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  ملخص الرئيس

 

 مقدمة

ند  تاح ادلورة : من جدول األعامل1لبا  فتا

يد  .1 تح ادلورة ا سـا لت ساعد املدير العام،يو اتاكيجف ية، قطاع ام  ية العا ملية ا لتحت يابة عن املدير و لبن شاركني  نرحب اب مل
سس غري يد فرا نالعام ا  .لسـ

ند  يه : من جدول األعامل2لبا تخاب الريس وان با ئئ  ن

بو .2 ية مبعايري الو نة ا بت ا يا ن للج ملعتخ نة (ن ندبوم )للجا يد غوانر  ي ابإلجامع ا لسـ سويد(ل تا ) لا يدة أوساان ابر سا وا ير ك سـ كي ل ئ
يا( تيش ايماموتو لسـوا) نأوكرا ياابن(ييد إ  .ئانئيب الريس) لا

نود جدول األعامل شة  بنا ق م
 

ند   اعامتد جدول األعامل : من جدول األعامل3لبا

نة جدول األعامل كام هو مقرتح يف الويقة  .3 متدت ا ثا للج  ورصحت بعض الوفود بأن اعامتد ..CWS/2/1 PROVع
شأن ند  بجدول األعامل ال ميس حبق الوفود يف اقرتاح  ب بةلّ نة ا يق يف جداول أعامل دورات ا ية ا ملق آ للج سـ  .لتنل
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ند   اعامتد تقرير ادلورة األوىل : من جدول األعامل4لبا

نة كام هو وارد يف الويقة  .4 نة ابإلجامع تقرير ادلورة األوىل  متدت ا ثا للج للج  بعد إضافة .CWS/1/10 Prov. Revع
ها  ها كام ييل17مقفقرة جديدة ر تحقق أي ا: "نّص و ّمل  نظام ادلاخيل اخلاصي ية وا سائل ا شأن ا لتفاق  مي مل  ."لتنظب

ند  نظام ادلاخيل اخلاص : من جدول األعامل5لبا ية وا شؤون ا لا مي  لتنظل

سفراء،  .5 شاورة مع بعض ا لعقب  تايلم يان ا بو اب يات العامة للو لأدىل ريس ا ب ي لمجلع  :ئ

ُّفق" سفراء، ات توى ا باح عىل  ية أجريت هذا ا شاورات غري ر ليف  سـ لص مس تايل من خالل مم تقدم ابالقرتاح ا ل عىل ا ل
بو ية مبعايري الو نة ا يات العامة إىل ا يريس ا ن للج ملعمجلع  :ئ

بداية؛ رشوع جدول األعامل كام اقرتح يف ا نة  لمتد ا ُللج م  تع

ية؛ نجز يف ادلورة احلا تقين ا لويدون ملخص الريس خالصات العمل ا مل ل ئ ّ 

تالفات يف  خويدون ملخص الريس أيضا الا ئ يء اآلراّ لاملعرب عهنا إزاء آ يات جدول أعامل ةًّ يق وتعمممي تو ص ا لتنسـ
نظام ادلاخيل اخلاص؛ بري عهنا يف ا ية وا لا تع لمن  لت

شاور تجرى  بو،  يات العامة للو يل ريس ا مو سـ ي مجلع ئه يةبتس ية حول آ لات غري ر يات جدول مس يق وتعممي تو ص ا لتنسـ
نظام ادلاخيل اخلاص، بري عهنا يف ا ية وا لأعامل ا تع لمن توصل إىل تفامه، ومن لت ية ا نة  ية  ثا ل عقب ادلورة ا بغ للج ن ل
يات العامة بةل  بل دورة اخلريف ا للجمعاألفضل،  ملق  ".ق

يات العامة .6 باع اقرتاح ريس ا نة عىل ا مجلعواتفقت ا ت تلفة إزاء . ئللج ياانت أعربت فهيا عن آراء  خموأدلت بعض الوفود  بب
شاورات غري  سائل املذكورة أعاله ألغراض ا ملا يةمل يات جدول . مسالر هوم أن تكون تو صومن اآلراء املعرب عهنا أن من ا ملف

