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 2021التارخي: فرباير 

 لعرض املوجز لربانمج معل جلنة املعايريا

 مقدمة

ايري فرق معل كام أ نشأ ت جلنة املع (./24/8CWSو /21/8CWS، هماهما املوصوفة أ دانه ووافقت علهيا )انظر الوثيقتني ةثامنة املعايري(، يف دورهتا الس تعرضت اللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنا

 . http://www.wipo.int/cws/en/taskforce/index.html: قامئة جبميع فرق العمل عىل موقع الويبو الإلكرتوين يف العنوان التايل مثّةو . للقيام هبذه املهام

و أ كرث؛ ويوجد مزيد من املعلومات عن صفحات الوييك ّفت به من هممة أ  عىل الرابط:  وللك فرقة معل منتدى اإلكرتوين خاص هبا )صفحة وييك( للقيام مبا ُكل

https://www3.wipo.int/confluence/display/cwstf/CWS+Task+Forces. 

 املهام النشطة للجنة املعايري

 .ةثامنالفامي ييل قامئة املهام النشطة للجنة املعايري بعد دورهتا 

  

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=523031
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=526333
http://www.wipo.int/cws/en/taskforce/index.html
https://www3.wipo.int/confluence/display/cwstf/CWS+Task+Forces
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 2021التارخي: فرباير 

 

رمق 

 املهمة

املرشف عىل  الوصف

 املهمة

 قرر اختاذهاالتدابري امل فرقة العمل

حتديد جمالت توحيد املقاييس املرتبطة بتبادل البياانت القابةل  18

للقراءة أ لياً عىل أ ساس املرشوعات اليت خططت لها هيئات مثل 

(، وماكتب العالمات IP5ماكتب امللكية الفكرية امخلسة )

(، ومنتدى ماكتب التصاممي الصناعية TM5التجارية امخلسة )
(، ISOملنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس )(، واID5امخلسة )

(، والهيئات ال خرى املشهورة IECواللجنة الكهروتقنية ادلولية )

 املعنية بوضع معايري الصناعة.

 املكتب ادلويل

 

بالغ عن التطورات املتصةل بتوحيد املقاييس  ن ينسق الإ ينبغي للمكتب ادلويل أ 

و تقدمي الاقرتاحات اإىل اللجنة املعنية مب ( حسب املعايري عايري الويبو )جلنةو/أ 

 الرضورة.

رصد اإدراج املعلومات عن دخول الطلبات ادلولية املنشورة بناء  23

عىل معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات وعدم دخولها، حسب 

قلميية( يف قواعد البياانت  احلال، يف املرحةل الوطنية )الإ

 املكتب ادلويل

 

تقرير لك س نتني عن التقدم احملرز يف املهمة اإىل يللمتس من املكتب ادلويل تقدمي  .1

 اجامتعات اللجنة.

قدم ، 2020س تثنائية يف عام الالظروف لنظرا و  .2 اإىل ادلورة التقرير املقبل س يل

 .2021ة للجنة يف عام سعاتال

عضاء اللجنة يف جمال  24 مجع التقارير التقنية الس نوية بشأ ن أ نشطة أ 

العالمات التجارية والتصاممي املعلومات املتعلقة ابلرباءات و 

الصناعية ونرشها )التقرير التقين الس نوي بشأ ن املعلومات 

 املكتب ادلويل

 

ن جيمع س نواي املعلومات  .1 اليت تعدها ماكتب امللكية ينبغي للمكتب ادلويل أ 

الصناعية بشأ ن أ نشطهتا يف جمال املعلومات املتعلقة ابلرباءات والعالمات 
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 2021التارخي: فرباير 

 

رمق 

 املهمة

املرشف عىل  الوصف

 املهمة

 قرر اختاذهاالتدابري امل فرقة العمل

املتعلقة ابلرباءات، والتقرير التقين الس نوي بشأ ن العالمات 

 التجارية، والتقرير التقين الس نوي بشأ ن التصاممي الصناعية(.

ن يعمل بعد ذكل عىل نرش التقارير التقنية  التجارية والتصاممي الصناعية وأ 

 الس نوية عىل موقع الوييك اخلاص ابلتقارير التقنية الس نوية.

