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 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
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 ملخص الرئيس

 

 مقدمة

 جدول الأعامل: افتتاح ادلورة من 1البند 

( املعايري )جلنةللجنة املعنية مبعايري الويبو  اخلامسةادلورة  افتتح املدير العام للويبو الس يد فرانسس غري .1
 ابملشاركني. ورّحب

 انتخاب الرئيس وانئبيهمن جدول الأعامل:  2البند 

 سكوم )بامن( انئبا للرئيسة.ي ( رئيسًة والسفري أألفريدو سو أأملانيا) اكتيا برابيكابلإجامع الس يدة  جلنة املعايريانتخبت  .2

 مناقشة بنود جدول الأعامل

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

 .CWS/5/1 PROV. 3جدول الأعامل كام هو مقرتح يف الوثيقة  جلنة املعايرياعمتدت  .3

 أأن اس تخدام معايري الويبومن جدول الأعامل: تقرير عن ادلراسة الاس تقصائية بش 4البند 

؛ وأأحاطت علام كذكل بنتاجئ ادلراسة الاس تقصائية بشأأن CWS/5/2 أأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة .4
بشأأن املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية  دليل الويبومن  12.7يف اجلزء اس تخدام معايري الويبو ووافقت عىل نرشها 

ّ . الصناعية )دليل الويبو( م ردودها عىل أأن تفعل ذكل ت جلنة املعايريوحث .ماكتب امللكية الصناعية اليت مل تُقّدِّ
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ىل  ST.7نقل معايري الويبو بدءًا من وافقت جلنة املعايري عىل  .5 ىل احملفوظات ST.30و ST.7/Fاإ . وفامي خيص معايري اإ
عادة النظر CWS/5/2 من الوثيقة 11 الويبو املذكورة يف الفقرة ، وافقت جلنة املعايري عىل الاحتفاظ هبا يف دليل الويبو واإ

 يف املسأأةل عندما تُعرض علهيا النتاجئ املوّسعة لدلراسة الاس تقصائية يك تنظر فهيا.

ىل ادلول  امية اإىلمواصةل وتكثيف هجوده الر والمتست جلنة املعايري من املكتب ادلويل  .6 توفري املساعدة التقنية اإ
لهيا يف الفقرةمتابعة او  ،الأعضاء واحلالت الأخرى اليت قد تُطرح يف  CWS/5/2 من الوثيقة)ج( 8 حلالت املشار اإ

ذاكء الوعي واملساعدة التقنية ىل اإ دراج تكل الأنشطة يف " .املس تقبل وحتتاج اإ املشورة تقرير املكتب ادلويل عن تقدمي وينبغي اإ
م اإىل جلنة املعايري.  واملساعدة التقنيتني من أأجل تكوين كفاءات ماكتب امللكية الصناعية" املُقدَّ

من جدول الأعامل: قرار ادلورة الثامنة والأربعني للجمعية العامة للويبو فامي خيص اللجنة املعنية مبعايري الويبو  5البند 
)اللجنة(، مبا يف ذكل مسائل تتعلق بأأجندة التمنية

1
 

ىل الوثيقة .7 معية العامة وأأحاطت جلنة املعايري علام بقرار ادلورة الثامنة والأربعني للج . CWS/5/3 استندت املناقشات اإ
 للويبو فامي خيص جلنة املعايري.

( للمصنفات اليتمية XML) ليشمل خمطط لغة الرتمزي املوسعة ST.96 من جدول الأعامل: توس يع معيار الويبو 6البند 
 واملؤرشات اجلغرافية

ىل الوثيقة .8  .CWS/5/4 استندت املناقشات اإ

 املؤرشات اجلغرافية كام اقرتحه وفد الاحتاد الرويس. يشملل  ST.96 الويبو معيارووافقت جلنة املعايري عىل توس يع  .9

ىل ل( XML"تطوير عنارص خمطط لغة الرتمزي املوسعة )نة املعايري املهمة اجلديدة وأأس ندت جل  .10 لمؤرشات اجلغرافية"، اإ
ىل ترش يح خرباء يف جمال املؤرشات اجلغرافية لتشكيل  هئاوالمتست من املكتب ادلويل دعوة أأعضا XML4IP فرقة معل اإ
أأن تقدم لها يف دورهتا السادسة تقريرا عن التقدم احملرز فامي  XML4IP فرقة معل. كام المتست جلنة املعايري من فرقة العمل

 خيص املهمة اجلديدة.

