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 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 اخلامسةالدورة 
ىل  29جنيف، من   2017يونيو  2مايو اإ

 
 

 النظر يف برنامج عمل اللجنة وقائمة مهامها

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

ىل حتديث أأعدت الأمانة قامئة جديدة معدةل ابملهام لتنظر  .1 فهيا اللجنة املعنية مبعايري الويبو )اللجنة( وذكل سعيا اإ
ليه من اتفاقات يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمددا يف مارس  2016 برانمج معل اللجنة عىل أأساس ما توصلت اإ

ىل  111والفقرات من  CWS/4BIS/14 ةالوثيق )انظر املرفق  . وترد تكل القامئة يف(CWS/4BIS/16من الوثيقة  122اإ
 الأول من هذه الوثيقة.

 ،واملرشف علهيا/املرشف عىل فرقة العمل ،املعلومات التالية حول لك هممة عىل حدة: وصفهاالأول ويتضمن املرفق  .2
واجلدير ابذلكر أأن  والاقرتاحات لتنظر فهيا اللجنة وتتخذ قرارا بشأأهنا، حسب احلال. ،واملالحظات ،والتدابري املقرر اختاذها

لهيا املعلو  ىل مراجعة وحتديث للأخذ ابلتفاقات اليت قد تتوصل اإ مات حول بعض املهام الواردة يف املرفق الأول قد حتتاج اإ
 اللجنة يف دورهتا اخلامسة.

ىل أأن اللجنة  .3 تقدمي اقرتاح لتحسني بنية قامئة همام اللجنة لتنظر فيه اللجنة يف من الأمانة  طلبتوجتدر الإشارة اإ
وبناء عىل طلب اللجنة املذكور أأعاله، أأعدت (. CWS/4BIS/16 من الوثيقة 121و 120انظر الفقرتني اخلامسة )دورهتا 

املرفق الثاين لهذه ويرد يف  ،"لربانمج معل اللجنة عرض ُموَجز" بعنوانلربانمج العمل،  ةمبسطبنية بشأأن  الأمانة اقرتاحا  
 .أأمثةل ليك تنظر فيه اللجنةربانمج معل اللجنة مع لالعرض املوجز منوذج  الوثيقة

ُ عرض ال أأل حيتويالأمانة وتقرتح  .4 ل لربانمج معل اللجنة وَجزامل املهمة، رمق عىل املهام النشطة مع املعلومات التالية:  اإ
ذا وافقت اللجنة عىل المنوذج. و واملرشف علهيا/املرشف عىل فرقة العمل، والتدابري املقرر اختاذها، هاوصف و  ة ، تقرتح الأماناإ

ليه اس تكامل  لهيا اللجنةالمنوذج بأأن تُضاف اإ العرض املوجز ونرش  ،مجيع املهام النشطة عىل أأساس التفاقات اليت توصلت اإ
 الست. رمسيةال لويبوابلغات الإلكرتوين لويبو عىل موقع ا الاكمل ربانمج العملل



CWS/5/20 
2 
 
 

 عند"�ر�مج العمل وقامئة �ام اللجنة" هتا احلالية �شأٔن ، ممارس�و�زيةاللجنة، لفرتة  تواصلٔأن ٔأيضًا  وتقرتح أ�مانة .5
 ٕا�داد، رةبعد ت� ا�و ، �لتوازي مع ذ�ٔأن جيري، و  ،القامئة الاكم� للمهام يف لك دورة من دوراهتاحتديث اس�تعراض و 

إاللكرتوين من لويبو " �ىل ٔأساس االتفاقات اليت توصلت ٕا�هيا اللجنة و�رشه �ىل موقع الرب�مج معل اللجنة عرض ُموَجز"
 .عن �ر�مج معل اللجنة بطريقة مبسطةدثة تقدمي معلومات حم ٔأ�ل

 مدعوة ٕاىل الويبو عايرياملعنية مب لجنةال ٕان  .6

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

والنظر يف قامئة املهام الواردة يف  (ب)
�ىل صيغهتا  املرفق أ�ول من هذه الوثيقة واملوافقة

 معلها. ا�هنائية ٕالدرا�ا يف �ر�مج

يف �قرتاح  النظر والبّت و  (ج)
ُ املتعلق �لعرض  لرب�مج معل اللجنة �ىل  وَجزامل

الوارد ٔأ�اله و  5و 4النحو املشار ٕاليه يف الفقرتني 
ٔأن أ�مانة و�ل�س من  ،لوثيقةلاملرفق الثاين يف 