ن جيمع اإحصاءا .2 ت عن التقارير التقنية الس نوية املقدمة وينبغي للمكتب ادلويل أ 

ن يقدهما مضن تقرير اإىل جلنة املعايري يف دورهتا الثامنة.  وأ 

ن مل  .3 وتلشجع ماكتب امللكية الفكرية عىل تقدمي البياانت اخلاصة مباكتهبا، حىت واإ

 تلقدم سوى رابط يلفيض اإىل ماكن وجود هذه البياانت عىل مواقعها الإلكرتونية.

ن يلعّد اقرتاحاً لتحسني التقارير التقنية الس نوية، وينبغي للمك .4 تب ادلويل أ 

ن تبدأ  املدخالت  التاسعةويقّدمه اإىل لدلورة  للجنة املعايري. كام ينبغي أ 

هداف التقارير التقنية الس نوية مث الانتقال اإىل التعديالت عىل  ابس تعراض أ 

 الاس تبيان متاش يا مع ال هداف احملّدثة.

 املكتب ادلويل.  ملعايري الويبومراجعة متواصةل 33

 

ن  تعترب مراجعة املعايري نشاطا مس مترا. ومن أ جل ترسيع املراجعة، ميكن لل مانة أ 

ن تقدم  و أ  حتيل طلبات مراجعة املعايري مبارشة اإىل املرشف عىل فرقة معل قامئة أ 

خرية، لتنظر فيه يف دورهتا املقبةل. ويف احلاةل ال  املعايري نة اإىل جلالطلب مس بقا 

ن تصادق عىل املعايري لجنة لوز جي و أ  س تحدث هممة جديدة تاملراجعة املطلوبة أ 
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 2021التارخي: فرباير 

 

رمق 

 املهمة

املرشف عىل  الوصف

 املهمة

 قرر اختاذهاالتدابري امل فرقة العمل

و فرقة معل ل جراء أ خر أ  املعايري يف دورهتا تراه مناس با. وس تخطر ال مانة جلنة أ ي اإ

حاةل املقبةل  ذا اكن من الرضوري اإ بأ ي طلب مراجعة حيال مبارشة اإىل فرقة معل. واإ

ن تبارش لفرقة ميكن لاإىل فرقة معل، ف  طلب ملراجعة معيار مبارشة يف علهيا العمل أ 

ولوايت  ل فس يحيل املرشف عىل الفرقة . ىخر ال   الهعامأ  أ ي وقت حسب أ  واإ

والفقرة  CWS/1/9الطلب اإىل اللجنة لتنظر فيه يف دورهتا املقبةل. )انظر الوثيقة 
 (.CWS/1/10من الوثيقة  53

 املكتب ادلويل .ST.3مراجعة متواصةل ملعيار الويبو  33/3

 

نشاطا مس مترا. ومن أ جل ترسيع املراجعة،  ST.3تعترب مراجعة معيار الويبو  .1

جراء احملدد اذلي اعمتده الفريق العامل املعين  ن يتبع الإ ينبغي للمكتب ادلويل أ 

من الوثيقة  35ابملعايري والواثئق يف اجامتعه احلادي عرش. )انظر الفقرة 

SCIT/SDWG/11/14.) 

فرقة العمل  املكتب ادلويل .ST.36ن مراجعة وحتديث متواصلني ملعيار الويبو ضام 38

املعنية 

ابملعيار 

ST.36 

 تتسم املهمة بطابعها املتواصل. .1

وس يخطر املرشف عىل فرقة العمل اللجنة يف دورهتا املقبةل بأ ي مراجعة ملعيار  .2

( أ دانه(.4تعمتدها فرقة العمل. )انظر الفقرة  ST.36الويبو   )أ 
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 2021التارخي: فرباير 

 

رمق 

 املهمة

املرشف عىل  الوصف

 املهمة

 قرر اختاذهاالتدابري امل فرقة العمل

جراء املراجعات والتحديثات الرضورية ملعيار الويبو  39 املكتب ادلويل  .ST.66اإ

ابلتعاون مع 

مكتب الاحتاد 

ال ورويب 
للملكية الفكرية 

(EUIPO) 

