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CWS/7/27 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019 یونیو 4 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 ةبعالسا الدورة
 2019 یولیو 5ٕاىل  1جنیف، من 

 هامهام وقائمة الويبو مبعايري املعنية اللجنة عمل برنامج يف النظر

 ملكتب ا�ويلا من ٕا�دادوثیقة 

، وافقت اللجنة املعنیة مبعایري الویبو (جلنة املعایري) �ىل قامئة املهام، �ىل 2018 �ام سة املعقودة يفداسيف دورهتا ال  .1
من أ�مانة حتدیث قامئة املهام هبدف ٕادراج االتفاقات اليت  توطلب CWS/6/32 ول للوثیقةالنحو الوارد يف املرفق ا�ٔ 

ٕاىل  اً استناد. و )CWS/6/34من الوثیقة  191ٕاىل  189سة (انظر الفقرات من داسجلنة املعایري يف دورهتا ال  ٕا�هيا توصلت
 ه الوثیقة.يف مرفق هذ �ردو يك تنظر فهيا جلنة املعایري، �دیدة  عد�االتفاقات، ٔأ�دت أ�مانة قامئة �ام م

لك �مة �ىل �دة: وصفها واملرشف �لهيا/املرشف �ىل فرقة العمل والتدابري عن املعلومات التالیة ویتضمن املرفق  .2
عن أٔن املعلومات ب وجيدر ا��ر .�قتضاءا اللجنة وتوافق �لهيا، حسب املقرر اختاذها واملالحظات و�قرتا�ات لتنظر فهي

 يف هذه ا�ورة. االتفاقات اليت قد تتوصل ٕا�هيا اللجنةرا�اة ث ملقد حتتاج ٕاىل مراجعة وحتدی بعض املهام الواردة يف املرفق
 

 ا یيل:املعایري مدعوة ملجلنة ٕاّن  .3

إال�اطة �لامً �ملعلومات واخلطة  )أٔ (
 الواردة يف هذه الوثیقة؛
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النظر يف قامئة املهام �ىل النحو و  )ب(
ا الوارد يف مرفق هذه الوثیقة واملوافقة �ىل صیغهت

�ر�مج معل ا�هنائیة من ٔأ�ل ٕادرا�ا يف 
 املعایري. جلنة

]یيل ذ� املرفق[
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 �ر�مج معل اللجنة املعنیة مبعایري الویبو وقامئة �ا�ا

 18املهمة رمق 

 الوصف: .4
آلیًا �ىل ٔأساس املرشو�ات اليت خططت لها  حتدید جماالت توحيد املقایيس املرتبطة بتبادل البیا�ت القاب� للقراءة أ

)، ومنتدى ماكتب التصاممي TM5وماكتب العالمات الت�اریة امخلسة () IP5(هیئات مثل املاكتب امخلسة 
) والهیئات IEC) واللجنة الكهروتقنیة ا�ولیة (ISO) واملنظمة ا�ولیة لتوحيد املقایيس (ID5الصناعیة امخلسة (

 أ�خرى املشهورة املعنیة بوضع معایري الصنا�ة.

 :املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل .5
 لٕالرشاف �ىل املهمة. املكتب ا�ويل�ني 

 التدابري املقرر اختاذها: .6
م �قرتا�ات ٕاىل اللجنة قدّ یحيد املقایيس و/ٔأو ت املتص� بتو ینبغي للمكتب ا�ويل ٔأن ینسق إالبالغ عن التطورا

 املعنیة مبعایري الویبو (اللجنة) حسب الرضورة.

 مالحظات: .7
 ).CWS/4BIS/16من الوثیقة  122اس�مترار ٔأ�شطهتا (انظر الفقرة بطابعها إال�اليم و  18رمق  تتسم املهمة )أٔ (
ٕالدراج مرجعني �دید�ن، ٔأال وهام  18رمق �ّدلت اللجنة، يف دورهتا الرابعة ا�متعة جمددًا، وصف املهمة و  )ب(

 112) (انظر الفقرة ID5) ومنتدى ماكتب التصاممي الصناعیة امخلسة (TM5ماكتب العالمات الت�اریة امخلسة (
 ).CWS/4BIS/16من الوثیقة 

 تتعلق �التصاالت بني أ��زة. 56يف دورهتا اخلامسة، �مة �دیدة رمق ٔأ�شأٔت جلنة املعایري، و  )ج(

 23رمق  املهمة

 الوصف: .1
صد ٕادراج املعلومات عن دخول الطلبات ا�ولیة املنشورة بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات و�دم دخولها، ر 

 حسب احلال، يف املر�� الوطنیة (إالقلميیة) يف قوا�د البیا�ت.

 :املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل .2
 لٕالرشاف عن املهمة. املكتب ا�ويل �ني

 التدابري املقرر اختاذها: .3
 ُطلب من املكتب ا�ويل تقدمي تقر�ر لك س�نتني عن التقدم احملرز يف املهمة ٕاىل اج��ات اللجنة. )أٔ (
 ).CWS/4BIS/16من الوثیقة  113س�یقدم تقر�ر �دید ٕاىل ا�ورة السادسة للجنة (انظر الفقرة و  )ب(
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 مالحظات: .4
 ).CWS/4BIS/16من الوثیقة  122�اليم و�س�مترار ٔأ�شطهتا (انظر الفقرة بطابعها االٕ  23تتسم املهمة  )أٔ (
. �لام �لتقر�ر�ن املر�لیني للمكتب أ�ورويب للرباءات واملكتب ا�ويل سادسةؤأ�اطت اللجنة يف دورهتا ال  )ب(

قة من الوثی 182ٕاىل  179(انظر الفقرات من  2020يف �ام  23وقف املهمة رمق �ىل ٔأیضًا ووافقت اللجنة 
CWS/6/34.( 

 24املهمة رمق 

 الوصف: .1
اءات والعالمات الت�اریة ع التقار�ر التقنیة الس�نویة �شأٔن ٔأ�شطة ٔأعضاء اللجنة يف جمال املعلومات املتعلقة �لرب مج
الصناعیة و�رشها (التقر�ر التقين الس�نوي �شأٔن املعلومات املتعلقة �لرباءات، والتقر�ر التقين الس�نوي  التصامميو 

 الصناعیة). التصاممي�شأٔن العالمات الت�اریة، والتقر�ر التقين الس�نوي �شأٔن 

 :املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل .2
 لٕالرشاف �ىل هذه املهمة. املكتب ا�ويل �ني

 دابري املقرر اختاذها:الت .3
ینبغي للمكتب ا�ويل ٔأن جيمع س�نو� املعلومات اليت تعدها ماكتب امللكية الصناعیة �شأٔن ٔأ�شطهتا يف جمال  )أٔ (

الصناعیة ؤأن یعمل بعد ذ� �ىل �رش التقار�ر التقنیة  التصاممياملعلومات املتعلقة �لرباءات والعالمات الت�اریة و 
 .موقع الو�يك اخلاص �لتقار�ر التقنیة الس�نویةالس�نویة �ىل 

وینبغي للمكتب ا�ويل ٔأن جيمع ٕاحصاءات عن التقار�ر التقنیة الس�نویة املقدمة ؤأن یقد�ا مضن تقر�ر ٕاىل  )ب(
 ابعة.الس جلنة املعایري يف دورهتا

ماكتب امللكية الفكریة �ىل تقدمي البیا�ت اخلاصة مباك�هبا، حىت وٕان مل تُقدم سوى رابط یُفيض ٕاىل و�شجع  )ج(
 ماكن وجود هذه البیا�ت �ىل مواقعها إاللكرتونیة.

 مالحظات: .4
 ).CWS/4BIS/16من الوثیقة  122بطابعها إال�اليم و�س�مترار ٔأ�شطهتا (انظر الفقرة  24تتسم املهمة  )أٔ (
ووافقت اللجنة يف دورهتا أ�وىل �ىل الصیغة املعّد� للمحتو�ت املوىص هبا ٔ�غراض التقار�ر التقنیة الس�نویة  )ب(

الصناعیة كام يه ورادة يف التصاممي �شأٔن أ��شطة يف جمال املعلومات املتعلقة �لرباءات والعالمات الت�اریة و 
ىل التوايل. واس�ت�دمت الصیغة املعّد� للمحتو�ت املذ�ورة � CWS/1/8املرفقات أ�ول والثاين والثالث للوثیقة 

من الوثیقة  49ٕاىل  47(انظر الفقرات من  ).2013(ٔأي منذ التقار�ر التقنیة الس�نویة/ 2014منذ س�نة 
CWS/1/10.( 

ویة املقدمة ؤأ�اطت اللجنة �لامً، يف دورهتا الرابعة ا�متعة جمددًا، �لتقر�ر الشفهيي �شأٔن التقار�ر التقنیة الس�ن )ج(
 ).CWS/4BIS/16 من الوثیقة 110(انظر الفقرة  2014عن �ام 

مفص� عن التقار�ر التقنیة الس�نویة و�سخ �مو�ة التقار�ر التقنیة الس�نویة اليت قدمهتا ماكتب و�رد معلومات  )د(
ار�ر التقنیة الس�نویة ٕاىل �ایة ا�ٓن �ىل موقع الو�يك اخلاص �لتق 1998امللكية الصناعیة يف شلك ٕالكرتوين منذ س�نة 

https://www3.wipo.int/confluence/display/ATR/Annual+%E2%80%8CTechnical+Reports+Home
https://www3.wipo.int/confluence/display/ATR/Annual+%E2%80%8CTechnical+Reports+Home
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�ىل الرابط: 
https://www3.wipo.int/confluence/display/ATR/Annual+Technical+Reports+Home 

(انظر  24املهمة ر عن التقدم احملرز يف تنفيذ ؤأ�اطت جلنة املعایري �لام، يف دورهتا اخلامسة، ٕ��داد تقر� )ه(
 ).CWS/5/18 الوثیقة

(انظر  24، �لتقر�ر الشفهيي عن التقدم احملرز يف تنفيذ املهمة سادسةؤأ�اطت اللجنة �لامً، يف دورهتا ال  )و(
 ).CWS/6/34من الوثیقة  184و 183الفقرتني 

 33املهمة رمق 

 الوصف: .1
 .مراجعة متواص� ملعایري الویبو

 :املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل .2
دة ملراجعة املعایري.  املكتب ا�ويل. وستنظر اللجنة يف تعیني مرشفني أٓخر�ن بناء �ىل طلبات حمد�

 :التدابري املقرر اختاذها .3
بات الواردة ، ميكن لٔ�مانة ٔأن حتیل الطل املعایري مراجعةمعلیة  تعترب مراجعة املعایري �شاطا مس�مترا. ومن ٔأ�ل �رسیع

ملراجعة املعایري مبارشة ٕاىل املرشف �ىل فرقة معل قامئة ٔأو ٔأن تقدم الطلب مس�بقا لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا 
املقب�. ويف احلا� أ��رية، س�یكون ٕ�ماكن اللجنة اختاذ قرار ٕاما �ع�د املراجعة املطلوبة ٔأو اس�ت�داث �مة �دیدة 

وس�تخطر أ�مانة اللجنة بأٔي طلب مراجعة حيال مبارشة ٕاىل فرقة معل يف دورة اللجنة  ٔأو القيام مبا �راه مناس�با.
املقب�. وٕاذا اكن من الرضوري ٕا�ا� طلب �اص ملراجعة معیار معني مبارشة ٕاىل مرشف �ىل فرقة معل قامئة، 

نة لتنظر فيه يف دورهتا فستبدٔأ الفرقة يف العمل فورا ٕان ٔأمكن وٕاال فس�یحیل املرشف �ىل الفرقة الطلب ٕاىل اللج 
 ). CWS/1/10من الوثیقة  53والفقرة  CWS/1/9(انظر الوثیقة  املقب�.