نشاء هممة  .11 اصة مبصنفات حق املؤلف اليتمية "دراسة عنارص البياانت اخل يهجديدة ووافقت جلنة املعايري عىل اإ
؛ والإبالغ بنتاجئ ادلراسة؛ وتقدمي اقرتاح تنظر فيه ST.96توس يع معيار الويبو واتفاقيات تسميهتا ومقارنهتا يف ظل اقرتاح 

 ."ST.96لإدراج مصنفات حق املؤلف اليتمية يف معيار الويبو  XMLقاموس بياانت وخمططات جلنة املعايري لإعداد 
 واملكتب ادلويل مرشفنَي عىل املهمة. مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكريةنة املعايري وعيَّنت جل 

 41عن املهمة رمق  XML4IPفرقة معل من جدول الأعامل: تقرير  7البند 

 فرقة العمل املرشف عىلتقرير و  XML4IPبنتاجئ العمل اذلي قامت به فرقة معل أأحاطت جلنة املعايري علام  .12
 .CWS/5/5 ، كام هو مبنّي يف الوثيقةXML4IPمعل فرقة معل  خطةو 

اليت عرضها  رفيعة املس توىالطريق الطة يخر وأأحاطت جلنة املعايري علام خبطة معل فرقة العمل، مبا يف ذكل مرشوع  .13
طار تبادل البياانت الإلكرتونية املكتب ادلويل ل  لقدمي املستند اإىل وقف النسق ات. وأأحاطت علام ب نظام لهايمع املاكتب يف اإ

الإطار  خالللهاي يف نظام ع الواثئق انو أأ تعريف ل نرشة احلالية ال ول فُ رحةل أ  ومبلهاي يف نظام ع الواثئق انو أأ تعريف معيار 
ضافية واحدة حىت يُتاح ملاكتب امللكية ب املكتب ادلويل  أأن يقومعدة وفود . واقرتحت الزمين املقرتح متديد الفرتة بس نة اإ

ىل املعيارالصناعية  ىل النسق اجلديد استنادا اإ  .ST.96 املزيد من الوقت لتحضري الانتقال من النسق القدمي اإ

                                                
1

 التمنية. ة لآلية تنس يق أأجندةفامي خيص مدى وجاهة جلنة املعايري ابلنس بواقف الأعضاء مبهذا البند من جدول الأعامل ل خيّل  
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 ST.26من جدول الأعامل: مراجعة معيار الويبو  8البند 

وتقرير املرشف عىل  فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسلاذلي قامت به  أأحاطت جلنة املعايري علام بنتاجئ العمل .14
 .CWS/5/6 ، كام هو مبني يف الوثيقةالعمل فرقة

، CWS/5/6 ، كام وردت يف املرفق الثاين من الوثيقةST.26 املراجعة ملعيار الويبو الصيغةاملعايري واعمتدت جلنة  .15
 الأمانة.وفد الولايت املتحدة الأمريكية و  مع التعديالت التحريرية اليت عرضها

ىل معيار الويبو  ST.25توصيات بشأأن أأحاكم الانتقال من معيار الويبو من جدول الأعامل:  9البند   ST.26اإ

ىل الوثيق  .16  ..CWS/5/7 Rev.1 ADDو CWS/5/7 Rev.1 تنياستندت املناقشات اإ

ىل معيار  ST.25واتفقت جلنة املعايري عىل أأن يكون سيناريو "القطيعة" اخليار لالنتقال من معيار الويبو  .17 اإ
 " اترخي الانتقال.2022اترخي الإيداع ادلويل التارخي املرجعي، وعىل أأن يكون "يناير أأن يكون ، وعىل ST.26 الويبو

 والمتست جلنة املعايري من فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل ما ييل: .18

 دمع املكتب ادلويل عن طريق توفري متطلبات املس تخدمني وردودمه بشأأن أأداة الإصدار والتثبيت؛ )أأ(

 ؛جراء املراجعات الالزمة عىل التعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتلإ مع املكتب ادلويل ود )ب(

عداد أأية مراجعات رضورية ملعيار الويبو  )ج(  بناء عىل طلب جلنة املعايري. ST.26واإ

 ST.26الويبو من جدول الأعامل: عرض بشأأن اس تحداث برانمج حاسويب ملعيار  10البند 

ض اذلي قدمه املكتب ادلويل بشأأن اس تحداث برانمج حاسويب ملعيار ابلعرجلنة املعايري علام  أأحاطت .19
ىل معيار الويبو  ST.25من معيار الويبو لالنتقال  ، مبا يف ذكل مرشوع خريطة طريق رفيعة املس توىST.26 الويبو اإ

ST.26. 

