
 

 

A 

CWS/4/14 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 4102 أأبريل 9التارخي: 

 
 
 

 عيي ر الييوياللجنة املعنية مب
 

 الرابعةالدورة 
ىل  04جنيف، من   4102 مايو 01اإ

 
 

  هيقيئمة مهيمو اللجنة املعنية مبعيي ر الييوي برنيمج عملالنظر يف 
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

ىل حتديث وذكل اللجنة املعنية مبعايري الويبو )اللجنة( لتنظر فهيا ابملهام أأعدت الأمانة قامئة جديدة معدةل  .0 سعيا اإ
ليه من اتفاقات يف دورهتا  اللجنة برانمج معل وترد تكل القامئة يف . 4103 مايويف  املنعقدة الثالثةعىل أأساس ما توصلت اإ

 .CWS/3/14) و CWS/3/12 )انظر الوثيقتني مرفق هذه الوثيقة.

لك هممة عىل حدة: وصفها واملرشف علهيا/املرشف عىل فرقة العمل والتدابري  حولويتضمن املرفق املعلومات التالية  .4
 .حسب احلال ،وتوافق علهياقرتاحات لتنظر فهيا اللجنة والااملقرر اختاذها واملالحظات 

عادة تصممي موقع الويبو الإلكرتوين فاس تعرض صفحات الإنرتنت املتعلقة بأأنشطة فرق  .3 واغتمن املكتب ادلويل فرصة اإ
ىل مناقشات فرق معل اللجنة واملشاركة فهيا. والصفحة  العمل واس تحدث صفحة وييك تتضمن معلومات هممة للوصول اإ

. ول تزال https://www3.wipo.int/confluence/display/cwstf/CWS+Task+Forcesمتاحة عىل الرابط: 
ىل جانب اقرتاحات بشأأن مراجعة معايري  عىل موقع  (XML) لغة الرتمزي املوسعةاملعلومات الأساس ية عن لك فرقة معل اإ

 ./http://www.wipo.int/cws/en/taskforceالإلكرتوين عىل الرابط:  الويبو

ىل صفحات وييك  .2 ومن أأجل حامية املعلومات الشخصية لأعضاء فرق العمل، ُحولت قوامئ العضوية يف لك فرقة معل اإ
 مقيّدة النفاذ.

ىل واردة يف املالواجلدير ابذلكر أأن املعلومات حول بعض املهام  .5 لتفاقات الي اب لأخذلوحتديث مراجعة رفق قد حتتاج اإ
لهيا اللجنة يف دورهتا   .الرابعةقد تتوصل اإ

https://www3.wipo.int/confluence/display/cwstf/CWS+Task+Forces
http://www.wipo.int/cws/en/taskforce/
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ىل  .1 ن اللجنة املعنية مبعايري الويبو مدعوة اإ اإ
النظر يف قامئة املهام الواردة يف مرفق هذه الوثيقة 

لإدراهجا يف  الهنائية صيغاها واملوافقة عىل
 معلها. برانمج

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 اللجنة املعنية مبعايري الويبو وقامئة هماهمابرانمج معل 

 01 املهمة رمق
 الوصف: .0

حتديد جمالت توحيد املقاييس املرتبطة بتبادل البياانت القابةل للقراءة أ ليا عىل أأساس املرشوعات الي خططت لها 
( والهيئات IEC) اللجنة الكهروتقنية ادلوليةو  (ISO) املنظمة ادلولية لتوحيد املقاييسو  امخلسةهيئات مثل املاكتب 

 ة.الأخرى املشهورة املعنية بوضع معايري الصناع

 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل: .4
 .عنُي املكتب ادلويل مرشفا عىل املهمة

 :التدابري املقرر اختاذها .3
ىل اللجنة ينبغي للمكتب ادلويل أأن ينسق  الإبالغ عن التطورات املتصةل بتوحيد املقاييس و/أأو تقدمي الاقرتاحات اإ

 املعنية مبعايري الويبو )اللجنة( حسب الرضورة.

 مالحظات: .2
 تتسم هذه املهمة بطابعها الإعاليم وابس مترار أأنشطاها.

 .(CWS/3/14 من الوثيقة 32و 33والفقرتني  CWS/1/10 من الوثيقة 53و 54 تنيالفقر انظر )

 43 املهمة رمق
 الوصف: .0

دراج املعلومات عن دخول الطلبات ادلولية املنشورة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات   وعدم دخولها،رصد اإ
 .حسب احلال، يف املرحةل الوطنية )الإقلميية( يف قواعد البياانت

 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل: .4
 .عنُي املكتب ادلويل مرشفا عىل املهمة

 :التدابري املقرر اختاذها .3
ىل اُطلب من املكتب ادلويل تقدمي تقرير  )أأ( جامتعات اللجنة )انظر لك س نتني عن التقدم احملرز يف املهمة اإ

 .(CWS/3/14من الوثيقة  32و 33والفقرتني  CWS/1/10من الوثيقة  53و 54الفقرتني 

ىل ادلورة الرابعة للجنة. )ب(  س يقدم تقرير جديد اإ

 مالحظات: .2
 تتسم هذه املهمة بطابعها الإعاليم وابس مترار أأنشطاها. )أأ(

 .(CWS/3/14من الوثيقة  32و 33والفقرتني  CWS/1/10من الوثيقة  53و 54انظر الفقرتني )

 وأأحاطت اللجنة يف دورهتا الثانية علام ابلتقريرين املرحليني للمكتب الأورويب للرباءات واملكتب ادلويل. )ب(
ىل  25 )انظر الفقرات من  .(CWS/2/14 من الوثيقة 23اإ

 اقرتاح: .5
 .43همة رمق تقريرا بشأأن التقرير احملرز يف امل  CWS/4/12 تتضمن الوثيقة
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 42 املهمة رمق
 الوصف: .0

مجع التقارير التقنية الس نوية بشأأن أأنشطة أأعضاء اللجنة يف جمال املعلومات املتعلقة ابلرباءات والعالمات التجارية 
والرسوم والامنذج الصناعية ونرشها )التقرير التقين الس نوي بشأأن املعلومات املتعلقة ابلرباءات، والتقرير التقين 

 بشأأن العالمات التجارية، والتقرير التقين الس نوي بشأأن الرسوم والامنذج الصناعية(.الس نوي 

 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل: .4
 .عنُي املكتب ادلويل مرشفا عىل املهمة

 :التدابري املقرر اختاذها .3
عية بشأأن أأنشطاها يف جمال ينبغي للمكتب ادلويل أأن جيمع س نواي املعلومات الي تعدها ماكتب امللكية الصنا

املعلومات املتعلقة ابلرباءات والعالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية وأأن يعمل بعد ذكل عىل نرش التقارير 
 التقنية الس نوية عىل موقع الويبو.

