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 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 اسةةاخلالدورة 
ىل مايو  29جنيف، من   2017 يونيو 2اإ

 
 

 تقرير عن إعداد سعيار جديد للويبو لإلدارة اإللكرتونية لعالسات احلركة وعالسات الوسائط املتعددة

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

ن  .1 ىل  21الفرتة من  يفاليت ُعقدت  جمددا   اجملمتعةيف دورهتا الرابعة )جلنة املعايري( اللجنة املعنية مبعايري الويبو اإ اإ
ىل  اليت أأجرهتا ناشةةامل نتاجئ علام  ب أأحاطت  2016مارس  24 فرشة العمل املعنية بتوحيد العالمات التجارية، ل س امي احلاجة اإ

من فرشة  املعايري جلنةوالمتست الوسائط املتعددة. عالمات و حلركة عالمات ارصد التطورات يف جمال الإدارة الإلكرتونية ل
طار املهمة رمق  عداد التوصية يف اإ )انظر الفقرتني  املعايري ورة ااخامسة للجنةادليف  49العمل تقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف اإ

 (.CWS/4BIS/16من الوثيقة  89و 88

بني أأعضاهئا بةأأن املامرسات فامي  ء  ، أأجرت فرشة العمل املعنية بتوحيد العالمات التجارية اس تقصا2016 وويف يولي .2
 مرفق هذه الوثيقة.يف  الاس تقصاءهذا نتاجئ ل ملخص الوسائط املتعددة. ويرد عالمات و احلركة املتعلقة بعالمات 

 اإ ا فأأعادت النظر، عىل وجه ااخصوص، فامي"، املتعددة كام أأعادت فرشة العمل النظر يف تعريف "عالمة الوسائط .3
يتضمن عنارص م جيوز أأن امجلع بني احلركة والصوت فقط، أأ " عىل املتعددة اكن ينبغي أأن يقترص نطاق "عالمة الوسائط

 أأخرى.

لكرتونية لااخاصة ضاء فرشة العمل تأأجيل وضع التوصيات واشرتح بعض أأع .4 ركة والوسائط عالمات احلابلإدارة الإ
ىل أأن تُ  . ومن املقرر 2008أأكتوبر  22املؤرخ  EC/2008/95ذ ماكتب امللكية الصناعية املعنية التوجيه رمق نف   املتعددة اإ

ىل ااخربة ل ا  مرفق هذه الوثيقة(. ونظر يف )أأ(  10و 2)انظر الفقرتني  2019عام يف تنفيذ هذا التوجيه   بعالماتالفتقار اإ
 عىل هذا الاشرتاح.خرون مرفق هذه الوثيقة(، مل يعرتض أأعضاء فرشة العمل ال  يف  3احلركة والوسائط املتعددة )انظر الفقرة 
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ن اللج  .5  نة املعنية مبعايري الويبو مدعوةاإ
ىل:  اإ

هذه الوثيقة  مبضمون علام  الإحاطة  )أأ(
، ل س امي التعليقات واملقرتحات الواردة يف ومرفقها

 ،من املرفق 10الفقرة 

النظر والبت يف تأأجيل وضع و  )ب(
ابلإدارة الإلكرتونية لعالمات ااخاصة التوصيات 

)انظر  2019احلركة والوسائط املتعددة حىت عام 
 اإ ا اكن ينبغي تعليق املهمة فاميو  ،أأعاله( 4الفقرة 

 حىت  كل احلني. 49رمق 

 يل  كل املرفق[]ي
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 املرفق

الوسءئط عالمء  احلرك  و عالمء  املقعلص  ب الانءعي رامسسء  متاب  امللية  اخلءص مب ستقصاء الاملخص 
 املقعددة

احلرك  عالمء  ممءسسءهتء يف معءجل  عن  ( انءعيمتاب  امللية  الانءعي  الستق  القءلي  )متاب  امللية  ال  أ عربت .1
 الوسءئط املقعددة:عالمء  و 

