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  تقريرال

نة متدته ا للجاذلي ا  ع

 مقدمة

بو  .1 ية مبعايري الو نة ا يعقدت ا ن نة(ملعللج تأنفة ود) للجا يةرهتا اوملسـدورهتا األوىل ا نثا  أبريل 30  من يف الفرتةل
 .2012 مايو 4 إىل

ثةل يف الاجامتع .2 ية أو يف لكهيام  نا ية ا بو أو يف احتاد ابريس محلاية ا ية األعضاء يف الو تا ممواكنت ادلول ا ع لص ي ل : مللكل
يا٬الاحتاد الرويس با ن وإ يا٬سـ يا٬ل وأسرتا يا٬ن وأملا يا٬نيسـ وإندو ية-مجهورية ( وإيران ٬ن وأوكرا يا٬ل وأيرندا٬)م اإلسال  ٬ل وإيطا

ياك٬ والربازيل٬وابراغواي ية٬ واجلزائر٬ب ويالروس٬ل وبوندا٬ وبامن٬ وبلغاراي٬بلج و هورية ا يك وا يا ٬لتشـمجل هورية تزنا ن و مج
تحدة هورية كوراي٬ملا هورية مودلوفا٬مج و يا٬مج و نوب أفر يق و يا٬ج بويت٬ج وجور يا٬ وادلامنرك٬جي و يا٬ن وروما  ورسي ٬مب وزا

سويد٬سـنغافورة و٬الناك يا٬ي وسورسا٬ل وا ندا٬ن وفرسا٬ والصني٬ب ورص يت انم٬فنل و يا٬ وقربص٬في و ندا٬ت وكروا  ٬ك و
يا يا٬مبوكولو سمربغ٬تف وال يا٬لك و توا ن و يك٬ واملغرب٬ ومرص٬لي سعودية٬ملكسـ وا ل واململكة العرية ا تحدة٬ب  ٬مل واململكة ا

يا تا نومور يامنار٬ وموانكو٬ي سا٬ والرنوجي٬م و بال٬لمن وا ند٬ن وياكراغوا٬ني و نغاراي٬له وا تحدة ٬ل وهوندا٬ه و مل والوالايت ا
ية ياابن٬يكاألمر يوانن٬ل وا  .)61( ل وا

نة وشارك يف ادلورة  .3 يةممثلوللجبصفة أعضاء يف ا تا نظامت ا ل ا ل ية الفكرية: مل يلوكس  للملكتب  ن تب ) BOIP( بمك مكو
يج العرية تعاون دلول ا ببراءات الاخرتاع جمللس ا خلل تب)GCC( ل نظمة األوروية  )EPO( األورويب للرباءات ملك وا بوا مل

يوية للرباءات  يةووالاحتاد األورويب ) EAPO(سـاآل سوق ادلا يق يف ا خلتب ا ل لتنسـ العالمات والرسوم والامنذج ( مك
ية نا عا  ).ITU( )7( الاحتاد ادلويل لالتصاالتو) OHIM( )لص

ية الفكوشاركت  .4 ية لقانون ا ية األمر مللكا يك  . يف ادلورة بصفة مراقب)AIPLA( ريةمجلع
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ية العامة  .5 ية وفقا لقرار ا نا بدلان ا بدلان األقل منوا أو ا شاركني من ا شاركة عدد من ا بو  مجلعومولت الو ل ل ل مل م مي
تقرير. 2001 لسـنة هذا ا شاركني يف املرفق األول  لوترد قامئة ا  .لمل

ند  تاح ادلورة : من جدول األعامل1لبا  فتا

ي .6 تح ادلورة ا سـا لت يابة عن املدير ف شاركني  ية، ورحب اب ية العا ية ا ساعد املدير العام، قطاع ا ند يو اتاكيج  مل مل ت لتحم لبن
 .العام

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

ندبوم  .7 يد غوانر  نة ابإلجامع ا بت ا يا سـ للج لتخ ل سويد(ن تا ) لا يدة أوساان ابر سا وا ير ك سـ كي ل يا(ئ تيش ) نأوكرا يد إ يوا لسـ
ياابن(ماموتو اي  .ئانئيب الريس) لا

بو، أمني ادلورة .8 سم معايري الو يد أجنل لوبزي سوالانس، مدير  يواكن ا ق  .لسـ

ند   اعامتد جدول األعامل : من جدول األعامل3لبا

نة جدول األعامل كام هو مقرتح يف الويقة .9 متدت ا ثا للج هذا .CWS/2/1 Prov ع ثاين  لويرد يف املرفق ا  ل
تقرير يق يف إلوفود  بعض اوقالت. لا ية ا شأن آ ند  سـن اعامتد جدول األعامل ال ميس حبق الوفود يف اقرتاح  ل ب لتنب ّ

بةل نة ا ملقجداول أعامل دورات ا  .للج

ند   اعامتد تقرير ادلورة األوىل : من جدول األعامل4لبا

نة كام هو وارد يف الويقة .10 نة ابإلجامع تقرير ادلورة األوىل  متدت ا ثا للج للج  بعد .CWS/1/10 Prov. Rev ع
ها  ها كام ييل17مقإضافة فقرة جديدة ر  :نّص و

نظام ادلاخيل اخلاص" ية وا سائل ا شأن ا تحقق أي اتفاق  لمل  مي مل ب لتنظي ّ". 

تاجات والقرارات شات والا نا تنا ق  سـمل

نعقدة من .11 سةل اجامتعاهتا العارشة ا بو يف  ية للو ئات الرئا ملوفقا ملا قررته ا سل ي سـ توبر2 سبمترب إىل 24 لهي انظر  (1979 ك أ
نة فقط  هذه ادلورة يتضمن تقرير، )AB/X/32 ث من الويقة52 و51 الفقرتني تاجات ا للجا يات واآلراء (سـتن تو صالقرارات وا ل

تاج وال) وما إىل ذكل شارك، إال إذا أبدي حتفظ أو كرر حتفظ عىل أي ا ياانت أي  تحديد،  تضمن، عىل وجه ا سـتن  ُ ُ م ب ل ي
يه توصل إ نة بعد ا لمعني  ل  .للج

 العروض

بيكتتاح العروض املقدمة يف هذه ادلورة .12 بو ا شـ عىل موقع الو : لي
>http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22202< 
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ند  نظام ادلاخيل اخلاص : من جدول األعامل5لبا ية وا شؤون ا لا مي  لتنظل

ثقدم الاقرتاح اذلي أعدته األمانة يف الويقة .13 ُ CWS/2/2. 