 مالحظات: .2
 تتسم هذه املهمة بطابعها الإعاليم وابس مترار أأنشطاها. )أأ(

 .(CWS/3/14من الوثيقة  32و 33والفقرتني  CWS/1/10الوثيقة من  53و 54انظر الفقرتني )

ووافقت اللجنة يف دورهتا الأوىل عىل الصيغة املعّدةل للمحتوايت املوىص هبا لأغراض التقارير التقنية الس نوية  )ب(
ية كام يه ورادة يف بشأأن الأنشطة يف جمال املعلومات املتعلقة ابلرباءات والعالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناع 

. واس تخدمت الصيغة املعّدةل للمحتوايت املذكورة عىل التوايل CWS/1/8 املرفقات الأول والثاين والثالث للوثيقة
 (.4103/التقارير التقنية الس نوية)أأي منذ  4102منذ س نة 

ىل  23 )انظر الفقرات من  (.CWS/1/10 من الوثيقة 29اإ

لتقارير التقنية الس نوية ونسخ جملموعة التقارير التقنية الس نوية الي قدماها ماكتب وترد املعلومات املفصةل عن ا )ج(
لكرتوين منذ س نة  ىل جانب حمرك للبحث عىل الرابط  0991امللكية الصناعية يف شلك اإ ىل غاية ال ن، اإ اإ

 <./http://www.wipo.int/atrdb/en> التايل:

 41 املهمة رمق
 الوصف: .0

عداد تقارير عن الأنشطة املتعلقة بتحويل البياانت من  دليل الويبو بشأأن املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية اإ
ىل  الصناعية )دليل الويبو( دارة معايري الويبواإ  (.WIPOSTAD) قاعدة بياانت اإ

 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل: .4
 .دلويل مرشفا عىل املهمةعنُي املكتب ا

 :التدابري املقرر اختاذها .3
دارة معايري  ىل اللجنة تقريرا س نواي بشأأن التقدم احملرز يف وضع قاعدة بياانت اإ س يقدم املكتب ادلويل اإ

 ( واس تخداهما.WIPOSTAD) الويبو

 مالحظات: .2
 تتسم هذه املهمة بطابعها الإعاليم وابس مترار أأنشطاها. )أأ(

http://www.wipo.int/atrdb/en/
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 .(CWS/3/14من الوثيقة  32و 33والفقرتني  CWS/1/10من الوثيقة  53و 54انظر الفقرتني )

دارة معايري الويبوووضعت  )ب( ( عىل موقع املنظمة لأغراض الاختبار يف WIPOSTAD) قاعدة بياانت اإ
 <./http://www.wipo.int/wipostad/en> عىل الرابط التايل: 4100 يوليو

دارة معايري الويبوومل تشهد  )ج(  .4103أأي تطور منذ انعقاد ادلورة الثالثة للجنة يف أأبريل  قاعدة بياانت اإ

 31 املهمة رمق
 الوصف: .0

عداد   الي تس تخدهما ماكتب امللكية الصناعية. الأولويةوأأرقام طلبات طلبات ال أأرقام بشأأن  دراسة اس تقصائيةاإ

 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل: .4
 .عنُي املكتب الياابين للرباءات مرشفا عىل املهمة

 :التدابري املقرر اختاذها .3
تقصائية جديدة يف ادلورة الرابعة للجنة اس تبياان لإجراء دراسة اس   ST.10/C س تقدم فرقة العمل املعنية مبعيار الويبو

 الي اس تخدماها ماكتب امللكية الصناعية يف املايض. الأولويةوأأرقام طلبات طلبات ال أأرقام بشأأن 
 (.CWS/3/14 من الوثيقة 31)انظر الفقرة 

 مالحظات: .2
ىل مراجعة معياري الويبو )أأ( من أأجل حتسني جودة  ST.13و ST.10/C اس ُتحدثت هذه املهمة الي أأدت اإ

 بياانت أأرسة الرباءات وتفادي اللبس يف تقدمي أأرقام طلبات الأولوية.
ىل  45 والفقرات من SCIT/SDWG/1/9 من الوثيقة 35و 32 )انظر الفقرتني  SCIT/7/17 من الوثيقة 43اإ

 (.SCIT/SDWG/11/14 من الوثيقة 44 والفقرة

هناء  والواثئقالفريق العامل املعين ابملعايري واتفق  )ب( يف دورته العارشة عىل أأن تركز فرقة العمل أأول عىل اإ
عداد توصيات مماثةل ملعيار  ST.10/C مراجعة معيار الويبو فامي خيص التوصيات بشأأن الرباءات فقط. وفامي يتعلق ابإ

ا الأوىل أأنه ينبغي ابلنس بة للعالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية، قررت اللجنة يف دورهت ST.10/C الويبو
ىل الوقت اذلي تراه مناس با )عند اس تكامل املهمة رمق مثال( لس تحداث هممة )همام( جديدة  41 تأأجيل هذا العمل اإ

نشاء فرقة معل )فرق معل( لأداء املهمة )املهام(.  واإ
 CWS/1/10من الوثيقة  53و 54، والفقرتني SCIT/SDWG/10/12 من الوثيقة 09و 01انظر الفقرتني )

 (. CWS/3/14من الوثيقة 32و 33والفقرتني 

أأنظمة ترقمي الطلبات الي  وأأحاطت اللجنة يف دورهتا الثالثة علام بتقرير ادلراسة الاس تقصائية بشأأن )ج(
ووافقت عىل نرشه يف ، CWS/3/10 تس تخدهما حاليا ماكتب امللكية الصناعية، الوارد يف مرفق الوثيقة

. وكام وافقت عليه اللجنة، 4103ونرش املكتب ادلويل ادلراسة الاس تقصائية يف يونيو  و.من دليل الويب 5.4.3 اجلزء
احلالية يف  أأرقام الطلبات وأأرقام طلبات الأولويةوثيقة تتضمن أأمثةل عن  من دليل الويبو 1.4.3 اجلزءنرُشت يف 

 .4103سبمترب 
ىل  01)انظر الفقرات من  ىل  15، والفقرات من CWS/3/10 ، والوثيقةCWS/1/10 من الوثيقة 44اإ من  19اإ

 (.CWS/3/14 الوثيقة

http://www.wipo.int/wipostad/en/
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 اقرتاح: .2
آ نظمة ترقمي الطلبات وطلبات ال ولوية اليت اكنت ماكتب اس تبيان بشأ ن "مرشوع  CWS/4/4 تعرض الوثيقة

