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CWS/6/32 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2018سبمترب  24 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السادسة الدورة
 2018أكتوبر  19إىل  15جنيف، من 

 هامهام وقائمة الويبو مبعايري املعنية اللجنة عمل برنامج يف النظر

 األمانة من إعدادوثيقة 

، وافقت اللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة 2017يونيو  2مايو إىل  29يف دورهتا اخلامسة املعقودة يف الفرتة من  .1

ام قامئة امله وطلب من األمانة حتديث CWS/5/20ول للوثيقة املعايري( عىل قامئة املهام، عىل النحو الوارد يف املرفق األ

 من الوثيقة 116إىل  114جلنة املعايري يف دورهتا اخلامسة )انظر الفقرات من  إلهيا هبدف إدراج الاتفاقات اليت توصلت

CWS/5/22) يف مرفق  تردو يك تنظر فهيا جلنة املعايري، جديدة  عدةلالاتفاقات، أعدت األمانة قامئة همام مإىل  ا  استناد. و

 هذه الوثيقة.

لك هممة عىل حدة: وصفها واملرشف علهيا/املرشف عىل فرقة العمل والتدابري عن املعلومات التالية ويتضمن املرفق  .2

عن أن املعلومات ب وجيدر اذلكر .اءالاقتضا اللجنة وتوافق علهيا، حسب املقرر اختاذها واملالحظات والاقرتاحات لتنظر فهي

 يف هذه ادلورة. الاتفاقات اليت قد تتوصل إلهيا اللجنةراعاة ث ملبعض املهام الواردة يف املرفق قد حتتاج إىل مراجعة وحتدي

 هذه األخريةوافقت جلنة املعايري عىل العرض املوجز لربانمج معلها املُقدم من األمانة؛ والمتست من وعالوة عىل ذكل،  .3

من الوثيقة  118و 117)انظر الفقرتني  أن تنرش الصيغة الاكمةل ذلكل العرض املوجز عىل موقع الويبو اإللكرتوين.

CWS/5/22 عىل الرابط:  العرض املوجز عىل موقع الويبو اإللكرتوين(. ونرشhttp://www.wipo.int/cws/en/. 
  

http://www.wipo.int/cws/en/
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 ا يي:مل ةاملعايري مدعو جلنة  إن   .4

اإلحاطة علام  ابملعلومات واخلطة  (أ )

 الواردة يف هذه الوثيقة؛

النظر يف قامئة املهام عىل النحو و  (ب )

الوارد يف مرفق هذه الوثيقة واملوافقة عىل صيغهتا 

برانمج معل الهنائية من أجل إدراهجا يف 

 املعايري. جلنة

 [يي ذكل املرفق]
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 برانمج معل اللجنة املعنية مبعايري الويبو وقامئة هماهما

 18املهمة رمق 

 الوصف: .1

 حتديد جماالت توحيد املقاييس املرتبطة بتبادل البياانت القابةل للقراءة آلياً عىل أساس املرشوعات اليت خططت لها

(، ومنتدى ماكتب التصاممي الصناعية TM5وماكتب العالمات التجارية امخلسة )( IP5)هيئات مثل املاكتب امخلسة 

( والهيئات األخرى IEC( واللجنة الكهروتقنية ادلولية )ISO( واملنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس )ID5امخلسة )

 املشهورة املعنية بوضع معايري الصناعة.

 :رشف عىل ررقة العملاملرشف عىل املهمة/امل  .2

 لإلرشاف عىل املهمة. املكتب ادلويلعني 

 التدابري املقرر اختاذها: .3

م الاقرتاحات إىل اللجنة قد  يت املتصةل بتوحيد املقاييس و/أو ينبغي للمكتب ادلويل أن ينسق اإلبالغ عن التطورا

 املعنية مبعايري الويبو )اللجنة( حسب الرضورة.

 مالحظات: .4

 (.CWS/4BIS/16من الوثيقة  122اس مترار أنشطهتا )انظر الفقرة بطابعها اإلعاليم و  18رمق  تتسم املهمة (أ )

لت اللجنة، يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمدداً، وصف املهمة رمق و  (ب ) إلدراج مرجعني جديدين، أال وهام  18عد 

من  112( )انظر الفقرة ID5) ( ومنتدى ماكتب التصاممي الصناعية امخلسةTM5ماكتب العالمات التجارية امخلسة )

 (.CWS/4BIS/16الوثيقة 

 تتعلق ابالتصاالت بني األهجزة. 56يف دورهتا اخلامسة، هممة جديدة رمق أنشأت جلنة املعايري، و  (ج )

 23املهمة رمق 

 الوصف: .1

دخولها، صد إدراج املعلومات عن دخول الطلبات ادلولية املنشورة بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات وعدم ر 

 حسب احلال، يف املرحةل الوطنية )اإلقلميية( يف قواعد البياانت.

 :املرشف عىل املهمة/املرشف عىل ررقة العمل .2

 لإلرشاف عن املهمة. املكتب ادلويل عني

 التدابري املقرر اختاذها: .3

 اللجنة.ُطلب من املكتب ادلويل تقدمي تقرير لك س نتني عن التقدم احملرز يف املهمة إىل اجامتعات  (أ )

 (.CWS/4BIS/16من الوثيقة  113س يقدم تقرير جديد إىل ادلورة السادسة للجنة )انظر الفقرة و  (ب )

 مالحظات: .4

 (.CWS/4BIS/16من الوثيقة  122بطابعها اإلعاليم وابس مترار أنشطهتا )انظر الفقرة  23املهمة تتسم  (أ )
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ن املرحليني للمكتب األورويب للرباءات واملكتب وأحاطت اللجنة يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمددا علام ابلتقريري (ب )

 (.(CWS/4BIS/16من الوثيقة  80إىل  77ادلويل )انظر الفقرات من 

 اقرتاح: .5

 ها.وقف ل اقرتاحاو  23تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ املهمة رمق  CWS/6/30 تضم الوثيقة

 24املهمة رمق 

 الوصف: .1

التجارية اءات والعالمات أنشطة أعضاء اللجنة يف جمال املعلومات املتعلقة ابلرب  ع التقارير التقنية الس نوية بشأنمج

الصناعية ونرشها )التقرير التقين الس نوي بشأن املعلومات املتعلقة ابلرباءات، والتقرير التقين الس نوي  التصامميو 

 الصناعية(. التصامميبشأن العالمات التجارية، والتقرير التقين الس نوي بشأن 

 :املرشف عىل املهمة/املرشف عىل ررقة العمل .2

 لإلرشاف عىل هذه املهمة. املكتب ادلويل عني

 التدابري املقرر اختاذها: .3

ينبغي للمكتب ادلويل أن جيمع س نواي املعلومات اليت تعدها ماكتب امللكية الصناعية بشأن أنشطهتا يف جمال 

الصناعية وأن يعمل بعد ذكل عىل نرش التقارير التقنية  التصامميمات التجارية و املعلومات املتعلقة ابلرباءات والعال

 الس نوية عىل موقع الويبو.

