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  عايري الويبواللجنة املعنية مب
 

  الثانيةالدورة 
 2012مايو  4 إىل  أبريل30جنيف، من 

 
 

  النظر يف قائمة مهام اللجنة املعنية مبعايري الويبو
  األمانةمن إعدادثويقة 

هام أعدت األمانة قامئة جديدة معدةل  .1 بو لتنظر فهيا ملاب ية مبعايري الو نة ا يا ن نة(ملعللج سعيا إىل حتديث وذكل ) للجا
نةبرانمج معل توبرللج ا نعقدة يف أ يه من اتفاقات يف دورهتا األوىل ا ك عىل أساس ما توصلت إ مل انظر . (2010 ل

تني  .CWS/1/10 Prov).و CWS/1/9 ثيقالو

ية  .2 تا تضمن املرفق املعلومات ا لو ل رشف علهيا: مة عىل حدة لك همحولي ها وا ملو تدابري /صف رشف عىل فرقة العمل وا لا مل
نة وتوافق علهياوالااملقرر اختاذها واملالحظات  نظر فهيا ا للجقرتاحات   .حسب احلال ،لت

هام  .3 تاج إىل واردة يف املالملواجلدير ابذلكر أن املعلومات حول بعض ا التفاقات اليت اب ألخذلوحتديث مراجعة حترفق قد 
يةق ثا نة يف دورهتا ا توصل إلهيا ا ند  ل للج  .ت

بو مدعوة إىل  .4 ية مبعايري الو نة ا يإن ا ن ملعللج
هام الواردة يف مرفق هذه الويقة  نظر يف قامئة ا ثا ملل

يغهتا  يةصواملوافقة عىل   إلدراهجا يف ئالهنا
 .معلها برانمج

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
بو ية مبعايري الو نة ا يقامئة همام ا ن  ملعللج

همة رمق  15 ملا
 :الوصف

سخ املصدقة، والدراسة انعاكسات اإليداع اإللكرتوين  ّعىل إصدار املاكتب  تخدمة ألغراض  للن ملسـسـامي تكل ا
 .األولوية

بو  ية مبعايري الو نة ا يوافقت ا ن نة(ملعللج توبر) للجا نعقدة يف أ كيف دورهتا األوىل ا همة رمقعىل  2010 مل بار ا ملا ية 15 عت منهت 
ها من قامئة هماهما  .فوحذ

 )CWS/1/10 Prov. ث من الويقة52  والفقرةCWS/1/9 ثانظر الويقة(

همة رمق هور  هذا آخر  يه،  للمو ظ ف نة15 عل  .للج عىل قامئة همام ا

همة رمق  17 ملا
 :الوصف

ية  ياانت اإللكرتو تعلقة مبعايري معاجلة ا شطة اجلارية ا ناأل ب مل هالن لوباد  .ت

توبر نعقدة يف أ نة يف دورهتا األوىل ا كوافقت ا مل همة عىل 2010 للج  .ملوقف هذه ا
 )CWS/1/10 Prov. ث من الويقة52  والفقرةCWS/1/9 ثانظر الويقة(

همة رمق هور  هذا آخر  يه،  للمو ظ ف نة17 عل  .للج عىل قامئة همام ا

همة رمق  18 ملا
 :الوصف .1

يس املر يد املقا تحتديد جماالت تو ي ها ح رشوعات اليت خططت  يا عىل أساس ا ياانت القابةل للقراءة آ بادل ا لبطة  ملت ل لب ب
ثالث ثل املاكتب ا لئات  مي يس وةه يد املقا تو نظمة ادلوية  يا ح ل ل ية ادلويةو (ISO) مل هرو نة ا لا ن تقللج ئات ) IEC (لك لهيوا

ناعة ية بوضع معايري ا هورة ا لصاألخرى ا ملعن  .ملش

همة .2 رشف عىل ا ملا رشف عىل /مل  :فرقة العململا
همة رشفا عىل ا تب ادلويل  ملعني ا مملك ُ. 

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا

سق  تب ادلويل أن  ينبغي  للمك يس وين يد املقا تو تصةل  تطورات ا ياإلبالغ عن ا ح ب مل نة /ل للجأو تقدمي الاقرتاحات إىل ا
سب الرضورة بو  ية مبعايري الو حا ي  .ملعن

 :املالحظات .4
ها اإلعال همة بطا بعسم هذه ا مل شطهتاتت مترار أ نيم واب  .سـ

 )CWS/1/10 Prov. ث من الويقة52  والفقرةCWS/1/9 ثالويقةانظر (
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همة رمق  19 ملا
 :الوصف

تلطة تعلق بإاتحة واثئق الرباءات عىل دعامئ  بو  يار للو خمبلورة  ي  .ممع

توبر نعقدة يف أ نة يف دورهتا األوىل ا كوافقت ا مل همةوقف هذه  عىل 2010 للج  .ملا
 )CWS/1/10 Prov. ث من الويقة52  والفقرةCWS/1/9 ثالويقةانظر (

همة رمق هور  هذا آخر  يه،  للمو ظ ف نة19 عل  .للج عىل قامئة همام ا

همة رمق  20 ملا
 :الوصف .1

تعلقة  شة القضااي ا ملنا ق تجارية كام هو م رش اإللكرتوين يف جمال العالمات ا ية وإدارة األلوان وا ساق الصور الر لبأ مق لنن
 .، وإعداد اقرتاح فامي بعدSCIT/SDWG/11/9 ث الويقة من5 مذكور يف الفقرة

همة .2 رشف عىل ا ملا رشف عىل فرقة العمل/مل  :ملا
ية  تب الكوري  تجارية، أي ا ية مبعايري العالمات ا رشف عىل فرقة العمل ا همة هو ا رشف عىل ا للملكا ملك لمل ملعن مل مل

 .الفكرية

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا

ية مبعا نتقدم فرقة العمل ا رش ملعسـ ية وإدارة األلوان وا ساق الصور الر شأن أ تجارية اقرتاحا  لنيري العالمات ا مق ن ب ل
يةSCIT/SDWG/11/9 ث من الويقة5 اإللكرتوين كام هو مذكور يف الفقرة ثا نة يف دورهتا ا يه ا نظر  ن  ل للج فت  .ل