 " لتنظر فيه اللجنة وتوافق عليه.امللكية الصناعية تس تخدهما يف املايض

 33 املهمة رمق
 الوصف: .8

 عايري الويبو.ملمراجعة متواصةل 

 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل: .2
دة عنُي املكتب ادلويل مرشفا عىل املهمة. وستنظر اللجنة يف تعيني مرشفني آ خرين بناء عىل طلبات  حمدَّ

 املعايري. راجعةمل

 :التدابري املقرر اختاذها .3
مانة آ ن حتيل الطلبات الواردة ملراجعة تعترب مراجعة املعاي ري نشاطا مس مترا. ومن آ جل ترسيع املراجعة، ميكن لل 

ىل املرشف عىل فرقة معل قامئة آ و آ ن تقدم الطلب مس بقا لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا املقبةل. ويف املعايري مبا رشة اإ
ما ابعامتد املراجعة املطلوبة آ و اس تحداث هممة جديدة آ و القيام  ماكن اللجنة اختاذ قرار اإ احلاةل ال خرية، س يكون ابإ

ذا تراه مناس با. وس تخطر ال مانة اللجنة بأ ي طلب مرا مبا ىل فرقة معل يف دورة اللجنة املقبةل. واإ جعة حيال مبارشة اإ
ىل مرشف عىل فرقة معل قامئة، فستبدآ  الفرقة يف  حاةل طلب خاص ملراجعة معيار معني مبارشة اإ اكن من الرضوري اإ

ىل اللجنة لتنظر فيه يف دورهتا املقبةل. ال فس يحيل املرشف عىل الفرقة الطلب اإ ن آ مكن واإ  العمل فورا اإ
 .(CWS/1/10من الوثيقة  23 والفقرة CWS/1/9نظر الوثيقة ا)

 :مالحظات .4
 تتسم هذه املهمة بطابعها االإعاليم وابس مترار آ نشطهتا.

 .(CWS/3/14من الوثيقة  34و 33والفقرتني  CWS/1/10من الوثيقة  23و 22انظر الفقرتني ) )آ (

أ ّن الفقرة الثانية من التعريف املُراجع ملصطلح "شهادة امحلاية التمكيلية" علام يف دورهتا الثالثة ب اللجنة وآ حاطت )ب(
، من دليل الويبو 8.1املنشور يف اجلزء  مرسد املصطلحات املتعلقة مبعلومات وواثئق امللكية الصناعية )املرسد(يف 

يف طب ال طفال، ميكن توس يع  اليت تتناول متديد شهادة امحلاية التمكيلية ابلنس بة للمنتجات ادلوائية املس تخدمةو 
ىل ذكل. ST.9 نطاقها يف مراجعة قادمة للمعيار ذا دعت الرضورة اإ  اإ

 (CWS/3/14 من الوثيقة 21)آ نظر الفقرة 

قدمه املكتب ال ملاين للرباءات، اعمتدت اللجنة يف دورهتا  امحلاية التمكيلية اتشهادوعىل آ ساس اقرتاح بشأ ن  )ج(
 يف املرسد. "شهادة امحلاية التمكيلية"ووافقت عىل مراجعة تعريف مصطلح  ST.9 يبوالو  ملعيارالثالثة مراجعة 

ىل  23، والفقرات من CWS/3/3)انظر الوثيقة   (.CWS/3/14من الوثيقة  23اإ

 :اقرتاح .2
 .ST.60 اقرتاحا بشأ ن مراجعة معيار الويبو CWS/4/9 الوثيقة تقدم
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 33/3 املهمة رمق
 الوصف: .0

 .ST.3 الويبو ملعيارمراجعة متواصةل 

 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل: .4
 .عنُي املكتب ادلويل مرشفا عىل املهمة

 :التدابري املقرر اختاذها .3
نشاطا مس مترا. ومن أأجل ترسيع املراجعة، ينبغي للمكتب ادلويل أأن يتبع الإجراء  ST.3 الويبو معيارتعترب مراجعة 

 يف اجامتعه احلادي عرش. لفريق العامل املعين ابملعايري والواثئقاحملدد اذلي اعمتده ا
 (.SCIT/SDWG/11/14 من الوثيقة 35 )انظر الفقرة

 مالحظات: .2
 وابس مترار أأنشطاها.تتسم هذه املهمة بطابعها الإعاليم  )أأ(

 .(CWS/3/14من الوثيقة  32و 33والفقرتني  CWS/1/10من الوثيقة  53و 54انظر الفقرتني )

اذلي نرشته واكةل  (ISO) لمنظمة ادلولية لتوحيد املقاييسوعىل أأساس التغيري يف منصة التصفح الش بيك ل  )ب(
ىل  Cape Verde، غرّي املكتب ادلويل امس البدل ISO 3166صيانة املعيار ادلويل  )الامس  Cabo Verdeاإ

ىل Cap-Vert الإنلكزيي( و ، وبقي الرمز ST.3 )الامس الفرنيس( يف املرفق أألف ملعيار الويبو Cabo Verdeاإ
( دون تغيري. وأأبلغ املكتب ادلويل ماكتب امللكية Cabo Verde" والامس الاس باين )CVاملكون من حرفني "

 .4102مارس  5الفكرية وأأعضاء اللجنة ابلتغيريات يف 

 33 املهمة رمق
 الوصف:

جراء دراسة اس تقصائية بشأأن اس تخدام معيار الويبو  وتنفيذه. ST.22 اإ

 مناهية وحذفها من قامئة همام اللجنة. 33اعتبار املهمة رمق  اتفقت اللجنة يف دورهتا الثالثة عىل
 (CWS/3/14 من الوثيقة 32)انظر الفقرة 

 عىل قامئة همام اللجنة. 33 وعليه، فهذا أ خر ظهور للمهمة رمق

 31 املهمة رمق
 الوصف: .0

 .ST.36 ضامن مراجعة وحتديث متواصلني ملعيار الويبو

 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل: .4
 مرشفا عىل املهمة.ادلويل عنُي املكتب 

 :التدابري املقرر اختاذها .3
 بطابعها املتواصل.تتسم املهمة  )أأ(
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تعمتدها  ST.36 وس يخطر املرشف عىل فرقة العمل اللجنة يف دورهتا املقبةل بأأي مراجعة ملعيار الويبو )ب(

 العمل. فرقة
 )أأ( أأدانه(.2 )انظر الفقرة

( واملرفق جمي )العنارص xx-patent-document.dtd :تعريف نوع الوثيقة) وس ُتنرش مراجعات املرفق أألف )ج(
ذا اقتىض احلال. ST.36 املشرتكة( ملعيار الويبو ادلولية  مرتني لك س نة، أأي يف مارس وسبمترب، اإ