 اانت الوضع القانوين للرباءات بني ماكتب امللكية الصناعيةمن جدول الأعامل: معيار الويبو اجلديد بشأأن تبادل بي 11البند 

، املعنية ابلوضع القانوينأأحاطت جلنة املعايري علام ابلتقرير اذلي أأعده املكتب ادلويل بشأأن نتاجئ معل فرقة العمل  .20
 .CWS/5/8 Rev.1 هو مبنّي يف الوثيقة كام

"توصية بشأأن تبادل بياانت الوضع القانوين للرباءات"، كام ورد  ST.27واعمتدت جلنة املعايري معيارا جديدا للويبو  .21
دخال التعديالت التالية عىل امجلةل الأوىل من الفقرةCWS/5/8 Rev.1 يف مرفق الوثيقة واملرفق الرابع من  35 ، مع اإ

 :ST.27 املعيار

أأعاله،  33 ملسح املرشوحة يف الفقرةلتصبح كام ييل: "ابلإضافة اإىل معلية ا 35عُّدلت امجلةل الأوىل من الفقرة  )أأ(
قلميية لتحويلها اإىل حدث   ."؛مفّصليويص هذا املعيار بأأن تقوم ماكتب امللكية الصناعية مبسح أأحداهثا الوطنية/الإ

، استُبدلت عبارة "القالب المنوذيج "بعبارة "القالب المنوذيج ST.27ويف نص مقدمة املرفق الرابع للمعيار  )ب(
 املقرتح".

دراج املالحظة التحريرية التالية يف معيار الويبو  .22  :ST.27ووافقت جلنة املعايري أأيضا عىل اإ
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 "مالحظة حتريرية من املكتب ادلويل

يف هذا املعيار أأحداث مؤقتة ستس تعرضها ماكتب امللكية الصناعية وتقيّمها ملدة س نة.  املندرجة املفّصةلالأحداث "
يف  املفّصةلأأساس نتاجئ الاس تعراض والتقيمي اليت تبلّغها املاكتب املذكورة، س ُيقدم اقرتاح هنايئ بشأأن الأحداث  وعىل

هذا املعيار يك توافق عليه جلنة املعايري يف دورهتا السادسة. وجيوز ملاكتب امللكية الصناعية أأن ختتار تبادل بياانت 
ن رغبت يف ذكلعىل أأساس الفئات والأحداالوضع القانوين   .ث الرئيس ية فقط، اإ

 ."2017يونيو  2واعمتدت اللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة املعايري( هذا املعيار يف دورهتا اخلامسة يوم "

ىل تقيمي ممارساهتا العملية وأأنظمهتا  .23 صدار تعممي دلعوة ماكتب امللكية الصناعية اإ والمتست جلنة املعايري من الأمانة اإ
 املؤقتة. املفّصةلية واس تعراض الأحداث املعلومات 

 والمتست جلنة املعايري من فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين ما ييل: .24

والوثيقة الإرشادية خبصوص بياانت الوضع القانوين للرباءات وعرضهام عىل  املفّصةلاس تكامل قامئة الأحداث  )أأ(
 رهتا السادسة؛جلنة املعايري يك تنظر فهيام وتوافق علهيام يف دو 

عداد توصية  )ب( لعالمات التجارية والتصاممي الصناعية وتقدمي تقرير مرحيل لتبادل بياانت الوضع القانوين بشأأن واإ
 عهنا اإىل جلنة املعايري يك تنظر فيه يف دورهتا السادسة.