العرض املُوَجز لرب�مج معل اللجنة الاكمل نرش ت 
 إاللكرتوين.�ىل موقع الويبو 

 
 

 [ييل ذ� املرفق أ�ول]



CWS/5/20 
ANNEX I 
 املرفق أ�ول
 

0Bر�مج معل اللجنة املعنية مبعايري الويبو وقامئة �ا�ا� 

1B18 املهمة رمق 
 الوصف: .1

حتديد جماالت توحيد املقاييس املرتبطة بتبادل البيا�ت القاب� للقراءة آٓليا �ىل ٔآساس املرشو�ات اليت خططت لها 
 الصناعية التصاممي ماكتب ومنتدى ،)TM5( امخلسة الت�ارية العالمات وماكتبهيئات مثل املاكتب امخلسة 

) والهيئات أ�خرى IEC( اللجنة الكهروتقنية ا�وليةو  (ISO) املنظمة ا�ولية لتوحيد املقاييسو  )ID5( امخلسة
 املشهورة املعنية بوضع معايري الصنا�ة.

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

 :املقرر اختاذهاالتدابري  .3
ينبغي للمكتب ا�ويل ٔآن ينسق إالبالغ عن التطورات املتص� بتوحيد املقاييس و/ٔآو تقدمي �قرتا�ات ٕاىل اللجنة 

 املعنية مبعايري الويبو (اللجنة) حسب الرضورة.

 مالحظات: .4
 ).CWS/4BIS/16 ةمن الوثيق 122 (انظر الفقرة تتسم هذه املهمة بطابعها إال�اليم و�س�مترار ٔآ�شطهتا (ٔآ)

 وهام ٔآال �ديد�ن، مرجعني دراجالٕ  18 رمق املهمة وصف ،ا�متعة جمدداً  الرابعة دورهتا يف اللجنة، �ّدلت )ب(
 112 الفقرة انظر( )ID5( امخلسة الصناعية التصاممي ماكتب ومنتدى ،)TM5( امخلسة الت�ارية العالمات ماكتب

 ).CWS/4BIS/16 الوثيقة من

 اقرتاح:  .5
 امللكية وو�ئق مبعلومات املتعلقة الش�بكية اخلدمات �شأٔن �ديدة �مة ٕ��شاء اقرتاح�ىل  CWS/5/15 الوثيقة حتتوي

 الصناعية.

2B23 املهمة رمق 
 الوصف:  .1

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

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



CWS/5/20 
Annex I 
2 
 

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

 ).CWS/4BIS/16 من الوثيقة 113 السادسة للجنة (انظر الفقرةس�يقدم تقر�ر �ديد ٕاىل ا�ورة  (ب)

 مالحظات: .4
 ).CWS/4BIS/16 من الوثيقة 122 تتسم هذه املهمة بطابعها إال�اليم و�س�مترار ٔآ�شطهتا (انظر الفقرة (ٔآ)

ؤآ�اطت اللجنة يف دورهتا الرابعة ا�متعة جمددا �لام �لتقر�ر�ن املر�ليني للمكتب أ�ورويب للرباءات واملكتب  (ب)
 .)CWS/4BIS/16 لوثيقةمن ا 80ٕاىل  77 (انظر الفقرات من ا�ويل.

3B24 املهمة رمق 
 الوصف: .1

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

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

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

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

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

 مالحظات: .4
 ).CWS/4BIS/16 من الوثيقة 122 (انظر الفقرة تتسم هذه املهمة بطابعها إال�اليم و�س�مترار ٔآ�شطهتا (ٔآ)

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

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

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

 املقدمةالس�نوية  التقنية التقار�ر �شأٔن ييشفه ال  تقر�رل � ،متعة جمدداً ا�  الرابعة دورهتا يف ،�لامً  اللجنة ٔآ�اطتو  )ج(
 ).CWS/4BIS/16 الوثيقة من 110 الفقرة انظر( 2014 �امعن 

و�رد املعلومات املفص� عن التقار�ر التقنية الس�نوية و�سخ �مو�ة التقار�ر التقنية الس�نوية اليت قدمهتا ماكتب  )د(
ٕاىل �اية ا�ٓن �ىل موقع الو�يك اخلاص �لتقار�ر التقنية الس�نوية  1998امللكية الصناعية يف شلك ٕالكرتوين منذ س�نة 