 املالحظات: .4
 ).CWS/4BIS/16من الوثیقة  122تتسم هذه املهمة بطابعها إال�اليم و�س�مترار ٔأ�شطهتا (انظر الفقرة  )أٔ (
ریف املُراجع ملصطلح "شهادة امحلایة التمكیلیة" ؤأ�اطت اللجنة �لام يف دورهتا الثالثة بأّٔن الفقرة الثانیة من التع )ب(

من دلیل الویبو،  1.8يف مرسد املصطل�ات املتعلقة مبعلومات وو�ئق امللكية الصناعیة (املرسد) املنشور يف اجلزء 
 واليت تتناول متدید شهادة امحلایة التمكیلیة �لنس�بة للمنت�ات ا�وائیة املس�ت�دمة يف طب أ�طفال، ميكن توس�یع

 ).CWS/3/14من الوثیقة  28(ٔأنظر الفقرة  ٕاذا دعت الرضورة ٕاىل ذ�. ST.9نطاقها يف مراجعة قادمة للمعیار 
) و�ىل ٔأساس اقرتاح �شأٔن شهادات امحلایة التمكیلیة قدمه املكتب أ�ملاين للرباءات، اعمتدت اللجنة يف  )ج(

تعریف مصطلح "شهادة امحلایة التمكیلیة" يف ووافقت �ىل مراجعة  ST.9دورهتا الثالثة مراجعة ملعیار الویبو 
 ).CWS/3/14من الوثیقة  27ٕاىل  23، والفقرات من CWS/3/3(انظر الوثیقة  املرسد.

 60(انظر الفقرات من  ST.60وافقت اللجنة، يف دورهتا الرابعة ا�متعة جمددًا، �ىل مراجعة معیار الویبو و  )د(
 ).CWS/4BIS/16يف الوثیقة  65ٕاىل 

https://www3.wipo.int/confluence/display/ATR/Annual+Technical+Reports+Home
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عن ٔأ�ساق التوارخي  تقر�ر؛ ويف ST.60لجنة، يف درهتا الساسة، يف اقرتاح مراجعة معیار الویبو ونظرت ال  )ه(
. ووافقت اللجنة �ىل املراجعة )CWS/6/21قدمه املكتب ا�ويل (انظر الوثیقة  يف معایري الویبو املوّىص هبا

ومن  130ٕاىل  129واتفقت �ىل �رك ٔأ�ساق التوارخي �ىل �الها (انظر الفقرات من  ST.60املقرت�ة ملعیار الویبو 
 ).CWS/6/34من الوثیقة  135ٕاىل  133

 

 33/3املهمة رمق 

 الوصف: .1
 .ST.3ر الویبوایمراجعة متواص� ملع 

 :املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل .1
 املكتب ا�ويل.

 التدابري املقرر اختاذها: .2
ومن ٔأ�ل �رسیع املراجعة، ینبغي للمكتب ا�ويل ٔأن یتبع إالجراء �شاطا مس�مترا.  ST.3تعترب مراجعة املعیار  )أٔ (

من الوثیقة  35(انظر الفقرة  احملدد ا�ي اعمتده الفریق العامل املعين �ملعایري والو�ئق يف اج��ه احلادي عرش
SCIT/SDWG/11/14.(  

م مرشوع تعدیل ملعیار الویبو  املكتب ا�ويل س�ُیعدّ و  )ب( ن ST.3ویُعّمِ ، وس�ُیدرج فيه رمز �حتاد أ�ورويب املُكو�
 .ST.3" بغرض التشاور وفقًا لٕالجراء املُتّبع ملراجعة معیار الویبو EUمن حرفني "

ی�ىش مع قا�دة البیا�ت املصطلحیة لٔ�مم املت�دة  ST.3رتا�ا جلعل معیار الویبو وس�یقدم املكتب ا�ويل اق )ج(
)UNTERM،( .وس�یقدم املكتب ا�ويل ٔأیضا  مع اس�تثناءات قلی� بناء �ىل املامرسة اليت یتبعها املكتب ا�ويل

 نة املعایري يف دورهتا السابعة.ليك تنظر فيه جل  ST.3اقرتا�ا لتعدیل إالجراء املبّسط املتبع ملراجعة معیار الویبو 
 

 املالحظات: .3
من الوثیقة  122بطابعها إال�اليم و�س�مترار ٔأ�شطهتا (انظر الفقرة  33/3تتسم املهمة رمق  )أٔ (

CWS/4BIS/16.( 
) ا�ي �رشته واك� ISO�ىل ٔأساس التغیري يف منصة التصفح الش�بيك للمنظمة ا�ولیة لتوحيد املقایيس (و  )ب(

(�مس  Cabo Verdeٕاىل  Cape Verde، �ّري املكتب ا�ويل امس الب� ISO 3166صیانة املعیار ا�ويل 
، وبقي الرمز ST.3(�مس الفر�يس) يف املرفق ٔألف ملعیار الویبو  Cabo Verdeٕاىل Cap-Vert إالنلكزيي) و

) دون تغیري. ؤأبلغ املكتب ا�ويل ماكتب امللكية Cabo Verde" و�مس �س�باين (CVاملكون من حرفني "
 .2014مارس  5الفكریة ؤأعضاء اللجنة �لتغیريات يف 

ٕ�ضافة الرمز اجلدید املكون من  ST.3وافقت اللجنة، يف دورهتا الرابعة ا�متعة جمددًا، �ىل تعدیل املعیار و  )ج(
" �متثیل XVفة الرمز اجلدید املكون من حرفني "عن طریق ٕاضا ST.3"، ؤأ�اطت �لامً بتعدیل املعیار XXحرفني "

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130664
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) لیصبح مكتب �حتاد أ�ورويب OHIMمعهد فيسغراد للرباءات وتغیري امس مكتب مواءمة السوق ا�ا�لیة (
 ).CWS/4BIS/16من الوثیقة  98ٕاىل  94) (انظر الفقرات من EUIPOللملكية الفكریة (

(انظر الوثیقة  ST.3املعیار  ملعلومات املتعلقة بتعدیلؤأ�اطت اللجنة �لامً، يف دورهتا السادسة، � )د(
CWS/6/5.(  

 اقرتاح: .4
 .وإالجراء املبسط للمراجعة ST.3اقرتا�ا ملراجعة معیار الویبو  CWS/7/2 تضم الوثیقة

 38املهمة رمق 

 الوصف: .1
 .ST.36ضامن مراجعة وحتدیث متواصلني ملعیار الویبو 

 :العملاملرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة  .2
 .ST.36فرقة العمل املعنیة �ملعیار  /املكتب ا�ويل

 التدابري املقرر اختاذها: .3
 ).CWS/6/34من الوثیقة  911تتسم املهمة بطابعها املتواصل (انظر الفقرة  )أٔ (
تعمتدها فرقة  ST.36وس�یخطر املرشف �ىل فرقة العمل اللجنة يف دورهتا املقب� بأٔي مراجعة ملعیار الویبو  )ب(

 (أٔ) ٔأد�ه).4(انظر الفقرة  العمل
 املالحظات: .4

 ما یيل: ST.36تتطلب احملافظة املتواص� �ىل معیار الویبو  )أٔ (
مبارشة ٕاىل فرقة العمل املعنیة هبذا  ٕاىل أ�مانةیقدم  ST.36ٔأي اقرتاح مبراجعة معیار الویبو س�ی�ال  "1"

 املعیار لتنظر فيه وتوافق �لیه؛
 خمو� مؤقتا الع�د مراجعات هذا املعیار؛ ST.36وس�تكون فرقة العمل املعنیة �ملعیار  "2"
ٕاىل اللجنة لتنظر فيه ٕاذا ٔأصبحت املراجعة املقرت�ة  ST.36وس�ی�ال ٔأي اقرتاح مبراجعة معیار الویبو  "3"

 ذا تعذر التوصل ٕاىل ٕاجامع بني ٔأعضاء فرقة العمل املعنیة �ملعیار؛موضع �دل، ٔأي إ 
اللجنة بأٔیة مراجعة للمعیار تعمتدها فرقة  ST.36وس�یخطر املرشف �ىل فرقة العمل املعنیة �ملعیار  "4"

 52، والفقرتني SCIT/SDWG/8/14من الوثیقة  60و 58(انظر الفقرتني  العمل يف ا�ورة املقب� للجنة.
 ).CWS/3/14من الوثیقة  74و 73والفقرتني  CWS/1/10الوثیقة من  53و

ووافقت اللجنة يف دورهتا الثانیة �ىل خریطة الطریق لتطو�ر معایري الویبو اليت تتناول لغة الرتمزي املوسعة  )ب(
XML.  انظر الوثیقة)CWS/2/4  من الوثیقة  19ٕاىل  17والفقرات منCWS/2/14.( 

 39املهمة رمق 

 الوصف: .1
 .ST.66 املراجعات والت�دیثات الرضوریة ملعیار الویبو ضامن

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/ar/cws_6/cws_6_34.pdf
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 :ملرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العملا .2
 .ST.66 فرقة العمل املعنیة �ملعیار /)EUIPOتعاون مع مكتب �حتاد �ورويب للملكية الفكریة (ب املكتب ا�ويل 