( ابلتشاور مع XMLتطوير مكوانت خمطط لغة الرتمزي املوسعة ) XML4IPوالمتست جلنة املعايري من فرقة معل  .25
ىل معيار الويبو  فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين من أأجل تيسري تبادل بياانت الوضع القانوين للرباءات استنادا اإ

 وتقدمي تقرير عن نتاجئ ذكل العمل اإىل جلنة املعايري يف دورهتا السادسة. ST.27 اجلديد

 ييل:ليصبح كام  47وعّدلت جلنة املعايري وصف املهمة رمق  .26

عداد توصية بشأأن " رشادية بشأأن بياانت الوضع القانوين للرباءات؛ واإ عداد اقرتاح هنايئ للأحداث املفّصةل ووثيقة اإ اإ
 تبادل ماكتب امللكية الصناعية لبياانت الوضع القانوين للعالمات التجارية والتصاممي الصناعية".

والمتست جلنة املعايري من الأمانة أأن تس تعرض نسق )أأنساق( التوارخي املوىص به )هبا( يف معايري الويبو وتقدم لها  .27
 تقريرا عن نتيجة ذكل الاس تعراض يف دورهتا السادسة.

 واثئق الرباءات اليت ينرشها مكتب الرباءات فامي خيصمعيار الويبو اجلديد بشأأن ملف الإدارة  من جدول الأعامل: 12البند 

أأحاطت جلنة املعايري علام ابلتقرير اذلي أأعده املكتب الأورويب للرباءات بشأأن العمل اذلي قامت به فرقة العمل  .28
 .CWS/5/9 املعنية مبلف الإدارة، كام ورد يف املرفق الأول من الوثيقة

، توصية بشأأن ملف الإدارة فامي خيص واثئق الرباءات املنشورة"" ST.37واعمتدت جلنة املعايري معيار الويبو اجلديد  .29
دخال التعديالت التالية:CWS/5/9 كام ورد يف املرفق الثاين من الوثيقة  ، مع اإ

ليصبح كام ييل: "رمق املنشور اخملّصص من قبل مكتب امللكية  23" الوارد يف الفقرة Eعُّدلت تعريف الرمز " )أأ(
قلميية بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )الصناعية وميثّل ح  عىل سبيل املثال،اةل دخول املرحةل الوطنية/الإ

هو طلب براءة دويل مودع بناء  Euro-PCTل توجد وثيقة منشورة ذات صةل. طلب (. Euro-PCT طلبات
قلميية الأوروبية."  عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ودخل املرحةل الإ
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ىل الفقرة )ب( وأأضيف ذا اس تخدم مكتب امللكية الصناعية أأنساقا لأرقام الطلبات يف ملف 29ت امجلةل التالية اإ : "اإ
الإدارة ختتلف عن الأنساق املس تخدمة يف املنشور الأصيل، فينبغي تقدمي رشوح حول تكل الأنساق يف ملف 

 التعاريف.

"الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن " الوارد يف املرفق الأول ليصبح Eوعُّدل تعريف الرمز " )ج(
 عاد نرشها."الرباءات واليت مل يُ 

دراج املالحظة التحريرية التالية يف معيار الويبو  .30  :ST.37ووافقت جلنة املعايري أأيضا عىل اإ

 مالحظة حتريرية من املكتب ادلويل"

عداد امل"تعكف فرقة العمل املعنية مبلف الإدارة، حاليًا، عىل  دان رفقني الثال  والرابع لهذا املعيار، اليذين اإ خمطط ُُيّدِّ
عىل اللجنة املعنية هذين املرفقني  عرضقّرر (. ومن املDTD( وتعريف نوع البياانت )XSD)لغة الرتمزي املوسعة 

 .2018  يف دورهتا السادسة يف عامامعمتدهت  و امنظر فهيت ل )جلنة املعايري(  مبعايري الويبو

ن الن يناملذكور نياملرفقاملعايري د جلنة ىل أأن تعمتاإ و " النسق الوحيد املوىص به لأغراض هذا املعيار هو سق ، فاإ
 ".النيص

 ليصبح كام ييل: 51وعّدلت جلنة املعايري وصف املهمة رمق  .31

عداد  ملعيار ( (DTDتعريف نوع البياانت )) واملرفق الرابع( (XSDخمطط لغة الرتمزي املوسعة )) الثال  املرفق"اإ
( وعرضهام عىل جلنة املعايري يك تنظر ملف الإدارة فامي خيص واثئق الرباءات املنشورةبشأأن  توصية) ST.37الويبو 
 ."2018 عامعقد يف السادسة اليت س تُ  هتادوريف  فهيام

