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 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 جمددا اتمعة الرابعةالدورة 
 2016مارس  24ٕاىل  21جنيف، من 

 
 

  هاقائمة مهامو اللجنة املعنية مبعايري الويبو برنامج عملالنظر يف 

 أ�مانة من ٕا�دادوثيقة 

أ�مانة قامئة �ديدة معد� �ملهام لتنظر فهيا اللجنة املعنية مبعايري الويبو (اللجنة) وذ� سعيا ٕاىل حتديث ٔأ�دت  .1
. و�رد ت� القامئة يف 2013 �ر�مج معل اللجنة �ىل ٔأساس ما توصلت ٕاليه من اتفاقات يف دورهتا الثالثة املنعقدة يف مايو

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

ويتضمن املرفق املعلومات التالية حول لك �مة �ىل �دة: وصفها واملرشف �لهيا/املرشف �ىل فرقة العمل والتدابري  .2
 املقرر اختاذها واملالحظات و�قرتا�ات لتنظر فهيا اللجنة وتوافق �لهيا، حسب احلال.

واغتمن املكتب ا�ويل فرصة ٕا�ادة تصممي موقع الويبو إاللكرتوين فاس�تعرض صف�ات إالنرتنت املتعلقة بأٔ�شطة فرق  .3
العمل واس�ت�دث صف�ة و�يك تتضمن معلومات �مة للوصول ٕاىل مناقشات فرق معل اللجنة واملشاركة فهيا. والصف�ة 

. وال �زال https://www3.wipo.int/confluence/display/cwstf/CWS+Task+Forcesمتا�ة �ىل الرابط: 
) �ىل موقع XML( لغة الرتمزي املوسعةاملعلومات أ�ساس�ية عن لك فرقة معل ٕاىل �انب اقرتا�ات �شأٔن مراجعة معايري 

 ./http://www.wipo.int/cws/en/taskforceالويبو إاللكرتوين �ىل الرابط: 

ومن ٔأ�ل حامية املعلومات الشخصية ٔ�عضاء فرق العمل، ُحولت قوامئ العضوية يف لك فرقة معل ٕاىل صف�ات و�يك  .4
 مقيّدة النفاذ.

ة يف املرفق قد حتتاج ٕاىل مراجعة وحتديث لٔ��ذ �التفاقات اليت واجلد�ر ���ر ٔأن املعلومات حول بعض املهام الوارد .5
د ا�ي سوف  دًا. ويعزتم املكتب ا�ويل �رش �ر�مج معل اللجنة ا�د� قد تتوصل ٕا�هيا اللجنة يف دورهتا الرابعة املتجمعة جمد�

 حيتوي �ىل االتفاقات، يف موقع الويبو �ىل إالنرتنت.

https://www3.wipo.int/confluence/display/cwstf/CWS+Task+Forces
http://www.wipo.int/cws/en/taskforce/
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 الويبو مدعوة ٕاىل ٕان اللجنة املعنية مبعايري .6

إال�اطة �لام �ملعلومات واخلطة الواردة  (ٔأ)
 يف هذه الوثيقة؛

والنظر يف قامئة املهام الواردة يف مرفق  (ب)
هذه الوثيقة واملوافقة �ىل صيغهتا ا�هنائية ٕالدرا�ا 

 معلها. يف �ر�مج

 

 [ييل ذ� املرفق]
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 املرفق

 اللجنة املعنية مبعايري الويبو وقامئة �ا�ا�ر�مج معل 

 18 املهمة رمق
 الوصف: .1

حتديد جماالت توحيد املقاييس املرتبطة بتبادل البيا�ت القاب� للقراءة آٓليا �ىل ٔآساس املرشو�ات اليت خططت لها 
) والهيئات IEC( الكهروتقنية ا�وليةاللجنة و  (ISO) املنظمة ا�ولية لتوحيد املقاييسو  امخلسةهيئات مثل املاكتب 

 أ�خرى املشهورة املعنية بوضع معايري الصنا�ة.

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 .�ُني املكتب ا�ويل مرشفا �ىل املهمة

 :التدابري املقرر اختاذها .3
/ٔآو تقدمي �قرتا�ات ٕاىل اللجنة إالبالغ عن التطورات املتص� بتوحيد املقاييس وينبغي للمكتب ا�ويل ٔآن ينسق 

 املعنية مبعايري الويبو (اللجنة) حسب الرضورة.

 مالحظات: .4
 تتسم هذه املهمة بطابعها إال�اليم و�س�مترار ٔآ�شطهتا.

 .)CWS/3/14 من الوثيقة 74و 73والفقرتني  CWS/1/10 من الوثيقة 53و 52 تنيالفقر انظر (

 23 املهمة رمق
 الوصف: .1

 املعلومات عن دخول الطلبات ا�ولية املنشورة بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات و�دم دخولها،رصد ٕادراج 
 .حسب احلال، يف املر�� الوطنية (إالقلميية) يف قوا�د البيا�ت

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 .�ُني املكتب ا�ويل مرشفا �ىل املهمة

 :التدابري املقرر اختاذها .3
لك س�نتني عن التقدم احملرز يف املهمة ٕاىل اج��ات اللجنة (انظر ُطلب من املكتب ا�ويل تقدمي تقر�ر  (ٔآ)

 .)CWS/3/14من الوثيقة  74و 73والفقرتني  CWS/1/10من الوثيقة  53و 52الفقرتني 

 س�يقدم تقر�ر �ديد ٕاىل ا�ورة الرابعة للجنة. (ب)

 مالحظات: .4
 بطابعها إال�اليم و�س�مترار ٔآ�شطهتا.تتسم هذه املهمة  (ٔآ)
 .)CWS/3/14من الوثيقة  74و 73والفقرتني  CWS/1/10من الوثيقة  53و 52انظر الفقرتني (

 ؤآ�اطت اللجنة يف دورهتا الثانية �لام �لتقر�ر�ن املر�ليني للمكتب أ�ورويب للرباءات واملكتب ا�ويل. (ب)
 .)CWS/2/14 ةمن الوثيق 47ٕاىل  45 (انظر الفقرات من
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 اقرتاح: .5
تقر�را �شأٔن التقر�ر احملرز يف املهمة  CWS/4BIS/7و CWS/4/12 ADDو CWS/4/12 تتضمن الو�ئق

 .23 رمق

 24 املهمة رمق
 الوصف: .1

مجع التقار�ر التقنية الس�نوية �شأٔن ٔآ�شطة ٔآعضاء اللجنة يف جمال املعلومات املتعلقة �لرباءات والعالمات الت�ارية 
وال�ذج الصناعية و�رشها (التقر�ر التقين الس�نوي �شأٔن املعلومات املتعلقة �لرباءات، والتقر�ر التقين والرسوم 

 الس�نوي �شأٔن العالمات الت�ارية، والتقر�ر التقين الس�نوي �شأٔن الرسوم وال�ذج الصناعية).