 (.SCIT/SDWG/10/12 من الوثيقة 33 )انظر الفقرة

 :مالحظات .2
 ما ييل: ST.36 طلب احملافظة املتواصةل عىل معيار الويبوتت )أأ(

نه  ST.36 عند تقدمي أأي اقرتاح مبراجعة معيار الويبو "0" ىل الأمانة فاإ ىل فرقة س  اإ  عملاليحال مبارشة اإ
 لتنظر فيه وتوافق عليه؛ املعنية هبذا املعيار

 ؛مراجعات هذا املعيارخموةل مؤقتا لعامتد  ST.36 املعنية ابملعيار عملالتكون فرقة وس   "4"

ذا أأصبحت ا ST.36 يحال أأي اقرتاح مبراجعة معيار الويبووس   "3" ىل اللجنة لتنظر فيه اإ ملراجعة املقرتحة اإ
جامع بني أأعضاء فرقة  ىل اإ ذا تعذر التوصل اإ  ؛املعنية ابملعيار عملالموضع جدل، أأي اإ

تعمتدها فرقة للمعيار اللجنة بأأية مراجعة  ST.36 املعنية ابملعيار العمل فرقة املرشف عىليخطر وس   "2"

 للجنة. املقبةل ورةادلالعمل يف 

 CWS/1/10من الوثيقة  53و 54، والفقرتني SCIT/SDWG/8/14 من الوثيقة 11و 51 انظر الفقرتني)
 (.CWS/3/14من الوثيقة  32و 33والفقرتني 

طريق لتطوير معايري الويبو الي تتناول لغة الرتمزي الخريطة ووافقت اللجنة يف دورهتا الثانية عىل  )ب(
 .XML املوسعة

ىل  03والفقرات من  CWS/2/4 )انظر الوثيقة  (.CWS/2/14 ةمن الوثيق 09اإ

 39 املهمة رمق
 الوصف: .0

جراء  .ST.66 ملعيار الويبو ات والتحديثات الرضوريةراجعامل اإ

 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل: .4
)العالمات التجارية والرسوم  (OHIM) مكتب التنس يق يف السوق ادلاخليةادلويل اذلي سيتعاون مع عنُي املكتب 

 مرشفا عىل املهمة. والامنذج الصناعية(

 :التدابري املقرر اختاذها .3
 تتسم املهمة بطابعها املتواصل. )أأ(

تعمتدها  ST.66 وس يخطر املرشف عىل فرقة العمل اللجنة يف دورهتا املقبةل بأأي مراجعة ملعيار الويبو )ب(

 العمل. فرقة
 )أأ( أأدانه(.2 )انظر الفقرة
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 :مالحظات .2
 ما ييل: ST.66 عيار الويبوطلب احملافظة املتواصةل عىل م تت )أأ(

نه  ST.66 عند تقدمي أأي اقرتاح مبراجعة معيار الويبو "0" ىل الأمانة فاإ ىل فرقة س  اإ  عملاليحال مبارشة اإ
 لتنظر فيه وتوافق عليه؛ املعنية هبذا املعيار

 ؛مراجعات هذا املعيارخموةل مؤقتا لعامتد  ST.66 املعنية ابملعيار عملالتكون فرقة وس   "4"

ذا أأصبحت املراجعة املقرتحة  ST.66 يحال أأي اقرتاح مبراجعة معيار الويبووس   "3" ىل اللجنة لتنظر فيه اإ اإ
جامع بني أأعضاء فرقة  ىل اإ ذا تعذر التوصل اإ  ؛املعنية ابملعيار عملالموضع جدل، أأي اإ

متدها فرقة تع للمعيار اللجنة بأأية مراجعة  ST.66 املعنية ابملعيار العمل فرقة املرشف عىليخطر وس   "2"
 للجنة. املقبةل ورةادلالعمل يف 

 CWS/1/10من الوثيقة  53و 54، والفقرتني SCIT/SDWG/8/14 من الوثيقة 51 انظر الفقرة)
 (.CWS/3/14من الوثيقة  32و 33والفقرتني 

زي طريق لتطوير معايري الويبو الي تتناول لغة الرتمالخريطة ووافقت اللجنة يف دورهتا الثانية عىل  )ب(
 .XML املوسعة

ىل  03، والفقرات من CWS/2/4 )انظر الوثيقة  (.CWS/2/14 من الوثيقة 09اإ

بشأأن مراجعة  املرشف عىل فرقة العملوأأحاطت اللجنة علام يف دورهتا الثالثة ابلتقرير املرحيل اذلي أأعده  )ج(
 .ST.66/2013/001/Rev.1 اقرتاح املراجعة رمقواملناقشة حول  ST.66معيار الويبو 
 (.CWS/3/14 من الوثيقة 13والفقرة  CWS/3/9 )انظر الوثيقة

 20 املهمة رمق
 الوصف: .0

عداد اقرتاح بشأأن املرفقني اخلامس والسادس من  جراء املراجعات اللجنةتعمتدهام ل  ST.96 عيارامل اإ ، والتأأكد من اإ
 .ST.96والتحديثات الالزمة عىل املعيار 

 املهمة/املرشف عىل فرقة العمل:املرشف عىل  .4
 مرشفا عىل املهمة.ادلويل عنُي املكتب 

 :التدابري املقرر اختاذها .3
 تتسم املهمة بطابعها املتواصل. )أأ(

تعمتدها  ST.96 وس يخطر املرشف عىل فرقة العمل اللجنَة يف دورهتا املقبةل بأأي مراجعة ملعيار الويبو )ب(

 العمل. فرقة
 انه(.)أأ( أأد2 )انظر الفقرة

 )د( أأدانه2 انظر الفقرة )ج(

 :مالحظات .2
 ما ييل: ST.96 الويبومعيار طلب احملافظة املتواصةل عىل تت )أأ(
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ىل  ST.96عند تقدمي أأي اقرتاح بشأأن مراجعة معيار الويبو  "0" ىل فرقة اإ نه حيال مبارشة اإ الأمانة فاإ
 ؛لتنظر فيه وتوافق عليه XML4IP عملال

 ؛ST.96خموةل مؤقتا لعامتد مراجعات معيار الويبو  XML4IPعمل التكون فرقة و  "4"

ذا أأصبحت املراجعة املقرتحة  ST.96حيال أأي اقرتاح مبراجعة معيار الويبو و  "3" ىل اللجنة لتنظر فيه اإ اإ
جامع بني أأعضاء فرقة  ىل اإ ذا تعذر التوصل اإ  ؛XML4IPعمل الموضع جدل، أأي اإ

