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  النظر يف قائمة مهام اللجنة املعنية مبعايري الويبو
  األمانةمن إعدادثويقة 

هام أعدت األمانة قامئة جديدة معد/  .1 بو  فهيا لتنظرمل ية مبعايري الو نة ا يا ن نة(ملعللج سعيا إىل حتديث وذF ) للجا
نةبرMمج معل يه من اتفاقات يف دورهتا للج ا يةل عىل أساس ما توصلت إ ثا نا نعقدة يف ل وترد تW القامئة . 2012 مايو/أبريلمل ا

تني (.ثيف مرفق هذه الويقة  .CWS/2/14) و CWS/2/12 ثيقانظر الو

تضمن املرفق امل .2 ية يو تا لعلومات ا رشف علهيا:  لك hمة عىل حدةحولل ها وا ملو تدابري /صف رشف عىل فرقة العمل وا لا مل
نة وتوافق علهياوoاملقرر اختاذها واملالحظات  نظر فهيا ا للجقرتاحات  ية عن  .حسب احلال ،لت فوللحصول عىل معلومات إضا

yهام حمددة وعن الو|ئق والعضوية، ير ية  مبفرق العمل ا  oطالع عىل الرابط ملعن
تايل  .>taskforce/en/cws/int.wipo.www://http/< :لا

هام  .3 تاج إىل واردة يف املالملواجلدير �كر أن املعلومات حول بعض ا التفاقات اليت  ألخذلوحتديث مراجعة حترفق قد 
نة  توصل إلهيا ا للجقد  ثةيف دورهتا ت ثا لا  .ل

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   إلدرا¡ا يف ئالهنا
 .معلها برMمج

 ]ييل ذF املرفق[
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 املرفق
بو ية مبعايري الو نة ا بوقامئة hام ا ية مبعايري الو نة ا بوقامئة hام ا ية مبعايري الو نة ا بوقامئة hام ا ية مبعايري الو نة ا يقامئة hام ا ن يللج ن يللج ن يللج ن     ملعملعملعملعللج

همة رمق  18 ملا
 :الوصف .1

ها حتديد جم رشوعات اليت خططت  يا عىل أساس ا ياMت القاب¬ للقراءة آ بادل ا يس املربطة  يد املقا لاالت تو ت ي ملح ل ب ب لت
ثل املاكتب  مئات  سةهي يس ومخلا يد املقا تو نظمة اµوية  يا ح ل ل ية اµويةو (ISO) مل هرو نة ا لا ن تقللج ئات ) IEC (لك لهيوا

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

رش .2 همةملا رشف عىل فرقة العمل/ملف عىل ا  :ملا
همة رشفا عىل ا تب اµويل  ملعني ا مملك ُ. 

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا
سق  تب اµويل أن  نبغي  يي للمك يس ون يد املقا تو تص¬  تطورات ا ياإلبالغ عن ا ح ب مل نة /ل للجأو تقدمي oقرتاحات إىل ا

بو  ية مبعايري الو يا نة(ملعن سب الرضورة)للجا  .ح 

 :مالحظات .4
شطهتا مترار أ ها اإلعاليم و همة بطا نسم هذه ا سـت بع مل  .ت

 .)CWS/1/10 ثمن الويقة 53و 52 تني والفقرCWS/1/9 ثالويقةانظر (

همة رمق  20 ملا
 :الوصف .1

تعلقة  شة القضاÈ 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 فÒ بعدSCIT/SDWG/11/9 ث من الويقة5 الفقرةمذكور يف 

سخة ية  ثا نة يف دورهتا ا متدت ا ًا ن ن ل للج بومل ًمراجعة ع ييار الو ً وسخةST.67 ع تعلقة مبعلومات مل مراجعة ن ملرسد املصطلحات ا
ية نا ية ا عوو|ئق ا لص همة. مللك بار ا نة أيضا عىل ا ملووافقت ا ت ية 20  رمقعللج هامنهت  انظر  (hاhا  من قامئةفوحذ

 .)CWS/2/14 ث من الويقة58 و42 والفقرتني CWS/2/8 ثالويقة

همة رمق هور  هذا آخر  يه،  للمو ظ ف نة20 عل  .للج عىل قامئة hام ا

همة رمق  23 ملا
 :الوصف .1

شأن الرباءات وعدم دخو تعاون  ناء عىل معاهدة ا شورة  بات اµوية ا برصد إدراج املعلومات عن دخول ا ل ب ن ل  لها،مللطل
ية  نسب احلال، يف املرح¬ الو ية(طح ياMت) قلمياإل  .لبيف قواعد ا

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



CWS/3/12 

Annex 

2 

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا
تب اµويل تقدمي تقرير ُطلب من همة إىل اجÝعات املك ا تقدم احملرز يف ا تني عن ا للجلك  ملل انظر (نة سـن

 .)CWS/1/10 ث من الويقة53  والفقرةCWS/1/9 ثالويقة

 :مالحظات .4
شطهتا )أ( مترار أ ها اإلعاليم و همة بطا نسم هذه ا سـت بع مل  .ت
 .)CWS/1/10 ث من الويقة53  والفقرةCWS/1/9 ثالويقةانظر (

نة وأحاط )ب( ية ايف دورهتللجت ا ثا نا تب األورويب ل يني  تقريرين املر للمك علام  حل تب اµويلل  .ملكللرباءات وا
 .)CWS/2/14 ث من الويقة47إىل  45 الفقرات منانظر (