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 .ملهمة�ُني املكتب ا�ويل مرشفا �ىل ا

 :التدابري املقرر اختاذها .3
ينبغي للمكتب ا�ويل ٔآن جيمع س�نو� املعلومات اليت تعدها ماكتب امللكية الصناعية �شأٔن ٔآ�شطهتا يف جمال 

املعلومات املتعلقة �لرباءات والعالمات الت�ارية والرسوم وال�ذج الصناعية ؤآن يعمل بعد ذ� �ىل �رش التقار�ر 
 ىل موقع الويبو.التقنية الس�نوية �

 مالحظات: .4
 تتسم هذه املهمة بطابعها إال�اليم و�س�مترار ٔآ�شطهتا. (ٔآ)
 .)CWS/3/14من الوثيقة  74و 73والفقرتني  CWS/1/10من الوثيقة  53و 52انظر الفقرتني (

تقنية الس�نوية ووافقت اللجنة يف دورهتا أ�وىل �ىل الصيغة املعّد� للمحتو�ت املوىص هبا ٔ�غراض التقار�ر ال  (ب)
�شأٔن أ��شطة يف جمال املعلومات املتعلقة �لرباءات والعالمات الت�ارية والرسوم وال�ذج الصناعية كام يه ورادة يف 

. واس�ت�دمت الصيغة املعّد� للمحتو�ت املذ�ورة �ىل التوايل CWS/1/8 املرفقات أ�ول والثاين والثالث للوثيقة
 ).2013/�ر التقنية الس�نويةالتقار (ٔآي منذ  2014منذ س�نة 

 ).CWS/1/10 من الوثيقة 49ٕاىل  47 (انظر الفقرات من

و�رد املعلومات املفص� عن التقار�ر التقنية الس�نوية و�سخ �مو�ة التقار�ر التقنية الس�نوية اليت قدمهتا ماكتب  (ج)
حمرك للبحث �ىل الرابط ٕاىل �اية ا�ٓن، ٕاىل �انب  1998امللكية الصناعية يف شلك ٕالكرتوين منذ س�نة 

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

 26 املهمة رمق
 الوصف: .1

دليل الويبو �شأٔن املعلومات والو�ئق املتعلقة �مللكية ٕا�داد تقار�ر عن أ��شطة املتعلقة بتحويل البيا�ت من 
 ).WIPOSTAD( قا�دة بيا�ت ٕادارة معايري الويبوٕاىل  و)الصناعية (دليل الويب

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 .�ُني املكتب ا�ويل مرشفا �ىل املهمة

http://www.wipo.int/atrdb/en/
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 :التدابري املقرر اختاذها .3
س�يقدم املكتب ا�ويل ٕاىل اللجنة تقر�را س�نو� �شأٔن التقدم احملرز يف وضع قا�دة بيا�ت ٕادارة معايري 

 ) واس�ت�دا�ا.WIPOSTAD( الويبو

 مالحظات: .4
 تتسم هذه املهمة بطابعها إال�اليم و�س�مترار ٔآ�شطهتا. (ٔآ)
 .)CWS/3/14من الوثيقة  74و 73والفقرتني  CWS/1/10من الوثيقة  53و 52انظر الفقرتني (

ختبار يف ) �ىل موقع املنظمة ٔ�غراض �WIPOSTAD( قا�دة بيا�ت ٕادارة معايري الويبوووضعت  (ب)
 >./http://www.wipo.int/wipostad/en< �ىل الرابط التايل: 2011 يوليو

 .2013ة يف ٔآ�ريل ٔآي تطور منذ انعقاد ا�ورة الثالثة للجن قا�دة بيا�ت ٕادارة معايري الويبوومل �شهد  (ج)

 30 املهمة رمق
 الوصف: .1

 اليت �س�ت�د�ا ماكتب امللكية الصناعية. أ�ولويةؤآرقام طلبات طلبات ال ٔآرقام �شأٔن  دراسة اس�تقصائيةٕا�داد 

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 .�ُني املكتب اليا�ين للرباءات مرشفا �ىل املهمة

 :التدابري املقرر اختاذها .3
يف ا�ورة الرابعة للجنة اس�تبيا� ٕالجراء دراسة اس�تقصائية �ديدة  ST.10/C س�تقدم فرقة العمل املعنية مبعيار الويبو

 اليت اس�ت�دمهتا ماكتب امللكية الصناعية يف املايض. أ�ولويةؤآرقام طلبات طلبات ال ٔآرقام �شأٔن 
 ).CWS/3/14 من الوثيقة 70(انظر الفقرة 

 مالحظات: .4
من ٔآ�ل حتسني جودة  ST.13و ST.10/C ثت هذه املهمة اليت ٔآدت ٕاىل مراجعة معياري الويبواس�ُت�د (ٔآ)

 بيا�ت ٔآرسة الرباءات وتفادي اللبس يف تقدمي ٔآرقام طلبات أ�ولوية.
 SCIT/7/17 من الوثيقة 27ٕاىل  25 والفقرات من SCIT/SDWG/1/9 من الوثيقة 35و 34 (انظر الفقرتني

 ).SCIT/SDWG/11/14 من الوثيقة 22 والفقرة

يف دورته العارشة �ىل ٔآن �ركز فرقة العمل ٔآوال �ىل ٕاهناء  الفريق العامل املعين �ملعايري والو�ئقواتفق  (ب)
ف� خيص التوصيات �شأٔن الرباءات فقط. وف� يتعلق ٕ��داد توصيات مماث� ملعيار  ST.10/C مراجعة معيار الويبو

�لنس�بة للعالمات الت�ارية والرسوم وال�ذج الصناعية، قررت اللجنة يف دورهتا أ�وىل ٔآنه ينبغي  ST.10/C والويب
مثال) الس�ت�داث �مة (�ام) �ديدة  20 تأٔجيل هذا العمل ٕاىل الوقت ا�ي �راه مناس�با (عند اس�تكامل املهمة رمق

 وٕا�شاء فرقة معل (فرق معل) ٔ�داء املهمة (املهام).
 CWS/1/10من الوثيقة  53و 52، والفقرتني SCIT/SDWG/10/12 من الوثيقة 19و 18نظر الفقرتني ا(

 ). CWS/3/14من الوثيقة 74و 73والفقرتني 

ٔآنظمة �رقمي الطلبات اليت  ؤآ�اطت اللجنة يف دورهتا الثالثة �لام بتقر�ر ا�راسة �س�تقصائية �شأٔن (ج)
ووافقت �ىل �رشه يف ، CWS/3/10 عية، الوارد يف مرفق الوثيقة�س�ت�د�ا �اليا ماكتب امللكية الصنا

. وكام وافقت �ليه اللجنة، 2013و�رش املكتب ا�ويل ا�راسة �س�تقصائية يف يونيو  من دليل الويبو. 5.2.7 اجلزء

http://www.wipo.int/wipostad/en/
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احلالية يف  ٔآرقام الطلبات ؤآرقام طلبات أ�ولويةوثيقة تتضمن ٔآمث� عن  من دليل الويبو 6.2.7 اجلزء�ُرشت يف 
 .2013سبمترب 

من  69ٕاىل  65، والفقرات من CWS/3/10 ، والوثيقةCWS/1/10 من الوثيقة 22ٕاىل  18(انظر الفقرات من 
 ).CWS/3/14 الوثيقة