 :املالحظات .4
نع يف دورته الفريق العامل املعين ابملعايري والواثئققرر  )أ( نايرملالرابعة ا بغي إيالء مزيد من 2004 يقدة يف  ين أنه 

تجارية واتفق عىل قامئة تضم يد معلومات العالمات ا تو لالاهامتم  ندا13 حل تجارية وضعهتا فرقة اعايري مل ب  للعالمات ا
تجارية ية مبعايري العالمات ا لالعمل ا يارياملذكورالفريق العامل واتفق . ملعن ن، هام مع عىل إعطاء األولوية األوىل لوضع 

يان بو احلا ليارا الو ي رش األخرى أو . ST.67 وST.66 مع تحداهثاعوفامي خيص مراجعة املعايري األحد   يف حال سـا
همة رمق تكامل ا يق هذا العمل إىل حني ا نة يف دورهتا األوىل  ملالرضورة، قررت ا سـ تعل  .20 للج

ثاين ؛ واملCWS/1/10 Prov. ث من الويقة52  والفقرةCWS/1/9 ثالويقةانظر ( لرفق ا
 )SCIT/SDWG/4/14 ث من الويقة44  إىل34 ؛ والفقرات منSCIT/SDWG/4/4 ثللويقة

تفرقة، نظر  )ب( بات  نا مويف  يع الفريق العامل املعين ابملعايري والواثئقسـم شة تو نا تحداث هممة جديدة  سـ يف ا ق مل سـ
بو يار الو ينطاق  تعلقة ST.67 مع يات ا تو شمل ا مل  ص ل يةابلصورلي تصةل بواثئق الرباءات لشمسـ والصور ا مل والرسومات ا

ية نا عوالرسوم والامنذج ا تكامل . لص همة إىل حني ا تحداث تكل ا يل قرار ا سـولطاملا اكن الفريق موافقا عىل تأ ملسـ ج
بة من أشغال فرقة العمل  تفادة من املعارف واخلربات ا تجارية من أجل الا تعلقة ابلعالمات ا يات ا تو سـا سـ ل مل ص ملكتل

ية مبعايري تجاريةملعنا شأن الرباءاتلويف إطار اجامتع اإلدارات ادلوية مل. ل العالمات ا تعاون  بعاهدة ا  والفريق العامل ل
بات  تخدام الرسومات والصور امللونة يف ا ثفة حول إماكية ا شات  نا يا  لطلاملعين ابملعاهدة املذكورة، جترى حا سـ ن ق مكل م

تعاونووافق الفريق العامل املعين مب. لادلوية شأن الرباءاتلعاهدة ا نعقدة يف يويوب  ثة ا ثا ن يف دورته ا مل ل  عىل 2010 ل
توى عىل تكل  بات دوية  سامح بإيداع  ند ا ية والقانوية اليت قد تطرح  ية حول القضااي ا حتإجراء دراسة إضا ل طل ل ع ن ُن لتق ف

سأةل الرسومات رش لإلدا. ملومعاجلهتا، وذكل من أجل إحراز تقدم يف هذه ا تاسع  عوأكد الاجامتع ا لرات ادلوية ل
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شأن الرباءاتمل تعاون  بعاهدة ا يه من ل نطوي  يف وما  به من وقت وتاك ية هذا العمل وأقر مبا  عل عىل أ ل تطل سيمه سي
 . نقضااي قانوية

 من 65 إىل 63 ؛ والفقرات منSCIT/SDWG/11/14ث من الويقة 64 و63 انظر الفقرتني(
 من 38 ؛ والفقرةSCIT/SDWG/8/14 ث من الويقة73 ؛ والفقرةSCIT/SDWG/10/12 ثالويقة
 من 36 ؛ والفقرةPCT/WG/3/14 Rev ث من الويقة197 ؛ والفقرةSCIT/SDWG/4/14 ثالويقة
 .)PCT/WG/1/16 ث من الويقة71 ؛ والفقرةPCT/MIA/19/9 ث؛ والويقةPCT/MIA/19/13 ثالويقة

تحدا )ج( شأن ثسـوفامي خيص ا يات  ب هممة إلعداد تو ية والرالصورص تعلقة بواثئق لشمسـ والصور ا ملسومات ا
شار إلهيا يف الفقرة ية ا نا ملالرباءات والرسوم والامنذج ا ع نة يف دورهتا األوىل ) ج(4 لص يلللجأعاله، قررت ا  اختاذ جتأ

همة رمق تكامل ا ملهذا القرار إىل حني ا بغي رصد معل الفريق العامل املعين مب. 20 سـ تظار ذكل،  ينويف ا تعاون ن لعاهدة ا
 .يف هذا الصدد بشأن الرباءات

 )CWS/1/10 Prov. ث من الويقة52  والفقرةCWS/1/9 ثالويقةانظر (

 :اقرتاح .5

همة رمقCWS/2/8 ثانظر الويقة تعلقة اب ية ا تا شأن القضااي ا مل لالطالع عىل اقرتاحات  مل ل ل يار : 20 ب معمراجعة 
بو شاط تقوم بST.67 يالو يل أي  تكامل الوالية، وتأ تعلقة به، وا ن ورش مواد  جسـ م شأن ن يات  نة إلعداد تو به ا ص للج

تجارية يد ملعلومات العالمات ا تو ية، ومزيد من ا نا لالصور الواردة يف واثئق الرباءات والرسوم والامنذج ا ل ع  .حلص

همة رمق  23 ملا
 :الوصف .1

شأن الرباءات وعدم دخوها، تعاون  ناء عىل معاهدة ا شورة  بات ادلوية ا لرصد إدراج املعلومات عن دخول ا ب ل ب ن ل  مللطل
ية  نسب احلال، يف املرحةل الو ية(طح ياانت) قلمياإل  .لبيف قواعد ا

همة .2 رشف عىل ا ملا رشف عىل فرقة العمل/مل  :ملا
همة رشفا عىل ا تب ادلويل  ملعني ا مملك ُ. 

