفقرة اإ

ىل املعيار املقرتح دون اعامتد : 3اخليار  - ضافة مع يف املعيار عىل الإطالق،  SVGنسق الإشارة اإ مالحظة اإ

نسق بشأأن  تقدم اقرتاحاً س  بأأن فرقة العمل املعنية بتصاوير التصاممي س تعيد النظر يف هذه املسأأةل و تفيد حتريرية 

SVG ىل ادلورة التا  سعة للجنة.اإ

ىل نسق اخليار الثالث، أأي وافقت جلنة املعايري عىل و  .37 زاةل لك الإشارات املرجعية اإ من مرشوع  SVGاإ

ىل فرقة العمل املعنية بتصاوير التصاممي حاةل املسأأةل اإ جراء  املعيار واإ  .ةراساملزيد من ادلمن أأجل اإ

توصيات بشأأن التصاوير الإلكرتونية للتصاممي حتت امس " ST.88واعمتدت جلنة املعايري معيار الويبو اجلديد  .38

زاةل"، مع الصناعية ، ومع املراجعات الأخرى املقرتحة يك ُتري فرقة العمل بشأأنه املزيد من ادلراسات SVGنسق  اإ

 .CWS/8/Item 5/ST88 من قبل الوفود، كام هو مبنّي يف النص الهنايئ الوارد يف الوثيقة

فرتة  منح وطلب، مد املعيار اجلديد يف نظام لهاياعتُ يف حال  النامج عن ذكلالأثر  حيالوأأعرب وفد عن قلقه  .39

ذا  مثل هذه  متوقعة عادة يف يةفرتات الانتقال الوأأوحض املكتب ادلويل أأن  مت تنفيذ املعيار هناك.انتقالية اكفية للماكتب اإ

 .وضع التفاصيلب املعين بنظام لهاي اخملتص الفريق العاملأأن يقوم احلالت، ولكن س يلزم 

 اخلدمات أأو اخلرباء اذلين ميكهنم مساعدة املنظامت عىل فهم معايري الويبو مزوديوطلب أأحد املمثلني معلومات عن  .40

آخر أأيضاً  عىل موقع  جعل قامئة فرق معل اللجنة أأكرث وضوحاً  وتنفيذها، واليت ميكن أأن تكون معقدة للغاية. واقرتح ممثل أ

 ، مبا يف ذكل قامئة املاكتب الأعضاء يف فرق العمل املعنية.الويبو الإلكرتوين

 ن العمل املُس تمكل والعمل املتبقي.من أأجل بيا 57وأأثناء ادلورة، اقرتح املكتب ادلويل مراجعة وصف املهمة رمق  .41

، اليت أأصبح وصفها كام ييل: "ضامن املراجعات 57ووافقت جلنة املعايري عىل التعديل املقرتح للمهمة رمق  .42

  ".ST.88والتحديثات الالزمة ملعيار الويبو 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=524698
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=524698
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لتاسعة، اقرتاحًا بشأأن وطلبت جلنة املعايري من فرقة العمل املعنية بتصاوير التصاممي أأن تقدم لها، يف دورهتا ا .43

 .ST.88يف املعيار  SVGنسق  معاجلة

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

ىل الوثيقة  .44  ..CWS/8/6 Revاستندت املناقشات اإ

وأأحاطت جلنة املعايري علامً مبضمون الوثيقة، وخباصة اقرتاح فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل مراجعة معيار الويبو  .45

ST.26.  لهيا ابمس " املراجعاتستشمل و  " التغيريات الرئيس ية التالية:1.4 الإصداراليت سيُشار اإ

دراج عنارص بياانت جديدة يف تعريف نوع املستند - علقة ابس تخدام معرفات النصوص احلرة املت (DTD) اإ

 سواء مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو الإجراءات الوطنية؛ ST.26 لتسهيل تنفيذ معيار الويبو

لزامية واملرتبطة ابللغة؛ -  وحتديد معرفات النصوص احلرة الإ

اخلاص بقاعدة البياانت من تعريف جدول السامت  10.9وحتديث املرفق الأول ملواءمته مع الإصدار اجلديد  -

 ؛(INSDC) التعاونية ادلولية لتسلسل النوويدات

دراج جدول حمتوايت منفصل يف املرفق السادس لتسهيل معلية الاطالع عليه؛ -  واإ

يداع طلب للمطالبة ابلأولوية املس بقة" بعبارة "حتديد طلب الأولوية املس بقة"  - والاس تعاضة عن عبارة "حتديد اإ

 يف قامئة التسلسل؛

 .حتديث توصيف املوقع ليتوافق مع نسق قاعدة البياانت العاملية للربوتينات فامي خيص املواقعو  -

وأأحاطت جلنة املعايري علامً مبضمون الوثيقة، وخباصة اقرتاح فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل مراجعة معيار الويبو  .46

ST.26 وتوفر املراجعات حتديثات لزمة لضامن الانتقال السلس من معيار الويبو .ST.25  ىل معيار الويبو حبلول  ST.26اإ

قلميي ةالوطني ايت، عىل املس تو2022يناير  1اترخي التنفيذ احلامس يف  . وأأحاطت جلنة املعايري علامً كذكل بأأن ةوادلولي ةوالإ

، وافق فعاًل عىل 2020الرباءات )معاهدة الرباءات(، اذلي عقد دورته يف أأكتوبر الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن 

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات عىل افرتاض أأن جلنة املعايري س توافق عىل املراجعات  التغيريات الالزم اإ

 الالزمة.

ىل املعيار دمع من أأجل  الصناعة قطاعوطلبت عدة وفود توفري التدريب للماكتب والفاحصني و  .47  .ST.26الانتقال اإ

ىل أأنه  وُطلب أأيضًا توفري مواد تدريبية جبميع لإاتحة طط خيالتدريب بلغات أأخرى غري اللغة الإنلكزيية. وأأشار املكتب ادلويل اإ

ىل  اللغات العرش ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ولكن نظراً  املساعدة حلصول عىل ااملوارد، ل بد من القيود املفروضة عىل اإ

 تنفيذ هذه اخلطة. من أأجلالرتمجة بشأأن من املاكتب 

وأأحاطت جلنة املعايري علامً خبطة معل فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل والتقدم احملرز يف تطوير أأداة الويبو الربجمية  .48

أأخرى غري الإنلكزيية. وأأبدت جلنة للتسلسل. وطلبت عدة وفود أأن يوفر املكتب ادلويل مواد التدريب واملساعدة بلغة 

لكرتونية تشمل الًك من معيار الويبو  ىل توفري تدريبات اإ وأأداة  ST.26املعايري دمعها الاكمل ملبادرة املكتب ادلويل الرامية اإ
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للتسلسل لفائدة موظفي املاكتب ومودعي الرباءات، علامً بأأن عدة وفود أأدلت ببياانت يف هذا الاُتاه. وجشعت الأمانة  الويبو

لكرتونية اإىل العنوان التايل: بالغ املكتب ادلويل مبتطلباهتا التدريبية بتوجيه رسائل اإ  ماكتب امللكية الفكرية عىل اإ

standards@wipo.int. 

املراَجع، كام هو وارد يف مرفق الوثيقة  ST.26ووافقت جلنة املعايري عىل اقرتاح معيار الويبو  .49

CWS/8/6 Rev.. 

 ST.25وجشعت جلنة املعايري ماكتب امللكية الفكرية عىل تقامس خططها التنفيذية اخلاصة ابلنتقال من املعيار  .50

ىل املعيار   .ST.26اإ

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

ىل الوثيقة  .51  .CWS/8/7استندت املناقشات اإ

وأأحاطت جلنة املعايري علامً مبضمون الوثيقة، وخباصة املراجعات املقرتحة لتحديث جمالت البياانت التمكيلية ملعيار  .52

ىل اجل XMLمكوانت خمطط لضامن التوافق مع  ST.27الويبو  ديدة اخلاصة ببياانت الوضع القانوين للرباءات واليت أأضيفت اإ

 (.XML)معاجلة معلومات امللكية الفكرية ابس تخدام  ST.96ملعيار الويبو  4.0الإصدار 

 عنارص البياانت اجلديدة التالية:وتتضمن املراجعات املقرتحة  .53

 اترخي حدث سابق متصل ابحلدث اذلي جيري تسجيهل؛ -

 اقتباس لقاعدة أأو لحئة تنظميية أأو نظام أأسايس أأو حمك قانوين أأو غري ذكل من الأسس اليت يُتخذ علهيا القرار؛  -

 سبب عدم رساين تطبيق امللكية الفكرية )مثاًل، مسحوبة، أأو مرتوكة، أأو ساقطة(؛ -

ذا مؤرش بأأن هناك حقوق اس تخدام سابقة متصةل، أأو قد تكون متصةل، بطلب حق امللكية الف - كرية هذا، اإ

 اكنت هذه البياانت متاحة يف مكتب امللكية الفكرية؛

 بياانت عن النرش، أأو واثئق الأولوية، أأو غريها من الواثئق ذات الصةل؛ -

 بياانت عن معلية مراجعة متت )مثاًل، اترخي الاعرتاض، اللغة، رمق املرجع(؛ -

 ياانت التصنيف؛بياانت متصةل ابلطلب: عنوان الاخرتاع، بياانت الأولوية، ب  -

 بياانت عن اخملرتع )مثاًل، الامس، املاكن، صاحب العمل(؛ -

 بياانت عن معليات نقل امللكية، مثل رمق جسل املهمة؛ -

 بياانت الرتخيص املمّدد، مبا يف ذكل اترخي البداية واترخي الهناية؛ -

-  ،  مل يبدأأ(.وتفاصيل بشأأن دفع الرسوم، مثل س نة ادلفع ووضع ادلفع )مثاًل، مس تمكل، جار 

mailto:standards@wipo.int
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لزامية. املراجعات أأنه يؤيد مالحظة مفادها أأحد الوفود  وأأبدى .54 ما دامت عنارص البياانت اجلديدة اختيارية وليست اإ

أأن خيتار جمالت الفكرية من ماكتب امللكية للك مكتب  وجيوزوأأكد املكتب ادلويل أأن لك البياانت التمكيلية اختيارية 

ن وجدت. ها،اليت يريد تقدمي  البياانت الإضافية  اإ

( يف معيار واحد لتفادي ST.61و ST.87و ST.27واقرتح أأحد الوفود دمج املعايري الثالثة اخلاصة ابلوضع القانوين ) .55

