
 

CWS/10/5 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
  2022سبتمبر  14التاري    خ: 

 المعنية بمعايبر الويبواللجنة 

ةالدورة   العاشر
 2022 نوفمبر  25إىل  21جنيف، من 

  XML4IPعمل فرقة تقرير 
 

 المكتب الدولي  وثيقة من إعداد 

 الملخص

ي إطار  XML4IP فرقة عملعمل ت .1
  فرقة عملجتمع تو . 64ورقم  47ورقم  41المهام رقم فز

ً
احاتمناقشة لشهريا من أجل  اقير

دام نسق ترقيم معيار جديد للويبو بشأن التقاط بيانات الملكية الفكرية من خالل استخ تطوير و  ST.96مراجعة مخططات المعيار 
ي لمعيار  . (JSON)عنارص جافاسكريبت 

وع نهائ   مشر
ّ
عد
ُ
(الجديد لكي تنظر فيه اللجنة المعنية بمعايي  الويبو  JSONوأ  )لجنة المعايي 

ي 
ي  ST.96لمعيار الويبو  6.0هذه الدورة. ومن المقرر إطالق اإلصدار فز

 . 2022أكتوبر  3فز

 معلومات أساسية

ي  .2
ي ُعقدت فز

ي الدورة التاسعة للجنة المعنية بمعايي  الويبو، التر
 بتقرير مرحلي عن أنشطة 2021عام فز

ً
فرقة ، أحاطت اللجنة علما

ي ال XML4IP عمل
ز تول تنفيذ ي تر ز التاليتي   :  CWS/9/3)انظر الوثيقة ( لجنة المعايي  من مهام  المهّمتي 

  لمعيار الويبو  الزمةالمراجعات والتحديثات ال إجراء ضمان: "41المهمة رقم"ST.96.؛ 

  اح بشأن التوصيات الخاصة بموارد 64المهمة رقم ي  (JSON) نسق ترقيم عنارص جافاسكريبت: "إعداد اقير
التر

ها ST.96تتوافق مع المعيار  ، كي يستخدم النسق إليداع المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية و/أو معالجتها و/أو نشر
 و/أو تبادلها". 

  



CWS/10/5 
2 
 
 

ي بشأن المهمة رقم  XML4IP فرقة عملتعاون تو  .3
 مع فرقة العمل المعنية بالوضع القانوئز

ً
 : 47أيضا

؛ وإعداد مواد مساعدة لتسهيل ST.61و ST.87و ST.27لمعايي  الويبو  الزمةالمراجعات والتحديثات ال إجراء ضمان"
ي مجتمع الملكية الفكرية؛ وتحليل إمكانية دمج المعايي  الثالثة 

؛ ودعم ST.61و ST.87و ST.27استخدام تلك المعايي  فز
ي ل XMLنات لتطوير مكّو  XML4IP فرقة عمل

 "بيانات أحداث الوضع القانوئز

 تولم 
ّ
 أي تقرير مرحلي عن هذا الموضوع خالل الدورة التاسعة.  XML4IP فرقة عملم قد

ي الشهر  XML4IP فرقة عمل تاجتمعو  .4
ز
نتمرة واحدة ف تحسينات إجراء االستثناءات القليلة، لمناقشة  ، مع بعضعير اإلنير

العمل األولويات اإلنمائية التالية للسنة التقويمية  ةفرق توخالل المناقشات المبكرة، أكد. .ST.96مستقبلية عل معيار الويبو 
2022 : 

 ؛JSONمعيار  (أ)

ي للعالمات التجارية/التصاميم ؛ (ب)
 مخططات الوضع القانوئز

اءات؛  (ج) اءات/معامالت الير  مخططات سجل الير

 الخليطمخططات تكوين  (د)

 (41وتنفيذه )المهمة رقم  ST.96مراجعة المعيار 

ي  .5
 41إطار المهمة رقم  فز

ّ
 ونشر  XML4IP فرقة عمل ت، أعد

ً
 جديدا

ً
 رئيسيا

ً
ي ، ا6.0ه، وهو اإلصدار تإصدارا

لمقرر إطالقه فز
ز فقط كحد أقىص للمعيار . 2022أكتوبر  3 ي  ST.96وتسمح لجنة المعايي  بإصدارين رسميي 

ي أكتوبر  سنويا: أحدهما فز
أبريل واآلخر فز

. . CWS/6/34)من الوثيقة  53)انظر الفقرة   ويرد أدناه مزيد من التفاصيل عن هذا اإلصدار الرسمي

