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 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 الرابعةالدورة 
ىل  21جنيف، من   1122 مايو 21اإ

 
 

 قرار الدورة الرابعة واألربعني للجمعية العامة للويبو فيما خيص اللجنة املعنية مبعايري الويبو

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

ىل  21اتفقت اللجنة املعنية مبعايري الويبو )اللجنة( يف دورهتا الثالثة، اليت ُعقدت يف الفرتة من  .2 ، 1122أأبريل  21اإ
ىل امجلعية العامة الامتسًا من اللجنة تدعو  مه وأأن ُُتيل اإ عىل أأن "تطلب رئيسُة اللجنة من الأمانة أأن تعد تقريَر اللجنة وتُقد ِّ

ىل ت ىل اللجنة فامي خيص معلها املقبل عىل املسائل العالقة وفقًا للجمةل الأخرية من فيه امجلعية العامة اإ قدمي أأية توجهيات اإ
 (.CWS/3/14من الوثيقة  11" )انظر الفقرة CWS/2/13من الوثيقة  1 الفقرة

1.  ُ ىل امجلعية العامة، عىل النحو امل مته وأأحالت الامتس اللجنة اإ ت الأمانُة تقرير اللجنة وقدَّ بَّيَّ أ نفًا، يف الوثيقة وأأعدَّ
WO/GA/43/16.ويرد يف مرفق هذه الوثيقة ُمقتَطٌف يتعلق ابللجنة املعنية مبعايري الويبو من الوثيقة املذكورة . 

هناء املداولت بشأأن هذا البند من جدول الأعامل يف ادلورة التالية،  .2 ومعاًل بقرار ادلورة احلادية وامخلسَّي للجمعيات اإ
 (:WO/GA/44/6من الوثيقة  211قررت ادلورة الثانية وامخلسون للجمعيات ما ييل )انظر الفقرة 

ن امجلعية العامة للويبو:  "اإ

، املتعلقة ابللجنة املعنية مبعايري الويبو WO/GA/43/16دة يف الوثيقة ُتيط علامً ابملعلومات الوار  "2"
 )جلنة املعايري(؛

وُتيط علامً ابلبياانت اليت أأدلت هبا الوفود هبذا الشأأن أأثناء ادلورتَّي الثالثة والأربعَّي والرابعة  "1"
 ؛1122والأربعَّي للجمعية العامة للويبو يف س نة 

 مواصةل معلها عىل القضااي الواردة يف تكل الوثيقة."وتطلب من جلنة املعايري  "2"
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ىل الإحاطة علاًم بقرار  .2 واللجنة مدعوٌة اإ
ادلورة الرابعة والأربعَّي للجمعية العامة للويبو 

جراء مناسب.  املتعلق ابللجنة، واإىل اختاذ أأي اإ

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 WO/GA/43/16ُمقتَطف من الوثيقة 

 امجلعية العامة للويبو

 ادلورة الثالثة والأربعون )ادلورة العادية احلادية والعرشون(

ىل  32جنيف، من   3102أأكتوبر  3سبمترب ا 

 تقارير عن جلان الويبو الأخرى

مانة عداد الأ  من ا 

 

ىل امجلعية العامة للويبو يف وثيقة موحدة بشأأن معل جلان الويبو  .0 عالمية مرفوعة ا  حتتوي هذه الوثيقة عىل تقارير ا 
ت التالية: اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، واللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياان

نفاذ.اجلغرافية، واللجنة املع   نية مبعايري الويبو، واللجنة الاستشارية املعنية ابل 

ىل: .3 ن امجلعية العامة للويبو مدعوٌة ا   "ا 

ال حاطة علاًم ابملعلومات الواردة  "0"
 يف هذه الوثيقة.

ىل اللجنة وت "3" قدمي أأية توجهيات ا 
فامي خيص معلها املقبل عىل املسائل العالقة وفقًا 

خرية من الفقرة  من الوثيقة  5للجمةل الأ
CWS/2/13 وذكل اس تجابًة للامتس اللجنة ،

ليه يف الفقرة  من  32املعنية مبعايري الويبو، امُلشار ا 
 املرفق الأول.