همة رمق  24 ملا
 :الوصف .1

تجارية  تعلقة لرباءات والعالمات ا نة يف جمال املعلومات ا شطة أعضاء ا شأن أ نوية  ية ا تقارير ا لمجع ا مل للج ن ب سـ ن لل لتق
ية ورشها  نا نوالرسوم والãذج ا ع تقين ا(لص تقرير ا سـا ل تقين لل تقرير ا تعلقة لرباءات، وا شأن املعلومات ا لنوي  ل مل ب

ية نا شأن الرسوم والãذج ا نوي  تقين ا تقرير ا تجارية، وا شأن العالمات ا نوي  عا لص ب سـ ل ل ل ب لسـ  ).ل

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

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا
تب للمكبغي  شطهتا يف جمال ين شأن أ ية  نا ية ا نوÈ املعلومات اليت تعدها ماكتب ا ن اµويل أن جيمع  ب ع لص مللكسـ

تقارير  رش ا ية وأن يعمل بعد ذF عىل  نا تجارية والرسوم والãذج ا تعلقة لرباءات والعالمات ا لاملعلومات ا ع لص ل نمل
بو نوية عىل موقع الو ية ا يا سـ لن  .لتق

 :مالحظات .4
همة )أ( ملسم هذه ا شطهتاتت مترار أ ها اإلعاليم و ن بطا سـ  .بع
 .)CWS/1/10 ث من الويقة53  والفقرةCWS/1/9 ثالويقةانظر (

ية  )ب( تقارير ا توÈت املوىص هبا ألغراض ا يغة املعد/  نة يف دورهتا األوىل عىل ا نووافقت ا ل للمح لص تقللج نويةلّ  لسـا
تعلقة لرباءات والعال شطة يف جمال املعلومات ا ملشأن األ ن ية كام يه ورادة يف ب نا تجارية والرسوم والãذج ا عمات ا لص ل

ثالث للويقةاتاملرفق ثاين وا ث األول وا ل توايل CWS/1/8 ل توÈت املذكورة . لعىل ا يغة املعد/  تخدام ا بغي ا للمحو لص سـ ّي ن
بو ياMت إدارة معايري الو نوية عىل قاعدة  ية ا تقارير ا يند رش ا ب سـ ن ل لع تق  ).WIPOSTAD( لن

 .)CWS/1/10 ث من الويقة49 إىل 47 قرات منانظر الف(

نوية وترد املعلومات املف )ج( ية ا تقارير ا سـص¬ عن ا ن لل نوية اليت قدمهتا ماكتب موعة ðنوسخ لتق ية ا تقارير ا سـا ن لل لتق
نة  نذ  ية يف شلك إلكرتوين  نا ية ا سـا ع ملص بحث عىل الرابط 1998مللك لل إىل غاية اآلن، إىل جانب حمرك 

تايل  .>en/atrdb/int.wipo.www://http/< :لا
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همة رمق  26 ملا
 :الوصف .1

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

همة .2 رشف عىل ا ملا رشف عىل فرقة العمل/مل  :ملا
همةُعني ا رشفا عىل ا ملتب اµويل   .مملك

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا
ياMت إدارة معايري  تقدم احملرز يف وضع قاعدة  شأن ا  Èنو نة تقريرا  تب اµويل إىل ا بيقدم ا ل ب سـ للج ملكسـ

بو تخداhا) WIPOSTAD( يالو  .سـوا

 :مالحظات .4
شطهتا )أ( مترار أ ها اإلعاليم و همة بطا نسم هذه ا سـت بع مل  .ت
 .)CWS/1/10 ث من الويقة53  والفقرةCWS/1/9 ثيقةالوانظر (

بوووضعت  )ب( ياMت إدارة معايري الو يقاعدة  بار يف ) WIPOSTAD( ب o نظمة ألغراض تعىل موقع ا خمل
تايل2011 ليويو  .>en/wipostad/int.wipo.www://http/< :ل عىل الرابط ا

تب اµويل حول  )ج( ية علام لعرض ا�ي قدمه ا ثا نة يف دورهتا ا ملكوأحاطت ا ن ل ياMت إدارة للج بقاعدة 
بو معايري  .يالو

 .)CWS/2/14 ث من الويقة49 و48 تنيقر الفانظر(

همة رمق  30 ملا
 :الوصف .1

يةإعداد  تقصا ئدراسة ا بات ات طلبلاأرقام بشأن  سـ يةاألولويةطلوأرقام  نا ية ا تخدhا ماكتب ا ع اليت  لص مللكسـ  .ت

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

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا
شأن )أ( ية  تقصا o راسةµبه إجراء ا بمبا أن الوقت ا�ي  ئ سـ بات وأرقطلبات لا أرقام سيتطل  األولويةطلام 

ياMت  يا مرهون بإعداد قاعدة  تخدمة حا با ل بوملسـ يام مبا ييل)WIPOSTAD( يإدارة معايري الو  :لق، عىل األمانة ا

ياMت إدارة  "1" ية قاعدة  تخدام آ يان  o ية مللء نا ية ا ها إىل ماكتب ا بإعداد دعوة وإرسا ل سـ ت ع بلص مللك سـل
بو ية؛ إلجراء اµرا)WIPOSTAD( يمعايري الو تقصا o ئسات  سـ

ية؛ "2" تقصا o راسةýتاجئ املقارنة ل يان وا o ئوإعداد ملخص الردود عىل سـ ن لت  بسـ