 مالحظات: .4

 (.CWS/4BIS/16من الوثيقة  122بطابعها اإلعاليم وابس مترار أنشطهتا )انظر الفقرة  24املهمة تتسم  (أ )

ةل للمحتوايت املوىص هبا ألغراض التقارير التقنية الس نوية بشأن ووارقت اللجنة يف دورهتا األوىل عىل الصيغة املعد  

الصناعية كام يه ورادة يف املررقات التصاممي األنشطة يف جمال املعلومات املتعلقة ابلرباءات والعالمات التجارية و 

ةل للمح  CWS/1/8األول والثاين والثالث للوثيقة  توايت املذكورة منذ س نة عىل التوايل. واس تخدمت الصيغة املعد 

 (.CWS/1/10من الوثيقة  49إىل  47)انظر الفقرات من  (.2013)أي منذ التقارير التقنية الس نوية/ 2014

وأحاطت اللجنة علامً، يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمدداً، ابلتقرير الشفهيي بشأن التقارير التقنية الس نوية املقدمة  (ب )

 (.CWS/4BIS/16 من الوثيقة 110)انظر الفقرة  2014عن عام 

مفصةل عن التقارير التقنية الس نوية ونسخ جملموعة التقارير التقنية الس نوية اليت قدمهتا ماكتب وترد معلومات  (ج )

إىل غاية اآلن عىل موقع الوييك اخلاص ابلتقارير التقنية الس نوية  1998امللكية الصناعية يف شلك إلكرتوين منذ س نة 

عىل الرابط: 

https://www3.wipo.int/confluence/display/ATR/Annual+Technical+Reports+Home 

)انظر  24املهمة وأحاطت جلنة املعايري علام، يف دورهتا اخلامسة، بإعداد تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ  (د )

 (.CWS/5/18 الوثيقة

https://www3.wipo.int/confluence/display/ATR/Annual+Technical+Reports+Home
https://www3.wipo.int/confluence/display/ATR/Annual+Technical+Reports+Home
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 30املهمة رمق 

 الوصف: .1

 إعداد دراسة اس تقصائية بشأن أرقام الطلبات وأرقام طلبات األولوية اليت تس تخدهما ماكتب امللكية الصناعية.

من قامئة همام اللجنة )انظر الفقرات من  اوحسهب 30اتفقت جلنة املعايري، يف دورهتا اخلامسة، عىل وقف املهمة رمق و 

 عىل قامئة همام اللجنة. 30وعليه، رهذا آخر ظهور للمهمة رمق  (.CWS/5/22من الوثيقة  78إىل  73

 33املهمة رمق 

 الوصف: .1

 .مراجعة متواصةل ملعايري الويبو

 :املرشف عىل املهمة/املرشف عىل ررقة العمل .2

دة ملراجعة املعايري.املكتب ادلويل. وستنظر اللجنة يف   تعيني مرشرني آخرين بناء عىل طلبات حمدَّ

 :التدابري املقرر اختاذها .3

، ميكن لألمانة أن حتيل الطلبات الواردة املعايري مراجعةمعلية  تعترب مراجعة املعايري نشاطا مس مترا. ومن أجل ترسيع

تقدم الطلب مس بقا لتنظر ريه اللجنة يف دورهتا  ملراجعة املعايري مبارشة إىل املرشف عىل ررقة معل قامئة أو أن

املقبةل. ويف احلاةل األخرية، س يكون بإماكن اللجنة اختاذ قرار إما ابعامتد املراجعة املطلوبة أو اس تحداث هممة جديدة 

لجنة وس تخطر األمانة اللجنة بأي طلب مراجعة حيال مبارشة إىل ررقة معل يف دورة ال  أو القيام مبا تراه مناس با.

املقبةل. وإذا اكن من الرضوري إحاةل طلب خاص ملراجعة معيار معني مبارشة إىل مرشف عىل ررقة معل قامئة، 

رستبدأ الفرقة يف العمل رورا إن أمكن وإال رس يحيل املرشف عىل الفرقة الطلب إىل اللجنة لتنظر ريه يف دورهتا 

ض نسق اس تعر ة اب(. وس تقوم األمانCWS/1/10قة من الوثي 53والفقرة  CWS/1/9)انظر الوثيقة  املقبةل.

  به )هبا( يف معايري الويبو وتقدم لها تقريرا عن نتيجة ذكل الاس تعراض يف دورهتا السادسة)أنساق( التوارخي املوىص  

 (.CWS/5/22من الوثيقة  57و 56)انظر الفقرتني 

 املالحظات: .4

 (.CWS/4BIS/16من الوثيقة  122ا )انظر الفقرة تتسم هذه املهمة بطابعها اإلعاليم وابس مترار أنشطهت (أ )

وأحاطت اللجنة علام يف دورهتا الثالثة بأن  الفقرة الثانية من التعريف املُراجع ملصطلح "شهادة امحلاية التمكيلية"  (ب )

الويبو، من دليل  1.8يف مرسد املصطلحات املتعلقة مبعلومات وواثئق امللكية الصناعية )املرسد( املنشور يف اجلزء 

واليت تتناول متديد شهادة امحلاية التمكيلية ابلنس بة للمنتجات ادلوائية املس تخدمة يف طب األطفال، ميكن توس يع 

 (.CWS/3/14من الوثيقة  28)أنظر الفقرة  إذا دعت الرضورة إىل ذكل. ST.9نطاقها يف مراجعة قادمة للمعيار 

يلية قدمه املكتب األملاين للرباءات، اعمتدت اللجنة يف ( وعىل أساس اقرتاح بشأن شهادات امحلاية التمك  (ج )

 ووارقت عىل مراجعة تعريف مصطلح "شهادة امحلاية التمكيلية" يف املرسد. ST.9دورهتا الثالثة مراجعة ملعيار الويبو 

 (.CWS/3/14من الوثيقة  27إىل  23، والفقرات من CWS/3/3)انظر الوثيقة 
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 60)انظر الفقرات من  ST.60ابعة اجملمتعة جمدداً، عىل مراجعة معيار الويبو وارقت اللجنة، يف دورهتا الر و  (د )

 (.CWS/4BIS/16يف الوثيقة  65إىل 

 اقرتاح: .5

نسق  تقريرا عن CWS/6/21الوثيقة  درج. وت60اقرتاحا ملراجعة معيار الويبو رمق  CWS/6/20تضم الوثيقة 

 .يبو)أنساق( التوارخي املوىص  به )هبا( يف معايري الو 

 33/3املهمة رمق 

 الوصف: .1

 .ST.3ر الويبوايمراجعة متواصةل ملع 

 :املرشف عىل املهمة/املرشف عىل ررقة العمل .2

 املكتب ادلويل.

 التدابري املقرر اختاذها: .3

ومن أجل ترسيع املراجعة، ينبغي للمكتب ادلويل أن يتبع اإلجراء احملدد نشاطا مس مترا.  ST.3تعترب مراجعة املعيار 

من الوثيقة  35)انظر الفقرة  اذلي اعمتده الفريق العامل املعين ابملعايري والواثئق يف اجامتعه احلادي عرش

SCIT/SDWG/11/14.) 