 (،امليت  المنسءوي) ميت  الربا ا  المنسءوي 

   (ميت  أ سرتاليء) للملية  الفيري  أ سرتاليءوميت، 

  (امليت  الينديامليت  اليندي للملية  الفيري  )و، 

  (ال ملءينامليت  امليت  ال ملءين للربا ا  والعالمء  القجءسي  )و، 

  (ميت  اليءابنميت  اليءابن للربا ا  )و، 

  (.ادلائرة ال وكراني ) ادلائرة احليومة  ال وكراني  للملية  الفيري و 

( عالمء  امليت  المنسءوي وامليت  ال ملءين وميت  اليءابن) لانءعي امللية  امتاب  من ل ثالث  من أ صل ستق  وقب   .2
الك  (ء)ميت  أ سرتالي الانءعي مللية  من متاب  اواحد ل ميت  قب  و ءئط املقعددة، عالمء  الوسبصبل مل ء احلرك ، وليهن

امليت  اليندي ) الانءعي يتيني من متاب  امللية  بوجد بعُد أ حتام ُمصءبةل يف الترشيعء  الوطني  مل ين تومل  ،النوعني
من العالمء  يف املستقصبل. واكن من املقوقع أ ن ييون ين النوعني لإدخءل هذ، لين اكنت دلهيرام خطط (وادلائرة ال وكراني 
 .املقعددة عالمء  الوسءئطص فامي خي الانءعي بأ ثري عىل ممءسسء  متاب  امللية   EC/2008/95 لقنفةذ القوجةه

لتسجيل أ ي عالم   أ ي طليء  بُوَدععالمء  الوسءئط املقعددة )مل بخربة  الاستقصاء  ناملُجييني عين دلى تومل  .3
 .جدا   قليةليء  عالمء  احلرك  ل واكنت نستي  ط  ،(ا الصبيلمن هذ

بصبل عالمء  احلرك  )أ و ختطط لصبولهء يف  الانءعي  اليتمللية  امتاب  من ثالث  من أ صل مخس   اشرتطو  .4
يف ُمدَسجء  "عالم  حرك " بعيري أ ن ييون ( ، وامليت  اليندي، وميت  اليءابنءأ ل ويه ميت  أ سرتالياملستقصبل الصري ( )

ىل أ نه )هو امليت  ال ملءين(من متاب  امللية  الانءعي  الطليء . وأ شءس ميت  واحد  هذا النوع من العالمء  يُدسج  اإ
من متاب  امللية  الانءعي  جتءسي  أ خرى". ويف ميتيني  "عالمء املسرامة  نطءقء   وسعال  فئ  ال احلرك ( يف عالمء   أ ي  )
يداع عالمء   ،(كندا اعقيءسا  من دخول الترشيع اجلديد حزي النفءذميت  أ سرتاليء، وميت   هرام) قعددة امل وسءئط الميين اإ

 .(وحتديد لك مهنرام)والاو  ي  )مزجي من احلرك  والاو (، حةث ينبغي املطءلي  بلك نوع: احلرك  رك  عالمء  مُ بوصفهء 

لزايم من ط الوصف النيصُذكر أ ن و  .5 امخلس  )امليت  انءعي  متاب  امللية  ال   عالم  احلرك  يف مجيع لجز  اإ
المنسءوي، وميت  أ سرتاليء، وامليت  اليندي، وامليت  ال ملءين، وميت  اليءابن( اليت بصبل هذا النوع من العالمء  

ن (، اكامليت  المنسءوي، وامليت  ال ملءين وميت  اليءابن)انءعي  مللية  ال امتاب  من القجءسي . ويف ثالث  من أ صل مخس  
لزامةء  أ مرا  لعالم  احلرك  سمس باويري بصدمي  ميت  أ سرتاليء )انءعي  امللية  ال   الخخرين من متاب يتينيامل يف ، أ مء أ يضء   اإ