 �ىل الرابط: 
..wipo.int/confluence/display/ATR/Annual+Technical+Reports+Home3https://www 

https://www3.wipo.int/confluence/display/ATR/Annual+Technical+Reports+Home


CWS/5/20 
Annex I 
3 

 اقرتاح: .5
 .23 رمق املهمة يف احملرز التقدم عن تقر�ر�ىل  CWS/5/18 الوثيقةحتتوي 

4B26 املهمة رمق 
 الوصف:

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  (دليل الويبو)الصناعية 

 انظر(اللجنة  �ام قامئة من و�ذفها 26 رمق املهمة ٔآداء عن التوقف �ىل ،ا�متعة جمددا الرابعة دورهتا يف اللجنة، وافقت
 ).CWS/4BIS/16 الوثيقة من 115و 114 نيالفقرت

 �ىل قامئة �ام اللجنة. 26و�ليه، فهذا آٓخر ظهور للمهمة رمق 

5B30 املهمة رمق 
 الوصف: .1

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

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

 :التدابري املقرر اختاذها .3
اليت اس�ت�دمهتا  أ�ولويةؤآرقام طلبات طلبات ال ٔآرقام س�يقدم املكتب ا�ويل نتي�ة ا�راسة �س�تقصائية �شأٔن 

 .لتنظر فهيا اللجنة يف دورهتا اخلامسة اكتب امللكية الصناعية يف املايضم
 ).CWS/4BIS/16 من الوثيقة 113(انظر الفقرة 

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

 ٔآرقام طلبات أ�ولوية.بيا�ت ٔآرسة الرباءات وتفادي اللبس يف تقدمي 
 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 الويبو
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 18تني (انظر الفقر 
 ). CWS/3/14من الوثيقة 74و 73والفقرتني 

ؤآ�اطت اللجنة يف دورهتا الثالثة �لام بتقر�ر ا�راسة �س�تقصائية �شأٔن ٔآنظمة �رقمي الطلبات اليت  (ج)
ووافقت �ىل �رشه يف ، CWS/3/10 رد يف مرفق الوثيقة�س�ت�د�ا �اليا ماكتب امللكية الصناعية، الوا
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. وكام وافقت �ليه اللجنة، 2013و�رش املكتب ا�ويل ا�راسة �س�تقصائية يف يونيو  من دليل الويبو. 5.2.7 اجلزء
 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

 �ديدة اس�تقصائية دراسة ٕ�جراء املتعلق �س�تبيان �ىل ،اً ا�متعة جمدد الرابعة دورهتا يف اللجنة، وافقت )د(
 31 الفقرة انظر( املايض يف الصناعية امللكية ماكتب �س�ت�د�ااكنت  اليتأ�ولوية  باتل ط ٔآرقام و  الطلبات ٔآرقام �شأٔن

 ).CWS/4BIS/16 الوثيقة من

 اقرتاح: .5
ٔآنظمة �رقمي الطلبات وطلبات أ�ولوية اليت اكنت �شأٔن " نتي�ة ا�راسة �س�تقصائية CWS/5/12 تعرض الوثيقة

 " لتنظر فيه اللجنة وتوافق �ليه.املايضماكتب امللكية الصناعية �س�ت�د�ا يف 
 
 رمق املهمةٔآن تُعترب  ينبغيف  الويبو، دليل يف �س�تقصائية ا�راسة �رشٕاذا وافقت اللجنة يف دورهتا اخلامسة �ىل و 

 .ST.10/C �ملعيار املعنية العمل فرقة معل يتوقف ٔآن ينبغي مث�  اللجنة؛ ومن �ام قامئة منٔآن ُحتذف و  منهتيةً  30

6B33 املهمة رمق 
 الوصف: .1

 مراجعة متواص� ملعايري الويبو.
 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. ملراجعة

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

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

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

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

 مالحظات: .4
 ).CWS/4BIS/16 من الوثيقة 122 (انظر الفقرة تتسم هذه املهمة بطابعها إال�اليم و�س�مترار ٔآ�شطهتا (ٔ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  يف مرسد املصطل�ات املتعلقة مبعلومات وو�ئق امللكية الصناعية (املرسد)

يلية �لنس�بة للمنت�ات ا�وائية املس�ت�دمة يف طب أ�طفال، ميكن توس�يع اليت تتناول متديد شهادة امحلاية التمك و 
 ٕاذا دعت الرضورة ٕاىل ذ�. ST.9 نطاقها يف مراجعة قادمة للمعيار
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 ).CWS/3/14 من الوثيقة 28(ٔآنظر الفقرة 