دارة الإلكرتونية ل 13البند  عداد معيار جديد للويبو لالإ الوسائط وعالمات عالمات احلركة من جدول الأعامل: تقرير عن اإ
 املتعددة

فرقة العمل املعنية بتوحيد أأحاطت جلنة املعايري علام ابلتقرير اذلي أأعده املكتب ادلويل عن العمل اذلي قامت به  .32
الوسائط عالمات و احلركة املتعلقة بعالمات ونتاجئ الاس تقصاء بشأأن ممارسات ماكتب امللكية الصناعية  العالمات التجارية

 ومرفقها. CWS/5/10 النحو الوارد يف الوثيقة، عىل املتعددة

لكرتونية لعالمات احلركة وعالمات الوسائط املتعددة  .33 رجاء وضع توصيات بشأأن الإدارة الإ ووافقت جلنة املعايري عىل اإ
الصادر  EC/2008/95 رمقتوجيه ال ماكتب امللكية الصناعية املعنية نفّذ فهيا الس نة اليت يُتوقّع أأن تُ ويه  – 2019س نة  اإىل

 حىت ذكل احلني. 49 وتعليق املهمة رمق – 2008أأكتوبر  22بتارخي  عن املفوضية الأوروبية

 50عن املهمة رمق  7من جدول الأعامل: تقرير فرقة العمل املعنية ابجلزء  14البند 

ىل الوثيقة  .34  .CWS/5/11استندت املناقشات اإ

دلراسات الاس تقصائية املنشورة يف احلفظ وحتدي  عمل املؤقتة وأأحاطت جلنة املعايري علام ابلتقرير املرحيل وخطة ال .35
ليه  من دليل الويبو، ل 7 اجلزء س امي الإجراءات اليت يتعنّي اختاذها عقب ادلورة اخلامسة للجنة املعايري، عىل النحو املشار اإ

 .CWS/5/11 يف املرفق الثاين من الوثيقة
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من دليل  7 اخلاص بنرش ادلراسات الاس تقصائية اجلديدة واحملدثة يف اجلزءالتايل الهنج  ووافقت جلنة املعايري عىل .36
 :الويبو

ىل التحدي  )املنتظم )أأ( ، املعايري ستند اإىل الاس تبيان اذلي وافقت عليه جلنةراسة اس تقصائية ت ( دلابلنس بة اإ
املعايري احملدثة وأأن يبلغ جلنة  املوجود ابلفعل يف دليل الويبو، ينبغي للمكتب ادلويل أأن ينرش ادلراسة الاس تقصائية

 يف ادلورة التالية للنرش.

ىل ادلراسات الاس تقصائية ابلنس بةو )ب( مبوافقة  من دليل الويبو 7 يف اجلزءيكون نرشها اجلديدة، ينبغي أأن  اإ
 .جلنة املعايري

ثو )ج( ىل ادلراسة الاس تقصائية اليت حُتدَّ (، ة فعلياً جديد ئيةاس تقصادراسة ح )نقَّ اس تبيان مُ بناًء عىل  ابلنس بة اإ
 .مبوافقة جلنة املعايري من دليل الويبو 7 الاس تقصائية احملدثة يف اجلزءأأن يكون نرش ادلراسة ينبغي 

بشأأن ترقمي الواثئق املنشورة واحلقوق مقرتحًا أأن تعد اس تبيااًن  7 فرقة العمل املعنية ابجلزءوالمتست جلنة املعايري من  .37
 جلنة املعايري يف دروهتا السادسة.وأأن تعرض الاقرتاح عىل )املامرسات احلالية والسابقة( املسجةل 

 والمتست جلنة املعايري من املكتب ادلويل ما ييل: .38

"دراسة اس تقصائية بشأأن عرض أأرقام  4.2.7ماكتب امللكية الصناعية اإىل حتدي  مشاراكهتا يف اجلزء دعوة  )أأ(
عداد   احملدث من دليل الويبو؛ 4.2.7ونرش اجلزء طلبات الأولوية"، مث اإ