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا

تب ادلويل تقدمي تقرير ُطلب من نة املك ا همة إىل اجامتعات ا تقدم احملرز يف ا تني عن ا للجلك  ملل بوسـن يية مبعايري الو . ملعن
يقدم تقرير جديد إىل ادلورة .).CWS/1/10 Provث من الويقة 52  والفقرةCWS/1/9 ثالويقةانظر ( سـ و

ية ثا نا  .للجنة ل

 :املالحظات .4
شطهتا )أ( مترار أ ها اإلعاليم واب همة بطا نسم هذه ا سـت بع مل  .ت
 )CWS/1/10 Prov. ث من الويقة52  والفقرةCWS/1/9 ثالويقةانظر (

ناء عىل  )ب( بات ادلوية  نفاذ إىل املعلومات حول دخول ا بوميكن ا ل لطل شأن الرباءاتل تعاون  بمعاهدة ا  املرحةل ل
ية  ية(طنالو ) >http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf<( عرب ركن الرباءات) قلمياإل

ياانت خدمة جسالت الرباءات  )>http://www.european-patent-office.org/inpadoc<( بوقاعدة 
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توبرالفريق العامل املعين ابملعايري والواثئقوأحاط  )ج( رشة يف أ ك يف دورته احلادية  تقريرين 2009 ع ل علام اب
تب ادلويل تب األورويب للرباءات وا يني  ملكاملر للمك  .حل

 )SCIT/SDWG/11/14 ث من الويقة55 و54 انظر الفقرتني(

همة رمق  24 ملا
 :الوصف .1

تق تعلقة ابلرباءات لمجع ا بو يف جمال املعلومات ا ية مبعايري الو نة ا شطة أعضاء ا شأن أ نوية  ية ا ملارير ا ي ن للج ن ب سـ ملعن ل لتق
ية ورشها  نا تجارية والرسوم والامنذج ا نوالعالمات ا ع لص تعلقة ابلرباءات، (ل شأن املعلومات ا نوي  تقين ا تقرير ا ملا ب سـ ل لل

تج شأن العالمات ا نوي  تقين ا تقرير ا لوا ب سـ ل يةلل نا شأن الرسوم والامنذج ا نوي  تقين ا تقرير ا عارية، وا لص ب سـ ل  ).لل

همة .2 رشف عىل ا ملا رشف عىل فرقة العمل/مل  :ملا
همة رشفا عىل ا تب ادلويل  ملعني ا مملك ُ. 

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا

شطهتا يف شأن أ ية  نا ية ا نواي املعلومات اليت تعدها ماكتب ا تب ادلويل أن جيمع  نبغي  ب ع لص مللكسـ للمك  جمال ين
تقارير  ية وأن يعمل بعد ذكل عىل رش ا نا تجارية والرسوم والامنذج ا تعلقة ابلرباءات والعالمات ا لاملعلومات ا ع لص ل نمل

بو نوية عىل موقع الو ية ا يا سـ لن  .لتق

 :املالحظات .4
شطهتا )أ( مترار أ ها اإلعاليم واب همة بطا نسم هذه ا سـت بع مل  .ت
 )CWS/1/10 Prov. قةث من الوي52  والفقرةCWS/1/9 ثالويقةانظر (

شأن  )ب( ية  تقارير ا توايت املوىص هبا ألغراض ا يغة املعدةل  نة يف دورهتا األوىل عىل ا بووافقت ا ن ل للمح لص لتقللج ّ
ية كام يه ورادة يف املرفق  نا تجارية والرسوم والامنذج ا تعلقة ابلرباءات والعالمات ا شطة يف جمال املعلومات ا عاأل لص ل مل ن

ثا ثاين وا لاألول وا توايل CWS/1/8 ثلث للويقةل ند . لعىل ا توايت املذكورة  يغة املعدةل  تخدام ا بغي ا عو للمح لص ّسـ ين
بو ياانت إدارة معايري الو نوية عىل قاعدة  ية ا تقارير ا يرش ا ب سـ ن لل لتق  ).WIPOSTAD( ن

 )CWS/1/10 Prov. ث من الويقة48 إىل 46 انظر الفقرات من(

همة رمق  26 ملا
 :الوصف .1

بو إىل إعداد تقارير عن ا يل الو ياانت من د تحويل ا تعلقة  شطة ا يأل ل ب ب مل ياانت إدارة معايري لن بقاعدة 
بو  ).WIPOSTAD( يالو

همة .2 رشف عىل ا ملا رشف عىل فرقة العمل/مل  :ملا
همة رشفا عىل ا تب ادلويل  ملعني ا مملك ُ. 

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا

تقدم ا شأن ا نواي  نة تقريرا  تب ادلويل إىل ا ليقدم ا ب سـ للج ياانت إدارة معايري ملكسـ بحملرز يف وضع قاعدة 
بو تخداهما) WIPOSTAD( يالو  .سـوا
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 :املالحظات .4
شطهتا )أ( مترار أ ها اإلعاليم واب همة بطا نسم هذه ا سـت بع مل  .ت
 )CWS/1/10 Prov. ث من الويقة52  والفقرةCWS/1/9 ثالويقةانظر (

بوووضعت  )ب( ياانت إدارة معايري الو يقاعدة  بار يف عىل مو) WIPOSTAD( ب نظمة ألغراض الا تقع ا خمل
تايل2011 ليويو  >http://www.wipo.int/wipostad/en< :ل عىل الرابط ا

همة رمق  30 ملا
 :الوصف .1

يةإعداد  تقصا ئدراسة ا بات طلبات لاأرقام بشأن  سـ يةاألولويةطلوأرقام  نا ية ا تخدهما ماكتب ا ع اليت  لص مللكسـ  .ت

همة .2 رشف عىل ا ملا رشف عىل فرقة العمل/مل  :ملا
همة رشفا عىل ا ياابين للرباءات  تب ا ملعني ا مملك ل ُ. 

