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  ملخص الرئيس
  

  مقدمة

  افتتاح ادلورة من جدول أالعامل: 1البند 
 ملشاركني.رحب ابو  فرانسس غريالسـيد  للويبو املدير العامافتتح ادلورة  .1

  انتخاب الرئيس وانئبيه من جدول أالعامل: 2البند 
السفري ٔالفريدو و ٔاوكساان ابركيتا (ٔاوكرانيا) رئيسًة  ةابٕالجامع السـيد (اللجنة) انتخبت اللجنة املعنية مبعايري الويبو .2

 ة.لرئيسل انئبا سوسكوم (بامن)

 مناقشة بنود جدول أالعامل

  دول أالعاملاعامتد ج من جدول أالعامل: 3البند 
من جدول أالعامل عىل  4عقب املشاورات غري الرمسية اليت ٔاجراها انئب الرئيسة، اتفقت اللجنة عىل تعديل البند  .3

من  5النحو التايل: "مشاورات غري رمسية للموافقة عىل حلول متبادةل بشأن املسائل العالقة، وفقا للجمةل أالخرية من الفقرة 
بشأن املشاورات غري الرمسية وصدرت  CWS/3/2 Add عىل الوثيقة ٔاخرىت تعديالت ". وأُدخلCWS/2/13 الوثيقة

صدرت حتت أالعامل وأُشري ٕاىل هذه الوثيقة أالخرية يف صيغة ٔاخرى معدةل جلدول  CWS/3/2 Add.1 حتت الرمز
 .CWS/3/1 Rev.1 الرمز
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ل أالعامل ال خيل مبوقف ٔاي وفد بشأن القضااي وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان أالفريقية وقال ٕان اعامتد جدو  .4
العالقة يف املسـتقبل، ؤاضاف ٔان اجملموعة حتتفظ حبق ٕاضافة بند جديد يف جدول أالعامل بشأن آلية التنسـيق يف دورات 

 مقبةل للجنة.

 ريقية.البيان اذلي ٔادىل به وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان أالف الاسالمية) -يران (مجهورية إ ودمع وفد  .5

وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء مشريا ٕاىل ٔان اجملموعة ال ترى ٔاي رضورة ٕاىل هذا البند ادلامئ يف جدول أالعامل  .6
 كام اقرتحته مجموعة البدلان أالفريقية.

 ؤاوحض وفد ٕاسـبانيا ٔان اللجنة توصلت يف اللحظات أالخرية ٕاىل اتفاق يدعو ابٔالساس ٕاىل ٕاعادة التفاوض. بيد ٔان .7
صيغ بطريقة يكتنفها الغموض ٔاو يصعب فهمها ابلنسـبة لشخص غري ممل مبا جيري يوميا يف املنظمة. وابلنظر ٕاىل االتفاق ذكل 
اجلهود اليت بذلهتا اللجنة وأالمانة واخلرباء والوفود عىل طول أالسـبوع وٕاىل اسـمترار تعرض العمل التقين للجنة للهتديد،  لك

 للتوصل ٕاىل هذه النتيجة فقط.الوقت واجلهد  الك هذ ٕاهداربغي لها ٔان تنظر يف الفائدة من فٕان الوفد يرى ٔان اللجنة ين 

وطلب وفد الربازيل ٔان يُذكر يف ملخص الرئيس وتقرير ادلورة احلالية للجنة عدم التوصل ٕاىل ٔاي اتفاق خبصوص  .8
املسائل يف مناقشات ٕاضافية حول تكل من جدول أالعامل. وقال ٕان عىل اللجنة ٔان جتري  4املسائل العالقة حتت البند 

 دورهتا املقبةل ٕان مل تتوصل امجلعية العامة ٕاىل حل لتكل املسائل العالقة.