شاورة مع بعو .14 سفراء، معقب  تش أدىل لض ا شا ز سفري أو فيكا ي ته برصيامن غلل سبصف،  بولل ائير ييات العامة للو  ،جمع
تايل يان ا لاب  :لب

تايل " تقدم ابالقرتاح ا ُّفق عىل ا سفراء، ات توى ا باح عىل  ية أجريت هذا ا شاورات غري ر ليف  ل ل سـ لص مس نة مم للجإىل ا
بو عرب ية مبعايري الو يا يات العامةملعن مجلع ريس ا  :ئ

بداية؛تعمت رشوع جدول األعامل كام اقرتح يف ا نة  لد ا ُللج  م

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

تالفات يف  خويدون ملخص الريس أيضا الا ئ ياآلراء ّ لاملعرب عهنا إزاء آ يق ةًّ ية وتعمميلتنسـ ا يات جدول أعامل ا من تو لتص
نظام ادلاخ بري عهنا يف ا لوا  يل اخلاص؛لتع

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
توصل إىل تفامه، ومن  ية ا نة  ية  ثا نظام ادلاخيل اخلاص، عقب ادلورة ا بري عهنا يف ا ية وا لأعامل ا بغ للج ن ل ل تع لمن لت

يات الع بةل  بل دورة اخلريف ا للجمعاألفضل،  ملق  ".امةق

يات العامة .15 باع اقرتاح ريس ا نة عىل ا مجلعواتفقت ا ت تلفة إزاء . ئللج ياانت أعربت فهيا عن آراء  خموأدلت بعض الوفود  بب
ية شاورات غري الر سائل املذكورة أعاله ألغراض ا مسا مل يات جدول . مل هوم أن تكون تو صومن اآلراء املعرب عهنا أن من ا ملف

تجزأ من  ية جزءا ال  يأعامل ا بولتمن ية مبعايري الو نة ا يمعل ا ن يع ملعللج 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 ينبغي للجا بو وأن ترتك ا ملأن تركز عىل وضع معايري الو ي ّ

يه ماحسبلألمانة  يح عل اتفق  بض يف تو نة من  قوالية ا ية العامة لعامل للج بغي أن تقع 2011 مجلعا 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 سرتد يف  للجا ن ل مب تحقق أي اتفاق .ل يه، مل  ّ و ي عل

نظام ادلاخيل اخلاص ية وا سائل ا لحول ا مي  .لتنظمل

يح اذلي قدم .16 تو نة علام اب ضوأحاطت ا ل بو للج نظام ادلاخيل العام للو تب ادلويل ومفاده أن ا يه ا ل نة ملك للجبق عىل ا سينط
نة ونظاهما ادلاخيل اخلاص ية  سائل ا شأن ا توصل إىل اتفاق  للجريامث يمت ا مي مل ب  .لتنظل

ند  ناول  : من جدول األعامل6لبا بو اليت  تطوير معايري الو تتخارطة طريق  ي  )XML( لغة الرتمزي املوسعةل

ندت .17 شات مل استا نت اقرتاحا CWS/2/3 ثإىل الويقةقنا بو اليت حول تضم اليت  تطوير معايري الو يخارطة طريق  ل
 .)XML( تتناول لغة الرتمزي املوسعة

ية وقال  .18 ملعنريس فرقة العمل ا سلبئ بو امعيار  إن لتسلقوامئ ا نوويدات اجليلو سل ا شأن عرض قوامئ  لديد  سل تب
تخدام لغة الرتمزي ية اب سـواحلوامض األ بو ()XML( املوسعة مين يار الو يا  بد يه  ياذلي أطلق  مع ئ سـيكون ) ST.26 معل

يارمسـتقال يار ST.36 ملع عن لك من ا يار . ST.96 ملع وا يه، فقد حذفت من خارطة الطريق اإلشارة إىل ا ملعو عل
ية من مرفق الويقةST.26 اجلديد ثا ث يف امجلةل األوىل من الفقرة ا ن  .CWS/2/3 ل
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نة عىل  .19 ناول لغة الرتمزي املوسعة الخارطة "للجووافقت ا بو اليت  تطوير معايري الو تتطريق  ي كام يه " )XML(ل
بو: " هو كام ييل2  ونص الفقرةCWS/2/3 ثواردة يف مرفق الويقة يار الو يؤثر  يو مع ية ST.96 سـ للغة ل يف املعايري احلا

ند تقدمي اقرتاح . )ST.86 وST.66 وST.36(الرتمزي املوسعة  بوعومن مث، فإنه  يار الو يهنايئ  نظر ST.96 مبع ت ليك 
متده، جيب أيضا تقدمي خ بو و ية مبعايري الو نة ا تعيه ا ي ن ملعللج تخدم لغة الرتمزي اف بو اليت  سـرطة طريق للك معايري الو تي

نة نظر فهيا ا للجاملوسعة ليك   ."ت

ند  بو اجلديدمباقرتاح  : من جدول األعامل7لبا ييار الو   ST.96 ع

ندت .20 شاتستا نا ق ا نت CWS/2/4 ثالويقة إىل مل شأناقرتاحتضم اليت  بو اجلديدبا  يار الو ي   .ST.96 مع

نة  .21 متدت ا للجوا نوناملذكور  اجلديدعيارملاع ية "ملع ا نا ية ا تعلقة اب شأن معاجلة املعلومات ا ية  عتو لص مل ب مللكص
تخدام لغة الرتمزي املوسعة ويف  CWS/2/4 ثويقةالرابع كام يه ورادة يف مرفق الإىل األول من  اتهقفومر" XML سـاب

ية  سخة اإللكرتو نا بولن بيك للو نة عىل املوقع ا ية  ثا تاحة لدلورة ا يللمواد الوجهية ا شـ للج ن ل  :لمل
>htm.background/ip4xml/taskforce/en/cws/int.wipo://http< 

نة أيضا أ .22 بغي هنللجوالحظت ا نين  ية أن  نا ية ا تملاكتب ا ع لص يارفذمللك سادس  للمع املرفقني اخلامس وا أن و ST.96 ل
بو امدهعامتال  ليك يكوان جاهزينتربهام أكرثخت يار الو يكجزء من  ية الانهتاء من املرفقني املذكورين، .ST.96 مع ستبغ و  لمتا

بار شاركة يف ذكل الا نة من أعضاهئا ا تا مل يقاهتخللج نة علام أيضا خبطة .XML4IP فرقة معلم إىل تعل وتقدمي  للج وأحاطت ا
ثة XML4IP فرقة معل ثا متده يف دورهتا ا نة و يه ا نظر  سادس  شأن املرفقني اخلامس وا لتقدمي اقرتاح  ل للج ت ل تعب ف  .ل

نةووافق .23 همة رمقللجت ا يف فرقة معل41 مل عىل تعديل ا تكون.  هباXML4IP تلك و ياغة اجلديدة سـو ل ا هذه لص
 :ام ييل كملهمةا

ياربشأن إعداد اقرتاح " سادس من ا ملعاملرفقني اخلامس وا تأكد من ST.96  ل بو، وا ية مبعايري الو نة ا لمتدهام ا ي ن ملعللج لتع
يار ثات الالزمة عىل ا تحد ملعإجراء املراجعات وا ي  ."ST.96 ل

بو اجلديدو .24 يار الو مترين  تحديث ا تعلق ابملراجعة وا يفامي  ملع ل نةوافقت ، ST.96 ملسـي  : عىل ما ييلللجا

بوبشأن عند تقدمي أي اقرتاح  )أ ( يار الو يمراجعة  بارشة إىل فرقة ST.96 مع م إىل األمانة فإنه حيال 
يه؛XML4IP معل يه وتوافق  نظر  عل  فت  ل

بوXML4IP تكون فرقة معل )ب ( يار الو تا العامتد مراجعات  ي خموةل مؤ مع  ؛ST.96 ق

بو )ج ( يار الو يحيال أي اقرتاح مبراجعة  بحت املراجعة ST.96 مع يه إذا أ نظر  بو  ية مبعايري الو نة ا ص إىل ا ت ي ن فللج ل ملع
توصل إىل إجامع بني أعضاء فرقة معل  ؛XML4IP لاملقرتحة موضع جدل، أي إذا تعذر ا