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا

شأن )أ( ية  تقصا به إجراء ادلراسة الا بمبا أن الوقت اذلي  ئ سـ بات طلبات لا أرقام سيتطل  األولويةطلوأرقام 
ياانت  يا مرهون بإعداد قاعدة  تخدمة حا با ل بوملسـ يام مبا ييل، عىل األمانة)WIPOSTAD( يإدارة معايري الو  :لق ا

ياانت إدارة  "1" ية قاعدة  تخدام آ يان اب ية مللء الا نا ية ا ها إىل ماكتب ا بإعداد دعوة وإرسا ل سـ ع بلص مللك سـتل
بو ية؛)WIPOSTAD( يمعايري الو تقصا ئ إلجراء ادلراسات الا  سـ

ية؛ "2" تقصا تاجئ املقارنة لدلراسة الا يان وا ئوإعداد ملخص الردود عىل الا سـ لن  سـتب

بونورش ا "3" ياانت إدارة معايري الو ية لدلراسة عىل قاعدة  يتاجئ الهنا ب ئ  .)WIPOSTAD( لن
 ).CWS/1/10 Prov ث من الويقة19 و18 انظر الفقرتني(

بو )ب( يار الو ية  بغي لفرقة العمل ا ية،  تقصا ند الانهتاء من ادلراسة الا يو مبع ن ئ سـ ملعع ياان ST.10/C ين سـتب أن تعد ا
ية جديدة تقصا ئإلجراء دراسة ا شأن سـ بات طلبات لاأرقام ب  ية األولويةطلوأرقام  تخدمهتا ماكتب ا مللك اليت ا سـ

ية يف املايض نا عا  .لص
 ).CWS/1/10 Prov ث من الويقة21 انظر الفقرة(

 :املالحظات .4
بو )أ( ياري الو همة اليت أدت إىل مراجعة  تحدثت هذه ا يا مع ملسـ ُ ST.10/Cو ST.13 سني جودة حت من أجل 

بات األولويةبياانت أرسة الرباءات بس يف تقدمي أرقام  طل وتفادي ا  .لل
 SCIT/7/17 ث من الويقة27 إىل 25  والفقرات منSCIT/SDWG/1/9 ث من الويقة35 و34 انظر الفقرتني(

 .)SCIT/SDWG/11/14 ث من الويقة22 والفقرة

نعقدة يف نوالفريق العامل املعين ابملعايري والواثئقواتفق  )ب(  عىل أن تركز فرقة 2010 مفربمل يف دورته العارشة ا
بو يار الو يالعمل أوال عىل إهناء مراجعة  شأن الرباءات فقطST.10/C مع يات  تو ب فامي خيص ا ص ّواجل إعداد . ل ُ

ية نا تجارية والرسوم والامنذج ا شأن العالمات ا يات مماثةل  عتو لص ل ب  .ص
 )SCIT/SDWG/10/12 ث من الويقة19 و18 انظر الفقرتني(
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تعلق  )ج( بويوفامي  يار الو يات مماثةل  يبإعداد تو ملع تجارية والرسوم والامنذج ST.10/C ص بة للعالمات ا ل اب لنسـ
با  نا يل هذا العمل إىل الوقت اذلي تراه  بغي تأ نة يف دورهتا األوىل أنه  ية، قررت ا نا سـا للج ع ملص ج تكامل (ين سـند ا ع

همة رمق ثال20 ملا تحداث هممة ) م  شاء فرقة معل ) همام(سـال همة ) رق معلف(نجديدة وإ هام(ملألداء ا  ).ملا
 )CWS/1/10 Prov. ث من الويقة52  والفقرةCWS/1/9 ثالويقةانظر (

همة رمق  33 ملا
 :الوصف .1

تواصةل  بوملممراجعة   .يعايري الو

همة .2 رشف عىل ا ملا رشف عىل فرقة العمل/مل  :ملا

همة رشفا عىل ا تب ادلويل  ملعني ا مملك رشفني آخرين. ُ يني  نة يف  نظر ا مو تع للج بات ست ناء عىل  طل  ة َّحمددب
 .املعايري راجعةمل

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا

متراتعترب مراجعة املعاي شاطا  مسـري  بات الواردة ملراجعة . ن يل ا لطلومن أجل رسيع املراجعة، ميكن لألمانة أن  حت ت
ن يه ا نظر  بقا  رشف عىل فرقة معل قامئة أو أن تقدم الطلب  بارشة إىل ا للجاملعايري  ت فسـ لم م بةلمل ويف . ملقة يف دورهتا ا

يام مبا  تحداث هممة جديدة أو ا نة اختاذ قرار إما ابعامتد املراجعة املطلوبة أو ا يكون بإماكن ا لقاحلاةل األخرية،  سـ للج سـ
با نا سـتراه  بةل. م نة ا بارشة إىل فرقة معل يف دورة ا نة بأي طلب مراجعة حيال  تخطر األمانة ا ملقو للجم للج وإذا اكن . سـ

بدأ الفرقة يف من الرضوري رشف عىل فرقة معل قامئة،  بارشة إىل  يار معني  ت إحاةل طلب خاص ملراجعة  فسم م مع
بةل يه يف دورهتا ا نظر  نة  رشف عىل الفرقة الطلب إىل ا يل ا ملقالعمل فورا إن أمكن وإال  ف ت للج ليح ملسـ  .ف

 ).CWS/1/10 Prov ث من الويقة52  والفقرةCWS/1/9 ثانظر الويقة(

 :املالحظات .4
شطهتا )أ( مترار أ ها اإلعاليم واب همة بطا نسم هذه ا سـت بع مل  .ت
 )CWS/1/10 Prov. ث من الويقة52  والفقرةCWS/1/9 ثالويقةانظر (

نة خرباء  )ب( بو يف دورهتا األوىل عىل أن تطلب من  ية مبعايري الو نة ا جلواتفقت ا ي ن يف ادلويل ملعللج لتصناحتاد ا
يق عىل إماكية مراجعة للرباءات مع ا ن بولتعل يف ادلويل للرباءات لعرض رموز ST.10/C ييار الو  أو إضافة لتصنا