بو "3" ياMت إدارة معايري الو ية لýراسة عىل قاعدة  تاجئ الهنا يورش ا ب ئ لن  .)WIPOSTAD( ن
 .)CWS/1/10 ث من الويقة20 و19 انظر الفقرتني(
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تقص )ب( o راسةµنهتاء من اo ند سـو بوع يار الو ية  بغي لفرقة العمل ا ية،  يا مبع ن ي ملعئ ياST.10/C M ن سـتب أن تعد ا
شأن  ية جديدة  تقصا بإلجراء دراسة ا ئ بات طلبات لاأرقام سـ ية األولويةطلوأرقام  تخدمهتا ماكتب ا مللك اليت ا سـ

ية يف املايض نا عا  .لص
 .)CWS/1/10 ث من الويقة22 انظر الفقرة(

 :مالحظات .4
تحدثت هذه ا )أ( ملا ُ بوسـ ياري الو يهمة اليت أدت إىل مراجعة  سني جودة ST.13 وST.10/C مع حت من أجل 

بات األولوية بس يف تقدمي أرقام  طلياMت أرسة الرباءات وتفادي ا  .للب
 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

 يف دورته العارشة عىل أن تركز فرقة العمل أوال عىل إهناء الفريق العامل املعين ملعايري والو|ئقواتفق  )ب(
بو يار الو يمراجعة  شأن الرباءات فقطST.10/C مع يات  تو ب فÒ خيص ا ص يار . ل يات مماث¬  تعلق بإعداد تو  Òملعوف ص ي

بو تجST.10/C يالو بة للعالمات ا ل  بغي لنسـ نة يف دورهتا األوىل أنه  ية، قررت ا نا ينارية والرسوم والãذج ا للج ع لص
با  نا يل هذا العمل إىل الوقت ا�ي تراه  سـتأ م همة رمق(ج تكامل ا ملند ا سـ ثال20 ع تحداث hمة ) م  جديدة ) hام(سـال

شاء فرقة معل  همة ) فرق معل(نوإ هام(ملألداء ا  ).ملا
 من 19 و18والفقرتني   CWS/1/10 ثمن الويقة 53  والفقرةCWS/1/9 ثالويقةانظر (

 .)SCIT/SDWG/10/12 ثالويقة

نة  )ج( نة يف دورهتا األوىل، أجرت األمانة يف  يه ا يان وافقت  سـوعىل أساس ا للج عل بت ية 2012سـ تقصا ئ دراسة ا سـ
تخدام  بات  سـعن أنظمة ترقمي ا تاحة عىل لطل ية ا تقصاء اإللكرتو o ملأداة ن ياMت إدارة سـ بوبقاعدة   .يمعايري الو

 .)CWS/1/10 ث من الويقة22 إىل 18انظر الفقرات من (

 :اقرتاح .5
تخدhا CWS/3/10 ثتعرض الويقة بات األولوية اليت  بات و ية عن أنظمة ترقمي ا تقصا o راسةµتاجئ ا سـ  طل لطل ئ سـ تن

ي تقصا ية وتقرتح الويقة املذكورة العمل عىل إعداد دراسة ا نا ية ا يا ماكتب ا ئحا سـ ث ع لص ة جديدة عن أنظمة الرتقمي مللكل
تخدمة يف املايض  .ملسـا

همة رمق  33 ملا
 :الوصف .1

تواص¬  بوملممراجعة   .يعايري الو

همة .2 رشف عىل ا ملا رشف عىل فرقة العمل/مل  :ملا
همة رشفا عىل ا تب اµويل  ملعني ا مملك بات . ُ ناء عىل  رشفني آخرين  يني  نة يف  نظر ا طلو ب تع للج مس �حمددة ت

 .املعايري راجعةمل

ت .3  :دابري املقرر اختاذهالا
متراتعترب مراجعة املعاي شاطا  مسـري  بات الواردة ملراجعة . ن يل ا رسيع املراجعة، ميكن لألمانة أن  لطلومن أجل  حت ت

ب¬ نة يف دورهتا ا يه ا نظر  بقا  رشف عىل فرقة معل قامئة أو أن تقدم الطلب  بارشة إىل ا ملقاملعايري  ف للجم ت لسـ م ويف . مل
يكو يام سـاحلا/ األخرية،  تحداث hمة جديدة أو ا نة اختاذ قرار إما عÝد املراجعة املطلوبة أو ا لقن بإماكن ا سـ للج

با مبا نا سـتراه  ب¬. م نة ا بارشة إىل فرقة معل يف دورة ا نة بأي طلب مراجعة حيال  تخطر األمانة ا ملقو للجم للج وإذا . سـ
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بارشة إىل  يار معني  ماكن من الرضوري إحا/ طلب خاص ملراجعة  بدأ الفرقة يف مع فسترشف عىل فرقة معل قامئة،  م
ب¬ 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 ثالويقة من 53 والفقرة CWS/1/9 ثالويقةانظر (

 :مالحظات .4
شطهتا مترار أ ها اإلعاليم و همة بطا نسم هذه ا سـت بع مل  .ت

 .)CWS/1/10 ثالويقة من 53 والفقرة CWS/1/9 ثالويقةظر ان(

 :اقرتاح .5
بوCWS/3/3 ث الويقةتقدم يار الو شأن مراجعة  ي اقرتاحا  مع  .ST.9 ب

همة رمق  33/3 ملا
 :الوصف .1

تواص¬  بوملعيارممراجعة   .ST.3 ي الو

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

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا
بومعيارتعترب مراجعة  متراST.3 ي الو شاطا  مسـ  بع اإلجراء . ن تب اµويل أن  بغي  رسيع املراجعة،  تومن أجل  للمك ين ي ت