ىل احملفوظات والاس تعاضة عن الإشارة الواردة يف  1.2.7والالامتس من املكتب ادلويل نقل اجلزء  )ب( اإ
ىل احملفوظات  )تغيري يف الصياغة( 6.2.7ابجلزء  ST.10/C املعيار ىل اجلزء املنقول اإ دراج الرابط اإ يف  1.2.7واإ
 .6.2.7 اجلزء

اكنت الطلبات وطلبات الأولوية اليت أأنظمة ترقمي س تقصائية بشأأن الاراسة من جدول الأعامل: تقرير عن ادل 15البند 
 يف املايض ماكتب امللكية الصناعية تس تخدهما

 .2017من دليل الويبو يف مارس  6.2.7أأحاطت جلنة املعايري علام بأأن املكتب ادلويل حّدث اجلزء  .39

طلبات رتقمي الطلبات و املامرسات السابقة لبشأأن ادلراسة الاس تقصائية كذكل بنتاجئ  وأأحاطت جلنة املعايري علام .40
دليل  يف 7.2.7برمق  جديداً  نرشها بوصفها جزءاً ، ووافقت عىل CWS/5/12، عىل النحو الوارد يف مرفق الوثيقة الأولوية
ىل أأن املعلومات اخلاصة الويبو ابملامرسات اليت اكن يتبعها مكتب الولايت املتحدة . وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ

دراهجا يف  ىل الأمانة قبل انعقاد ادلورة والمتس اإ الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية فامي خيص ترقمي الطلبات قد قُدمت اإ
 .7.2.7 اجلزء

وقف ؛ كام وافقت عىل حذفها من قامئة همام جلنة املعايري وعىلمنهتية  30 اعتبار املهمة رمقعىل ووافقت جلنة املعايري  .41
 .ST 10/C معل فرقة العمل املعنية ابملعيار

 من جدول الأعامل: اس تبيان بشأأن حالت متديد حامية امللكية الصناعية 16البند 

ىل الوثيقة .42  .CWS/5/13 استندت املناقشات اإ
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وحّددت عددا من القضااي  لت متديد حامية امللكية الصناعيةالاس تبيان املقرتح بشأأن حاونظرت جلنة املعايري يف  .43
 املوضوعية اليت يتعنّي تعديلها.

تعديل مرشوع الاس تبيان مع مراعاة القضااي املذكورة أأعاله  7 فرقة العمل املعنية ابجلزءوالمتست جلنة املعايري من  .44
ىل تبادل تعليقاهتا واقرتاحاهتا بشأأن الاس تبيان  وعرض الاقرتاح عىل جلنة املعايري يف دروهتا السادسة. وُدعيت الوفود اإ

 2017 قبل هناية يونيو 7 زءمتديد حامية امللكية الصناعية عرب موقع الوييك التابع لفرقة العمل املعنية ابجلاخلاص حبالت 
 واملشاركة بنشاط يف مناقشات فرقة العمل.

 من جدول الأعامل: توحيد أأسامء املودعني 17البند 

وادلراسة اليت أأعدها املكتب ادلويل بشأأن توحيد أأسامء  CWS/5/14 أأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة .45
 .املودعني، كام وردت يف مرفق الوثيقة املذكورة

طار مبادرات امللف  .46 وأأحاطت جلنة املعايري علام كذكل ابلوثيقة املعنونة "تقرير مرحيل عن توحيد أأسامء املودعني يف اإ
املكتب الكوري للملكية الفكرية ابلصيغة الواردة يف مرفق ("، واليت قدهما IP5العاملي ملاكتب امللكية الفكرية امخلسة )

 ..CWS/5/14 ADD الوثيقة

نشاء هممة جديدة ابلوصف التايل: ووافقت جلنة .47  املعايري عىل اإ

فامي يتعلق بأأسامء حتسني" اجلودة يف املنبع" وضع معيار للويبو يساعد ماكتب امللكية الصناعية عىل "القيام مبا ييل بنية 
 املودعني:

جراء دراسة اس تقصائية بشأأن اس تخدام  "1" بشأأن و ماكتب امللكية الصناعية لأدوات تعريف املُودعني اإ
 ذكل؛اليت قد ترتبط ب تاملشالك