بوXML4IP  فرقة معلئريسخيطر  )د ( يار الو بو بأية مراجعة  ية مبعايري الو نة ا ي ا ملع ي ن متدها فرقة ST.96 ملعللج تع 
نةالعمل   .للجيف أول دورة 
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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  .25 نا ندت ا قا مل يا CWS/2/5 ثالويقةست نت تقريرا مر حل اليت  فرقة  العمل اذلي أجنزته عنتضم
شأن . ئفضال عن خارطة طريق أعدها ريس فرقة العمل املذكورة XML4IP معل تعلق األمر بإعداد اقرتاح  بو عرض قوامئ ي

ية  نوويدات واحلوامض األ نسل ا ل يسل تخدام مت بو )XML(لغة الرتمزي املوسعة سـاب يارا للو ي العامتده  يا (مع بد يه  ئأطلق  معل
بو ييار الو  ).ST.26 مع

 إىل أنه من املقرر XML4IP فرقة معلئ، أشار ريس CWS/2/5 ثيف مرفق الويقةوإىل جانب املعلومات الواردة  .26
مترب شات يف  نا سبإجراء جوةل جديدة من ا ق يار اجلديد جاهزا هناية  وأضاف أنه2012 مل ملع من املفروض أن يكون اقرتاح ا

توبر  .2012 كأ

نة علام  .27 تجداتللجوأحاطت ا سـابملعلومات املقدمة يف ويقة العمل وبآخر   خطة العمل واجلدول الزمين اليت أشار مث
 .ئإلهيا ريس فرقة العمل

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

شات إىل  .28 نا ندت ا قا مل شأن CWS/2/6 ثالويقةست نت اقرتاحا  ب اليت  بوتضم يار الو يمراجعة   .ST.14 مع

نة علام  .29 تب ادلويل اقرتاحبشقيللجوأحاطت ا تعل. ملك ا شقق يو بو من14  الفقرةراجعة األول مبلا يار الو ي   ST.14 مع
ئات بغي أن توضع جبانب أي ويقة لففامي خيص بعض رموز ا ث اليت  بحث) مرجع(ين لهد هبا يف تقارير ا شقوأما . مستش ثاين لا ل ا

يات  يمي مدى مالءمة مراجعة تو صفرييم إىل  ندات غري الرباءات حتديدتق هد هبا من أجل مواءمةسـ  يار ملستشا مع 
بو يار ادلويل ST.14 يالو يات الواردة يف ا تو ملعمع أحدث ا ص شأن -املعلومات والواثئق ( ISO 690:2010 ل ية  بادئ تو ب  جهي م

هادات من مصادر املعلومات ية والا يوغرا شاملراجع ا ستف تعلق . )لببل شقيوفامي  نظر يف لاب ية ا نة عىل أ ل األخري، شددت ا مه للج
ية  مقنايم عدد الواثئق الر شورة عىل اإلنرتنت اليت ت بحثملنا لهد هبا يف تقارير ا  .يستش

نة عىل ما ييل .30  :للجووافقت ا

تحداث  )أ( يةهمة ملاسـا تا لا  :ل

بو" يار الو يمراجعة   :ST.14 مع

نصوص علهيا يف الفقرة "1" ئات ا شأن مراجعة رموز ا ملإعداد اقرتاح  بو14 لفب يار الو ي من   مع ST.14 مع
رشوع الا يقات و ممراعاة ا  .CWS/2/6 ث من الويقة14  إىل10  والفقرات من7 قرتاحات الواردة يف الفقرةلتعل

هد هبا من أجل  "2" ندات غري الرباءات ا يات حتديد  ناسب مراجعة تو ملستشودراسة ما إذا اكن من ا سـ ص مل
بو يار الو يمواءمة  يار ادلويل ST.14 مع ية –املعلومات والواثئق (ISO 690:2010 ملعمع ا بادئ تو ب  جهي شأن م

هادات من مصادر املعلومات ية والا يوغرا شاملراجع ا ستف بني أن تكل ) لببل شأن إذا  ّوإعداد اقرتاح بذكل ا ت ل
 ."املراجعة مالمئة

همةنوإ )ب(  ؛ملشاء فرقة معل جديدة ألداء ا
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بووالطلب من فرقة العمل تقدمي )ج( يار الو شأن مراجعة  ي الاقرتاح  مع ئاST.14 ب يات رموز ا لف فامي خيص تو ت ص
نة تعقد يف  يه يف دورهتا اليت  نة وتوافق  يه ا سـنظر  سـ عل للج فت  ؛2013 ل

تاجئ ادلراسة يف أقرب وقت ممكن ميوالطلب من فرقة العمل تقد )د( ندات غري ن  شأن حتديد  سـوأي اقرتاح  ب
يار ادلويل هد هبا وا ملعالرباءات ا نةللجنةا يف دورة ISO 690:2010 ملستش تعقد يف  سـ اليت  تمتكن وإن مل  ،2013 سـ

نجز ها تقدمي تقرير مرحيل عن العمل ا بغي لر تكامل الاقرتاح يف ذكل املوعد،  ملفرقة العمل من ا سسـ ئين  فامي خيص هذا ي
همة شق من ا ملا  .ل

سا ل .31 تب ادلويل اذلي عني ر نة بعرض ا بت ا يور ئللج ُ ملك  .فرقة العملح

ند  ية  : من جدول األعامل10لبا ـي لريس فرقة العمل ا تقرير ا نا ملعل ئ يارلشفه يار ST.36 ملعاب مع عن اقرتاح مراجعة 
بو  ST.36 يالو

يارئ ريس أخرب .32 ية اب ملعفرقة العمل ا توبرST.36 ملعن نعقدة يف أ نة ا نذ ادلورة األخرية  نة أنه  ك ا مل للج ، وافقت 2010 مللج
يار ية اب ملعفرقة العمل ا يري ST.36/2009/007 اقرتاح املراجعة رمقأي   عىل اقرتاح واحد للمراجعة،ST.36 ملعن تعلق  تغ ا بمل

بحث للحصول عىل  بحث اإلضايفليف تقرير ا ياانت جديدة ألغراض تقرير ا لنارص  ب ويرد اقرتح املراجعة املذكور كام هو . ع
بو بيك للو يه عىل املوقع ا يموافق  شـ > html.intro-pfr/36st/taskforce/en/cws/tin.wipo.www://http< :لعل

يار بل  بغي إدراجه يف اإلصدار ا للمعو ملق متربST.36 ين تا، رشه يف  سب اذلي من املقرر، مؤ ن  .2012 ق

نة يف دورهتا األوىل، أج .33 يه ا ّوعىل حنو ما أشارت إ للج يارلت فرقة ل ية اب ملعالعمل ا شة املعلقة حول ST.36 ملعن نا ق ا مل
يريات يف واثئق  (ST.36/2009/007 رمقاقرتاح املراجعة  بات أو ا تصو يريات لوضع عالمات عىل ا تغأي إدخال  ي ل لتغ

توصل ) الرباءات شأن الرباءاتتإىل أن  تعاون  بمعاهدة ا ية الفكرية األخرى إىل حل فامي خيص قواعد تعديل ل مللك وماكتب ا
يق تكل القواعد نة . تنسـالفقرات و تب ادلويل ا للجوأخطر ا شأن ب لتوصلبعدم املك اقرتاح بأي اقرتاحات جديدة حىت اآلن 

