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CWS/6/23 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018سبمترب  12 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السادسة الدورة
ىل  15جنيف، من   2018أأكتوبر  19اإ

نشر املعلومات عن حقوق امللكية الفكرية اقرتاح إنشاء مهمة لتحديث معايري الويبو القائمة بشأن 
 واألحداث املتعلقة بالوضع القانوني

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 املقدمة

م  .1 وفد الاحتاد الرويس اقرتاحًا لإنشاء هممة لتحديث معايري الويبو القامئة بشأأن نرش املعلومات عن حقوق امللكية قدَّ

ن دورهتا السادسة. الفكرية والأحداث املتعلق ابا ىل اللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة املعايري( يك تنظر فيه اإ ة ابلوضع القانوين اإ

 ويرد ذكل الاقرتاح يف مرفق هذه الوثيقة.

 د الاحتاد الرويس ما ييل:فويقرتح و  .2

نشاء  (أأ  ) بنرش املعلومات عن حقوق امللكية الفكرية  معايري الويبو التالية املتعلقة لس تعراضهممة جديدة اإ

 ST.18و ST.17و ST.15و ST.11و ST.10و ST.8و ST.6املتعلقة ابلوضع القانوين:  والأحداث

 ؛ST.81و ST.63و

ضافة منوذج ) ST.96توس يع نطاق معيار الويبو و  (ب ) ( ملعاجلة (XSLT) صفحات الأمناط املوسعةلغة حتويل ابإ

 بطريقة موحدة أأكرث. (XMLالرموز املوسعة ) البياانت الواردة بلغة
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أأهنا ل تس تخدم بعض ب أأفادت ماكتب امللكية الفكريةن بشأأن اس تخدام معايري الويبو، للردود عىل الاس تبياوفقًا و  .3

امسة، قررت جلنة املعايري، يف دورهتا اخل وذلكل،أأصبحت متقادمة. توصيات املدرجة يف تكل املعايري معايري الويبو لأن ال 

ىل  13)انظر الفقرات  وحفظ عدد من معايري الويب  (.CWS/5/22من الوثيقة  18اإ

 2018قود يف موسكو خالل شهر مايو جتارهبم وخرباهتم خالل الاجامتع املع XML4IPأأعضاء فرقة معل وتبادل  .4

 لأغراض النرش. ST.96تصوير بياانت املعيار بشأأن 

ن  .5 ىل القيام مبا ييل:اإ  جلنة املعايري مدعوة اإ

قرتاح وفد اأأن حتيط علاًم مبضمون  (أأ  )

 ، كام يرد يف مرفق هذه الوثيقة؛الاحتاد الرويس

نشاء هممة وصفها  (ب ) وأأن تنظر يف اإ

 ST.10و ST.8و ST.6س تعراض معايري الويبو ا"

 ST.63و ST.18و ST.17و ST.15و ST.11و

غراض النرش الإلكرتوين لواثئق امللكية  ST.81و لأ

الفكرية، واقرتاح تعديالت عىل تكل املعايري عند 

من هذه  2وفقًا ملا ورد يف الفقرة  ،"الاقتضاء

 الوثيقة ومرفق هذه الوثيقة؛

وأأن تنشئ فرقة العمل املعنية  (ج )

 وتعّيان مرشفًا علهيا؛

صدار  (د ) مانة اإ وأأن تطلب من الأ

ىل ترش يح  تعممي تدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية اإ

ىل فرقة العمل؛  خرباهئا اإ

قة العمل وأأن تطلب من فر  (ه )

ن دورهتا السابعة، بتقرير عن التقدم  ابا موافاهتا، اإ

 ؛احملرز يف هذا الشأأن

تنظر يف مزااي ورضورة وأأن  (و )

مناط املوسعة  ضافة منوذج حتويل لغة صفحات الأ اإ

(XSLT ىل معيار الويبو ، وأأن تطلب ST.96( اإ

تحويل ل اذج منأأن تضع  XML4IPمن فرقة معل 

مناط املوسعة وتدجمها يف املعيار  لغة صفحات الأ

ST.96 الوثيقة. من هذه 4، وفقًا ملا ورد يف الفقرة 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

اقرتاح إنشاء مهمة لتحديث معايري الويبو القائمة بشأن نشر املعلومات عن حقوق امللكية الفكرية 
 واألحداث املتعلقة بالوضع القانوني

