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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018سبمترب  12 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السادسة الدورة
 2018أأكتوبر  19اإىل  15جنيف، من 

مة والصور النماذج استخدام بشأن للويبو معيار وضع اقرتاح
ّ
 الطلبات واملنشورات وثائق يف اجملس

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 املقدمة

ىل اللجنة املعنية  )الثالثية الأبعاد( مةس  لويبو بشأأن الامنذج والصور امل وضع معيار لم وفد الاحتاد الرويس اقرتاحًا لقد   .1 اإ

ن دورهتا السادسة. ويرد ذكل الاقرتاح يف اب   مرفق هذه الوثيقة. مبعايري الويبو )جلنة املعايري( يك تنظر فيه اإ

مة يف واثئق امل ومن اجلدير ابذلكر  .2 ىل توحيد القواعد واملعايري بشأأن الصور املس  لكية الفكرية مسأأةل أأن احلاجة اإ

 .فرقة العمل املعنية بتصاوير التصامميو  XML4IP معليف خمتلف حمافل جلنة املعايري مثل فرقة  خضعت للمناقشة

ىل القيام مبا ييل: .3 ن جلنة املعايري مدعوة اإ  اإ

علاًم مبضمون الاقرتاح  أأن حتيط (أأ  )

مة،  يف مرفق  كام يرداخلاص ابلامنذج والصور املس 

 هذه الوثيقة؛

نشاء يف  وأأن تنظر (ب ) وصفها  هممةاإ

مةالامنذج والصور بشأأن  اقرتاح توصيات"  "؛املس 



CWS/6/22 
2 
 

فرقة العمل املعنية  وأأن تنشئ (ج )

 ؛علهيا اً مرشف وتعي ِ 

صدار و  (د ) مانة اإ أأن تطلب من الأ

ىل ترش يح  تعممي تدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية اإ

ىل  فرقة العمل؛ خرباهئا اإ

من فرقة العمل تطلب وأأن  (ه )

ن دورهتا، موافاهتا اب  بتقرير عن التقدم  ،السابعة اإ

 .يف هذا الشأأن احملرز

 ]ييل ذكل املرفق[
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ملرفقا  
 

مة يف الطلبات اقرتاح وضع معيار جديد للويبو بشأن 
َّ
استخدام النماذج والصور اجملس

 املنشورة والوثائق
عداد وفد الاحتاد الرويس  وثيقة من اإ

ىل زايدة دقة ومشولية تصاوير  لعل .1 مة )ثالثية الأبعاد( ابتت جلية يف ظل احلاجة اإ وجاهة اس تخدام الأنساق املس 

 كرية.منتجات امللكية الف

قامة أأساليب حبث وحتليل مقارن أأكرث فعال  ساً أأسا الثالثية الأبعادوقد يصبح اس تخدام الأنساق  .2  ة.يلإ

 لتصوير ما ييل: الثالثية الأبعادوميكن اس تخدام الأنساق  .3

 ؛اجلينية( والتسلسالتالاخرتاعات )مبا يف ذكل الصيغ الكمييائية  –

 ؛مناذج املنفعة –

 ؛التصاممي –

 .لتجارية وغريهاالعالمات ا –

مة ليس كبري. ونرى  .4 ن عدد الواثئق )الطلبات والتسجيالت وغريها( اليت تتضمن تصاوير جمس  أأن اس تخدام واإ

مة غري مس تخدم عىل نطاق واسع بسبب القيود الفنية والتنظميية اليت تفرضها ماكتب امللكيا ة الفكرية وليس لتصاوير املس 

 عدم اهامتم املس تخدمي.

 ابلنس بة لطلباتط فق ثنائية الأبعادال  الصور( حاليًا Rospatent) ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكريةوتقبل  .5

لت من مناذجابملئة من تكل الصور  30التصاممي. وبعد التحليل، ُوجد أأن  ِ من أأجل استيفاء ثالثية الأبعاد  وصور قد حو 

 وط ادلائرة الاحتادية.ش 

ننا  .6 نتوقع أأن يزداد طلب املس تخدمي وماكتب امللكية الفكرية عىل اس تخدام الأنساق الثالثية الأبعاد يف تصوير واإ

 التطور التكنولويج. تواصلمنتجات امللكية الفكرية مع 

مة يقرتح الاحت وذلكل، .7 يداع )الثالثية الأبعاد( اد الرويس وضع معيار جديد لس تخدام الامنذج والصور املس  يف اإ

 :ةعىل املسائل التاليوالوقوف  ،ونرش واثئق الطلبات

مة اليت ميكن اس تخداهما يف تصوير منتجات امللكية الفكرية (أأ  )  :تعريف وتوصيف التصاوير املس 

 ؛الامنذج الثالثية الأبعاد –

 ؛لأبعادالصور الثالثية ا –

 أ خر. –
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 والصور الثالثية الأبعاد:اس تخدام الامنذج طاق ن (ب )

 الاخرتاعات؛صوير ت –

 مناذج املنفعة؛تصوير  –

 التصاممي الصناعية؛تصوير  –

 ؛وغريها( والتغليفالعالمات التجارية )مبا يف ذكل العالمات الثالثية الأبعاد تصوير  –

 .أ خر –

 الثالثية الأبعاد املس تخدمة يف تصوير منتجات امللكية الفكرية:الأنساق  (ج )

– VRML؛ 

– X3D؛ 

– STL؛ 

 .أ خر –

 ملاكتب امللكية الفكرية بشأأن طريقة تلقي التصاوير الثالثية الأبعاد من املودعي.توصيات  (د )