متده ا رش لفريق العامل املعين ملعايري والو|ئقعاحملدد ا�ي ا  .عيف اجÝعه احلادي 
 .)SCIT/SDWG/11/14 ث من الويقة35 انظر الفقرة(

 :مالحظات .4
شطهتا )أ( مترار أ ها اإلعاليم و همة بطا نسم هذه ا سـت بع مل  .ت
 .)CWS/1/10 ثالويقة من 53 والفقرة CWS/1/9 ثالويقةانظر (

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 رشف عىل فرقة العمل/مل  :ملا
ت ملكعني ا همةاµويلب ُ رشفا عىل ا مل   .م

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا
نةCWS/2/10 ثانظر الويقة تب اµويل يف  ية اليت أجراها ا تقصا o راسةµخيص ا Òسـ ف ئ تقرير 2011 ملكسـ ل وا

رش فÒ بعد ُشأن تW اµراسة ا�ي  ن  .ب
 .)CWS/1/10 ثالويقة من 53 والفقرة CWS/1/9 ثالويقةانظر (
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 :مالحظات .4
بورشةاعالقر الفريق العامل املعين ملعايري والو|ئق، يف دورته أ )أ( يار الو ي مراجعة  ويف إطار تST.22 . W مع

رشة  متد الفريق يف دورته احلادية  عاملراجعة، ا ياM إلجراءع بو سـتبا يار الو يذ  ية عن  تقصا يدراسة ا مع ئ  ST.22 تنفسـ
نة  .2011 سـوالرتوجي � يف 

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

ية ملعلومات الواردة يف اµ )ب( ثا نة علام يف دورهتا ا نوأحاطت ا ل يار راسة oللج يذ  ية عن  معتقصا ئ تنفسـ
بو رشهاوالرتوجي � ST.22 يالو تا. ن ووافقت عىل  تب اµويل  رش ا  ،F� تابعة نو ملك ية عىل نم تقصا o راسةµئجئ ا سـ

بو بيك للو ياملوقع ا  .لشـ
 )CWS/2/14 ثمن الويقة 58والفقرة  54 إىل 50ات من والفقر CWS/2/10 ثالويقةانظر (

 :اقرتاح .5
همة رمق  بار ا ملبغي ا تن نةهتمن 37عي ها من قامئة hام ا للجية وحذ  .ف

همة رمق  38 ملا
 :الوصف .1

يار الو تواصلني  ملعضامن مراجعة وحتديث   .ST.36 يبوم

همة .2 رشف عىل ا ملا رشف عىل فرقة العمل/مل  :ملا
تب  ملكعني ا همةاµويل ُ ملرشفا عىل ا  .م

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا
تواصل )أ( ها ا همة بطا ملسم ا بعت مل  .ت

بو )ب( يار الو ب¬ بأي مراجعة  نة يف دورهتا ا رشف عىل فرقة العمل ا يخطر ا يو ملع للج ملقسـ متدها ST.36 مل تع 
 .العمل فرقة

 .) أدMه4 انظر الفقرة(

رش مراجعات املرفق ألف )ج( نارص (واملرفق جمي ) xx-patent-document.dtd :ثتعريف نوع الويقة( سـُتنو لعا
شرتكة ملاµوية ا بو) ل 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(

 :حظاتمال .4
بوتت )أ( يار الو تواص¬ عىل  يطلب احملافظة ا مع  : ما ييلST.36 مل

بو "1" يار الو يند تقدمي أي اقرتاح مبراجعة  مع بارشة إىل فرقة سـ إىل األمانة فإنه ST.36 ع  عملالميحال 
يار ية هبذا ا ملعا يه؛ملعن يه وتوافق  نظر  عل  فت  ل

يارعملالتكون فرقة سـو "2" ية  ملع ا تا العÝد خمو/ ST.36 ملعن يارق مؤ  ؛ملعمراجعات هذا ا
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بوسـو "3" يار الو ييحال أي اقرتاح مبراجعة  بحت املراجعة املقرتحة ST.36 مع يه إذا أ نظر  نة  ص إىل ا ت فللج ل
توصل إىل إجامع بني أعضاء فرقة  يارعملاللموضع جدل، أي إذا تعذر ا ية  ملع ا  ؛ملعن

رشف عىليخطر سـو "4" ية   العمل فرقةملا ملا نة بأية مراجعة  ST.36 عيارملعن تعمتدها فرقة للمعيار للجا
ب¬ورةاµالعمل يف  نةملق ا  .للج 

 من 60 و58 والفقرتني  CWS/1/10 ث من الويقة53  والفقرةCWS/1/9 ثالويقةانظر (
 .)SCIT/SDWG/8/14 ثالويقة

ية عىل  )ب( ثا نة يف دورهتا ا نووافقت ا ل بو الخريطة للج تطوير معايري الو يطريق  ناول لغة الرتمزي ل تتاليت 
 .XML املوسعة

 .)CWS/2/4 ث والويقةCWS/2/14 ث من الويقة19 إىل 17انظر الفقرات من (

ية  )ج( ثا نة علام يف دورهتا ا نوأحاطت ا ل شفتقرير للج يارب ية  رشف عىل فرقة العمل ا ملعـي قدمه ا ملعن مل  ST.36 ه
بو يار الو يشأن مراجعة  مع شطة اليت قامت هبا فرقة العمل املذكورةST.36 ب  .ن واأل