ازدواجية املعلومات وحتسني كفاءة الصيانة. وأأبدت عدة وفود دمعها ذلكل الاقرتاح. واقرتح املكتب ادلويل أأن يُطرح 

طار الولية الراهنة اخلاصة الاقرتاح عىل مس توى فرقة العمل  املعنية ابلوضع القانوين، حيث ميكن النظر فيه يف اإ

 .47 رمق ابملهمة

"تبادل البياانت اخلاصة ابلوضع القانوين  ST.27ووافقت جلنة املعايري عىل املراجعة املقرتحة للمعيار  .56

 .CWS/8/7هو وارد يف مرفق الوثيقة  للرباءات"، كام

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

ىل الوثيقة  .57  .CWS/8/8استندت املناقشات اإ

من أأجل معاجلة التحديثات  ST.37وأأحاطت جلنة املعايري علامً مبضمون الوثيقة، وخباصة اقرتاح مراجعة معيار الويبو  .58

 املنتوتشمل املراجعات املقرتحة عىل  .XMLمن حيث مكوانت  ST.96لمعيار ل  4.0و 3.2اليت يس تلزهما الإصداران 

 ما ييل: ST.37الرئييس من معيار الويبو 

ىل املعيار  - توصية بشأأن معاجلة املعلومات املتعلقة " حبيث س يصبح العنوان اجلديد ST.96حتديث الإحاةل اإ

 ؛"XML الصناعية ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعةالفكرية ابمللكية 

 ابحلروف اخملترصة املنت الرئييسيف )مكتب امللكية الفكرية( الواردة " office IP" تسمياتاستبدال مجيع و  -

"IPO "؛الاتساق لأغراض 

آخر  ST.37 للمعيارالرئييس  املنتمن  38حتديث الفقرة و  - تغطي مجموعة  عندماتسمية امللفات عىل لتشمل مثاًل أ

 فرتة زمنية واحدة. أأكرث من يف ملف الإدارةبياانت 

جراء التحديثات التالية عىل وتشمل املراجعات املقرتحة أأيضًا  .59  تعريف"املعنون ، ST.37 املعيار الثالث من املرفقاإ

 :"يف ملفات الإدارة (XSDلغة الرتمزي املوسعة )خمطط 

صدار حمدد من  الإشارة - ىل رمق اإ  ؛يف املالحظة التحريرية للمرفق الثالث ST.96عيار امل اإ

ىل اخملططات املسطحة اجلديدة  "XSD" خمطط لغة الرتمزي املوسعةبيان اس ترياد  وحتديث - حبيث يشري اإ

 .4.0لالإصدار 

من  12و 11، كام هو مبنّي يف الفقرتني ST.37 عيار الويبومل ووافقت جلنة املعايري عىل املراجعة املقرتحة  .60

من أأجل تقدمي مجموعات بياانهتا اخلاصة مبلفات الإدارة عىل  الأخرىالوفود وجشعت عدة وفود  .CWS/8/8 الوثيقة

 .لفات الإدارة عىل الإنرتنتالويبو ملبوابة نرشها كجزء من 
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وأأحاطت جلنة املعايري علامً ابلقرار الصادر عن فرقة العمل املعنية ابحلد الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة  .61

ىل اس تخدام معيار ا واثئق مجموعات فامي خيص  الببليوغرافيةاملعلومات  للتقاطكأساس  ST.37لويبو الرباءات وادلاعي اإ

 St.37عنارص بياانت جديدة يف معيار الويبو بعدة سيتعني التوصية ولكن  الإدارات ادلولية.ها ح اليت تتي  رةنشو امل الرباءات 

املعنية ابحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا  لرشوط الواردة يف الهدف جمي من خطة معل فرقة العملابالوفاء ضامن من أأجل 

 يف معاهدة الرباءات.

وطلبت جلنة املعايري من فرقة العمل املعنية مبلف الإدارة أأن تقدم لها، يف دورهتا القادمة، اقرتاحًا بشأأن  .62

جراؤها عىل املعيار حلد الأدىن من ضوء الاقرتاح املقدم من فرقة العمل املعنية اب، يف ST.37 املراجعات الالزم اإ

 .الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات

من لك عام يف حمدد  اترخييف الإدارة مجموعات بياانهتا مللفات الفكرية وأأوىص املكتب ادلويل بأأن تقدم ماكتب امللكية  .63

 علامً جلنة املعايري أأحاطت و . ST.37مع معيار الويبو املتوافقة  الإدارةلفات معلية التحقق والنرش اخلاصة مبتبس يط أأجل 

ضافة ابلتوصية،  ىل اإ الفكرية ماكتب امللكية  أأن تُذكّرالعادي يضمن التارخي وينبغي أأن مارس.  1، وهو التقدمي املقرتحاترخي اإ

رية الفكامللكية س تصدر الأمانة العامة تعماميً يف الشهر املقبل لتذكري ماكتب و ابلزتاهما بتقدمي حتديثات س نوية عىل الأقل. 

 .هذا ابملوعد الهنايئ اجلديد

مارس التارخي احملّدد ملاكتب امللكية الفكرية يك تقدم حتديثات  1ووافقت جلنة املعايري عىل أأن يكون اترخي  .64

صدار تعممي يف فرباير  لتدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية اإىل  2021س نوية عىل ملف الإدارة، وطلبت من الأمانة اإ

 صة مبلف الإدارة.حتديث معلوماهتا اخلا

 الفكرية)أأ( من جدول الأعامل: نرش نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأأن أأنظمة الرتقمي املس تخدمة يف ماكتب امللكية 5البند 

ىل الوثيقة  .65  ..CWS/8/9 Corrاستندت املناقشات اإ

أأنظمة الرتقمي اليت تس تخدهما وأأحاطت جلنة املعايري علامً مبضمون الوثيقة، وخباصة نتاجئ ادلارسة الاس تقصائية بشأأن  .66

وتلقت . مكتباً  50ماكتب امللكية الفكرية فامي خيص الواثئق املنشورة واحلقوق املسجةل، مبا يعكس املامرسات املُتبعة يف 

وعىل الرمغ من تشابه الأرقام، فاإن هناك اختالفات  بدلًا ومنظمة. 58ردودًا من  2001ادلراسة الاس تقصائية السابقة يف عام 

ذ  برية متعلقة ابملس تجيبني.ك  ويتطابق  .2001بياانت يف عام  2020ثالثون مس تجيبًا من املس تجيبني يف عام قدم اإ

آخران يف عام   26ومل يقدم ابيق املس تجيبني البالغ عددمه  مل يعد موجودًا. 2001مع مس تجيب من عام  2020مس تجيبان أ

 .2020 بياانت يف عام 2001مس تجيبًا من املس تجيبني يف عام 

، اإىل جانب نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية لعام 2020املكتب ادلويل نرش نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية لعام  حواقرت  .67

من دليل الويبو لأن ادلراس تني تعرضان ممارسات العديد من ماكتب امللكية الفكرية اخملتلفة اليت لن  2.2.7يف اجلزء  2001

ذ س يعتقد القارئ أأن البياانت املقدمة من  2020ونتاجئ عام  2001ام وامجلع بني نتاجئ ع تذكر خبالف ذكل. س يكون مضلاًل، اإ

 يه بياانت حديثة، يف حني أأهنا قد ل تكون كذكل. 2001دوةل اس تجابت فقط يف عام  26
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فرصة حتديث بياانته يف ادلراسة الاس تقصائية قبل نرشها. ولحظ املكتب ادلويل احلصول عىل طلب أأحد الوفود و  .68

ىل واقرتح أأن تدعو جلنة املعايري ماكتب امللكية الفكرية ، قبل الاجامتع هنفسلطلب تقدمت ابماكتب أأخرى هناك أأن  تقدمي اإ

 .2020حبلول هناية عام بشأأن ادلراسة الاس تقصائية مساهامهتا الإضافية 

ت جلنة املعايري عىل نرش نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأأن أأنظمة الرتقمي املس تخدمة يف ماكتب امللكية الفكرية ووافق .69

 .2020 تكل املاكتب حبلول هناية عام س تقدهما، اإىل جانب املعلومات الأخرى اليت اقرتح املكتب ادلويلكام 

ىل معلومات الرباءات، اجلزء )ب( من جدول الأعامل: نرش نتاجئ ادلراسة الاس تقصا5البند   1ئية بشأأن نفاذ امجلهور اإ

ىل الوثيقة  .70  .CWS/8/10استندت املناقشات اإ

حتوى ماكتب امللكية وأأحاطت جلنة املعايري علامً مبضمون الوثيقة، وخباصة نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية املتعلقة مب  .71

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

ن ماكتهبم تقدم معلومات الرباءات عىل الإنرتنت. 88وقال ثالثة ومخسون من املس تجيبني ) وأأكرث الأنواع  يف املائة( اإ

ضع القانوين، والطلبات املنشورة، والطلبات ببياانت الأولوية، والو يه  عىل الإنرتنت اليت تقدهما املاكتباملشرتكة للمعلومات 

وحيّدث معظم املس تجيبني معلومات الرباءات يوميًا أأو أأس بوعيًا أأو  .ذه املاكتباملمنوحة الرباءات، واجلريدة الرمسية اخلاصة هب

يف  20ائة اإىل يف امل 15يف املائة حسب نوع املعلومات(، لكّن التحديثات الشهرية ) 70يف املائة و 60لك أأس بوعني )بني 

ىل  10املائة( والتحديثات الآنية ) يف املائة( معلومات الرباءات  92مكتبًا ) 55ويقدم  .يف املائة( شائعة أأيضاً  15يف املائة اإ

 ابللغة الإنلكزيية، ويقدم معظم هذه املاكتب كذكل املعلومات بلغة أأو أأكرث من اللغات احمللية.

عىل موقع الويبو الإلكرتوين، نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأأن نفاذ  ووافقت جلنة املعايري عىل أأن تُنرش، .72

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

ثالثية الأبعاد يف البياانت اس تخدام الامنذج والصور بشأأن نرش نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية )ج( من جدول الأعامل: 5البند 

 والواثئق فامي يتعلق ابمللكية الفكرية.