فرقة العمل 

املعنية 

ابملعيار 

ST.66 

 (.CWS/6/34من الوثيقة  191تتسم املهمة بطابعها املتواصل )انظر الفقرة  .1

ة العمل اللجنة يف دورهتا املقبةل بأ ي مراجعة ملعيار وس يخطر املرشف عىل فرق .2

( أ دانه(.4تعمتدها فرقة العمل )انظر الفقرة  ST.66الويبو   )أ 

فرقة معل  املكتب ادلويل .ST.96ضامن املراجعات والتحديثات الرضورية ملعيار الويبو 41

XML4IP 

من الوثيقة  191تتسم املهمة بطابعها املتواصل )انظر الفقرة  .1

CWS/6/34.) 

عن طريق مقارنهتا مبكوانت  ST.96وستس تعرض فرقة العمل عنارص املعيار  .2

 ST.66و ST.36ال قدم: أ ي املعايري  XMLاملقابةل ملعايري  XMLلغة 

ن تكون اإلزامية. ST.96، من أ جل حتديد عنارص املعيار ST.86و  اليت ينبغي أ 

بقاء مكوان .3 ن اكن ينبغي اإ ملعيار  XMLت خمطط وس تقّرر فرقة العمل بشأ ن ما اإ

و يف معيار  ST.96موجودة يف املعيار  ST.96معني يشري اإىل املعيار  أ 

 للجنة املعايري عن قراراهتا قبةل، وستبلغ ادلورة املST.37خمصص، مثل املعيار 
 .XMLومعايري الويبو ال خرى اليت تس تخدم لغة  ST.96والتغيريات يف املعيار 
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 2021التارخي: فرباير 

 

رمق 

 املهمة

املرشف عىل  الوصف

 املهمة

 قرر اختاذهاالتدابري امل فرقة العمل

نرتنت  اً اقرتاحفرقة العمل جهز وس تل  .4 اذلين  اخلارجينيللمطورين ملنصة عرب الإ

تعليقات مبارشة بشأ ن معايري الويبو  واقدميك ييعملون مع ماكتب امللكية الفكرية 
 ذات الصةل.

لس تضافة س بل التنفيذ  مس تودع مركزيعىل اإنشاء املكتب ادلويل عمل وس ي .5

 .ST.96اخلاصة بلك مكتب معين للمعيار 

يف  XML4IPتظام اجامتعات شهرية لفرقة معل وس يعقد املكتب ادلويل ابن .6

 الوقت والتارخي الذلين تتفق علهيام ال عضاء.

ة بأ ي سعاتيف دورهتا الاملعايري  جلنةوس يخطر املرشف عىل فرقة العمل  .7

 تعمتدها فرقة العمل. ST.96ملعيار الويبو  اتمراجع

جراء املراجعات والتحديثات الرضورية ملعيار الويبو  42 فرقة العمل  املكتب ادلويل .ST.86اإ

املعنية 

ابملعيار 
ST.86 

 (.CWS/6/34من الوثيقة  191تتسم املهمة بطابعها املتواصل )انظر الفقرة  .1

وس يخطر املرشف عىل فرقة العمل اللجنة يف دورهتا املقبةل بأ ي مراجعة ملعيار  .2

 تعمتدها فرقة العمل. ST.86الويبو 
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 2021التارخي: فرباير 

 

رمق 

 املهمة

املرشف عىل  الوصف

 املهمة

 قرر اختاذهاالتدابري امل فرقة العمل

اكتب امللكية الصناعية فامي خيص اإعداد مبادئ توجهيية لتنفّذها م 43

ترقمي الفقرات والفقرات الطويةل وعرض واثئق الرباءات بشلك 

 منسق.

مكتب 

الولايت 

املتحدة 

للرباءات 
والعالمات 

رية التجا

(USPTO) 

 

 عللّقت هذه املهمة.