 املالحظات: .4

من الوثيقة  122بطابعها اإلعاليم وابس مترار أنشطهتا )انظر الفقرة  33/3تتسم املهمة رمق  (أ )

CWS/4BIS/16.) 

( اذلي نرشته واكةل ISOلتصفح الش بيك للمنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس )عىل أساس التغيري يف منصة او  (ب )

)الامس  Cabo Verdeإىل  Cape Verde، غري  املكتب ادلويل امس البدل ISO 3166صيانة املعيار ادلويل 

ز ، وبقي الرمST.3)الامس الفرنيس( يف املررق ألف ملعيار الويبو  Cabo Verdeإىل Cap-Vertاإلنلكزيي( و 

( دون تغيري. وأبلغ املكتب ادلويل ماكتب امللكية Cabo Verde" والامس الاس باين )CVاملكون من حررني "

 .2014مارس  5الفكرية وأعضاء اللجنة ابلتغيريات يف 

بإضارة الرمز اجلديد املكون من  ST.3وارقت اللجنة، يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمدداً، عىل تعديل املعيار و  (ج )

" لمتثيل XVعن طريق إضارة الرمز اجلديد املكون من حررني " ST.3"، وأحاطت علامً بتعديل املعيار XXحررني "

( ليصبح مكتب الاحتاد األورويب OHIMمعهد ريسغراد للرباءات وتغيري امس مكتب مواءمة السوق ادلاخلية )

 (.CWS/4BIS/16من الوثيقة  98إىل  94( )انظر الفقرات من EUIPOللملكية الفكرية )

 اقرتاح: .5

 .ST.3اقرتاحا ملراجعة معيار الويبو  CWS/6/5تضم الوثيقة
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 38املهمة رمق 

 الوصف: .1

 .ST.36ضامن مراجعة وحتديث متواصلني ملعيار الويبو 

 :املرشف عىل املهمة/املرشف عىل ررقة العمل .2

 املكتب ادلويل.

 التدابري املقرر اختاذها: .3

 (.CWS/4BIS/16من الوثيقة  122تتسم املهمة بطابعها املتواصل )انظر الفقرة  (أ )

تعمتدها ررقة  ST.36وس يخطر املرشف عىل ررقة العمل اللجنة يف دورهتا املقبةل بأي مراجعة ملعيار الويبو  (ب )

 )أ( أدانه(.4العمل.)انظر الفقرة 

 املالحظات: .4

 ما ييل: ST.36تتطلب احملارظة املتواصةل عىل معيار الويبو  (أ )

إىل األمانة مبارشة إىل ررقة العمل املعنية هبذا يقدم  ST.36أي اقرتاح مبراجعة معيار الويبو س يحال  "1"

 املعيار لتنظر ريه وتوارق عليه؛

 خموةل مؤقتا العامتد مراجعات هذا املعيار؛ ST.36وس تكون ررقة العمل املعنية ابملعيار  "2"

إىل اللجنة لتنظر ريه إذا أصبحت املراجعة املقرتحة  ST.36يبو وس يحال أي اقرتاح مبراجعة معيار الو  "3"

 موضع جدل، أي إذا تعذر التوصل إىل إجامع بني أعضاء ررقة العمل املعنية ابملعيار؛

اللجنة بأية مراجعة للمعيار تعمتدها ررقة  ST.36وس يخطر املرشف عىل ررقة العمل املعنية ابملعيار  "4"

 52، والفقرتني SCIT/SDWG/8/14من الوثيقة  60و 58)انظر الفقرتني  نة.العمل يف ادلورة املقبةل للج 

 (.CWS/3/14من الوثيقة  74و 73والفقرتني  CWS/1/10من الوثيقة  53و

ووارقت اللجنة يف دورهتا الثانية عىل خريطة الطريق لتطوير معايري الويبو اليت تتناول لغة الرتمزي املوسعة  (ب )

XML.  انظر الوثيقة(CWS/2/4  من الوثيقة  19إىل  17والفقرات منCWS/2/14.) 

 39املهمة رمق 

 الوصف: .1

 .ST.66 املراجعات والتحديثات الرضورية ملعيار الويبو ضامن

 :املرشف عىل املهمة/املرشف عىل ررقة العمل .2

 مرشرا عىل املهمة.( EUIPOني املكتب ادلويل اذلي سيتعاون مع مكتب الاحتاد الاورويب للملكية الفكرية )عُ 

 التدابري املقرر اختاذها: .3

 (.CWS/5/22من الوثيقة  116)انظر الفقرة  تتسم املهمة بطابعها املتواصل (أ )

تعمتدها ررقة  ST.66عيار الويبو وس يخطر املرشف عىل ررقة العمل اللجنة يف دورهتا املقبةل بأي مراجعة مل  (ب )

 )أ( أدانه(.4العمل. )انظر الفقرة 
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 مالحظات: .4

 ما ييل: ST.66تتطلب احملارظة املتواصةل عىل معيار الويبو  (أ )

إىل األمانة رإنه حيال مبارشة إىل ررقة العمل  ST.66عند تقدمي أي اقرتاح بشأن مراجعة معيار الويبو  "1"

XML4IP لتنظر ريه وتوارق عليه؛ 

 ؛ST.66خموةل مؤقتا العامتد مراجعات معيار الويبو  XML4IPكون ررقة العمل وت "2"

إىل اللجنة لتنظر ريه إذا أصبحت املراجعة املقرتحة  ST.66وحيال أي اقرتاح مبراجعة معيار الويبو  "3"

 ؛XML4IPموضع جدل، أي إذا تعذر التوصل إىل إجامع بني أعضاء ررقة العمل 

تعمتدها ررقة العمل يف  ST.66اللجنة بأية مراجعة ملعيار الويبو  XML4IPوخيطر رئيس ررقة العمل  "4"

من الوثيقة  53و 52والفقرتني  SCIT/SDWG/8/14قة من الوثي 56 )انظر الفقرة للجنة. املقبةل ورةادل

CWS/1/10  من الوثيقة  74و 73والفقرتنيCWS/3/14 .) 

ق لتطوير معايري الويبو اليت تتناول لغة الرتمزي املوسعة ووارقت اللجنة يف دورهتا الثانية عىل خريطة الطري (ب )

XML انظر الوثيقة( .CWS/2/4  من الوثيقة  19إىل  17والفقرات منCWS/2/14.) 

وأحاطت اللجنة علام يف دورهتا الثالثة ابلتقرير املرحيل اذلي أعده املرشف عىل ررقة العمل بشأن مراجعة  (ج )

 CWS/3/9)انظر الوثيقة  .ST.66/2013/001/Rev.1اقرتاح املراجعة رمق  واملناقشة حول ST.66معيار الويبو 

 (.CWS/3/14من الوثيقة  63والفقرة 

 41املهمة رمق 

 الوصف: .1

 .ST.96املراجعات والتحديثات الرضورية ملعيار الويبو ضامن

 :املرشف عىل املهمة/املرشف عىل ررقة العمل .2

 عني املكتب ادلويل لإلرشاف عىل املهمة.