ىل الوثيقة  .73  .CWS/8/11استندت املناقشات اإ

وأأحاطت جلنة املعايري علامً مبضمون الوثيقة، وخباصة نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأأن اس تخدام ماكتب امللكية  .74

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

مكتبًا اس تجاب ثالثون و  خبصوص تكل الامنذج والصور الرمقية ثالثية الأبعاد.من أأجل اس تحداث معيار جديد  الأبعاد

ىل أأن 43) أأشار ثالثة عرش مكتباً و . لدلراسة الاس تقصائيةللملكية الفكرة   فاميالتجارب عىل الأقل بعض دلهيا  يف املائة( اإ

والتصاممي  يف املائة( 30)العالمات التجارية من أأجل أأغلب الأحيان  يفويه ، لامنذج والصور الرمقية ثالثية الأبعاداب يتعلق

املاكتب اليت تس تخدم الامنذج والصور ثالثية الأبعاد أأغلبية و  .(يف املائة 13) ومن أأجل الرباءات كذكل ،(يف املائة 23)

البحث أأو تبادل لفحص أأو النرش أأو ليس تخدهما عدد قليل من املاكتب ، بيامن الإيداع الطلبات وختزيهن تس تخدهما أأساساً 

وأأعربت بعض املاكتب عن اهامتهما ابس تخدام الامنذج والصور ثالثية الأبعاد يف البحث وتبادل البياانت يف  البياانت.

 املس تقبل.
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ووافقت جلنة املعايري عىل أأن تُنرش، عىل موقع الويبو الإلكرتوين، نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأأن الامنذج  .75

 .CWS/8/11، عىل النحو الوارد يف مرفق الوثيقة والصور ثالثية الأبعاد

 النظر يف برانمج معل جلنة املعايري وقامئة هماهمامن جدول الأعامل:  6البند 

ىل الوثيقة  .76  .CWS/8/12استندت املناقشات اإ

مئة هماهما وأأحاطت جلنة املعايري علامً مبضمون الوثيقة، وخباصة املعلومات احملدثة عن برانمج معل جلنة املعايري وقا .77

 .2019ابلصيغة املُتفق علهيا يف ادلورة السابعة للجنة يف عام 

دراج  .78 لهيا وطلبت جلنة املعايري من الأمانة اإ يف برانمج معل جلنة الثامنة ادلورة  خاللالتفاقات املُتوّصل اإ

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

لهيا يف هذه ادلورة، يكون وضع املهام  .79 عىل النحو املبني يف وبعد اس تكامل قامئة املهام ابلتفاقات اليت مت التوصل اإ

 .التقرير اهذمن املرفق الثالث 

 (58)املهمة رمق  فرقة العمل املعنية ابسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات للمعايري)أأ( من جدول الأعامل: تقرير 7البند 

ىل الوثيقة  .80  .CWS/8/13استندت املناقشات اإ

عىل  اً بصفته مرشفاملكتب ادلويل  قدمهاذلي  58وأأحاطت جلنة املعايري علامً مبضمون التقرير املرحيل بشأأن املهمة رمق  .81

ات الأربعني حبسب الأولوية، مبا يف ذكل نتيجة ترتيب التوصي، فرقة العمل املعنية ابسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات للمعايري

ىل نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية اليت أأجريت مضن فرقة العملCWS/8/13 عىل النحو الوارد يف مرفق الوثيقة كام  .، استنادًا اإ

عداد  أأحاطت جلنة املعايري علامً خبطة معل فرقة العمل املعنية ابسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات للمعايري، اليت تش متل عىل اإ

 مرشوع خريطة طريق اسرتاتيجية للنظر فيه يف ادلورة التاسعة للجنة املعايري.

، من أأجل ضامن الاتساق بني DOCX حتويل نسق واتأأدمع  اُتارهب تباكشارك املت أأن  طلب أأحد الوفودو  .82

 .XML قالأدوات واحلفاظ عىل جودة البياانت املنتجة بنس

ىل أأن .83 ّل  ترتيب التوصيات الأربعني حبسب الأولوية ن بشأأناالاس تبيب عىل ه مل جيُ وأأشار أأحد الوفود اإ ماكتب  ةس بعاإ

ادلراسة الاس تقصائية من أأجل  يف وطلب الوفد أأن يشارك املزيد من ماكتب امللكية الفكريةفرقة العمل. يف  للملكية الفكرية

رشاد مناقشات  .سرتاتيجيةالاطريق الخريطة  رشوعالأعامل التحضريية مل فرقة العمل عىل حنو أأفضل، مبا يف ذكل  اإ

ىل  .84 ومراعاًة ملا أأبدته الوفود من اقرتاحات ودمع، طلبت جلنة املعايري من املكتب ادلويل أأن يدعو لك املاكتب اإ

دلراسة الاس تقصائية بشأأن ترتيب التوصيات الأربعني حبسب الأولوية، وأأن يقدم لها تقريرًا عن نتاجئ ل الاس تجابة

 التاسعة. تكل ادلراسة يف دورهتا

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

ىل الوثيقة  .85  .CWS/8/14استندت املناقشات اإ
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، XML4IP فرقة العملعىل  اً املكتب ادلويل بصفته مرشف قدهماالوثيقة اليت  وأأحاطت جلنة املعايري علامً مبضمون .86

توي عىل مكوانت خمطط جديد لبياانت حت  اليت، 2020يف يونيو  ST.96من معيار الويبو  4.0الإصدار نرش وخباصة 

وأأحاطت جلنة املعايري علامً كذكل بأأن املكتب ادلويل يعزتم توفري  املؤرشات اجلغرافية واملصنفات اليتمية احملمية حبق املؤلف.

ومنصة للمطورين لتقامس ُتارهبم كام طلبته  ST.96معيار الويبو  مس تودع مركزي لتقامس خمططات املاكتب اخلاصة بتنفيذ

 جلنة املعايري.

كام أأحاطت جلنة املعايري علامً بنتاجئ ادلراسة الاس تقصائية اليت أأجريت مضن فرقة العمل خبصوص تنفيذ معيار الويبو  .87

ST.96 ومن أأصل الردود الإحدى عرش، اكنت س تة ردود مؤيدة يف هذه املرحةل لتبادل بياانت معاهدة الرباءات مع .

 ، ابلطريقة ذاهتا اليت يمت هبا تبادل البياانت يف نظايم مدريد ولهاي.ST.96املكتب ادلويل يف نسق معيار الويبو 

ولحظ . St.96معاهدة الرباءات لتنفيذ مكوانت املعيار  امنظوتساءل أأحد الوفود عن املدة الزمنية اليت سيس تغرقها  .88

يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ومن املرحج أأن  St.96املكتب ادلويل أأنه ل يوجد قرار بشأأن تنفيذ املعيار 

ذا قررالأمر يس تغرق   .املعيار معاهدة الرباءات تنفيذنظام  بضع س نوات اإ

ىل اش امتل الإصدار ارها ابعتب 53املهمة رمق  ن أأداءالتوقف عواقرتحت فرقة العمل  .89 من معيار  4.0مس تمكةل ابلنظر اإ

أأية مراجعات رضورية  XML4IPجري فرقة معل وس تُ  عىل مكوانت خمطط لبياانت املؤرشات اجلغرافية. ST.96الويبو 

طار املهمة رمق   .41لتكل املكوانت يف اإ

 .53التوقف عن أأداء املهمة رمق بشأأن  XML4IPووافقت جلنة املعايري عىل طلب فرقة معل  .90

نسق ترقمي عنارص والتأأخر املُسجل يف توفري خمطط  64وأأحاطت جلنة املعايري علامً ابلتقدم احملرز يف أأداء املهمة رمق  .91

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 أأحاطت جلنة املعايري علامً خبطة معل فرقة معل  .92

نشاء منصة معل تعاونية للماكتب ومطوري  لتقامس التجارب واملعارف فامي  XMLمكوانت اخملطط اخملصصة للماكتب واإ

ىل أأن XMLوفامي خيص حتديث مكوانت خمطط نسق  .ST.96خيص تنفيذ معيار الويبو  الهدف من ، أأشارت جلنة املعايري اإ

جراء تطوير البنود التالية  اس امترة و ، اثئق الأولوية للرباءاتوو ،ل الرباءات/معامالت الرباءاتجس :يف جمال الرباءاتهو اإ

 RightsHolderType مثلحتسني بعض مكوانت حق املؤلف، كذكل و  ؛تكوين اخلليطبياانت ، و رباءاتالطلب 

 .OrphanWorkKindCodeو

، يف دروهتا التاسعة، اقرتاحًا بشأأن املنصة املالمئة XML4IPوطلبت جلنة املعايري أأن تقدم لها فرقة معل  .93

 للتواصل مع املطورين اخلارجيني.

 4.0)الإصدار  ST.96، س يكون نسق معيار الويبو 2021مارس  31وأأحاطت جلنة املعايري علامً بأأنه اعتبارًا من  .94

املتعلقة بنظام لهاي بشلك ثنايئ بني املاكتب  املهيلكة يليه( املصدر املعياري واملدعوم الوحيد لتبادل البياانت وما

 ادلويل. واملكتب
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 (59)املهمة رمق  فرقة العمل املعنية بسالسل الكتلقرير )ج( من جدول الأعامل: ت7البند 

ىل الوثيقة  .95  .CWS/8/15استندت املناقشات اإ

وفد الاحتاد  مهقداذلي  59ملهمة رمق ا وأأحاطت جلنة املعايري علامً مبضمون الوثيقة، وخباصة التقرير املرحيل عن .96

 .الكتلفرقة العمل املعنية بسالسل الرويس بوصفه مرشفًا مشاراكً عىل 

مبا  أأعضاء فرقة العملقام وعىل وجه اخلصوص،  وأأحاطت جلنة املعايري علامً كذكل بأأنشطة فرقة العمل وخطة معلها، .97

 :ييل

املاكتب مبادراهتا وُتارهبا لس تخدام تكنولوجيا سالسل الكتل، مبا يف ذكل املعرف الالمركزي القابل  عرضت -

 مللكية الفكرية؛يف جمال امفتاح جممتع امللكية الفكرية للميض قدًما حنو نظام رمقي يشلك أأنه  ُوجدللتحقق واذلي 

س نادنظر املشاركون يف و  - بغرض ، وحالت الاس تخدام التقنيةهمام فرعية، ويه التنظمي، واحلومكة، واملعايري  اإ

جراء مزيد اعاة أأمهية اجلهود املتبادةل فرقة العمل عىل املواضيع الأربعة مع مر  ووافقتمن املناقشات الفعاةل.  اإ

 ؛املضطلع بهلعمل من اداخل فرقة العمل كرشط مس بق للحصول عىل نتاجئ منسقة 

ىل فرقة العمل  وأأشارت - عىل القطاع اخلاص يف مناقشات فرقة العمل  من مللكية الفكريةكياانت ا اخنراطأأمهية اإ

قامة العمل عىل النظر يف فرقة ت وافقذلكلوأأهنا تلعب دوًرا همًما يف نظام امللكية الفكرية. اعتبار  مع  ترشأاك اإ

يف جمال س تكشاف الاس تخدام احملمتل لتكنولوجيا سالسل الكتل ل حماوةل يف كياانت القطاعني العام واخلاص

عدادمللكية الفكرية ا  املعيار اجلديد؛ واإ

، نظام امللكية الفكريةاخلاصة ابس تخدامات سالسل الكتل يف ورقة العمل جديد أأن  من وأأكدت فرقة العمل -

ومعيار الويبو اجلديد ينبغي أأن يشمال مجيع أأنواع حقوق امللكية الفكرية ودورة حياة  اليت يعدها املكتب ادلويل،

 .امللكية الفكرية بأأمكلها

حدى املسائل الرئيس ية املعرف الالمركزي القابل للتحققوذكر املكتب ادلويل بأأن  .98 دارة بشأأن " يتعلق ابإ طريقة اإ

حمأاكة للمعرفات الالمركزية يف ستشمل  ورقة العملوأأن "؛ عرفات الرمقية والتحقق مهنا من أأجل الأشخاص أأو الهيئاتامل

وأأبلغ املكتب ادلويل جلنة املعايري أأنه س يدمع فرقة العمل يف اس تكشاف الطريقة املثىل لإرساء أأنظمة امللكية الفكرية. 