 المرفق األول

مي .6
ّ
ز الموسعة  ST.96المرفق األول المتعلق بمعيار الويبو  قد مي 

 XMLتفاصيل عن قواعد وأعراف تسمية تصميم لغة الير
ي ويجب أن تحيط لجنة المعايي  عل. .ST.96متوافقة مع معيار الويبو  XMLإلنشاء واستخدام مخططات 

ات التالية التر  بالتغيي 
ً
ما

ي  أجريت
 : 6.0اإلصدار  فز

  تحديث قاعدة تصميم النموذج[ID-10]  بحيث تشي  اآلن إل معيار الويبوST.26 ز النفاذ بعد، ، الذي لم يدخل حي 
 ؛ST.25اإلشارة إل معيار الويبو  لتحل محل

 حديث مقتطفات تXML  ي تستند إل اإلصدار
 . 6_ 0دار اإلص ليحل محلها  4_ 0 التر

ي 
 المرفق الثائز

ي لمعيار الويبو  .7
. القوائم العدديةهو قاموس بيانات الملكية الفكرية الذي يشد جميع العنارص والسمات و  ST.96المرفق الثائز

 .  ويتم تحديثه مع كل إصدار رئيسي

 المرفقان الثالث والرابع

للملكية الصناعية، والمواصفات التقنية  XMLقائمة كاملة بمخططات  ST.96معيار الويبو ليقدم المرفقان الثالث والرابع  .8
. وقد روجع هذان المرفقان كنتيجة لتحديث مكونات مخططات  XMLلمخططات   وفق XMLعل التوالي

ً
  ،ST.96للمعيار  ا

ً
استجابة

حة من قبل  سلسلة من مخططات تكوين الخليط الجديدة اللتقاط  6.0ويتضمن اإلصدار . XML4IP فرقة عملللمراجعات المقير
اءات اءات وغي  الير فيما يتعلق بحق المؤلف  جعةراالية الممكونات الحالمتعلقة بتكوين الخليط وال بيانات وثائق الير

ات  الجغرافية.  والمؤشر
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 المرفق الخامس

معيار متثل لمُ ال XMLقواعد التنفيذ ومبادئه التوجيهية لوضع مخطط  ST.96معيار الويبو الخامس بشأن مرفق اليقدم  .9
ي اإلصدار  ST.96الويبو 

ز
ات التالية ف درجت التغيي 

ُ
. وأ ي

 : 6.0أو المتوافق معه أو القابل للتشغيل البيتز

 ؛6.0ر إل اإلصدا 4.  0د إل اإلصدارمن االستنا تحّولاألمثلة المدرجة هناك بحيث ت تحديث جميع 

  ستعاضة عن جميع اإلشارات إل االST96_Common_V6_0  باإلشاراتCommon_V6_0.xsd عل نحو ،
ي المعيار 

ز
شي  إليه ف

ُ
ي المرفق الثالث.   ST.96ما أ

ز
 كجزء من المخططات المسطحة ف

 المرفق السادس

 ST.66أو المعيار  ST.36قواعد ومبادئ توجيهية للتحول من معيار الويبو  ST.96معيار الويبو بشأن يقدم المرفق السادس  .10
. . .ST.96إل معيار الويبو  ST.86أو المعيار   ويجري تحديث تذييالت المرفق السادس مع كل إصدار رئيسي

 المرفق السابع

إجراء نات عل مستوى الوثيقة. ولم تكن هناك حاجة إل المرفق السابع عبارة عن سلسلة من العّينات النموذجية للمكوّ  .11
ي اإلصدار  لنموذجية الثالث األخرى المقدمة. ا تحديثات للعّينات

ز
 : 6.0ويرد النموذج الجديد التالي ف

  :GIApplication ّات الجغرافية. مكو  ن عل مستوى الوثيقة يقدم تفاصيل عن تطبيق للمؤشر

ات  إجراء، مع 6.0لتفاصيل عن اإلصدار وسينشر مزيد من ا .12 ي  فقاتعل المر خاصة تغيي 
ي والثالث والرابع، المفّصلة فز

الثائز
 : ي عل العنوان التالي

وئز المالحظات بشأن اإلصدار، عل موقع الويبو اإللكير
https://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/V6_0/ReleaseNotes.pdf .  وجميع مرفقات اإلصدار

ي الموقع التالي  ST.96لمعيار الويبو  6.0
نت فز  6v/96https://www.wipo.int/standards/en/st-0/.: متاحة عل اإلنير

 (41إدارة البيانات الوصفية لحق المؤلف )المهمة رقم 

، وافقت اللجنة عل توسيع  المعيار  .13 ي الدورة السادسة للجنة المعايي 
ي تلXML ليشمل مخططات  ST.96فز

تقط البيانات التر
عل تطوير هذه  XML4IP فرقة عمل توعملCWS/6/34). من الوثيقة  68الخاصة بمصنفات حق المؤلف اليتيمة )انظر الفقرة 

ي اإلصدار 
دمجت فز

ُ
ي أ
:  4.0)انظر المالحظات بشأن اإلصدار  4.0المخططات التر عل الوقع التالي

)https://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/V4_0/ReleaseNotes.pdf . 