 .)CWS/2/14 ث من الويقة36 إىل 32انظر الفقرات من (

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 مع ُ لتتب اسياµويل ا�ي  يةمك سوق اµا خليق يف ا ل تجارية والرسوم  ()OHIM( نسـ لالعالمات ا

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

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا
تواصل )أ( ها ا همة بطا ملسم ا بعت مل  .ت

بو )ب( يار الو ب¬ بأي مراجعة  نة يف دورهتا ا رشف عىل فرقة العمل ا يخطر ا يو ملع للج ملقسـ متدها ST.66 مل تع 
 .لعملا فرقة

 .) أدMه4 انظر الفقرة(

 :مالحظات .4
بوتت )أ( يار الو تواص¬ عىل  يطلب احملافظة ا مع  : ما ييلST.66 مل

بو "1" يار الو يند تقدمي أي اقرتاح مبراجعة  مع بارشة إىل فرقة سـ إىل األمانة فإنه ST.66 ع  عملالميحال 
يار ية هبذا ا ملعا يه؛ملعن يه وتوافق  نظر  عل  فت  ل

يارعملالتكون فرقة سـو "2" ية  ملع ا تا العÝد  ST.66 ملعن يارقخمو/ مؤ  ؛ملعمراجعات هذا ا

بوسـو "3" يار الو ييحال أي اقرتاح مبراجعة  بحت املراجعة املقرتحة ST.66 مع يه إذا أ نظر  نة  ص إىل ا ت فللج ل
توصل إىل إجامع بني أعضاء فرقة  يارعملاللموضع جدل، أي إذا تعذر ا ية  ملع ا  ؛ملعن
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يار  العمل فرقةرشف عىلملايخطر سـو "4" ية  ملعا نة بأية مراجعة  ST.66 ملعن تعمتدها فرقة للمعيار للجا
ب¬ورةاµالعمل يف  نةملق ا  .للج 

من  56 والفقرة  CWS/1/10 ث من الويقة53  والفقرةCWS/1/9 ثالويقةانظر (
 .)SCIT/SDWG/8/14 ثالويقة

ية عىل  )ب( ثا نة يف دورهتا ا نووافقت ا ل ناول لغة الرتمزي طالخريطة للج بو اليت  تطوير معايري الو تتريق  ي ل
 .XML املوسعة

 .)CWS/2/4 ث والويقةCWS/2/14 ث من الويقة19 إىل 17انظر الفقرات من (

ية وقالت )ج( ثا نة يف دورهتا ا ن ا ل يارإللج ية  ملعن فرقة العمل ا وافقت عىل اقرتاح املراجعة  ST.66 ملعن
بو ا�ي أوىص ST.66/2010/001 رمق يار الو تصويرية احملددة يف  يملالمح ا مع تجارية، ST.67 ل ياMت العالمات ا ل  لب
نة أنو متدت للجأضافت ا يةع فرقة العمل ا بو مل ملعنيف وقت الحق املراجعة ا ييار الو سخة ST.66ع ، يف 1.2لن، ا

بو  .2012فرباير  يار الو نة كذF إىل أنه عÝد  يوأشارت ا مع بغي  اجلديدST.96للج تخدام ين،  بل ا سـيف ا ملسـتق
يار  بو ST.96للمعخمططات لغة الرتمزي املوسعة  يار الو ي يف  بة لرموز ST.66مع بýان وفقا ST.3لنسـ  ل ورموز ا

يس  يد املقا تو نظمة اµوية  ييار ا ح ل ل مل يار ) ISO(ملع  .ST.66ملعبدال من حتديث خمططات ا
 .)CWS/2/14 ث من الويقة39 إىل 37انظر الفقرات من (

 :حاقرتا .5
ثتوي الويقة بوCWS/3/9 حت يار الو شأن مراجعة  ي عىل تقرير مرحيل  مع  .ST.66 ب

همة رمق  41 ملا
 :الوصف .1

سادس من  شأن املرفقني اخلامس وا لإعداد اقرتاح  نةتعمتدهام ل ST.96 عيارملاب تأكد من إجراء املراجعات للجا ل، وا
يار  ثات الالزمة عىل ا تحد ملعوا ي  .ST.96ل

همة .2 رشف عىل ا ملا  :رشف عىل فرقة العململا/مل
تب  ملكعني ا همةاµويل ُ ملرشفا عىل ا  .م

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا
تواصل )أ( ها ا همة بطا ملسم ا بعت مل  .ت

نة )ب( رشف عىل فرقة العمل ا يخطر ا َو للج بوملسـ يار الو ب¬ بأي مراجعة  ي يف دورهتا ا ملع متدها ST.96 ملق تع 
 .العمل فرقة

 .) أدMه4 انظر الفقرة(

نظر فهيبشأن  تقدمي اقرتاحعىل  XML4IPعمل الفرقة  زمتوع )ج( سادس  تاملرفقني اخلامس وا نة املل للج ا
متده ثةام تعو ثا ليف دورهتا ا  .ل

 .)CWS/2/14 ث من الويقة22انظر الفقرة (

 :مالحظات .4
تواص¬ عىل تت )أ( بومعيار ملطلب احملافظة ا  :ما ييل ST.96 يالو
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شأن مراج "1" بند تقدمي أي اقرتاح  بو ع يار الو يعة  بارشة إىل فرقة إىل  ST.96مع ماألمانة فإنه حيال 
يه XML4IP عملال يه وتوافق  علنظر  فت  ؛ل