بو ية مبعايري الو نة ا تجزأ من معل ا ية جزءا ال  يأعامل ا ن للج ي ملعمن يع لت ية يف  تعممي جدول أعامل ا يق  ية ا ية آ مج، وأ من ل سـ ل لتمه لتن
بو يئات الو تفامه بأن الرأي اآلخر أعرب و. هي نة لعن ا سائل األخرى ّأن تركز عينبغي للجا بو وأن ترتك ا ملىل وضع معايري الو ي

يه ماحسبلألمانة  يح عل اتفق  بل ض يف تو نة من  قوالية ا ية العامة لعام للج بغي أن تقع 2011مجلعا نة  ترب أن ا ين، وا للج ع
يق ية ا تايل خارج آ سـاب ل نةتكل ُ وذكر أن .لتنل ية  ثا رشوع تقرير ادلورة ا ياانت سوف ترد يف  للجا ن ل مب يه، .ل تحقق أي عل و ّمل  ي

نظام ادلاخيل اخلاص ية وا سائل ا لاتفاق حول ا مي  .لتنظمل

سائل  .7 شأن ا توصل إىل اتفاق  بو ريامث يمت ا ية مبعايري الو نة ا بو عىل ا نظام ادلاخيل العام للو بق ا ملو ب ل ي ن للج ي ل ملعنط سي
نة ونظاهما ادلاخيل اخلاص ية  للجا  .لتنظمي

ند  تطوير  : من جدول األعامل6لبا ناول لخارطة طريق  بو اليت  تتمعايري الو  )XML( لغة الرتمزي املوسعةي

ندت .8 شات حول ستا نا ق ا ناول لغة الرتمزي املوسعةالخارطة مل بو اليت  تطوير معايري الو تتطريق  ي  إىل )XML( ل
نة خارطة الطريق بعد تعديل الفقرة. CWS/2/3 ثالويقة متدت ا للجوا  .2 ع
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ند  بو اجلديدعيار المباقرتاح  : من جدول األعامل7لبا   ST.96 يو

ندت .9 شات حولستا نا ق ا بو اجلديدمل يار الو ي اقرتاح  نة . CWS/2/4 ثالويقة إىل ST.96 مع متدت ا للجوا عيار ملاع
تخدام لغة الرتمزي املوسعة "– املذكور ية اب نا ية ا تعلقة اب شأن معاجلة املعلومات ا ية  سـتو ع لص مل ب من  اتهقفومر" XML مللكص
تربهام أكرث لوالحظت ا. الرابعإىل األول  بغي أن  رشوعني و يار قدما  سادس  ختنة أيضا أن املرفقني اخلامس وا للمع ل ينلج مك

ثة ثا نة يف دورهتا ا متده ا ية من أجل إعداد اقرتاح  نا ية ا لماكتب ا ل للج ع تعلص ست. مللك شاركة يف ذكل لمتوا نة من أعضاهئا ا مل ا للج
بار نة عىل . ختالا تعلقنيللجووافقت ا تعديلملالاقرتاحني ا همة رمقب  مترين 41 مل ا تحديث ا رسيع للمراجعة وا ملسـ واإلجراء ا ل ل

بو ييار الو  .ST.96 ملع

ند  ية  : من جدول األعامل8لبا نوويدات واحلوامض األ سل ا شأن عرض قوامئ  بو  يار جديد للو نتقرير عن إعداد  ل سل ب ي يمع مت
تخدام لغة الرتمزي املوسعة   )XML(سـاب

شات إىل  .10 نا ندت ا قا مل تقرير املرحيل . CWS/2/5 ثالويقةست نة علام اب لوأحاطت ا ية بقوامئ  ئلريسللج ملعنفرقة العمل ا
سل توبر. لتسلا يار اجلديد جاهزا هناية أ نة أنه من املفروض أن يكون اقرتاح ا كوأخرب هذا األخري ا ملع  .2012 للج