 التدابري املقرر اختاذها: .3
 ).CWS/5/22من الوثیقة  116(انظر الفقرة  تتسم املهمة بطابعها املتواصل )أٔ (
تعمتدها فرقة  ST.66وس�یخطر املرشف �ىل فرقة العمل اللجنة يف دورهتا املقب� بأٔي مراجعة ملعیار الویبو  )ب(

 (أٔ) ٔأد�ه).4العمل. (انظر الفقرة 
 :مالحظات .4

 ما یيل: ST.66تتطلب احملافظة املتواص� �ىل معیار الویبو  )أٔ (
 ٕاىل أ�مانة فٕانه حيال مبارشة ٕاىل فرقة العمل ST.66عند تقدمي ٔأي اقرتاح �شأٔن مراجعة معیار الویبو  "1"

 لتنظر فيه وتوافق �لیه؛ ST.66 املعنیة �ملعیار
 ؛ST.66خمو� مؤقتا الع�د مراجعات معیار الویبو  ST.66 املعنیة �ملعیارو�كون فرقة العمل  "2"
ٕاىل اللجنة لتنظر فيه ٕاذا ٔأصبحت املراجعة املقرت�ة  ST.66وحيال ٔأي اقرتاح مبراجعة معیار الویبو  "3"

 ؛ST.66 املعنیة �ملعیارموضع �دل، ٔأي ٕاذا تعذر التوصل ٕاىل ٕاجامع بني ٔأعضاء فرقة العمل 
تعمتدها فرقة  ST.66اللجنة بأٔیة مراجعة ملعیار الویبو  ST.66 ملعیاراملعنیة �وخيطر رئيس فرقة العمل  "4"

من  53و 52والفقرتني  SCIT/SDWG/8/14قة من الوثی 56 (انظر الفقرة للجنة. املقب� ورةا�العمل يف 
 ).CWS/3/14من الوثیقة  74و 73والفقرتني  CWS/1/10الوثیقة 

الطریق لتطو�ر معایري الویبو اليت تتناول لغة الرتمزي املوسعة ووافقت اللجنة يف دورهتا الثانیة �ىل خریطة  )ب(
XML انظر الوثیقة) .CWS/2/4  من الوثیقة  19ٕاىل  17والفقرات منCWS/2/14.( 

ؤأ�اطت اللجنة �لام يف دورهتا الثالثة �لتقر�ر املر�يل ا�ي ٔأ�ده املرشف �ىل فرقة العمل �شأٔن مراجعة  )ج(
 CWS/3/9(انظر الوثیقة  .ST.66/2013/001/Rev.1واملناقشة حول اقرتاح املراجعة رمق  ST.66معیار الویبو 

 ).CWS/3/14من الوثیقة  63والفقرة 

 41املهمة رمق 

 الوصف: .1
 .ST.96املراجعات والت�دیثات الرضوریة ملعیار الویبو ضامن

 :املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل .2
 .XML4IPفرقة معل  /ملهمةاملكتب ا�ويل لٕالرشاف �ىل ا

 إالجراءات املقرر اختاذها: .3

 ).CWS/6/34من الوثیقة  911تتسم املهمة بطبیعهتا املتواص� (انظر الفقرة  )أٔ (

تعمتدها فرقة  ST.96وس�یخطر املرشف �ىل فرقة العمل اللجنَة يف دورهتا املقب� بأٔي مراجعة ملعیار الویبو  )ب(
 (أٔ) ٔأد�ه).4(انظر الفقرة العمل. 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=378856
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/ar/cws_6/cws_6_34-main1.docx
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) ملصنفات حق املؤلف الیتمية الرضوریة XMLوس�تطور فرقة العمل عنارص خمطط لغة الرتمزي املوسعة ( )ج(
 .CWS/6/10را�اة الو�ئق املقرت�ة املقدمة يف مرافق الوثیقة مع م ST.96وتدر�ا يف معیار الویبو 

 مالحظات: .4

 ما یيل: ST.96تتطلب احملافظة املتواص� �ىل معیار الویبو  )أٔ (

 XML4IPٕاىل أ�مانة فٕانه حيال مبارشة ٕاىل فرقة العمل  ST.96اقرتاح �شأٔن مراجعة معیار الویبو  "1"
 لتنظر فيه وتوافق �لیه؛

 ؛ST.96خمو� مؤقتا الع�د مراجعات معیار الویبو  XML4IPو�كون فرقة العمل  "2"

ٕاىل اللجنة لتنظر فيه ٕاذا ٔأصبحت املراجعة املقرت�ة  ST.96وحيال ٔأي اقرتاح مبراجعة معیار الویبو  "3"
 ؛XML4IPموضع �دل، ٔأي ٕاذا تعذر التوصل ٕاىل ٕاجامع بني ٔأعضاء فرقة العمل 

تعمتدها فرقة العمل يف  ST.96مراجعة ملعیار الویبو اللجنة بأٔیة  XML4IPوخيطر رئيس فرقة العمل  "4"
 ).CWS/2/14من الوثیقة  24(انظر الفقرة  ٔأول دورة للجنة.

ووافقت اللجنة يف دورهتا الثانیة �ىل خریطة الطریق لتطو�ر معایري الویبو اليت تتناول لغة الرتمزي املوسعة  )ب(
XML.  انظر الوثیقة)CWS/2/3  الوثیقة  من 19ٕاىل  17والفقرات منCWS/2/14.( 

املعنون "توصیة �شأٔن معاجلة املعلومات املتعلقة  ST.96واعمتدت اللجنة يف دورهتا الثانیة املعیار اجلدید  )ج(
" ومرفقاته من أ�ول ٕاىل الرابع، واتفقت �ىل ٕا�ادة صیا�ة XML�مللكية الصناعیة �س�ت�دام لغة الرتمزي املوسعة 

 ).CWS/2/14من الوثیقة  23ٕاىل  20(انظر الفقرات من  ٔأ�اله. 1 كام هو وارد يف الفقرة 41املهمة 

وتقر�ر املرشف �ىل فرقة العمل.  XML4IPؤأ�اطت اللجنة �لام يف دورهتا الثالثة بنتاجئ معل فرقة العمل  )د(
ا�زتمت ٔأن تقدم، يف ت� ا�ورة، اقرتا�ني �شأٔن  XML4IPؤأ�اطت اللجنة �لام �شلك �اص بأٔن فرقة العمل 
، اليت اعُتمدت ST.96من خمطط لغة الرتمزي املوسعة للمعیار  1.0املرفقني اخلامس والسادس �ستندان ٕاىل النس�ة 

 يف ا�ورة الثانیة للجنة. �ري ٔأّن فرقة العمل وافقت، �لنظر ٕاىل املناقشات اجلاریة �شأٔن مراجعة خمطط لغة الرتمزي
املوسعة واح�ل ٕاد�ال تغیريات �برية �لیه، �ىل ٕا�داد املرفقني استنادا ٕاىل النس�ة التالیة من ا�طط بدال من 

وبناء �لیه س�یعمتد اس�تكامل املرفقني �ىل مدى التقدم احملرز يف مراجعة خمطط لغة الرتمزي املوسعة،  .1.0النس�ة 
من الوثیقة  22(انظر الفقرة   فرقة العمل ويف املكتب ا�ويل.و�ىل املوارد املتوافرة يف املاكتب أ�عضاء يف

CWS/2/14 من الوثیقة  3، والفقرةCWS/3/5 من الوثیقة  42، والفقرةCWS/3/14.( 

ووافقت اللجنة يف دورهتا الثالثة �ىل مواص� العمل �ىل ختطیط ٔأدوات وتطو�رها ٕالجراء حتویل ثنايئ  )ه(
. وینبغي، يف مر�� ٔأوىل، ٔأن تتوىل فرقة العمل ST.86ٔأو  ST.66و ST.36و ST.96�جتاه بني املعایري 

XML4IP  هذا العمل ٕاىل �انب فرق العمل املعنیة �ملعایريST.36 وST.66 وST.86.  وینبغي ٔأن مي� املكتب
 ST.66و ST.36وفرق العمل املعنیة �ملعایري  XML4IPا�ويل ت� أ�دوات ویتوىل صیانهتا مبسا�دة فرقة العمل 



CWS/7/27 
Annex 
8 
 

ورحبت اللجنة �لرتتيب ا�ي اقرت�ه وفد الوال�ت املت�دة للمسا�دة �ىل وضع ٔأدوات التحویل الثنايئ  .ST.86و
من الوثیقة  43(انظر الفقرة  �جتاه. ووافقت ٔأیضا �ىل النظر جمددا يف ذ� الرتتيب يف دورهتا املقب�.

CWS/3/14.( 

، اتفقت اللجنة يف دورهتا الثالثة �ىل �دم CWS/3/5ثیقة من الو  19و 18وخبصوص ما �اء يف الفقرتني  )و(
 ).CWS/3/14من الوثیقة  45(انظر الفقرة  فرق العمل املعنیة بلغة الرتمزي املوسعة يف الوقت احلايل. ٕا�ادة تنظمي

ؤأ�اطت اللجنة �لامً، يف دورهتا الرابعة ا�متعة جمددًا، �لتقار�ر املر�لیة املقدمة من املرشف �ىل فرقة معل  )ز(
XML4IP  انظر الوثیقتني)CWS/4/6 وCWS/4BIS/4 .واعمتدت املرفقني اجلدید�ن اخلامس والسادس ،(

: التأٔكد من ٕاجراء املراجعات 41يل: "املهمة رمق لتكون صیاغهتا كام ی 41ووافقت اللجنة ٔأیضًا �ىل تعدیل املهمة رمق 
. (انظر XML4IPٕاىل فرقة معل  41ؤأس�ندت اللجنة املهمة املنق�ة رمق  ".ST.96والت�دیثات الالزمة ملعیار الویبو 

 .)CWS/4BIS/16من الوثیقة  103ٕاىل  99الفقرات من 

 XML4IPملقدمة من املرشف �ىل فرقة معل ، �لتقار�ر املر�لیة اامسةٔأ�اطت اللجنة �لامً، يف دورهتا اخل )ح(
 ).CWS/5/5(انظر الوثیقة: 

كام  ٔأكتو�ر أٔو لكهيام. 1ٔأ�ریل ٔأو  1�ىل مو�دي ٕاصدار �بتني هام  يف دورهتا السادسة، ،ووافقت جلنة املعایري )ط(
يف �ام  يف س�یول، جبمهوریة �ور� XML4IPاج�ع فرقة معل  فیض ت س� ست لجنة �لامً بأٔن مجهوریة �ور� ال ٔأ�اطت 