 ؤاعرب وفد الهند عن تأييده للبيان اذلي ٔادىل به وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان أالفريقية. .9

 ةواردكام يه أالعامل دول لصيغة أالخرى املعدةل جلااللجنة علام ابلبياانت املذكورة ٔاعاله واعمتدت ابٕالجامع  تؤاحاط .10
  .CWS/3/1 Rev.1 الوثيقة يف

مشاورات غري رمسية للموافقة عىل حلول متبادةل بشأن املسائل العالقة وفقا للجمةل أالخرية من  من جدول أالعامل: 4البند 
  CWS/2/13 من الوثيقة 5الفقرة 

 .CWS/3/2 Add.1 و CWS/3/2 استندت املناقشات ٕاىل الوثيقتني .11

املوافقة عىل حلول متبادةل بشأن هبدف ٔاجرى انئب الرئيسة مشاورات غري رمسية مبوازاة مع اجللسات العامة و  .12
والشؤون التنظميية والنظام  جدول ٔاعامل التمنيةتوصيات و سـامي آلية التنسـيق والعالقة بني اللجنة  املسائل العالقة، وال

مجموعة بدلان ٔاورواب الوسطى مهتا ية ٔاو كتابية، مبا فهيا تكل اليت قده شات ٕاىل اقرتاحات شف ادلاخيل اخلاص. واستندت املناق 
/الربازيل/الهند. ؤاطلع انئب الرئيسة الوفود مجموعة بدلان ٔامرياك الالتينية والاكرييب، ومجموعة البدلان أالفريقية، و ودول البلطيق

ز تقدم حنو ٕاجياد حلول رمغ عدم التوصل ٕاىل ٔاي اتفاق. وحث الوفود عىل عىل نتاجئ املشاورات غري الرمسية ؤاشار ٕاىل ٕاحرا
 احلفاظ عىل ما حتقق يف املناقشات.

من  االامتسٕاىل امجلعية العامة واتفقت اللجنة عىل ٔان تطلب الرئيسة من أالمانة ٕاعداد تقرير اللجنة وتقدميه ؤان حتيل  .13
وجهيات فامي خيص معلها املقبل عىل املسائل العالقة وفقا للجمةل أالخرية من ٔاية تاللجنة تدعو فيه امجلعية العامة ٕاىل تقدمي 

  .CWS/2/13 من الوثيقة 5الفقرة 

  ST.9مراجعة معيار الويبو  من جدول أالعامل: 5البند 
مرسد املصطلحات املتعلقة مبعلومات وواثئق امللكية و ST.9معيار الويبو استندت املناقشة ٕاىل اقرتاحات مراجعة  .14
 .CWS/3/3 (املرسد) الواردة يف الوثيقة لصناعيةا
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نظام أالرقام املتفق علهيا دوليا يف حتديد البياانت  يرمز لالتعريفني اجلديدين  ، كام هو مقرتح،واعمتدت اللجنة .15
"امس املنتج ) ابلصيغة التالية: 95. واعمتد التعريف املعدل للرمز (ST.9يف معيار الويبو  ينالوارد )93) و(92( الببليوغرافية

احملمي مبوجب الرباءة أالساسـية واذلي بشأنه ٔاودع طلب للحصول عىل شهادة حامية تمكيلية ٔاو لمتديد شهادة امحلاية التمكيلية 
"ابلنسـبة ٕاىل شهادة امحلاية ) وتعريفه ابلصيغة التالية: 98(  . واعمتدت اللجنة الرمز اجلديدٔاو منحت شهادة امحلاية التمكيلية"

 .، البياانت املتعلقة بطلب متديد الفرتة وبرفض متديد الفرتة وتصويب الفرتة"التمكيلية

 :نيالتاليني التعديل بعد ٕادخال) يف املرسد SPC" (شهادة امحلاية التمكيليةمد اقرتاح مراجعة مصطلح "واعتُ  .16

 ٕالخطارات التالية، عند يف الفقرة أالخرية، ينبغي ٔان تصاغ امجلةل اليت تقدم قامئة إالخطارات كام ييل: "تُنرش ا
 امللكية الصناعية املعين".الاقتضاء، بشأن شهادة امحلاية التمكيلية من طرف مكتب 

 .ينبغي ٕاضافة "طلب التنازل عن الشهادة" ٕاىل قامئة إالخطارات املذكورة 

 املرسد، اليت تتناول " يفشهادة امحلاية التمكيليةملصطلح " املُراجعؤاشارت اللجنة ٕاىل ٔان الفقرة الثانية من التعريف  .17
، ميكن توسـيع نطاقها يف مراجعة قادمة دلوائية املسـتخدمة يف طب أالطفاللمنتجات اابلنسـبة ل  محلاية التمكيليةاشهادة  متديد

 للمعيار ٕاذا دعت الرضورة ٕاىل ذكل.