 اقرتاح: .5
ٔآنظمة �رقمي الطلبات وطلبات أ�ولوية اليت اكنت ماكتب مرشوع اس�تبيان �شأٔن " CWS/4/4 تعرض الوثيقة

 " لتنظر فيه اللجنة وتوافق �ليه.�س�ت�د�ا يف املايضامللكية الصناعية 

 33 املهمة رمق
 الوصف: .1

 عايري الويبو.ملمراجعة متواص� 

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
دة �ُني املكتب ا�ويل مرشفا �ىل املهمة. وستنظر اللجنة يف تعيني مرشفني آٓخر�ن بناء �ىل طلبات  حمد�

 املعايري. راجعةمل

 :التدابري املقرر اختاذها .3
ري �شاطا مس�مترا. ومن ٔآ�ل �رسيع املراجعة، ميكن لٔ�مانة ٔآن حتيل الطلبات الواردة ملراجعة تعترب مراجعة املعاي

املعايري مبارشة ٕاىل املرشف �ىل فرقة معل قامئة ٔآو ٔآن تقدم الطلب مس�بقا لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا املقب�. ويف 
س�يكون ٕ�ماكن اللجنة اختاذ قرار ٕاما �ع�د املراجعة املطلوبة ٔآو اس�ت�داث �مة �ديدة ٔآو القيام احلا� أ��رية، 

�راه مناس�با. وس�تخطر أ�مانة اللجنة بأٔي طلب مراجعة حيال مبارشة ٕاىل فرقة معل يف دورة اللجنة املقب�. وٕاذا  مبا
ٕاىل مرشف �ىل فرقة معل قامئة، فستبدٔآ الفرقة يف اكن من الرضوري ٕا�ا� طلب �اص ملراجعة معيار معني مبارشة 

 العمل فورا ٕان ٔآمكن وٕاال فس�يحيل املرشف �ىل الفرقة الطلب ٕاىل اللجنة لتنظر فيه يف دورهتا املقب�.
 ).CWS/1/10من الوثيقة  53والفقرة  CWS/1/9(انظر الوثيقة 

 :مالحظات .4
 تتسم هذه املهمة بطابعها إال�اليم و�س�مترار ٔآ�شطهتا.

 .)CWS/3/14من الوثيقة  74و 73والفقرتني  CWS/1/10من الوثيقة  53و 52انظر الفقرتني ( (ٔآ)

أّٔن الفقرة الثانية من التعريف املُراجع ملصطلح "شهادة امحلاية التمكيلية" �لام يف دورهتا الثالثة ب اللجنة ؤآ�اطت (ب)
، من دليل الويبو 1.8املنشور يف اجلزء  الصناعية (املرسد)مرسد املصطل�ات املتعلقة مبعلومات وو�ئق امللكية يف 

اليت تتناول متديد شهادة امحلاية التمكيلية �لنس�بة للمنت�ات ا�وائية املس�ت�دمة يف طب أ�طفال، ميكن توس�يع و 
 ٕاذا دعت الرضورة ٕاىل ذ�. ST.9 نطاقها يف مراجعة قادمة للمعيار

 )CWS/3/14 من الوثيقة 28(ٔآنظر الفقرة 

قدمه املكتب أ�ملاين للرباءات، اعمتدت اللجنة يف دورهتا  امحلاية التمكيلية اتشهادو�ىل ٔآساس اقرتاح �شأٔن  (ج)
 يف املرسد. "شهادة امحلاية التمكيلية"ووافقت �ىل مراجعة تعريف مصطلح  ST.9الويبو  ملعيارالثالثة مراجعة 
 ).CWS/3/14من الوثيقة  27ٕاىل  23، والفقرات من CWS/3/3(انظر الوثيقة 
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 :اقرتاح .5
 .ST.60 اقرتا�ا �شأٔن مراجعة معيار الويبو CWS/4/9 تقدم الوثيقة

 33/3 املهمة رمق
 الوصف: .1

 .ST.3 الويبو ملعيارمراجعة متواص� 

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 .�ُني املكتب ا�ويل مرشفا �ىل املهمة

 :التدابري املقرر اختاذها .3
�شاطا مس�مترا. ومن ٔآ�ل �رسيع املراجعة، ينبغي للمكتب ا�ويل ٔآن يتبع إالجراء  ST.3 الويبو معيارتعترب مراجعة 

 يف اج��ه احلادي عرش. لفريق العامل املعين �ملعايري والو�ئقاحملدد ا�ي اعمتده ا
 ).SCIT/SDWG/11/14 من الوثيقة 35 (انظر الفقرة

 مالحظات: .4
 تتسم هذه املهمة بطابعها إال�اليم و�س�مترار ٔآ�شطهتا. (ٔآ)
 .)CWS/3/14من الوثيقة  74و 73والفقرتني  CWS/1/10من الوثيقة  53و 52انظر الفقرتني (

ا�ي �رشته واك�  )ISO( لمنظمة ا�ولية لتوحيد املقاييسو�ىل ٔآساس التغيري يف منصة التصفح الش�بيك ل  (ب)
(�مس  Cabo Verdeٕاىل  Cape Verde، �ّري املكتب ا�ويل امس الب� ISO 3166صيانة املعيار ا�ويل 

، وبقي الرمز ST.3 (�مس الفر�يس) يف املرفق ٔآلف ملعيار الويبو Cabo Verdeٕاىل Cap-Vert إالنلكزيي) و
) دون تغيري. ؤآبلغ املكتب ا�ويل ماكتب امللكية Cabo Verde" و�مس �س�باين (CVاملكون من حرفني "

 .2014مارس  5الفكرية ؤآعضاء اللجنة �لتغيريات يف 

 :اقرتاح .5
 .ST.3 اقرتا�ا �شأٔن مراجعة معيار الويبو CWS/4BIS/11 تقدم الوثيقة

 

 37 املهمة رمق
 الوصف:

 وتنفيذه. ST.22 ٕاجراء دراسة اس�تقصائية �شأٔن اس�ت�دام معيار الويبو

 منهتية و�ذفها من قامئة �ام اللجنة. 37اعتبار املهمة رمق  قت اللجنة يف دورهتا الثالثة �ىلاتف
 )CWS/3/14 من الوثيقة 74(انظر الفقرة 

 �ىل قامئة �ام اللجنة. 37 و�ليه، فهذا آٓخر ظهور للمهمة رمق

 38 املهمة رمق
 الوصف: .1

 .ST.36 ضامن مراجعة وحتديث متواصلني ملعيار الويبو
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 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 مرشفا �ىل املهمة.ا�ويل �ُني املكتب 

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

تعمتدها  ST.36 وس�يخطر املرشف �ىل فرقة العمل اللجنة يف دورهتا املقب� بأٔي مراجعة ملعيار الويبو (ب)
 العمل. فرقة

 (آٔ) ٔآد�ه).4 رة(انظر الفق

) واملرفق جمي (العنارص xx-patent-document.dtd :تعريف نوع الوثيقة( وس�ُتنرش مراجعات املرفق ٔآلف (ج)
 مرتني لك س�نة، ٔآي يف مارس وسبمترب، ٕاذا اقتىض احلال. ST.36 ا�ولية املشرتكة) ملعيار الويبو