يح مزااي  تضاء، مبا  ند الا ها،  تطريقة بديةل لعر ق يض يةمعليةع نة اخلرباء إىل . تقن و بو  ية مبعايري الو نة ا جلودعت ا ي ن ملعللج
بال ية  ها عىل هذه ا تعاون  تقا مسـمع لقض ثة. ل ثا نة اخلرباء علام يف دورهتا ا لوأحاطت  ل نعقدة يف جل مل واألربعني ا

نفاذ، وأمام .  ابدلعوة املذكورة2011 فرباير شالك يف ا ية أدت إىل  لانعدام أدةل واحضة عىل أن طريقة العرض احلا م ل
يار نة اخلرباء عىل عدم وجود حاجة ملحة ملراجعة ا ملعأمجعت  ية . ST.10/C جل نة ا نة اخلرباء كذكل ا نودعت  للج ملعجل

بو إىل أن  بويمبعايري الو يار الو شأن مراجعة  يتقدم، إن دعت الرضورة، اقرتاحا ملموسا  مع يه يف ST.10/C ب نظر  ف  لل
بةل  .ملقدورهتا ا

 ).IPC/CE/43/2 ث من الويقة31 و30 ، والفقرتنيCWS/1/10 Prov. ث من الويقة25 و24 انظر الفقرتني(
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همة رمق  33/3 ملا
 :الوصف .1

تواصةل  بوملعيارممراجعة   .ST.3 ي الو

همة .2 رشف عىل ا ملا رشف عىل فرقة العمل/مل  :ملا

همة رشفا عىل ا تب ادلويل  ملعني ا مملك ُ. 

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا

بومعيارتعترب مراجعة  متراST.3 ي الو شاطا  مسـ  بع اإلجراء . ن تب ادلويل أن  بغي  تومن أجل رسيع املراجعة،  للمك ين ي ت
متده ا رش  والواثئقلفريق العامل املعين ابملعايريعاحملدد اذلي ا  .عيف اجامتعه احلادي 

 )SCIT/SDWG/11/14 ث من الويقة35 انظر الفقرة(

 :املالحظات .4
شطهتا )أ( مترار أ ها اإلعاليم واب همة بطا نسم هذه ا سـت بع مل  .ت
 )CWS/1/10 Prov. ث من الويقة52  والفقرةCWS/1/9 ثالويقةانظر (

همة رمق  35 ملا
 :الوصف

ت يان وإجراء دراسة ا سـإعداد ا بوسـتب يار الو يذ  شأن  ية  يقصا مع ب تصويبوحاةل  ST.50 تنفئ  يف ماكتب لإجراءات ا
ية نا ية ا عا لص يه . مللك نظر  شأن  فوإعداد اقرتاح هبذا ا ي  .الفريق العامل املعين ابملعايري والواثئقلل

توبر نعقدة يف أ بو يف دورهتا األوىل ا ية مبعايري الو نة ا كوافقت ا مل ي ن بار هذه ا2010 ملعللج مل عىل ا ها من قامئة عت ية وحذ فهمة  منهت
 .هماهما

 )CWS/1/10 Prov. ث من الويقة52  والفقرةCWS/1/9 ثالويقةانظر (

هور  هذا آخر  يه،  ظو ف نة 25 رمقلمهمة لعل  .للجعىل قامئة همام ا

همة رمق  36 ملا
 :الوصف

ية ا تلف ممارسات ماكتب ا يح  ية من أجل تو تقصا يان وإجراء دراسة ا لصإعداد ا خم ض ئ مللكسـ ية فامي خيص سـتب عنا
هاد بأجزاء حمددة من نصوص وصف الاخرتاع يف واثئق الرباءات شأن . ستشصعوابت الا لوإعداد اقرتاح هبذا ا

يه  فنظر   .الفريق العامل املعين ابملعايري والواثئقلي

توبر نعقدة يف أ بو يف دورهتا األوىل ا ية مبعايري الو نة ا كوافقت ا مل ي ن بار هذه ا2010 ملعللج مل عىل ا ها من عت ية وحذ فهمة  منهت
 .هماهما قامئة

 )CWS/1/10 Prov. ث من الويقة52  والفقرةCWS/1/9 ثالويقةانظر (

هور  هذا آخر  يه،  ظو ف نة 36 للمهمة رمقعل  .للجعىل قامئة همام ا
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همة رمق  37 ملا
 :الوصف .1

بو يار الو تخدام  شأن ا ية  تقصا يإجراء دراسة ا مع سـ ب ئ يذهST.22 سـ  .تنف و

همة .2 رشف عىل ا ملا  :ملرشف عىل فرقة العملا/مل
تب  ملكعني ا همةادلويلُ رشفا عىل ا مل   .م

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا

نةCWS/2/10 ثانظر الويقة تب ادلويل يف  ية اليت أجراها ا تقصا سـ فامي خيص ادلراسة الا ئ تقرير 2011 ملكسـ ل وا
ُشأن تكل ادلراسة اذلي رش فامي بعد ن  .ب

 )CWS/1/10 Prov. ثلويقة من ا52  والفقرةCWS/1/9 ثالويقةانظر (

 :املالحظات .4
يار الوبورشةاعالأقر الفريق العامل املعين ابملعايري والواثئق، يف دورته  ي مراجعة  ويف إطار تكل املراجعة، . ST.22 مع

رشة  متد الفريق يف دورته احلادية  عا ياان إلجراءع بو سـتبا يار الو يذ  ية عن  تقصا يدراسة ا مع ئ  والرتوجي هل يف ST.22 تنفسـ
 .2011 سـنة

 من 53  إىل 50  والفقرات منSCIT/SDWG/10/12 ث من الويقة30 إىل27 الفقرات منانظر (
 )SCIT/SDWG/11/14 ثالويقة

همة رمق  38 ملا
 :الوصف .1

بو يار الو تواصلني  يضامن مراجعة وحتديث  ملع  .ST.36 م

همة .2 رشف عىل ا ملا رشف عىل فرقة العمل/مل  :ملا
تب  ملكعني ا ملرشفا عىل اادلويل ُ  .همةم

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا

تواصل )أ( ها ا همة بطا ملسم ا بعت مل  .ت

بوسـو )ب( يار الو بةل بأي مراجعة  نة يف دورهتا ا رشف عىل فرقة العمل ا ييخطر ا ملع ملقللج متدها ST.36 مل تع 
 .العمل فرقة

