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 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 اخلامسةالدورة 
 2017يونيو  2مايو اإىل  29جنيف، من 

 
 

 41عن املهمة رقم  XML4IPتقرير فرقة عمل 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 مقدمة

أأن ب ،2016يف مارس عمتعة دجددًا يف دورهتا الرابعة امل علامً،  (املعايري جلنة)اللجنة املعنية مبعايري الويبو أأحاطت  .1
( وتنقيح 2.0 الإصدارتنقيح رئييس )وهام ، 2015يف عام  قد صدرا ST.96معيار الويبو  ال عىلدخ  التنقيحني الذلين أ  

 1 ، املرشوعST.96عيار الويبو م من اجلديد  الإصدارمرشوع أأن علامً باملعايري جلنة كام أأحاطت (. 2.1 الإصدارطفيف )
ىل  45من . )انظر الفقرات XML4IP، وجيري اختباره من قبل فرقة معل املراجعةقيد هو الآن ، 3.0لالإصدار  من  48اإ

 (.CWS/4BIS/16 الوثيقة

اخلامس وهام املرفق  ،ST.96عيار الويبو مل ملرفقني املتبقيني ا ،يف ادلورة املذكورة ،املعايري جلنةواععمتدت  .2
التأأكد من " :لتكون صياغهتا كام ييل 41لت اللجنة املهمة رمق عد  ذلكل . وST.96 املعياربذكل فاكعمتل  ،السادس املرفقو 

جراء املراجعات والتحديثات الالزمة ملعيار الويبو  ىل  99". )انظر الفقرات من ST.96اإ  من الوثيقة 103اإ
CWS/4BIS/16.) 

من خالل منتداها الإلكرتوين مناقشاهتا،  XML4IP، واصلت فرقة معل ةلعد  املم  41ومن أأجل تنفيذ املهمة رمق  .3
لكرتوين عن بعد واجامتع مبارش  .ومؤمتر اإ
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 XML4IPفرقة معل  ٔأ�شطة

 2.2 إالصدارٕاصدار 

من املعيار  2.2 إالصدار XML4IPفرقة معل ؤأصدرت ت ، ٔأ�د� عايرياملللجنة متعة جمددًا بعد ا�ورة الرابعة ا�  .4
ST.96 ، 2 العنوان التايل: يفإاللكرتوين الويبو �ىل موقع  نشورامل-http://www.wipo.int/standards/en/st96/v2. 

�ىل  املنشورةصدار االٕ  مالحظاتيف مزيد من املعلومات يو�د النقاط الرئيس�ية التالية، و �ىل  2.2 إالصدارتوي حي و  .5
 :iii/index.html-2/annex-http://www.wipo.int/standards/en/st96/v2إاللكرتوين الويبو موقع 

 )IssueID-576( "نية ُمودع الطلب"ٕاضافة عنرص �ديد  •

 )IssueID-585( 2.1 ،ا�ططمن  إالصدار السابقيف  كتُشفاتصحيح خطأٔ  •

ُ  ST.3ملعيار الويبو  وفقاً صناعية حتديث قامئة رموز ماكتب امللكية ال  •  )IssueID-587( 2016يف �ام نق�ح امل

 )IssueID-588( "املمثل"عنرص حتديث  •

 )IssueID-589( "نوع املطالبات"حتديث  •

ب لالرباءات وطشعبة ل  pat:DocumentRelationTypeٕاىل  com:sequenceNumberٕاضافة مسة اختيارية  •
 )IssueID-594( �س�تحقاق

توِ�  " (ٔأيْ Breeder، يه "ٕاضافة قمية �ديدة مسموح هبا •  "املتلقي للمراسالتالطرف "ٕاىل قامئة  )،ُمس�ْ
)IssueID-596( 

ٕاىل قامئة رمز و�دة القياس  (ٔأْي در�ة)، "Degree"لكمة  اختصار" Deg" ، يهٕاضافة قمية �ديدة مسموح هبا •
)IssueID-597( 

 XML4IPاج�ع فرقة معل 

مدريد مدينة يف  ها املبارشاج�ع  XML4IP، عقدت فرقة معل املعايري للجنةمتعة جمددًا ا�ورة الرابعة ا�  بعد .6
ٔأال ، ST.96 ملعيارا من�ديد  ٕاصدارمرشوع الرئيس�ية يه ٕا�داد �ج�ع . واكنت ٔأهداف 2016ٔأكتو�ر شهر يف  ةس�بانياالٕ 