 ).SCIT/SDWG/10/12 من الوثيقة 37 (انظر الفقرة

 :مالحظات .4
 ما ييل: ST.36 طلب احملافظة املتواص� �ىل معيار الويبوتت (ٔآ)

 عملالي�ال مبارشة ٕاىل فرقة س� ٕاىل أ�مانة فٕانه  ST.36 عند تقدمي ٔآي اقرتاح مبراجعة معيار الويبو "1"
 لتنظر فيه وتوافق �ليه؛ املعنية هبذا املعيار

 ؛مراجعات هذا املعيارالع�د  خمو� مؤقتا ST.36 املعنية �ملعيار عملالتكون فرقة وس�  "2"

ٕاىل اللجنة لتنظر فيه ٕاذا ٔآصبحت املراجعة املقرت�ة  ST.36 ي�ال ٔآي اقرتاح مبراجعة معيار الويبووس�  "3"
 ؛املعنية �ملعيار عملالموضع �دل، ٔآي ٕاذا تعذر التوصل ٕاىل ٕاجامع بني ٔآعضاء فرقة 

تعمتدها فرقة للمعيار اللجنة بأٔية مراجعة  ST.36 املعنية �ملعيار العمل فرقة املرشف �ىليخطر وس�  "4"
 للجنة. املقب� ورةا�العمل يف 

 CWS/1/10من الوثيقة  53و 52، والفقرتني SCIT/SDWG/8/14 من الوثيقة 60و 58 انظر الفقرتني(
 ).CWS/3/14من الوثيقة  74و 73والفقرتني 

لتطو�ر معايري الويبو اليت تتناول لغة الرتمزي طريق الخريطة ووافقت اللجنة يف دورهتا الثانية �ىل  (ب)
 .XML املوسعة

 ).CWS/2/14 من الوثيقة 19ٕاىل  17والفقرات من  CWS/2/4 (انظر الوثيقة

 39 املهمة رمق
 الوصف: .1

 .ST.66 ملعيار الويبو ات والت�ديثات الرضوريةراجعامل ٕاجراء

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
(العالمات الت�ارية والرسوم  )OHIM( مكتب التنس�يق يف السوق ا�ا�ليةا�ويل ا�ي سيتعاون مع �ُني املكتب 

 مرشفا �ىل املهمة. وال�ذج الصناعية)
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 :التدابري املقرر اختاذها .3
 تتسم املهمة بطابعها املتواصل. (ٔآ)

تعمتدها  ST.66 يار الويبووس�يخطر املرشف �ىل فرقة العمل اللجنة يف دورهتا املقب� بأٔي مراجعة ملع  (ب)
 العمل. فرقة

 (آٔ) ٔآد�ه).4 (انظر الفقرة

 :مالحظات .4
 ما ييل: ST.66 طلب احملافظة املتواص� �ىل معيار الويبوتت (ٔآ)

 عملالي�ال مبارشة ٕاىل فرقة س� ٕاىل أ�مانة فٕانه  ST.66 عند تقدمي ٔآي اقرتاح مبراجعة معيار الويبو "1"
 يه وتوافق �ليه؛لتنظر ف  املعنية هبذا املعيار

 ؛مراجعات هذا املعيارخمو� مؤقتا الع�د  ST.66 املعنية �ملعيار عملالتكون فرقة وس�  "2"

ٕاىل اللجنة لتنظر فيه ٕاذا ٔآصبحت املراجعة املقرت�ة  ST.66 ي�ال ٔآي اقرتاح مبراجعة معيار الويبووس�  "3"
 ؛املعنية �ملعيار عملالموضع �دل، ٔآي ٕاذا تعذر التوصل ٕاىل ٕاجامع بني ٔآعضاء فرقة 

تعمتدها فرقة للمعيار اللجنة بأٔية مراجعة  ST.66 املعنية �ملعيار العمل فرقة املرشف �ىليخطر وس�  "4"
 للجنة. املقب� ورةا�العمل يف 

 CWS/1/10من الوثيقة  53و 52، والفقرتني SCIT/SDWG/8/14 من الوثيقة 56 انظر الفقرة(
 ).CWS/3/14من الوثيقة  74و 73والفقرتني 

طريق لتطو�ر معايري الويبو اليت تتناول لغة الرتمزي الخريطة ووافقت اللجنة يف دورهتا الثانية �ىل  (ب)
 .XML املوسعة

 ).CWS/2/14 من الوثيقة 19ٕاىل  17، والفقرات من CWS/2/4 (انظر الوثيقة

�شأٔن مراجعة  املرشف �ىل فرقة العملثة �لتقر�ر املر�يل ا�ي ٔآ�ده ؤآ�اطت اللجنة �لام يف دورهتا الثال  (ج)
 .ST.66/2013/001/Rev.1 اقرتاح املراجعة رمقواملناقشة حول  ST.66معيار الويبو 
 ).CWS/3/14 من الوثيقة 63والفقرة  CWS/3/9 (انظر الوثيقة

 41 املهمة رمق
 الوصف: .1

، والتأٔكد من ٕاجراء املراجعات اللجنةتعمتدهام ل  ST.96 عيارامل ٕا�داد اقرتاح �شأٔن املرفقني اخلامس والسادس من 
 .ST.96والت�ديثات الالزمة �ىل املعيار 

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 مرشفا �ىل املهمة.ا�ويل �ُني املكتب 

 :التدابري املقرر اختاذها .3
 املهمة بطابعها املتواصل.تتسم  (ٔآ)
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تعمتدها  ST.96 وس�يخطر املرشف �ىل فرقة العمل اللجنَة يف دورهتا املقب� بأٔي مراجعة ملعيار الويبو (ب)
 العمل. فرقة

 (آٔ) ٔآد�ه).4 (انظر الفقرة

 (د) ٔآد�ه4 انظر الفقرة (ج)

 :مالحظات .4
 ما ييل: ST.96 الويبومعيار طلب احملافظة املتواص� �ىل تت (ٔآ)

أ�مانة فٕانه حيال مبارشة ٕاىل فرقة ٕاىل  ST.96عند تقدمي ٔآي اقرتاح �شأٔن مراجعة معيار الويبو  "1"
 ؛لتنظر فيه وتوافق �ليه XML4IP عملال

 ؛ST.96خمو� مؤقتا الع�د مراجعات معيار الويبو  XML4IPعمل ال�كون فرقة و  "2"

ٕاىل اللجنة لتنظر فيه ٕاذا ٔآصبحت املراجعة املقرت�ة  ST.96حيال ٔآي اقرتاح مبراجعة معيار الويبو و  "3"
 ؛XML4IPعمل الموضع �دل، ٔآي ٕاذا تعذر التوصل ٕاىل ٕاجامع بني ٔآعضاء فرقة 

تعمتدها فرقة العمل يف  ST.96اللجنة بأٔية مراجعة ملعيار الويبو  XML4IPعمل الخيطر رئيس فرقة و  "4"
 ٔآول دورة للجنة.