ي الدورة التاسعة للجنة المعا   .14
وع ورقة عمل بشأن إدارة البيانات الوصفية لحق المؤلف فز . وكان وقدم المكتب الدولي مشر يي 

ز مواءمة معيار الويبو  وع الورقة هو تحسي  ي مع معايي  الب ST.96الغرض الرئيسي من مشر
أو  طّورتها يانات الدولية األخرى التر

ي مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة. 
تستخدمها الصناعات الثقافية أو المؤسسات العامة أو منظمات اإلدارة الجماعية العاملة فز

اح  ي معيار الويبو وكان االقير
دة فز

ّ
ز من مكونات حق المؤلف المحد ز حاليي    نناا مكوّ مباعتباره ST.96الرئيسي هو توفي  مكّوني 

 
 انممنظ

 . cpy: OrphanWorkKindCode و  cpy:RightsHolderCategoryقيم معيارية:   ذوا 

، واستنادا إل التعقيبات المستلمة، قام  .15 احات بشأن وعقب الدورة التاسعة للجنة المعايي  ز هذه االقير المكتب الدولي بتحسي 
ت بعد ذلك ا احات المحّسنة عل صفحة ويكي القيم المعيارية. ونشر للجنة المعايي  تابعة عامة  القير

(https://www3.wipo.int/confluence/x/C4DFRg)  ، ي الويبو إل تقديم تعقيباتهم من
عيت الدول األعضاء والمراقبون فز

ُ
ود

ي لتقديم التعقيبات هو يونيو . .C.CWS 156خالل التعميم 
 .  2022وكان الموعد النهائ 

احات المحّس  .16 احات مع مراعاة التعقيبات المقدمة، وترد االقير ز االقير ي الوثيقة وواصل المكتب الدولي تحسي 
نة األخرى فز

CWS/10/7  .  لكي تنظر فيها لجنة المعايي 

  

https://www.wipo.int/standards/en/st96/v6-0/
https://www.wipo.int/standards/en/st96/v6-0/
https://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/V4_0/ReleaseNotes.pdf
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اح  (64المهمة رقم ) يبتنسق ترقيم عنارص جافاسكر  معيار  بشأن اقبر

ضيفت المهمة رقم  .17
ُ
، أ ي الدورة السابعة للجنة المعايي 

ز
ايد استيعاب مكاتب الملكية الفكرية  64ف ز  بير

ً
افا إل خطة عمل اللجنة اعير

  كما .  دامه كحمولة استجابة لخدمة الويب، وال سيما استخJSONالستخدام نسق 
ً
ي دورتها السابعة، أحاطت اللجنة علما

ز
وع  ،ف بمشر

دم للنظر فيه، وطلبت أن  JSON نسق العمل الخاص بمواصفات
ُ
وع  XML4IP فرقة عملواصل تالذي ق العمل عل تطوير مشر

ي . CWS/7/29)من الوثيقة  60إل  58الجديد. )انظر الفقرات من  JSONمعيار 
ز
ولم يبلغ عن أي تحديثات بشأن التقدم المحرز ف

وع معيار  ي الدور  JSONتطوير مشر
ز
. ف  ة الثامنة للجنة المعايي 

وع معيار  XML4IP فرقة عملعمل تو  .18 ز مشر ي ذلك توفي  قواعد تحويلJSONمنذ الدورة الماضية عل تحسي 
ز
 ، بما ف

ويكي تضمنت صفحة و . JSON من نسق مكافئة وتوفي  ثالث عّينات JSONإل مخططات  ST.96لمعيار الويبو  XMLمخططات 
ة.  جوالت من المناقشاتثالث العمل  ةلفرقالتابعة   بشأن هذا الموضوع منذ الدورة األخي 

ي الوثيقة ويرد  .19
ز
اح  CWS/10/6ف لكي تنظر   (JSON)نسق ترقيم عنارص جافاسكريبتمعيار الويبو الجديد بشأن ب يتعلقاقير

ة.  ي دورتها العاشر
ز
 فيه لجنة المعايي  ف

ي  تطوير 
 
 مخططات الوضع القانون

ز الموسعةب فيما يتعلق مسؤوليةال XML4IP فرقة عملتول ت .20 مي 
بالتعاون مع مخططات فرقة العمل المعنية  (XML) لغة الير

