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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019مایو  22 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السابعة الدورة
 2019یولیو  5ٕاىل  1جنیف، من 

 57تقرير عن املهمة رقم 

 فرقة العمل املعنیة بتصاو�ر التصاممي �ىل املرشفان املشاراكن من ٕا�دادوثیقة 

 معلومات ٔأساس�یة

، يف مرشوع 2018نظرت اللجنة املعنیة مبعایري الویبو (جلنة املعایري)، �الل دورهتا السادسة اليت ٌعقدت يف ٔأكتو�ر  .1
اطت �لامً بأٔهداف املعیار كام ٔأ� ،ا�ي ٔأ�ّدته فرقة العمل ة إاللكرتونیة للتصاممي الصناعیةس�تبيان �شأٔن التصاو�ر املرئی�

یتعني ٔأن اليت اتفقت فرقة العمل �شأٔهنا. ؤأ�اطت جلنة املعایري ٔأیضًا �لامً خبطة معل فرقة العمل، ال س�� إالجراءات اليت 
 ).CWS/6/34يف الوثیقة  178ٕاىل  169تضطلع هبا قبل انعقاد ا�ورة السابعة للجنة املعایري (انظر الفقرات من 

 اف املعیار املتفق �لهيا:وف� یيل ٔأهد .2

�نتفاع ٕاىل ٔأقىص �د ممكن من ٕا�ادة اس�ت�دام نفس التصاو�ر املرئیة للتصممي الصناعي يف مجیع ماكتب  (ٔأ)
 ؛امللكية الفكریة

وضع مجمو�ة مشرتكة من املتطلبات للمسا�دة ماكتب امللكية الفكریة �ىل تبادل بیا�ت التصاو�ر املرئیة و  (ب)
 الصناعیة ومعاجلهتا و�رشها والبحث فهيا.للتصاممي 
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بعض مع  للتصاممي الصناعیة، ةإاللكرتونی ةیاملرئ  التصاو�رووافقت جلنة املعایري �ىل �س�تبيان املقرتح �شأٔن  .3
جلنة طلبت متطلبات املشاهد". و  – 7يف ٕاطار "اجلزء �شأٔهنا اتفقت فرقة العمل إالضافية اليت  الس�بعةوأ�س�ئ�  التغیريات

 يف ا�ورة السابعة للجنة هانتاجئ ب امللكية الفكریة وإالبالغ عن ماكت �ى دراسة اس�تقصائیةاملكتب ا�ويل ٕاجراء  ٕاىل عایريامل
 ).CWS/6/34يف الوثیقة  178ٕاىل  173املعایري. (انظر الفقرات من 

 التقر�ر املر�يل

ماكتب للملكية الفكریة ٕاىل إال�ابة  110ه في، ا�ي دعت C.CWS.110، ٔأصدرت أ�مانة التعممي 2018يف نومفرب  .4
مكتبًا. و�رد نتاجئ  25للتصاممي الصناعیة، وقد ٔأ�اب �ىل ا�راسة  ةإاللكرتونی التصاو�ر�ىل ا�راسة �س�تقصائیة �شأٔن 

 .CWS/7/21ا�راسة وحتلیلها يف الوثیقة 

 ٕا�داد بیان نطاق املعیار

یٌتاح �ىل صف�ة الو�يك اخلاصة بقرقة العمل  ا�ي ملعیاربیان نطاق امرشوع ٔأ�د املرشفان املشاراكن �ىل فرقة العمل  .5
 وصفة:ف� یيل لتقدمي تعلیقات �شأٔنه، و 

 ةاملرئی التصاو�ر امت أ�خرى اليت حتتاج ٕاىل ٕادارة"هيدف هذا املعیار ٕاىل توجيه ماكتب امللكية الفكریة واملنظ (ٔأ)
، والغرض من اس�ت�دام هذا املعیار هو ٕاماكنیة تبس�یط تفا�ل او�رشه اوتبادله اومعاجلهت اوختز�هن للتصاممي الصناعیة

التصاممي الصناعیة و�رسیع هذا التفا�ل �ىل حنو متبادل دا�ل نظام امللكية  امللكية الفكریة مع بیا�ت تصاو�ر ماكتب
 الفكریة"