ي ٔان يدخلها املكتب اليت ينبغ ST.9ملعيار الويبو  2ابلتغيريات التحريرية عىل احمللق اللجنة علام كذكل ؤاحاطت  .18
  ادلويل.

  ST.14تقرير مرحيل عن مراجعة معيار الويبو  من جدول أالعامل: 6البند 
ابلتقرير املرحيل عن ٔاعامل فرقة العمل املعنية . ؤاحاط اللجنة علام CWS/3/4  ٕاىل الوثيقة املناقشات استندت .19

 .ST.14ابملعيار 

واعتربت ٔان ٕاحاةل مساةٔل مراجعة  "I" و"Nدراج الفئتني "إ  بشأنؤقت ؤاحاطت اللجنة علام كذكل ابالتفاق امل .20
" ٕاىل فرقة العمل حل توافقي معقول. ووافقت اللجنة عىل ٔان تركز فرقة العمل عىل الاقرتاح الوارد يف الفقرة Xتعريف الفئة "

اسـتخدام هذه الفئات  يصبحوالرتكزي، يف ذات الوقت، عىل الاسـتعداد ملرحةل انتقالية حيامن  CWS/3/4 (ٔا) من الوثيقة7
ؤان جتسد ذكل يف الانتقال تفاصيل هذا  تضع. وينبغي لفرقة العمل ٔان ممكنا " بشلك متوازI" و"N" و"Xالثالث، ٔاي "

 من الوثيقة املذكورة. 16و 15املشار ٕالهيا يف الفقرتني  املالحظة التحريرية

". واُختذ O" و"Eتاجئ املناقشة حول تعريف الفئتني"ون  "Pمراجعة الفئة " بشأنابالتفاق املبديئ ؤاحاطت اللجنة علام  .21
 " ٔامرا اختياراي.O" و"Eقرار يقيض ابعتبار امجلع بني الفئتني"

. الاستشهاد ابلواثئق اليت حتمل اترخي الطلب اخلاضع للبحث نفسه حولعلام بنتاجئ املناقشة  ؤاحاطت اللجنة .22
يف املعيار.  ما يه عليه حاليان ترتك التوصيات املرتبطة هبا عىل تركز فرقة العمل عىل هذه املساةٔل وأ  ووافقت عىل ٔاالّ 
 تعريف حمدد لتكل الفئة. برفقةينبغي ٔان يُقرتح فئة جديدة ٔاي اسـتحداث  ٔان ووافقت ٔايضا عىل

املقدم ٕالدراج قرتاح والا التوصيات اخلاصة مبراجع الرباءات غري سـنداهتا حول ةعلام بنتاجئ املناقش ؤاحاطت اللجنة .23
ا. واعتربت ٔان هذا الاقرتاح وجيه وطلبت ة الوثيقة املستشهد هبا فهيالتوصيات اخلاصة ابالستشهاد ابلواثئق بلغات غري لغ

 من فرقة العمل تناوهل مبزيد من ادلراسة.
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  ST.96 تقرير مرحيل عن ٕاعداد املرفقني اخلامس والسادس، ومراجعة معيار الويبو من جدول أالعامل: 7البند 
يف  الوارد فرقة العمل املرشف عىلوتقرير  XML4IP علام بنتاجئ معل فرقة العمل ٔاحاطت اللجنة .24

 .CWS/3/5 الوثيقة

 ST.96 املعايريبني ٕالجراء حتويل ثنايئ الاجتاه  هاختطيط ٔادوات وتطوير  العمل عىل مواصةلووافقت اللجنة عىل  .25
هذا العمل ٕاىل جانب فرق  XML4IP فرقة العملٔان تتوىل ، يف مرحةل ٔاوىل ،. وينبغيST.86 وأ  ST.66و ST.36و

. وينبغي ٔان ميكل املكتب ادلويل تكل أالدوات ويتوىل صيانهتا مبساعدة ST.86و ST.66و ST.36العمل املعنية ابملعايري 
اقرتحه وفد  . ورحبت اللجنة ابلرتتيب اذليST.86و ST.66و ST.36وفرق العمل املعنية ابملعايري  XML4IP فرقة العمل

الوالايت املتحدة للمساعدة عىل وضع ٔادوات التحويل الثنايئ الاجتاه. ووافقت ٔايضا عىل النظر جمددا يف ذكل الرتتيب يف 
 دورهتا املقبةل.