دمع املكتب ادلويل عن طريق توفري متطلبات املس تخدمني  44

ويب للصياغة والتثبت وفقا للمعيار وتعليقاهتم بشأ ن الربانمج احلاس

ST.26 ؛ ودمع املكتب ادلويل يف املراجعة الالحقة للتعلاميت

عداد املراجعات  الإدارية ملعاهدة التعاون بشأ ن الرباءات؛ واإ
 بناء عىل طلب اللجنة. ST.26الالزمة ملعيار الويبو 

املكتب 

ال ورويب 

للرباءات 

(EPO) 

فرقة العمل 

املعنية 

بقوامئ 

 لسلالتس

 . ST.26س تعد فرقة العمل املراجعات الالزمة ملعيار الويبو  .1

 ST.26نتقال اإىل معيار الويبو الا خطط تنفيذمجع املكتب ادلويل  لصواوس ي .2

 املاكتب.من 

س يواصل املكتب ادلويل مجع املالحظات من ماكتب امللكية الفكرية و  .3

داة تسلسل الويبو. نواملس تخدمني ع  أ 

كتب ادلويل يف املراجعة الالحقة للتعلاميت الإدارية وس تدمع فرقة العمل امل .4

 .ملعاهدة التعاون بشأ ن الرباءات
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 2021التارخي: فرباير 

 

رمق 

 املهمة

املرشف عىل  الوصف

 املهمة

 قرر اختاذهاالتدابري امل فرقة العمل

س يوفر املكتب ادلويل التدريب ملاكتب امللكية الفكرية دلمع انتقالها اإىل و  .5

 .ST.26اس تخدام املعيار 

 ST.27 الويبو يرياعوالتحديثات الالزمة مل اتملراجعضامن ا 47

عداد ؛ و ST.61و ST.87و ساعد يف اس تخدام تكل تواد دامعة ماإ
حتليل اإماكنية دمج املعايري و املعايري يف جممتع امللكية الفكرية؛ 

 XML4IPودمع فرقة معل  ؛ST.61و ST.87و ST.27الثالثة 

 بياانت أ حداث الوضع القانوين.ل XMLلتطوير مكوانت 

فرقة العمل  املكتب ادلويل

املعنية 
ابلوضع 

القانوين 

وفرقة معل 

XML4IP 

س تلعّد فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين اقرتاحاً بأ ي مراجعة رضورية لقامئة  .1

رشادية بشأ ن بياانت الوضع القانوين للرباءات يف  و الوثيقة الإ ال حداث املفّصةل أ 
 .ST.87، والتصاممي الصناعية يف معيار الويبو ST.27معيار الويبو 

اإماكنية دمج معايري الوضع القانوين ين فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوس تحلل و  .2

 .ST.61و ST.87و ST.27الثالثة 

س تعمل فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين عىل اقرتاح لس تخدام الرموز و  .3

 .للجنة قبةلامل ةورادليف لتقدمه  ST.27اخملصصة يف معيار الويبو 

ساته تقيمي ممار ل ماكتب امللكية الفكريةلك مكتب من س تدعو ال مانة و  .4

نظمته املعلوماتية فامي يتصل مبعيار الويبو  ، وتقدمي خطة التنفيذ ST.61املؤسس ية وأ 

 .وجدول اخلرائط اخلاصني به
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 2021التارخي: فرباير 

 

رمق 

 املهمة

املرشف عىل  الوصف

 املهمة

 قرر اختاذهاالتدابري امل فرقة العمل

و  49 اإعداد توصية بشأ ن الإدارة الإلكرتونية لعالمات احلركة أ 

 الوسائط املتعددة لتلعمتد معياراً من معايري الويبو.

فرقة العمل  املكتب ادلويل

املعنية 

حيد بتو 

العالمات 
 التجارية

و  برانمج العمل حذفها من من املقرر و . ادلورة الثامنة للجنة املعايريهذه املهمة  تفقأ 

 .يف ذكل النظراللجنة  ، ما مل تعدادلورة التاسعة للجنة املعايري يف

ضامن احلفظ والتحديث الالزمني لدلراسات الاس تقصائية  50

بشأ ن املعلومات والواثئق  من دليل الويبو 7املنشورة يف اجلزء 

 املتعلقة ابمللكية الصناعية.

