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  ST.96تقرير مرحلي عن إعداد املرفقني اخلامس والسادس، ومراجعة معيار الويبو 

  األمانةمن إعداد

ية  سـمعلومات أسا

متدت ا .1 للا بو ع ية مبعايري الو ينة ا ن نة(ملعج ية)للجا ثا ن، يف دورهتا ا بو ل يار الو ي  نون ST.96مع شأن معاجلة "ُملع ا ية  بتو ص
تخدام لغة الرتمزي املوسعة  ية اب نا ية ا تعلقة اب سـاملعلومات ا ع لص نة وأشارت. ومرفقاته من األول إىل الرابع "XMLمللكمل إىل للج ا

نرضورة  ية ا لصأن جتري ماكتب ا يمللك بارعا يار اتختة مزيدا من الا سادس  رشوعي املرفقني اخلامس وا للمع عىل  ل ، ST.96م
يار من  كجزء دالعامتل جاهزيهتامّالذلين ُعرضا يف ادلورة، لضامن  نة من أعضاهئا ا. ST.96ملعا بت ا يه  للجو طل ملشاركة يف عل

يقاهتم لفرقة العمل بار املرفقني واإلدالء  تعلية ا ت بمعل سخري خ ية  ت ا بن ية XMLغة الرتمزي املوسعة لملع يةمللك ألغراض ا نا عا  لص
يار ). XML4IP فرقة العمل( يجة العامتد ا ملعو همة رST.96نت نة ا مل، عدلت ا للج همة املعدةل ل41مق ّ ّ وأولكت ا ُ  العملفرقة مل

XML4IPسادس من ا شأن املرفقني اخلامس وا مل من أجل إعداد اقرتاح  ل نة، وضامامتعمتدهل ST.96عيار ب ن إجراء للج ا
يار  ثات الالزمة عىل ا تحد ملعاملراجعات وا ي  ).CWS/2/14 ث من الويقة24 إىل 20انظر الفقرات من  (ST.96ل

همة رمق وألداء  .2 شت فرقة العمل 41ملا تداها اإللكرتوينXML4IPق، ان سائل من خالل  ن اقرتاحات و ضامن ول. مم
سوية ا ية أكرب يف  ملفعا ت يا، فضال عن مؤمترات عرب امتعني سائل العالقة عقدت فرقة العمل اجل بريا بأسرتا يف واك ليني يف  ن ن جفعل

تايل. اإلنرتنت بو اإللكرتوين عىل الرابط ا تاحة عىل موقع الو لوتقارير الاجامتعات  ي : م
htm.dbackgroun/ip4mlx/taskforce/en/cws/int.wipo.www://http. 
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سادس  لإعداد املرفقني اخلامس وا

سادس XML4IPاعزتمت فرقة العمل  .3 شأن املرفقني اخلامس وا نة، اقرتاحني  ثة  ثا ل أن تقدم، يف ادلورة ا ب للج ل ل
سخة يستندان إىل  يار 1.0لنا نةST.96للمع من خمطط لغة الرتمزي املوسعة  ية  ثا تمدت يف ادلورة ا للج، اليت ا ن ل ّري أن غ. ُع

برية  يريات  شأن مراجعة خمطط لغة الرتمزي املوسعة واحامتل إدخال  شات اجلارية  نا نظر إىل ا كفرقة العمل وافقت، اب تغ ب ق مل ل
سخة  ية من اخملطط بدال من ا تا سخة ا نادا إىل ا نيه، عىل إعداد املرفقني ا ل ل ن لعل ل تكامل املرفقني . 1.0ست متد ا يه  سـوناء  عل سـيعب

تقدم احملر توافرة يف املاكتب األعضاء يف فرقة العمل ويف لعىل مدى ا ملز يف مراجعة خمطط لغة الرتمزي املوسعة، وعىل املوارد ا
تب ادلويل  .ملكا

 املرفق اخلامس

يار  .4 يذ قواعد ، ST.96ملعالغرض من املرفق اخلامس من ا تصممي خمططات اإلرشاد الالزمهو توفري ، إرشاداتهولتنفا ل 
ي يفST.96ار للمعلغة الرتمزي املوسعة  ّ بطريقة  ية مبكحاجة العمل اخلاصة  مع تتك يةمللكتب ا نا عا ثري لص ك ولو أنه ميكن، يف  ّ

يار  تخدام خمطط لغة الرتمزي املوسعة  للمعمن احلاالت، ا ية ويويص املرفق ". كام هو "ST.96سـ مللكاخلامس ماكتب ا
ية نا عا سب احلاجةلص تصممي خمطط لغة الرتمزي  ح  نادا ب نني، أي إىل أسلوبنيست ا توافقث ا . متصممي خمطط مطابق وخمطط 