للجنة يف دورهتا قدمه املكتب أ�ملاين للرباءات، اعمتدت ا 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 

 60 من الفقرات انظر( ST.60 الويبو معيار مراجعة �ىل ،ا�متعة جمدداً  الرابعة دورهتا يف اللجنة، وافقت )د(
 ).CWS/4BIS/16 الوثيقة يف 65 ٕاىل

7B33/3 املهمة رمق 
 الوصف: .1

 .ST.3 مراجعة متواص� ملعيار الويبو

 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 تعترب مراجعة معيار الويبو

 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
 ).CWS/4BIS/16 من الوثيقة 122 (انظر الفقرة ر ٔآ�شطهتاتتسم هذه املهمة بطابعها إال�اليم و�س�مترا (ٔآ)

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 

 من املكون اجلديد رمزال ضافة�ٕ  ST.3 املعيارتعديل  �ىل ،ا�متعة جمدداً  الرابعة دورهتا يف اللجنة، وافقت )ج(
" �متثيل XV" حرفني من املكون اجلديد الرمز ٕاضافةعن طريق  ST.3 املعيارٔآ�اطت �لامً بتعديل و  ،"XX" حرفني
 أ�ورويب �حتاد مكتب) ليصبح OHIM( ا�ا�لية السوقمواءمة  مكتب امس وتغيري للرباءات فيسغراد معهد

 ).CWS/4BIS/16 الوثيقة من 98 ٕاىل 94 من الفقرات انظر( )EUIPO( الفكرية للملكية
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8B38 املهمة رمق 
 الوصف: .1

 .ST.36 ضامن مراجعة وحتديث متواصلني ملعيار الويبو

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

 :املقرر اختاذهاالتدابري  .3
 ).CWS/4BIS/16 من الوثيقة 122 تتسم املهمة بطابعها املتواصل (انظر الفقرة (ٔ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 (انظر الفقرة

 مالحظات: .4
 ما ييل: ST.36 تواص� �ىل معيار الويبوتتطلب احملافظة امل  (ٔ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

 ؛املعيارمراجعات هذا خمو� مؤقتا الع�د  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 

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

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

9B39 املهمة رمق 
 الوصف: .1

 .ST.66 ٕاجراء املراجعات والت�ديثات الرضورية ملعيار الويبو

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 مرشفا �ىل املهمة. )EUIPO( الفكرية للملكية �ورويب �حتاد ا�ي سيتعاون مع مكتب�ُني املكتب ا�ويل 
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 :التدابري املقرر اختاذها .3
 ).CWS/4BIS/16 من الوثيقة 122 تتسم املهمة بطابعها املتواصل (انظر الفقرة (ٔآ)

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

 (آٔ) ٔآد�ه).4 (انظر الفقرة

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

 عملالي�ال مبارشة ٕاىل فرقة س� ٕاىل أ�مانة فٕانه  ST.66 عند تقدمي ٔآي اقرتاح مبراجعة معيار الويبو "1"
 توافق �ليه؛لتنظر فيه و  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 العملؤآ�اطت اللجنة �لام يف دورهتا الثالثة �لتقر�ر املر�يل ا�ي ٔآ�ده  (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

10B41 املهمة رمق 
 الوصف: .1

 .ST.96التأٔكد من ٕاجراء املراجعات والت�ديثات الالزمة �ىل املعيار 

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

 :التدابري املقرر اختاذها .3
 ).CWS/4BIS/16 من الوثيقة 122 تتسم املهمة بطابعها املتواصل (انظر الفقرة (ٔ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

 مالحظات: .4
 ما ييل: ST.96 الويبومعيار تتطلب احملافظة املتواص� �ىل  (ٔ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 الون فرقة �كو  "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

"توصية �شأٔن معاجلة املعلومات املتعلقة  املعنون 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� يف  ا�زتمت ٔآن تقدم، 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 

ل ٕاد�ال تغيريات �برية �ليه، �ىل ٕا�داد املرفقني استنادا ٕاىل النس�ة التالية من ا�طط بدال من املوسعة واح�
. وبناء �ليه س�يعمتد اس�تكامل املرفقني �ىل مدى التقدم احملرز يف مراجعة خمطط لغة الرتمزي املوسعة، 1.0النس�ة 

 املكتب ا�ويل. و�ىل املوارد املتوافرة يف املاكتب أ�عضاء يف فرقة العمل ويف
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