فرقة العمل  املكتب ادلويل

املعنية 

 7ابجلزء 

بشأ ن نفاذ امجلهور اإىل  تنيالاس تقصائي تنيادلراس س ينرش املكتب ادلويل نتاجئ  .1

من  7يف اجلزء  الامنذج ثالثية ال بعادو والصور ( 1اجلزء ) معلومات الرباءات

 دليل الويبو.

ماكتب يف رتقمي الس يقوم املكتب ادلويل بتحديث املعلومات اخلاصة بأ نظمة و  .2

ضافة من دليل الويبو 7.2.2يف اجلزء  امللكية الفكرية الواردة البياانت ، وذكل ابإ

 .2020يف عام  تمجعاليت 

من دليل الويبو، لعرضه يف  7.1س تعد فرقة العمل اس تبيااًن لتحديث اجلزء و  .3

 املعايري. ادلورة التاسعة للجنة
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 2021التارخي: فرباير 

 

رمق 

 املهمة

املرشف عىل  الوصف

 املهمة

 قرر اختاذهاالتدابري امل فرقة العمل

س يدعو املكتب ادلويل املاكتب اإىل مراجعة ردودها عىل ادلراسة و  .4

ذا لزم ال مربشأ ن الاس تقصائية  ، اس تخدام معايري الويبو، وحتديث معلوماهتا اإ
و عند صدور صيغة جديدة  مبا يف ذكل: حيامن تنفذ معياراً من معايري الويبو، أ 

و عندما تدخل عىل نظمة تكنولوجيا املعلومات  ملعيار من معايري الويبو، أ  أ 

ن تؤثر عىل تنفيذها ملعايري الويبو.  اخلاصة هبا تغيريات كبرية من شأ هنا أ 

قّدم تقرير مرحيل اإىل ادلورة  .5  للّجنة يك تنظر فيه. التاسعةوس يل

جراء املراجعات والتحديثات الالزمة عىل املعيار  51 التأ كد من اإ

ST.37. 

املكتب 

ال ورويب 

 للرباءات

لعمل فرقة ا

املعنية 

مبلف 

 الإدارة

 (.CWS/6/34من الوثيقة  191تتسم املهمة بطابعها املتواصل )انظر الفقرة  .1

وس تواصل ال مانة نرش معلومات حمّدثة بشأ ن ملفات الإدارة اليت قدمهتا  .2

 املاكتب عرب بوابة ملفات الإدارة عىل موقع الويبو الإلكرتوين.
توافق مع الاقرتاح املقدم مبا ي ST.37العمل تنقيحات للمعيار  قةقرتح فر تس و  .3

من فرقة العمل املعنية ابحلد ال دىن من الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة 

  للجنة املعايري.قبةل ادلورة امليفالرباءات 
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الإدارة  لفاخلاصة مب اس تدعو ال مانة ماكتب امللكية الفكرية لتحديث معلوماهتو  .4

 حتديثات ميتقدلالتارخي احملّدد وهو  ،مارس 1اترخي ها يف لتوفري  2021يف فرباير 

 .س نوية عىل ملف الإدارة

نظمة النفاذ اإىل  52 جراء دراسة اس تقصائية عن حمتوى ووظائف أ  اإ

معلومات الرباءات اليت تتيحها ماكتب امللكية الصناعية للجمهور، 

فضال عن اخلطط املس تقبلية فامي خيص ممارساهتا املتعلقة ابلنرش؛ 

عداد توص نظمة النفاذ اإىل معلومات الرباءات اليت واإ يات بشأ ن أ 
 تتيحها ماكتب امللكية الصناعية للجمهور.

فرقة العمل  املكتب ادلويل

املعنية بنفاذ 

امجلهور اإىل 

معلومات 
الرباءات 

(PAPI) 

جراء اجلزء  .1 من الاس تبيان بشأ ن النفاذ اإىل املعلومات  2س تجري ال مانة اإ

رباءات وس تحيل تقريراً عن نتاجئه اإىل ادلورة العلنية الواردة يف س ندات ال

 ة.سعاتال

( للمؤرشات XMLتطوير عنارص خمطط لغة الرتمزي املوسعة ) 53

 اجلغرافية.