يف لالتصاالت إاللكرتونية ) XML(خمططات لغة الرتمزي املوسعة مرشوع تضمن ي ، D3 (V3_0_D3) 3.0 إالصدار وهو
الرباءات، ومناقشة جسل الرباءات و يف بحث ال تقر�ر  �شأٔن لغة الرتمزي املوسعة ، ووضع هيلك بيا�تنظايم مدريد والهاي

عن توصيات �شأٔن �دمات الويب  الصناعية، فضالً تصاممي رباءات والعالمات الت�ارية وال تتصل �لٔأخرى مسائل �القة 
 بل ماكتب امللكية الصناعية.تبادل البيا�ت و�رشها من قِ اخلاصة ب 

ت  ذ�اكن من نتاجئ و  .7  ٔأجرتو   ST.96من املعيار V3_0_D3 إالصدار XML4IPفرقة معل �ج�ع ٔأن ٔأ�د�
 ت� ة�ينت املعايري تُعرض �ىل ا�ورة احلالية للجنة ٔأعضاهئا. و  ف� بنيقصرية عن توحيد �دمات الويب الس�تقصائية �راسة ا�

 ).CWS/5/15 ا�راسة �س�تقصائية (انظر الوثيقة

http://www.wipo.int/standards/en/st96/v2-2
http://www.wipo.int/standards/en/st96/v2-2/annex-iii/index.html
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 3.0 إالصدارٕا�داد 

القادم  إالصداريف وافقت �ىل ٕادراج البنود الرئيس�ية التالية ، و 3.0 ٕا�داد إالصدار�ىل  XML4IPعمل فرقة معل ت .8
 :و�ريه

 البيا�ت الببليوغرافية لشهادة امحلاية التمكيلية •

 الرباءاتيف بحث ال تقر�ر  •

 الرباءات جسل •

 إاللكرتوين يف نظام مدريد االتصال •

 االتصال إاللكرتوين يف نظام الهاي •

 3.0الرمسي  إالصدارن قبل � أٓخر نيمرشو�ر ٕا�داد من املقرّ و  3.0 ات لٕالصدار�وعت حىت ا�ٓن ثالثة مرش ضِ وقد وُ  .9
 .2017يف ٔأكتو�ر  ٕاصدارهر من املقرّ  يا�
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 عملالخطة 

 جلدول الزمين املؤقت الوارد ٔأد�ه.� 2017 �ىل خطة معل �ام XML4IPوافقت فرقة معل  .10

 ا�طط ٕاصدارمرشوع  بنود العمل �دول زمين مؤقت

 V3_0_D3مراجعة  2017فربا�ر  –ينا�ر 

بني مراجعة/حتديث مرشوع خمطط معامالت 
 الهاييف نظام املعين  املكتب ا�ويل واملكتب

 أ�خرى املطرو�ة املسائلمراجعة 

 V3_0_D3ا�طط 

 رباءاتال/مراجعة تقر�ر البحث وجسل وضع 2017مايو  –مارس 

 V3_0_D4ٕاصدار ا�طط 

معامالت مدريد/الهاي  ُعنرصياختبار 
-املكتب املعين واملكتب املعين-املكتب ا�ويل(

 )ويلاملكتب ا�

 أ�خرى املطرو�ة املسائلمراجعة 

 V3_0_D4ا�طط 

املعامالت بني املكتب ا�ويل واملكتب 
 املعين يف نظام الهاي

 تقر�ر البحث

 رباءاتالجسل 

  عايري ا�ورة اخلامسة للجنة امل 2017يونيو  2 –مايو  29

 V3_0_D5ٕاصدار ا�طط  2017 ٔأغسطس –يونيو 

 أ�خرىسائل املطرو�ة مراجعة امل 

 ططمرشوع ا��نهتاء من 

 V3_0�طط �شأٔن مراجعة ااقرتاح تقدمي 

 V3_0_D5ا�طط 

  يف كندا. XML4IPُيعقد اج�ع فرقة معل س�  2017سبمترب 

 V3_0ا�طط  ST.96من املعيار  3.0 إالصدارٕاصدار  2017ٔأكتو�ر 
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طة يمرشوع خر  ،2017يف فربا�ر  ،اقرتح املكتب ا�ويل، ST.96املعيار يف وف� يتعلق بتطو�ر مكو�ت نظام الهاي  .11
تعريف ل  احلاليةنرشة ال ول فُ مر�� أ� �ىل ٕاىل التعليق �لهيا، ال س��  XML4IPٔأعضاء فرقة معل  ود�اطريق رفيعة املس�توى 