. وينبغي ٔآن مي� ST.86و ST.66و ST.36هذا العمل ٕاىل �انب فرق العمل املعنية �ملعايري  XML4IP العمل
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 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

 .الثنايئ �جتاه. ووافقت ٔآيضا �ىل النظر جمددا يف ذ� الرتتيب يف دورهتا املقب�
 ).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 

 معل رقةفاملرشف �ىل  من املقدمة املر�لية لتقار�را�متعة جمددًا، � الرابعة دورهتا يف �لامً، اللجنةؤآ�اطت  )ز(
XML4IP )الوثيقتني انظر CWS/4/6 وCWS/4BIS/4(، والسادس اخلامس اجلديد�ن املرفقني واعمتدت .

 املراجعات ٕاجراء من التأٔكد: 41 رمق املهمة: "ييل كام صياغهتا لتكون 41 رمق املهمة تعديل �ىل ٔآيضاً  اللجنة ووافقت
  .XML4IP معل فرقةٕاىل  41 رمق املنق�ة املهمة اللجنة ؤآس�ندت. "ST.96 الويبو ملعيار الالزمة والت�ديثات

 .)CWS/4BIS/16 الوثيقة من 103 ٕاىل 99 من الفقرات (انظر

 اقرتاح:

  هذه املهمة.عن تقر�ر مر�يل �ىل  CWS/5/5 حتتوي الوثيقة

11B42 املهمة رمق 

 الوصف: .1
 .ST.86 ٕاجراء املراجعات والت�ديثات الرضورية ملعيار الويبو

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

 :التدابري املقرر اختاذها .3
 ).CWS/4BIS/16 من الوثيقة 122 تتسم املهمة بطابعها املتواصل (انظر الفقرة (ٔآ)

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

 (آٔ) ٔآد�ه).4 (انظر الفقرة

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

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

 ؛مراجعات هذا املعيارخمو� مؤقتا الع�د  ST.86 املعنية �ملعيار عملالتكون فرقة وس�  "2"
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ٕ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 من الوثيقة 74و 73والفقرتني 

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 

12B43 املهمة رمق 
 الوصف: .1

ماكتب امللكية الصناعية ف� خيص �رقمي الفقرات والفقرات الطوي� وعرض و�ئق  ٕا�داد مبادئ توجهيية لتنفّذها
 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 الفقرة �ُلقت هذه املهمة (انظر

 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 رقة العمل املعنية �ملعيار. وبعد النظر يف اس�تعراض فSCIT/SDWG/9/3 الوثيقة

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

 �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 والعالماتللرباءات 

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 ء مناقشة �قرتاحٔآثنا 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 لتعاون �شأٔن الرباءاتمعاهدة إاطار 
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والفقرات PCT/MIA/17/11 و PCT/MIA/17/9 ؛ انظر الوثيقتني2010 املنعقد يف فربا�ر �شأٔن الرباءات
 امخلسة للملكية الفكرية. ) ويف ٕاطار التعاون الثاليث/املاكتبPCT/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 

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

وينبغي انتظار ظهور تطورات ٔآخرى خبصوص القضا� املتعلقة �لفقرات يف و�ئق الرباءات يف ٕاطار  الفقرات و�رقميها.
 قبل الرشوع يف تنفيذ هذه املهمة. معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات

حترزه املاكتب امخلسة للملكية  ما رهنا �س�تعراض 43 واتفقت اللجنة يف دورهتا أ�وىل �ىل تعليق املهمة رمق (د)
الفكرية من تقدم يف تنس�يق الرشوط املتعلقة �لقضا� املذ�ورة يف وصف املهمة ويف ضوء مس�ت�دات املناقشات يف 

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

 ملناقش�هتا اللجنة �ام قامئة يف 43 رمق املهمة �ىل إالبقاء �ىل ،ا�متعة جمدداً  الرابعة ورهتاد يف اللجنة، واتفقت )ه(
 ٕاحياء ٔآو اللجنة �ام قامئة من 43 رمق املهمة �ذف ينبغي اكن ٕاذا ما �شأٔن أ�مانة اقرتاح مرا�اة مع املس�تقبل يف

 ).CWS/4BIS/16 الوثيقة من 117و 116 الفقرتني انظر( 43 رمق املهمة �شأٔن النقاش

13B44 املهمة رمق 
 الوصف: .1

مراجعة �شأٔن وتقدمي اقرتاح  ST.26 ٕاىل ST.25 الويبو معيار من �نتقال ٔآحاكم �شأٔن توصياتصيا�ة 
 حسب �قتضاء. ، ٕاضافة ٕاىل التغيريات الرضوريةST.26 معيار