 .CWS/3/5 من الوثيقة 19و 18يف الفقرتني  مبا جاءؤاحاطت اللجنة علام  .26

 يف الوقت احلايل. لرتمزي املوسعةٕاعادة تنظمي فرق العمل املعنية بلغة اواتفقت عىل عدم  .27

تقرير مرحيل عن ٕاعداد معيار جديد للويبو بشأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات وأالحامض  من جدول أالعامل: 8البند 
  )XMLأالمينية ابسـتخدام لغة الرتمزي املوسعة (

رقة العمل املعنية بقوامئ علام بتقرير املرشف عىل ف . ؤاحاطت اللجنةCWS/3/6املناقشات ٕاىل الوثيقة استندت  .28
من املفروض ٔان يكون اقرتاح . ووفقا خلارطة الطريق اليت قدهما املرشف عىل فرقة العمل املذكورة، )SEQL( التسلسل

 .2013 سبمترب موعد ٔاقصاه يفجاهزا املعيار اجلديد 

وضع القانوين من قبل ماكتب ٕانشاء هممة من ٔاجل وضع رشوط توفري املعلومات اخلاصة ابل من جدول أالعامل: 9البند 
  امللكية الصناعية

يف ٕانشاء املهمة اجلديدة التالية: "ٕاعداد اقرتاح من ٔاجل  ت اللجنةنظر . و CWS/3/7  الوثيقةاستندت املناقشات ٕاىل  .29
ُ  . وحيامنالقانوين للرباءات ٕانشاء معيار جديد للويبو ٔالغراض تبادل ماكتب امللكية الصناعية للبياانت اخلاصة ابلوضع سـتمكل ت

ينبغي توسـيع الاقرتاح اخلاص بذكل ليشمل العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية." ووافقت اللجنة عىل هذه املهمة، 
 .فرقةتكل ال املكتب ادلويل مرشفا عىل عُّني املهمة و هذه فرقة معل جديدة لتويل ٕانشاء تكل املهمة. وأُنشئت 

  وضع معايري الويبو اجلديدة يف جمال العالمات التجارية اقرتاح من جدول أالعامل: 10البند 
علام بنتاجئ ادلراسـتني الاسـتقصائيتني الواردة يف مرفق  . ؤاحاطت اللجنةCWS/3/8  استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة .30

 ايري العالمات التجاريةفرقة العمل املعنية مبعاملرحشة اليت اقرتحهتا  ثنيت عرشةالااملذكورة، مبا يف ذكل قامئة السامت  الوثيقة
 .لوضع معايري جديدة للويبو بشأهنا

 :وهام امبشأهن معايريلوضع  أالولينيتني رحش تني املسم ال اختيار عىل  اللجنة ووافقت .31

 توصية بشأن إالدارة إاللكرتونية للعالمات الصوتية؛  

 وتوصية بشأن إالدارة إاللكرتونية لعالمات احلركة ٔاو الوسائط املتعددة.  

َّ ي وينبغ .32 الواردة يف مرفق  ق العمل اخلاص بوضع معايري مناسـبة للسامت املرحشة العرش أالخرىٔان يعل
 تني.اخملتار  تنيٕاىل حني اسـتكامل وضع املعايري اخلاصة ابلسم ، CWS/3/8 الوثيقة
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عنية مبعايري قف معل فرقة العمل امل أُو و ا. هممسـتمكةل وحذفها من قامئة هما 46اعتبار املهمة رمق ووافقت اللجنة عىل  .33
 .العالمات التجارية

 التاليتني: تنيهم امل ٕانشاء ووافقت اللجنة عىل  .34

  عمتد مكعيار من معايري الويبولتُ بشأن إالدارة إاللكرتونية للعالمات الصوتية توصية "ٕاعداد"  

  معايري الويبوعمتد مكعيار من لتُ "ٕاعداد توصية بشأن إالدارة إاللكرتونية لعالمات احلركة ٔاو الوسائط املتعددة" 

 .فرقةتكل ال املكتب ادلويل مرشفا عىل عُّني و تني. اجلديد تنيفرقة معل جديدة تضطلع ابملهم  اتفقت اللجنة عىل ٕانشاءو  .35