ية ا ساعدة ماكتب ا لو يةمللكمل عنا سب احلاجة يف ملحقي املرفق اخلامس، ص تصممي  ية ا ثةل عىل  يذ ترد أ ح عىل ا ل معل م لتنف
ثةل عىل اخملططات  يار املطابقةمفامللحق ألف يورد أ ثةل عىل اخملططات ST.96للمع  توافقة مم، ويورد امللحق ابء أ ع ملا

 .ST.96 عيارملا

نة .5 للجوناء عىل طلب ا تالب بعة ا نة ا ل شارك أعضاء ا سـ بار ولللج ندا : أو مراجعة املرفق اخلامس/ختني يف ا يا و كأسرتا ل
ية تحدة األمر تحدة والوالايت ا ياابن والاحتاد الرويس واململكة ا يكوالصني وا مل مل شاركني . ل هامات األعضاء ا نادا إىل إ ملوا س ست

نةمتت مراجعة املرف ية  ثا نذ ادلورة ا للجق اخلامس مرتني  ن ل م ناقش أعضاء فرقة العمل . ّ سخة XML4IPيو يا، ا ن، حا  0.9لل
سخة. من املرفق اخلامس نوتعلق ا سخة مب 0.9 لت رشوع 1.0لنرشوع مراجعة خمطط لغة الرتمزي املوسعة، ا  .4مل ا

بريا، عرXML4IPويف الاجامتع آنف اذلكر اذلي عقدته فرقة العمل  .6 ية ن يف اك تحدة األمر تب الوالايت ا يكض  ملمك
تجارية  ية ا" شـاميترون"لغة منوذجا من ) USPTO(لللرباءات والعالمات ا لساعد ماكتب ا مللكي يةس عنا ها ص يت  خمطط عىل  تثب

يذي وفقا  يار واألعراف لقواعد للتنفا تصممي لغة الرتمزي املوسعة واحملددة يف املرفق األول من ا ملعاخلاصة   لغة وتعطي. ST.96ّب
تحذيرات والرسائل" شـاميترون" تجارية عىل مووافق . لاألخطاء وا ية للرباءات والعالمات ا تحدة األمر لتب الوالايت ا يكمل ك

ية ا يع ماكتب ا لإاتحهتا  يةمللكمجل عنا  .ص

سادس  لاملرفق ا

يار  .7 سادس  للمعالغرض من املرفق ا تحويل وإرشاداته، ST.96ل بادئ تولقواعد ا جهي، هو تقدمي قواعد و تحويل م للية 
يار حاالتبني  يهتا وفقا  لغة الرتمزي املوسعة حاالت وST.96للمع لغة الرتمزي املوسعة املطابقة  لاليت مت   ST.36لمعيار تثب

ية ملساعدة و. ST.86 أو ST.66 أو نا ية ا عماكتب ا لص يار عىلمللك ياانهتا املطابقة  للمع حتويل   ST.86 أو ST.66 أو ST.36ب
ياانت مطابقة  سادس ثالثة  ابلعكسوالعكس، ST.96للمعيار بإىل  تضمن املرفق ا ل،  توي : ملحقاتي حيامللحق ألف، اذلي 

نارص والصفات املمزيةعىل جداو يط ا لعل  توي عىل؛ختط تعدادحي وامللحق ابء، اذلي  يط قمي ا ل جداول   وامللحق جمي، ؛ختط
شفرات لغة صفحات األمناط املوسعة  ثةل  توي عىل أ لاذلي   .)XSLT(محي
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بار وبوناء عىل طلب  .8 يني يف ا تا تة ا نة ا نة شارك أعضاء ا تا ل ل سـ للج خللج سادس/ل ياابن : لأو مراجعة املرفق ا لالصني وا
تب األورويب للرباءات  ية وا تحدة األمر ملكوالاحتاد الرويس والوالايت ا يك ية و) EPO(مل سوق ادلا يق يف ا خلتب ا ل لتنسـ مك

)OHIM .( نة ية  ثا نذ ادلورة ا للجو ن ل ية التجوأجريت م تطوعة من ماكتب ا بل ماكتب  بارات من  مللكن من الا م ق خت
يةلا عنا يع أعضاء فرقة العمل ن من املراجعات الجوتوأجريت ، ص بل  مجمن  وتعكف فرقة العمل، وقت إعداد . XML4IPق

سخة  شة ا نا نهذه الويقة، عىل  ق لث سادس0.7م سخة . ل من املرفق ا نوتعلق ا رشوع مراجعة خمطط لغة الرت0.7لت مزي مب 
سخة  رشوع 1.0لناملوسعة، ا  .4مل ا

يار ملمراعاة و .9 ناسب بني ا ملعسائل ا شت فرقة العمل ST.86و ST.66و ST.36 واملعايري ST.96لت ، XML4IPق، ان
يط و يانة جداول ا ية  سؤو تحويل بني املعايري، و ثف، نطاق ا تخطشلك  ص ل م ل لب  شفرات لغة صفحات األمناط املوسعةمك