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

 :التدابري املقرر اختاذها .3
لتنظر  ST.26 ٕاىل ST.25 الويبو معيار من �نتقال ٔآحاكماقرتا�ا �شأٔن  التسلسل بقوامئ املعنية العمل فرقةعد س�تُ 

 .امسةوتوافق �ليه يف دورهتا اخل فيه اللجنة

 مالحظات .4
عنية بقوامئ (فرقة العمل امل فرقة معل  . ؤآ�شأٔت اللجنة ٔآيضاأ�وىليف 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
 .التعاون �شأٔن الرباءات الرباءات ف� خيص الوقع احملمتل �� املعيار �ىل املرفق "جمي" من التعل�ت إالدارية ملعاهدة

 ).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 
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 معيار �ىل ووافقت ،املهمة هذه عن مر�يل بتقر�را�متعة جمددًا،  الرابعة دورهتا يف ،�لامً  اللجنة ؤآ�اطت )ج(
 الوثيقة من 53 ٕاىل 49 من والفقرات .CWS/4/7 ADDو CWS/4/7 الوثيقتني انظر( ST.26 اجلديد الويبو

CWS/4BIS/16 وا�متست املهمة وصف حتونقّ  ،املهمة هذه عنآٓخر  مر�يل تقر�ر�لامً ب  اللجنة). كام ٔآ�اطت ،
 .ST.26 عيارامل  ٕاىل ST.25 عيارامل  من �نتقال ٔآحاكم �شأٔن اقرتاح تقدمي التسلسل بقوامئ املعنية العمل فرقة من

 .)CWS/4BIS/16 الوثيقة من 84 ٕاىل 82 من الفقرات انظر(

 اقرتاح: .5
 �شأٔن اقرتاح�ىل  CWS/5/7، وحتتوي الوثيقة ST.26 املعيار تنقيح�شأٔن  اقرتاح�ىل  CWS/5/6 الوثيقةتوي حت 

 �نتقال. �شأٔن قرار واختاذ فيه للنظر ST.26 ٕاىل ST.25 املعيارٔآحاكم �نتقال من 

 ٕاجراء من التأٔكد: "التايل النحو �ىل ةاملهم وصف تعديل قرتحيُ  ،ةاملقرت� �نتقالٔآحاكم  �ىل لجنةال  وافقت وٕاذا
 ا�ي ST.26املعيار  �رجميات تطو�ر مرشوع يف املشاركةو  ،ST.26 الويبو ملعيار الالزمة والت�ديثات املراجعات

 �شأٔن التعاون ملعاهدة إالدارية للتعل�ت الالحق لتنقيح�ىل ا ا�ويل املكتب ومسا�دة ،ا�ويل املكتب به يضطلع
 ".ST.26 املعيار ٕاىل استنادا الرباءات

14B45 املهمة رمق 
 الوصف:

 :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 

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

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

 انظر( اللجنة �ام قامئة مننهتية و�ذفها م  45 رمق املهمة اعتبار �ىل ،ا�متعة جمدداً  الرابعة دورهتا يف اللجنة، ووافقت
 ).CWS/4BIS/16 الوثيقة من 44 الفقرة

 �ىل قامئة �ام اللجنة. 45 للمهمة رمق و�ليه، فهذا آٓخر ظهور

15B47 املهمة رمق 
 الوصف: .1

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

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

 :التدابري املقرر اختاذها .3
 القانوين الوضع بيا�ت �شأٔن للويبو �ديد معيار خبصوص هنائياً  اقرتا�اً  القانوين �لوضع املعنية العمل فرقة تقدموف س

 .وتعمتده اللجنة يف دورهتا اخلامسة فيه نظرت ل  للرباءات
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 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 XMLاملوسعة (املناقشة أ�ولية ينبغي، بعد ذ�، دعوة فرق العمل املعنية بلغة الرتمزي 
 .املوسعة الرتمزي

 ).CWS/3/14من الوثيقة  54ٕاىل  50(انظر الفقرات من 

 املعنية العمل فرقة قدمته املهمة هذه�ا�  عن بتقر�ر ،ا�متعة جمدداً  الرابعة دورهتا يف ،�لامً  اللجنة ؤآ�اطت )ج(
 ).CWS/4BIS/16 الوثيقة من 59 ٕاىل 54من  الفقرات انظر( القانوين �لوضع