 ).CWS/2/14 من الوثيقة 24(انظر الفقرة 

طريق لتطو�ر معايري الويبو اليت تتناول لغة الرتمزي الخريطة ووافقت اللجنة يف دورهتا الثانية �ىل  (ب)
 .XML املوسعة

 ).CWS/2/14 من الوثيقة 19ٕاىل  17، والفقرات من CWS/2/3 (انظر الوثيقة

صية �شأٔن معاجلة املعلومات املتعلقة املعنون"تو  ST.96املعيار اجلديد اللجنة يف دورهتا الثانية  واعمتدت (ج)
، واتفقت �ىل ٕا�ادة صيا�ة " ومرفقاته من أ�ول ٕاىل الرابعXML�مللكية الصناعية �س�ت�دام لغة الرتمزي املوسعة 

 ٔآ�اله. 1كام هو وارد يف الفقرة  41املهمة 
 ).CWS/2/14 من الوثيقة 23ٕاىل  20(انظر الفقرات من 

. وتقر�ر املرشف �ىل فرقة العمل XML4IP بنتاجئ معل فرقة العمل يف دورهتا الثالثة ٔآ�اطت اللجنة �لامو  (د)
ا�ورة، اقرتا�ني �شأٔن ت� ا�زتمت ٔآن تقدم، يف  XML4IPفرقة العمل ؤآ�اطت اللجنة �لام �شلك �اص بأٔن 

، اليت اعُتمدت ST.96من خمطط لغة الرتمزي املوسعة للمعيار  1.0املرفقني اخلامس والسادس �ستندان ٕاىل النس�ة 
يف ا�ورة الثانية للجنة. �ري ٔآّن فرقة العمل وافقت، �لنظر ٕاىل املناقشات اجلارية �شأٔن مراجعة خمطط لغة الرتمزي 

املوسعة واح�ل ٕاد�ال تغيريات �برية �ليه، �ىل ٕا�داد املرفقني استنادا ٕاىل النس�ة التالية من ا�طط بدال من 
ه س�يعمتد اس�تكامل املرفقني �ىل مدى التقدم احملرز يف مراجعة خمطط لغة الرتمزي املوسعة، . وبناء �لي1.0النس�ة 

 و�ىل املوارد املتوافرة يف املاكتب أ�عضاء يف فرقة العمل ويف املكتب ا�ويل.
من  42، والفقرة CWS/3/5من الوثيقة  3، والفقرة CWS/2/14 من الوثيقة 22(انظر الفقرة 

 ).CWS/3/14 الوثيقة

�ىل مواص� العمل �ىل ختطيط ٔآدوات وتطو�رها ٕالجراء حتويل ثنايئ  يف دورهتا الثالثة ووافقت اللجنة (ه)
. وينبغي، يف مر�� ٔآوىل، ٔآن تتوىل فرقة ST.86ٔآو  ST.66و ST.36و ST.96 �جتاه بني املعايري
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. وينبغي ٔآن مي� ST.86و ST.66و ST.36هذا العمل ٕاىل �انب فرق العمل املعنية �ملعايري  XML4IP العمل
 ST.36وفرق العمل املعنية �ملعايري  XML4IP املكتب ا�ويل ت� أ�دوات ويتوىل صيانهتا مبسا�دة فرقة العمل

. ورحبت اللجنة �لرتتيب ا�ي اقرت�ه وفد الوال�ت املت�دة للمسا�دة �ىل وضع ٔآدوات التحويل ST.86و ST.66و
 .يضا �ىل النظر جمددا يف ذ� الرتتيب يف دورهتا املقب�الثنايئ �جتاه. ووافقت آٔ 

 ).CWS/3/14 من الوثيقة 43(انظر الفقرة 

�ىل �دم  اللجنة يف دورهتا الثالثة اتفقت، CWS/3/5 من الوثيقة 19و 18 �اء يف الفقرتني وخبصوص ما (و)
 ٕا�ادة تنظمي فرق العمل املعنية بلغة الرتمزي املوسعة يف الوقت احلايل.

 ).CWS/3/14 من الوثيقة 45(انظر الفقرة 

 اقرتاح: .5
مس والسادس، ومراجعة تقر�ر مر�يل عن ٕا�داد املرفقني اخلا�ىل  CWS/4BIS/4و CWS/4/6 حتتوي الوثيقتان

 �ىل اقرتا�ات املرفقني اخلامس والسادس. CWS/4BIS/12الوثيقة حتتوي ، و ST.96 ومعيار الويب

 42 املهمة رمق
 الوصف: .1

 .ST.86 ملعيار الويبو ات والت�ديثات الرضوريةراجعامل ٕاجراء

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 مرشفا �ىل املهمة. ا�ويل�ُني املكتب 

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

تعمتدها  ST.86 ملعيار الويبووس�يخطر املرشف �ىل فرقة العمل اللجنة يف دورهتا املقب� بأٔي مراجعة  (ب)
 العمل. فرقة

 (آٔ) ٔآد�ه).4 (انظر الفقرة

 :مالحظات .4
 ما ييل: ST.86 طلب احملافظة املتواص� �ىل معيار الويبوتت (ٔآ)

 عملالي�ال مبارشة ٕاىل فرقة س� ٕاىل أ�مانة فٕانه  ST.86 عند تقدمي ٔآي اقرتاح مبراجعة معيار الويبو "1"
 ر فيه وتوافق �ليه؛لتنظ املعنية هبذا املعيار

 ؛مراجعات هذا املعيارخمو� مؤقتا الع�د  ST.86 املعنية �ملعيار عملالتكون فرقة وس�  "2"

ٕاىل اللجنة لتنظر فيه ٕاذا ٔآصبحت املراجعة املقرت�ة  ST.86 ي�ال ٔآي اقرتاح مبراجعة معيار الويبووس�  "3"
 ؛املعنية �ملعيار عملالموضع �دل، ٔآي ٕاذا تعذر التوصل ٕاىل ٕاجامع بني ٔآعضاء فرقة 

تعمتدها فرقة للمعيار اللجنة بأٔية مراجعة  ST.86 املعنية �ملعيار العمل فرقة املرشف �ىليخطر وس�  "4"
 للجنة. املقب� ورةا�العمل يف 

 CWS/1/10من الوثيقة  53و 52، والفقرتني SCIT/SDWG/9/12 من الوثيقة 50 انظر الفقرة(
 ).CWS/3/14 قةمن الوثي 74و 73والفقرتني 
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مراجعة معيار �شأٔن  عملالفرقة ؤآ�اطت اللجنة يف دورهتا الثالثة �لام �لتقر�ر الشفهيي للمرشف �ىل  (ب)
 .ST.86/2013/001 واملناقشة حول اقرتاح املراجعة رمق ST.86 الويبو

 ).CWS/3/14من الوثيقة  64(انظر الفقرة 

 43 املهمة رمق
 الوصف: .1

لتنفّذها ماكتب امللكية الصناعية ف� خيص �رقمي الفقرات والفقرات الطوي� وعرض و�ئق ٕا�داد مبادئ توجهيية 
 الرباءات �شلك منسق.