سالسل الكتل و/أأو يف جمال امللكية الفكرية من اخلرباء يف وفري منصة لتعاون الرشأاكت بني القطاعني العام واخلاص، ولت

 القطاع اخلاص، عىل النحو اذلي ذكرته جلنة املعايري يف دورهتا السابعة.و املاكتب 

لكرتونية اثنية بشأأن سالسل الكتل مبجرد الانهتاء من  وأأحاطت اللجنة علامً بأأن املكتب ادلويل يعزتم .99 تنظمي ندوة اإ

 رقة العمل.و 

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

ىل الوثيقة  .100  .CWS/8/16استندت املناقشات اإ



CWS/8/24  
15 
 

املكتب ادلويل  قدمهاذلي  55عن املهمة رمق  وأأحاطت جلنة املعايري علامً مبضمون الوثيقة، وخباصة التقرير املرحيل .101

ورشعت فرقة العمل يف مجع أأمثةل من أأعضاهئا عن ممارساهتا  .فرقة العمل املعنية بتوحيد الأسامءبوصفه مرشفًا مشاراكً عىل 

ومن املتوقع أأن تشلّك تكل املعلومات أأساسًا للتوصيات اخلاصة جبودة  اخلاصة بصون أأو حتسني جودة بياانت املودعني.

 حتسني فعالية تقنيات توحيد الأسامء.البياانت من أأجل دمع 

وطلبت جلنة املعايري من فرقة العمل أأن تُعد، لأغراض ادلورة القادمة للجنة، توصيات مقرتحة خبصوص  .102

 .CWS/8/16من الوثيقة  4جودة بياانت املودعني من أأجل دمع توحيد الأسامء، كام هو مذكور يف الفقرة 

 (61)املهمة رمق  فرقة العمل املعنية ابلامنذج والصور ثالثية الأبعاد)ه( من جدول الأعامل: تقرير 7البند 

ىل الوثيقة  .103  .CWS/8/17استندت املناقشات اإ

وفد الاحتاد الرويس  قدمهاذلي  61عن املهمة  أأحاطت جلنة املعايري علامً مبضمون الوثيقة، وخباصة التقرير املرحيلو  .104

ويش متل التقرير عىل مرشوع معيار أأويل لس تخدام . ج والصور ثالثية الأبعاداملعنية ابلامنذبوصفه مرشفًا عىل فرقة العمل 

وتتوقع فرقة العمل تقدمي  الامنذج والصور الرمقية ثالثية الأبعاد لأغراض الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية.

جلنة املعايري علامً خبطة معل فرقة العمل لعام يك تنظر جلنة املعايري يف اعامتده. كام أأحاطت  2021مرشوع مراَجع يف عام 

2021. 

ماكانت البحث اخلاصة ابلامنذج الرمقية ثالثية الأبعاد، مبا يف ذكل  .105 واقرتحت فرقة العمل أأن تدرس ابلتفصيل اإ

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

جراء مراجعة لوصف املهمة رمق   .CWS/8/17من الوثيقة  13لبلورة ذكل العمل، كام هو مرشوح يف الفقرة  61اإ

جراء مزيد من املناقش .106 من بشأأن أأساليب ادلراسة الاس تقصائية  اتوطلب أأحد الوفود همةل للنظر يف املرشوع واإ

آخر  حتسني الاس تجاابت.أأجل  جراءواقرتح وفد أ الامنذج ثنائية اليت تس تخدم  الامنذج والصور ثالثية الأبعادحبث عن  اإ

 .الأبعاد

ضافة لكمة "الرمقية" قبل عبارة "ثالثية الأبعاد" يف وصف املهمة رمق  .107 ، من أأجل 61وخالل ادلورة، اقرتحت الأمانة اإ

عداده.  ضامن أأن يعكس العنوان بصورة أأفضل مرشوع املعيار اجلاري اإ

دخالها عىل وصف املهمة رمق ووافقت جلنة املع .108 ، اذلي أأصبح كام ييل: "اقرتاح 61ايري عىل التعديالت املقرتح اإ

توصيات بشأأن الامنذج والصور الرمقية ثالثية الأبعاد، مبا يف ذكل طرق البحث عن الامنذج ثالثية الأبعاد والصور 

 ثالثية الأبعاد."

 (62)املهمة رمق  نية ابلتحول الرمقيفرقة العمل املع )و( من جدول الأعامل: تقرير 7البند 

ىل الوثيقة  .109  .CWS/8/18استندت املناقشات اإ
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وفد الولايت  قدمهاذلي  62عن املهمة رمق  وأأحاطت جلنة املعايري علامً مبضمون الوثيقة، وخباصة التقرير املرحيل .110

ماكتب امللكية الفكرية عىل جلنة املعايري وجشعت  .فرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقيبوصفه مرشفًا عىل  املتحدة الأمريكية

 وقدمت فرقة العمل تعريفًا للنرش الإلكرتوين. املشاركة بشلك أأكرث نشاطًا يف مناقشات فرقة العمل.

عىل نطاق واسع يف منشوراهتم الإلكرتونية،  ST.17معيار الويبو يس تخدمون  واما زال مأأهن وأأشار أأحد الوفود اإىل .111

. وأأشار ST.17. واقرتح الوفد عدم أأرشفة املعيار امللكية الفكرية الأخرى اليت تس تخدمه أأيضاً  مع ماكتب ونيعملم وأأهن

ىل أأن مرشف   الاعتبار.بعني فرقة س تأأخذ هذه النقطة الفرقة العمل اإ

صة للمواقع الإلكرتونية اخلا املوىص هبا حملتوايت ادلنياامن دليل الويبو ) 6وتلقت الأمانة اقرتاحًا بتحديث اجلزء  .112

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

اس تعراض معايري ، اليت أأصبح وصفها كام ييل: "62ووافقت جلنة املعايري عىل التعديل املقرتح للمهمة رمق  .113

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

دليل الويبو، لأغراض النرش الإلكرتوين لواثئق امللكية الفكرية؛ واقرتاح تعديالت عىل تكل املعايري واملواد عند 

 الاقتضاء".

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

ىل الوثيقة  .114  .CWS/8/19استندت املناقشات اإ

املكتب ادلويل  قدمهاذلي  47 وأأحاطت جلنة املعايري علامً مبضمون الوثيقة، وخباصة التقرير املرحيل عن املهمة رمق .115

جراء تسوايت هادفة للأحداث. فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوينبوصفه مرشفًا عىل  يف  وتعزتم فرقة العمل الاس مترار يف اإ

ام اسرُتعي انتباه فرقة العمل اإىل قضااي جديدة تتعلق خبرائط ماكتب امللكية الفكرية معايري الوضع القانوين عند اللزوم، لك

جراءاهتا التنفيذية.  واإ

ضافة بند .116 ماكنية دمج معايري الوضع  47اإىل وصف املهمة رمق  وأأثناء ادلورة، اقرتح أأحد الوفود اإ يربز اقرتاح دارسة اإ

 وأأيدت عدة وفود ذكل الاقرتاح. القانوي.

، اليت أأصبح وصفها كام ييل: "ضامن املراجعات والتحديثات 47ووافقت جلنة املعايري عىل مراجعة املهمة رمق  .117

عداد مواد مساعدة لتسهيل اس تخد ST.61و ST.87و ST.27الرضورية ملعايري الويبو  ام تكل املعايري يف جممتع واإ

ماكنية دمج املعايري الثالثة  لتطوير  XML4IP؛ ودمع فرقة معل ST.61و ST.87و ST.27امللكية الفكرية؛ وحتليل اإ

 لبياانت أأحداث الوضع القانوين". XMLمكوانت 

، اقرتاحًا بشأأن وطلبت جلنة املعايري من فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين أأن تقدم لها، يف دورهتا املقبةل .118

 .ST.27اس تخدام الرموز اخملصصة يف معيار الويبو 

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

ىل الوثيقة  .119  .CWS/8/20استندت املناقشات اإ
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املكتب ادلويل  قدمهاذلي  60رحيل عن املهمة رمق وأأحاطت جلنة املعايري علامً مبضمون الوثيقة، وخباصة التقرير امل .120

وأأبلغت فرقة العمل عن املناقشات اجلارية بني أأعضاء فرقة . املعنية بتوحيد العالمات التجارية بوصفه مرشفًا عىل فرقة العمل

يف حتديد البياانت  من نظام الأرقام املتفق علهيا دولياً  551لرمز العمل وفريق مدريد العامل بشأأن القضااي املرتبطة اب

ىل اتفاق حول للعالمات امجلاعية وعالمات التصديق وعالمات الضامن.  (INIDالببليوغرافية ) ومل تتوصل فرقة العمل بعد اإ

 .ST.60يف معيار الويبو  551الإجراء اذلي ينبغي أأن تويص جلنة املعايري ابتباعه فامي خيص الرمز 

بقاء عىل ب تقدم لها، يف دورهتا املقبةل، توصية  وطلبت جلنة املعايري من فرقة العمل أأن .121 ذا اكن حيب الإ شأأن ما اإ

( للعالمات امجلاعية وعالمات INIDمن نظام الأرقام املتفق علهيا دوليًا يف حتديد البياانت الببليوغرافية ) 551 الرمز

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

ىل معلومات الرباءات من جدول الأعامل: تقرير )ط( 7البند   (52)املهمة رمق فرقة العمل املعنية بنفاذ امجلهور اإ

ىل الوثيقة  .122  .CWS/8/21استندت املناقشات اإ

املكتب ادلويل  قدمهاذلي  52 وأأحاطت جلنة املعايري علامً مبضمون الوثيقة، وخباصة التقرير املرحيل عن املهمة رمق .123

ىل معلومات الرباءات بوصفه مرشفًا عىل فرقة العمل من ادلراسة  2واقرُتح اس تبيان منقح للجزء . املعنية بنفاذ امجلهور اإ

ىل معلومات الرباءات.  الاس تقصائية بشأأن نفاذ امجلهور اإ

ذا اكنت ماكتب امللكية الفكرية  .124 ضافة سؤال جديد بشأأن ما اإ وقف جريدهتا الرمسية ل ختططواقرتح أأحد الوفود اإ

، "تنظر يف" بعبارة" والاس تعاضة عهنا لـ "ختططعبارة واقرتح املكتب ادلويل تغيري  واستبدالها خبدمات النرش الإلكرتوين.