 ) أدانه4 انظر الفقرة(

واملرفق جمي ) xx patent document.dtd  :ثتعريف نوع الويقة( ُتنرش مراجعات املرفق ألفسـو )ج(
شرتكة( نارص ادلوية ا ملا ل بو) لع ييار الو تىض احلالST.36 ملع مترب، إذا ا نة، أي يف مارس و ق مرتني لك  سب  .سـ
 )SCIT/SDWG/10/12 ث من الويقة37 انظر الفقرة(

بوتت :املالحظات .4 يار الو تواصةل عىل  يطلب احملافظة ا مع  : ما ييلST.36 مل
بوعند تقدمي أي اق )أ( يار الو يرتاح مبراجعة  بارشة إىل فرقة سـ إىل األمانة فإنه ST.36 مع ية هبذا عملالميحال  ملعن ا

يار يه؛ملعا يه وتوافق  نظر  عل  فت  ل
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يارعملالتكون فرقة سـو )ب ( ية اب ملع ا تا العامتد  ST.36 ملعن يارقخموةل مؤ  ؛ملعمراجعات هذا ا

بوسـو )ج ( يار الو ييحال أي اقرتاح مبراجعة  بحت املراجعة املقرتحة موضع ST.36 مع يه إذا أ نظر  نة  ص إىل ا ت فللج ل
توصل إىل إجامع بني أعضاء فرقة  يارعملاللجدل، أي إذا تعذر ا ية اب ملع ا  ؛ملعن

رشف عىليخطر سـو )د ( يار  العمل فرقةملا ية اب ملعا نة بأية مراجعة  ST.36 ملعن تعمتدها فرقة العمل يف للمعيار للجا
بةلورةادل نةملق ا  .للج 
 من 60 و58  والفقرتنيCWS/1/10 Prov  ث من الويقة52  والفقرةCWS/1/9 ثالويقةانظر (

 )SCIT/SDWG/8/14 ثالويقة

همة رمق  39 ملا
 :الوصف .1

ثات الرضوريةراجعامل إجراء تحد يات وا بول يار الو ي   .ST.66 ملع

همة .2 رشف عىل ا ملا رشف عىل فرقة العمل/مل  :ملا
تب  ملكعني ا تعاون معُ ية سيادلويل اذلي  سوق ادلا يق يف ا خلتب ا ل لتنسـ تجارية والرسوم  ()OHIM( مك لالعالمات ا

ية نا عوالامنذج ا همة)لص رشفا عىل ا مل   .م

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا

تواصل )أ( ها ا همة بطا ملسم ا بعت مل  .ت

بوسـو )ب( يار الو بةل بأي مراجعة  نة يف دورهتا ا رشف عىل فرقة العمل ا ييخطر ا ملع ملقللج متدST.66 مل ها تع 
 .العمل فرقة

 ) أدانه4 انظر الفقرة(

بوتت :املالحظات .4 يار الو تواصةل عىل  يطلب احملافظة ا مع  : ما ييلST.66 مل
بو )أ( يار الو يند تقدمي أي اقرتاح مبراجعة  مع بارشة إىل فرقة سـ إىل األمانة فإنه ST.66 ع ية هبذا عملالميحال  ملعن ا

يار يه؛ملعا يه وتوافق  نظر  عل  فت  ل

يارعملالفرقة تكون سـو )ب ( ية اب ملع ا تا العامتد  ST.66 ملعن يارقخموةل مؤ  ؛ملعمراجعات هذا ا

بوسـو )ج ( يار الو ييحال أي اقرتاح مبراجعة  بحت املراجعة املقرتحة موضع ST.66 مع يه إذا أ نظر  نة  ص إىل ا ت فللج ل
توصل إىل إجامع بني أعضاء فرقة  يارعملاللجدل، أي إذا تعذر ا ية اب ملع ا  ؛ملعن

رشف عىليخطر سـو )د ( يار  العمل فرقةملا ية اب ملعا نة بأية مراجعة  ST.66 ملعن تعمتدها فرقة العمل يف للمعيار للجا
بةلورةادل نةملق ا  .للج 
من  56  والفقرةCWS/1/10 Prov  ث من الويقة52  والفقرةCWS/1/9 ثالويقةانظر (

 )SCIT/SDWG/8/14 ثالويقة
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همة رمق  41 ملا
 :الوصف .1

ية  ُتعإعداد تو بوص يار الو يمتد  تخدام موارد لغة الرتمزي املوسعةST.96 مكع  يف إيداع املعلومات ومعاجلهتا )XML( سـ ال
ية نا تجارية والرسوم والامنذج ا ياة الرباءات والعالمات ا تعلق بلك دورات  ها فامي  عورشها وباد لص ل ي حت ل  .ن

همة .2 رشف عىل ا ملا رشف عىل فرقة العمل/مل  :ملا
تب  ملكعني ا همةمرشفاادلويل ُ  .مل عىل ا

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا

ّتقدم  بوبشأن  ا اقرتاحXML4IP فرقة معلسـ ييار الو نة  ST.96  اجلديدمع يه يف للجإىل ا يه وتوافق  علنظر  فت ل
ية ثا ندورهتا ا  .ل

 ).CWS/1/10 Prov ث من الويقة38 انظر الفقرة(

 :املالحظات .4
يار )أ( يري امس  نة يف دورهتا األوىل  معقررت ا تغ بوXML4IP للج يار الو بح  ي اذلي جيري إعداده  مع  ST.96 ليص

همة رمق ياغة وصف ا ملواتفقت عىل إعادة   . أعاله1  كام هو وراد يف الفقرة41 ص
 ).CWS/1/10 Prov ث من الويقة50 و40 و39  والفقراتCWS/1/9 ثانظر الويقة(

نة الفريق العامل املعين ابملعايري والواثئقوأبرز  )ب( ثا م يف دورته ا نارص ادلوية ل لاحلاجة إىل وضع مجموعة من ا لع
شة حول طرق ضامن الاساق بني  نا ناء  ية وذكل أ نا تجارية والرسوم والامنذج ا شرتكة للرباءات والعالمات ا تا ق ث ع لص ل ممل