 اإلجراءات املقرر اختاذها: .3

 (.CWS/5/22من الوثيقة  116تتسم املهمة بطبيعهتا املتواصةل )انظر الفقرة  (أ )

تعمتدها ررقة  ST.96وس يخطر املرشف عىل ررقة العمل اللجنَة يف دورهتا املقبةل بأي مراجعة ملعيار الويبو  (ب )

 )أ( أدانه(.4)انظر الفقرة العمل. 

 مالحظات: .4

 ما ييل: ST.96تتطلب احملارظة املتواصةل عىل معيار الويبو  (أ )

 XML4IPإىل األمانة رإنه حيال مبارشة إىل ررقة العمل  ST.96اقرتاح بشأن مراجعة معيار الويبو  "1"

 لتنظر ريه وتوارق عليه؛
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 ؛ST.96خموةل مؤقتا العامتد مراجعات معيار الويبو  XML4IPوتكون ررقة العمل  "2"

إىل اللجنة لتنظر ريه إذا أصبحت املراجعة املقرتحة  ST.96وحيال أي اقرتاح مبراجعة معيار الويبو  "3"

 ؛XML4IPتعذر التوصل إىل إجامع بني أعضاء ررقة العمل موضع جدل، أي إذا 

تعمتدها ررقة العمل يف  ST.96اللجنة بأية مراجعة ملعيار الويبو  XML4IPوخيطر رئيس ررقة العمل  "4"

 (.CWS/2/14من الوثيقة  24)انظر الفقرة  أول دورة للجنة.

 الويبو اليت تتناول لغة الرتمزي املوسعة ووارقت اللجنة يف دورهتا الثانية عىل خريطة الطريق لتطوير معايري (ب )

XML.  انظر الوثيقة(CWS/2/3  من الوثيقة  19إىل  17والفقرات منCWS/2/14.) 

املعنون "توصية بشأن معاجلة املعلومات املتعلقة  ST.96واعمتدت اللجنة يف دورهتا الثانية املعيار اجلديد  (ج )

" ومررقاته من األول إىل الرابع، واتفقت عىل إعادة صياغة XMLعة ابمللكية الصناعية ابس تخدام لغة الرتمزي املوس

 (.CWS/2/14من الوثيقة  23إىل  20)انظر الفقرات من  أعاله. 1كام هو وارد يف الفقرة  41املهمة 

وتقرير املرشف عىل ررقة العمل.  XML4IPوأحاطت اللجنة علام يف دورهتا الثالثة بنتاجئ معل ررقة العمل  (د )

اعزتمت أن تقدم، يف تكل ادلورة، اقرتاحني بشأن  XML4IPوأحاطت اللجنة علام بشلك خاص بأن ررقة العمل 

، اليت اعُتمدت ST.96من خمطط لغة الرتمزي املوسعة للمعيار  1.0املررقني اخلامس والسادس يستندان إىل النسخة 

 أن  ررقة العمل وارقت، ابلنظر إىل املناقشات اجلارية بشأن مراجعة خمطط لغة الرتمزي يف ادلورة الثانية للجنة. غري

املوسعة واحامتل إدخال تغيريات كبرية عليه، عىل إعداد املررقني استنادا إىل النسخة التالية من اخملطط بدال من 

يف مراجعة خمطط لغة الرتمزي املوسعة،  وبناء عليه س يعمتد اس تكامل املررقني عىل مدى التقدم احملرز .1.0النسخة 

من الوثيقة  22)انظر الفقرة  وعىل املوارد املتواررة يف املاكتب األعضاء يف ررقة العمل ويف املكتب ادلويل.

CWS/2/14 من الوثيقة  3، والفقرةCWS/3/5 من الوثيقة  42، والفقرةCWS/3/14.) 

لعمل عىل ختطيط أدوات وتطويرها إلجراء حتويل ثنايئ الاجتاه ووارقت اللجنة يف دورهتا الثالثة عىل مواصةل ا (ه )

هذا  XML4IP. وينبغي، يف مرحةل أوىل، أن تتوىل ررقة العمل ST.86أو  ST.66و ST.36و ST.96بني املعايري 

. ورحبت اللجنة ابلرتتيب اذلي اقرتحه ورد ST.86و ST.66و ST.36العمل إىل جانب ررق العمل املعنية ابملعايري 

الوالايت املتحدة للمساعدة عىل وضع أدوات التحويل الثنايئ الاجتاه. ووارقت أيضا عىل النظر جمددا يف ذكل 

 (.CWS/3/14من الوثيقة  43)انظر الفقرة  الرتتيب يف دورهتا املقبةل.

 ، اتفقت اللجنة يف دورهتا الثالثة عىل عدمCWS/3/5من الوثيقة  19و 18وخبصوص ما جاء يف الفقرتني  (و )

 (.CWS/3/14من الوثيقة  45)انظر الفقرة  ررق العمل املعنية بلغة الرتمزي املوسعة يف الوقت احلايل. إعادة تنظمي

وأحاطت اللجنة علامً، يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمدداً، ابلتقارير املرحلية املقدمة من املرشف عىل ررقة معل  (ز )

XML4IP  انظر الوثيقتني(CWS/4/6 وCWS/4BIS/4) .واعمتدت املررقني اجلديدين اخلامس والسادس ،

: التأكد من إجراء املراجعات 41لتكون صياغهتا كام ييل: "املهمة رمق  41ووارقت اللجنة أيضاً عىل تعديل املهمة رمق 
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. )انظر XML4IPإىل ررقة معل  41وأس ندت اللجنة املهمة املنقحة رمق  ".ST.96والتحديثات الالزمة ملعيار الويبو 

 .(CWS/4BIS/16من الوثيقة  103إىل  99الفقرات من 

 XML4IP، ابلتقارير املرحلية املقدمة من املرشف عىل ررقة معل امسةأحاطت اللجنة علامً، يف دورهتا اخل (ح )

 (.CWS/5/5)انظر الوثيقة: 

 اقرتاح: .5

 تقريراً مرحلياً عن هذه املهمة. CWS/6/7تضم الوثيقة 

 42املهمة رمق 

 الوصف: .1

 .ST.86إجراء املراجعات والتحديثات الرضورية ملعيار الويبو 

 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل ررقة العمل: .2

 لإلرشاف عىل املهمة. املكتب ادلويلعني 

 التدابري املقرر اختاذها: .3

 (.CWS/5/22من الوثيقة  116تتسم املهمة بطابعها املتواصل )انظر الفقرة  (أ )

تعمتدها ررقة  ST.86وس يخطر املرشف عىل ررقة العمل اللجنة يف دورهتا املقبةل بأي مراجعة ملعيار الويبو  (ب )

 )أ( أدانه(4)انظر الفقرة  العمل.