 وضع �دول حمتو�ت املعیار

ل احملتو�ت املقرتح؛ وهو ا�ٓيت: "توصیات �شأٔن �دو  ؤأدرجته مضنٔأ�دت فرقة العمل مرشوع عنوان للمعیار  .6
 للتصاممي". ةو�ر إاللكرتونیاالتص

 وقد نظر ٔأعضاء فرقة العمل يف �دول احملتو�ت وهو �شمل ما یيل: .7
 املقدمة (ٔأ)

 التعاریف واملصطل�ات (ب)
 املراجع (ج)
 نطاق املعیار (د)
 توصیات �امة (ه)
 ثنائیة أ�بعاد وجحمهاتوصیات �شأٔن �سق الصور إاللكرتونیة  (و)
 توصیات �شأٔن �سق الصور إاللكرتونیة ثالثیة أ�بعاد وجحمها (ز)
 توصیات �شأٔن �سق صور الفيدیو إاللكرتونیة وجحمها (ح)
 توصیات �شأٔن التصو�ر الهولوغرايم (ط)
 ةو�ر �ري ا�قيقاتوصیات ٕاجرائیة �شأٔن التص (ي)
 توصیات �شأٔن �رش التصاو�ر �ىل إالنرتنت (ك)
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 2019/2020مرشوع خطة العمل للفرتة 
 مؤ�ل منجز �رخي إالجناز املقرر إالجراء اجلو�
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 ☐ ☐ 2018نومفرب  .توزیع تقر�ر اج�ع فرفة العمل
ٕاصدار تعممي لفائدة ماكتب امللكية 
الفكریة الستيفاء �س�تبيان �شأٔن 

التصاو�ر إاللكرتونیة للتصاممي 
 الصناعیة.

 ☐ ☒ 2018د�سمرب 

حتلیل نتاجئ ا�راسة �س�تقصائیة 
�شأٔن التصاو�ر إاللكرتونیة للتصاممي 

 الصناعیة.

 ☐ ☒ 2019مارس 

 ☐ ☒ 2019مایو  اس�تكامل مرشوع عنوان املعیار.
 ☐ ☒ 2019مایو  اقرتاح مرشوع بیان نطاق املرشوع.
اس�تعراض مرشوع �دول حمتو�ت 

 املعیار وحتدیثه.
 ☐ ☒ 2019مایو 
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تقدمي تقر�ر فرقة العمل ٕاىل أ�مانة قبل 
 انعقاد ا�ورة السابعة للجنة املعایري.

 ☐ ☒ 2019مایو 

تقدمي تقر�ر شفهيي ٕاىل جلنة املعایري يف 
 دورهتا السابعة.

 ☐ ☐ 2019یولیو 

تقدمي نتاجئ ا�راسة �س�تقصائیة 
للتصاممي �شأٔن التصاو�ر إاللكرتونیة 

 الصناعیة، وحتلیل هذه النتاجئ.

 ☐ ☐ 2019یولیو 

عقد اج�ع مبارش لفرقة العمل، �الل 
 ا�ورة السابعة للجنة املعایري.

 ☐ ☐ 2019یولیو 
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اس�تكامل مرشوع بیان نطاق املعیار 
 لنطاق.اسامت و 

 ☐ ☐ 2019سبمترب 

حتدیث مرشوع �دول حمتو�ت 
ی�ىش مع نتاجئ ا�راسة املعیار مبا 

 �س�تقصائیة.

 ☐ ☐ 2019نومفرب 

مبارشة املناقشات �شأٔن مرشوع  6
 تطو�ر قسم یٌعىن �ملعیار.

 ☐ ☐ 2020ینا�ر 
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 ٕان جلنة املعایري مدعوة ٕاىل ما یيل: .8

إال�اطة �لامً مبضمون هذه  )أٔ (
 ؛الوثیقة

وإال�اطة �لامً خبطة فرقة العمل  )ب(
التصاممي و�شجیع ماكتب امللكية املعنیة بتصاو�ر 

 الفكریة �ىل املشاركة يف مناقشات فرقة العمل.

 ]هنایة الوثیقة[
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