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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018 سبمترب 20 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السادسة الدورة
ىل  15جنيف، من   2018أأكتوبر  19اإ

  ST.3  الويبو معيار مراجعة
عدادوثيقة   ادلويل املكتب من اإ

مبادرة داخلية لتحسني نوعية البياانت اليت ، املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(يف توجد،    1.

الأسءا   تكلاس تخدام  موا مةلسسميات اغجررايية، اما ياها أأسءا  البادا  والأاال م ويياانت أأرر،، من خلا  ابترتبط حتديدًا 

 يقدهما املكتب ادلويل.املنتجات واخلدمات اليت  يف

ىل جانب ST.3 ، يُس تخدم معيار الويبوحرينياملكونة من  ويامي يتعلق ابلرموز  كأساس  ISO 3166 املعيار ادلويل اإ 2.

ااعدة البياانت املصطلحية س تخدم تُ ، عضوا من أأعضا  أأرسة الأمم املتحدةابعتبار الويبو وويف الوات ذاته، الررض.  لهذا

متاش يا مع اس تثنا ات اليةل  وجود كأساس للأسءا  القصرية لادو  والأاال م مع ( يف هذه املبادرةUNTERM) للأمم املتحدة

املذيورة  بادرةامل الررض من  مراعاةمن منتجات الويبو ومع  منتجا ST.3 عيارامل راخسة للمكتب ادلويل. وابعتبار املءارسات ال

ومن املبادرة.  تكلمع املعيار املذيور يف  ملس تخدمةاأأ  تامتىش الأسءا  القصرية ، من املنطقي اس تخدام الأسءا  وا مةمل سابقا

. وعليه، ISO 3166 املعيار ادلويلىل اإ   ST.3يف معيار الويبو س تخدم حالياً انحية أأرر،، تسسند الأسءا  القصرية اليت تُ 

مع ااعدة البياانت املصطلحية مسسقة  ST.3 الويبو يف معياراملس تخدمة الأسءا  القصرية  تكو  أأ س يقرتح املكتب ادلويل 

 اارتاحالهذا الررض، ، وس يقدم لمءارسات الراخسة للمكتب ادلويلل ويقامع اس تثنا ات اليةل  (UNTERM)للأمم املتحدة 

 .ST.3 الويبو يف معيار الأسءا  القصرية املس تخدمة حالياً لتعديل بعض  ادلورة السابعة للجنةيف 
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دخا  هذا التريري عىل الأسءا  ا  .3 الإجرا  املبّسطتريري  أأيضاً  ST.3 لقصرية املس تخدمة يف معيار الويبوويقتيض اإ

الفريق العامل  -تكنولوجيا املعلوماتب  املعنية السابقة جنة ادلامئةلل  ةادلورة احلادية عش املعمتد يف  ST.3 ملراجعة معيار الويبو

من  35 عيض عهنا بلجنة املعايري )انظر الفقرةاليت اس تُ ( SCIT/SDWG) املعين ابملعايري والواثئق

 (. ويرد هذا الإجرا  أأدانه.SCIT/SDWG/11/14 الوثيقة

س يقوم املكتب ادلويل امراجعة أأسءا  البادا  وأأسءا  املنظءات احلكومية ادلولية املس تخدمة يف  ")أأ(

رطار أأعضا  غجنة املعايري هبذه املراجعة عىل النحو ا ST.3الويبو  معيار  لتايل:واإ

 دراج تريريات تتعلق بأأسءا  البادا ابإ  ST.3 س يقوم املكتب ادلويل امراجعة معيار الويبو "1"

 ،يف املعيار مبارشة ،درجس تُ كءا ISO 3166 (ISO 3166/MA .) واكةل صيانة املعيار ادلويل ابلصيرة اليت اعمتدهتا

دخا  تريريات عىل أأسءا  املنظءات احلكومية ادلولية  ST.3 اارتاحات أأرر، ملراجعة معيار الويبو اليت تتعلق ابإ

 ؛تلقى معلومات بشأأهناأأو  املكتب ادلويل حددها

يبو عىل عىل مواع الو  ST.3 بنش الصيرة املراجعة ملعيار الويبو وس يقوم املكتب ادلويل بعدئذ "2"

رسا   الإنرتنت، اكملعتاد، ييل ذكل لكرتوين يبلغ أأعضا  غجنة املعايري بنش الصيرة املراجعة اإ  .ST.3 عيار الويبومل بريد اإ

رطار  ST.3 الواردة يف معيار الويبو حرينيالرموز املكونة من  س يقوم املكتب ادلويل امراجعةو  )ب( واإ

 أأعضا  غجنة املعايري ابملراجعة عىل النحو التايل:

عداد اارت  "1" دخا  تريريات تتعلق  ST.3 اح ملراجعة معيار الويبوس يقوم املكتب ادلويل ابإ من خلا  اإ

 .ISO 3166 (ISO 3166/MA) واكةل صيانة املعيار ادلويل ابلصيرة اليت اعمتدهتابرموز البادا  املكونة من حريني 

دخا  تريريات عىل  ST.3 اارتاحات أأرر، ملراجعة معيار الويبو ،مبارشة يف املعيار املقرتح، درجس تُ كءا  تتعلق ابإ

 .معلومات بشأأهنا لقىتاليت حددها املكتب ادلويل أأو الرموز املكونة من حريني للمنظءات احلكومية ادلولية 

لكرت ابإ يار عىل املع  املدخةل التعديلات ذهادلويل أأعضا  غجنة املعايري هب بلغ املكتبوسيُ  "2" وين. رسا  بريد اإ

رسا  ويف غضو  شهرين من الرموز  ىلع، س يكو  بوسع أأعضا  اللجنة تقدمي ملاحظاهتم الربيد الإلكرتوين اترخي اإ

 .املكونة من حريني املقرتحة

ىل توايق يف الآرا   يف حا و "3" آنذاكيرتة الشهرين، س ينش املكتب ادلويل  خلا التوصل اإ معيار  أ

ليه املراج ST.3 الويبو  " أأعلاه.2يف الفقرة )أأ("ع عىل النحو املشار اإ

ىل توايق يف الآرا ، س يُ  دمع ا ح يفا مأأ  "4" امللاحظات ب انج ىلاإ  ،حا  اارتاح املكتب ادلويلالتوصل اإ

ىل ادلورة اللاحقة للجنة املعايري ليك تنظر  ،املقدمة  ياها وتتخذ ارارًا هنائيًا بشأأهنا."اإ
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ىل ادلورة السابعة للجنة لتريري هذا الإجرا  املبسط   .4 ةراجعة الأسءا  القصري اخلاص اموس يقدم املكتب ادلويل اارتاحا اإ

 أأعلاه. 2ليك يامتىش مع املبادرة املشوحة يف الفقرة  ST.3 يف معيار الويبو

ىل ST.3 ، يقرتح تعليق مراجعة الأسءا  القصرية يف معيار الويبوويف هذا الصدد  يف ادلورة أأ  يمت اختاذ ارار  اإ 5.

جرا  حتديد بشأأ   السابعة للجنة  .ST.3 عيار الويبوم راجعة ملجديد اإ

.6   غجنة املعايري مدعوة للقيام اما ييل:اإ  

 الإحاطة علءا امحتو، هذه الوثيقة؛ (أأ  )

لوارد يف االاارتاح يف والنظر  (ب )

 يه.واملوايقة عل ، اعلاه 5الفقرة 

 [هناية الوثيقة]
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