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 مرشفا �ىل املهمة. الت�ارية مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات�ُني 

 :التدابري املقرر اختاذها .3
 ٔآد�ه). 4 مة (انظر الفقرة�ُلقت هذه امله

 مالحظات: .4
 ST.36 يف دورته التاسعة من فرقة العمل املعنية �ملعيار الفريق العامل املعين �ملعايري والو�ئقطلب  (ٔآ)

من  12 اس�تعراض النقاط اليت طرحهتا فرقة العمل املعنية مبامرسات �ستشهاد يف الفقرة
لتوصيات فرقة العمل  ST.36 س�تعراض فرقة العمل املعنية �ملعيار. وبعد النظر يف اSCIT/SDWG/9/3 الوثيقة

، اتفق الفريق العامل املعين �ملعايري SCIT/SDWG/11/6 املعنية مبامرسات �ستشهاد الواردة يف مرفق الوثيقة
بصورة مو�دة والو�ئق يف دورته احلادية عرشة �ىل وضع مبادئ توجهيية لت�ديد أ�جزاء ا�تلفة لو�ئق الرباءات 

 �رب منصات النرش ا�تلفة واتفق �ىل اس�ت�داث املهمة.
من  47 ٕاىل 45 والفقرات من SCIT/SDWG/9/12 من الوثيقة 35 (انظر الفقرة

 ).SCIT/SDWG/11/14 الوثيقة

مكتب الوال�ت املت�دة ، قدم املكتب أ�ورويب للرباءات واملكتب اليا�ين للرباءات و 2009 ويف نومفرب (ب)
 (التصويبات والتغيريات يف و�ئق الرباءات)  PFR ST.36/2009/007 الت�ارية �قرتاح لرباءات والعالماتل

ا�ي تناقشه �اليا فرقة العمل املعنية به. وبعض جوانب هذه املهمة اجلديدة �ش�به كثريا   ST.36 ملراجعة املعيار
 PFR ST.36/2009/007 ٔآثناء مناقشة �قرتاح ST.36 بعض املسائل اليت طرحهتا فرقة العمل املعنية �ملعيار

). CWS/1/6 من الوثيقة 5 (عند ٕا�داد هذه الوثيقة، �ال انعدام توافق ا�ٓراء دون تقدم املناقشات، انظر الفقرة
وتدور كذ� املناقشات حول �رقمي الفقرات ا�ي يطرح مسائل �شأٔن معاجلة التعديالت وطريقة الرتقمي املفض� يف 

عاهدة التعاون (�ىل سبيل املثال، يف �ج�ع السابع عرش لٕالدارات ا�ولية مل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتٕاطار 
والفقرات PCT/MIA/17/11 و PCT/MIA/17/9 ؛ انظر الوثيقتني2010 املنعقد يف فربا�ر �شأٔن الرباءات

 /املاكتب امخلسة للملكية الفكرية.) ويف ٕاطار التعاون الثاليثPCT/MIA/17/12 من الوثيقة 88ٕاىل  83 من

(ب) ٔآ�اله، �شاورت أ�مانة مع املكتبني ال��ن ٔآبد� اه�ما ٔآكرب �ملهمة، ٔآي املكتب 4 و�لنظر ٕاىل الفقرة (ج)
الت�ارية، واعتربت ٔآن الوقت مبكر ٕال�شاء فرقة  مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالماتأ�ورويب للرباءات و 

ه املهمة ٔ�ن املناقشات حول القضا� املطرو�ة مل حترز بعد تقدما اكفيا يف املاكتب. ولهذا، مفن معل تتوىل هذ
املس�تحسن ٕاعطاء مزيد من الوقت للماكتب امخلسة للتوصل ٕاىل اتفاق �شأٔن تنس�يق رشوطها خبصوص تعديل 

لفقرات يف و�ئق الرباءات يف ٕاطار الفقرات و�رقميها. وينبغي انتظار ظهور تطورات ٔآخرى خبصوص القضا� املتعلقة �
 قبل الرشوع يف تنفيذ هذه املهمة. معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات
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حترزه املاكتب امخلسة للملكية  ما رهنا �س�تعراض 43 واتفقت اللجنة يف دورهتا أ�وىل �ىل تعليق املهمة رمق (د)
ة يف وصف املهمة ويف ضوء مس�ت�دات املناقشات يف الفكرية من تقدم يف تنس�يق الرشوط املتعلقة �لقضا� املذ�ور

 .معاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتهذا ا�ال بناء �ىل 
 .)CWS/3/14من الوثيقة  74و 73والفقرتني  CWS/1/10من الوثيقة  53و 52انظر الفقرتني (

 44 املهمة رمق
 الوصف: .1

واحلوامض أ�مينية �س�ت�دام لغة الرتمزي املوسعة الع�دها  صيا�ة توصية �شأٔن عرض قوامئ �سلسل النوويدات
وقع املعيار املذ�ور �ىل معيار  عنمعيار الويبو اجلديد ٕاىل �انب تقر�ر �شأٔن معيارا للويبو. وينبغي تقدمي اقرتاح 

 .ST.25 ، ٕاضافة ٕاىل التغيريات الرضورية املقرتح ٕاد�الها �ىل املعيارST.25 الويبو

 ملهمة/املرشف �ىل فرقة العمل:املرشف �ىل ا .2
 مرشفا �ىل املهمة. املكتب أ�ورويب للرباءات�ُني 

 :التدابري املقرر اختاذها .3
 وتوافق �ليه يف دورهتا الرابعة. لتنظر فيه اللجنة ST.26 فرقة العمل اقرتا�ا �شأٔن معيار الويبو اجلديدعد س�تُ 

 مالحظات .4
عنية بقوامئ (فرقة العمل امل فرقة معل  . ؤآ�شأٔت اللجنة ٔآيضاأ�وىل يف دورهتا 44 اس�ت�دثت اللجنة املهمة رمق (ٔآ)

عاهدة التعاون �شأٔن ملهيئة املعنية ال لتنس�يق مع ) لتتوىل هذه املهمة. وطلبت اللجنة من فرقة العمل االتسلسل
 .ة التعاون �شأٔن الرباءاتالرباءات ف� خيص الوقع احملمتل �� املعيار �ىل املرفق "جمي" من التعل�ت إالدارية ملعاهد

 ).CWS/1/10 من الوثيقة 30ٕاىل  27 (انظر الفقرات من

ؤآ�اطت اللجنة �لام يف دورهتا الثالثة �لتقر�ر املر�يل ا�ي ٔآ�ده املرشف �ىل فرقة العمل املعنية بقوامئ  (ب)
 )، مبا يف ذ� �ارطة طريق ٕال�داد املعيار اجلديد.SEQL( التسلسل

 ).CWS/3/14 من الوثيقة 49ٕاىل  47 (انظر الفقرات من

 اقرتاح: .5
عرض قوامئ �سلسل النوويدات وأ�حامض �ىل اقرتاح �شأٔن  CWS/4/7 ADDو CWS/4/7 تانحتتوي الوثيق 