تعمتدها فرقة العمل يف  ST.96نة بأأية مراجعة ملعيار الويبو اللج  XML4IPعمل الخيطر رئيس فرقة و  "2"

 أأول دورة للجنة.
 (.CWS/2/14 من الوثيقة 42)انظر الفقرة 

طريق لتطوير معايري الويبو الي تتناول لغة الرتمزي الخريطة ووافقت اللجنة يف دورهتا الثانية عىل  )ب(
 .XML املوسعة

ىل  03 ، والفقرات منCWS/2/3 )انظر الوثيقة  (.CWS/2/14 من الوثيقة 09اإ

املعنون"توصية بشأأن معاجلة املعلومات املتعلقة  ST.96املعيار اجلديد اللجنة يف دورهتا الثانية  واعمتدت )ج(
ىل الرابعXMLابمللكية الصناعية ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة  عادة صياغة " ومرفقاته من الأول اإ ، واتفقت عىل اإ

 أأعاله. 0و وارد يف الفقرة كام ه 20املهمة 
ىل  41)انظر الفقرات من   (.CWS/2/14 من الوثيقة 43اإ

. وتقرير املرشف عىل فرقة العمل XML4IP بنتاجئ معل فرقة العمل يف دورهتا الثالثة أأحاطت اللجنة علامو  )د(
ادلورة، اقرتاحني بشأأن تكل اعزتمت أأن تقدم، يف  XML4IPفرقة العمل وأأحاطت اللجنة علام بشلك خاص بأأن 

ىل النسخة  ، الي اعُتمدت ST.96من خمطط لغة الرتمزي املوسعة للمعيار  0.1املرفقني اخلامس والسادس يستندان اإ
ىل املناقشات اجلارية بشأأن مراجعة خمطط لغة الرتمزي  يف ادلورة الثانية للجنة. غري أأّن فرقة العمل وافقت، ابلنظر اإ

دخال  ىل النسخة التالية من اخملطط بدل من املوسعة واحامتل اإ عداد املرفقني استنادا اإ تغيريات كبرية عليه، عىل اإ
. وبناء عليه س يعمتد اس تكامل املرفقني عىل مدى التقدم احملرز يف مراجعة خمطط لغة الرتمزي املوسعة، 0.1النسخة 

 ادلويل.وعىل املوارد املتوافرة يف املاكتب الأعضاء يف فرقة العمل ويف املكتب 
من  24، والفقرة CWS/3/5من الوثيقة  3، والفقرة CWS/2/14 من الوثيقة 44)انظر الفقرة 

 (.CWS/3/14 الوثيقة

عىل مواصةل العمل عىل ختطيط أأدوات وتطويرها لإجراء حتويل ثنايئ  يف دورهتا الثالثة ووافقت اللجنة )ه(
وينبغي، يف مرحةل أأوىل، أأن تتوىل فرقة . ST.86أأو  ST.66و ST.36و ST.96 الاجتاه بني املعايري

ىل جانب فرق العمل املعنية ابملعايري  XML4IP العمل . وينبغي أأن ميكل ST.86و ST.66و ST.36هذا العمل اإ
 ST.36وفرق العمل املعنية ابملعايري  XML4IP املكتب ادلويل تكل الأدوات ويتوىل صياناها مبساعدة فرقة العمل

اللجنة ابلرتتيب اذلي اقرتحه وفد الولايت املتحدة للمساعدة عىل وضع أأدوات التحويل . ورحبت ST.86و ST.66و
 .الثنايئ الاجتاه. ووافقت أأيضا عىل النظر جمددا يف ذكل الرتتيب يف دورهتا املقبةل

 (.CWS/3/14 من الوثيقة 23)انظر الفقرة 

عىل عدم  اللجنة يف دورهتا الثالثة فقتات، CWS/3/5 من الوثيقة 09و 01 جاء يف الفقرتني وخبصوص ما )و(
عادة تنظمي فرق العمل املعنية بلغة الرتمزي املوسعة يف الوقت احلايل.  اإ
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 (.CWS/3/14 من الوثيقة 25)انظر الفقرة 

 اقرتاح: .5
عداد املرفقني اخلاعىل  CWS/4/6 حتتوي الوثيقة  .ST.96 ومس والسادس، ومراجعة معيار الويبتقرير مرحيل عن اإ

 24 املهمة رمق
 الوصف: .0

جراء  .ST.86 ملعيار الويبو ات والتحديثات الرضوريةراجعامل اإ

 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل: .4
 مرشفا عىل املهمة. ادلويلعنُي املكتب 

 :التدابري املقرر اختاذها .3
 تتسم املهمة بطابعها املتواصل. )أأ(

تعمتدها  ST.86 يف دورهتا املقبةل بأأي مراجعة ملعيار الويبووس يخطر املرشف عىل فرقة العمل اللجنة  )ب(

 العمل. فرقة
 )أأ( أأدانه(.2 )انظر الفقرة

 :مالحظات .2
 ما ييل: ST.86 طلب احملافظة املتواصةل عىل معيار الويبوتت )أأ(

نه  ST.86 عند تقدمي أأي اقرتاح مبراجعة معيار الويبو "0" ىل الأمانة فاإ ىل فرقة س  اإ  عملاليحال مبارشة اإ
 لتنظر فيه وتوافق عليه؛ املعنية هبذا املعيار

 ؛مراجعات هذا املعيارخموةل مؤقتا لعامتد  ST.86 املعنية ابملعيار عملالتكون فرقة وس   "4"

ذا أأصبحت املراجعة املقرتحة  ST.86 يحال أأي اقرتاح مبراجعة معيار الويبووس   "3" ىل اللجنة لتنظر فيه اإ اإ
جامع بني أأعضاء فرقة  ىل اإ ذا تعذر التوصل اإ  ؛املعنية ابملعيار عملالموضع جدل، أأي اإ

تعمتدها فرقة للمعيار اللجنة بأأية مراجعة  ST.86 املعنية ابملعيار العمل فرقة املرشف عىليخطر وس   "2"

 للجنة. املقبةل ورةادلالعمل يف 
 CWS/1/10من الوثيقة  53و 54، والفقرتني SCIT/SDWG/9/12 من الوثيقة 51 انظر الفقرة)

 (.CWS/3/14 من الوثيقة 32و 33والفقرتني 

مراجعة معيار بشأأن  عملالفرقة وأأحاطت اللجنة يف دورهتا الثالثة علام ابلتقرير الشفهيي للمرشف عىل  )ب(
 .ST.86/2013/001 ة رمقواملناقشة حول اقرتاح املراجع ST.86 الويبو