 

للوثيقة ]ييل ذكل ُمقتَطف من املرفق الأول 
WO/GA/43/16] 
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 WO/GA/43/16ُمقتَطف من املرفق الأول للوثيقة 

 اثلثًا. اللجنة املعنية مبعايري الويبو

ىل  05خالل الفرتة قيد النظر، عقدت اللجنة املعنية مبعايري الويبو دورهتا الثالثة يف الفرتة من  .02 . 3102أأبريل  02ا 
 )أأوكرانيا(. وانُتِخب السفري أألفريدو سوسكوم )بامن( انئبًا للرئيسة.وترأأست الاجامتع الس يدة أأوكساان ابركيتا 

 اعامتد جدول الأعامل

من جدول الأعامل عىل  4عقب املشاورات غري الرمسية اليت أأجراها انئب الرئيسة، اتفقت اللجنة عىل تعديل البند  .31
من  5النحو التايل: "مشاورات غري رمسية للموافقة عىل حلول متبادةل بشأأن املسائل العالقة، وفقًا للجمةل الأخرية من الفقرة 

 ".CWS/2/13الوثيقة 

ن اعامتد جدول الأعامل ل خيل مبوقف أأي وفد من القضااي وحتدث وفد اجل .30 زائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وقال ا 
ضافة بند جديد يف جدول الأعامل بشأأن أ لية التنس يق يف  العالقة يف املس تقبل، وأأضاف أأن اجملموعة حتتفظ حبقها يف طلب ا 

 دورات مقبةل للجنة.

يران )مجهورية  .33 َّد وفُد ا   ال سالمية( البياَن اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. –وأأي

ن اجملموعة ل ترى أأية رضورة ل دراج هذا البند ادلامئ يف جدول الأعامل  .32 وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء قائاًل ا 
 كام اقرتحت مجموعة البدلان الأفريقية.

ن اللجن .34 س بانيا ا  عادة التفاوض، بيد أأنَّ ذكل وقال وفد ا  ىل ا  ىل اتفاق يدعو ابلأساس ا  ة توصلت يف اللحظات الأخرية ا 
ىل لك  التفاق صيغ بطريقة يكتنفها الغموض أأو يصعب فهمها عىل خشص غري ممل مبجرايت الأمور يف املنظمة. وابلنظر ا 

ّن اجلهود اليت بذلهتا اللجنة والأمانة واخلرباء والوفود عىل طول الأس بوع  ىل اس مترار تعّرض العمل التقين للجنة للهتديد، فا  وا 
ىل هذه النتيجة فقط. هدار لك هذا الوقت واجلهد للتوصل ا   الوفد يرى أأّن اللجنة ينبغي لها أأن تنظر يف الفائدة من ا 

ىل أأي اتفاق .35 عىل املسائل  وطلب وفد الربازيل أأن يُذكر يف ملخص الرئيس وتقرير ادلورة احلالية للجنة عدم التوصل ا 
ضافية حول تكل املسائل يف دورهتا املقبةل  4العالقة حتت البند  ّن عىل اللجنة أأن جتري مناقشات ا  من جدول الأعامل. وقال ا 

ىل حل للمسائل العالقة. ن مل تتوصل امجلعية العامة ا   ا 

 ان الأفريقية.وأأعرب وفد الهند عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدل .32

وأأحاطت اللجنة علامً ابلبياانت املذكورة أأعاله واعمتدت ابل جامع الصيغة الأخرى املعدةل جلدول الأعامل كام يه واردة  .32
 .CWS/3/1 Rev.1يف الوثيقة 

ن م 5مشاورات غري رمسية للموافقة عىل حلول متبادةل بشأأن املسائل العالقة، وفقًا للجمةل الأخرية من الفقرة 
 CWS/2/13الوثيقة 

أأجرى انئب الرئيسة مشاورات غري رمسية مبوازاة مع اجللسات العامة هبدف املوافقة عىل حلول متبادةل بشأأن املسائل  .32
العالقة، ول س امي أ لية التنس يق والعالقة بني اللجنة وتوصيات جدول أأعامل التمنية والشؤون التنظميية والنظام ادلاخيل 

ىل اقرتاحات شفهية أأو كتابية، مبا فهيا تكل اليت قدمهتا بولندا، ومجموعة البدلان الأفريقية، اخلاص. واستندت  املناقشات ا 



CWS/4/2 
Annex 
3 
 

ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، والربازيل، والهند. وأأطلع انئب الرئيسة الوفود عىل نتاجئ املشاورات غري 
جياد حلول ر الرمسية حراز تقدم حنو ا  ىل ا  ىل أأي اتفاق. وحثّ وأأشار ا  الوفود عىل احلفاظ عىل ما حتقق  مغ عدم التوصل ا 

 املناقشات. يف

مه CWS/3/14واتفقت اللجنة عىل أأن تطلب رئيسُة اللجنة من الأمانة أأن تعد تقريَر اللجنة )انظر الوثيقة  .32 ( وتُقّدِ
ىل امجلعية العامة الامتسًا من اللجنة تدعو فيه امجلعية العا ىل اللجنة فامي خيص معلها وأأن حُتيل ا  ىل تقدمي أأية توجهيات ا  مة ا 

CWS/2/13من الوثيقة  5املقبل عىل املسائل العالقة وفقًا للجمةل الأخرية من الفقرة 
1
. 