ناء فقرات ال فامي خيص ترقمي ST.36/2009/007 املراجعة رمق شأن تعديل واثئق الرباءات يف إطار ثأ تعاون  بمعاهدة ا ل
تحاةل بو. الرباءات تب ادلويل إىل ا يل هذا الاقرتاح، توصل ا سـتح سأةل معاجلةملكل ية، بل المل ا  بد من فمبفردها معاجلة اك

ياق حل معيل شامل يكون انجعا يف إطار  سـناوها يف  شأن الرباءاتلت تعاون  بمعاهدة ا تخدامه يف املعاجلة عىل ل سـ وميكن ا
بة يف ذكل ناك ر توى الوطين إن اكنت  غا ه تب ادلويل . ملسـ بارشة ملفاتملكووضع ا  DOCX مبرانمج حتويل جترييب حيول 

تأصةل، ويرى أنه ST.36 معيارلل وفقا XML إىل شالك ا سوية ا ملساعد عىل  مل ت تأكد . سي شأن  بارات يف هذا ا للوأجريت ا ل خت
ية ال يمن أن الربانمج  تأكد عىل األقل من أن(سـفقد املعلومات األسا ها حتويال موثوقا ميكن للأو  يل املعلومات اليت ال ميكن حتو

ية بهيات آ شلك موثوق وأنه ميكن إصدار  نحتديدها  تعديالت ). تنب تقدمي ا تلفة  يات ا بار ا بةل يه ا لواملرحةل ا ل خمل لعمل خت ملق
 .ومقارنهتا مع املضمون األصيل

تصةلل اوأشارت .34 ثون القضااي ا ملنة إىل أن بعض أعضاء فرقة العمل  بح شأن الرباءات ابسـامترات يلج تعاون  بمعاهدة ا  ل
يف العام للرباءات وميكن أن توبة والوضع القانوين وا بحث واآلراء ا نوتقارير ا لتصل بالكل اقرتاحاتذصبح ي ملك  .مسـتق للمراجعة 

نوي .35 تحدة ال  تب الوالايت ا نة أن  ية ا تحدة األمر يوأخرب وفد الوالايت ا مل للج مكمل يذ  أن يدخليك تنفعىل ويقة   ث
يار تاب األمحرع ST.36 ملعا يد الوطين واملعروفة اب لكىل ا ية لصع يريات إضا فأي  تجتغ يار عن مراجعاتتن  . ملع الحقة ذلكل ا

بو يار الو رش إىل  بادل وا تجات ا تاب األمحر إال بعد نقل  بغي حسب ا يوقال إنه ال  مع ت لنن ل م لك بل ST.96ين  .ملسـتق يف ا

نة علام اب .36 ـي لرللجوأحاطت ا ئتقرير ا لشفه يارل ية اب ملعيس فرقة العمل ا بوST.36 ملعن يار الو ي عن مراجعة   ST.36 مع
شطة اليت قامت هبا فرقة العمل املذكورة  .نواأل
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ند  يار : من جدول األعامل11لبا ية اب ملعتقرير ريس فرقة العمل ا ملعن بوST.66 ئ يار الو ي عن مراجعة   ST.66 مع

شات إىل الويقة .37 نا ندت ا ثا ق مل نCWS/2/7 ست يارتضم اليت  ية اب يا لريس فرقة العمل ا ملعت تقريرا مر ن ملعحل  ST.66 ئ
بو يار الو يعن مراجعة  شطة األخرى اليت اضطلعت هبا فرقة العملST.66 مع  .ن واأل

نة وأشارت .38 يارإىل للج ا ية اب ملعأن فرقة العمل ا  ST.66/2010/001  وافقت عىل اقرتاح املراجعة رمقST.66 ملعن
تصويرياباذلي أوىص  بو احملددةةلملالمح ا يار الو ي يف  تجارية، وبأن فرقة العمل  ST.67 مع لياانت العالمات ا متدتلب  بعد عا

بوذكل يار الو ي  سخةST.66 مع  .2012 ، يف فرباير1.2 لن املعدل، ا

نة كذكل وأشارت .39 بوللج ا يار الو يإىل أنه ابعامتد  بغي ST.96 مع نة،  ية  ين اجلديد يف ادلورة احلا للج بل ل ملسـتقيف ا
تخدام يارخمططات لغة الرتمزي املوسعة سـا بو يف ST.96 للمع  ييار الو بة  ST.66 مع بدلان وفقا  وST.3 لرموزلنسـاب لرموز ا

يسملعيار ا يد املقا تو ينظمة ادلوية  ح ل ل يار)ISO( مل  .ST.66 ملع بدال من حتديث خمططات ا

ند  تصويرية للعالمات :  من جدول األعامل12لبا نارص ا ية  لاإلدارة اإللكرتو للع تجاريةن  لا

شات .40 نا ندت ا قا مل بوCWS/2/8 ث إىل الويقةست يار الو شأن مراجعة  تضمن اقرتاحا  ي اليت  مع ب  وإدراج بعض ST.67 ت
رسد ذات الصةلاملصطلحات  ية وإدارة األلوان يف  ساق الصور الر م بأ مق ية ن تعلقة مبعلومات وواثئق ا مللكاملصطلحات ا مل

ية  نا عا رسد(لص يةتاحاثوتعرض الويقة كذكل اقرت. )ملا نا ية ا يد معلومات ا تو تعلق  ع أخرى  لص ب مللكت  .ح

متدت  .41 نة ع وا بوللجا يار الو يمراجعة  رسدST.67 مع ثاين CWS/2/8 ث ويردان يف مرفقي الويقةمل وا ل األول وا
توايل  .لعىل ا

سابق املعين ابملعايري والواثئقووفقا للقرار اذلي اختذه  .42 رش) SDWG( لالفريق العامل ا ة، عيف دورته احلادية 
ت، )SDWG/11/14 ث من الويقة62 انظر الفقرة( ُا همة رمقتربع ية و20 مل ا نةتقرر منهت   .للجشطهبا من قامئة همام ا

تعلق ابلصور الواردة يف واثئق الرباءات  .43 يات  شاط خيص إعداد تو يل أي  نة أيضا عىل تأ تواتفقت ا ص ن جللج
ية إىل حني إمتام  نا عوالرسوم والامنذج ا شاتملالص سأةل   اجلاريةقنا لاجامتع اإلدارات ادلوية ملعاهدة  يف إطارملحول ا

شأن الرباءات والفريق العامل املعين هب تعاون  با  .املعاهدةذه ل

شات، وعقب  .44 نا قا نة عىل ما ييل مل تعلقة اسعيا مهنللجوافقت ا مل إىل وضع مزيد من املعايري يف جمال املعلومات ا
تجارية  :لابلعالمات ا

تحداث )أ ( يلهمة املا سـا  :ةلتا

تجارية وإعداد الاقرتاح اخلاص بذكل، " لدراسة مدى مالءمة وضع معايري أخرى يف جمال العالمات ا
توقعة للك تطوير جديد، وكذكل وضع أولوية لالقرتاحات  ."ملمبا يف ذكل وصف للحاجة وللفوائد ا

همة املذكورة؛ )ب ( تجارية اب ية مبعايري العالمات ا يف فرقة العمل ا ملو ل ن  ملعتلك