 (.CWS/3/14من الوثيقة  12)انظر الفقرة 

 23 املهمة رمق
 الوصف: .0

عداد مبادئ توجهيية لتنفّذها ماكتب امللكية الصناعية فامي خيص ترقمي الفقرات والفقرات الطويةل وعرض واثئق  اإ
 الرباءات بشلك منسق.
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 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل: .4
 مرشفا عىل املهمة. التجارية الولايت املتحدة للرباءات والعالماتمكتب عنُي 

 :التدابري املقرر اختاذها .3
 أأدانه(. 2 عُلقت هذه املهمة )انظر الفقرة

 مالحظات: .2
 ST.36 يف دورته التاسعة من فرقة العمل املعنية ابملعيار الفريق العامل املعين ابملعايري والواثئقطلب  )أأ(

من  04 ي طرحاها فرقة العمل املعنية مبامرسات الاستشهاد يف الفقرةاس تعراض النقاط ال
لتوصيات فرقة العمل  ST.36 . وبعد النظر يف اس تعراض فرقة العمل املعنية ابملعيارSCIT/SDWG/9/3 الوثيقة

ابملعايري ، اتفق الفريق العامل املعين SCIT/SDWG/11/6 املعنية مبامرسات الاستشهاد الواردة يف مرفق الوثيقة
والواثئق يف دورته احلادية عرشة عىل وضع مبادئ توجهيية لتحديد الأجزاء اخملتلفة لواثئق الرباءات بصورة موحدة 

 عرب منصات النرش اخملتلفة واتفق عىل اس تحداث املهمة.
ىل 25 والفقرات من SCIT/SDWG/9/12 من الوثيقة 35 )انظر الفقرة من  23 اإ

 (.SCIT/SDWG/11/14 الوثيقة

مكتب الولايت املتحدة ، قدم املكتب الأورويب للرباءات واملكتب الياابين للرباءات و 4119 ويف نومفرب )ب(
 )التصويبات والتغيريات يف واثئق الرباءات(  PFR ST.36/2009/007 التجارية الاقرتاح للرباءات والعالمات

نية به. وبعض جوانب هذه املهمة اجلديدة تش به كثريا اذلي تناقشه حاليا فرقة العمل املع   ST.36 ملراجعة املعيار
 PFR ST.36/2009/007 أأثناء مناقشة الاقرتاح ST.36 بعض املسائل الي طرحاها فرقة العمل املعنية ابملعيار

عداد هذه الوثيقة، حال انعدام توافق ال راء دون تقدم املناقشات، انظر الفقرة (. CWS/1/6 من الوثيقة 5 )عند اإ
كذكل املناقشات حول ترقمي الفقرات اذلي يطرح مسائل بشأأن معاجلة التعديالت وطريقة الرتقمي املفضةل يف  وتدور
طار  دارات ادلولية مل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاإ عاهدة التعاون )عىل سبيل املثال، يف الاجامتع السابع عرش لالإ

والفقرات PCT/MIA/17/11 و PCT/MIA/17/9 ني؛ انظر الوثيقت4101 املنعقد يف فرباير بشأأن الرباءات
ىل  13 من طار التعاون الثاليث/املاكتب امخلسة للملكية الفكرية.PCT/MIA/17/12 من الوثيقة 11اإ  ( ويف اإ

ىل الفقرة )ج( )ب( أأعاله، تشاورت الأمانة مع املكتبني الذلين أأبداي اهامتما أأكرب ابملهمة، أأي املكتب 2 وابلنظر اإ
التجارية، واعتربت أأن الوقت مبكر لإنشاء فرقة  مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالماتاءات و الأورويب للرب 

معل تتوىل هذه املهمة لأن املناقشات حول القضااي املطروحة مل حترز بعد تقدما اكفيا يف املاكتب. ولهذا، مفن 
ىل اتفاق ب  عطاء مزيد من الوقت للماكتب امخلسة للتوصل اإ شأأن تنس يق رشوطها خبصوص تعديل املس تحسن اإ

طار  الفقرات وترقميها. وينبغي انتظار ظهور تطورات أأخرى خبصوص القضااي املتعلقة ابلفقرات يف واثئق الرباءات يف اإ
 قبل الرشوع يف تنفيذ هذه املهمة. معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

حترزه املاكتب امخلسة للملكية  ما رهنا ابس تعراض 23 واتفقت اللجنة يف دورهتا الأوىل عىل تعليق املهمة رمق )د(
الفكرية من تقدم يف تنس يق الرشوط املتعلقة ابلقضااي املذكورة يف وصف املهمة ويف ضوء مس تجدات املناقشات يف 

 .معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتهذا اجملال بناء عىل 
 .(CWS/3/14من الوثيقة  32و 33والفقرتني  CWS/1/10من الوثيقة  53و 54انظر الفقرتني )
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 22 املهمة رمق
 الوصف: .0

صياغة توصية بشأأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات واحلوامض الأمينية ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة لعامتدها 
ىل جانب تقرير بشأأن معيارا للويبو. وينبغي تقدمي اقرتاح  وقع املعيار املذكور عىل معيار  عنمعيار الويبو اجلديد اإ

دخالها عىل املعيارST.25 الويبو ىل التغيريات الرضورية املقرتح اإ ضافة اإ  .ST.25 ، اإ

 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل: .4
 مرشفا عىل املهمة. املكتب الأورويب للرباءاتعنُي 

 :التدابري املقرر اختاذها .3
 وتوافق عليه يف دورهتا الرابعة. لتنظر فيه اللجنة ST.26 ار الويبو اجلديدفرقة العمل اقرتاحا بشأأن معيعد س تُ 

 مالحظات .2
عنية بقوامئ )فرقة العمل امل فرقة معل  . وأأنشأأت اللجنة أأيضايف دورهتا الأوىل 22 اس تحدثت اللجنة املهمة رمق )أأ(

عاهدة التعاون بشأأن ملهيئة املعنية ال لتنس يق مع ( لتتوىل هذه املهمة. وطلبت اللجنة من فرقة العمل االتسلسل
 .الرباءات فامي خيص الوقع احملمتل ذلكل املعيار عىل املرفق "جمي" من التعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ىل  43 )انظر الفقرات من  (.CWS/1/10 من الوثيقة 31اإ

اذلي أأعده املرشف عىل فرقة العمل املعنية بقوامئ وأأحاطت اللجنة علام يف دورهتا الثالثة ابلتقرير املرحيل  )ب(
 (، مبا يف ذكل خارطة طريق لإعداد املعيار اجلديد.SEQL) التسلسل