 ).CWS/6/34من الوثیقة  54ٕاىل  52(انظر الفقرات من  2019
 اقرتاح: .5

 تقر�رًا مر�لیًا عن هذه املهمة. CWS/6/7تضم الوثیقة 

 42املهمة رمق 

 الوصف: .1
 .ST.86ٕاجراء املراجعات والت�دیثات الرضوریة ملعیار الویبو 

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 .ST.86فرقة العمل املعنیة �ملعیار  /لٕالرشاف �ىل املهمة ا�ويلاملكتب �ني 

 التدابري املقرر اختاذها: .3
 ).CWS/6/34من الوثیقة  911تتسم املهمة بطابعها املتواصل (انظر الفقرة  )أٔ (
تعمتدها فرقة  ST.86وس�یخطر املرشف �ىل فرقة العمل اللجنة يف دورهتا املقب� بأٔي مراجعة ملعیار الویبو  )ب(

 (أٔ) ٔأد�ه)4(انظر الفقرة  العمل.
 مالحظات:

 ما یيل: ST. 86 تتطلب احملافظة املتواص� �ىل معیار الویبو )أٔ (

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/ar/cws_6/cws_6_34-main1.docx
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ٕانه س�ی�ال مبارشة ٕاىل فرقة العمل ٕاىل أ�مانة ف ST.86عند تقدمي ٔأي اقرتاح مبراجعة معیار الویبو  "1"
 املعنیة هبذا املعیار لتنظر فيه وتوافق �لیه؛

 خمو� مؤقتا الع�د مراجعات هذا املعیار؛ ST.86وس�تكون فرقة العمل املعنیة �ملعیار  "2"
ٕاىل اللجنة لتنظر فيه ٕاذا ٔأصبحت املراجعة املقرت�ة  ST.86وس�ی�ال ٔأي اقرتاح مبراجعة معیار الویبو  "3"

 �دل، ٔأي ٕاذا تعذر التوصل ٕاىل ٕاجامع بني ٔأعضاء فرقة العمل املعنیة �ملعیار؛موضع 
اللجنة بأٔیة مراجعة للمعیار تعمتدها فرقة  ST.86وس�یخطر املرشف �ىل فرقة العمل املعنیة �ملعیار  "4"

من  53و 52، والفقرتني SCIT/SDWG/9/12من الوثیقة  50(انظر الفقرة  العمل يف ا�ورة املقب� للجنة.
 ).CWS/3/14من الوثیقة  74و 73والفقرتني  CWS/1/10الوثیقة 

ؤأ�اطت اللجنة يف دورهتا الثالثة �لام �لتقر�ر الشفهيي للمرشف �ىل فرقة العمل �شأٔن مراجعة معیار الویبو  (ب)
ST.86  واملناقشة حول اقرتاح املراجعة رمقST.86/2013/001.  الوثیقة  من 64(انظر الفقرةCWS/3/14.( 

 43املهمة رمق 

 الوصف: .1
ٕا�داد مبادئ توجهيیة لتنفّذها ماكتب امللكية الصناعیة ف� خيص �رقمي الفقرات والفقرات الطوی� وعرض و�ئق 

 الرباءات �شلك منسق.
 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2

 الت�اریة مرشفا �ىل املهمة.�ُني مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات 
 لتدابري املقرر اختاذها:ا .3

 ٔأد�ه). 4(انظر الفقرة  43رمق املهمة  تنفيذ �ُلق
 مالحظات: .4

 ST.36طلب الفریق العامل املعين �ملعایري والو�ئق يف دورته التاسعة من فرقة العمل املعنیة �ملعیار  )أٔ (
من الوثیقة  12اس�تعراض النقاط اليت طرحهتا فرقة العمل املعنیة مبامرسات �ستشهاد يف الفقرة 

SCIT/SDWG/9/3.  وبعد النظر يف اس�تعراض فرقة العمل املعنیة �ملعیارST.36  لتوصیات فرقة العمل املعنیة
یق العامل املعين �ملعایري والو�ئق ، اتفق الفر SCIT/SDWG/11/6مبامرسات �ستشهاد الواردة يف مرفق الوثیقة 

يف دورته احلادیة عرشة �ىل وضع مبادئ توجهيیة لت�دید أ�جزاء ا�تلفة لو�ئق الرباءات بصورة مو�دة �رب 
والفقرات  SCIT/SDWG/9/12من الوثیقة  35(انظر الفقرة  منصات النرش ا�تلفة واتفق �ىل اس�ت�داث املهمة.

 ).SCIT/SDWG/11/14ة من الوثیق 47ٕاىل  45من 
، قدم املكتب أ�ورويب للرباءات واملكتب الیا�ين للرباءات ومكتب الوال�ت املت�دة 2009ويف نومفرب  )ب(

(التصویبات والتغیريات يف و�ئق الرباءات)  PFR ST.36/2009/007للرباءات والعالمات الت�اریة �قرتاح 
وبعض جوانب هذه املهمة اجلدیدة �ش�به كثريا بعض  العمل املعنیة به. ا�ي تناقشه �الیا فرقة ST.36ملراجعة املعیار 

(عند  PFR ST.36/2009/007ٔأثناء مناقشة �قرتاح  ST.36املسائل اليت طرحهتا فرقة العمل املعنیة �ملعیار 
). وتدور CWS/1/6من الوثیقة  5ٕا�داد هذه الوثیقة، �ال انعدام توافق ا�ٓراء دون تقدم املناقشات، انظر الفقرة 

كذ� املناقشات حول �رقمي الفقرات ا�ي یطرح مسائل �شأٔن معاجلة التعدیالت وطریقة الرتقمي املفض� يف ٕاطار 
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معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات (�ىل سبيل املثال، يف �ج�ع السابع عرش لٕالدارات ا�ولیة ملعاهدة التعاون �شأٔن 

 83والفقرات من  PCT/MIA/17/11و  PCT/MIA/17/9نظر الوثیقتني ؛ ا2010الرباءات املنعقد يف فربا�ر 
 ) ويف ٕاطار التعاون الثاليث/املاكتب امخلسة للملكية الفكریة.PCT/MIA/17/12من الوثیقة  88ٕاىل 

(ب) ٔأ�اله، �شاورت أ�مانة مع املكتبني ال��ن ٔأبد� اه�ما ٔأكرب �ملهمة، ٔأي املكتب 4و�لنظر ٕاىل الفقرة  )ج(
ويب للرباءات ومكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة، واعتربت ٔأن الوقت مبكر ٕال�شاء فرقة أ�ور

ولهذا، مفن  معل تتوىل هذه املهمة ٔ�ن املناقشات حول القضا� املطرو�ة مل حترز بعد تقدما اكفيا يف املاكتب.
اتفاق �شأٔن تنس�یق رشوطها خبصوص تعدیل  املس�تحسن ٕاعطاء مزید من الوقت للماكتب امخلسة للتوصل ٕاىل

الفقرات و�رقميها. وینبغي انتظار ظهور تطورات ٔأخرى خبصوص القضا� املتعلقة �لفقرات يف و�ئق الرباءات يف ٕاطار 
 معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات قبل الرشوع يف تنفيذ هذه املهمة.

رهنا �س�تعراض ما حترزه املاكتب امخلسة للملكية  43 واتفقت اللجنة يف دورهتا أ�وىل �ىل تعلیق املهمة رمق )د(
الفكریة من تقدم يف تنس�یق الرشوط املتعلقة �لقضا� املذ�ورة يف وصف املهمة ويف ضوء مس�ت�دات املناقشات يف 

 73والفقرتني  CWS/1/10من الوثیقة  53و 52(انظر الفقرتني  هذا ا�ال بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات
 ).CWS/3/14من الوثیقة  74و

يف قامئة �ام اللجنة ملناقش�هتا  43واتفقت اللجنة، يف دورهتا الرابعة ا�متعة جمددًا، �ىل إالبقاء �ىل املهمة رمق  )ه(
ء ٔأو ٕاحيامن قامئة �ام اللجنة  43يف املس�تقبل مع مرا�اة اقرتاح أ�مانة �شأٔن ما ٕاذا اكن ینبغي �ذف املهمة رمق 

 ).CWS/4BIS/16من الوثیقة  117و 116(انظر الفقرتني  هناالنقاش �شأٔ 

 44املهمة رمق 

 الوصف: .1
دمع املكتب ا�ويل عن طریق توفري متطلبات املس�ت�دمني وتعلیقاهتم �شأٔن الرب�مج احلاسويب للصیا�ة والتثبت وفقا 

إالداریة ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات؛ وٕا�داد ؛ ودمع املكتب ا�ويل يف املراجعة الالحقة للتعل�ت ST.26للمعیار 
 بناء �ىل طلب اللجنة. ST.26املراجعات الالزمة ملعیار الویبو 

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 .فرقة العمل املعنیة بقوامئ التسلسل /�ني املكتب أ�ورويب للرباءات مرشفا �ىل هذه املهمة

 :التدابري املقرر اختاذها .3
 ة.بعس�یعرض تقر�ر عن التقدم احملرز يف تنفيذ املهمة ليك تنظر فيه اللجنة يف دورهتا السا

 مالحظات: .4

ؤأ�شأٔت اللجنة ٔأیضا فرقة معل (فرقة العمل املعنیة بقوامئ  يف دورهتا أ�وىل. 44اس�ت�دثت اللجنة املهمة رمق  )أٔ (
وطلبت اللجنة من فرقة العمل التنس�یق مع الهیئة املعنیة ملعاهدة التعاون �شأٔن  التسلسل) لتتوىل هذه املهمة.