بو XML4IPعمل التكون فرقة و "2" يار الو تا العÝد مراجعات  ي خمو/ مؤ مع  ؛ST.96ق

بو و "3" يار الو يحيال أي اقرتاح مبراجعة  نة إىل ST.96مع بحت املراجللجا يه إذا أ نظر  ص  فت عة املقرتحة ل
توصل إىل إجامع بني أعضاء فرقة   ؛XML4IPعمل اللموضع جدل، أي إذا تعذر ا

نة XML4IPعمل الئخيطر ريس فرقة و "4" بو للجا يار الو ي بأية مراجعة  متدها فرقة العمل يف ST.96ملع تع 
نة  .للجأول دورة 

 .)CWS/2/14 ث من الويقة24انظر الفقرة (

نة )ب( ية يف دورهتا للجووافقت ا ثا نا ناول لغة الرتمزي الخريطة  عىل ل بو اليت  تطوير معايري الو تتطريق  ي ل
 .XML املوسعة

 .)CWS/2/3 ث والويقةCWS/2/14 ث من الويقة19 إىل 17الفقرات من انظر (

متدت )ج( نة يف دورهتا عوا ية للج ا ثا نا يار اجلديد ل نون ST.96ملعا تعلقة "ملعا شأن معاجلة املعلومات ا ية  ملتو ب ص
تخدام لغة الرتمزي املوسعة مل ية  نا سـية ا ع لص ياغة ،ومرفقاته من األول إىل الرابع" XMLلك ص واتفقت عىل إعادة 

همة   . أعاله1الفقرة  يف وارد كام هو 41ملا
 .)CWS/2/14 ث من الويقة23 إىل 20الفقرات من انظر (

 :اقرتاح .5
ثتوي الويقة بخلاتقرير مرحيل عن إعداد املرفقني اعىل  CWS/3/5 حت يار الو سادس، ومراجعة  يمس وا مع  .ST.96 ول

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 همة اµويلُ ملرشفا عىل ا  .م

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا
تواصل )أ( ها ا همة بطا ملسم ا بعت مل  .ت

بو )ب( يار الو ب¬ بأي مراجعة  نة يف دورهتا ا رشف عىل فرقة العمل ا يخطر ا يو ملع للج ملقسـ متدها ST.86 مل تع 
 .العمل فرقة

 .) أدMه4 انظر الفقرة(

 :مالحظات .4
بوتت )أ( يار الو تواص¬ عىل  يطلب احملافظة ا مع  : ما ييلST.86 مل

بو "1" يار الو يند تقدمي أي اقرتاح مبراجعة  مع بارشة إىل فرقة سـ األمانة فإنه  إىلST.86 ع  عملالميحال 
يار ية هبذا ا ملعا يه؛ملعن يه وتوافق  نظر  عل  فت  ل
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يارعملالتكون فرقة سـو "2" ية  ملع ا تا العÝد  ST.86 ملعن يارقخمو/ مؤ  ؛ملعمراجعات هذا ا

بوسـو "3" يار الو ييحال أي اقرتاح مبراجعة  بحت املرST.86 مع يه إذا أ نظر  نة  ص إىل ا ت فللج اجعة املقرتحة ل
توصل إىل إجامع بني أعضاء فرقة  يارعملاللموضع جدل، أي إذا تعذر ا ية  ملع ا  ؛ملعن

رشف عىليخطر سـو "4" يار  العمل فرقةملا ية  ملعا نة بأية مراجعة  ST.86 ملعن تعمتدها فرقة للمعيار للجا
ب¬ورةاµالعمل يف  نةملق ا  .للج 

من  50 والفقرة  CWS/1/10 ثلويقة من ا53  والفقرةCWS/1/9 ثالويقةانظر (
 .)SCIT/SDWG/9/12 ثالويقة

ية عىل  )ب( ثا نة يف دورهتا ا نووافقت ا ل ناول لغة الرتمزي الخريطة للج بو اليت  تطوير معايري الو تتطريق  ي ل
 .XML املوسعة

 .)CWS/2/3 ث والويقةCWS/2/14 ث من الويقة19 إىل 17انظر الفقرات من (

 :اقرتاح .5
بوهشفم تقرير سـيقد يار الو شأن مراجعة  يـي  مع نةST.96 ب ثة  ثا للج يف اµورة ا ل  .ل

همة رمق  43 ملا
 :الوصف .1

ية فÒ خيص ترقمي الفقرات والفقرات الطوي¬ وعرض و|ئق  نا ية ا نفذها ماكتب ا ية  بادئ تو عإعداد  لص ت مللكجهي ّم ل
سق شلك  نالرباءات   .مب

همة .2 رشف عىل ا ملا رشف عىل فرقة العمل/مل  :ملا
تحدة للرباءات والعالماتمكتب الوُعني  تجاريةملالÈت ا همة ل ا ملرشفا عىل ا  .م

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا
همة  ملعلقت هذه ا  ). أدMه4 انظر الفقرة(ُ

 :مالحظات .4
يارالفريق العامل املعين ملعايري والو|ئقطلب  )أ( ية  تاسعة من فرقة العمل ا ملع يف دورته ا ن  ST.36 ملعل

نقاط اليت  تعراض ا لا هاد يف الفقرةسـ o ية مبامرسات ستشطرحهتا فرقة العمل ا  من 12 نملع
يار. SCIT/SDWG/9/3 ثالويقة ية  تعراض فرقة العمل ا نظر يف ا ملعوبعد ا ن سـ يات فرقة العمل  ST.36 ملعل صتو ل