فرقة معل  املكتب ادلويل

XML4IP 

و  برانمج العمل حذفها من من املقرر و . ادلورة الثامنة للجنة املعايريهذه املهمة  تفقأ 

 .يف ذكل النظراللجنة  ، ما مل تعدعايريادلورة التاسعة للجنة امل يف

الاعزتام بوضع معيار للويبو يساعد ماكتب امللكية الصناعية عىل  55

عداد  حتسني" اجلودة يف املنبع" فامي يتعلق بأ سامء املودعني؛ واإ

جراءات املس تقبلية الرامية اإىل توحيد أ سامء املودعني  مقرتح ابلإ

املكتب 

الكوري 

للملكية الفكرية 

فرقة العمل 

املعنية 

ني دلمع توحيد عدو س تعد فرقة العمل التوصيات املقرتحة بشأ ن جودة بياانت امل

 .أ سامء املودعني يف ادلورة القادمة للجنة املعايري
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عىل اللجنة املعنية مبعايري يف واثئق امللكية الصناعية وعرضه 

 الويبو للنظر فيه.

 

(KIPO) 

 واملكتب ادلويل

بتوحيد 

 ال سامء(

ضامن اإدخال التعديالت والتحديثات الالزمة عىل معيار الويبو  56

ST.90 ؛ ودمع املكتب ادلويل يف تطوير فهرس موحد يضم

واهجات برجمة التطبيقات اليت تتيحها املاكتب؛ ودمع املكتب 

 .ST.90ادلويل يف تعزيز وتنفيذ معيار الويبو 

املكتب الكندي 

للملكية الفكرية 

(CIPOو ) 

ة مكتب اململك

املتحدة للملكية 

الفكرية 
(UKIPO) 

فرقة العمل 

املعنية 

بواهجة 

 اتالتطبيق

 الربجمية

س تقرتح فرقة العمل املعنية بواهجة التطبيقات الربجمية أ ي مراجعات وحتديثات  .1

 ادلورة املقبةل للجنة املعايري.عىل  ST.90ملعيار الويبو 

نشئ املكتب ادلويل منتدًى اإلكرتونياً لبذل هجود  .2 وسع نطاقا بني وس يل تعاونية أ 

ملنشأ ة حديثا واملطورين العاملني افرقة العمل املعنية بواهجة التطبيقات الربجمية 
 يف تطوير واهجات التطبيق الربجمية للوصول اإىل موارد امللكية الفكرية.

وس يعمل املكتب ادلويل عىل تنفيذ معيار واهجة التطبيق الربجمية اجلديدة يف  .3

وس يدعو ماكتب امللكية الصناعية اإىل املشاركة يف اختبار منتجاته وخدماته، 

 ( عند تنفيذها.CASEواهجة برجمة التطبيقات الربجمية اجلديدة لنظام )

نشئ املكتب ادلويل فهرسو  .4 عىل موقع الويب للويبو لواهجات  اً موحد اً س يل

 اً ير قدم تقر س يو  ،اً خارجي اليت تقدهما ماكتب امللكية الفكريةالربجمية التطبيقات 

 القادمة. ةورادلعن التقدم احملرز يف 
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57 
 .ST.88ضامن املراجعات والتحديثات الالزمة ملعيار الويبو 

مكتب أ سرتاليا 

للملكية الفكرية 

 واملكتب ادلويل

فرقة العمل 

املعنية 

بتصاوير 

 التصاممي

ر املعيايف  SVGق نسا ملعاجلة ممي اقرتاحاالتص صاويرعنية بتس تقدم فرقة العمل امل

ST.88، .واملراجعات ال خرى املطلوبة يف ادلورة التاسعة للجنة املعايري 

اإعداد مقرتح خريطة طريق لتطوير معايري الويبو مس تقبال، مبا يف  58

نتاج املعلومات  ذكل توصيات الس ياسة هبدف زايدة فعالية اإ
دارهتا واس تخداهما  والبياانت املتعلقة ابمللكية الفكرية وتقامسها واإ