تقريرا مرحليا عن العمل املنجز، يشمل جدوال زمنيا عىل اللجنة بأن تعرض  اجلديدة دم الامتس ٕاىل فرقة العملوقُ  .36
  .يف دورهتا الرابعةاللجنة و ٔاكرث، لتنظر فيه لوضع املعيار اجلديد الواحد أ 

  ST.66تقرير مرحيل عن مراجعة معيار الويبو  من جدول أالعامل: 11البند 
 CWS/3/9 وارد يف الوثيقة كام هو ST.66بتقرير املرشف عىل الفرقة العامةل املعنية ابملعيار ٔاحاطت اللجنة علام  .37

  .PFR ST.66/2013/00/Rev.1  اقرتاح املراجعةواملناقشة حول 

عن مراجعة معيار  ST.86فرقة العمل املعنية ابملعيار  للمرشف عىلالتقرير الشفهـي  من جدول أالعامل: 12البند 
 ST.86 الويبو

فرقة واملناقشة اليت جترهيا حاليا  ST.86فرقة العمل املعنية ابملعيار  للمرشف عىللتقرير الشفهـي ٔاحاطت اللجنة علام اب .38
 .PFR ST.86/2013/001 اح املراجعةاقرت العمل حول 

 دراسة اسـتقصائية عن ٔانظمة ترقمي الطلبات من جدول أالعامل: 13البند 
دليل يف  هنرش ووافقت عىل  CWS/3/10 ٔاحاطت اللجنة علام بتقرير ادلراسة الاسـتقصائية الوارد يف مرفق الوثيقة .39

رقام الطلبات الٔ ٔامثةل ووافقت عىل ٔان تُنرش كذكل (دليل الويبو).  الويبو بشأن املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناعية
يف دليل الويبو عندما يمت اسـتكاملها. ؤاعرب وفد الوالايت املتحدة ووفد مجهورية كوراي عىل اسـتعدادهام  وطلبات أالولوية

 لٕالسهام يف تكل الوثيقة اليت سـتدرج يف ادلليل.

فرقة  ٕاىلطلب بتقدمي والقايض  2010توصلت ٕاليه يف دورهتا أالوىل يف  يؤاكدت اللجنة من جديد عىل االتفاق اذل .40
عداد اسـتبيان جديد بشأن ٔانظمة ترقمي الطلبات وطلبات أالولوية اليت اكنت ماكتب الٕ  ST.10/C العمل املعنية ابملعيار

 رة املقبةل للجنة.و ادلوتقدمي تقرير مرحيل ٔاو اقرتاح بذكل الشأن يف  امللكية الصناعية تسـتخدهما يف املايض

ٕاسداء املشورة وتقدمي املساعدة التقنية لتكوين الكفاءات لفائدة تقرير املكتب ادلويل عن  من جدول أالعامل: 14البند 
  ماكتب امللكية الصناعية يف سـياق والية اللجنة املعنية مبعايري الويبو

داء املشورة وتقدمي املساعدة التقنية لتكوين املتعلقة إبس 2012علام بأنشطة املكتب ادلويل لعام  ٔاحاطت اللجنة .41
ٔاساسا للتقرير املعين اذلي سـتكون  CWS/3/11 الوثيقة وأُشري ٔايضا ٕاىل ٔان. الصناعيةالكفاءات ٕاىل ماكتب امللكية 

 2011الل دورهتا أالربعني اليت عقدت يف ٔاكتوبر خُطلب عىل حنو ما ، 2013سـيقدم ٕاىل امجلعية العامة للويبو يف ٔاكتوبر 
 ).WO/GA/40/19  من الوثيقة 190(انظر الفقرة 
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 والنظر يف قامئة همام اللجنة املعنية مبعايري الويب من جدول أالعامل: 15البند 
عىل صيغهتا الهنائية ٕالدراهجا يف برانمج  تووافق CWS/3/12 يف قامئة املهام الواردة يف مرفق الوثيقةنظرت اللجنة  .42
 ا.معله

  ملخص الرئيس ل:من جدول أالعام 16البند 
 لالطالع عليه هعيزتو ملخص الرئيس و  ادعدٔاحاطت اللجنة علام ٔانه نظرا ٕاىل ضيق الوقت ٔاثناء الاجامتع فينبغي إ  .43

 بعد الاجامتع.

  اختتام ادلورة من جدول أالعامل: 17البند 
 .2013ٔابريل  19اختمتت الرئيسة الاجامتع يف  .44

 [هناية الوثيقة]
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