ياجات ادلول  ية ا سمح  ية، مبا  نا ية ا ندات ا ثالث من  ئات ا هذه ا تموارد لغة الرتمزي املوسعة  ب ي ع لص سـ حل بتل مللك لف ل
بواألعضا  .يء يف الو

 )SCIT/SDWG/8/14 ث من الويقة64 و63 انظر الفقرتني(

نة عىل أن يويص االفريق العامل املعين ابملعايري والواثئقواتفق  )ج( ثا م يف دورته ا يا ل نولو ية  جنة ادلامئة ا بتك ن ملعللج
ية ااملعلومات تعلقة اب سـهتا العامة بأن تدرج الاساق يف جمال املعلومات ا مللك يف  مل ت ية يف خطهتا جل عنا لص

ي نولو ية، فامي خيص  جالاسرتا تك ثالاتيج ية وطلب الفريق العامل أيضا من ا. م لغة الرتمزي املوسعة  ننة ادلامئة ا ملعللج
يا املعلومات جنولو نطوي عىل بتك بو اليت  يريات يف معايري الو نظر يف وضع إجراء إلدارة ا سـهتا العامة ا ت يف  ي تغ ل لجل

ية عنارص لغة الرتمزي املوسع يريات ابختاذ اإلجراءات ا نة وحتديد أسلوب إلدارة تكل ا ملعتغ بو(ل يار الو يثل  مع  ST.36 م
 )واملرفق واو

 )SCIT/SDWG/8/14 ث من الويقة68 انظر الفقرة(

 :اقرتاح .5

تني شأن CWS/2/4  وCWS/2/3 ثيقانظر الو بو الخريطة بلالطالع عىل اقرتاح  تطوير معايري الو يطريق  اليت ل
بو  واقرتاح ابعامتد لرتمزي املوسعةتتناول لغة ا ييار الو يار ST.96 اجلديدمع ملع وما ييل ذكل من إجراءات احملافظة عىل ا
تابعة  .ملوهمام ا
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همة رمق  42 ملا
 :الوصف .1

ثات الرضوريةراجعامل إجراء تحد يات وا بول يار الو ي   .ST.86 ملع

همة .2 رشف عىل ا ملا رشف عىل فرقة العمل/مل  :ملا
تب  ملكعني ا همةم ادلويلُ  .ملرشفا عىل ا

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا

تواصل )أ( ها ا همة بطا ملسم ا بعت مل  .ت

بوسـو )ب( يار الو بةل بأي مراجعة  نة يف دورهتا ا رشف عىل فرقة العمل ا ييخطر ا ملع ملقللج متدها ST.86 مل تع 
 .العمل فرقة

 ) أدانه4 انظر الفقرة(

يار الوتت :املالحظات .4 تواصةل عىل  معطلب احملافظة ا  : ما ييلST.86 يبومل
بو )أ( يار الو يند تقدمي أي اقرتاح مبراجعة  مع بارشة إىل فرقة سـ إىل األمانة فإنه ST.86 ع ية هبذا عملالميحال  ملعن ا

يار يه؛ملعا يه وتوافق  نظر  عل  فت  ل

يارعملالتكون فرقة سـو )ب ( ية اب ملع ا تا العامتد  ST.86 ملعن يارقخموةل مؤ  ؛ملعمراجعات هذا ا

بويحالسـو )ج ( يار الو ي أي اقرتاح مبراجعة  بحت املراجعة املقرتحة موضع ST.86 مع يه إذا أ نظر  نة  ص إىل ا ت فللج ل
توصل إىل إجامع بني أعضاء فرقة  يارعملاللجدل، أي إذا تعذر ا ية اب ملع ا  ؛ملعن

رشف عىليخطر سـو )د ( يار  العمل فرقةملا ية اب ملعا نة بأية مراجعة  ST.86 ملعن  فرقة العمل يف تعمتدهاللمعيار للجا
بةلورةادل نةملق ا  .للج 
من  56  والفقرة.CWS/1/10 Prov  ث من الويقة52  والفقرةCWS/1/9 ثالويقةانظر (

 )SCIT/SDWG/9/12 ثالويقة

همة رمق  43 ملا
 :الوصف .1

ية  بادئ تو جهيإعداد  ّنفذهام ية فامي خيص ترقمي الفقرات والفقرات الطويةل وعرض واثلت نا ية ا ع ماكتب ا لص ئق مللك
سق شلك  نالرباءات   .مب

همة .2 رشف عىل ا ملا رشف عىل فرقة العمل/مل  :ملا
تحدة للرباءات والعالماتُعني  ملتب الوالايت ا تجاريةمك همة ل ا ملرشفا عىل ا  .م

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا

همة  ملعلقت هذه ا  ). أدانه4 انظر الفقرة(ُ

 :املالحظات .4
ياراثئقالفريق العامل املعين ابملعايري والوطلب  )أ( ية اب تاسعة من فرقة العمل ا ملع يف دورته ا ن  ST.36 ملعل

هاد يف الفقرة ية مبامرسات الا نقاط اليت طرحهتا فرقة العمل ا تعراض ا ستشا ن ل  من 12 ملعسـ
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يار. SCIT/SDWG/9/3 ثالويقة ية اب تعراض فرقة العمل ا نظر يف ا ملعوبعد ا ن سـ يات فرقة العمل  ST.36 ملعل صتو ل
ية مبامرسات الا ثهاد الواردة يف مرفق الويقةملعنا ، اتفق الفريق العامل املعين ابملعايري SCIT/SDWG/11/6 ستش

تلفة لواثئق الرباءات بصورة موحدة  تحديد األجزاء ا ية  بادئ تو رشة عىل وضع  خملوالواثئق يف دورته احلادية  ل جهي م ع
همة تحداث ا تلفة واتفق عىل ا رش ا نصات ا ملعرب  سـم خمل  .لن

 من 47  إىل45  والفقرات منSCIT/SDWG/9/12 ث من الويقة35 انظر الفقرة(
 )SCIT/SDWG/11/14 ثالويقة