هاد الواردة يف مرفق الويقة o ية مبامرسات ثا ستشن عايري ، اتفق الفريق العامل املعين ملSCIT/SDWG/11/6 ملع
تلفة لو|ئق الرباءات بصورة موحدة  تحديد األجزاء ا ية  بادئ تو رشة عىل وضع  &والو|ئق يف دورته احلادية  ل جهي م ع

همة تحداث ا تلفة واتفق عىل ا رش ا نصات ا ملعرب  سـم &  .لن
 من 47  إىل45  والفقرات منSCIT/SDWG/9/12 ث من الويقة35 انظر الفقرة(

 .)SCIT/SDWG/11/14 ثالويقة

ياين للرباءات و2009 ويف نومفرب )ب( تب ا تب األورويب للرباءات وا ل، قدم ا ملك تحدة ملك ملتب الوالÈت ا مك
تجارية oقرتاحللرباءات والعالمات يريات يف و|ئق الرباءات( PFR ST.36/2009/007 ل ا بات وا تصو تغا ي  ) لل
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يار ية  ST.36 ملعملراجعة ا يا فرقة العمل ا شه حا نا ن ا�ي  ل ق ثريا . بهملعت به  همة اجلديدة  كوبعض جوانب هذه ا تشـ مل
يار ية  سائل اليت طرحهتا فرقة العمل ا ملعبعض ا ن شة oقرتاحST.36 ملعمل نا ناء  ق أ  PFR ST.36/2009/007 مث

شات، انظر الفقرة( نا قند إعداد هذه الويقة، حال انعدام توافق اآلراء دون تقدم ا مل ث ). CWS/1/6 ث من الويقة5 ع
Fتعديالت وطريقة الرتقمي املفض¬ يف وتدور كذ شأن معاجلة ا سائل  شات حول ترقمي الفقرات ا�ي يطرح  نا ل ا ب م ق مل

شأن الرباءاتإطار  تعاون  بمعاهدة ا رش لإلدارات اµوية مل (ل سابع  ثال، يف oجÝع ا يل ا لعىل  ل مل عس تعاون ب 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( تب ) ب(4 لو همة، أي ا بني ال,ين أبدÈ اهÝما أكرب  شاورت األمانة مع ا ملكأعاله،  مل ت ملكت
تحدة للرباءات والعالمات واألورويب للرباءات ملتب الوالÈت ا شاء فرقة مك بكر إل تربت أن الوقت  تجارية، وا ن ا ع مل

يا يف املاكتب شات حول القضاÈ املطروحة مل حترز بعد تقدما اك نا همة ألن ا توىل هذه ا فمعل  قمل مل لوهذا، مفن . ت
شأن  توصل إىل اتفاق  سة  سن إعطاء مزيد من الوقت للماكتب ا با لل مخل ها خبصوص تعديل ملسـتح طيق رشو تنسـ

ها تعلقة لفقرات يف و|ئق الرباءات يف إطار . قميالفقرات وتر هور تطورات أخرى خبصوص القضاÈ ا تظار  بغي ا ملو ن ظي ن
شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا همةل يذ هذه ا رشوع يف  بل ا مل  نف تق  .ل

همة رمق )د( يق ا نة يف دورهتا األوىل عىل  ملواتفقت ا تعل نا43 للج تعراضه ر ية  ما سـ  سة  للملكحترزه املاكتب ا مخل
شات يف  نا تجدات ا همة ويف ضوء  تعلقة لقضاÈ املذكورة يف وصف ا رشوط ا يق ا قالفكرية من تقدم يف  مل سـ مل مسـ ملن ل ت

ناء عىل  شأن الرباءاتبهذا اðال  تعاون  بمعاهدة ا  .ل
 .)CWS/1/10 ثالويقة من 53 والفقرة CWS/1/9 ثالويقة انظر(

همة   44 رمقملا
 :الوصف .1

تخدام لغة الرتمزي املوسعة العÝدها  ية  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 بشأن ينو ييار الو يار عنمع يار املذكور عىل  مع وقع ا ملع

بو يريات ST.25 يالو يارلتغ، إضافة إىل ا ها عىل ا ملعالرضورية املقرتح إدخا  .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 اختاذها .3  :لا
رشف عىل سـُي همة تقملعد ا شأن العمل ا�ي أجنزته فرقةملا يا  بريرا مر نة العملحل يه ا نظر  للج  فت ثة  يف دورهتال ثا لا  .ل

 مالحظات .4
همة رمق )أ( نة ا تحدثت ا ملا للج نة أيضا. يف دورهتا األوىل 44 سـ شأت ا للجوأ عنية بقوامئ ملفرقة العمل ا( فرقة معل ن

سل همة) لتسلا ملتوىل هذه ا نة من فرقة العمل ا. لت بت ا للجو ية لالتنسـيق مع طل نئة ا ملعي شأن مله تعاون  بعاهدة ا ل
مت يار عىل املرفق حملالرباءات فÒ خيص الوقع ا شأن الرباءات" جمي"ملعل �F ا تعاون  تعلÒت اإلدارية ملعاهدة ا بمن ا ل  .ل

 .)CWS/1/10 ث من الويقة30 إىل 27 انظر الفقرات من(

رشف عىل  )ب( تقرير املرحيل ا�ي أعده ا ية  ثا نة علام يف دورهتا ا ملوأحاطت ا ل ن ل ية بقوامئ للج ملعنفرقة العمل ا
سل  .مسـتجدات خطة العمل واجلدول الزمينا يف ذF آخر ، مب)SEQL( لتسلا