 مالحظات:

 ما ييل: ST. 86 تتطلب احملارظة املتواصةل عىل معيار الويبو (أ )

إىل األمانة رإنه س يحال مبارشة إىل ررقة العمل  ST.86عند تقدمي أي اقرتاح مبراجعة معيار الويبو  "1"

 املعنية هبذا املعيار لتنظر ريه وتوارق عليه؛

 خموةل مؤقتا العامتد مراجعات هذا املعيار؛ ST.86وس تكون ررقة العمل املعنية ابملعيار  "2"

إىل اللجنة لتنظر ريه إذا أصبحت املراجعة املقرتحة  ST.86وس يحال أي اقرتاح مبراجعة معيار الويبو  "3"

 موضع جدل، أي إذا تعذر التوصل إىل إجامع بني أعضاء ررقة العمل املعنية ابملعيار؛

اللجنة بأية مراجعة للمعيار تعمتدها ررقة  ST.86وس يخطر املرشف عىل ررقة العمل املعنية ابملعيار  "4"

من  53و 52، والفقرتني SCIT/SDWG/9/12من الوثيقة  50)انظر الفقرة  العمل يف ادلورة املقبةل للجنة.

 (.CWS/3/14من الوثيقة  74و 73والفقرتني  CWS/1/10الوثيقة 

وأحاطت اللجنة يف دورهتا الثالثة علام ابلتقرير الشفهيي للمرشف عىل ررقة العمل بشأن مراجعة معيار الويبو  (ب)

ST.86 مق واملناقشة حول اقرتاح املراجعة رST.86/2013/001.  انظر الفقرة(من الوثيقة  64CWS/3/14.) 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=378856


CWS/6/32 
Annex 

9 
 

 43املهمة رمق 

 الوصف: .1

إعداد مبادئ توجهيية لتنف ذها ماكتب امللكية الصناعية رامي خيص ترقمي الفقرات والفقرات الطويةل وعرض واثئق 

 الرباءات بشلك منسق.

 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل ررقة العمل: .2

 الوالايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية مرشرا عىل املهمة.عنُي مكتب 

 التدابري املقرر اختاذها: .3

 أدانه(. 4عُلقت هذه املهمة )انظر الفقرة 

 مالحظات: .4

 ST.36طلب الفريق العامل املعين ابملعايري والواثئق يف دورته التاسعة من ررقة العمل املعنية ابملعيار  (أ )

من الوثيقة  12طرحهتا ررقة العمل املعنية مبامرسات الاستشهاد يف الفقرة اس تعراض النقاط اليت 

SCIT/SDWG/9/3.  وبعد النظر يف اس تعراض ررقة العمل املعنية ابملعيارST.36  لتوصيات ررقة العمل املعنية

عايري والواثئق ، اتفق الفريق العامل املعين ابملSCIT/SDWG/11/6مبامرسات الاستشهاد الواردة يف مررق الوثيقة 

يف دورته احلادية عرشة عىل وضع مبادئ توجهيية لتحديد األجزاء اخملتلفة لواثئق الرباءات بصورة موحدة عرب منصات 

 45والفقرات من  SCIT/SDWG/9/12من الوثيقة  35)انظر الفقرة  النرش اخملتلفة واتفق عىل اس تحداث املهمة.

 (.SCIT/SDWG/11/14من الوثيقة  47إىل 

، قدم املكتب األورويب للرباءات واملكتب الياابين للرباءات ومكتب الوالايت املتحدة 2009يف نومفرب و (ب )

)التصويبات والتغيريات يف واثئق الرباءات(  PFR ST.36/2009/007للرباءات والعالمات التجارية الاقرتاح 

عض جوانب هذه املهمة اجلديدة تش به كثريا بعض وب اذلي تناقشه حاليا ررقة العمل املعنية به. ST.36ملراجعة املعيار 

)عند  PFR ST.36/2009/007أثناء مناقشة الاقرتاح  ST.36املسائل اليت طرحهتا ررقة العمل املعنية ابملعيار 

(. وتدور CWS/1/6من الوثيقة  5إعداد هذه الوثيقة، حال انعدام توارق اآلراء دون تقدم املناقشات، انظر الفقرة 

اقشات حول ترقمي الفقرات اذلي يطرح مسائل بشأن معاجلة التعديالت وطريقة الرتقمي املفضةل يف إطار كذكل املن

معاهدة التعاون بشأن الرباءات )عىل سبيل املثال، يف الاجامتع السابع عرش لإلدارات ادلولية ملعاهدة التعاون بشأن 

 83والفقرات من  PCT/MIA/17/11و  PCT/MIA/17/9؛ انظر الوثيقتني 2010الرباءات املنعقد يف ررباير 

 ( ويف إطار التعاون الثاليث/املاكتب امخلسة للملكية الفكرية.PCT/MIA/17/12من الوثيقة  88إىل 

)ب( أعاله، تشاورت األمانة مع املكتبني الذلين أبداي اهامتما أكرب ابملهمة، أي املكتب 4وابلنظر إىل الفقرة  (ج )

والايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية، واعتربت أن الوقت مبكر إلنشاء ررقة األورويب للرباءات ومكتب ال

ولهذا، مفن  معل تتوىل هذه املهمة ألن املناقشات حول القضااي املطروحة مل حترز بعد تقدما اكريا يف املاكتب.

طها خبصوص تعديل املس تحسن إعطاء مزيد من الوقت للماكتب امخلسة للتوصل إىل اتفاق بشأن تنس يق رشو

الفقرات وترقميها. وينبغي انتظار ظهور تطورات أخرى خبصوص القضااي املتعلقة ابلفقرات يف واثئق الرباءات يف إطار 

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات قبل الرشوع يف تنفيذ هذه املهمة.
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حترزه املاكتب امخلسة للملكية رهنا ابس تعراض ما  43واتفقت اللجنة يف دورهتا األوىل عىل تعليق املهمة رمق  (د )

الفكرية من تقدم يف تنس يق الرشوط املتعلقة ابلقضااي املذكورة يف وصف املهمة ويف ضوء مس تجدات املناقشات يف 

 73والفقرتني  CWS/1/10من الوثيقة  53و 52)انظر الفقرتني  هذا اجملال بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات.

 (.CWS/3/14من الوثيقة  74و

يف قامئة همام اللجنة ملناقش هتا  43واتفقت اللجنة، يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمدداً، عىل اإلبقاء عىل املهمة رمق  (ه )

أو إحياء من قامئة همام اللجنة  43يف املس تقبل مع مراعاة اقرتاح األمانة بشأن ما إذا اكن ينبغي حذف املهمة رمق 

 (.CWS/4BIS/16من الوثيقة  117و 116)انظر الفقرتني  هناالنقاش بشأ

 44املهمة رمق 

 الوصف: .1

دمع املكتب ادلويل عن طريق تورري متطلبات املس تخدمني وتعليقاهتم بشأن الربانمج احلاسويب للصياغة والتثبت ورقا 

اءات؛ وإعداد ؛ ودمع املكتب ادلويل يف املراجعة الالحقة للتعلاميت اإلدارية ملعاهدة التعاون بشأن الرب ST.26للمعيار 

 بناء عىل طلب اللجنة. ST.26املراجعات الالزمة ملعيار الويبو 

 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل ررقة العمل: .2

 عني املكتب األورويب للرباءات مرشرا عىل هذه املهمة.

 التدابري املقرر اختاذها: .3

 يف دورهتا السادسة. س يعرض تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ املهمة ليك تنظر ريه اللجنة

 مالحظات: .4

وأنشأت اللجنة أيضا ررقة معل )ررقة العمل املعنية بقوامئ  يف دورهتا األوىل. 44اس تحدثت اللجنة املهمة رمق  (أ )

وطلبت اللجنة من ررقة العمل التنس يق مع الهيئة املعنية ملعاهدة التعاون بشأن  التسلسل( لتتوىل هذه املهمة.

