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 ST.66تقرير مرحلي عن مراجعة معيار الويبو 

  األمانةإعدادمن ثويقة 

ثا .1 بو يف دورهتا ا ية مبعايري الو نة ا متدت ا لا ي ن ملعللج بو اجلديد ع يار الو يية  مع نونة ST.96ن ملع ووافقت عىل الويقة ا ث
ناول لغة الرتمزي املوسعة " بو اليت  تطوير معايري الو تتخريطة طريق  ي يارين يف الوقت ذاته يقومان ". XMLل معونظرا لوجود 

تجاري ية، أي الرباءات والعالمات ا نا ية ا لعىل لغة الرتمزي املوسعة للك حق من حقوق ا ع لص ية، مللك نا عة والرسوم والامنذج ا لص
شأن طريقة مراجعة املعايري يف تبنيفإن خريطة الطريق  ية  توي عىل اسرتا يارين، و توافق بني ا ية احلفاظ عىل ا ب أ يج حت ملع ل تمه

بل   ).CWS/2/14ث من الويقة 19 إىل 17انظر الفقرات من (ملسـتقا

شرتك بني األفرقة العامةل وُع .2 يةمقد اجامتع  ية ST.96 وST.86 وST.66 وST.36 ملعايرياب ملعنا ثا ناء ادلورة ا ن أ ل ث
شة طريقة مراجعة املعايري  نا قنة من أجل  ية املوىص هبا يف خريطة ST.86 وST.66 وST.36مللج تيج يف ضوء الاسرتا

يار . الطريق شاركون يف الاجامتع عىل مراجعة ST.66ملعوفامي خيص مراجعة ا يا مع قوحمتواهمل اتفق ا اعد شـ األسايس متا
يار  يات الواردة يف ا يات ا تصممي واتفا ملعا سم لتل نارص خمططات لغة الرتمزي املوسعةST.96ق تفاظ  بع، لال ية ح يري"ل احلا " تغدون 

نارص خمططات لغة الرتمزي املوسعة للمعاير  نارص جديدةST.96عولإلشارة إىل  ند تطوير  ع  يل . ع صوميكن الاطالع عىل تفا
شات يف تقرير الاجامتع  نا قا تايلمل بو ا شور عىل موقع الو لا ي : ملن

>htm.background/66st/taskforce/en/cws/int.wipo.www://http<. 

تب ادلويل،  .3 شرتك املذكور أعاله، أعد ا شات اليت جرت والاتفاقات اليت أبرمت يف الاجامتع ا نا نادا إىل ا ملكوا ملت ق مل س
باره  رشف عىلعتاب يار ملا ية اب ملع الفرقة العامةل ا يارST.66ملعن رشوع اقرتاح ملراجعة هذا ا ملع،  شت الفرقة العامةل . م قوان

يار  ية اب ملعا تدى اإللكرتوين للفرقة عىل  الاقرتاح عST.66ملعن تعراض  ).WIKI(موقع وييك ملنرب ا سـوخضع الاقرتاح أيضا ال
ندوبني يف اجامتع الفرقة العامةل  توبر اذلي ُع XML4IPملا يا يف أ كقد يف اكنربا بأسرتا وميكن الاطالع عىل املزيد من . 2012ل
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ش يقات يف تقرير اجامتع اكنربا ا ناملعلومات عن الاقرتاح وا ملتعل تايلل بو ا لور عىل موقع الو : ي
>htm.background/ip4xml/taskforce/en/cws/int.wipo.www://http<. 

تب ادلويل اقرتاحا للمراجعة، يف ال .4 رشوع الاقرتاح، أعد ا شأن  يقات اليت قدمت  ملكومبراعاة ا م ب ثويقة لتعل
PFR ST.66/2013/001 نوان يار "بع  ملعالاساق مع ا يار "ST.96ت ية اب نظر فهيا الفرقة العامة ا ملع، ليك  ن  ST.66ملعت

متدها شة الفرقة العامةل. تعو نا يا  قوختضع الويقة حا مل ل  .ث

بو إن  .5 ية مبعايري الو نة ا يا ن مدعوة إىل ملعللج
تقرير  رشف عىل باإلحاطة علام  الفرقة العامةل ملا

يار ملا ملعية اب  .ث كام هو وارد يف هذه الويقةST.66عن

 ]ثهناية الويقة[

 

 