 الرباءات ف� خيص الوقع احملمتل �� املعیار �ىل املرفق "جمي" من التعل�ت إالداریة ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات.
 ).CWS/1/10من الوثیقة  30ٕاىل  27(انظر الفقرات من 
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 يف دورهتا الثالثة �لتقر�ر املر�يل ا�ي ٔأ�ده املرشف �ىل فرقة العمل املعنیة بقوامئ ؤأ�اطت اللجنة �لام )ب(
من الوثیقة  49ٕاىل  47)، مبا يف ذ� �ارطة طریق ٕال�داد املعیار اجلدید. (انظر الفقرات من SEQLالتسلسل (

CWS/3/14.( 

ر مر�يل عن هذه املهمة، ووافقت �ىل معیار ؤأ�اطت اللجنة �لامً، يف دورهتا الرابعة ا�متعة جمددًا، بتقر�  )ج(
من الوثیقة  53ٕاىل  49. والفقرات من CWS/4/7 ADDو CWS/4/7(انظر الوثیقتني  ST.26الویبو اجلدید 

CWS/4BIS/16.(  كام ٔأ�اطت اللجنة �لامً بتقر�ر مر�يل أٓخر عن هذه املهمة، ونقّحت وصف املهمة، وا�متست
 .ST.26ٕاىل املعیار  ST.25التسلسل تقدمي اقرتاح �شأٔن ٔأحاكم �نتقال من املعیار من فرقة العمل املعنیة بقوامئ 

 .)CWS/4BIS/16من الوثیقة  84ٕاىل  82(انظر الفقرات من 

 ST.25ووافقت �ىل ٔأحاكم �نتقال من املعیار  ST.26، املعیار املنقح ت اللجنة، يف دورهتا اخلامسةواعمتد )د(
 ).CWS/5/22من الوثیقة  45ٕاىل  39قرات من (انظر الف .ST.26ٕاىل املعیار 

 ).CWS/6/34من الوثیقة  111(انظر الفقرة  ST.26املعیار املنقح واعمتدت اللجنة، يف دورهتا السادسة،  )ه(
 اقرتاح: .5

اقرتا�ًا من ٔأ�ل  CWS7/14وتضم الوثیقة  44تقر�رًا مر�لیًا عن تنفيذ املهمة رمق   CWS/7/13تضم الوثیقة 
 .ST.26مراجعة املعیار 

 47املهمة رمق 

 الوصف: .1
وٕا�داد اقرتاح هنايئ ٕا�داد اقرتاح هنايئ لٔ��داث املفّص� ووثیقة ٕارشادیة �شأٔن بیا�ت الوضع القانوين للرباءات؛ 

وٕا�داد توصیة �شأٔن تبادل ماكتب امللكية للوثیقة إالرشادیة ف� یتعلق ببيا�ت الوضع القانوين للتصاممي الصناعیة؛ 
 .یا�ت الوضع القانوين للعالمات الت�اریة والتصاممي الصناعیةالصناعیة لب 

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 .فرقة العمل املعنیة �لوضع القانوين /�ني املكتب ا�ويل مرشفا �ىل هذه املهمة

 إالجراءات املقرر اختاذها: .3

 �لنس�بة للوضع القانوين لفرقة العمل: )أٔ (

ٕا�داد اقرتاح هنايئ لقامئة أ��داث املفّص� والوثیقة إالرشادیة خبصوص بیا�ت الوضع القانوين للرباءات  "1"
 .ST.27يف معیار الویبو 

وضع الصیغة ا�هنائیة من قامئة أ��داث املفّص� وٕا�داد الوثیقة إالرشادیة �شأٔن بیا�ت الوضع القانوين  "2"
 .وعرضهام �ىل جلنة املعایري يف دورهتا السابعة لتنظر فهيامST.87 للتصاممي الصناعیة يف معیار الویبو

 ):(�لتشاور مع فرقة العمل املعنیة �لوضع القانوين XML4IPو�لنس�بة لفرقة العمل  )ب(
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عرض املرشوع ا�هنايئ عن بیا�ت الوضع القانوين للرباءات يك تنظر فيه جلنة املعایري �الل دورهتا  "1"
 السابعة.

�داول الربط املو�د املؤقت اليت قدمهتا ماكتب امللكية الفكریة �ىل املوقع الش�بيك للویبو، مع س�تنرش أ�مانة  )ج(
 مواص� ٕاصدار �سخ حمدثة حيث ٔأن املاكتب تقدم ٔأو تقوم مبراجعة بیا�ت الربط اخلاصة هبا.

عیار الویبو عن خططها للتنفيذ اخلاصة مب  �طالع C.CWS 92 التعمميویطلب من املاكتب اليت مل �رد �ىل  )د(
ST.27. 

وس�تصدر أ�مانة تعم� تدعو فيه ماكتب امللكية الفكریة ٕاىل تقيمي ممارسات معلها ونظمها املعلوماتیة  )ه(
 .ST.87واس�تعراض أ��داث املفّص� املؤقتة اخلاصة مبعیار الویبو 

 مالحظات: .4

ؤأ�شأٔت ٔأیضا فرقة معل (فرقة العمل املعنیة �لوضع يف دورهتا الثالثة.  47جلنة املعایري املهمة رمق  اس�ت�دثت )أٔ (
 ).CWS/3/14من الوثیقة  54ٕاىل  52القانوين) لتتوىل هذه املهمة. (انظر الفقرات من 

واتفقت اللجنة ٔأیضا يف دورهتا الثالثة �ىل ٔأنّه ینبغي، يف املر�� أ�وىل، ٔأن تتوىل فرقة معل مس�تق� ٕا�داد  )ب(
واستنادا ٕاىل نتي�ة ت�  ن �كون التوصیات مس�تق� عن النسق ا�ي سيُس�ت�دم.التوصیات، �لنظر ٕاىل لزوم أٔ 

) ٕاىل تطبیق النتي�ة بلغة XMLاملناقشة أ�ولیة ینبغي، بعد ذ�، دعوة فرق العمل املعنیة بلغة الرتمزي املوسعة (
 ).CWS/3/14من الوثیقة  54ٕاىل  50(انظر الفقرات من  الرتمزي املوسعة.

�لامً، يف دورهتا الرابعة ا�متعة جمددًا، بتقر�ر عن �ا� هذه املهمة قدمته فرقة العمل املعنیة ؤأ�اطت اللجنة  )ج(
 ).CWS/4BIS/16من الوثیقة  59ٕاىل  54�لوضع القانوين (انظر الفقرات من 

انظر ( ST.27واعمتدت املعیار اجلدید  بتقر�ر عن �ا� هذه املهمةؤأ�اطت اللجنة �لام، يف دورهتا اخلامسة،  )د(
 ).CWS/5/22من الوثیقة  57ٕاىل  49الفقرات من 

). كام CWS/6/11ؤأ�اطت اللجنة �لام، يف دورهتا السادسة، بتقر�ر مر�يل عن هذه املهمة (انظر الوثیقة  )ه(
 بیا�ت الوضع القانوين للتصاممي الصناعیة �شأٔن ST.87 دالویبو اجلدی ومعیار ST.27 نقحاملعیار امل  اللجنة اعمتدت

  ).CWS/6/34من الوثیقة  103ٕاىل  93ومن  86ٕاىل  73(انظر الفقرات من 
 اقرتاح: .5

اقرتا�ًا ملراجعة معیار الویبو  CWS/7/12تضم الوثیقة و  مر�لیا عن هذه املهمة؛ تقر�راً  CWS/7/11 تضم الوثیقة
ST.27؛ 

 49املهمة رمق 

 الوصف: .1
 ٔأو الوسائط املتعددة لُتعمتد معیارًا من معایري الویبو. ٕا�داد توصیة �شأٔن إالدارة إاللكرتونیة لعالمات احلركة
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 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 �ني املكتب ا�ويل مرشفا �ىل هذه املهمة.

 ٕالجراءات املقرر اختاذها:ا .3
 ٔأد�ه). 4(انظر الفقرة  2019حىت �ام  49املهمة رمق  ت�لق

 مالحظات: .4

. ؤأ�شأٔت اللجنة ٔأیضا فرقة معل (فرقة العمل املعنیة يف دورهتا الثالثة 49جلنة املعایري املهمة رمق  اس�ت�دثت )أٔ (
 ).CWS/3/14من الوثیقة  61و 60(انظر الفقرتني  بتوحيد العالمات الت�اریة) لتتوىل هذه املهمة.

، مبا CWS/3/8الواردة يف مرفق الوثیقة  ثالثة بنتاجئ ا�راسة �س�تقصائیةٔأ�اطت اللجنة �لام يف دورهتا ال  )ب(
يف ذ� قامئة السامت االثنيت عرشة املرحشة اليت اقرتحهتا ما یعرف سابقا بفرقة العمل املعنیة مبعایري العالمات الت�اریة 

معایري  ني من القامئة املذ�ورة لوضعیواتفقت اللجنة �ىل اختیار السمتني املرحشتني أ�ول  لوضع معایري ٕاضافية �شأٔهنا.
 �شأٔهنام وهام:

 توصیة �شأٔن إالدارة إاللكرتونیة للعالمات الصوتیة. "1"
 وتوصیة �شأٔن إالدارة إاللكرتونیة لعالمات احلركة ٔأو الوسائط املتعددة. "2"

واتفقت اللجنة كذ� �ىل تعلیق العمل اخلاص بوضع معایري مناس�بة للسامت املرحشة العرش أ�خرى الواردة يف مرفق 
من  62ٕاىل  55انظر الفقرات من (ا�تارتني. وضع املعایري اخلاصة �لسمتني نهتيى من یُ ، ری� CWS/3/8الوثیقة 
 ).CWS/3/14الوثیقة 

ؤأ�اطت اللجنة �لام يف دورهتا الرابعة ا�متعة جمددا �لتقر�ر املر�يل واجلدول الزمين �شأٔن ٕا�داد معیار �دید  )ج(
 ).CWS/4BIS/16من الوثیقة  89و 88(انظر الفقرتني  49ٔأو ٔأكرث للویبو ف� خيص املهمة 

قت �ىل ٕار�اء وضع توصیات واتف 49والحظت اللجنة، يف دورهتا اخلامسة، التقدم احملرز يف املهمة رمق  )د(
ويه الس�نة اليت یُتوقّع ٔأن  – 2019�شأٔن إالدارة إاللكرتونیة لعالمات احلركة و�المات الوسائط املتعددة ٕاىل س�نة 

 22أ�وروبیة بتارخي الصادر عن املفوضیة ( EC/2008/95تُنفّذ فهيا ماكتب امللكية الصناعیة املعنیة التوجيه رمق 
 ).CWS/5/22من الوثیقة  67ٕاىل  65(انظر الفقرات من  حىت ذ� احلني. 49املهمة رمق  وتعلیق ).2008ٔأكتو�ر 

 اقرتاح: .5

العمل �شأٔن املهمة رمق  فرقة العمل املعنیة بتوحيد العالمات الت�اریةرتا�ا لتس�تأٔنف اق CWS/7/18تضم الوثیقة 
49. 