نة يف دورهتا  ونتاجئ ادلراسةتقدمي   فرقة العملوالطلب من )ج ( نظر فهيا ا ية، ليك  شطة إضا للجخطط أ ت فن
تعقد يف  .2013 سـاليت 
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ند  بات ادلوية :  من جدول األعامل13لبا لمعلومات عن دخول ا شورةلطل شأن الرباءات يف ملنا تعاون  ناء عىل معاهدة ا ب  ل ب
ية  ية(طناملرحةل الو  ) قلمياإل

شات إىل الويقةستا .45 نا ثندت ا ق  .CWS/2/9 مل

تقرير املرحيل املقدم من ا .46 نة علام اب لوأحاطت ا تعلقملكتب األورويب للرباءاتللج تب ادلويل فامي  ي وا تضمني ملك قواعد ب 
ياانت سب  لبا شأن الرباءات، وعدم دخوها،  تعاون  ناء عىل معاهدة ا شورة  بات ادلوية ا حاملعلومات عن دخول ا ب ل ب ن ل للطل مل

ية احل ية(طنال، يف املرحةل الو همة رمق() قلمياإل املعلومات املقدمة يف املرفق األول من إىل وإضافة ). 23 ملا
ية القطرية للمعلومات عن ، CWS/2/9 ثالويقة يع ا ية تو تب األورويب للرباءات أ ثل ا تغطأبرز  سـ مه لمم بات ملك لطلدخول ا

شأن الرب تعاون  ناء عىل معاهدة ا شورة  بادلوية ا ل ب ن ية ملل ية(طناءات يف املرحةل الو نذ )قلمياإل م وأنه مل حيرز أي تقدم إضايف  ُ
نة تقرير األخري  سـا ية  فامي خيص املعلومات عن عدم ادلخول 2009 لل ية(طنيف املرحةل الو تب األورويب . )قلمياإل ملكوأشار ا

نوع الويقةتطوير للرباءات أيضا إىل أنه يعمل عىل  ثمعرف  ب ٍ )DTD (ياانت الوضع القانوينبلغة الرتمزي ا . لبملوسعة وخمططات 
ثاين للويقة تقرير الوارد يف املرفق ا ناء عرض ا ثوأ ل ل تب ادلويل جمددا عىل احلاجة إىل بذل هجود CWS/2/9 ث ثل ا ملك، أكد  مم

ية املعلومات  سني  ية  تغطإضا لتح شأن الرباءات، وعف تعاون  ناء عىل معاهدة ا شورة  بات ادلوية ا بعن دخول ا ل ب ن ل دم مللطل
ية  طندخوها، يف املرحةل الو ية(ل نة عىل خط. )قلمياإل ية إىل زايدة بدله  ةللجوأطلع وفد الصني ا ته يف توافر مالرا مهسا م

بل القريب ية يف ا ياانت ا تقاملعلومات عن ا ملسـن لصي  .لب

تب ادلويل  .47 تب األورويب للرباءات وا ناهنا  نة عن ا ملكوأعربت ا للمك ت همعىل امللج ملتقدم احملرز يف ا  وملاكتب 23 ة رمقل
ياانهتا يف هذا اجملال ية الفكرية اليت تقدم  با هذه املعلومات . مللك ية القصوى  لوشددت عىل األ بة مه ملاب سـن سـتخديم معلومات ل

ية الفكرية اليت مل شاركة يف تقدممللكالرباءات وجشعت ماكتب ا رشوع هذامل بعد معلوماهتا عىل ا  .مل ا

ند  بو تقرير:  من جدول األعامل14لبا ياانت إدارة معايري الو تب ادلويل عن تطوير قاعدة  ـي  ي مرحيل  ب للمك شفه
)WIPOSTAD( 

نة علام .48 رشوع للجأحاطت ا ية عن  يه معلومات أسا تب ادلويل واذلي قدم  م ابلعرض اذلي قدمه ا سـ ف ياانت ملك بقاعدة 
بو يا فهي)WIPOSTAD( يإدارة معايري الو توافرة حا توايت والوظائف ا ل وعن ا مل سخة  و.احمل نة أيضا إىل أن  نأشارت ا للج

تايل تاحة عىل الرابط ا ياانت املذكورة  ية من قاعدة ا لاث ب من ألغراض > http://www.wipo.int/wipostad/en  /<:ل
بار نة . ختالا تب ادلويل ا للجوأخرب ا نويملك يام مبا ييليبأنه   :لق ا

نة – ية يف أواخر  سخة هنا ياانت إىل  سـنقل قاعدة ا ئ ن يل أجراه  حال األخذ2012 لب بار  تاجئ ا شغ  تت خ بن
تب ادلويل؛  ملكا

بو  – تخدام معايري الو شأن ا ية  تقصا نوية وادلراسة الا ية ا تقارير ا يوإدراج ا سـ ب ئ سـ سـ ن لل ساملتكون لتق  اقأ
ية ل تقصا ئجديدة يف ادلراسات الا ياانتسـ  .WIPOSTAD بقاعدة 

شاركون عىل  .49 ملوجشع ا بار ُ يقاهتم ووإرسال WIPOSTAD بياانتقاعدة ختا باعاهتم إىل األمانة عرب الربيد تعل  نطا
تايلاإللكرتوين  .>cws.mail@wipo.int.<:ل ا

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

شات إىل الويقة .50 نا ندت ا ثا ق مل تاجئ   اليتCWS/2/10 ست ننت  يار تضم يذ  ية عن  تقصا معادلراسة الا ئ تنفسـ
بو  . والرتوجي هلST.22 يالو
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نة إىل أن  .51 ية أجريتللجوأشارت ا تقصا ئادلراسة الا نة عىل اإلنرتنتسـ تاجئ  الفرديةالردودأن  و2011 سـ  تلمة وا ن ا لسـ مل
يا يحت ناجملمعة إلكرتو نون تأ ية الفكرية"ملع يف اجلزء ا شأن ممارسات ماكتب ا ية  تقصا مللكادلراسات الا ب ئ قاعدة يف " سـ

 .WIPOSTAD بياانت

ية يف مرفق وُعرضت عىل .52 نت ملخصا للردود واملعلومات اإلحصا تاجئ ادلراسة اليت  نة  ئ ا تضم ن للج
سؤالمجهورية كورايوأشار وفد . CWS/2/10 ثالويقة هورية كوراي عىل ا تب  ل إىل خطأ يف رد  مج  وقال إن اجلواب 1 مك

يح هو  تاجئ اجملمعة وتقرير ادلر لب من األمانة تعديل ذكل الردُوط". نعم"لصحا ية وفقا ذلكللنوا تقصا ئاسة الا  .سـ

ية أن  .53 تقصا هر ادلراسة الا ئوأ سـ تعرف الضويئ عىل احلروفظ ية الفكرية وأن لا بة ملاكتب ا شاط همم اب مللك هو  سـ لنن
بو يار الو يات  يتو مع تخدهما تكل ST.22 ص بات اليت  ية  تو بادئ ا بارش يف ا بارش أو غري  شلك  سدة  سـ  للطل جهي ل مل ب تجم م م

