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 2017 أٔ�ريل 4التارخي: 

 
 
 

 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
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 2017يونيو  2مايو ٕاىل  29جنيف، من 

 
 

 نشاء مهمة لتحديد شروط تصميم التصاوير املرئية اإللكرتونيةإ

 أ�مانة ٕا�دادمن وثيقة 

ٔأسرتاليا للملكية الفكرية خطا� ٕاىل أ�مانة يقرتح فيه ٔأن تفتح اللجنة املعنية مبعايري ، ٔأرسل مكتب 2017 فربا�ر 15 يف .1
، من حيث �سق امللف وا�قة واحلجم إاللكرتوين املنظور البياينالويبو (جلنة املعايري) نقاشا حول معيار من ٔأ�ل تصممي 

تقدمي صور �بتة وجيدة للتصاممي. و�رد اقرتاح ل ية وز��هنا و�ريها من اخلصائص املنطبقة، بغية ٕارشاد ماكتب امللكية الصناع 
 املكتب أ�سرتايل يف مرفق هذه الوثيقة.

املنظور البياين إاللكرتوين للتصاممي، توا�ه ماكتب امللكية الفكرية صعو�ت يف تقدمي ويف غياب معيار للويبو �شأٔن  .2
صاو�ر البيانية للتصاممي. ونتي�ة ��، يضطر الز��ن ٕاىل التعامل مع �دمات رمقية وتتّبع مقار�ت خمتلفة يف اس�تالم الت

اليت قد ترتتب  احملمت�، ٔأضف ٕاىل ذ� التاكليف الصناعيةمتطلبات متباينة يف طلبات التصاممي من خمتلف ماكتب امللكية 
مطلوب. وتوا�ه املاكتب ٔأحيا� بيانية للتصاممي من �سق ٕاىل أٓخر حسب ما هو �ىل الز��ن جراء حتويل بعض التصاو�ر ال 

 مشالك تقنية �سبب اختالف أ��ساق والتبا�ن يف اجلودة ٕا�ر تبادل البيا�ت.

س�بق ؤأن �قش يف ٔأكرث من مرة  ‘)SDWGاملعين �ملعايري والو�ئق (السابق الفريق العامل ’ٔأن وجتدر إالشارة ٕاىل  .3
غرافية والرسومات املتعلقة بو�ئق الرباءات والتصاممي الصناعية. اس�ت�داث �مة لتطو�ر توصيات �شأٔن الصور والصور الفوتو 

لعنارص �ىل تأٔجيل قرار اس�ت�داث ت� املهمة ٕاىل �ني اس�تكامل التوصيات املتعلقة �واتفق الفريق العامل السابق 
 من الوثيقة 65ٕاىل  63؛ وSCIT/SDWG/11/14من الوثيقة  64و 63(انظر الفقرات  لعالمات الت�اريةالتصو�رية ل

SCIT/SDWG/10/12الوثيقة من 73؛ و SCIT/SDWG/8/14من الوثيقة 38؛ و SCIT/SDWG/4/14(. 
 ).ٕالدارة إاللكرتونية للعنارص التصو�رية للعالمات الت�ارية(ا ST.67، اعمتدت اللجنة معيار الويبو رمق 2012 ويف
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وبعد املناقشات السابقة واتفاق الفريق العامل السابق وجلنة ، مكتب ٔأسرتاليا للملكية الفكريةوبناء �ىل اقرتاح  .4
 مانة ما ييل ليك تنظر فيه اللجنة وتوافق �ليه:تقرتح ا�ٔ املعايري، 

 �مة �ديدة ميكن وصفها �ىل النحو التايل:اس�ت�داث  (ٔأ)

والز��ن؛ وٕا�داد توصيات �شأٔن التصاو�ر املرئية  لصناعيةامجع معلومات حول متطلبات ماكتب امللكية "
 "؛للتصاممي إاللكرتونية

 .مع هذه املهمة اجلديدة هبا، من ٔأ�ل التعاملوٕا�شاء فرقة معل �ديدة، واملرشف املعين  (ب)

 ٕان اللجنة مدعوة ٕاىل: .5

م من النظر يف  ٔأ)( �قرتاح املقد�
مكتب ٔأسرتاليا للملكية الفكرية املشار ٕاليه يف 

 ؛من مرفق هذه الوثيقة 1الفقرة 

والنظر يف ٕا�شاء املهمة املشار  ب)(
 ؛والبّت يف ذ�(ٔأ)، 4 ةيف الفقر  إا�هي

يف ٕا�شاء فرقة معل والنظر  د)(
�ديدة واملرشف املعين هبا، كام هو مشار ٕاليه يف 

 .، والبّت يف ذ�(ب)3الفقرة 

 