، وحتتوي ST.26 لتنظر فيه اللجنة وتوافق �ليه مكعيار الويبو )XMLأ�مينية �س�ت�دام لغة الرتمزي املوسعة (
 �ر مر�يل عن هذه املهمة.�ىل تقر  CWS/4BIS/8الوثيقة 

 45 املهمة رمق
 الوصف: .1

 :ST.14مراجعة معيار الويبو 

مع مرا�اة  ST.14من معيار الويبو  14ٕا�داد اقرتاح �شأٔن مراجعة رموز الفئات املنصوص �لهيا يف الفقرة  "1"
 .CWS/2/6من الوثيقة  14ٕاىل  10والفقرات من  7التعليقات ومرشوع �قرتا�ات الواردة يف الفقرة 

ودراسة ما ٕاذا اكن من املناسب مراجعة توصيات حتديد س�ندات �ري الرباءات املستشهد هبا من ٔآ�ل  "2"
مبادئ توجهيية �شأٔن املراجع  –(املعلومات والو�ئق ISO 690:2010مع املعيار ا�ويل  ST.14مواءمة معيار الويبو 

 اقرتاح بذ� الشأٔن ٕاذا تبّني ٔآن ت� املراجعة مالمئة. الببليوغرافية و�ستشهادات من مصادر املعلومات) وٕا�داد



CWS/4BIS/14 
Annex 
12 

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 مرشفا �ىل املهمة. املكتب ا�ويل�ُني 

 :التدابري املقرر اختاذها .3
 ُطلب من فرقة العمل تقدمي ما ييل:

لتنظر فيه اللجنة وتوافق �ليه ات ف� خيص توصيات رموز الفئ ST.14�قرتاح �شأٔن مراجعة معيار الويبو  -
 ؛2013اليت س�تعقد يف س�نة يف دورهتا 

نتاجئ ا�راسة يف ٔآقرب وقت ممكن ؤآي اقرتاح �شأٔن حتديد س�ندات �ري الرباءات املستشهد هبا واملعيار و  -
، وٕان مل �متكن فرقة العمل من 2013يف دورة اللجنة اليت س�تعقد يف س�نة  ISO 690:2010 ا�ويل

�قرتاح يف ذ� املو�د، ينبغي لرئيسها تقدمي تقر�ر مر�يل عن العمل املنجز ف� خيص هذا الشق  اس�تكامل
 من املهمة.

 مالحظات: .4
يف دورهتا الثانية. ؤآ�شأٔت اللجنة ٔآيضا فرقة معل (فرقة العمل املعنية  45اس�ت�دثت اللجنة املهمة رمق  (ٔآ)

 ) لتتوىل هذه املهمة.ST.14 �ملعيار
 ).CWS/2/14 من الوثيقة 30ٕاىل  28الفقرات من (انظر 

�شأٔن العمل املنجز وال�س املشورة ا�ي قدمته فرقة  �لتقر�ر املر�يليف دورهتا الثالثة ؤآ�اطت اللجنة �لام  (ب)
 . ووافقت اللجنة �ىل ما ييل:ST.14 العمل املعنية �ملعيار

 ؛ST.14 املعنية �ملعيار لعمل" ٕاىل فرقة اXٕا�ا� مسأٔ� مراجعة تعريف الفئة " "1"

و�ركّز، يف الوقت  CWS/3/4 (آٔ) من الوثيقة7 ٔآن �ركّز فرقة العمل �ىل �قرتاح الوارد يف الفقرةو  "2"
" I" و"N" و"Xذاته، �ىل �س�تعداد ملر�� انتقالية حي� ميكن اس�ت�دام هذه الفئات الثالث، ٔآي "

يل هذا �نتقال ؤآن وتبيّنه يف املالحظة التحر�رية املشار ٕا�هيا يف �لتوازي. وينبغي لفرقة العمل آٔن تضع تفاص 
 ؛ٔآد�ه "7" ويف الفقرة CWS/3/4 من الوثيقة 16و 15 الفقرتني

 ؛يار�ت خ ا" وفئات ٔآخرى O" و"Eؤآن �كون امجلع بني الفئتني" "3"

مطابقا لتارخي الطلب اخلاضع ٔآّال �ركّز فرقة العمل �ىل مسأٔ� �ستشهاد �لو�ئق اليت حتمل �رخيا و  "4"
 ؛ST.14للبحث ؤآن ترتك التوصيات املرتبطة هبا كام يه �اليا يف املعيار 

 ؛قرتح مع تعريف حمّدد لت� الفئةٔآّن اس�ت�داث ٔآية فئة �ديدة ينبغي ٔآن يُ و  "5"

 �ىل النحو املقرتح يفينبغي ٔآن �كون  ST.14ا�هنج الواجب اتبا�ه لتنفيذ معيار الويبو ؤآن  "6"
 ؛CWS/3/4من الوثيقة  16و 15 الفقرتني

ٔآ�اله ؤآن تبيهنا يف  "2"ضع تفاصيل �نتقال املشار ٕا�هيا يف الفقرة و متس من فرقة العمل ٔآن تل و  "7"
 ؛مالحظة حتر�رية
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ٔ��ذ �لتوصيات اخلاصة �الستشهاد �لو�ئق بلغات �ري لغة ؤآن تلمتس من فرقة العمل النظر يف ا "8"
 .املستشهد هباالوثيقة 

 ).CWS/3/14 من الوثيقة 41ٕاىل  29(انظر الفقرات من 

 اقرتاح: .5
و�ىل  ST.14 العمل ا�ي ٔآجنزته فرقة العمل املعنية �ملعيارعن  مر�يل تقر�ر�ىل  CWS/4/5 حتتوي الوثيقة

 .ST.14ويبو �ىل اقرتاح ملراجعة معيار ال CWS/4BIS/3فاصيل حول املناقشات اليت ٔآجرهتا؛ وحتتوي الوثيقة ت

 46 املهمة رمق
 الوصف:

دراسة مدى مالءمة وضع معايري ٔآخرى يف جمال العالمات الت�ارية وٕا�داد �قرتاح اخلاص بذ�، مبا يف ذ� 
 وصف لل�ا�ة وللفوائد املتوقعة للك تطو�ر �ديد، وكذ� وضع ٔآولوية لالقرتا�ات.

وقّررت ٔآيضا �ّل فرقة العمل  منهتية و�ذفها من قامئة �ام اللجنة. 46اعتبار املهمة رمق  اتفقت اللجنة يف دورهتا الثالثة �ىل
 املعنية مبعايري العالمات الت�ارية.

 �ىل قامئة �ام اللجنة. 46 و�ليه، فهذا آٓخر ظهور للمهمة رمق

 47 املهمة رمق
 الوصف: .1

ماكتب امللكية الصناعية البيا�ت اخلاصة �لوضع ٕا�داد اقرتاح من ٔآ�ل ٕا�شاء معيار �ديد للويبو ٔ�غراض تبادل 
 القانوين للرباءات. وحي� �ُس�تمكل هذه املهمة، ينبغي توس�يع �قرتاح ليشمل العالمات الت�ارية والتصاممي الصناعية.