 .)CWS/2/14 ث من الويقة27 إىل 25انظر الفقرات من (
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 :اقرتاح .5
ثتوي الويقة بو اجلديدتقرير مرحيل عن إعداد عىل  CWS/3/6 حت ييار الو  .مع

همة رمق  45 ملا
 :الوصف .1

بو  يار الو يمراجعة   :ST.14مع

شأن مراجعة رموز ا "1" نصوص علهيا يف الفقرة بإعداد اقرتاح  ملئات ا بو 14لف يار الو ي من   مع مراعاة ST.14مع
رشوع oقرتاحات الواردة يف الفقرة  يقات و ما  .CWS/2/6ث من الويقة 14 إىل 10 والفقرات من 7لتعل

هد هبا من أجل مواءمة  "2" ندات غري الرباءات ا يات حتديد  ناسب مراجعة تو ملستشودراسة ما إذا اكن من ا سـ ص مل
بو مع يار اµويل ST.14ييار الو شأن املراجع –املعلومات والو|ئق (ISO 690:2010ملع مع ا ية  بادئ تو ب  جهي م

هادات من مصادر املعلومات oية و يوغرا شا ستف بلب بني أن تW املراجعة مالمئة) ل شأن إذا  ّوإعداد اقرتاح بذF ا ت  .ل

همة .2 رشف عىل ا ملا رشف عىل فرقة العمل/مل  :ملا
تب اُعني  همة µويلملكا ملرشفا عىل ا  .م

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا
 :ُطلب من فرقة العمل تقدمي ما ييل

بو  - يار الو شأن مراجعة  يoقرتاح  مع ئات ST.14ب يات رموز ا لف فÒ خيص تو يه ص نة وتوافق  يه ا علنظر  للج فت ل
نة يف دورهتا  تعقد يف  سـاليت   ؛2013سـ

يار نتاجئ اµراسة يف أقرب وقت ممكن وأي اقرتو - هد هبا وا ندات غري الرباءات ا شأن حتديد  ملعاح  سـ ملستشب
نة ISO 690:2010 اµويل تعقد يف  نة اليت  سـ يف دورة ا سـ متكن فرقة العمل من 2013للج ت، وإن مل 

شق  نجز فÒ خيص هذا ا ها تقدمي تقرير مرحيل عن العمل ا بغي لر تكامل oقرتاح يف ذF املوعد،  لا مل ي سسـ ئين
همة  .ملمن ا

 :اتمالحظ .4
همة رمق  نة ا تحدثت ا ملا للج ية45سـ ثا ن يف دورهتا ا نة أيضا فرقة معل . ل شأت ا للجوأ ية (ن ملعنفرقة العمل ا

يار همة) ST.14 ملع ملتوىل هذه ا  .لت
 .)CWS/2/14 ث من الويقة30 إىل 28انظر الفقرات من (

 :اقرتاح .5
ثتوي الويقة يارالعمل ا�ي أجنزته فرقة  عن  مرحيلتقريرعىل  CWS/3/4 حت ية  ملعالعمل ا  وعىل ST.14 ملعن

شات اليت أجرهتا نا يل حول ا قتفا مل  .ص

همة رمق  46 ملا
 :الوصف .1

 Fمبا يف ذ ،Fقرتاح اخلاص بذo تجارية وإعداد لدراسة مدى مالءمة وضع معايري أخرى يف جمال العالمات ا
توقعة للك تطوير جديد، وكذF وضع أولوية لالقرتا  .حاتملوصف للحاجة وللفوائد ا
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همة .2 رشف عىل ا ملا رشف عىل فرقة العمل/مل  :ملا
تب ُعني  رشفا رشف ملاملكا ية الفكرية،  تب الكوري  تجارية، أي ا ية مبعايري العالمات ا معىل فرقة العمل ا للملك ملك ل ملعن

همة  .ملعىل هذه ا

تدابري املقرر اختاذها .3  :لا
نفرقة العمل سـتقدم  ية  شطة إضا تتاجئ اµراسة إىل جانب خطط أ ن لن تعقد ف نة يف دورهتا اليت  سـظر فهيا ا للج

 .2013 يف

 :مالحظات .4
همة رمق  )أ( نة ا تحدثت ا ملا للج ية46سـ ثا ن يف دورهتا ا ندت. ل نةسـوأ ية مبعايري للج ا همة إىل فرقة العمل ا ملعن هذه ا مل

تجارية  .لالعالمات ا
 .)CWS/2/14 ث من الويقة44الفقرة انظر (

همة رمق  )ب( بار ا ملوميكن ا تابع46عت نة يف دورهتا األوىل ومك  الفريق العامل املعين للجة معد/ للقرار ا�ي اختذته ا
شأن مراجعةملعايري والو|ئق تجارية11 ب يف دورته الرابعة  يارا للعالمات ا ل  تحدا5ا إذا دعت أو مع   الرضورةسـا

 .ذF إىل
ثاين CWS/1/10 ث من الويقة42، والفقرة CWS/1/9 ث، والويقةCWS/2/8 ثانظر الويقة( ل واملرفق ا

 .)SCIT/SDWG/4/14 ث من الويقة44 إىل 34، والفقرات من SCIT/SDWG/4/4 ثللويقة

 :اقرتاح .5
تجاريةل ات اقرتاحCWS/3/8 ث الويقةتقدم بو يف جمال العالمات ا لوضع معايري جديدة للو  .ي

 ]ثهناية املرفق والويقة[
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