بل ماكتب امللكية الفكرية وال طراف املعنية ال خرى، وتنفيذ من ق

 ال نشطة التالية:

املشار اإلهيا يف  1اس تعراض التوصيات الواردة يف اجملموعة  "1"

، ابلتعاون مع فرق معل جلنة CWS/6/3مرفق الوثيقة 

 املعايري املعنية ال خرى؛

 3واجملموعة  2واس تعراض التوصيات الواردة يف اجملموعة  "2"

 ؛CWS/6/3شار اإلهيا يف مرفق الوثيقة امل

فرقة العمل  املكتب ادلويل

املعنية 
ابسرتاتيجية 

تكنولوجيا 

املعلومات 

 للمعايري

ولوايت العمل فامي يتعلق بتوصيات  .1 التنس يق مع فرق العمل املوجودة بشأ ن أ 

 .1اجملموعة 

عداد خارطة طريق اسرتاتيجية للمهمة اجلديدة من أ جل ادلو  .2 للجنة  التاسعةورة اإ

ولوايت بنود العمل اخلاصة ابل ربعني توصية الواردة  املعايري؛ مبا يف ذكل حتديد أ 
 .CWS/6/3يف مرفق الوثيقة 

س تدعو ال مانة ماكتب امللكية الفكرية للمشاركة يف اس تطالع لتحديد و  .3

ولوايت التوصيات ال ربعني.  أ 
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وتصنيف التوصيات حبسب ال ولوية واقرتاح جدول زمين  "3"

 لتنفيذها؛

ثر التكنولوجيات اجلديدة عىل اإدارة امللكية  "4" واس تكشاف أ 

الفكرية وبياانهتا يف ضوء املواءمة والتعاون. ومجع معلومات 

عداد  حول متطلبات ماكتب امللكية الصناعية والزابئن؛ واإ
 صيات بشأ ن التصاوير املرئية الإلكرتونية للتصاممي.تو 

الكتل يف اس تكشاف اإماكنية اس تخدام تكنولوجيا سلسةل  59

معليات توفري امحلاية مبوجب حقوق امللكية الفكرية، ومعاجلة 

 املعلومات املتعلقة بعنارص امللكية الفكرية واس تخداهما؛

ومجع معلومات عن التطورات اليت شهدهتا ماكتب امللكية 

الفكرية فامي يتعلق ابس تخدام سلسةل الكتل وجتربهتا، وتقيمي معايري 

ماكنية الصناعة احلالية بشأ ن  سلسةل الكتل، والنظر يف جدواها واإ
 بيقها يف ماكتب امللكية الفكرية؛تط

ووضع مناذج مرجعية لس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل يف 

جمال امللكية الفكرية، مبا يف ذكل وضع مبادئ توجهيية وممارسات 

مكتب امللكية 

الفكرية 

ال سرتايل 

وادلائرة 

الاحتادية 

الروس ية 
 للملكية الفكرية

(Rospatent) 

فرقة العمل 

املعنية 

بسالسل 

 الكتل

قرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ املهمة ليك تنظر فيه اللجنة يف دورهتا س يعرض ت .1

 .التاسعة

عد ب سالسل الكتلعن  نيةاإلكرتونية اثخيطط املكتب ادلويل لتنظمي ندوة  .2

 .ورقة العمل اخلاصة ابس تخدامات سالسل الكتل اس تكامل جتهزي
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طار يدمع التعاون واملشاريع  مشرتكة، واس تخدام مصطلحات اكإ

 ة املفهوم؛املشرتكة ويثبت حص

عداد اقرتاح ملعيار جديد للويبو يدمع التطبيق احملمتل لتكنولوجيا  واإ

يكولويج للملكية الفكرية. طار النظام الإ  سلسةل الكتل يف اإ

 يف حتديد اإعداد مقرتح بشأ ن رموز نظام ال رقام املتفق علهيا دولياً  60

البياانت )رموز ال رقام( فامي يتعلق ابلعالمات اللفظية والعالمات 

(، وبشأ ن الرمز اذلي ميكن 551التصويرية، وبشأ ن جتزئة الرمز )
 ختصيصه للعالمات امللجمَّعة.