ىل أأن   وأأيد الوفد هذا التغيري. وأأصبح نص السؤال املنقح اكلآيت:. هنايئقرار ابختاذ التخطيط يفيد نظرًا اإ

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

 عن طريق اخلدمات الإلكرتونية العامة؟

 نعم، وقف اجلرائد الرمسية من الإجراءات املقّرر تنفيذها أأو الإجراءات اليت نُفذت ابلفعل ▢

ماكنية وقف اجلرائد الرمسية وجيري نعم،  ▢  النظر يف تكل الإماكنيةُتري مناقشة اإ

 ليس دلينا أأية خطط لوقف اجلرائد الرمسية"، ل ▢

من ادلراسة الاس تقصائية، عىل النحو املعروض يف مرفق  2ووافقت جلنة املعايري عىل اس تبيان اجلزء  .125

صدار تعممي دلعCWS/8/21 الوثيقة وة ماكتب ، مع السؤال اجلديد املقرتح أأعاله. وطلبت جلنة املعايري من الأمانة اإ

ىل املشاركة يف ادلراسة  الاس تقصائية. امللكية الفكرية اإ

تقرير املكتب ادلويل عن تقدمي املشورة واملساعدة التقنيتني من أأجل تكوين كفاءات ماكتب )أأ( من جدول الأعامل: 8البند 

طار ولية جلنة املعايري الفكريةامللكية   يف اإ

ىل الوثيقة  .126  .CWS/8/22استندت املناقشات اإ
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فامي خيص  2019وأأحاطت جلنة املعايري علامً مبضمون الوثيقة، وخباصة الأنشطة اليت اضطلع هبا املكتب ادلويل يف عام  .127

تقدمي املشورة واملساعدة التقنيتني اإىل ماكتب امللكية الفكرية من أأجل تكوين كفاءاهتا يف جمال تعممي املعلومات اخلاصة مبعايري 

 امللكية الفكرية.

ىل امجلعية  CWS/8/22ة املعايري علامً كذكل بأأن الوثيقة وأأحاطت جلن .128 تشلّك أأساسًا للتقرير ذي الصةل املزمع تقدميه اإ

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

 (.WO/GA/40/19 الوثيقة

 ر عن التقارير التقنية الس نوية)ب( من جدول الأعامل: تقري8البند 

وخباصة أأنشطة ماكتب امللكية الفكرية املس تجيبة يف ، CWS/8/INF/4 أأحاطت جلنة املعايري علامً مبضمون الوثيقة .129

ىل  .2019عام  وطلبت جلنة املعايري، يف دورهتا السابعة، تزويدها ابقرتاح بشأأن حتسني التقارير التقنية الس نوية، ابلنظر اإ

الطبيعة املعقدة لالس تبياانت، والازدواجية مع اس تبياانت الويبو الأخرى، وتوافر تكل املعلومات عىل املواقع الإلكرتونية 

عداد ومل يكن دلى امل  ملاكتب امللكية الفكرية. دخالها عىل معلية اإ كتب ادلويل أأية فرصة هذا العام ملناقشة التحسينات املمكن اإ

 التقارير التقنية الس نوية ابس تخدام القناة اخملصصة لهذا الغرض.

اقرتاحًا بشأأن حتسني التقارير ، التاسعةبأأن املكتب ادلويل يعزتم أأن يقدم لها، يف دورهتا  أأحاطت جلنة املعايري علامً و  .130

 .قنية الس نويةالت 

 )ج( من جدول الأعامل: حتديث عن تطوير أأداة الويبو للتسلسل8البند 

ىل الوثيقة  .131  .CWS/8/INF/5استندت املناقشات اإ

للتسلسل، اليت  أأحاطت جلنة املعايري علامً مبضمون الوثيقة، وخباصة التقدم احملرز يف تطوير برجميات أأداة الويبوو  .132

 ST.26ستُس تخدم من قبل املودعني واملاكتب يف لك أأحناء العامل بغرض اس تحداث قوامئ تسلسل ممتثةل ملعيار الويبو 

عىل موقع الويبو الإلكرتوين عىل  2020نومفرب  4من تكل الأداة يف  1.0والتحقق من امتثالها ذلكل املعيار. وأأطِلق الإصدار 

 .https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html الرابط التايل:

 بوابة ملفات الإدارة عىل الإنرتنت)د( من جدول الأعامل: حتديث عن 8البند 

ىل الوثيقة  .133  .CWS/8/INF/6استندت املناقشات اإ

واحد  علامً مبضمون الوثيقة، وخباصة الوضع الراهن لبوابة ملفات الإدارة عىل الإنرتنت. ويوفر أأحاطت جلنة املعايريو  .134

ىل أأهنا و  عرشون مكتبًا يف الوقت احلايل مجموعات بياانت ملفات الإدارة للمكتب ادلويل وأأشارت عرشة ماكتب أأخرى اإ

 س توفر تكل املعلومات يف املس تقبل القريب.

 []ييل ذكل املرفق الأول

https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html
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I. ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES 

(dans l’ordre alphabétique des noms français des États) 
(in the alphabetical order of the names in French) 

 
ALGÉRIE/ALGERIA 
 
Nadji AICHE (M.), directeur de la promotion des innovations et transfert des techniques, Institut 
national algérien de la propriété industrielle (INAPI), Ministère de l'industrie, de la petite et 
moyenne entreprise et de la promotion des investissements, Alger 
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Katja BRABEC (Ms.), Senior Advisor, International Information Technology Cooperation, 2.4.3, 
German Patent and Trademark Office (DPMA), Munich 
 
Thomas PLARRE (Mr.), Examiner, German Patent and Trademark Office (DPMA), Munich 
 
Sara BUEHRER (Ms.), Head of Unit, Initial Processing, General Administrative Matters 
Concerning Trade Mark Procedures, Trademark Department, German Patent and Trademark 
Office (DPMA), Munich 
 
Jan TECHERT, (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
 
Ali ALHARBI (Mr.), Senior Intellectual Property Information Analyst, Saudi Authority for 
Intellectual Property (SAIP), Riyadh 
 
Omar ALQASEM (Mr.), Senior Business Solutions Analyst, Saudi Authority for Intellectual 
Property (SAIP), Riyadh 
 
 
ARGENTINE/ARGENTINA 
 
Betina Carla FABBIETTI (Sra.), Segunda Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Michael BURN (Mr.), Senior Director, Innovation and Technology Group, IP Australia, Canberra 
 
Rob McNEILL (Mr.), Assistant Director, Innovation and Technology Group, IP Australia, 
Canberra 
 
Sarah WANG (Ms.), Assistant Director, IP Australia, Canberra 
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AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Hannes RAUMAUF (Mr.), Head, Patent Services and PCT, BMK, Austrian Patent Office, 
Federal Ministry of Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology, 
Vienna 
 
Julian SCHEDL (Mr.), Expert, Austrian Patent Office, Federal Ministry of Climate Action, 
Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology, Vienna 
 
 
BANGLADESH 
 
Md. Mahabubur RAHMAN (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BURKINA FASO 
 
Lodouba KOHIO (M.), conseiller, Affaires économiques, chef, Département des études, de la 
formation et du partenariat, Département des études, de la formation et du partenariat, Centre 
national de la propriété industrielle (CNPI), Ministère du commerce, de l'industrie et de 
l'artisanat (MCIA), Ouagadougou 
 
Wennepousdé Philippe OUEDRAOGO (M.), chef, Département de la documentation technique 
et de l'informatique, Centre national de la propriété industrielle (CNPI), Ministère du commerce, 
de l’industrie et de l’artisanat (MCIA), Ouagadougou 
 
 
CANADA 
 
Lynne JORGE (Ms.), Manager, CIPO Patent IT Solutions, Canadian Intellectual Property Office 
(CIPO), Gatineau 
 
Raphaëlle MARTIN (Ms.), Technical Advisor, DTSS, Innovation, Science and Economic 
Development Canada (ISED), Ottawa 
 
Derek SPERO (Mr.), Solution Architect, CIPO Application Support, Innovation, Science and 
Economic Development Canada (ISED), Ottawa 
 
Jean-Charles DAOUST (Mr.), Director, Investments and Program Management, Canadian 
Intellectual Property Office (CIPO), Programs Branch, Innovation, Science and Economic 
Development Canada (ISED), Gatineau 
 
Yogesh SAGAR (Mr.), Technical Advisor, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), 
Programs Branch, Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED), Gatineau 
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CHINE/CHINA 
 
FANG Ke (Mr.), Senior Programme Administrator (Divisional Director Grade), Intellectual 
Property Department, Patent Office, China National Intellectual Property Administration 
(CNIPA), Beijing 
 
HAN Xinyi (Ms.), Programme Administrator, Trademark Office, China National Intellectual 
Property Administration (CNIPA), Beijing 
 
MA Xiaolei (Ms.), Staff, Documentation Publishing Department, Intellectual Property Publishing 
House, (CNIPA), Beijing 
 
WANG Cheng (Ms.), Programme Administrator, Patent Documentation Department, Patent 
Office, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Yesid Andrés SERRANO (Sr.), Segundo Secretario, Misión Permanente Ginebra 
 
 
COSTA RICA 
 
Penaranda ALEXANDER (Sr.), Ministro Consejero, Misión Permanente Ginebra 
 
 
CROATIE/CROATIA 
 
Tatjana PLEŠA (Ms.), Head, Information Technology Service, Business Processes Support 
Department, State Intellectual Property Office (SIPO), Zagreb 
 