 اقرتاح .5
 للرباءات القانوين الوضع بيا�ت �شأٔن للويبو �ديد معيار خبصوص هنايئ اقرتاح�ىل  CWS/5/8حتتوي الوثيقة 

 .واع�ده فيه للنظر

16B48 املهمة رمق 

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

 انظر( اللجنة �ام قامئة مناملنهتية و�ذفها  48 رمق املهمة يف النظر �ىل ،ا�متعة جمدداً  الرابعة دورهتا يف اللجنة، وافقت
 ).CWS/4BIS/16 الوثيقة من 87 ٕاىل 85 من الفقرات

 �ىل قامئة �ام اللجنة. 48 و�ليه، فهذا آٓخر ظهور للمهمة رمق

17B49 املهمة رمق 

 الوصف: .1
 الويبو. ٕا�داد توصية �شأٔن إالدارة إاللكرتونية لعالمات احلركة ٔآو الوسائط املتعددة لُتعمتد معيارًا من معايري

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

 :التدابري املقرر اختاذها .3
من  89و 88تني (انظر الفقر اخلامسة لجنة يف دورهتا تقر�ر مر�يل عن العمل املُنجز لتنظر فيه ال س�ُيعد 
 ).CWS/4BIS/16 الوثيقة

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

 ).CWS/3/14 من 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  شأٔهنا. واتفقت اللجنة �ىل اختيار السمتني املرحشتني أ�ولينيمبعايري العالمات الت�ارية لوضع معايري ٕاضافية � 
 لوضع معايري �شأٔهنام وهام: القامئة املذ�ورة

 توصية �شأٔن إالدارة إاللكرتونية للعالمات الصوتية. "1"

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

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

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

ر �ديد ٕا�داد معيا �شأٔن واجلدول الزمين ر�يلاملتقر�ر يف دورهتا الرابعة ا�متعة جمددا �ل  ؤآ�اطت اللجنة �لام (ج)
 ).CWS/4BIS/16 من الوثيقة 89و 88تني (انظر الفقر  49للويبو ف� خيص املهمة ٔآو ٔآكرث 

 اقرتاح: .5
 .49�ىل معلومات عن وضع املهمة رمق  CWS/5/10حتتوي الوثيقة 

18B50 املهمة رمق 

 الوصف: .1
 املعلومات �شأٔن الويبو دليل من 7 اجلزء يف املنشورة �س�تقصائية ل�راسات الالزمني والت�ديث احلفظ ضامن

 .الصناعية �مللكية املتعلقة والو�ئق

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2
 .العمل فرقة �ىل مرشفاً  ا�ويل املكتب �ُّنيِ 

 :التدابري املقرر اختاذها .3
 من 76 ٕاىل 71 من الفقرات انظر( اخلامسة دورهتا يف اللجنة فيه لتنظر املنجز العمل عن مر�يل تقر�ر مقد� يُ وف س

 ).CWS/4BIS/16 الوثيقة

 مالحظات: .4
. ؤآ�شأٔت اللجنة ٔآيضا فرقة معل (فرقة العمل ا�متعة جمدداً يف دورهتا الرابعة  50اللجنة املهمة رمق  اس�ت�دثت (ٔآ)

 .املهمة للقيام هبذه) 7املعنية �جلزء 
 ).CWS/4BIS/16 من الوثيقة 73الفقرة (انظر 

 اقرتاح: .5
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 .50 رمق املهمة وضع عن معلومات�ىل  CWS/5/11 الوثيقة حتتوي

19B51 املهمة رمق 

 الوصف: .1

 ماكتب �متكني ٕاقلميي ٔآو وطين �راءات مكتب عن الصادرة الرباءات و�ئق خيص ف� إالدارة ملف �شأٔن توصية ٕا�داد
 .املنشورة الرباءات و�ئق من مجمو�اهتا اك�ل تقيمي من أ�خرى املهمتة وأ�طراف أ�خرى الرباءات

 املرشف �ىل املهمة/املرشف �ىل فرقة العمل: .2

 .العمل فرقة �ىل مرشفاً  للرباءات أ�ورويب املكتب �ُّني 

 :التدابري املقرر اختاذها .3

 فيه تنظر يك احلالية الويبو معايري من ٔآكرث ٔآو معيار مراجعة �شأٔن ٔآو للويبو �ديد معيار �شأٔن اقرتاح مقد� يُ وف س
 ).CWS/4BIS/16 الوثيقة من 109 الفقرة انظر( اخلامسة دورهتا يف وتعمتده لجنةال 