عداد اقرتاح بشأأن الإجراءات امل و  "2" ىل توحيد أأسامء س تقبلية اإ يف واثئق امللكية املودعني الرامية اإ
 "للنظر فيه.املعنية مبعايري الويبو وعرضه عىل اللجنة صناعية ال 

نشاء  .48 ، املهمةتكل للقيام ب الأسامء( وحيد ة بتفرقة معل جديدة )فرقة العمل املعنيكام وافقت جلنة املعايري عىل اإ
 ما ييل:المتست مهنا و 

عداد اس تبيان لإجراء  "1" ماكتب امللكية الصناعية لأدوات تعريف بشأأن اس تخدام  ئيةالاس تقصاادلراسة اإ
 ؛السادسةنظر فيه يف دورهتا ت ل املعايري  وتقدميه اإىل جلنة ،املُودعني

عداد الاقرتاح و  "2" املعايري  نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية، وعرضه عىل جلنةبناًء عىل خرى، الأ جراءات لإ اباخلاص اإ
 .2019نظر فيه يف دورهتا السابعة املقرر عقدها يف عام ت ل 

وعنُّي لك من املكتب الكوري للملكية الفكرية واملكتب ادلويل لالشرتاك يف الإرشاف عىل فرقة العمل املعنية بتوحيد  .49
 الأسامء.
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نشاء هممة لإعداد توصيات بشأأن اخلدمات الش بكية املتعلقة مبعلومات وواثئق امللكية الفكرية من 18البند   جدول الأعامل: اإ

والعروض املُقدمة من وفود أأسرتاليا والاحتاد الرويس  CWS/5/15 أأحاطت جلنة املعايري علام مبضمون الوثيقة .50
)الأوبوف( بشأأن  اد ادلويل محلاية الأصناف النباتية اجلديدةالاحتووالولايت املتحدة الأمريكية وممثيل املكتب ادلويل 

 ممارساهتا وخططها املتعلقة ابخلدمات الش بكية.

نشاء هممة جديدة  .51 عداد توصيات بشأأن " ابلوصف التايل:ووافقت جلنة املعايري عىل اإ تبادل البياانت ادلامع للتواصل اإ
 بني الأهجزة، مع الرتكزي عىل:

 ؛XML نسق أأوو/ JSONبنسق بياانت ال  وقاموس ،بياانتال لك وهي ،رسائلالنسق  "1"

 ؛(URIعّرف املوارد املنتظم )مل اصطالحات التسميةو  "2"

ىل فرقة معل  س نادها اإ  .XML4IPواإ

قلميية 19البند  نشاء هممة لإعداد توصيات لفائدة جسالت الرباءات الوطنية والإ  من جدول الأعامل: اإ

نشاء هممة جديدة رمق CWS/5/16 مبضمون الوثيقة أأحاطت جلنة املعايري علام .52  ابلوصف التايل: 52 ووافقت عىل اإ

جراء " ماكتب امللكية  تتيحهااليت أأنظمة النفاذ اإىل معلومات الرباءات  دراسة اس تقصائية عن حمتوى ووظائفاإ
عداد توصيات بشأأن أأنظمة ؛ نرشاملتعلقة ابل  اممارساهتص اخلطط املس تقبلية فامي خي، فضال عن للجمهور الصناعية واإ

ىل معلومات الرباءات   "للجمهور. ماكتب امللكية الصناعية تتيحهااليت النفاذ اإ

نشاء فرقة معل للقيام بتكل املهمة؛ وينبغي أأن تقرتح الأمانة اسام لفرقة العمل يكون  .53 ووافقت جلنة املعايري كذكل عىل اإ
 دلويل مرشفا عىل فرقة العمل املذكورة.. وعنُّي املكتب ا52 مامتش يا مع تعريف املهمة رمق

املعارف املُجّمعة من بوابة جسالت الرباءات ونتاجئ معل فرقة والمتست جلنة املعايري من فرقة العمل املُنشأأة أأن تراعي  .54
 .العمل املعنية ابلوضع القانوين

نشاء هممة لتحديد رشوط تصممي التصاوير املرئية الإلكرتونية 20البند   من جدول الأعامل: اإ