 أأنشطة عامة

. ويف جمال العالمات ST.9عقب مناقشات للبنود املعنية من جدول الأعامل، اعمتدت اللجنة تعديل معيار الويبو  .21
ة، وافقت اللجنة عىل بدء املهام ل عداد توصيات بشأأن ال دارة ال لكرتونية للعالمات الصوتية وبشأأن ال دارة التجاري

 ال لكرتونية لعالمات احلركة أأو الوسائط املتعددة لُتعمتد معايري للويبو.

خبصوص بعض فئات الرموز  ST.14وأأحاطت اللجنة علامً ابلتقرير املرحيل اخلاص بأأعامل فرقة العمل املعنية ابملعيار  .20
وحتديد س ندات غري الرباءات املستشهد هبا يف واثئق  املس تخدمة يف تقارير البحث اليت تعّد لأغراض طلبات الرباءات

ىل فرقة العمل.  الرباءات، وقدمت عدة توصيات ا 

بشأأن تبادل ماكتب امللكية  وافقت اللجنة عىل اس تحداث هممة جديدة ل عداد اقرتاح ل نشاء معيار جديد للويبوو  .23
 الصناعية للمعلومات اخلاصة ابلوضع القانوين للرباءات.

عداد معيار جديد ل .22 لويبو بشأأن عرض وأأحاطت اللجنة علامً ابلتقارير املرحلية اليت أأعّدها مرشفو فرق العمل عن ا 
 ST.66و ST.36مراجعة معايري الويبو يدات واحلوامض الأمينية ابس تخدام لغة الرتمزي املوّسعة، و قوامئ تسلسل النو 

عداد املرفقني اخلامس والسادس، ومراجعة معيار الويبو ST.86و ُِّفَق عىل أأن العمل عىل ختطيط أأدوات ا. و ST.96، وا  ت
ينبغي أأن تضطلع به، يف  ST.86أأو  ST.66و ST.36و ST.96وتطويرها ل جراء حتويل ثنايئ الاجتاه بني معايري الويبو 

ىل جانب فرق العمل املعنية ابملعايري  XML4IP، فرقة العمل مرحةل أأوىل ُِّفَق أأيضًا عىل ST.86و ST.66و ST.36ا  . وات
عادة تنظمي فرق العمل املعنية بلغة الرتمزي املوسعة يف الوقت احلايل.  عدم ا 

ووافقت عىل نرشه. وُطِلب  أأيضًا بتقرير ادلراسة الاس تقصائية اخلاصة بأأنظمة ترقمي الطلبات،علامً وأأحاطت اللجنُة  .24
عداد اس تبيان جديد بشأأن أأنظمة ترقمي الطلبات وطلبات الأولوية اليت اكنت  ST.10/Cمن فرقة العمل املعنية ابملعيار  ا 

 ماكتب امللكية الصناعية تس تخدهما يف املايض.

 برانمج معل اللجنة.وبعد أأن نظرت اللجنة يف قامئة املهام، وافقت عىل صيغهتا الهنائية ل دراهجا يف  .25

                                                
1

يف النظام  "بتسهيل رئيس امجلعيات العامة للويبو، س ُتجرى مشاورات غري رمسية حول أ لية التنس يق وتعممي توصيات جدول أأعامل التمنية والتعبري عهنا 
 ."( للجمعيات العامة3103املقبةل ) الثانية للجنة بغية التوصل ا ىل تفامه، ومن الأفضل، قبل دورة اخلريفادلاخيل اخلاص، عقب ادلورة 
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املساعدة واملشورة التقنية من أأجل تكوين الكفاءات دلى ماكتب امللكية الصناعية يف س ياق ولية اللجنة املعنية 
 مبعايري الويبو

أأحاطت اللجنة علامً ابلتقرير )انظر املرفق الثاين( اذلي يقدم معلومات عن اجلوانب البارزة يف أأنشطة الأمانة، املتعلقة  .22
بناء  3103تقدمي املساعدة واملشورة التقنية من أأجل تكوين الكفاءات دلى ماكتب امللكية الصناعية، املنجزة خالل عام ب 

 .3100عىل طلب امجلعية العامة للويبو يف دورهتا الأربعني اليت انعقدت يف أأكتوبر 

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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