د د   أ نه يُ مء دام  (يُلَحق به هذا التسجيل)أ و لحرك  لبتسجيل رمس القاويري ال يُستقعءض عنأ ن ميين ف (، وامليت  اليندي
ىل وأُشري وب . بوضوح نطءق امحلءي  املطل    عالم  احلرك .طليف مطءليء  ال لوان والعينء  أ جزا  اختيءسي  أ ن اإ
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(، امليت  المنسءوي وميت  أ سرتاليء وامليت  اليندي)انءعي  مللية  ال امتاب  من ويف ثالث  من أ صل مخس   .6
امليت  ال ملءين )انءعي  امللية  ال   الخخرين من متاب نييتيامل يف أ مء نيص لعالم  احلرك .  صفصوسة واحدة كو بصدمي ينبغي 

 صوس متعددة.بقصدمي ح سمَ يُ ف (، وميت  اليءابن

 .MPEG امللفء  نسق ن يصبالن تسجيل احلرك  )ميت  أ سرتاليء وامليت  اليندي(االك امليتيني الذل استقخدمو  .7

 احلرك :  وصف النيص لعالمالواج  بوفرهء يف الالرشوط القءلي  الردود ُذكر  يف و  .8

  ُالرمس القاويري،مع  تسقم 

  اف موضوع امحلءي  بوضوح وموضوعي يو، 

  الزمين تسلسلال و  ،تربي  القغيريا و  الكلك، ياف بغري  و، 

  ن وجد  )رمس القاويريليف اياف العنءرص املسءعدة و  ،(رشح للماطلحء  والرموز، اإ

  لكم . 100عن لكرام  العدد زيد يل حبيث يقوي عىل نص فصط، و 

لزامة  والاختيءسي ( اليت بُ  يينبغو  .9 الاوسة عقرب أ جزا  أ سءستي  من أ ن يقضمن نرش عالمء  احلرك  مجيع العنءرص )الإ
من متاب  امللية   واحد ميت  أ دسج، أ حد هذه العنءرصاحلرك  سجيل ت فهيء اكن يف احلءل  اليت لعالم . ول ي متثيل ال 

ىل قءعديُفيض  ء  سابط)هو امليت  اليندي( الانءعي   دساج من  العالم  القجءسي  بدل  نرش عند ييءان  الإليرتوني  ال ة اإ اإ
 نفسه. امللف

 : ستقصاءالايف سدودمه عىل  م أ عضء  فرق  العمل القعليصء  واملصرتحء  القءلي وقد   .10

الاءدس عن املفوضي   EC/2008/95سمق ذ بوجةه العالمء  القجءسي  نف   بُ انءعي  أ ن تاب  امللية  ال ملينبغي  (أ   )
عدادبعليق ح . واقرتُ 2019ال وسوبي  حبلول عءم   ،حىت ذكل احلني سءاملعي اإ

لزامة   عالمء  ابلإداسة الإليرتوني  لعالمء  احلرك  و اخلءص  ينبغي أ ل تيون القوصيء  و  (ب ) ، الوسءئط املقعددة اإ
متاني  تاب  امللية  ال بل ينبغي أ ن بُقءح مل  ،جزئيء   اعامتدا   هذه القوصيء  اعامتدانءعي  اإ

 نسءق،من ال   اثنوينوع يُعمتد ل أ  وىص هبء يف املعيءس و مُ نسءق أ ي أ  بوجه عءم ستقخدم ح أ ن تُ اقرتُ و  (ج )

 ،لييءان ادلويل ل قيءدل ال ، لغرض MPEG-4واحد، نسق ح استقخدام اقرتُ و  (د )

عمُ " املسرامة فئ ال أ وحضت فرق  العمل استقخدام كرام  (ه ) سوا  ، عىل وجه اخلاوص، ST.96" يف معيءس الوييو جم 
 .أ م ل عالمء  الوسءئط املقعددةأ مشلت 

 ]هنءي  املرفق والوثيص [
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