 يةس�تقبل امل رؤية ال طة الطريق الرفيعة املس�توىيإالطار الزمين املقرتح. ويصف مرشوع خر  �اللالهاي يف نظام ع الو�ئق انو أٔ 
�ري قياس�ية مس�متدة من ، ٔأ�ساق يف الوقت احلايلفأٔ�ساق التبادل املس�ت�دمة، نظام الهاي. يف تبادل البيا�ت إاللكرتونية ل 

املكتب من ( االتصالاجتايه  � ف� خيص ST.96يف املعيار الهاي نظام طط شام� �ال كو�ت املتطو�ر نظام مدريد. وبعد 
رمسي مجليع كنسق  ST.96 ٕاىل املكتب ا�ويل)، من ا�طط اس�ت�دام املعياراملعين املكتب  ، ومناملعين ملكتبإاىل ا�ويل 

اليت لن يدمع  ا��فُولاحلالية �الل فرتة العمل �ٔ��ساق  تدرجييايتوقف بيا�ت يف ٕاطار نظام الهاي. وس تبادل ال معليات 
 رفيعة املس�توى يف مرفق هذه الوثيقة.الطة الطريق املقرت�ة يو�رد خر القدمية. �ساق ا ا�ٔ هتاملكتب ا�ويل يف هنا�

تنظمي  XML4IP، تعزتم فرقة معل ST.96لغة الرتمزي املوسعة ملعيار من خمطط  قادمال إالصدارومن ٔأ�ل ٕا�داد  .12
 .2017سبمترب  22ٕاىل  18يف كندا يف الفرتة من مبارش اج�ع 

 مدعوة ٕاىل:املعايري  ٕان اللجنة .13

ا�ي قامت به عمل البنتاجئ  �لامً  إال�اطة (ٔأ)
فرقة العمل، �ىل رئيس وتقر�ر  XML4IPفرقة معل 

 ،النحو املبني يف هذه الوثيقة

خبطة معل فرقة معل  إال�اطة �لامً و  (ب)
XML4IP  والتعليق �لهيا، �ىل النحو املشار ٕاليه
مرفق هذه يف و ،ٔأ�اله 12ٕاىل  10من يف الفقرات 

 الوثيقة.
 
 

 املرفق] [ييل ذ�
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 Q4-2016 Q1-2017 Q2-2017 Q3-2017 Q4-2017 Q1-2018 Q2-2018 Q3-2018 Q4-2018 Q1-2019 Q2-2019 Q3-2019 Q4-2019 Q1-2020 
              

               املكتب ا�ويل
�                مواصفات ُمَفص�

               �ختبار
               ST.96بدء تدفق �رشة 

               ٕا�داد نظام �لفي للمكو�ت املتعددة املس�تو�ت
               هو النسق الرمسي ST.96ٕا�الن ٔأن املعيار 

               املتعدد املس�تو�ت ST.96ٕاطالق املكون 
               XML4IPفرقة معل 

ة من املكتباختبار االتصاالت                 ٕاىل املكتب ا�ويل املعين املُو��
ة من املكتب ا�ويل ٕاىل املكتب                املعين اختبار االتصاالت املُو��

           أٔكتو�ر ST.96 V3    17�رش 
               املكتب الكندي للملكية الفكرية واملكتب أ�مر�يك للرباءات والعالمات الت�ارية

ة من املكتب ا�ويل ٕاىل املكتب ا�منوذج أ�ول                املعين لالتصاالت املُو��
 

 )املعين �سق البيا�ت الرمسي (من املكتب ا�ويل إىل املكتب
              

Hague DTD  فرتة ا��ُفول سار   
Hague ST.96   سار  جترييب 

 
 إىل املكتب ا�ويل) ب املعيناملكت�سق البيا�ت الرمسي (من 

              

Hague MECA IN DTD 
Hague ST.96 

 
 أٔ�داث أٔخرى

   فرتة ا��ُفول سار 
 سار  جترييب

              

          ؟     انضامم �حتاد الرويس
        ؟       انضامم كندا

               الفريق العامل لنظام الهاي
            مايو 29   املعايريجلنة 

           سبمترب 17    2017يف �ام  XML4IPاج�ع فرقة معل 
د     ST.96املعيار  وكون ه�الرمسي سوف  إالصدار�رش مذ�رة ٕا�المية تنص �ىل ٔأن  ُحيد�

 الحقاً 
          

Qالفصل : 
 
 

 [هناية املرفق والوثيقة]

 رفيعة املس�توى لتبادل البيا�ت إاللكرتونية مع املاكتب يف نظام الهايالطريق المرشوع خريطة 

 0.6 صداراالٕ 
 2017فربا�ر  06

 سارات العمل
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