 احملمتل ذلكل املعيار عىل املررق "جمي" من التعلاميت اإلدارية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات. الرباءات رامي خيص الوقع

 (.CWS/1/10من الوثيقة  30إىل  27)انظر الفقرات من 

وأحاطت اللجنة علام يف دورهتا الثالثة ابلتقرير املرحيل اذلي أعده املرشف عىل ررقة العمل املعنية بقوامئ  (ب )

من الوثيقة  49إىل  47(، مبا يف ذكل خارطة طريق إلعداد املعيار اجلديد. )انظر الفقرات من SEQLالتسلسل )

CWS/3/14.) 

وأحاطت اللجنة علامً، يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمدداً، بتقرير مرحيل عن هذه املهمة، ووارقت عىل معيار   (ج )

من الوثيقة  53إىل  49والفقرات من  .CWS/4/7 ADDو CWS/4/7)انظر الوثيقتني  ST.26الويبو اجلديد 

CWS/4BIS/16.)  كام أحاطت اللجنة علامً بتقرير مرحيل آخر عن هذه املهمة، ونق حت وصف املهمة، والمتست

 .ST.26إىل املعيار  ST.25من ررقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل تقدمي اقرتاح بشأن أحاكم الانتقال من املعيار 

 .(CWS/4BIS/16من الوثيقة  84إىل  82)انظر الفقرات من 
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 ST.25ووارقت عىل أحاكم الانتقال من املعيار  ST.26، املعيار املنقح ت اللجنة، يف دورهتا اخلامسةواعمتد (د )

 (.CWS/5/22من الوثيقة  45إىل  39)انظر الفقرات من  .ST.26إىل املعيار 

 اقرتاح: .5

اقرتاحاً من أجل  CWS/6/16وتضم الوثيقة  44همة رمق تقريراً مرحلياً عن تنفيذ امل  CWS/6/15تضم الوثيقة 

 .ST.26مراجعة املعيار 

 47املهمة رمق 

 الوصف: .1

ةل ووثيقة إرشادية بشأن بياانت الوضع القانوين للرباءات؛ وإعداد توصية بشأن  إعداد اقرتاح هنايئ لألحداث املفص 

 .تبادل ماكتب امللكية الصناعية لبياانت الوضع القانوين للعالمات التجارية والتصاممي الصناعية

 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل ررقة العمل: .2

 مرشرا عىل هذه املهمة. عني املكتب ادلويل

 اإلجراءات املقرر اختاذها: .3

ةل والوثيقة اإلرشادية خبصوص بياانت ابلنس بة للوضع القانوين لفرقة العمل:  (أ ) س يقدم اقرتاح لقامئة األحداث املفص 

الوضع القانوين للرباءات وعرضهام عىل جلنة املعايري يك تنظر رهيام وتوارق علهيام يف دورهتا السادسة إىل جانب تقرير 

 صاممي الصناعية.بشأن تبادل بياانت الوضع القانوين للعالمات التجارية والتإعداد توصية  عنمرحيل 

(: س يقدم تقرير عن )ابلتشاور مع ررقة العمل املعنية ابلوضع القانوين XML4IPوابلنس بة لفرقة العمل  (ب )

 .ST( يف بياانت الوضع القانوين للرباءات ابالستناد إىل معيار الويبو اجلديد XMLاس تخدام لغة الرتمزي املوسعة )

 .(CWS/5/22من الوثيقة  54)انظر الفقرة  ليك تنظر ريه اللجنة يف دورهتا السادسة 27

 مالحظات: .4

وأنشأت أيضا ررقة معل )ررقة العمل املعنية ابلوضع يف دورهتا الثالثة.  47جلنة املعايري املهمة رمق  اس تحدثت (أ )

 (.CWS/3/14من الوثيقة  54إىل  52القانوين( لتتوىل هذه املهمة. )انظر الفقرات من 

واتفقت اللجنة أيضا يف دورهتا الثالثة عىل أن ه ينبغي، يف املرحةل األوىل، أن تتوىل ررقة معل مس تقةل إعداد  (ب )

واستنادا إىل نتيجة تكل  ن تكون التوصيات مس تقةل عن النسق اذلي سيُس تخدم.التوصيات، ابلنظر إىل لزوم أ

( إىل تطبيق النتيجة بلغة XMLاملناقشة األولية ينبغي، بعد ذكل، دعوة ررق العمل املعنية بلغة الرتمزي املوسعة )

 (.CWS/3/14من الوثيقة  54إىل  50)انظر الفقرات من  الرتمزي املوسعة.

علامً، يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمدداً، بتقرير عن حاةل هذه املهمة قدمته ررقة العمل املعنية وأحاطت اللجنة  (ج )

 (.CWS/4BIS/16من الوثيقة  59إىل  54ابلوضع القانوين )انظر الفقرات من 

)انظر  ST.27واعمتدت املعيار اجلديد  بتقرير عن حاةل هذه املهمةوأحاطت اللجنة علام، يف دورهتا اخلامسة،  (د )

 (.CWS/5/22من الوثيقة  57إىل  49الفقرات من 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=378856
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 اقرتاح: .5

 تقريراً مرحليا عن هذه املهمة؛ CWS/6/11تضم الوثيقة 

 ؛ST.27اقرتاحاً ملراجعة معيار الويبو  CWS/6/12تضم الوثيقة و 

الصناعية من أجل بياانت الوضع القانوين للتصاممي اقرتاحاً ملعيار جديد للويبو بشأن  CWS/6/14وتضم الوثيقة 

 النظر ريه واملوارقة عليه.

 49املهمة رمق 

 الوصف: .1

 إعداد توصية بشأن اإلدارة اإللكرتونية لعالمات احلركة أو الوسائط املتعددة لُتعمتد معياراً من معايري الويبو.

 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل ررقة العمل: .2

 عني املكتب ادلويل مرشرا عىل هذه املهمة.

 اإلجراءات املقرر اختاذها: .3

 أدانه(. 4)انظر الفقرة  2019حىت عام  49املهمة رمق  تعلق

 مالحظات: .4

. وأنشأت اللجنة أيضا ررقة معل )ررقة العمل املعنية يف دورهتا الثالثة 49جلنة املعايري املهمة رمق  اس تحدثت (أ )

 (.CWS/3/14من الوثيقة  61و 60)انظر الفقرتني  بتوحيد العالمات التجارية( لتتوىل هذه املهمة.

، مبا يف CWS/3/8الواردة يف مررق الوثيقة  ثالثة بنتاجئ ادلراسة الاس تقصائيةأحاطت اللجنة علام يف دورهتا ال  (ب )

ية ذكل قامئة السامت الاثنيت عرشة املرحشة اليت اقرتحهتا ما يعرف سابقا بفرقة العمل املعنية مبعايري العالمات التجار 

واتفقت اللجنة عىل اختيار السمتني املرحشتني األوليني من القامئة املذكورة لوضع معايري  لوضع معايري إضارية بشأهنا.