Slaven FISTRIC (Mr.), Head, Section for Development and Administration of Patent Information, 
Patent Department, State Intellectual Property Office (SIPO), Zagreb 
 
 
EL SALVADOR 
 
Diana HASBUN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente de El Salvador ante la OMC y la 
OMPI, Ginebra 
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Heidi VÁSCONES (Sra.), Segundo Secretario, Misión de Ecuador ante la OMC, Ginebra 
 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
María Rosa CARRERAS DURBÁN (Sra.), Coordinadora IT Proyectos, División de Tecnologías 
de la Información, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, Madrid 
 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
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Arti SHAH (Ms.), International Project Manager, Office of International Patent Cooperation, 
United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
 
Nelson YANG (Mr.), Senior Advisor, Office of International Cooperation, United States Patent 
and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
 
Tyle AUDUONG (Ms.), Supervisory Trademark Business Operations Specialist, Trademark 
Administration, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of 
Commerce, Alexandria 
 
Anish GUPTA (Mr.), PCT Legal Examiner, International Patent Legal Administration, Office of 
International Patent Cooperation, United States Patent and Trademark Office (USPTO), 
Department of Commerce, Alexandria 
 
Kathleen KALAFUS (Ms.), Biosequence Specialist, Scientific and Technical Information Center, 
Office of Patent Information Management, United States Patent and Trademark Office 
(USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
 
Narith TITH (Mr.), IT Specialist, Enterprise Data Architecture Division, Office of Chief 
Information Officer, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of 
Commerce, Alexandria 
 
Karen WEILER (Ms.), Special Program Examiner, International Patent Legal Administration, 
Office of International Patent Cooperation, United States Patent and Trademark Office 
(USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
 
Marina LAMM (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
Yasmine FULENA (Mr.), Intellectual Property Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Sergey BIRYUKOV (Mr.), Head, Department for Design, Development and Maintenance of 
Information Systems, Federal Institute of Industrial Property (FIPS of Rospatent), Moscow 
 
Vladislav MAMONTOV (Mr.), Senior Specialist, International Cooperation Department, Federal 
Service for Intellectual Property (Rospatent), Moscow 
 
Olga FEDOSEEVA (Ms.), Deputy Head of the Division, Information Technology Department, 
Federal Institute of Industrial Property (FIPS of Rospatent), Moscow 
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Olga TYURINA (Ms.), Senior Researcher, Classifications and Standards Division, Federal 
Institute of Industrial Property (FIPS of Rospatent), Moscow 
 
Yury ZONTOV (Mr.), Senior Researcher, Information Technology Department, Federal Institute 
of Industrial Property (FIPS of Rospatent), Moscow 
 
Maria RYAZANOVA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Jouko BERNDTSON (Mr.), Senior Patent Examiner, Finnish Patent and Registration Office 
(PRH), Helsinki 
 
 
FRANCE 
 
Samir GHAMRI-DOUDANE (M.), Head of Lab, Institut national de la propriété industrielle (INPI), 
Courbevoie 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Aristeidis PITTARAS (Mr.), Director, Application and Grants, Hellenic Industrial Property 
Organization (HIPO), Athens 
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Janos ERDOSSY (Mr.), Head, Chemistry and Biotechnology Section, Hungarian Intellectual 
Property Office (HIPO), Budapest 
 
Gyongyi SZILVITZKY (Ms.), Head, Receiving and Official Publication Section, Hungarian 
Intellectual Property Office (HIPO), Budapest 
 
 
INDE/INDIA 
 
Debasish BANERJEE (Mr.), Assistant Controller of Patents and Designs, Indian Patent Office, 
Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and 
Industry, New Delhi 
 
Santosh GUPTA (Mr.), Assistant Controller of Patents and Designs, Indian Patent Office, 
Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry 
(DPIIT), New Delhi 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Ditya Agung NURDIANTO (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva, Geneva 
 
 
ISRAËL/ISRAEL 
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Tamara SZNAIDLEDER (Ms.), Adviser, Permanent Mission, Geneva 
 
Naomi GEHLER (Ms.), Systems Analyst, Information Technology, Israel Patent Office, Ministry 
of Justice, Jerusalem 
 
Dror BEN YEHUDA (Mr.), IT Manager, Department of Digital Technologies and Information, 
Israel Patent Office, Ministry of Justice, Jerusalem 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Cristiano DI CARLO (Mr.), Information Technology Coordinator, IT Division, Italian Patent and 
Trademark Office, Directorate General for the Fight against Counterfeiting, Ministry of Economic 
Development (UIBM), Rome  
 
Fabrizio FORNARI (Mr.), Information Technology Coordinator, IT Division, Italian Patent and 
Trademark Office, Directorate General for the Fight against Counterfeiting, Ministry of Economic 
Development (UIBM), Rome 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Hirono YOSHIKAI (Mr.), Assistant Director, International Information Technology Affairs 
Section/Information Technology and Patent Information Management Office, Japan Patent 
Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Chiyoda-Ku Tokyo 
 
Yoichi KANEKI (Mr.), Deputy Director, Examination Planning Office, Japan Patent Office (JPO), 
Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo 
 
Takuji SAITO (Mr.), Deputy Director, Information Technology and Patent Information 
Management Office, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, 
Tokyo 
 
Shohei HASEGAWA (Mr.), Design Examiner, Design Division, Japan Patent Office (JPO), 
Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo 
 
Kakimoto RYOMA (Mr.), Trademark Examiner, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, 
Trade and Industry, Tokyo 
 
Yumi SATO (Ms.), Administrative Officer, Information Technology and Patent Information 
Management Office, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, 
Tokyo 
 
Hiroki UEJIMA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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KAZAKHSTAN 
 
Manshuk ABILMAZHINOVA (Ms.), Head, Division on Examination of International Trademarks, 
National Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, 
Nur-Sultan 
 
Altynay BATYRBEKOVA (Ms.), Head, Department, Inventions, Utility Models and Selection 
Achievements, National Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice of the Republic of 
Kazakhstan, Nur-Sultan 
 
Dinara KUSAINOVA (Ms.), Head, Division on Preliminary Examination on Applications For 
Trademarks and Industrial Designs, National Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice 
of the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan 
 
Nurdaulet YERBOL (Mr.), Specialist, International Law and Cooperation Division, National 
Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan 
 
 
KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN 
 
Kymbat IMANGAZIEVA (Ms.), Trademarks Examination Department, Examination Department, 
State Service of Intellectual Property and Innovation under the Government of the Kyrgyz 
Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek 
 
Meerim TOROBEKOVA (Ms.), Industrial Property Examination Department, Examination 
Department, State Service of Intellectual Property and Innovation under the Government of the 
Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek 
 
 
KOWEÏT/KUWAIT 
 
Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LESOTHO 
 
Mokoma MMARI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Jurgita EIDUKEVICIENE (Ms.), State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius 
 
Deimante IVINSKIENE (Ms.), Head, Applications Receiving and Document Management 
Division, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius 
 
Rasa SVETIKAITE (Ms.), Justice and IP Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MADAGASCAR 
 
Naharisoa Oby RAFANOTSIMIVA (Mme), coordonnatrice juridique, Office malgache de la 
propriété industrielle (OMAPI), Ministère de l’industrie, du commerce et de l'artisanat, 
Antananarivo 
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MAROC/MOROCCO 
 
Dounia EL OUARDI (Mme), directrice, Pôle développement et relations clients, Office marocain 
de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca 
 
Mustapha LYAMANI (Mr.), Head, Information Technology Department, Moroccan Office for 
Commercial and Industrial Property (OMPIC), Casablanca 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
Sonia HERNÁNDEZ ARELLANO (Sra.), Subdirectora Divisional de Asuntos Multilaterales y 
Cooperación Técnica Internacional, Dirección Divisional de Relaciones Internacionales Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
Eunice HERRERA CUADRA (Sra.), Subdirectora Divisional de Negociaciones y Legislación 
Internacional, Dirección Divisional de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
Miriam Jazmin SALGADO DELGADO (Sra.), Especialista, Dirección Divisional de Relaciones 
Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
 
MYANMAR 
 
May Phyo THWE, (Ms.), Director, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry Of 
Commerce, Nay Pyi Taw 
 
Kyi Pyar MOE (Ms.), Director, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry Of Commerce, 
Nay Pyi Taw 
 
Win Mar OO, (Ms.), Director, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry Of Commerce, 
Nay Pyi Taw 
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Magne LANGSAETER (Mr.), IPR System Product Owner, Norwegian Industrial Property Office 
(NIPO), Oslo 
 
 
 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
Mugarura Allan NDAGIJE (Mr.), Third Secretary, Intellectual Property, Permanent Mission, 
Geneva 
 
PAKISTAN 
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Saifullah KHAN (Mr.), Deputy Director, Intellectual Property Organization of Pakistan 
(IPO-Pakistan), Ministry of Commerce, Islamabad 
 
Tafseer FATIMA (Ms.), Assistant Controller of Patents, Intellectual Property Organization of 
Pakistan (IPO-Pakistan), Ministry of Commerce, Government of Pakistan, Karachi 
 
Muhammad Salman CHAUDHARY (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PANAMA 
 
Krizia MATTHEWS (Sra.), Representante Permanente Adjunto, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
PORTUGAL 
 
Susana ARMÁRIO (Ms.), Head, External Relations Department, National Institute of Industrial 
Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
Bruno SEVERINO (Mr.), Head, Information Systems Department, National Institute of Industrial 
Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
PARK Siyoung (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
LEE Jumi (Ms.), Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Michal VERNER (Mr.), Deputy Director, Patent Information Department, Industrial Property 
Office of the Czech Republic, Prague 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Julie DALTREY (Ms.), Head of Metadata Management and International Data Standards, Chief 
Data Office, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport 
 
Nancy PIGNATARO (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
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SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Chee King SOH (Mr.), Assistant Director, Information Technology, Intellectual Property Office of 
Singapore (IPOS), Singapore 
 
Benjamin TAN (Mr.), Counsellor Intellectual Property, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Katarina DOVALOVA (Ms.), Industrial Property Office of the Slovak Republic, Banská Bystrica 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Åsa VIKEN (Ms.), Process Owner, Patent Department, Swedish Intellectual Property 
Office (PRV), Stockholm 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Nisachol SASANON (Ms.), Director, Information Technology and Communication Center, 
Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi 
 
Sivadol NONRUECHA (Mr.), Computer Technician, Information Technology, Department of 
Intellectual Property (DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi 
 