 [ييل ذ� املرفق]
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 املرفق

 2017فربا�ر  15

 أ�مانة
 اللجنة املعنية مبعايري الويبو

Committee on WIPO Standards (CWS) 
34, chemin des Colombettes 

1211 Geneva 20, Switzerland 
WIPO (GB II 1.3) 

 حتية طيبة، وبعد،

النظر يف معيار �شأٔن املنظور البياين  لجنة املعنية مبعايري الويبوال يوّد مكتب ٔأسرتاليا للملكية الفكرية ٔأن يلمتس من 
 .و�ريها من اخلصائص املنطبقةإاللكرتوين للتصاممي، وتعريفه 

ليس �ينا اليوم معيار متفق �ليه �شأٔن املنظور البياين إاللكرتوين للتصاممي وهذا يطرح صعو�ت �ىل ماكتب امللكية 
ٔأحيا� متطلبات  الصناعية هذا الشأٔن، تنفذ ماكتب امللكية يف اع�د اخلدمات الرمقية. و�سبب غياب معيار يف الصناعية

خمتلفة يف اس�تالم التصاو�ر البيانية للتصاممي. و�سبب ذ�، يُطلب من الز��ن التعامل مع متطلبات خمتلفة ف� يتعلق 
�ىل الز��ن جراء اليت قد ترتتب احملمت� ٔأضف ٕاىل ذ� التاكليف ، الصناعيةبطلبات التصاممي �ختالف ماكتب امللكية 

حتويل بعض التصاو�ر البيانية للتصاممي من �سق ٕاىل أٓخر حسب ما هو مطلوب. وتوا�ه املاكتب ٔأحيا� مشالك تقنية 
 ٔأو حتويلها يك تصبح صاحلة لالس�ت�دام دا�ليا. �سبب اختالف أ��ساق والتبا�ن يف اجلودة ٕا�ر تبادل البيا�ت

ع املعلومات حول املتطلبات من الز��ن وماكتب امللكية الفكرية ف� يتعلق �ملنظور والهدف من هذه املهمة املقرت�ة هو مج
البياين إاللكرتوين للتصاممي وتطو�ر معيار للويبو يعّرف احلّدد أ�دىن املتفق �ليه ٔ��ساق امللفات واخلصائص املقبو� واليت من 

ن هذه املهمة ومعيار الويبو ا�ي س�ينتج عهنا هو ٔأن التصو�ر البياين شأٔهنا احملافظة �ىل تفاصيل التصممي. والفائدة املبارشة م
ل ٔأو س�يكون قابال لالس�ت�دام دون حتوي الصناعيةإاللكرتوين ا�ي �س�تويف رشوط املعيار واملودع �ى مكتب للملكية 

من �اكليف املعاجلة واجلهود . ويؤمل ٔأن �سامه هذا املعيار يف احلّد الصناعيةماكتب امللكية  ٕا�ادة تنس�يق يف تطبيقات سا�ر
. ومن شأٔنه ٔأيضا ٔأن يضمن عرضا واحضا لتفاصيل التصممي ؤأن يعود �لفائدة الصناعيةاملطلوبة من الز��ن وماكتب امللكية 

 يف البحث و�طالع �ىل �ا� التقنية السابقة. الصناعية�ىل امجلهور وماكتب امللكية 

 كرتوين للتصاممي ٔأن ينظر يف املسائل التالية:وينبغي ملعيار املنظور البياين إالل

ٕاىل  20البيانية مأٔخوذة من زوا� خمتلفة. ويف املتوسط، تودع حوايل  املناظريقتيض طلب التصممي تقدمي �دد من  –الفعالية 
جلهتا صورة يف لك طلب. و�شرتط يف �سق ملف الصورة وخصائصها (مبا يف ذ� احلجم وا�قة) ٔأن تضمن ٕاماكنية معا 40

 بفعالية ٔ�غراض إالرسال واملعاينة.

 وضوح مجيع تفاصيل التصممي وبياهنا.�سق ملف الصورة وخصائصها ٔأن تضمن  �ُشرتط يف  -الوضوح 

التكنولوجيا املس�ت�دة عند العمل �ىل هذا املعيار. وبعض  تينبغي النظر يف التكنولوجيا احلالية وتوّ�ا –موا�بة التكنولوجيا 
 كون مفيدة يف تصو�ر التصاممي.�التقنيات مثل الطبا�ة ا�سمة (ثالثية أ�بعاد) ٔأو الصور الهولوغرامية قد 
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البياين  لمنظورل عيار مب توصية ل انة هذه املسا� بغية �را ٕاذا �قشت اللج اوس�يكون مكتب ٔأسرتاليا للملكية الفكرية ش
 والز��ن لتقدمي صور �بتة وجيدة للتصاممي. الصناعية�رشد ماكتب امللكية إاللكرتوين للتصاممي من شأٔنه ٔأن 

 
 مع الشكر والتقد�ر

 ن�اي اكلراس� 
 �بري موظفي املعلومات

 

 [هناية املرفق والوثيقة]
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