 50املهمة رمق 

 الوصف: .1
من دلیل الویبو �شأٔن املعلومات  7�س�تقصائیة املنشورة يف اجلزء ضامن ما یلزم من حفظ وحتدیث ل�راسات 

 .والو�ئق املتعلقة �مللكية الصناعیة
 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
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 .7فرقة العمل املعنیة �جلزء  /�ني املكتب ا�ويل مرشفا �ىل هذه املهمة
 إالجراءات املقرر اختاذها: .3

اقرتاح ؛ و �س�تقصائیة اخلاصة مبنح و�رش شهادات امحلایة التمكیلیة ومتدیدات مدة الرباءةا�راسة ٕا�داد نتاجئ 
وعرض �قرتاح لتنظر فيه جلنة املعایري يف دورهتا  ؛لالس�تبيان �شأٔن �رقمي الو�ئق املنشورة واحلقوق املس��

  السابعة.

 مالحظات: .4

ٔأ�شأٔت اللجنة ٔأیضا فرقة معل (فرقة و  الرابعة ا�متعة جمددًا.يف دورهتا  50ٔأ�شأٔت جلنة املعایري املهمة رمق  )أٔ (
 .)CWS/4BIS/16من الوثیقة  73(انظر الفقرة  ) للقيام هبذه املهمة.7العمل املعنیة �جلزء 

�لتقر�ر املر�يل وخطة العمل املؤقتة حلفظ وحتدیث ا�راسات ؤأ�اطت اللجنة �لامً، يف دورهتا اخلامسة،  )ب(
من دلیل الویبو، ال س�� إالجراءات اليت یتعّني اختاذها عقب ا�ورة اخلامسة  7نشورة يف اجلزء �س�تقصائیة امل 

 .CWS/5/11للجنة املعایري، �ىل النحو املشار ٕالیه يف املرفق الثاين من الوثیقة 

دیدات منح و�رش شهادات امحلایة التمكیلیة ومتووافقت اللجنة، يف دورهتا السادسة، �ىل �س�تبيان �شأٔن  )ج(
طلبت ٕاىل أ�مانة ٔأن تُصدر تعم�ً تدعو فيه ماكتب امللكية الفكریة ٕاىل املشاركة يف ا�راسة و  مدة الرباءة

ٔأن تُعد� اقرتا�ًا الس�تبيان �شأٔن �رقمي الو�ئق  7ٕاىل فرقة العمل املعنیة �جلزء  ٔأیضا وطلبت جلنة املعایري .�س�تقصائیة
(انظر الفقرات من  عرض هذا �قرتاح �ىل اللجنة لتنظر فيه يف دورهتا السابعةاملنشورة واحلقوق املس��، ؤأن ت

 .)CWS/6/34من الوثیقة  158ٕاىل  153
 اقرتاح: .5

نتاجئ ا�راسة �س�تقصائیة  CWS/7/23؛ وتضم الوثیقة مر�لیا �شأٔن هذه املهمة تقر�را  CWS/7/22تضم الوثیقة
لالس�تبيان  اقرتا�ا  CWS/7/24تضم الوثیقة و  ؛ومتدیدات مدة الرباءةمنح و�رش شهادات امحلایة التمكیلیة  �شأٔن

 .�رقمي الو�ئق املنشورة واحلقوق املس���شأٔن 

 51املهمة رمق 

 الوصف: .1
 .ST.37ضامن املراجعات والت�دیثات الالزمة ملعیار الویبو 

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 .فرقة العمل املعنیة مبلف إالدارة /أ�ورويب للرباءاتاملكتب 

 التدابري املقرر اختاذها: .3
 ).CWS/6/34من الوثیقة  119تتسم املهمة بطابعها املتواصل (انظر الفقرة  )أٔ (
تعمتدها فرقة  ST.37 لسابعة بأٔي مراجعة ملعیار الویبووس�یخطر املرشف �ىل فرقة العمل اللجنة يف دورهتا ا )ب(

 .العمل

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/ar/cws_6/cws_6_34-main1.docx
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وس�تواصل فرقة العمل حبث مسأٔ� احلجم الكبري مللفات إالدارة اليت قد جتعل من الصعب �ىل املس�ت�دمني فتح   )ج(
 .هذه أ��رية �ىل حواسيهبم اخلاصة

�سق البیا�ت واخلطط املتعلقة بنرش ملفات وس�تصدر أ�مانة تعم� �شجع املاكتب �ىل تبادل ممارساهتا، مبا فهيا  )د(
 إالدارة اخلاصة هبا.

 وس�تنرش أ�مانة معلومات ملفات إالدارة اليت قدمهتا املاكتب �رب بوابة ملفات إالدارة �ىل موقع الویبو. )ه(
 مالحظات: .4

معل (فرقة العمل ؤأ�شأٔت اللجنة ٔأیضًا فرقة  يف دورهتا الرابعة ا�متعة جمددًا. 51اس�ت�دثت اللجنة املهمة رمق  )أٔ (
 .)CWS/4BIS/16من الوثیقة  108(انظر الفقرة  ) للقيام هبذه املهمة.إالدارةاملعنیة مبلف 

من  64ٕاىل  52(انظر الفقرات من  ST.37واعمتدت جلنة املعایري، يف دورهتا اخلامسة، معیار الویبو اجلدید  )ب(
 ).CWS/5/22الوثیقة 

 125ٕاىل  122(انظر الفقرات من  ST.37واعمتدت جلنة املعایري، يف دورهتا السادسة، معیار الویبو املنقح  )ج(
 ).CWS/6/34من الوثیقة 

 اقرتاح: .5
اقرتا�ا ملراجعة   CWS/7/17تقر�را مر�لیا �شأٔن هذه املهمة وتضم الوثیقة   CWS/7/16تضم الوثیقة 

 .ST.37 املعیار

 52املهمة رمق 

 الوصف: .1
ٕاجراء دراسة اس�تقصائیة عن حمتوى ووظائف ٔأنظمة النفاذ ٕاىل معلومات الرباءات اليت تتيحها ماكتب امللكية 

الصناعیة للجمهور، فضال عن اخلطط املس�تقبلیة ف� خيص ممارساهتا املتعلقة �لنرش؛ وٕا�داد توصیات �شأٔن ٔأنظمة 
 الصناعیة للجمهور.النفاذ ٕاىل معلومات الرباءات اليت تتيحها ماكتب امللكية 

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 .فرقة العمل املعنیة بنفاذ امجلهور ٕاىل معلومات الرباءات املكتب ا�ويل/

 إالجراءات املقرر اختاذها: .3
حمتوى ووظائف ٔأنظمة النفاذ ٕاىل معلومات الرباءات اليت تتيحها ماكتب امللكية س�یعرض اقرتاح اس�تبيان �شأٔن 

 ة.بع�ىل نظر وموافقة جلنة املعایري يف دورهتا السا صناعیة للجمهورال 
 مالحظات: .4

فرقة العمل املعنیة  �شاءوإ  52اتفقت جلنة املعایري، يف دورهتا اخلامسة، �ىل اس�ت�داث املهمة اجلدیدة رمق  )أٔ (
 ).CWS/5/22من الوثیقة  100و 96(انظر الفقرتني  الرباءات بنفاذ امجلهور ٕاىل معلومات

فرقة العمل املعنیة بنفاذ امجلهور ٕاىل نظرت اللجنة، يف دورهتا السادسة، يف مرشوع �س�تبيان ا�ي قدمته  )ب(
من الوثیقة  163و 162الرباءات ؤأ�الته ٕاىل هذه اخلرية من ٔأ�ل ٕاد�ال حتدیثات �لیه (انظر الفقرتني  معلومات

CWS/6/34.( 
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 اقرتاح: .5
 .لتنظر فيه اللجنة ن هذه املهمة ومرشوع اس�تبيانتقر�را مر�لیا ع  CWS/7/25تضم الوثیقة 

 53املهمة رمق 

 الوصف: .1
 ) للمؤرشات اجلغرافية.XMLتطو�ر عنارص خمطط لغة الرتمزي املوسعة (

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 .XML4IPفرقة معل  املكتب ا�ويل/

 إالجراءات املقرر اختاذها: .3
) يك تنظر XMLاملرشوع ا�هنايئ �طط املؤرشات اجلغرافية بلغة الرتمزي املوسعة ( XML4IPفرقة معل تقدم س� 
 .اللجنة يف دورهتا السابعة فيه

 مالحظات: .4
ليشمل املؤرشات اجلغرافية  ST.96وافقت جلنة املعایري، يف دورهتا اخلامسة، �ىل توس�یع نطاق معیار الویبو  )أٔ (

تتعلق �ملؤرشات  خرى ذات الص�أٔ وبیا�ت  )XMLالرتمزي املوسعة (طط لغة ��دیدة  عنارصمن �الل ٕادراج 
 XML4IPعمل الفرقة  وعینت 53ؤأ�شأٔت جلنة املعایري ٔأیضًا املهمة اجلدیدة رمق  .ST.96اجلغرافية يف معیار الویبو 

 ).CWS/5/22من الوثیقة  29ٕاىل  27. (انظر الفقرات من ٕالجنازها
بتعریفي املؤرش : XML4IPالسادسة، �لبنود التالیة اليت قدمهتا فرقة العمل  ؤأ�اطت اللجنة �لامً، يف دورهتا )ب(

ث للربط بني مكو�ت املؤرشات اجلغرافية يف خمطط لغة الرتمزي املوسعة ؛ و اجلغرايف و�سمیة املنشأٔ  اجلدول املُ�د�
ث؛ و وحقول البیا�ت يف خمتلف مصادر املعلومات كو�ت لغة مل املؤقت تعریفوال ؛ خمطط لغة الرتمزي املوسعة املُ�د�

، الرتمزي املوسعة للتصنیف �لرجوع ٕاىل تصنیف نيس، والتصنیف �ري الرمسي املُس�ت�دم يف قا�دة بیا�ت لش�بونة
 ).CWS/6/34من الوثیقة  60ٕاىل 56(انظر الفقرات من  والتصنیف الوطين للعالمات الت�اریة

م ا XML4IPٕاىل فرقة معل  اللجنة وطلبت )ج( ملرشوع ا�هنايئ �طط املؤرشات اجلغرافية بلغة الرتمزي ٔأن تُقّدِ
 ة.سابعاملوسعة لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا ال 

 اقرتاح: .5
 يك تنظر فيه جلنة املعایري يف دورهتا السابعة. تقر�را مر�لیا عن هذه املهمة  CWS/7/3تضم الوثیقة 

 54املهمة رمق 

 الوصف: .1
دراسة عنارص البیا�ت اخلاصة مبصنفات حق املؤلف الیتمية واتفاقيات �سمیهتا ومقارنهتا يف ظل اقرتاح توس�یع معیار 

؛ وإالبالغ بنتاجئ ا�راسة؛ وتقدمي اقرتاح تنظر فيه جلنة املعایري ٕال�داد قاموس بیا�ت وخمططات ST.96الویبو 
XML  الویبو ٕالدراج مصنفات حق املؤلف الیتمية يف معیارST.96. 