فرقة العمل  املكتب ادلويل

املعنية 

بتوحيد 
العالمات 

 التجارية

بقاء عىل الرمز  توصية بشأ ن ما اإذا اكن فرقة العملس تعّد  من نظام  551حيب الإ

( للعالمات INIDال رقام املتفق علهيا دولياً يف حتديد البياانت الببليوغرافية )

و جتزئته يف معيار الويبو  امجلاعية وعالمات التصديق وعالمات الضامن، عىل حاهل أ 
ST.60 ، لجنة املعايريل املقبةل ةورا ادلهيفلتنظر. 

أ ن الامنذج والصور الرمقية ثالثية ال بعاد، مبا يف اقرتاح توصيات بش 61

ذكل طرق البحث عن الامنذج ثالثية ال بعاد والصور ثالثية 

 ال بعاد.

ادلائرة الاحتادية 

الروس ية 

 للملكية الفكرية

(Rospatent) 

فرقة العمل 

املعنية 

ابلامنذج 

والصور 

الثالثة 
 ال بعاد

مبا  امنذج والصور الرمقية ثالثية ال بعادبشأ ن اللتوصيات  افرقة العمل اقرتاحعد س ت

 نظر فهيا ادلورة التاسعة للجنة املعايري.تلعهنا، يف ذكل طرق البحث 
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 ST.10و ST.8و ST.6اس تعراض معايري الويبو التالية:  62

، ST.81و ST.63و ST.18و ST.17و ST.15و ST.11و

 من دليل الويبو، ل غراض النرش الإلكرتوين لواثئق 6واجلزء 

امللكية الفكرية؛ واقرتاح تعديالت عىل تكل املعايري واملواد عند 
 الاقتضاء

مكتب 

الولايت 

املتحدة 

للرباءات 
والعالمات 

التجارية 

(USPTO) 

فرقة العمل 

املعنية 

ابلتحول 

 الرمقي

 ST.11و ST.10و ST.8و ST.6معايري الويبو التالية:  عرض تقرير عن .1

اقرتاح بشأ ن أ ي تقدين ، و ST.81و ST.63و ST.18و ST.17و ST.15و

 نظر فهيا ادلورة التاسعة للجنة املعايري.تتنقيحات رضورية ل

توصيات املتعلقة ابحلد ال دىن من حمتوايت مواقع بشأ ن التنقيحات ح ااقرت و  .2

 من دليل الويبو. 6امللكية الفكرية يف اجلزء 

و التصويرات املرئية( للبياانت بنس 63 ق تطوير التصوير املريئ )أ 

XML استناداً اإىل معايري الويبو املرتبطة بنسق ،XML  للنرش

 الإلكرتوين.

مكتب 

الولايت 

املتحدة 

للرباءات 
والعالمات 

التجارية 

(USPTO) 

فرقة العمل 

املعنية 

ابلتحول 

 الرمقي

عرض تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ املهمة ليك تنظر فيه اللجنة يف دورهتا 

 .التاسعة
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 املهمة

 قرر اختاذهاالتدابري امل فرقة العمل

رتاح بشأ ن التوصيات اخلاصة مبوارد نسق ترقمي عنارص اإعداد اق 64

، يك ST.96( اليت تتوافق مع املعيار JSONجافاسكريبت )

يداع املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية  يس تخدم النسق لإ

و تبادلها. و نرشها و/أ   ومعاجلهتا و/أ 

فرقة معل  املكتب ادلويل

XML4IP 

( ليك JSONللمعيار اجلديد اخلاص بنسق)س تلعّد فرقة العمل اقرتاحاً هنائياً  .1

 .لتاسعةاتنظر فيه اللجنة يف دورهتا 

وس يدعو املكتب ادلويل ماكتب امللكية الفكرية اإىل التعليق عىل املرشوع  .1

(، واملشاركة يف املناقشات، واختبار خمطط JSONالعميل ملواصفات)

(JSON.وتقدمي تعليقات اإىل فرقة العمل ،) 

 ]هناية الوثيقة[