ند  بو : من جدول األعامل9لبا يار الو ياقرتاح مراجعة   ST.14 مع

شات إىل  .11 نا ندت ا قا مل يار . CWS/2/6 ثالويقةست تب ادلويل خبصوص مراجعة  نة علام بطلب ا معوأحاطت ا ملكللج
بو همة املقرتحة يف الفقرة. ST.14 يالو توىل ا شاء فرقة معل  ملوتقرر إ ت بغي لفرقة العمل أن . CWS/2/6 ثمن الويقة) أ(19 ن ينو

نرص األول  لعـي ا تعلق لتهن ملهمة ا تطافئات لبرموز الم تحديدملسـوأن حتاول قدر ا تعلق  ثاين ا نرص ا بع الانهتاء من ا مل ل  لع
نةسـندات غري الرباءات  تعقد  يه يف دورهتا اليت  نة يف ذكل وتوافق  نظر ا هد هبا  سـا سـ عل للج لت ّوقد عني . 2013 ملستش ُ

سا لفرقة العمل تب ادلويل ر ئيا  .ملك

يار : من جدول األعامل10بند لا ية اب ـي لريس فرقة العمل ا تقرير ا ملعا ن ملعل ئ يار ST.36 لشفه مع عن اقرتاح مراجعة 
بو  ST.36 يالو

بولأحاطت ا .12 يار الو تقرير املرحيل عن مراجعة  ينة علام اب مع ل ت وابلقضااي العالقة املربطة ابقرتاح املراجعة ST.36 لج
 .ST.36/2009/007 رمق

يار : من جدول األعامل11بند لا ية اب ملعتقرير ريس فرقة العمل ا ملعن يارST.66 ئ بو مع عن مراجعة   ST.66ي الو

بو .13 يار الو تقرير املرحيل عن مراجعة  نة علام اب يأحاطت ا مع ل يار ST.66 للج يريات عىل هذا ا ملع ونوي إدخال  تغ ت
ثبال كام هو وارد يف الويقة  .CWS/2/7 مسـتق

ند  تجارية:  من جدول األعامل12لبا تصويرية للعالمات ا نارص ا ية  لاإلدارة اإللكرتو ل للع بو: ن يار الو يمراجعة  ؛ ST.67 مع
بكة اإلنرتنت رش عىل  ية عن إدارة األلوان وا شـمعلومات إضا لن  ف

نارص  .14 ية  شات حول اإلدارة اإللكرتو نا ندت ا للعا ن ق مل تصويرية للعالماتست متدت . CWS/2/8ث إىل الويقة لا نة عوا للجا
بو ية مبعايري الو يا بو ملعن يار الو ي مراجعة  رسدST.67مع بار واتف. مل وإدراج املواد املقرتحة يف ا بغي ا نة عىل أنه  تقت ا عللج ين

همة رمق  نة20ملا ية وشطهبا من قامئة همام ا للج  تعلق . منهت يات  شاط خيص إعداد تو يل أي  نة أيضا عىل تأ تواتفقت ا ص ن جللج
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شات معاهدة  نا ية إىل حني إمتام  نا قابلصور الواردة يف واثئق الرباءات والرسوم والامنذج ا ع شأن الرباءاتملص تعاون  با ية  اجلارل
سأةل تجارية كام هو مقرتح يف هممة . ملحول هذه ا ية مبعايري العالمات ا شطة فرقة العمل ا نة عىل مواصةل أ لووافقت ا ن ن ملعللج

 .CWS/2/8ث من الويقة 8جديدة عرضت يف الفقرة 

ند  شأن ا:  من جدول األعامل13لبا تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات ادلوية املودعة  بمعلومات عن دخول ا ل ب ل لرباءات يف لطل
ية  ية(طناملرحةل الو  ) قلمياإل

شات إىل الويقة  .15 نا ندت ا ثا ق مل تقرير املرحيل املقدم من ا.CWS/2/9ست نة علام اب ل وأحاطت ا ملكتب األورويب للج
ياانت معلومات عن للرباءات تضمني قاعدة ا تعلق  تب ادلويل فامي  ٍ وا ب ب لي ناء عىل معاهدة ملك بات ادلوية املودعة  بدخول ا ل لطل