تجوب. املاكتب رش ا ملسـومل  ياري  .ST.22 ملعون إىل احلاجة إىل مراجعة ا

ية ووافقت عىل رشها  .54 تقصا نة علام ابملعلومات الواردة يف ادلراسة الا نوأحاطت ا ئ سـ قاعدة يف للج
تعديل الوارد يف الفقرةWIPOSTAD بياانت  . أعاله52 ل بعد إدخال ا

ند  شورة ا:  من جدول األعامل16لبا تب ادلويل عن تقدمي ا نتقرير  لتقمل ساعدة من أجل تكوين الكفاءات دلى للمك ملية وا
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 .55 توي عىل معلومات عن ) CWS/2/11 ثانظر الويقة(تقرير لللجأحاطت ا تب حياذلي  شطة ا ملكأبرز أ ن
ساعدة  ية وا شورة ا تقدمي ا تعلقة  ملادلويل ا ن مل ب ية دلى تكوين الكفاءات ل من أجلتقمل ية مللكماكتب ا نا عا نجزة يف لص ملا

توبر2011 عام بو يف دورهتا األربعني اليت انعقدت يف أ ية العامة للو ناء عىل طلب ا ك  ي مجلع تكون .2010 ب سـ و
توبرCWS/2/11 ثالويقة بو املقرر انعقادها يف أ ية العامة للو يقدم إىل ا تقرير املعين اذلي  ك أساسا  ي مجلع سـ  .2012 ّلل

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

شات إىل الويقة .56 نا ندت ا ثا ق مل نت قامئة CWS/2/12 ست نةتضم اليت  هدف مهنا وضع برانمج معل ا للجهمام ا ل ٍ. 
نة وأحاطت تكل الللج ا  .ث الواردة يف مرفق الويقة املذكورةقامئةبعلام 

نة  .57 هام الواردةللجووافقت ا ها حال حتديهثا CWS/2/12 ث يف مرفق الويقةملعىل إدراج قامئة ا علم يف برانمج 
يه من لتجسد يةل ما توصلت إ ثا ناتفاقات يف دورهتا ا  .ل

تخذة يف إطار  .58 ية، مبا يف ذكل القرارات ا ثا نة يف ادلورة ا شـهتا ا هام اليت ان تعلقة اب ملوبعد حتديث املعلومات ا ن ل للج ق ململ
ند هام كام ييل 17 لبا بح وضع ا ملمن جدول األعامل، أ  :ص

هم )أ( ية يف هذه ادلورةةملا تربت  نهت اليت ا  :مع

همة رمق رش اإللكرتوين يف جمال  :20 ملا ية وإدارة األلوان وا ساق الصور الر تعلقة بأ شة القضااي ا لننا مق ن مل ق م
تجارية كام هو مذكور يف الفقرة ، وإعداد SCIT/SDWG/11/9 ث من الويقة5 لالعالمات ا

 .اقرتاح فامي بعد
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هام اليت ال يزال العمل علهيا جاراي )ب(  :ملا

همة رمق تخدهما ماكتب  :30 ملا بات األولوية اليت  بات وأرقام  شأن أرقام ا ية  تقصا سـإعداد دراسة ا طل لطل ب ئ تسـ
ية نا ية ا عا لص  .مللك

همة رمق بو :37 ملا يار الو تخدام  شأن ا ية  تقصا يإجراء دراسة ا مع سـ ب ئ  .نفيذهت وST.22 سـ

همة رمق يار :41 ملا سادس من ا شأن املرفقني اخلامس وا ملعإعداد اقرتاح  ل نة ST.96 ب للجمتدهام ا تأكد ،لتع ل وا
يار ثات الالزمة عىل ا تحد ملعمن إجراء املراجعات وا ي  .ST.96 ل

همة رمق تخدام لغة  :44 ملا ية اب نوويدات واحلوامض األ سل ا شأن عرض قوامئ  ية  سـياغة تو ن ل سل ب ص يص مت
بوالرت يارا للو يمزي املوسعة العامتدها  بو اجلديد إىل . مع يار الو شأن  بغي تقدمي اقرتاح  يو مع ب ين

بو يار الو يار املذكور عىل  يجانب تقرير عن وقع ا مع يريات الرضورية ST.25 ملع لتغ، إضافة إىل ا
يار ها عىل ا ملعاملقرتح إدخا  .ST.25 ل

مترار  )ج( هام اليت تضمن ا سـا بحتديثمل  :وي معايري الو

همة رمق بو :38 ملا يار الو تواصلني  يضامن مراجعة وحتديث  ملع  .ST.36 م

همة رمق بو :39 ملا يار الو ثات الرضورية  تحد يإجراء املراجعات وا ملع ي  .ST.66 ل

همة رمق بو :42 ملا يار الو ثات الرضورية  تحد يإجراء املراجعات وا ملع ي  .ST.86 ل

هام اليت  )د( شطهتا ملا مترار أ نسم اب سـت  :ام معاهب أو عها اإلعاليمببطاأو ت

همة رمق يا عىل أساس  :18 ملا ياانت القابةل للقراءة آ بادل ا يس املربطة  يد املقا لحتديد جماالت تو ب لت ت ي بح
يد  تو نظمة ادلوية  ثالثة وا ثل املاكتب ا ئات  ها  رشوعات اليت خططت  حا م لل ل مل ل هي مل

يس ية ادلوية) ISO( ياملقا هرو نة ا لوا ن تقللج ئات ) IEC( لك ية لهيوا هورة ا ملعناألخرى ا ملش
ناعة  .لصبوضع معايري ا

همة رمق شأن  :23 ملا تعاون  ناء عىل معاهدة ا شورة  بات ادلوية ا برصد إدراج املعلومات عن دخول ا ل ب ن ل مللطل
ية  سب احلال، يف املرحةل الو نالرباءات وعدم دخوها،  طح ية(ل ياانت) قلمياإل  .لبيف قواعد ا

همة رمق تقارير ا :24 ملا لتمجع ا بو يف جمال ل ية مبعايري الو نة ا شطة أعضاء ا شأن أ نوية  يية ا ن للج ن ب سـ ملعن ل ق
ية ورشها  نا تجارية والرسوم والامنذج ا تعلقة ابلرباءات والعالمات ا ناملعلومات ا ع لص ل تقرير (مل لا

شأن العالمات  نوي  تقين ا تقرير ا تعلقة ابلرباءات، وا شأن املعلومات ا نوي  تقين ا با سـ ل ل مل ب سـ لل ل
تجارية، وا يةلا نا شأن الرسوم والامنذج ا نوي  تقين ا عتقرير ا لص ب سـ ل  ).لل

همة رمق ياانت إدارة  :26 ملا بو إىل قاعدة  يل الو ياانت من د تحويل ا تعلقة  شطة ا بإعداد تقارير عن األ ي ل ب ب مل لن
بو  ).WIPOSTAD( يمعايري الو

همة رمق بو :33 ملا تواصةل ملعايري الو يمراجعة   .م

همة رمق تواصةل:33/3 ملا بوممراجعة  يار الو ي   .ST.3 ملع
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تان )ه( تحد تان ا ثا سـ ملهم بدأ العمل علهيمل ية واليت مل  ناء ادلورة احلا ي أ ل  : بعدامث

همة رمق بو :45 ملا يار الو يمراجعة   :ST.14 مع

نصوص علهيا يف الفقرة "1" ئات ا شأن مراجعة رموز ا ملإعداد اقرتاح  يار 14 لفب مع من 
بو رشST.14 يالو يقات و م مع مراعاة ا  والفقرات 7 وع الاقرتاحات الواردة يف الفقرةلتعل