ىل  23)انظر الفقرات من   (.CWS/3/14 من الوثيقة 29اإ

 اقرتاح: .5
لغة عرض قوامئ تسلسل النوويدات والأحامض الأمينية ابس تخدام عىل اقرتاح بشأأن  CWS/4/7 حتتوي الوثيقة

 .ST.26 لتنظر فيه اللجنة وتوافق عليه مكعيار الويبو (XMLالرتمزي املوسعة )

 25 املهمة رمق
 الوصف: .0

 :ST.14مراجعة معيار الويبو 

عداد اقرتاح بشأأن مراجعة رموز الفئات املنصوص علهيا يف الفقرة  "0" مع مراعاة  ST.14من معيار الويبو  02اإ
ىل  01والفقرات من  3التعليقات ومرشوع الاقرتاحات الواردة يف الفقرة   .CWS/2/6من الوثيقة  02اإ

ذا اكن من املناسب مراجعة توصيات حتديد س ندات غري الرباءات املستشهد هبا من أأجل  "4" ودراسة ما اإ
مبادئ توجهيية بشأأن املراجع  –ومات والواثئق)املعل ISO 690:2010مع املعيار ادلويل  ST.14مواءمة معيار الويبو 

ذا تبنّي أأن تكل املراجعة مالمئة. عداد اقرتاح بذكل الشأأن اإ  الببليوغرافية والاستشهادات من مصادر املعلومات( واإ

 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل: .4
 مرشفا عىل املهمة. املكتب ادلويلعنُي 

 :التدابري املقرر اختاذها .3
 من فرقة العمل تقدمي ما ييل:ُطلب 
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لتنظر فيه اللجنة وتوافق عليه فامي خيص توصيات رموز الفئات  ST.14الاقرتاح بشأأن مراجعة معيار الويبو  -
 ؛4103الي س تعقد يف س نة يف دورهتا 

واملعيار نتاجئ ادلراسة يف أأقرب وقت ممكن وأأي اقرتاح بشأأن حتديد س ندات غري الرباءات املستشهد هبا و  -
ن مل تمتكن فرقة العمل من 4103يف دورة اللجنة الي س تعقد يف س نة  ISO 690:2010 ادلويل ، واإ

اس تكامل الاقرتاح يف ذكل املوعد، ينبغي لرئيسها تقدمي تقرير مرحيل عن العمل املنجز فامي خيص هذا الشق 
 من املهمة.

 مالحظات: .2
الثانية. وأأنشأأت اللجنة أأيضا فرقة معل )فرقة العمل املعنية يف دورهتا  25اس تحدثت اللجنة املهمة رمق  )أأ(

 ( لتتوىل هذه املهمة.ST.14 ابملعيار
ىل  41)انظر الفقرات من   (.CWS/2/14 من الوثيقة 31اإ

بشأأن العمل املنجز والامتس املشورة اذلي قدمته فرقة  ابلتقرير املرحيليف دورهتا الثالثة وأأحاطت اللجنة علام  )ب(
 . ووافقت اللجنة عىل ما ييل:ST.14 ملعنية ابملعيارالعمل ا

حاةل مسأأةل مراجعة تعريف الفئة " "0" ىل فرقة العملXاإ  ؛ST.14 املعنية ابملعيار " اإ

وتركّز، يف الوقت  CWS/3/4 )أأ( من الوثيقة3 أأن تركّز فرقة العمل عىل الاقرتاح الوارد يف الفقرةو  "4"
" I" و"N" و"Xية حيامن ميكن اس تخدام هذه الفئات الثالث، أأي "ذاته، عىل الاس تعداد ملرحةل انتقال 

لهيا يف  ابلتوازي. وينبغي لفرقة العمل أأن تضع تفاصيل هذا الانتقال وأأن وتبيّنه يف املالحظة التحريرية املشار اإ
 ؛أأدانه "3" ويف الفقرة CWS/3/4 من الوثيقة 01و 05 الفقرتني

 ؛يارايت خ ا" وفئات أأخرى O"" وEوأأن يكون امجلع بني الفئتني" "3"

أأّل تركّز فرقة العمل عىل مسأأةل الاستشهاد ابلواثئق الي حتمل اترخيا مطابقا لتارخي الطلب اخلاضع و  "2"
 ؛ST.14للبحث وأأن ترتك التوصيات املرتبطة هبا كام يه حاليا يف املعيار 

 ؛لتكل الفئةقرتح مع تعريف حمّدد أأّن اس تحداث أأية فئة جديدة ينبغي أأن يُ و  "5"

عىل النحو املقرتح يف ينبغي أأن يكون  ST.14الهنج الواجب اتباعه لتنفيذ معيار الويبو وأأن  "1"
 ؛CWS/3/4من الوثيقة  01و 05 الفقرتني

لهيا يف الفقرة و متس من فرقة العمل أأن تل و  "3" أأعاله وأأن تبيهنا يف  "4"ضع تفاصيل الانتقال املشار اإ
 ؛مالحظة حتريرية

لأخذ ابلتوصيات اخلاصة ابلستشهاد ابلواثئق بلغات غري لغة تلمتس من فرقة العمل النظر يف اوأأن  "1"
 .الوثيقة املستشهد هبا

ىل  49)انظر الفقرات من   (.CWS/3/14 من الوثيقة 20اإ
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 اقرتاح: .5
وعىل  ST.14 العمل اذلي أأجنزته فرقة العمل املعنية ابملعيارعن  مرحيل تقريرعىل  CWS/4/5 حتتوي الوثيقة

 تفاصيل حول املناقشات الي أأجرهتا.

 21 املهمة رمق
 الوصف:

عداد الاقرتاح اخلاص بذكل، مبا يف ذكل  دراسة مدى مالءمة وضع معايري أأخرى يف جمال العالمات التجارية واإ
 وصف للحاجة وللفوائد املتوقعة للك تطوير جديد، وكذكل وضع أأولوية لالقرتاحات.

وقّررت أأيضا حّل فرقة العمل  مناهية وحذفها من قامئة همام اللجنة. 46اعتبار املهمة رمق  الثالثة عىل اتفقت اللجنة يف دورهتا
 املعنية مبعايري العالمات التجارية.

 عىل قامئة همام اللجنة. 21 وعليه، فهذا أ خر ظهور للمهمة رمق

 23 املهمة رمق
 الوصف: .0

نشاء معيار جديد للويبو لأ  عداد اقرتاح من أأجل اإ غراض تبادل ماكتب امللكية الصناعية البياانت اخلاصة ابلوضع اإ
 القانوين للرباءات. وحيامن تُس تمكل هذه املهمة، ينبغي توس يع الاقرتاح ليشمل العالمات التجارية والتصاممي الصناعية.