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 مرشفا �ىل املهمة. املكتب ا�ويل�ُني 

 :اختاذهاالتدابري املقرر  .3
 يف ا�ورة الرابعة للجنة. 47س�يقدم تقر�ر مر�يل �شأٔن املهمة رمق 

 مالحظات: .4
لوضع ؤآ�شأٔت اللجنة ٔآيضا فرقة معل (فرقة العمل املعنية �الثالثة. يف دورهتا  47اس�ت�دثت اللجنة املهمة رمق  (ٔآ)

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

�ىل ٔآنّه ينبغي، يف املر�� أ�وىل، ٔآن تتوىل فرقة معل مس�تق� ٕا�داد  ٔآيضا يف دورهتا الثالثة واتفقت اللجنة (ب)
التوصيات، �لنظر ٕاىل لزوم ٔآن �كون التوصيات مس�تق� عن النسق ا�ي سيُس�ت�دم. واستنادا ٕاىل نتي�ة ت� 

لغة ب) ٕاىل تطبيق النتي�ة XMLالعمل املعنية بلغة الرتمزي املوسعة ( املناقشة أ�ولية ينبغي، بعد ذ�، دعوة فرق
 .املوسعة الرتمزي

 ).CWS/3/14من الوثيقة  54ٕاىل  50(انظر الفقرات من 
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 اقرتاح: .5
 �ىل تقر�ر مر�يل �شأٔن ٕا�داد معيار الويبو اجلديد. CWS/4BIS/5و CWS/4/8 تانحتتوي الوثيق 

 48 املهمة رمق
 الوصف: .1

 �شأٔن إالدارة إاللكرتونية للعالمات الصوتية لُتعمتد معيارا من معايري الويبو.ٕا�داد توصية 

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 مرشفا �ىل املهمة. املكتب ا�ويل�ُني 

 :التدابري املقرر اختاذها .3
فيه اللجنة يف دورهتا  تقر�ر مر�يل عن العمل املُنجز، مبا يف ذ� �دول زمين لوضع معيار �ديد لتنظرس�ُيعد 
 الرابعة.

 ).CWS/3/14من الوثيقة  62ة (انظر الفقر 

 مالحظات: .4
فرقة العمل املعنية بتوحيد ؤآ�شأٔت اللجنة ٔآيضا فرقة معل (الثالثة. يف دورهتا  48اس�ت�دثت اللجنة املهمة رمق  (ٔآ)

 ) لتتوىل هذه املهمة.العالمات الت�ارية
 ).CWS/3/14من الوثيقة  61و 60 تني(انظر الفقر 

بنتاجئ ا�راس�تني �س�تقصائيتني الواردة يف مرفق  يف دورهتا الثالثة ؤآ�اطت اللجنة �لام (ب)
فرقة العمل املعنية ما يعرف سابقا ب، مبا يف ذ� قامئة السامت االثنيت عرشة املرحشة اليت اقرتحهتا CWS/3/8 الوثيقة

من  أٔهنا. واتفقت اللجنة �ىل اختيار السمتني املرحشتني أ�ولينيمبعايري العالمات الت�ارية لوضع معايري ٕاضافية �ش
 لوضع معايري �شأٔهنام وهام: القامئة املذ�ورة

 توصية �شأٔن إالدارة إاللكرتونية للعالمات الصوتية. "1"

 وتوصية �شأٔن إالدارة إاللكرتونية لعالمات احلركة ٔآو الوسائط املتعددة. "2"

�ىل تعليق العمل اخلاص بوضع معايري مناس�بة للسامت املرحشة العرش أ�خرى الواردة يف مرفق  كذ� واتفقت اللجنة
 ، ري� توضع املعايري اخلاصة �لسمتني ا�تارتني.CWS/3/8 الوثيقة

 ).CWS/3/14من الوثيقة  62ٕاىل  55ات من (انظر الفقر 

 اقرتاح: .5
ص للويبو ف� خئآو ٔآكرث ر �ديد ٕا�داد معيا �شأٔن و�دول زمين تقر�ر مر�يل�ىل  CWS/4/10حتتوي الوثيقة 

�ىل اقرتاح معيار الويبو اجلديد �شأٔن إالدارة  CWS/4BIS/9؛ وحتتوي الوثيقة 49واملهمة رمق  48املهمة رمق 
 إاللكرتونية للعالمات الصوتية.

 49 املهمة رمق
 الوصف: .1

 .الويبو وسائط املتعددة لُتعمتد معيارًا من معايريٕا�داد توصية �شأٔن إالدارة إاللكرتونية لعالمات احلركة ٔآو ال
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 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 مرشفا �ىل املهمة. املكتب ا�ويل�ُني 

 :التدابري املقرر اختاذها .3
تقر�ر مر�يل عن العمل املُنجز، مبا يف ذ� �دول زمين لوضع معيار �ديد لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا س�ُيعد 
 الرابعة.

 ).CWS/3/14من الوثيقة  62ة (انظر الفقر 

 مالحظات: .4
فرقة العمل املعنية بتوحيد ؤآ�شأٔت اللجنة ٔآيضا فرقة معل (الثالثة. يف دورهتا  49اس�ت�دثت اللجنة املهمة رمق  (ٔآ)

 ) لتتوىل هذه املهمة.العالمات الت�ارية
 ).CWS/3/14من الوثيقة  61و 60 تني(انظر الفقر 

بنتاجئ ا�راس�تني �س�تقصائيتني الواردة يف مرفق  يف دورهتا الثالثة اللجنة �لامؤآ�اطت  (ب)
فرقة العمل املعنية ما يعرف سابقا ب، مبا يف ذ� قامئة السامت االثنيت عرشة املرحشة اليت اقرتحهتا CWS/3/8 الوثيقة

من   اختيار السمتني املرحشتني أ�ولينيمبعايري العالمات الت�ارية لوضع معايري ٕاضافية �شأٔهنا. واتفقت اللجنة �ىل
 لوضع معايري �شأٔهنام وهام: القامئة املذ�ورة

 توصية �شأٔن إالدارة إاللكرتونية للعالمات الصوتية. "1"

 وتوصية �شأٔن إالدارة إاللكرتونية لعالمات احلركة ٔآو الوسائط املتعددة. "2"

�ىل تعليق العمل اخلاص بوضع معايري مناس�بة للسامت املرحشة العرش أ�خرى الواردة يف مرفق  كذ� واتفقت اللجنة
 ، ري� توضع املعايري اخلاصة �لسمتني ا�تارتني.CWS/3/8 الوثيقة

 ).CWS/3/14من الوثيقة  62ٕاىل  55ات من (انظر الفقر 

 اقرتاح: .5
ص للويبو ف� خئآو ٔآكرث ر �ديد ٕا�داد معيا �شأٔن و�دول زمين تقر�ر مر�يل�ىل  CWS/4/10حتتوي الوثيقة 

 .49�ىل معلومات عن وضع املهمة رمق  CWS/4BIS/9؛ وحتتوي الوثيقة 49واملهمة رمق  48املهمة رمق 

 

 [هناية املرفق والوثيقة]
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