Peerathai PISANTHAMMANONT (Mr.), Computer Technical Officer, Department of intellectual 
Property (DIP) Ministry of Commerce, Nonthaburi 
 
 
UKRAINE 
 
Svitlana KUSA (Ms.), Head, Patent Documentation and Standardization Department, Ministry of 
Economic Development,Trade and Agriculture of Ukraine, State Enterprise "Ukrainian 
Intellectual Property Institute" (Ukrpatent), Kyiv 
 
Oksana PARKHETA (Ms.), Head, Patent Information Department, Ministry of Economic 
Development, Trade and Agriculture of Ukraine, State Enterprise "Ukrainian Intellectual 
Property Institute" (Ukrpatent), Kyiv 
 
Antonina KRAUZE (Ms.), Leading Expert, Department of Chemical and Biological Technologies, 
Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine, State Enterprise 
"Ukrainian Intellectual Property Institute" (Ukrpatent), Kyiv 
 
 
URUGUAY 
 
Fernanda Andrea GIANFAGNA GAUDIOSO (Sra.), Encargada de División Gestión 
Tecnológica, División Gestión Tecnológica, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Dirección 
Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), Montevideo 
VIET NAM 
 
DAO Nguyen (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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ZIMBABWE 
 
Tanyaradzwa MANHOMBO (Mr.), Counsellor, Economic Section, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
II. OBSERVATEUR/OBSERVER  
 
PALESTINE 
 
Rajaa JAWAADA (Ms.), General Director of IP, Ministry of National Economy, Ramallah 
 
 
 
III.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

INTERGOUVERNEMENTALES/INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS  

 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC 
COOPERATION (OIC)  
 
Halim GRABUS (Mr.), Counsellor, Geneva 
 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO)  
 
Julia KHORUK (Ms.), Leading Specialist, International Relations Department, Moscow 
 
Anton OVCHINNIKOV (Mr.), Director, Patent Information and Automation Department, Moscow 
 
 
ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  
 
Geert BOEDT (Mr.), Patent Information Knowledge, Vienna 
 
Fernando FERREIRA (Mr.), Lead for Data Engineering and Standards, Engineering and 
Architecture, Rijswijk 
 
Domenico GOLZIO (Mr.), Director, CTO Office, Riiswijk 
 
Johannes SCHAAF (Mr.), Patent Knowledge, Vienna 
 
Christian SOLTMANN (Mr.), Product Manager Patent Data Services, Directorate 5.4.1 Patent 
Data Management, Vienna 
 
Jeff STEWART (Mr.), Cooperation Project Officer, Rijswijk 
 
Vesna VAJSBAHER (Ms.), Patent Information Data Specialist, Patent Knowledge, Operations 
and Bulk Data Sets, Vienna 
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Alexandre BLAND (Mr.), Head of Department, Rijswijk 
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)  
 
Flora MPANJU (Ms.), Head of Search and Examination, Intellectual Property Operations, 
Harare 
 
 
UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST-AFRICAINE (UEMOA)/WEST AFRICAN 
ECONOMIC AND MONETARY UNION (WAEMU)  
 
Bou SIDIBE (Mr.), Professional in Charge of Industry, WAEMU Commission, Department in 
Charge of Industry, Mine, Energy and Digital Economy, Ouagadougou 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Thom CLARK (Mr.), Senior Expert, Legal Affairs, Alicante 
 
Panagiotis SPAGOPOULOS (Mr.), IT Architect, Digital Transformation Department, Alicante 
 
Adam STUBBINGS (Sr.), Project Manager, Digital Transformation Department, Alicante 
 
 
 
IV. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS  
 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)  
 
Gang HU (Mr.), Vice Chairman, Intellectual Property Office Practice and Procedures, Beijing 
 
Aurelia MARIE (Mrs.), Observer, Paris 
 
 
Confederacy of Patent Information User Groups (CEPIUG)  
 
Guido MORADEI (Mr.), Delegate, Varese 
 
 
 
Groupe de documentation sur les brevets (PDG)/Patent Documentation Group (PDG)  
 
Arndt MECKE (Mr.), Patent Information Professional, Munich 
 
 
Health and Environment Program (HEP)  
 
Madeleine SCHERB (Mrs.), Economist/President, Health and Environment Program, Geneva 
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Independent Alliance for Artists Rights (IAFAR)  
 
Stacey HABER (Ms.), Head of Legal and Business Affairs, Liphook 
 
Ann TAUSIS (Ms.), Board Member, London 
 
 
International Trademark Association (INTA)  
 
Tat-Tienne LOUEMBE (Mr.), Representative Africa, Middle East and IGOs, New York 
 
 
Women at the Table 
 
Caitlin KRAFT-BUCHMAN (Ms.), CEO, Founder, Geneva 
 
 
 
V. BUREAU/OFFICERS 
 
Président/Chair: Jean-Charles DAOUST (M./Mr.) (CANADA) 

Vice-présidents/Vice-Chairs: Sergey BIRYUKOV (M./Mr.) (FÉDÉRATION DE 
RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION) 

Siyoung PARK (M./Mr.), (RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE/REPUBLIC OF KOREA)  

Secrétaire/Secretary: Young-Woo YUN (M./Mr.) (OMPI/WIPO) 
 
 
 
VI. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL 
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 
 
Daren TANG, directeur général/Director General 
 
Kunihiko FUSHIMI (M./Mr.), directeur de la Division des classifications internationales et des 
normes, Secteur de l’infrastructure mondiale/Director, International Classifications and 
Standards Division, Global Infrastructure Sector 
 
Young-Woo YUN (M./Mr.), chef, Section des normes, Division des classifications internationales 
et des normes, Secteur de l’infrastructure mondiale/Head, Standards Section, International 
Classifications and Standards Division, Global Infrastructure Sector 
 
Edward ELLIOTT (M./Mr.), administrateur chargé de l’information en matière de propriété 
industrielle de la Section des normes, Division des classifications internationales et des normes, 
Secteur de l’infrastructure mondiale/Industrial Property Information Officer, Standards Section, 
International Classifications and Standards Division, Global Infrastructure Sector 
 
Emma FRANCIS (Mme/Ms.), spécialiste des données de propriété intellectuelle de la Section 
des normes, Division des classifications internationales et des normes, Secteur de 
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l’infrastructure mondiale/Intellectual Property Data Expert, Standards Section, International 
Classifications and Standards Division, Global Infrastructure Sector 
 
 
 

 [ييل ذكل املرفق الثاين]
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 جدول الأعامل

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

 

 افتتاح ادلورة الثامنة .1

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس .2

 اعامتد جدول الأعامل .3

 انظر هذه الوثيقة.

 الاقرتاحات اخلاصة مبعايري الويبو اجلديدة واملراَجعة .4

 اقرتاح معيار جديد بشأأن واهجة التطبيق الربجمية عىل الإنرتنت أأ()

 .CWS/8/2انظر الوثيقة 

 اقرتاح معيار جديد بشأأن عالمات الوسائط املتعددة ب()

 .CWS/8/3انظر الوثيقة 

 القانوين للعالمات التجاريةاقرتاح معيار جديد بشأأن بياانت الوضع  ج()

 .CWS/8/4انظر الوثيقة 

 اقرتاح معيار جديد بشأأن تصاوير التصاممي د()

 .CWS/8/5انظر الوثيقة 

 (44)املهمة رمق  ST.26اقرتاح مراجعة معيار الويبو  ه()

 .CWS/8/6انظر الوثيقة 

 ST.27اقرتاح مراجعة معيار الويبو  و()

 .CWS/8/7انظر الوثيقة 

 (51)املهمة رمق  ST.37اقرتاح مراجعة معيار الويبو  ز()

 .CWS/8/8انظر الوثيقة 
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 اقرتاحات أأخرى .5

 نرش نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأأن أأنظمة الرتقمي املس تخدمة يف ماكتب امللكية الصناعية أأ()

 .CWS/8/9انظر الوثيقة 

 1معلومات الرباءات، اجلزء  نرش نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأأن نفاذ امجلهور اإىل ب()

 .CWS/8/10انظر الوثيقة 

نرش نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأأن اس تخدام الامنذج والصور الثالثية الأبعاد يف البياانت والواثئق فامي يتعلق  ج()

 ابمللكية الفكرية.

 .CWS/8/11انظر الوثيقة 

 النظر يف برانمج معل جلنة املعايري وقامئة هماهما .6

 .CWS/8/12ظر الوثيقة ان

 التقارير املرحلية لفرق العمل .7

 (58تقرير فرقة العمل املعنية ابسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات للمعايري )املهمة رمق  أأ()

 .CWS/8/13انظر الوثيقة 

 (64ورمق  53ورمق  41)املهامت رمق  XML4IPتقرير فرقة معل  ب()

 .CWS/8/14انظر الوثيقة 

 (59فرقة العمل املعنية بسالسل الكتل )املهمة رمق  تقرير ج()

 .CWS/8/15انظر الوثيقة 

 (55تقرير فرقة العمل املعنية بتوحيد الأسامء )املهمة رمق  د()

 .CWS/8/16انظر الوثيقة 

 (61تقرير فرقة العمل املعنية ابلامنذج والصور ثالثية الأبعاد )املهمة رمق  ه()

 .CWS/8/17انظر الوثيقة 

 (62تقرير فرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقي )املهمة رمق  و()

 .CWS/8/18انظر الوثيقة 
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 (47تقرير فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين )املهمة رمق  ز()

 .CWS/8/19انظر الوثيقة 

 (60تقرير فرقة العمل املعنية بتوحيد العالمات التجارية )املهمة رمق  ح()

 .CWS/8/20انظر الوثيقة 

ىل معلومات الرباءات )املهمة رمق  ط()  (52تقرير فرقة العمل املعنية بنفاذ امجلهور اإ

 .CWS/8/21انظر الوثيقة 

 التقارير الإعالمية والعروض الأخرى .8

تقرير املكتب ادلويل عن تقدمي املشورة واملساعدة التقنيتني من أأجل تكوين كفاءات ماكتب امللكية الصناعية يف  أأ()

طار ولية جلنة املعايري  اإ

 .CWS/8/22انظر الوثيقة 

 تقرير عن التقارير التقنية الس نوية ب()

 حتديث عن تطوير أأداة الويبو للتسلسل ج()

 حتديث عن بوابة ملفات الإدارة عىل الإنرتنت د()

 ملخص الرئيس .9

 اختتام ادلورة .10

 [ييل ذكل املرفق الثالث]
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 قامئة املهام

 :توقف العمل بشأأهنا يف هذه ادلورةاملهام اليت  (أأ )

عداد توصية بشأأن الإدارة الإلكرتونية لعالمات احلركة أأو عالمات الوسائط املتعددة  :49رمق  املهمة اإ

 لُتعمتد معيارًا من معايري الويبو.