 .CWS/2/6 ث من الويقة14  إىل10 من

ندات غري الرباءات  "2" يات حتديد  ناسب مراجعة تو سـودراسة ما إذا اكن من ا ص مل
بو يار الو هد هبا من أجل مواءمة  يا مع يار ادلويلST.14 ملستش  ISO 690:2010 ملع مع ا

بادئ تو–املعلومات والواثئق( جهي  هادات من مصادر م ية والا يوغرا شأن املراجع ا شية  ستف بل لبب
بني أن تكل املراجعة مالمئة) املعلومات شأن إذا  ّوإعداد اقرتاح بذكل ا ت  .ل

همة رمق تجارية وإعداد الاقرتاح اخلاص  :46 ملا لدراسة مدى مالءمة وضع معايري أخرى يف جمال العالمات ا
توقعة للك تطوير جديد، وكذكل وضع أولوية بذكل، مبا يف ذكل وصف للحاجة وللفوائد  ملا

 .لالقرتاحات

بدأ العمل علهيا بعد واليت علقت )و( همة اليت مل  ُا ي  :مل

همة رمق ية فامي خيص ترقمي الفقرات والفقرات  :43 ملا نا ية ا نفذها ماكتب ا ية  بادئ تو عإعداد  لص ت مللكجهي ّم ل
سق شلك  نالطويةل وعرض واثئق الرباءات   .مب

ند  شطة:  جدول األعامل من18لبا  نجدول األ

توقع أن يكون بإماكن األمانة اإلعالن عن  .59 ثةتوارخي ادلورة ملمن ا ثا لا نةل يكون من األفضل عقدها يف الربع للج  سـ اليت 
نة نةوسرتسل هذه املعلومات . 2013 سـاألول من  بيك حاملا تكون للجعرب الربيد اإللكرتوين  بو ا رش عىل موقع الو شـ و لي تن
توارخي  . معروفةلتكل ا

ند   ئملخص الريس:  من جدول األعامل19لبا

نة علام مب .60 يهُوُاذلي أعد ئلخص الريس للجأحاطت ا  .علوزع لالطالع 

نةفرقاجامتع  تابعة  للج العمل ا  ل

ية اجامتعات .61 تا لعقدت فرق العمل ا يةل ناء ادلورة احلا ية أ ل غري ر ث يار: مس ية اب ملعفرقة العمل ا ، وفرقة ST.10/C ملعن
تجارية، وفرقة معلملالعمل ا لية مبعايري العالمات ا ية مبعايري . XML4IP عن شرتك لفرق العمل األربع ا نوُعقد أيضا اجامتع  ملعم

يار ية اب تخدم لغة الرتمزي املوسعة، ويه فرقة العمل ا بو اليت  ملعالو ن سـ ملعي يارST.36 ت ية اب ملع، وفرقة العمل ا ، ST.66 ملعن
يار ية اب ملعوفرقة العمل ا نةئلك ريس من وأبلغ . XML4IP ، وفرقة معلST.86 ملعن َرؤساء الفرق العامةل ا تقدمللج  اذلي ل اب

ية فرقة معهلته حرزأ  مس يف الاجامتعات غري الر
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ند  تام ادلورة:  من جدول األعامل20لبا  ختا

تمت الريس الاجامتع يف .62 ئا  .2012  مايو4 خ

 اعامتد تقرير ادلورة

شاركون يف ادلو .63 تقرير ا متد هذا ا ملا ل رة ع
تدى  بو من خالل  ية مبعايري الو نة ا ية  ثا نا ي ن للج ن مل ملع

نفاذ  .لإلكرتوين حمدود ا

 ]ييل ذكل املرفقان[
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Mikolas ROGOWSKI, Intern, Permanent Mission, Geneva 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 

Iksoo JEON, Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 

Kyung-Hyub KWON, Group Manager, Korean Intellectual of Patent Information (KIPI), 
Seoul 

Miryung PARK (Ms.), Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), 
Daejeon 
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Yong-Sun KIM, Counsellor, Intellectual Property, Permanent Mission, Geneva 

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN/ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 

Ali NASIMFAR, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 

Alexei IAŢCO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 

Lukas HYKS, Expert, Patent Information Department/Analyses Section, Industrial 
Property Office, Prague 

Jan WALTER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 

Leonila KALEBO KISHEBUKA (Mrs.), Deputy Registrar, Intellectual Property, Ministry of 
Industry and Trade, Business Registrations and Licensing Agency, Dar es Salaam 

Pili Prisca MWTANI (Mme), ministre plénipotentiare, Genève 

ROUMANIE/ROMANIA 

Bogdan BORESCHIEVICI, Director of National Collection and Service Directorate, State 
Office for Inventions and Trademarks, Bucharest 

Adriana ATANASOAIE (Mrs.), Head, Database and Electronic Information System 
Division, State Office for Inventions and Trademarks, Bucharest 

Mitrita HAHUE (Mrs.), Head, National Trademarks Application Bureau, State Office for 
Inventions and Trademarks, Bucharest 

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 

Geoff COURT, Head of Patent Support Services, Patents Directorate, UK Intellectual 
Property Office, Newport 

James MCLAUGHLIN, IT Strategic Manager, UK Intellectual Property Office, Newport 

Simon SANDFORD-TAYLOR, IT Business Advisor, IT, UK Intellectual Property Office, 
Newport 

Nicola Noble (Miss), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

SERBIE/SERBIA 

Uglješa Ugi ZVEKIČ, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Mission 
permanente, Genève 

Branka BILEN KATIC (Mrs.), Assistant Director, Section for Information Services, 
Intellectual Property Office, Belgrade 
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SINGAPOUR/SINGAPORE 

Li Lin LIEW, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

SRI LANKA/SRI LANKA 

Natasha GOONERATNE (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

SUÈDE/SWEDEN 

Gunnar LINDBOM, Controller, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), 
Söderhamn 

Åsa VIKEN (Mrs.), Patent Examiner, Operations Development Officer, Patent Information 
Department, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Stockholm 

Tobias LORENTZSOU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

SUISSE/SWITZERLAND 

Matthias GÜNTER, CIO, Division informatique, Institut fédéral de la propriété 
intellectuelle, Berne 

Alexandra GRAZIOLI (Mrs.), conseillère juridique senior, Division droit & affaires 
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne 

Daniel INGOLD, chef, Customer Management, Institut fédéral de la propriété 
intellectuelle, Berne 

UKRAINE/UKRAINE 

Oksana PARKHETA (Ms.), Chief Expert, the State Registers, Economics and Information 
Support, The State Intellectual Property Service, Kyiv 

VIET NAM/VIET NAM 

Phi Anh PHAM, Deputy Director General, National Office of Intellectual Property of Viet 
Nam, Ministry of Science and Technology, Ha Noi 

Mai VAN SON, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

ZAMBIE/ZAMBIA 

Justine Tambatamba CHILAMBWE, Examiner, Patents and Companies Registration 
Agency, Ministry of Commerce, Trade and Industry, Lusaka 

 
 

II. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/INTERGOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS  

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX OFFICE 
FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP)  

Jean-Marie PUTZ, IT Manager, The Hague 
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OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU 
GOLFE (CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB 
STATES OF THE GULF (GCC Patent Office)  