 بشأهنام وهام:

 توصية بشأن اإلدارة اإللكرتونية للعالمات الصوتية. "1"

 وتوصية بشأن اإلدارة اإللكرتونية لعالمات احلركة أو الوسائط املتعددة. "2"

نة كذكل عىل تعليق العمل اخلاص بوضع معايري مناس بة للسامت املرحشة العرش األخرى الواردة يف مررق واتفقت اللج 

من الوثيقة  62إىل  55)انظر الفقرات من ، ريامث توضع املعايري اخلاصة ابلسمتني اخملتارتني.CWS/3/8الوثيقة 

CWS/3/14.) 

وأحاطت اللجنة علام يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمددا ابلتقرير املرحيل واجلدول الزمين بشأن إعداد معيار جديد  (ج )

 (.CWS/4BIS/16من الوثيقة  89و 88)انظر الفقرتني  49أو أكرث للويبو رامي خيص املهمة 

قت عىل إرجاء وضع توصيات بشأن واتف 49والحظت اللجنة، يف دورهتا اخلامسة، التقدم احملرز يف املهمة رمق  (د )

ويه الس نة اليت يُتوق ع أن تُنف ذ  – 2019اإلدارة اإللكرتونية لعالمات احلركة وعالمات الوسائط املتعددة إىل س نة 

أكتوبر  22األوروبية بتارخي الصادر عن املفوضية  EC/2008/95رهيا ماكتب امللكية الصناعية املعنية التوجيه رمق 

 (.CWS/5/22من الوثيقة  67إىل  65)انظر الفقرات من  حىت ذكل احلني. 49املهمة رمق وتعليق  .2008
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 50املهمة رمق 

 الوصف: .1

من دليل الويبو بشأن املعلومات  7ضامن ما يلزم من حفظ وحتديث لدلراسات الاس تقصائية املنشورة يف اجلزء 

 .والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناعية

 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل ررقة العمل: .2

 عني املكتب ادلويل مرشرا عىل هذه املهمة.

 اإلجراءات املقرر اختاذها: .3

عمل اذلي أجنزه املكتب ادلويل تقرير مرحيل بشأن ال س يعرضاقرتاح اس تبيان بشأن متديدات حامية امللكية الفكرية و 

 سة.ليك تنظر ريه جلنة املعايري يف دورهتا الساد

 مالحظات: .4

أنشأت اللجنة أيضا ررقة معل )ررقة و  يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمدداً. 50أنشأت جلنة املعايري املهمة رمق  (أ )

 .(CWS/4BIS/16من الوثيقة  73)انظر الفقرة  ( للقيام هبذه املهمة.7العمل املعنية ابجلزء 

ابلتقرير املرحيل وخطة العمل املؤقتة حلفظ وحتديث ادلراسات وأحاطت اللجنة علامً، يف دورهتا اخلامسة،  (ب )

من دليل الويبو، ال س امي اإلجراءات اليت يتعني  اختاذها عقب ادلورة اخلامسة  7الاس تقصائية املنشورة يف اجلزء 

 .CWS/5/11للجنة املعايري، عىل النحو املشار إليه يف املررق الثاين من الوثيقة 

 اقرتاح: .5

 شهادات امحلاية التمكيليةتقريرا مرحليا بشأن هذه املهمة وحتديثا لالس تبيان بشأن  CWS/6/24قة تضم الوثي

 .متديدات مدة الرباءةو 

 51املهمة رمق 

 الوصف: .1

(( ملعيار DTD(( واملررق الرابع )تعريف نوع البياانت )XSDإعداد املررق الثالث )خمطط لغة الرتمزي املوسعة )

وعرضهام عىل جلنة املعايري يك تنظر  ،"بشأن ملف اإلدارة رامي خيص واثئق الرباءات املنشورة توصية" ST.37الويبو 

 .2018رهيام يف دورهتا السادسة اليت س ُتعقد يف عام 

 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل ررقة العمل: .2

 مرشرا عىل هذه املهمة. األورويب للرباءاتعني املكتب 

 التدابري املقرر اختاذها: .3

عىل نظر وموارقة اللجنة يف دورهتا ST.37 س يعرض اقرتاح بشأن املررقني الثالث والرابع ملعيار الويبو اجلديد

 السادسة.

 مالحظات: .4

وأنشأت اللجنة أيضاً ررقة معل )ررقة العمل  يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمدداً. 51اس تحدثت اللجنة املهمة رمق  (أ )

 .(CWS/4BIS/16من الوثيقة  108)انظر الفقرة  هبذه املهمة.( للقيام اإلدارةاملعنية مبلف 
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من  64إىل  52)انظر الفقرات من  ST.37واعمتدت جلنة املعايري، يف دورهتا اخلامسة، معيار الويبو اجلديد  (ب )

 (.CWS/5/22الوثيقة 

 اقرتاح: .5

اقرتاحا ملراجعة  CWS/6/19تقريرا مرحليا بشأن هذه املهمة وتضم الوثيقة  CWS/6/18تضم الوثيقة 

 .ST.37 املعيار

 52املهمة رمق 

 الوصف: .1

إجراء دراسة اس تقصائية عن حمتوى ووظائف أنظمة النفاذ إىل معلومات الرباءات اليت تتيحها ماكتب امللكية 

الصناعية للجمهور، رضال عن اخلطط املس تقبلية رامي خيص ممارساهتا املتعلقة ابلنرش؛ وإعداد توصيات بشأن أنظمة 

 النفاذ إىل معلومات الرباءات اليت تتيحها ماكتب امللكية الصناعية للجمهور.

 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل ررقة العمل: .2

 .ررقة العمل املعنية بنفاذ امجلهور إىل معلومات الرباءات املكتب ادلويل/

 اإلجراءات املقرر اختاذها: .3

حمتوى ووظائف أنظمة النفاذ إىل معلومات الرباءات اليت تتيحها ماكتب امللكية س يعرض اقرتاح اس تبيان بشأن 

 عىل نظر وموارقة جلنة املعايري يف دورهتا السادسة. الصناعية للجمهور

 مالحظات: .4

ررقة العمل املعنية  نشاءوإ 52اتفقت جلنة املعايري، يف دورهتا اخلامسة، عىل اس تحداث املهمة اجلديدة رمق  (أ )

 (.CWS/5/22من الوثيقة  100و 96)انظر الفقرتني  الرباءات مجلهور إىل معلوماتبنفاذ ا

 اقرتاح: .5

 تقريرا مرحليا عن هذه املهمة ومرشوع اس تبيان. CWS/6/25تضم الوثيقة 

 53املهمة رمق 

 الوصف: .1

 ( للمؤرشات اجلغرارية.XMLتطوير عنارص خمطط لغة الرتمزي املوسعة )

 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل ررقة العمل: .2

 .XML4IPررقة معل  املكتب ادلويل/

 اإلجراءات املقرر اختاذها: .3

 س يعرض تقرير مرحيل عن املهمة عىل نظر جلنة املعايري يف دورهتا السادسة.