 (أٔ) 191(انظر الفقرة وشطهبا من قامئة �ا�ا  54همة رمق امل  وقفسة، �ىل داساتفقت جلنة املعایري، يف دورهتا ال و 
 .�ىل قامئة �ام اللجنة 54و�لیه، فهذا أٓخر ظهور للمهمة رمق  ).CWS/5/22من الوثیقة 
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 55املهمة رمق 

 الوصف: .1
للویبو �سا�د ماكتب امللكية الصناعیة �ىل حتسني" اجلودة يف املنبع" ف� یتعلق بأٔسامء القيام مبا یيل بنية وضع معیار 

 املود�ني:

ٕاجراء دراسة اس�تقصائیة �شأٔن اس�ت�دام ماكتب امللكية الصناعیة ٔ�دوات تعریف املُود�ني و�شأٔن  "1"
 املش�ت اليت قد �رتبط بذ�؛

ٕاىل توحيد ٔأسامء املود�ني يف و�ئق امللكية  وٕا�داد اقرتاح �شأٔن إالجراءات املس�تقبلیة الرامية "2"
 الصناعیة وعرضه �ىل اللجنة املعنیة مبعایري الویبو للنظر فيه.

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 .فرقة العمل املعنیة بتوحيد أ�سامء /) واملكتب ا�ويلKIPOملكتب الكوري للملكية الفكریة (ا

 اختاذها:إالجراءات املقرر  .3
س�تجري فرقة العمل دراسة اس�تقصائیة �شأٔن اس�ت�دام ماكتب امللكية الصناعیة ٔ�دوات تعریف املُود�ني  )أٔ (

 ؛وس�تقدم تقر�را عن نتاجئ ا�راسة �الل ا�ورة السابعة للجنة املعایري
من ٔأ�ل ز�دة حبث املسائل  2019وسيس�تضیف املكتب ا�ويل �لقة معل �شأٔن توحيد أ�سامء يف �ام  )ب(

 ؛املتعلقة بتوحيد أ�سامء واس�ت�دام ٔأدوات التعریف
و�ىل ضوء نتاجئ ا�راسة �س�تقصائیة، س�یعرض اقرتاح �شأٔن املزید من التدابري اليت یتعني اختاذها �ىل نظر  )ج(

 .جلنة املعایري يف دورهتا السابعة
 مالحظات: .4

 �دیدة معلفرقة وٕا�شاء  55رمق  اتفقت جلنة املعایري، يف دورهتا اخلامسة، �ىل اس�ت�داث املهمة اجلدیدة )أٔ (
 ).CWS/5/22من الوثیقة  86و 85ٕالجناز هذه املهمة (انظر الفقرتني  معنیة بتوحيد أ�سامء

وطلبت بأٔن  .س�تبيان �شأٔن اس�ت�دام ٔأدوات تعریف املُود�ني�ووافقت اللجنة، يف دورهتا السادسة، �ىل  )ب(
یقوم املكتب ا�ويل �س�تقصاء ماكتب امللكية الفكریة ورفع تقر�ر عن نتاجئه ٕاىل ا�ورة السابعة. ومتت املوافقة ٔأیضا 

 164يف مقر الویبو (انظر الفقرات من  2019مایو  3و 2، اليت عقدت يف یويم �لقة معل �شأٔن توحيد أ�سامء�ىل 
  ).CWS/6/34من الوثیقة  170ٕاىل 

 اح:اقرت  .5
وس�یقدم  نتاجئ �س�تقصاء.  CWS/7/8�شأٔن هذه املهمة وتدرج الوثیقة تقر�را مر�لیا   CWS/7/7تضم الوثیقة 

 املكتب ا�ويل ٔأیضا تقر�را شفهیا عن �لقة معل الویبو �شأٔن توحيد أ�سامء. 

 56املهمة رمق 

 الوصف: .1
 مع الرتكزي �ىل: ٕا�داد توصیات �شأٔن تبادل البیا�ت ا�امع للتواصل بني أ��زة،
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 ؛XMLو/ٔأو �سق  JSON�سق الرسائل، وهیلك البیا�ت، وقاموس البیا�ت بنسق  "1"

 .)URIواصطال�ات التسمیة ملعّرف املوارد املنتظم ( "2"
 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2

 .XML4IPفرقة معل  املكتب ا�ويل/
 إالجراءات املقرر اختاذها: .3

منوذ�ني ٕالثبات �دوى وا�ة �رجمة التطبیقات �ىل الویب: تبادل نتاجئ البحث  XML4IPس�تعد فرقة العمل  )أٔ (
والفحص بني ماكتب امللكية الفكریة ٔأسوة مبلف البوابة الوا�دة؛ وتبادل البیا�ت اخلاصة �لوضع القانوين للرباءات 

 .ST.27وفقا ملعیار الویبو 
دید �شأٔن وا�ة �رجمة التطبیقات �ىل الویب اقرتا�ا هنائیا للمعیار اجل XML4IP وس�تعرض فرقة العمل )ب(

 .لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا السابعة

 مالحظات: .4

 XML4IPؤأس�ندهتا لفرقة معل  56�ىل ٕا�شاء املهمة اجلدیدة رمق اتفقت جلنة املعایري، يف دورهتا اخلامسة،  )أٔ (
 ).CWS/5/22من الوثیقة  93و 92(انظر الفقرتني 

 اقرتاح: .5
اص �ملعیار اخل املقرتحرشوع امل   CWS/7/4. وتضم الوثیقة تقر�را مر�لیا عن هذه املهمة  CWS/7/3تضم الوثیقة 

 .اجلدید

 57املهمة رمق 

 لوصف:ا .1
مجع معلومات حول متطلبات ماكتب امللكية الصناعیة والز��ن؛ وٕا�داد توصیات �شأٔن التصاو�ر املرئیة 

 .الصناعیة لتصامميل  إاللكرتونیة
 املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل:املرشف �ىل  .2

 .فرقة العمل املعنیة بتصاو�ر التصاممي /مكتب ٔأسرتالیا للملكية الفكریة
 إالجراءات املقرر اختاذها: .3

ا عن نتاجئ �س�تقصاء يف ا�ورة عرض تقر�ر وت س�تعد فرقة العمل دراسة اس�تقصائیة �شأٔن التصاو�ر املرئیة للتصاممي
 للجنة. السابعة

 مالحظات: .4
وٕا�شاء فرقة العمل املعنیة  57اس�ت�داث املهمة اجلدیدة رمق اتفقت جلنة املعایري، يف دورهتا اخلامسة، �ىل  )أٔ (

 ).CWS/5/22من الوثیقة  104و 103بتصاو�ر التصاممي (انظر الفقرتني 
ؤأ�اطت اللجنة �لام، يف دورهتا السادسة، خبطة معل فرقة العمل ووافقت �ىل مرشوع �س�تبيان �شأٔن  )ب(

ا�ي اقرتحته هذه أ��رية. وطلبت اللجنة ٕاىل املكتب ا�ويل ٕاجراء اس�تقصاء  تصامميل ل  التصاو�ر املرئیة إاللكرتونیة
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من الوثیقة  180ٕاىل  173(انظر الفقرات من  ملاكتب امللكية الفكریة وتقدمي تقر�ر عن نتاجئه ٕاىل ا�ورة السابعة للجنة
CWS/6/34.(  

 
 اقرتاح: .5

قصاء �شأٔن س�ت� نتاجئ  CWS/7/21تقر�را مر�لیا عن هذه املهمة وتدرج الوثیقة   CWS/7/20تضم الوثیقة 
 .الصناعیة تصامميل ل  التصاو�ر املرئیة إاللكرتونیة

 58املهمة رمق 

 الوصف: .1
ٕا�داد مقرتح خریطة طریق لتطو�ر معایري الویبو مس�تقبال، مبا يف ذ� توصیات الس�یاسة هبدف ز�دة فعالیة ٕانتاج 
املعلومات والبیا�ت املتعلقة �مللكية الفكریة وتقامسها وٕادارهتا واس�ت�دا�ا من قبل ماكتب امللكية الفكریة وأ�طراف 

 :وتنفيذ أ��شطة التالیة ،املعنیة أ�خرى

، �لتعاون مع فرق معل CWS/6/3املشار ٕا�هيا يف مرفق الوثیقة  1اس�تعراض التوصیات الواردة يف ا�مو�ة  "1"
 املعایري املعنیة أ�خرى؛جلنة 

 ؛CWS/6/3املشار ٕا�هيا يف مرفق الوثیقة  3وا�مو�ة  2واس�تعراض التوصیات الواردة يف ا�مو�ة  "2"

 وتصنیف التوصیات حبسب أ�ولویة واقرتاح �دول زمين لتنفيذها؛ "3"

مة والتعاون؛ ومجع واس�تكشاف ٔأ�ر التكنولوجيات اجلدیدة �ىل ٕادارة امللكية الفكریة وبیا�هتا يف ضوء املواء "4"
معلومات حول متطلبات ماكتب امللكية الصناعیة والز��ن؛ وٕا�داد توصیات �شأٔن التصاو�ر املرئیة إاللكرتونیة 

 للتصاممي.