 ( للمؤرشات اجلغرافية.XMLتطوير مكوانت خمطط لغة الرتمزي املوسعة ) :53رمق  املهمة

 املنقّحة يف هذه ادلورة:املهام  (ب)

 ST.61و ST.87و ST.27تحديثات الرضورية ملعايري الويبو ضامن املراجعات وال  :47رمق  املهمة

عداد مواد مساعدة لتسهيل اس تخدام تكل املعايري يف جممتع امللكية الفكرية؛ وحتليل  واإ

ماكنية دمج املعايري الثالثة   XML4IP؛ ودمع فرقة معل ST.61و ST.87و ST.27اإ

 لبياانت أأحداث الوضع القانوين XMLلتطوير مكوانت 

دخال التعديالت والتحديثات الالزمة عىل معيار الويبو :56رمق  املهمة ؛ ودمع املكتب ST.90 ضامن اإ

ادلويل يف تطوير فهرس موحد يضم واهجات برجمة التطبيقات اليت تتيحها املاكتب؛ ودمع 

 ST.90 املكتب ادلويل يف تعزيز وتنفيذ معيار الويبو

 .ST.88 ضامن املراجعات والتحديثات الالزمة ملعيار الويبو :57رمق  املهمة

اقرتاح توصيات بشأأن الامنذج والصور الرمقية ثالثية الأبعاد، مبا يف ذكل طرق البحث  :61رمق  املهمة

 .عن الامنذج ثالثية الأبعاد والصور ثالثية الأبعاد

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

من دليل الويبو، لأغراض النرش الإلكرتوين  6، واجلزء ST.81و ST.63و ST.18و

 لواثئق امللكية الفكرية؛ واقرتاح تعديالت عىل تكل املعايري واملواد عند الاقتضاء

 املهام اليت ل يزال العمل علهيا جاراًي: (ج)

دمع املكتب ادلويل عن طريق توفري متطلبات املس تخدمني وتعليقاهتم بشأأن الربانمج  :44رمق  املهمة

، ودمع املكتب ادلويل يف املراجعة ST.26احلاسويب للصياغة والتثبت وفقًا للمعيار 

عداد التنقيحات الالزمة  الالحقة للتعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، واإ

 .ST.26الويبو  رملعيا

ىل معلومات الرباءات اليت  :52رمق  املهمة جراء دراسة اس تقصائية عن حمتوى ووظائف أأنظمة النفاذ اإ اإ

تتيحها ماكتب امللكية الصناعية للجمهور، فضاًل عن اخلطط املس تقبلية فامي خيص 

عداد توصيات بشأأن أأنظمة النفاذ اإىل معلومات الرباءات اليت  ممارساهتا املتعلقة ابلنرش؛ واإ

 ماكتب امللكية الصناعية للجمهور. اهتتيح 
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الاعزتام بوضع معيار للويبو يساعد ماكتب امللكية الصناعية عىل حتسني" اجلودة يف  :55رمق  املهمة

عداد مقرتح ابلإجراءات املس تقبلية الرامية اإىل  املنبع" فامي يتعلق بأأسامء املودعني؛ واإ

 لويبووعرضه عىل اللجنة املعنية مبعايري ا توحيد أأسامء املودعني يف واثئق امللكية الصناعية

 للنظر فيه.

عداد خريطة طريق مقرتحة لتطوير معايري الويبو وتعزيزها يف املس تقبل، مبا يف ذكل  :58رمق  املهمة اإ

نتاج البياانت وتبادلها واس تخداهما  التوصيات املتعلقة ابلس ياسات، يف ضوء زايدة فعالية اإ

 :ليةية وغريها من الأطراف املعنية، مع مراعاة الأنشطة التامن ِقبل ماكتب امللكية الفكر 

لهيا يف مرفق الوثيقة  1اس تعراض التوصيات الواردة يف اجملموعة  "1" املشار اإ

CWS/6/3ابلتعاون مع فرق معل جلنة املعايري املعنية الأخرى؛ ، 

لهيا 3واجملموعة  2واس تعراض التوصيات الواردة يف اجملموعة  "2" يف مرفق  املشار اإ

 ؛CWS/6/3الوثيقة 

 وتصنيف التوصيات حبسب الأولوية واقرتاح جدول زمين لتنفيذها؛ "3"

دارة امللكية الفكرية وبياانهتا يف  "4" واس تكشاف أأثر التكنولوجيات اجلديدة عىل اإ

ضوء املواءمة والتعاون. ومجع معلومات حول متطلبات ماكتب امللكية الصناعية 

عداد توص   يات بشأأن التصاوير املرئية الإلكرتونية للتصاممي.والزابئن؛ واإ

ماكنية اس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل يف معليات توفري امحلاية مبوجب  :59رمق  املهمة اس تكشاف اإ

 حقوق امللكية الفكرية، ومعاجلة املعلومات املتعلقة بعنارص امللكية الفكرية واس تخداهما؛

هتا ماكتب امللكية الفكرية فامي يتعلق ابس تخدام معلومات عن التطورات اليت شهد ومجع

سلسةل الكتل وُتربهتا، وتقيمي معايري الصناعة احلالية بشأأن سلسةل الكتل، والنظر يف 

ماكنية تطبيقها يف ماكتب امللكية الصناعية؛  جدواها واإ

 مناذج مرجعية لس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل يف جمال امللكية الفكرية، مبا يف ووضع

طار يدمع  ذكل وضع مبادئ توجهيية وممارسات مشرتكة، واس تخدام مصطلحات اكإ

 التعاون واملشاريع املشرتكة ويثبت حصة املفهوم؛

عداد اقرتاح بشأأن معيار جديد للويبو يدمع التطبيق احملمتل لتكنولوجيا سلسةل الكتل  واإ

طار النظام الإيكولويج للملكية الفكرية.  يف اإ

ع :60رمق  املهمة داد اقرتاح بشأأن ترقمي رمزي العالمات اللفظية والعالمات التصويرية، وبشأأن ُتزئة اإ

عة من رموز نظام 551الرمز ) (، وبشأأن الرمز اذلي ميكن ختصيصه للعالمات املُجمَّ

 (.INIDالأرقام املتفق علهيا دوليًا يف حتديد البياانت الببليوغرافية )

ىل XMLو أأكرث للبياانت بلغة الرتمزي املوسعة )وضع تصوير مريئ واحد أأ  :63رمق  املهمة (، استنادًا اإ

 معايري الويبو اخلاصة بلغة الرتمزي املوسعة لأغراض النرش الإلكرتوين.
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عداد اقرتاح بشأأن التوصيات اخلاصة مبوارد نسق ترقمي عنارص جافاسكريبت ) :64رمق  املهمة ( JSONاإ

نسق لإيداع املعلومات املتعلقة ابمللكية ، يك يس تخدم ال ST.96اليت تتوافق مع املعيار 

 الفكرية ومعاجلهتا و/أأو نرشها و/أأو تبادلها.

 ملهام اليت تضمن اس مترار احلفاظ عىل معايري الويبو:ا (د)

 .ST.36ضامن مراجعة وحتديث متواصلني ملعيار الويبو  :38رمق  املهمة

جراء املراجعات والتحديثات الالزمة :39رمق  املهمة  .ST.66ملعيار الويبو  التأأكد من اإ

جراء املراجعات والتحديثات الالزمة ملعيار الويبو  :41رمق  املهمة  .ST.96التأأكد من اإ

جراء املراجعات والتحديثات الالزمة ملعيار الويبو  :42رمق  املهمة  .ST.86التأأكد من اإ

جراء املراجعات والتحديثات الالزمة ملعيار  :51رمق  املهمة  .ST.37الويبو التأأكد من اإ

 املهام اليت تتسم ابس مترار أأنشطهتا أأو بطابعها الإعاليم أأو هبام معًا: (ه)

حتديد جمالت توحيد املقاييس املرتبطة بتبادل البياانت القابةل للقراءة أ ليًا عىل أأساس  :18رمق  املهمة

(، IP5املرشوعات اليت خططت لها هيئات مثل ماكتب امللكية الفكرية امخلسة )

(، ومنتدى ماكتب التصاممي الصناعية TM5ب العالمات التجارية امخلسة )وماكت

(، واللجنة الكهروتقنية ادلولية ISOادلولية لتوحيد املقاييس ) نظمة(، وامل ID5امخلسة )

(IEC.والهيئات الأخرى املشهورة املعنية بوضع معايري الصناعة ،) 

دراج املعلومات اخلاصة بدخول  :23رمق  املهمة الطلبات ادلولية املنشورة بناء عىل معاهدة رصد اإ

قلميية( يف  التعاون بشأأن الرباءات وعدم دخولها، حسب احلال، يف املرحةل الوطنية )الإ

 قواعد البياانت.

مجع التقارير التقنية الس نوية بشأأن أأنشطة أأعضاء جلنة املعايري يف جمال املعلومات املتعلقة  :24رمق  املهمة

ات التجارية والتصاممي الصناعية ونرشها )التقرير التقين الس نوي بشأأن ابلرباءات والعالم

والتقرير  ارية،املعلومات املتعلقة ابلرباءات، والتقرير التقين الس نوي بشأأن العالمات التج

 التقين الس نوي بشأأن التصاممي الصناعية(.

 مراجعة متواصةل ملعايري الويبو. :33رمق  املهمة

 .ST.3اجعة متواصةل ملعيار الويبو مر  :33/3رمق  املهمة

من  7ضامن ما يلزم من حفظ وحتديث لدلراسات الاس تقصائية املنشورة يف اجلزء  :50رمق  املهمة

 دليل الويبو بشأأن املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناعية.

 ادلورة ومل يبدأأ العمل بشأأهنا: هذه املهام اليت ُأنشئت يف (و)

نشاء أأي   همام جديدة يف هذه ادلورة.مل جيِر اإ

 :املهام اليت توقف العمل بشأأهنا مؤقتاً  (ز)
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عداد مبادئ توجهيية لتنفّذها ماكتب امللكية الصناعية فامي خيص ترقمي الفقرات،  :43رمق  املهمة اإ

 والفقرات الطويةل، وعرض واثئق الرباءات بشلك منسق.

 

 والوثيقة[الثالث ]هناية املرفق 

 