ي اإلصدار 
ز
. وف ي

ي اللتقاط بيانات الوضع القانوئز
اءات4.0بالوضع القانوئز ي للير

ي اإلصدار  . ألول مرة ، أدرجت مخططات الوضع القانوئز
ز
وف

ونات ، تم نقل5.0
 
 pat:CurrentStageCodeو  pat:PreviousStageCodeو  pat:StageCode المك

كة بحيث يمكن إعادة استخدامها إل مساحة االسم المش pat:StageCodeTypeو  pat:StateCodeType و من ير
ي للعالمات التجارية والتصاميم. أجل ا

 لتطوير المستقبلي لمخططات الوضع القانوئز

ي خالل الدورة التاسعة للجنة وعل الرغم من النظر،  .21
، فز ي معيار واحد، دمج مخططات الوضع القان مسألة المعايي 

ي الثالثة فز
وئز

 أل
ً
ي للعالمات التجار  فرقة العمل ت، وافقوجه التشابه بينها نظرا

ز ية والتصاميم بشكل منفصل عل تطوير بيانات الوضع القانوئز ي حي 
فز

ي فرقة العمل ا تقرر 
بشكل  ST.87والمعيار  ST.61والمعيار  ST.27المعيار  المعايي  الثالثة، أيإبقاء لمعنية بالوضع القانوئز

ي للعالمات التجارية والتصاميم.   تمخططا منفصل. وعل هذا النحو، بدأ العمل عل تطوير 
 الوضع القانوئز

جريت .22
ُ
مت  العمل هذا العام، ةقفر التابعة لصفحة ويكي  علجولة واحدة من المناقشات  وأ

ّ
د
ُ
ي ذلك الوق

وقت مسودة أول فز
ي للعالمات التجارية و لوضع القمخططات ال

ي للتصاميم إل انوئز
 فرقة عملتعاون تق عليها. وسليالعمل للتع فرقةالوضع القانوئز

XML4IP ي الستكمال
المتعلقة بالبيانات  XMLتطوير مخططات  -عل وجه الخصوص- مع فرقة العمل المعنية بالوضع القانوئز

 التكميلية 
ّ
ي المحد

ي المرفق الثائز
 . .ST.87و ST.61للمعيارين دة فز

 خطة العمل المقبل

ز مخططات  XMLالعمل عل تطوير مخططات  XML4IP فرقة عملاصل تو س .23 ود ت ا الحالية، ولكنه XMLجديدة وتحسي 
ة للجنة ي تسبق الدورة العاشر

ة التر ي الفير
 : المعايي   عل وجه الخصوص التنويه بما يلي للتطوير فز

 ي للعالمات
العمل، إل جانب الدعم المقدم من فرقة فرقة واصل ت: سالتجارية/التصاميم مخططات الوضع القانوئز

، ال ي
ي  تطوير عمل المعنية بالوضع القانوئز

ي ت للعالمات التجارية والتصاميم و مخططات الوضع القانوئز
م وضعها فز ز عير

 . .ST.96صيغتها النهائية لإلصدار المقبل للمعيار 

 ز مكونات حق المؤلف ي الفقرة : كما هو مبي 
حّسن 14أعاله فز

ُ
احات المتعلقة بإدارة البيانات الوصفية ، سوف ت االقير

 :cpyو  cpy:RightsHolderCategoryنان ، وال سيما المكوّ باستمرار  لحق المؤلف

OrphanWorkKindCode   . م تو ز ي المعيار العمل مراجعة مكّو  فرقةعير
حالما توافق لجنة المعايي   ST.96ئز

احات؛   عل االقير
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 اءاتم اءات/معامالت الير اءات و مخططات : ُجّمد العمل عل خططات سجل الير اءات ألن سجل الير معامالت الير

م فر ت. و 2022حظيت باألسبقية خالل عام العمل  فرقةألولويات األخرى لا ز مال ووضع العمل مواصلة هذه األع ةقعير
ة عل هذ ي اإلصدار إلدراجه ناتالمكوّ  هاللمسات األخي 

ز
نصيبها من بالفعل ألنها نالت  ST.96للمعيار  المقبلا ف

ي تطويرها.  النضج
ز
 ف

: إن لجنة المعايي  مدعّو  .24  ة إل ما يلي

 
ً
 بمضمون هذه الوثيقة؛ )أ( اإلحاطة علما

 ب
ً
 6.0 صدار اإل )ب( اإلحاطة علما

ز ST.96 للمعيار ي الفقرات من، كما هو مبي ّ
إل  5  فز

 أعاله؛ 12
 بخطة عمل 

ً
فرقة )ج( اإلحاطة علما

ز ،  XML4IP عمل ي الفقرة  كما هو مبي ّ
 أعاله.  23فز

 

 ]نهاية الوثيقة[
 