عدادوثيقة   وفد الاحتاد الرويس من ا 

الويبو بشأأن نرش املعلومات عن حقوق امللكية الفكرية والأحداث املتعلقة ابلوضع القانوين. يوجد حاليًا عدد من معايري  .1

: توصية لرتقمي واثئق الرباءات ST.6وقد ُوضعت تكل املعايري منذ وقت طويل واكنت موهجة حنو اس تخدام الواثئق الورقية )

: واثئق الرباءات ST.10السجالت القابةل للقراءة آ ليًا؛  : معيار لتدوين رموز التصنيف ادلويل للرباءات يفST.8املنشورة؛ 

دراهجااحلد الأدىن من الفهارس : توصية بشأأن ST.11املنشورة؛  مع جرائد الرباءات، آأو نرشها  الرباءات يف جرائد الواجب ا 

ST.15 مبادئ توجهيية لصياغة عناوين الاخرتاعات يف واثئق الرباءات؛ :ST.17 ين ال عالانت : توصيات لرتمزي عناو

عالن آأخبار الرباءات؛ ST.18الصادرة يف اجلرائد الرمسية؛  : ST.63: توصية بشأأن جرائد الرباءات وغريها من حصف ا 

 : توصية بشأأن حمتوى وشلك جرائد التصاممي الصناعية(.ST.81توصية بشأأن حمتوى وشلك جرائد العالمات التجارية؛ 

لكرتونيًا، مبا يف ذكل ويف الوقت نفسه، ابتت الغالبية العظمى  .2 من الواثئق املتعلقة حبقوق امللكية الصناعية تُنرش ا 

 التصوير الهنايئ آأو املتوسط. يف مرحةل( XMLس امي ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة ) النرش الش بيك، ول

غالبًا مبشلكة تفسري البياانت الواردة. وتتعلق تكل املشلكة حتديدًا بأأدوات التصوير  XMLويرتبط نرش الواثئق بلغة  .3

عة ) املس تخدمة )ول (. ويتعني عىل املاكتب اليت XML( للواثئق بنسق XSLTس امي لغة حتويل صفحات الأمناط املوسَّ

مة  للك مشارك يف التبادل ادلويل عن طريق تشارك يف تبادل البياانت دوليًا آأن توحض خصائص تفسري املعلومات املقدَّ

 مناقشات ثنائية.

( عىل توصيات ST.96)مبا يف ذكل املعيار  XMLويف الوقت نفسه، ل حيتوي آأي من معايري الويبو املرتبطة بلغة  .4

 .XMLبشأأن تصوير البياانت الواردة بلغة 

ىل جلنة املعايري .5 م الاحتاد الرويس الاقرتاحني التاليني ا     ي تنظر فهي ا وتوافق علهي ا عند الاقضااء:وذلكل، يقد ِّ

نشاء هممة جديدة لس تعراض معايري الويبو القامئة  (آأ  ) نرش املعلومات عن حقوق امللكية الفكرية والأحداث  بشأأنا 

: معيار لتدوين رموز التصنيف ST.8: توصية لرتقمي واثئق الرباءات املنشورة؛ ST.6املتعلقة ابلوضع القانوين )

: توصية بشأأن ST.11: واثئق الرباءات املنشورة؛ ST.10اءات يف السجالت القابةل للقراءة آ ليًا؛ ادلويل للرب 

دراهجااحلد الأدىن من الفهارس  : مبادئ ST.15مع جرائد الرباءات، آأو نرشها  الرباءات يف جرائد الواجب ا 

مزي عناوين ال عالانت الصادرة : توصيات لرت ST.17توجهيية لصياغة عناوين الاخرتاعات يف واثئق الرباءات؛ 

عالن آأخبار الرباءات؛ ST.18يف اجلرائد الرمسية؛  : توصية بشأأن جرائد الرباءات وغريها من حصف ا 

ST.63:  توصية بشأأن حمتوى وشلك جرائد العالمات التجارية؛ST.81 توصية بشأأن حمتوى وشلك :

 التصاممي الصناعية(. جرائد

ضافة منوذج حتويل لغة صفحات الأمناط املوسعة ) ST.96توس يع نطاق معيار الويبو  (ب ) ( XSLTاب 

 .املذكورة يف نطاق املعايري: ال يداع واملعاجلة والنرش وغريها للمهام

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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