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 .املكتب ا�ويل / اسرتاتیجیات �كنولوجيا املعلومات لفرقة العمل املعنیة �ملعایري

 إالجراءات املقرر اختاذها: .3
 .1التنس�یق مع فرق العمل املوجودة �شأٔن ٔأولو�ت العمل ف� یتعلق بتوصیات ا�مو�ة  )أٔ (
وٕا�داد تقر�ر �شأٔن املهمة اجلدیدة من ٔأ�ل ا�ورة السابعة للجنة املعایري؛ مبا يف ذ� حتدید ٔأولو�ت بنود  )ب(

     .CWS/6/3 الوثیقةالعمل اخلاصة �ٔ�ربعني توصیة الواردة يف مرفق 

 مالحظات: .4
لتنفيذ أ��شطة املتعلقة �سرتاتیجیة  58سة، املهمة اجلدیدة رمق داسجلنة املعایري، يف دورهتا ال  س�ت�دثتا )أٔ (

�شأٔن ٔأولو�ت  �كنولوجيا املعلومات. وطلبت اللجنة بأٔن تنسق فرقة العمل اجلدیدة �ا�ا مع فرق العمل املوجودة
وطلبت اللجنة  ختتلف فيه أٓراء فرق العمل، ٕان اختلفت ٔأراءها، ٕاىل جلنة املعایري للفصل فيه.ما ، �ىل ٔأن �رفع العمل
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مبا يف ذ� حتدید ٔأولو�ت بنود العمل اخلاصة �ٔ�ربعني توصیة الواردة بأٔن تعد فرقة العمل اجلدیدة تقر�را عن املهمة، 
 يك تنظر فيه يف دورهتا السابعة. CWS/6/3 يف مرفق الوثیقة

 
 اقرتاح: .5

 املرشف �ىل فرقة العمل تقر�را مر�لیا شفهیا ٕاىل ا�ورة السابعة للجنة.س�یقدم 

 59املهمة رمق 

 الوصف: .1
اس�تكشاف ٕاماكنیة اس�ت�دام �كنولوجيا سلس� الكتل يف معلیات توفري امحلایة مبوجب حقوق امللكية الفكریة،  )أٔ (

 واس�ت�دا�ا؛ومعاجلة املعلومات املتعلقة بعنارص امللكية الفكریة 
ومجع معلومات عن التطورات اليت شهدهتا ماكتب امللكية الفكریة ف� یتعلق �س�ت�دام سلس� الكتل  )ب(

وجتر�هتا، وتقيمي معایري الصنا�ة احلالیة �شأٔن سلس� الكتل، والنظر يف �دواها وٕاماكنیة تطبیقها يف ماكتب امللكية 
 الفكریة؛

ولوجيا سلس� الكتل يف جمال امللكية الفكریة، مبا يف ذ� وضع مبادئ ووضع منوذج لتوحيد ُهنُج اس�ت�دام �كن )ج(
 توجهيیة وممارسات مشرتكة، واس�ت�دام مصطل�ات ٕاكطار یدمع التعاون واملشاریع املشرتكة ویثبت حصة املفهوم؛

مبوجب حقوق وٕا�داد اقرتاح ملعیار �دید للویبو ینطبق �ىل �كنولوجيا سلس� الكتل يف معلیات توفري امحلایة  )د(
 امللكية الفكریة، ومعاجلة املعلومات املتعلقة بعنارص امللكية الفكریة واس�ت�دا�ا.

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 .مكتب امللكية الفكریة أ�سرتايل وا�ا�رة �حتادیة الروس�یة للملكية الفكریة / فرقة العمل املعنیة �سالسل الكتل

 اختاذها: إالجراءات املقرر .3
 س�یعرض تقر�ر عن التقدم احملرز يف تنفيذ املهمة ليك تنظر فيه اللجنة يف دورهتا السابعة. )أٔ (
، یدعو ٕالیه ٔأعضاء جلنة املعایري ؤأیة 2019وسينظم املكتب ا�ويل �د� �شأٔن سالسل الكتل يف �ام  )ب(

 ٔأطراف معنیة أٔخرى.
 عقاد ا�ورة السابعة للجنة املعایري.وستنظم فرقة العمل املعنیة �سالسل الكتل اج��ا قبل ان )ج(

س�تعد فرقة العمل دراسة اس�تقصائیة �شأٔن التصاو�ر املرئیة للتصاممي وتعرض تقر�را عن نتاجئ �س�تقصاء يف ا�ورة 
 السابعة للجنة.

 مالحظات: .4
�كنولوجيا سلس� لتنفيذ أ��شطة املتعلقة �س�ت�دام  59اس�ت�دثت جلنة املعایري، يف دورهتا السادسة، املهمة رمق 

ؤأ�اطت اللجنة �لام بأٔن  للعمل �ىل تنفيذ هذه املهمة.فرقة معل �دیدة ئت . ؤأ�ش الكتل يف جمال امللكية الفكریة
(انظر  وجود �االت اس�ت�دام جيد لسلس� الكت� قبل منح حقوق امللكية الفكریةفرقة العمل س�تقوم �س�تكشاف 

 ).CWS/6/34من الوثیقة  35ٕاىل  28الفقرات من 
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 اقرتاح: .5
�لقة معل . كام س�یقدم املكتب ا�ويل تقر�را شفهیا عن تقر�را مر�لیا عن هذه املهمة   CWS/7/6تضم الوثیقة 

 .2019ٔأ�ریل  30و 29 الویبو �شأٔن سالسل الكتل املعقودة يف

 60املهمة رمق 

 الوصف: .1
)، و�شأٔن الرمز 551و�شأٔن جتزئة الرمز (ٕا�داد اقرتاح �شأٔن �رقمي رمزي العالمات اللفظیة والعالمات التصو�ریة، 

عة من رموز نظام أ�رقام املتفق �لهيا دولیًا يف حتدید البیا�ت الببلیوغرافية  ا�ي ميكن ختصیصه للعالمات املُجم�
)INID.( 

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل:  .2
  املكتب ا�ويل / فرقة العمل املعنیة بتوحيد العالمات الت�اریة

 إالجراءات املقرر اختاذها: .3
 لتنظر فيه جلنة املعایري يف دورهتا السابعة. ST.60ٕا�داد مقرتح ملراجعة معیار الویبو 

 مالحظات: .4
 لتقدمي توصیات �شأٔن العدید من اقرتا�ات 59سة، املهمة اجلدیدة رمق داسجلنة املعایري، يف دورهتا ال  اس�ت�دثت

واعمتدت  .)INID( قام املتفق �لهيا دولیا يف حتدید البیا�ت الببلیوغرافيةأ�ر رموز نظام  �المات جتاریة من ٔأ�ل
�دیدة من ٔأ�ل  INID) ٕ�د�ال رموز EUIPOجلنة املعایري اقرتاح مكتب �حتاد أ�ورويب للملكية الفكریة (

ؤأثريت �قرتا�ات أ�خرى مضن ٕاطار  أ�رقام ٕاىل فرقة العمل. ، مع ٕا�ا� مسأٔ� حتدیدٔأنواع معینة من العالمات
 ).CWS/6/34من الوثیقة  133ٕاىل  128(انظر الفقرات من  يف اجللسة العامة 60املهمة رمق 

 اقرتاح: .5
 ST.60مراجعات املعیار   CWS/7/19وتدرج الوثیقة  .تقر�را مر�لیا عن هذه املهمة CWS/7/18 تضم الوثیقة

يف �ا� املوافقة �ىل  60ویقرتح املكتب ا�ويل وقف املهمة رمق  ا جلنة املعایري.اليت تقرت�ا فرقة العمل يك تنظر فهي
  املراجعات.

 61املهمة رمق 

 الوصف: .1
  .اقرتاح توصیات �شأٔن ال�ذج والصور الثالثیة أ�بعاد

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 ).3Dالعمل املعنیة �ل�ذج والصور الثالثیة أ�بعاد (ا�ا�رة �حتادیة الروس�یة للملكية الفكریة / فرقة 

 إالجراءات املقرر اختاذها: .3
 عرض تقر�ر عن التقدم احملرز يف تنفيذ املهمة ليك تنظر فيه اللجنة يف دورهتا السابعة.
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 مالحظات: .4
والتنظميیة اليت متنع �الیًا  عاجلة القيود التقنیةنظرت جلنة املعایري، يف دورهتا السادسة، يف اقرتاح �حتاد الرويس مب

للتصدي للمسائل املتعلقة  61تقدمي مناذج ثالثیة أ�بعاد ٕاىل ماكتب امللكية الفكریة. واس�ت�دثت اللجنة املهمة رمق 
لتويل هذه املهمة  ؤأ�شئت فرقة معل �دیدة معنیة �ل�ذج والصور الثالثیة أ�بعاد الثالثیة أ�بعاد. والصور �ل�ذج

 ).CWS/6/34من الوثیقة  144ٕاىل  138(انظر الفقرات من 

 اقرتاح: .5
واس�تبيا� ٕاىل ماكتب امللكية الفكریة تقرت�ه فرقة العمل يك تقر�را مر�لیا عن هذه املهمة   CWS/7/9 الوثیقةتضم 

 تنظر فيه جلنة املعایري. 

 62املهمة رمق 

 الوصف: .1
يف  ST.81و ST.63و ST.18و ST.17و ST.15و ST.11و ST.10و ST.8و ST.6اس�تعراض معایري الویبو: 

 .ضوء النرش إاللكرتوين لو�ئق امللكية الفكریة، واقرتاح تعدیالت لت� املعایري ٕاذا لزم أ�مر

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 املعنیة �لتحول الرمقي.مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة / فرقة العمل 

 إالجراءات املقرر اختاذها: .3

 .عرض تقر�ر عن التقدم احملرز يف تنفيذ املهمة ليك تنظر فيه اللجنة يف دورهتا السابعة
 مالحظات: .4

ملراجعة وحتدیث معایري الویبو ٔ�غراض النرش الرمقي.  62اس�ت�دثت جلنة املعایري، يف دورهتا السادسة، املهمة رمق 
من الوثیقة  152ٕاىل  149(انظر الفقرات من  املعنیة �لتحول الرمقياجلدیدة فرقة العمل ؤأس�ندت املهمة ٕاىل 

CWS/6/34.( 
 اقرتاح: .5

 .لیا عن هذه املهمةتقر�را مر�  CWS/7/20تضم الوثیقة 

 63املهمة رمق 

 الوصف: .1
، استنادًا ٕاىل معایري الویبو املرتبطة بنسق XMLتطو�ر التصو�ر املريئ (ٔأو التصو�رات املرئیة) للبیا�ت بنسق 

XML  .للنرش إاللكرتوين 

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 .XML4IP املكتب ا�ويل / فرقة العمل

 املقرر اختاذها:إالجراءات  .3
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. ؤأس�ندت XMLالتصو�ر املريئ للبیا�ت بنسق �شأٔن  63اس�ت�دثت جلنة املعایري، يف دورهتا السادسة، املهمة رمق 
 ).CWS/6/34من الوثیقة  153والفقرة  148ٕاىل  145(انظر الفقرات من  XML4IP فرقة العملهذه املهمة ٕاىل 

 اقرتاح: .4
 .عن هذه املهمة تقر�را مر�لیا  CWS/7/3 تضم الوثیقة

 
 

 [هنایة املرفق والوثیقة]
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