ية لا شأن الرباءات يف املرحةل الو نتعاون  ية(طب هذه املعلومات من أجل . )قلمياإل ية القصوى  نة عىل األ لوشددت ا مه للج
رشوع شاركة يف ا ية الفكرية اليت مل توفر بعد معلوماهتا عىل ا ملتخديم معلومات الرباءات وجشعت ماكتب ا مل مللكسـ  .م

ند  ـي :  من جدول األعامل14لبا للتقرير مرحيل  بو شفه ياانت إدارة معايري الو يتب ادلويل عن تطوير قاعدة  ب مك
)WIPOSTAD( 

تب ادلويل عن تطوير  .16 تقرير املرحيل اذلي أعده ا نة علام اب ملكأحاطت ا ل بوللج ياانت إدارة معايري الو يقاعدة   ب
)WIPOSTAD.( 

ند  بو :  من جدول األعامل15لبا يار الو يذ  ية عن  تقصا يدراسة ا مع ئ   هل والرتوجيST.22تنفسـ

يذ  .17 ية عن  تقصا تاجئ ادلراسة الا نة علام  نفأحاطت ا تن ئ سـ بو بللج ييار الو ته الواردة يف مرفق  والرتوجي هلST.22مع بصيغ 
ياانت CWS/2/10ثالويقة  ية يف قاعدة  تقصا ب ووافقت عىل رش تقرير ادلراسة الا ئ سـ بون  WIPOSTAD يإدارة معايري الو

ثل يح اذلي قدمه  تو ممته املعدةل بعد ا ض ل هورية كورايبصيغ  .مج 

ند  ساعدة من أجل تكوين الكفاءات دلى :  من جدول األعامل16لبا ية وا شورة ا تب ادلويل عن تقدمي ا ملتقرير  ن لتقمل للمك
بو ية مبعايري الو نة ا ناء عىل والية ا ية  نا ية ا يماكتب ا ن للج ب ع ملعلص  مللك

نة علام اب .18 توي عىل) CWS/2/11ثانظر الويقة (تقرير لللجأحاطت ا تب  معلومات عن حياذلي  شطة ا ملكأبرز أ ن
ساعدة  ية وا شورة ا تقدمي ا تعلقة  ملادلويل ا ن مل ب ية دلى تكوين الكفاءات من أجل لتقمل ية مللكماكتب ا نا عا نجزة يف عام لص ملا

توبر 2011 بو يف دورهتا األربعني اليت انعقدت يف أ ية العامة للو ناء عىل طلب ا ك  ي مجلع تكون الويقة .2010ب ث و سـ
CWS/2/11توبر  أس بو املقرر انعقادها يف أ ية العامة للو يقدم إىل ا تقرير املعين اذلي  كاسا  ي مجلع سـ  .2012ّلل

ند  بو:  من جدول األعامل17لبا ية مبعايري الو نة ا نظر يف قامئة همام ا يا ن للج  ملعل

شات إىل الويقة  .19 نا ندت ا ثا ق مل نة املقرتحة واتفقت عىل. CWS/2/12ست نة يف قامئة همام ا للجونظرت ا يغهتا للج ص 
ية كام يه واردة يف مرفق الويقة  ثالهنا  .CWS/2/12ئ

ند  شطة:  من جدول األعامل18لبا  نجدول األ

نة .20 بلغ الحقا عرب الربيد اإللكرتوين  نة  بةل  نت األمانة أن توارخي ادلورة ا للجأ للج ّعل ت  .سملق
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ند   ئملخص الريس:  من جدول األعامل19لبا

يه .21 علأعد ملخص الريس ووزع لالطالع  نة علام مبلخص الريس. ئ ئوأحاطت ا  .للج

ند  تام ادلورة:  من جدول األعامل20لبا  ختا

تمت الريس هذا الاجامتع يف  .22 ئا  .2012 مايو 4خ

 ]ثهناية الويقة[
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