ياابين للرباءات و2009 ويف نومفرب )ب( تب ا تب األورويب للرباءات وا ل، قدم ا ملك تحدة ملك ملتب الوالايت ا مك
تجارية الاقرتاحللرباءات والعالمات يريات يف( PFR ST.36/2009/007 ل ا بات وا تصو تغا ي  )  واثئق الرباءاتلل

يار ية به ST.36 ملعملراجعة ا يا فرقة العمل ا شه حا نا ن اذلي  ل ق ثريا . ملعت به  همة اجلديدة  كوبعض جوانب هذه ا تشـ مل
يار ية اب سائل اليت طرحهتا فرقة العمل ا ملعبعض ا ن شة الاقرتاحST.36 ملعمل نا ناء  ق أ  PFR ST.36/2009/007 مث

ثند إعداد هذه الويقة، حال انعدام( شات، انظر الفقرةع نا ق توافق اآلراء دون تقدم ا ). CWS/1/6 ث من الويقة5 مل
تعديالت وطريقة الرتقمي املفضةل يف  شأن معاجلة ا سائل  شات حول ترقمي الفقرات اذلي يطرح  نا لوتدور كذكل ا ب م ق مل

شأن الرباءاتإطار  تعاون  بمعاهدة ا رش لإلدارات  (ل سابع  ثال، يف الاجامتع ا يل ا ععىل  ل مل تعاون لادلوية ملسب لعاهدة ا
نعقد يف فربايربشأن الرباءات تني2010 مل ا والفقرات PCT/MIA/17/11  وPCT/MIA/17/9 ثيق؛ انظر الو

ثاليث) PCT/MIA/17/12 ث من الويقة88 إىل 83 من تعاون ا لويف إطار ا ية الفكرية/ل سة  للملكاملاكتب ا  .مخل

نظر إىل الفقرة )ج( شاورت األم) ب(4 لواب تب تأعاله،  همة، أي ا بني الذلين أبداي اهامتما أكرب اب ملكانة مع ا مل ملكت
تحدة للرباءات والعالماتاألورويب للرباءات و ملتب الوالايت ا شاء فرقة مك بكر إل تربت أن الوقت  تجارية، وا ن ا ع مل

يا يف املاكتب شات حول القضااي املطروحة مل حترز بعد تقدما اك نا همة ألن ا توىل هذه ا فمعل  قمل مل ل وهذا، مفن .ت
ها خبصوص تعديل  يق رشو شأن  توصل إىل اتفاق  سة  سن إعطاء مزيد من الوقت للماكتب ا طا سـ ب لل مخل نتح تسـ مل

ها تعلقة ابلفقرات يف واثئق الرباءات يف إطار . قميالفقرات وتر هور تطورات أخرى خبصوص القضااي ا تظار  بغي ا ملو ظن ين
شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا رشوع يف ل بل ا نف  تق همةل  .مليذ هذه ا

همة رمق )د( يق ا بو يف دورهتا األوىل عىل  ية مبعايري الو نة ا ملواتفقت ا تعل ي ن تعراض43 ملعللج نا اب سـ ر حترزه  ما ه
همة ويف ضوء  تعلقة ابلقضااي املذكورة يف وصف ا رشوط ا يق ا ية الفكرية من تقدم يف  سة  ملاملاكتب ا ملللملك سـ لمخل تن

شات يف هذا اجملال  نا قتجدات ا مل شأن الرباءاتبناء عىل مسـ تعاون  بمعاهدة ا  .ل
 )CWS/1/10 Prov  ث من الويقة52  والفقرةCWS/1/9 ثالويقة انظر(

همة رمق  44 ملا
 :الوصف .1

تخدام لغة الرتمزي املوسعة العامتدها  ية اب نوويدات واحلوامض األ سل ا شأن عرض قوامئ  ية  سـياغة تو ن ل سل ب ص يص مت
بو ييارا للو بغي تقدمي اقرتاح . مع بو اجلديد إىل جانب تقرير شأن بينو ييار الو يار عنمع يار املذكور عىل  مع وقع ا ملع

بو يارST.25 يالو ها عىل ا يريات الرضورية املقرتح إدخا ملع، إضافة إىل ا لتغ  .ST.25 ل

همة .2 رشف عىل ا ملا رشف عىل فرقة العمل/مل  :ملا
تب األورويب للرباءاتُعني  همة ملكا ملرشفا عىل ا  .م

تدابري املقرر ا .3  :ختاذهالا

رشف عىل ُيسـ همة تقملعد ا شأن العمل اذلي أجنزته فرقةملا يا  بريرا مر نة العملحل يه ا نظر  للج  فت بو يف ل ية مبعايري الو ي ا ملعن
ية ثا ندورهتا ا  .ل
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 املالحظات .4

همة رمق )أ( بو ا ية مبعايري الو نة ا تحدثت ا ملا ي ن للج نة أيضا. يف دورهتا األوىل 44 ملعسـ شأت ا للجوأ  فرقة( فرقة معل ن
سلملالعمل ا سلية بقوامئ ا تن همة) لع ملتوىل هذه ا نة من فرقة العمل ا. لت بت ا للجو ية لالتنسـيق مع طل نئة ا ملعي عاهدة مله

يار عىل املرفق  متل ذلكل ا شأن الرباءات فامي خيص الوقع ا تعاون  ملعا ب تعاون " جمي"حملل تعلاميت اإلدارية ملعاهدة ا لمن ا ل
 .بشأن الرباءات

 ).CWS/1/10 Prov ث من الويقة29 إىل 26 انظر الفقرات من(

شأن  )ب( سل أن تقدم اقرتاحا  ية بقوامئ ا بغي لفرقة العمل ا بو سل تن لملع بو اجلديد ين ييار الو يريات الرضورية ومع لتغا
يار نةST.25 ملععىل ا ية يف  ثا يه يف دورهتا ا نة وتوافق  يه ا نظر  سـ  ن ل عل للج فت يد نظر فرقة . 2011 ل قوال يزال الاقرتاح 

شاهتا يف فربايرالع نا قمل اليت بدأت  بةل2011 م يقدم يف دورة  مق و  .سـ

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[
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