مة بنسق ثاليث الأبعاد.توصيات  (ه )  ملاكتب امللكية الفكرية بشأأن طريقة ختزين وتبادل ونرش البياانت املقد 

 ملقارنة منتجات امللكية الفكرية.البحث يف مجموعات الصور الثالثية الأبعاد ماكانت اإ  (و )

 خدام الامنذج والصور الثالثية الأبعاد.تأأخرى تتعلق ابس  مسائل  (ز )

 يوفر عىل املس تخدمي الوقت واجلهد الالزمي لإعداد تصاوير منتجات امللكية الفكرية.س  أأن اس تخدام املعيار ونرى  .8

ن التصوير كوياملفرتض أأن من و . تصوير منتجات امللكية الفكرية يف عزز ادلقة والشموليةيملعيار أأن ا ومن شأأن .9

 ابلنس بة لطائفة واسعة من الأطراف املعنية. فهامً  أأسهلامللكية الفكرية  نتجاتمل الأبعاد الثاليث 

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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مة يف الطلبات 
َّ
اقرتاح وضع معيار جديد للويبو بشأن استخدام النماذج والصور اجملس

 املنشورة والوثائق
عداد وفد الاحتاد الرويس  وثيقة من ا 

ىل زايدة دقة ومشولية تصاوير  لعل وجاهة اس تخدام الأنساق .1 مة )ثالثية الأبعاد( ابتت جلية يف ظل احلاجة ا  اجملسَّ

 منتجات امللكية الفكرية.

قامة أأساليب حبث وحتليل مقارن أأكرث فعال  سا  أأسا الثالثية الأبعادوقد يصبح اس تخدام الأنساق  .2  ة.يل 

 لتصوير ما ييل: الثالثية الأبعادوميكن اس تخدام الأنساق  .3

 اجلينية(؛ والتسلسالتاعات )اما يف ل ك الصي  الكيميايية الاخت  –

 ؛منالج املنفعة –

 ؛التصاممي –

 .العالمات التجارية وغريها –

مة ليس كبري. ونرى أأن اس تخدام  .4 ن عدد الواثيق )الطلبات والتسجيالت وغريها( اليت تتضمن تصاوير جمسَّ وا 

مة غري مس تخدم عىل نطاق واسع بسبب القي ود الفنية والتنظيمية اليت تفرضها ماكتب امللكية الفكرية وليس التصاوير اجملسَّ

 عدم اهامتم املس تخدمني.

فقط ابلنس بة لطلبات  ثنايية الأبعادال  الصور( حاليا  Rospatent) ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكريةوتقبل  .5

لت من منالج وصور ثالثية الأبعاد من أأجل استيفاء  30التصاممي. وبعد التحليل، ُوجد أأن  ِّ ابملئة من تكل الصور قد حو 

 رشوط ادلائرة الاحتادية.

ننا نتوقع أأن يزداد طلب املس تخدمني وماكتب امللكية الفكرية عىل اس تخدام الأنساق الثالثية الأبعاد يف تصوي .6 ر وا 

 التطور التكنولويج. تواصلمنتجات امللكية الفكرية مع 

مة  .7 يداع )الثالثية الأبعاد( وذل ك، يقتح الاحتاد الرويس وضع معيار جديد لس تخدام الامنلج والصور اجملسَّ يف ا 

 :ةونرش واثيق الطلبات، والوقوف عىل املسايل التالي

مة اليت ميكن  (أأ  )  :اس تخداهما يف تصوير منتجات امللكية الفكريةتعريف وتوصيف التصاوير اجملس 

 الامنلج الثالثية الأبعاد؛ –

 الصور الثالثية الأبعاد؛ –

 أ خر. –
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 نطاق اس تخدام الامنلج والصور الثالثية الأبعاد: (ب )

 تصوير الاختاعات؛ –

 تصوير منالج املنفعة؛ –

 تصوير التصاممي الصناعية؛ –

 وغريها(؛ والتغليفالثية الأبعاد تصوير العالمات التجارية )اما يف ل ك العالمات الث –

 أ خر. –

 الأنساق الثالثية الأبعاد املس تخدمة يف تصوير منتجات امللكية الفكرية: (ج )

– VRML؛ 

– X3D؛ 

– STL؛ 

 .أ خر –

 توصيات ملاكتب امللكية الفكرية بشأأن طريقة تلقي التصاوير الثالثية الأبعاد من املودعني. (د )

مة بنسق ثاليث الأبعاد.توصيات ملاكتب امللكية الفكرية بشأأن طريقة ختزي (ه )  ن وتبادل ونرش البياانت املقدَّ

ماكانت البحث يف مجموعات الصور الثالثية الأبعاد ملقارنة منتجات امللكية الفكرية. (و )  ا 

 مسايل أأخرى تتعلق ابس تخدام الامنلج والصور الثالثية الأبعاد. (ز )

 الالزمني ل عداد تصاوير منتجات امللكية الفكرية.س يوفر عىل املس تخدمني الوقت واجلهد ونرى أأن اس تخدام املعيار  .8

ملعيار أأن يعزز ادلقة والشمولية يف تصوير منتجات امللكية الفكرية. ومن املفتض أأن يكون التصوير ا ومن شأأن .9

 ابلنس بة لطايفة واسعة من الأطراف املعنية.فهام   امللكية الفكرية أأسهل ملنتجاتالأبعاد الثاليث 

 لوثيقة[]هناية املرفق وا


	اللجنة المعنية بمعايير الويبو
	المقدمة


