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 ST.66ير عن مراجعة معيار الويبو تقر

  األمانةمن إعداد

بو  .1 يار الو تمد  يندما ا مع ع نة ل ST.66ُع ثا ميف ادلورة ا تابع لفريق العامل سابق املعين ابملعايري والواثئق ا لل ا ل لجنة ادلامئة ل
يا نولو ية  جا بتك تجارية ،  املعلوماتملعن ية مبعايري العالمات ا لاكنت فرقة العمل ا يار جديد ملعن بو مبعتعد اقرتاحا  يمن معايري الو

تجارية،  تصويرية يف العالمات ا نارص ا ية  ليويص ابإلدارة اإللكرتو ل للع ييار الوهو ن معيار  ويف هذا الصدد، فإن. ST.67بو مع
بو  ية مفصةل ، بدال مST.66يالو ية، قدم قامئة صن تقدمي تو ياانت اخلار تصويرية  جشأن املالمح ا للك ل ساق ب ملفات الصور نبأ

بو اشأو يار جديد من معايري الو ير إىل إعداد  يل مع صمتل عىل تفا تصويريةيشـ  .لاملالمح ا

سابق ا .2 بو لومبا أن الفريق العامل ا يار الو متد  يملعين ابملعايري والواثئق ا مع يار  ST.67ع رشة، فإن  معيف دورته احلادية  ع
بو  بو  ST.66يالو يار الو تصويرية احملددة يف  بعا ذلكل إىل مراجعة ليك يويص ابملالمح ا تاج  ياكن  مع ل ت يل . ST.67حي سبويف 

بو  يار الو يمراجعة  تب ادلويل ST.66مع توبر ملك، قدم ا يه  ’PFR ST.66/2010/001‘راجعة املقرتاح ا 2010كيف أ فنظر  لت
يار  يه ST.66ملعفرقة معل ا يار . علوتوافق  بو عىل اقرتاح املراجعة،  ST.66ملعووافقت فرقة معل ا يار الو متدت  يومن مث ا مع ع

66.ST  سخة تاح عىل . 2012، يف فرباير 1.2لناملعدل، ا تايل يف مواقرتاح املراجعة  نوان ا لا بلع : و اإللكرتوينيموقع الو
html.adopted-already-pfr/66st/taskforce/en/cws/int.wipo.www://http. 
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يريات اليت أدخلت عىل و .3 ية احلروف رموز اللتغمع مراعاة ا ئنا بو ث يار الو ييف  بري  (ST.3مع شار إلهيا فامي ييل  تعا بمل
بدلان ") ST.3رموز " ية املطابقة للمعايري لورموز ا يا سـا ططات لغة خمل، من الرضوري إجراء مراجعة 2007منذ  ISOلق
بو املقابةل  XML املوسعة رتمزيال يار الو شري إلهيا  ياليت  مع بو . ST.66ي يار الو شري إلهيا أيضا  يوهذه اخملططات  مع ، ST.86ي

بو يوسوف  يار الو يتخدهما  مع شأن، .  اجلديدST.96سـ نظر يف مراجعة هذه اخملططات يف ضوء لويف هذا ا لجيب ا
تخداهما  ناول لغة السـا بو اليت  شرتك يف معايري الو تتا ي شرتك، مت تضمني خمططات لغة ال.  املوسعةرتمزيمل تخدام ا ملولال  رتمزيسـ

يار  سقة مع أحدث رموز ا ملعاملوسعة ا ية لورموز ا ST.3ملت يا سـبدلان املطابقة للمعايري ا بو اجلديد مب يف اقرتاح ISOلق ييار الو ع
ST.96)  ثانظر الويقةCWS/2/4 .( بو يار الو يومبجرد اعامتد  شار إىل ب جي، ST.96مع  املوسعة رتمزيخمططات لغة اليأن 

يار  ية  ST.3ملعاخلاصة برموز ا يا بدلان املطابقة للمعايري ا سـورموز ا تخدم لغة اليف لك معاي ISOلقل بو اليت  سـري الو  رتمزيتي
بو فهيا مبا  ،املوسعة ييار الو  .ST.66مع

بو مدعوة   .4 ية مبعايري الو نة ا يإن ا ن إىل ملعللج
بنتاجئ العمل اذلي أجنزته فرقة معل إلحاطة علام ا

يار  به  ST.66ملعا تقرير املرحيل اذلي  توا رشف كل ملا
همة بقا ملا هو موحض يف هذه الويقةملعىل ا ث،   .ط

 

 ]ثهناية الويقة[