 مالحظات: .4

مل املؤرشات اجلغرارية ليش ST.96وارقت جلنة املعايري، يف دورهتا اخلامسة، عىل توس يع نطاق معيار الويبو  (أ )

تتعلق ابملؤرشات  خرى ذات الصةلأوبياانت  (XMLطط لغة الرتمزي املوسعة )خملجديدة  عنارصمن خالل إدراج 
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 XML4IPعمل الررقة  وعينت 53وأنشأت جلنة املعايري أيضاً املهمة اجلديدة رمق  .ST.96اجلغرارية يف معيار الويبو 

 (.CWS/5/22من الوثيقة  29إىل  27. )انظر الفقرات من إلجنازها

 اقرتاح: .5

 تقريرا مرحليا عن هذه املهمة. CWS/6/8تضم الوثيقة 

 54املهمة رمق 

 الوصف: .1

دراسة عنارص البياانت اخلاصة مبصنفات حق املؤلف اليتمية واتفاقيات تسميهتا ومقارنهتا يف ظل اقرتاح توس يع معيار 

؛ واإلبالغ بنتاجئ ادلراسة؛ وتقدمي اقرتاح تنظر ريه جلنة املعايري إلعداد قاموس بياانت وخمططات ST.96الويبو 

XML  إلدراج مصنفات حق املؤلف اليتمية يف معيار الويبوST.96. 

 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل ررقة العمل: .2

 واملكتب ادلويل. (UK IPOمكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية )

 إلجراءات املقرر اختاذها:ا .3

إلدراج مصنفات حق املؤلف  XMLقاموس بياانت وخمططات س يعرض تقرير عن نتاجئ ادلراسة واقرتاح بشأن 

 دورهتا السادسة. ه يفريلتنظر جلنة املعايري عىل  ST.96اليتمية يف معيار الويبو 

 مالحظات: .4

يكون وصفها عىل النحو التايل:  54جديدة رمق إنشاء هممة اتفقت جلنة املعايري، يف دورهتا اخلامسة، عىل  (أ )

دراسة عنارص البياانت اخلاصة مبصنفات حق املؤلف اليتمية واتفاقيات تسميهتا ومقارنهتا يف ظل اقرتاح توس يع معيار "

 XML؛ واإلبالغ بنتاجئ ادلراسة وتقدمي اقرتاح تنظر ريه جلنة املعايري إلعداد قاموس بياانت وخمططات ST.96الويبو 

مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية وعينت اللجنة ." ST.96إلدراج مصنفات حق املؤلف اليتمية يف معيار الويبو 

(UK IPO)  انظر الفقرة( .من الوثيقة  32واملكتب ادلويل لإلرشاف عىل املهمة اجلديدةCWS/5/22.) 

 اقرتاح: .5

 تقريرا مرحليا عن هذه املهمة. CWS/6/10تضم الوثيقة 

 55املهمة رمق 

 الوصف: .1

القيام مبا ييل بنية وضع معيار للويبو يساعد ماكتب امللكية الصناعية عىل حتسني" اجلودة يف املنبع" رامي يتعلق بأسامء 

 املودعني:

إجراء دراسة اس تقصائية بشأن اس تخدام ماكتب امللكية الصناعية ألدوات تعريف املُودعني وبشأن  "1"

 بذكل؛املشالكت اليت قد ترتبط 

وإعداد اقرتاح بشأن اإلجراءات املس تقبلية الرامية إىل توحيد أسامء املودعني يف واثئق امللكية  "2"

 الصناعية وعرضه عىل اللجنة املعنية مبعايري الويبو للنظر ريه.
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 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل ررقة العمل: .2

 .العمل املعنية بتوحيد األسامءررقة  /( واملكتب ادلويلKIPOملكتب الكوري للملكية الفكرية )ا

 اإلجراءات املقرر اختاذها: .3

إعداد اس تبيان إلجراء ادلراسة الاس تقصائية بشأن اس تخدام ماكتب امللكية الصناعية ألدوات تعريف  (أ )

 املُودعني، وعرضه عىل نظر جلنة املعايري يف دورهتا السادسة؛

تاجئ ادلراسة الاس تقصائية، وعرضه عىل جلنة املعايري وإعداد الاقرتاح اخلاص ابإلجراءات األخرى، بناًء عىل ن  (ب )

 لتنظر ريه يف دورهتا السابعة.

 مالحظات: .4

 جديدة معلررقة وإنشاء  55اتفقت جلنة املعايري، يف دورهتا اخلامسة، عىل اس تحداث املهمة اجلديدة رمق  (أ )

 (.CWS/5/22من الوثيقة  86و 85إلجناز هذه املهمة )انظر الفقرتني  معنية بتوحيد األسامء

 اقرتاح: .5

 مرشوع اس تبيان. CWS/6/27بشأن هذه املهمة وتدرج الوثيقة تقريرا مرحليا  CWS/6/26تضم الوثيقة 

 56املهمة رمق 

 الوصف: .1

 إعداد توصيات بشأن تبادل البياانت ادلامع للتواصل بني األهجزة، مع الرتكزي عىل:

 ؛XMLو/أو نسق  JSONنسق الرسائل، وهيلك البياانت، وقاموس البياانت بنسق  "1"

ف املوارد املنتظم ) "2"  .(URIواصطالحات التسمية ملعر 

 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل ررقة العمل: .2

 .XML4IPررقة معل  املكتب ادلويل/

 اإلجراءات املقرر اختاذها: .3

 نة املعايري يف دورهتا السادسة.س يعرض تقرير مرحيل عن املهمة عىل نظر جل 

 مالحظات: .4

 XML4IPوأس ندهتا لفرقة معل  56عىل إنشاء املهمة اجلديدة رمق اتفقت جلنة املعايري، يف دورهتا اخلامسة،  (أ )

 (.CWS/5/22من الوثيقة  93و 92)انظر الفقرتني 

 اقرتاح: .5

 .ابملعيار اجلديدخاص مرشوع معل تقريرا مرحليا عن هذه املهمة و  CWS/6/6تضم الوثيقة 

 57املهمة رمق 

 الوصف: .1

مجع معلومات حول متطلبات ماكتب امللكية الصناعية والزابئن؛ وإعداد توصيات بشأن التصاوير املرئية 

 لتصاممي. اإللكرتونية 
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 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل ررقة العمل: .2

 .ررقة العمل املعنية بتصاوير التصاممي /مكتب أسرتاليا للملكية الفكرية

 اإلجراءات املقرر اختاذها: .3

 س يعرض تقرير مرحيل عن املهمة يك تنظر ريه جلنة املعايري يف دورهتا السادسة.

 مالحظات: .4

وإنشاء ررقة العمل املعنية  57اس تحداث املهمة اجلديدة رمق اتفقت جلنة املعايري، يف دورهتا اخلامسة، عىل  (أ )

 (.CWS/5/22من الوثيقة  104و 103التصاممي )انظر الفقرتني بتصاوير 

 اقرتاح: .5

 مرشوع اس تبيان. CWS/6/29تقريرا مرحليا عن هذه املهمة وتدرج الوثيقة  CWS/6/28تضم الوثيقة 

 ]هناية املررق والوثيقة[
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