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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018أأغسطس  8 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السادسة الدورة
ىل  15جنيف، من   2018أأكتوبر  19اإ

 التصاميمفرقة العمل املعنية بتصاوير ل 57رقم  املهمة عن تقرير
عدادوثيقة   فرقة العمل املعنية بتصاوير التصاممي من اإ

 معلومات أأساس ية

مايو  29يف جنيف يف الفرتة من  تعقد، اليت ( يف دورهتا اخلامسةجلنة املعايريأأنشأأت اللجنة املعنية مبعايري الويبو ) .1

ىل  عداد توصيات بشأأن مجع معلومات حول متطلبات ماكتب امللكية " 57، املهمة رمق 2017يونيو  2اإ الصناعية والزابئن؛ واإ

 (.CWS/5/22 من الوثيقة 103)انظر الفقرة  "التصاوير املرئية الإلكرتونية للتصاممي

وعّينت الًك من مكتب أأسرتاليا للملكية لتنفيذ املهمة،  فرقة العمل املعنية بتصاوير التصامميجلنة املعايري أأنشأأت و  .2

 (.CWS/5/22 من الوثيقة 104)انظر الفقرة  يف الإرشاف عىل فرقة العمل اجلديدة الفكرية واملكتب ادلويل لالشرتاك

 التقرير املرحيل

من ماكتب امللكية الصناعية وعن  11، اختري ممثّلون عن املعايريلجنة لدلورة اخلامسة ل  قرار السالف اذلكرلمعاًل اب .3

الصادر يف  C. CWS 87 أأرسلها املكتب ادلويل يف التعممياملكتب ادلويل للمشاركة يف فرقة العمل اس تجابًة لدلعوة اليت 

 وأأنشئ منتدى عىل موقع وييك التابع للويبو لتجري فرقة العمل مناقشاهتا فيه.. 2017أأغسطس  16
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توصيات التصاوير املرئية الإلكرتونية ملعيار الويبو اجلديد بشأأن  انقشت فرقة العمل وأأعدت جدول حمتوايتو .4

جراء اس تقصا قامئا حبد ذاته من معايري الويبو امعيار ليصبح  تطوير جدول حمتوايت عىل أأنّ فقت ت. واللتصاممي عن  ءبعد اإ

 اكتب امللكية الصناعية.احلالية ملرامرسات ملا

جراءوبغية  .5 "اس تبيان بشأأن  ، انقشت فرقة العملوالزابئنامللكية الصناعية متطلبات ماكتب اس تقصاء عن  اإ

 (.CWS/6/29 )انظر الوثيقة عليه ووافقت "نية للتصامميالتصاوير املرئية الإلكرتو

عداد توصيات  .6 انقشت فرقة العمل هدف معيار الويبو الصناعية،  التصاوير املرئية الإلكرتونية للتصامميبشأأن وبغية اإ

 :وافقت فرقة العمل عىل الأهداف التاليةو . هونطاق املقرر تطويره

 ماكنية  :ابلنس بة ملقديم الطلبات ىل تقدمي اإ والانتفاع ، الصناعيةماكتب من ماكتب امللكية عّدة نفس التصممي اإ

ىل أأقىص حد ممكن من عادة اس تخدام  اإ يف مجيع ماكتب الصناعي  مميالتصوير املريئ الإلكرتوين للتصنفس اإ

 ؛صناعيةال  امللكية

  الإلكرتونية لتصاوير املرئية ية لتبادل اصناع مجموعة مشرتكة من املتطلبات ملاكتب امللكية ال ووضع

 ؛الصناعية للتصاممي

  لتصاوير املرئية الإلكرتونية ملعاجلة ا يةصناع مجموعة مشرتكة من املتطلبات ملاكتب امللكية ال ووضع

 )اختياري(؛ هاونش  الصناعية للتصاممي

  عية.الصنا لتصاوير املرئية الإلكرتونية للتصامميالتحسني البحث يف جمال  مجموعة مشرتكة من املتطلباتووضع 

 خطة العمل

لتصاوير املرئية الإلكرتونية اخطة العمل التالية لوضع معيار جديد للويبو بشأأن واقرتحت مناقشات فرقة العمل أأجرت  .7

 :الصناعية للتصاممي

 التارخي احملدد النتيجة املتوقعة اخلطوة

تقدمي تقرير مرحيل يف ادلورة 

 املعايري السادسة للجنة

خطار جلنة املعايري ابلتقرير املرحيل وخطة العمل؛ وتتلقى  جيري اإ

ضافية من اللجنة  فرقة العمل مدخالت اإ

 2018أأكتوبر 

جراء اس تقصاء عن املرامرسات  اإ

 احلالية

ىل ماكتب امللكية  يرسل املكتب ادلويل اس تبيان الاس تقصاء اإ

 .الصناعية وأأحصاب املصلحة الآخرين

 2018ديسمرب 

ردود ماكتب امللكية الصناعية عىل 

 الاس تقصاء

 2019فرباير  .يتلقى املكتب ادلويل الردود من ماكتب امللكية الصناعية

طالع فرقة العمل املعنية بتصاوير  اإ

التصاممي عىل الردود الواردة بشأأن 

 الاس تقصاء

ينش املكتب ادلويل ردود الاس تقصاء عىل منتدى وييك 

 اخلاص بفرقة العمل.

 2019مارس 
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 التارخي احملدد النتيجة املتوقعة اخلطوة

مجع الردود عىل الاس تقصاء 

 .وحتليلها

 2019أأبريل  .س تضع فرقة العمل ملخصا لنتاجئ الاس تقصاء

نشاء معيار جديد للويبو  2019يونيو  مشوع معيار للويبو. .اإ

عرض مشوع معيار الويبو للنظر 

قراره يف ادلورة السابعة  فيه أأو اإ

 للجنة املعايري.

 الأمر عىل اترخي]مالحظة: يعمتد 

 انعقاد ادلورة السابعة[.

اعامتد املعيار اجلديد للويبو يف ادلورة السابعة للجنة املعايري أأو 

 مبوجب التوجيه الوارد مهنا.

ادلورة السابعة 

للجنة املعايري 

2019 

 