 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل: .4
 مرشفا عىل املهمة. املكتب ادلويلعنُي 

 :املقرر اختاذهاالتدابري  .3
 يف ادلورة الرابعة للجنة. 23س يقدم تقرير مرحيل بشأأن املهمة رمق 

 مالحظات: .2
لوضع وأأنشأأت اللجنة أأيضا فرقة معل )فرقة العمل املعنية ابالثالثة. يف دورهتا  23اس تحدثت اللجنة املهمة رمق  )أأ(

 ( لتتوىل هذه املهمة.القانوين
ىل  54)انظر الفقرات من   (.CWS/3/14من الوثيقة  52اإ

عداد  أأيضا يف دورهتا الثالثة واتفقت اللجنة )ب( عىل أأنّه ينبغي، يف املرحةل الأوىل، أأن تتوىل فرقة معل مس تقةل اإ
ىل نتيجة تكل  ىل لزوم أأن تكون التوصيات مس تقةل عن النسق اذلي سيُس تخدم. واستنادا اإ التوصيات، ابلنظر اإ

ىل تطبيق النتيجة XMLكل، دعوة فرق العمل املعنية بلغة الرتمزي املوسعة )املناقشة الأولية ينبغي، بعد ذ لغة ب( اإ
 .املوسعة الرتمزي

ىل  51)انظر الفقرات من   (.CWS/3/14من الوثيقة  52اإ

 اقرتاح: .5
عداد معيار الويبو اجلديد. CWS/4/8حتتوي الوثيقة   عىل تقرير مرحيل بشأأن اإ

 21 املهمة رمق
 الوصف: .0

عداد توصية بش  أأن الإدارة الإلكرتونية للعالمات الصوتية لُتعمتد معيارا من معايري الويبو.اإ
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 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل: .4
 مرشفا عىل املهمة. املكتب ادلويلعنُي 

 :التدابري املقرر اختاذها .3
فيه اللجنة يف دورهتا تقرير مرحيل عن العمل املُنجز، مبا يف ذكل جدول زمين لوضع معيار جديد لتنظر س ُيعد 
 الرابعة.

 (.CWS/3/14من الوثيقة  14ة )انظر الفقر 

 مالحظات: .2
فرقة العمل املعنية بتوحيد وأأنشأأت اللجنة أأيضا فرقة معل )الثالثة. يف دورهتا  21اس تحدثت اللجنة املهمة رمق  )أأ(

 ( لتتوىل هذه املهمة.العالمات التجارية
 (.CWS/3/14من الوثيقة  10و 11 تني)انظر الفقر 

بنتاجئ ادلراس تني الاس تقصائيتني الواردة يف مرفق  يف دورهتا الثالثة وأأحاطت اللجنة علام )ب(
فرقة العمل املعنية ما يعرف سابقا ب، مبا يف ذكل قامئة السامت الثني عرشة املرحشة الي اقرتحاها CWS/3/8 الوثيقة

ضافية بش من  أأهنا. واتفقت اللجنة عىل اختيار السمتني املرحشتني الأولينيمبعايري العالمات التجارية لوضع معايري اإ
 لوضع معايري بشأأهنام وهام: القامئة املذكورة

 توصية بشأأن الإدارة الإلكرتونية للعالمات الصوتية. "0"

 وتوصية بشأأن الإدارة الإلكرتونية لعالمات احلركة أأو الوسائط املتعددة. "4"

عىل تعليق العمل اخلاص بوضع معايري مناس بة للسامت املرحشة العرش الأخرى الواردة يف مرفق  كذكل واتفقت اللجنة
 ، ريامث توضع املعايري اخلاصة ابلسمتني اخملتارتني.CWS/3/8 الوثيقة

ىل  55ات من )انظر الفقر   (.CWS/3/14من الوثيقة  14اإ

 اقرتاح: .5
عداد معيا بشأأن وجدول زمين تقرير مرحيلعىل  CWS/4/10حتتوي الوثيقة  للويبو فامي خيص أأو أأكرث ر جديد اإ

 .29واملهمة رمق  21املهمة رمق 

 29 املهمة رمق
 الوصف: .0

عداد توصية بشأأن الإدارة الإلكرتونية لعالمات احلركة أأو الوسائط املتعددة لُتعمتد معيارًا من معايري  .الويبو اإ

 املرشف عىل املهمة/املرشف عىل فرقة العمل: .4
 مرشفا عىل املهمة. املكتب ادلويلعنُي 

 :التدابري املقرر اختاذها .3
تقرير مرحيل عن العمل املُنجز، مبا يف ذكل جدول زمين لوضع معيار جديد لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا س ُيعد 
 الرابعة.

 (.CWS/3/14من الوثيقة  14ة )انظر الفقر 
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 مالحظات: .2
فرقة العمل املعنية بتوحيد وأأنشأأت اللجنة أأيضا فرقة معل )الثالثة. يف دورهتا  29اس تحدثت اللجنة املهمة رمق  )أأ(

 ( لتتوىل هذه املهمة.العالمات التجارية
 (.CWS/3/14من الوثيقة  10و 11 تني)انظر الفقر 

بنتاجئ ادلراس تني الاس تقصائيتني الواردة يف مرفق  يف دورهتا الثالثة وأأحاطت اللجنة علام )ب(
فرقة العمل املعنية ما يعرف سابقا ب ذكل قامئة السامت الثني عرشة املرحشة الي اقرتحاها ، مبا يفCWS/3/8 الوثيقة

ضافية بشأأهنا. واتفقت اللجنة عىل اختيار السمتني املرحشتني الأوليني من  مبعايري العالمات التجارية لوضع معايري اإ
 لوضع معايري بشأأهنام وهام: القامئة املذكورة

 دارة الإلكرتونية للعالمات الصوتية.توصية بشأأن الإ  "0"

 وتوصية بشأأن الإدارة الإلكرتونية لعالمات احلركة أأو الوسائط املتعددة. "4"

عىل تعليق العمل اخلاص بوضع معايري مناس بة للسامت املرحشة العرش الأخرى الواردة يف مرفق  كذكل واتفقت اللجنة
 ابلسمتني اخملتارتني.، ريامث توضع املعايري اخلاصة CWS/3/8 الوثيقة

ىل  55ات من )انظر الفقر   (.CWS/3/14من الوثيقة  14اإ

 اقرتاح: .5
عداد معيا بشأأن وجدول زمين تقرير مرحيلعىل  CWS/4/10حتتوي الوثيقة  للويبو فامي خيص أأو أأكرث ر جديد اإ

 .29واملهمة رمق  21املهمة رمق 

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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