 مالحظات: .4

 العمل فرقة( معل فرقة ٔآيضاً  اللجنة ؤآ�شأٔت. الرابعة ا�متعة جمدداً  دورهتا يف 51 رمق املهمة اللجنة اس�ت�دثت )آٔ (
 .للقيام هبذه املهمة) السلطة املعنية مبلف

 .)CWS/4BIS/16الوثيقة  من 108 الفقرة انظر(

 اقرتاح: .5

 دارة.االٕ  ملف �شأٔن للويبو �ديد معيار �شأٔن اقرتاح�ىل  CWS/5/9 الوثيقةحتتوي 
 
 

 [ييل ذ� املرفق الثاين]
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 املرفق الثاين
 

 منوذج العرض املوجز لربانمج معل جلنة املعايري

 مقدمة

املوصوفة أ دانه ووافقت علهيا )انظر  ا، يف دورهتا ]اخلامسة[، هماهم)جلنة املعايري( اس تعرضت اللجنة املعنية مبعايري الويبو
يمي  فرق قامئة ب  وجدوت. املهاملقيام هبذه ل فرق معل املعايري أ نشأ ت جلنة كام [(. CWS/5/22[ و]CWS/5/20الوثيقتني ]

 .http://www.wipo.int/cws/en/taskforce/index.html :العنوان التايل الإلكرتوين يفالعيمل عىل موق  الويبو 

لكرتوين خاص هبا ) ففت ه وييك( للقيام مبصفحة وللك فرقة معل منتدى اإ ُّل مزيد من  هناويوجد ؛ من هميمة أ و أ كرث ا 
 .عن صفحات الوييكاملعلومات 

 للجنة املعايري هام الششةةامل 

 .]اخلامسة[ هتاهعد دورالششةة للجنة املعايري هام امل فامي ييل قامئة 

ن توافق جلنة املعايري عىل ؛ و يمتان نشةتان عىل سييل املثا رد أ دانه هم تمالحظة:  مكل هذا القسم عىل س تيّل س المنوذج، ما اإ
لهيا جلنة  املعايري. أ ساس التفاقات اليت توصلت اإ

 18 املهيمة رمق

عىل أ ساس املرشوعات اليت  : حتديد جمالت توحيد املقاييس املرتبةة هتباد  البياانت القاهةل للقراءة أ ليا  الوصف
 ماكتب ومنتدى ،(TM5) امخلسة التجارية العالمات وماكتبخةةت لها هيئات مثل املاكتب امخلسة 

 اللجنة الكهروتقنية ادلوليةو  (ISO) املنظيمة ادلولية لتوحيد املقاييسو  (ID5) امخلسة الصناعية التصاممي
(IEC  والهيئات ال خرى املشهورة املعنية هوض ).معايري الصناعة 

 املرشف عىل املهيمة/املرشف عىل فرقة العيمل: املكتب ادلويل

يشبغي لليمكتب ادلويل أ ن يشسق الإهالغ عن التةورات املتصةل هتوحيد املقاييس و/أ و تقدمي  :التداهري املقرر اختاذها
ىل اللجنة املعنية مبعايري الويبو )اللجنة( حسب الرضورة.  الاقرتاحات اإ

 51 املهيمة رمق

قلميي  الوصف: عداد توصية بشأ ن ملف الإدارة فامي خيص واثئق الرباءات الصادرة عن مكتب براءات وطين أ و اإ اإ
لمتكني ماكتب الرباءات ال خرى وال طراف املهمتة ال خرى من تقيمي اكامت  مجموعاهتا من واثئق الرباءات 

 .املششورة

 فرقة العيمل املعنية مبلف الإدارة  / (EPO)للرباءات ال ورويب املكتب املرشف عىل املهيمة/املرشف عىل فرقة العيمل:

 :التداهري املقرر اختاذها

م اقرتاح بشأ ن معيار جديد للويبو أ و بشأ ن مراجعة معيار أ و أ كرث من معايري الويبو احلالية يك  سوف يّلقدَّ
 .وتعمتده يف دورهتا اخلامسةاملعايري تنظر في  جلنة 

 والوثيقة[]هناية املرفق الثاين 

http://www.wipo.int/cws/en/taskforce/index.html
https://www3.wipo.int/confluence/display/cwstf/CWS+Task+Forces
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