Abdulrhman ALMOHAWES, Developer, IT, Geneva 

OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO)  

Miguel ALBRECHT, Director, Data Resources, Rijswijk 

Raul SUAREZ Y GONZALEZ, Administrator, 2.7.2.2 External Products and Services, 
Rijswijk 

Patrick LE GONIDEC, Administrateur projets, D541, Vienne 

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO)  

Andrey SEKRETOV, Head of Standardization and Patent Information Quality Group of 
Patent Information Department, Moscow 

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  

Delphine LIDA (Mrs.), First Counsellor, EEAS, Geneva 

Alexandre TRAN, IT Architect, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade 
Marks and Designs) (OHIM), Alicante 

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (UIT)/INTERNATIONAL 
TELECOMMUNICATION UNION (ITU) 

Gregory RATTA, Representative, Geneva 

 
 

III. ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE/NON-GOVERNMENTAL 
ORGANIZATION  

AMERICAN INTELLECTUAL PROPERTY LAW ASSOCIATION 

Mark GUETLICH, Managing Director of Patents, Global IP Europe, Waldorf 

 
 

IV. BUREAU/OFFICERS 

 
Président/Chair: Gunnar LINDBOM (Suède/Sweden) 

Vice-présidents/Vice-Chairs: Oksana PARKHETA (Mme/Ms.) (Ukraine) 
 Eiichi YAMAMOTO (Japon/Japan) 

Secrétaire/Secretary: Angel LOPEZ SOLANAS (OMPI/WIPO) 
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V. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL 
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
Yo TAKAGI, sous-directeur général du Secteur de l’infrastructure mondiale /Assistant 
Director General, Global Infrastructure Sector 

Michael RICHARDSON, directeur adjoint, Division du développement fonctionnel du PCT, 
Secteur de l'innovation et de la technologie/Deputy Director, PCT Business Development 
Division, Innovation and Technology Sector 

Jean-Paul HOEBRECK, conseiller principal auprès du sous-directeur gėnėral du Secteur 
de l’infrastructure mondiale/Senior Advisor to the Assistant Director General, Global 
Infrastructure Sector 

Antonios FARASSOPOULOS, chef du Service des classifications internationales et des 
normes de l'OMPI, Secteur de l'infrastructure mondiale /Head, International Classifications 
and WIPO Standards Service, Global Infrastructure Sector 

Angel LÓPEZ SOLANAS, chef de la Section des normes de l’OMPI, Secteur de 
l’infrastructure mondiale/Head, WIPO Standards Section, Global Infrastructure Sector 

Paul HALFPENNY, Coordonnateur de projet, Service d'information mondiale, Service des 
bases de données mondiales, Secteur de l'infrastructure mondiale/Project Coordinator, 
Global Information Service, Global Databases Service, Global Infrastructure Sector 

Young-Woo YUN, administrateur principal chargé de l’information en matière de propriété 
industrielle de la Section des normes de l’OMPI, Secteur de l’infrastructure 
mondiale/Senior Industrial Property Information Officer, WIPO Standards Section, Global 
Infrastructure Sector 

Anna GRASCHENKOVA (Mme/Mrs.), administratrice chargée de l’information en matière 
de propriété industrielle de la Section des normes de l’OMPI, Secteur de l’infrastructure 
mondiale/ Industrial Property Information Officer, WIPO Standards Section, Global 
Infrastructure Sector 

 
 

[L’annexe II suit/ Annex II follows] 

http://intranet.wipo.int/people_finder/fr/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000484
http://intranet.wipo.int/people_finder/fr/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000250
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000484
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000484
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000250
http://intranet.wipo.int/people_finder/fr/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000675
http://intranet.wipo.int/people_finder/fr/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000675
http://intranet.wipo.int/people_finder/fr/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00002100
http://intranet.wipo.int/people_finder/fr/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000643
http://intranet.wipo.int/people_finder/fr/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000647
http://intranet.wipo.int/people_finder/fr/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000647
http://intranet.wipo.int/people_finder/fr/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00002100
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000643
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000647
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ثاين لاملرفق ا  

 جدول األعامل 

تاح ادلورة .1  فتا

يه .2 تخاب الريس وان با ئئ  ن

 اعامتد جدول األعامل .3
 .CWS/2/1 Prov ثانظر الويقة

 اعامتد تقرير ادلورة األوىل .4
 .CWS/1/10 Prov ثانظر الويقة

نظام ادلاخيل اخلاص .5 ية وا شؤون ا لا مي  لتنظل
 CWS/2/2 ثانظر الويقة

ناول  .6 بو اليت  تطوير معايري الو تتخارطة طريق  ي  )XML( لغة الرتمزي املوسعةل
 CWS/2/3 ثانظر الويقة

بو اجلديدمباقرتاح  .7 ييار الو  ST.96 ع
 CWS/2/4 ثانظر الويقة

يار جديد للوبو شأن  .8 بتقرير عن  ي نوويدات قوامئ إيداعمع لسل ا يواحلوامض تسل تخدام لغة الرتمزي  ةمين األ سـاب
 )XML( املوسعة

 CWS/2/5 ثانظر الويقة

يار  .9 بومعاقرتاح مراجعة   ST.14 يالو

 CWS/2/6 ثانظر الويقة

يار .10 ية اب ـي لريس فرقة العمل ا تقرير ا ملعا ن ملعل ئ بوST.36 لشفه يار الو ي عن اقرتاح مراجعة   ST.36 مع

يار .11 ية اب ملعتقرير ريس فرقة العمل ا ملعن بوST.66 ئ يار الو ي عن مراجعة   ST.66 مع
 CWS/2/7 ثانظر الويقة

تصويري .12 نارص ا ية  لاإلدارة اإللكرتو للع تجاريةن  :لة للعالمات ا

بو - يار الو يمراجعة   ST.67 مع

بكة اإلنرتنت - رش عىل  ية عن إدارة األلوان وا شـمعلومات إضا لن  ف

 CWS/2/8 ثانظر الويقة

بات ادلوية  .13 لمعلومات عن دخول ا شورةلطل ية ملنا شأن الرباءات يف املرحةل الو تعاون  ناء عىل معاهدة ا ن  ب ل طب
ية(  )قلمياإل

 CWS/2/9 ثانظر الويقة

بو .14 ياانت إدارة معايري الو تب ادلويل عن تطوير قاعدة  ـي  يتقرير مرحيل  ب للمك  )WIPOSTAD( شفه



CWS/2/14 

Annex II 

2 

بو .15 يار الو يذ  ية عن  تقصا يدراسة ا مع ئ   والرتوجي هلST.22 تنفسـ
 CWS/2/10 ثانظر الويقة

ساعدة من أجل تكوين الكفاءات دلى ماكتب ا .16 ية وا شورة ا تب ادلويل عن تقدمي ا ملتقرير  ملللمك ن ية لتقمل نا عية ا لص لك
بو ية مبعايري الو نة ا يناء عىل والية ا ن للج  ملعب

 CWS/2/11 ثانظر الويقة

بو .17 ية مبعايري الو نة ا نظر يف قامئة همام ا يا ن للج  ملعل
 CWS/2/12 ثانظر الويقة

شطة .18  نجدول األ

 ئملخص الريس .19

تام ادلورة .20  ختا

ثاين والويقة[ ثهناية املرفق ا  ]ل
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