ىل  .55 اس تحداث معيار جديد للويبو خبصوص املنظور البياين أأحاطت جلنة املعايري علام ابقرتاح وفد أأسرتاليا ادلاعي اإ
 .CWS/5/17الإلكرتوين للتصاممي، عىل النحو الوارد يف مرفق الوثيقة 

نشاء هممة جديدة ابلوصف التايل: ووافقت جلنة .56  املعايري عىل اإ

عداد توصيات بشأأن التصاوير املرئية  "مجع معلومات حول متطلبات ماكتب امللكية الصناعية والزابئن؛ واإ
 ."للتصاممي الإلكرتونية

نشاء فرقة معل جديدةووافقت جلنة املعايري كذكل عىل  .57 )فرقة العمل املعنية بتصاوير التصاممي( وعّينت الك من  اإ
 مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية واملكتب ادلويل لالشرتاك يف الإرشاف عىل فرقة العمل اجلديدة املذكورة.
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 من جدول الأعامل: تقرير عن التقارير التقنية الس نوية 21البند 

ملكتب ادلويل عن التقارير التقنية الس نوية، كام ورد يف أأحاطت جلنة املعايري علام ابلتقرير اذلي أأعده ا .58
 C.CWS 85و C.CWS 84ماكتب امللكية الصناعية عىل الرّد عىل التعاممي  ت، وجّشعCWS/5/18 الوثيقة

 .2016 ، وعىل تقدمي تقاريرها التقنية الس نوية عن عام2017 أأبريل 13املؤرخة  C.CWS 86و

تا يف عدد التقارير التقنية الس نوية املُقدمة لك عام وقدم معلومات عن خططه ولحظ املكتب ادلويل اخنفاضا اثب  .59
ذا ما اس متر ذكل العدد يف الاخنفاض  –الرامية اإىل مجع املزيد من الإحصاءات ورمبا  عرض هذه القضية عىل جلنة املعايري –اإ

 .2018 يك تنظر فهيا وتصدر قرارا بشأأهنا يف دورهتا القادمة يف عام

تقرير املكتب ادلويل عن تقدمي املشورة واملساعدة التقنيتني من أأجل تكوين كفاءات ماكتب  من جدول الأعامل: 22البند 
 امللكية الصناعية بناء عىل ولية اللجنة

واملتعلقة  2016 أأحاطت جلنة املعايري علام ابلتقرير اذلي قدمه املكتب ادلويل عن الأنشطة اليت اضطلع هبا يف عام .60
شورة واملساعدة التقنيتني من أأجل تكوين كفاءات ماكتب امللكية الصناعية، وبتعممي املعلومات اخلاصة مبعايري بتقدمي امل 

ليه لإعداد التقرير CWS/5/19 امللكية الفكرية، عىل النحو الواردة يف الوثيقة . وس تكون تكل الوثيقة الأساس اذلي يُستند اإ
 .2017 يت س ُتعقد يف أأكتوبراملزمع عرضه عىل امجلعية العامة للويبو ال

 برانمج معل اللجنة وقامئة هماهما من جدول الأعامل: النظر يف 23البند 

دراهجا نمن واتفقت عىل صيغهتا الهنائية لإ  CWS/5/20 يف قامئة املهام الواردة يف مرفق الوثيقةاملعايري جلنة نظرت  .61
 ها.برانمج معل 

ها املُقدم من الأمانة؛ والمتست من الأمانة أأن تنرش الصيغة انمج معل لرب املوجزالعرض ووافقت جلنة املعايري عىل  .62
 عىل موقع الويبو الإلكرتوين.الاكمةل ذلكل العرض املوجز 

 ملخص الرئيسمن جدول الأعامل:  24البند 

 علام مبلخص الرئيس. جلنة املعايريع لالطالع عليه. وأأحاطت ّد ملخص الرئيس ووّزِّ أأعِّ  .63

 اختتام ادلورةجدول الأعامل:  من 25البند 

 .2017يونيو  2الاجامتع يف  ةالرئيس تاختمت .64

 اجامتع فرق العمل التابعة للجنة املعايري

فرقة العمل و  الل هذه ادلورة، عقدت فرق العمل التالية اجامتعات غري رمسية: فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوينخ .65
 وفرقة العمل املعنية مبلف الإدارة. XML4IPبقوامئ التسلسل وفرقة معل  املعنية

 ]هناية الوثيقة[
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