)XSLT) (شار إلهيا فامي تحويل" بعد مبصطلح ملا يع "). لأدوات ا مجلووافقت فرقة العمل عىل رضورة إجراء حتويل اكمل 
ية فقط منوذ نارص ا نارص احملددة يف املعايري بدال من ا جا ل لع ية . ّلع تحويل  يانة أدوات ا معلكام وافقت عىل أن تكون  ل يةص  سـأسا

بغي حتديث األدوات بعد مراجعة املعايري ينألنه  تحويل ووافق أعضاء . ّ تكامل أدوات ا لفرقة العمل أيضا عىل أن يكون ا سـ
يانهتا  مترةصو نجاح احملرز يف  جزءاملسـا تجزأ من ا ل ال  ية اST.96عيار ملاتنفيذ ي تواصل داخل ماكتب ا ل عىل حنو  مللك يةم عنا  ص

ياانت بني تكل املاكتب بوبادل ا تيض تكريس وقإىل  أشارتّغري أن فرقة العمل . لت سـيقأن ذكل العمل  شلك ّ بت وموارد 
نطوي عىل ذكل يف الوقت الراهن ها ال  يمتر، علام بأن فرقة العمل ال متكل ذكل الوقت وتكل املوارد وأن نطاق  تلكيف ّ ّ . مسـ

نة خبصوص ما ييل متس فرقة العمل إرشادات من ا يه  للجو  :تلعل

ية مواصةل  - شأن أ مهرأهيا  نختطيط ب نايئ الاجتاه  للعوتطوير أدوات إلجراء حتويل   ST.36ارص مضن املعايري ث
بغي مواصةل هذا العمل؛ST.96 وST.86و ST.66و  ين، وفامي إذا اكن 

تحويل، حتديد فرق - يط وتطوير أدوات ا تعني مواصةل  لوإذا اكن  ختط بغي أن ّي  العمل؛ذكل تؤدي ينة العمل اليت 

يانهتا بعد تطويرها - تحويل وتوىل  متكل أدوات ا هة اليت  صوحتديد ا ت ل سـ  .جل

سادس وافقت فرقة العمل .10 سخة األوىل من املرفق ا لغري أنه فامي خيص ا ن نظر إىل حمدودية الوقت XML4IP لّ ل، اب
ية يف واملوارد،  منوذ نارص ا تفاء بإدراج ا جعىل الا ل لع تحويالتتكل ك سخة بدال من إدراج اجملموعة الاكمةل من ا لا  .لن

يار ّأن إىل  XML4IP فرقة العمل أشارتوابإلضافة إىل ذكل  .11  ST.36 إىل جانب املعايري ST.96ملعوجود ا
تّ، وتطور لك من تكل املعايري، ST.86و ST.66و يف ؤدي إىل زايدة سـمن األمور اليت  تاك يدا وإىل رفع ا لاألمور  ل تعق

سخ تكل املعايري يط بني لك من مجموعات  برية إذا ما أبقي عىل ا ُبصورة  ن تخط تفاء. لك يه وافقت فرقة العمل عىل الا كو  عل
سخ املعايري  تحويل بني أحدث  ُبإجراء أدوات ا ن  .ST.86و ST.66و ST.36 وST.96ل

يار   ST.96ملعمراجعة ا

ثالث والرابع ثاين وا لاملرفقات ا  ل

سخة XML4IPواصلت فرقة العمل  .12 نذ اعامتد ا لن،  يار من 1.0م ثالث، ST.96 ملعا ل، العمل عىل مراجعة املرفق ا
يةملخمططات لغة الرتمزي املوسعة يف ا نا عية ا لص ثاين، لك يةل، فضال عن مراجعة املرفق ا نا ية ا ياانت ا عقاموس  لص ، واملرفق مللكب

ية للمخططاتالرابع،  ثالثلتقناملواصفات ا ل، املربطني ارباطا ويقا ابملرفق ا ث ت  .ت
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ية من خمطط لغة الرتمزي املوسعة .13 تا سخة ا لوفامي خيص ا ل بياانت لل، وافقت فرقة العمل عىل إضافة خمططات جديدة لن
ية  يوغرا فا تجاريةلببل لوياانت رش العالمات ا توى ف. نب ياجات العمل ومناذج ا شت فرقة العمل ا حملوعالوة عىل ذكل ان ت امي حق

ثل  نارص جديدة،  مخيص  يلبياانت الرباءااملعلومات اخلاصة بوضع "ع  بوضع اخلاصةعلومات امل"، و"لتسجت بعد اإليداع أو ا
تجارية بعببياانت  يللالعالمات ا  ".لتسجد اإليداع أو ا

تجارية أعضاء فرقة العمل كام انقش .14 ية للرباءات والعالمات ا تحدة األمر تب الوالايت ا لالاقرتاحات اليت قدهما  يكمل  مك
)USPTO ( ية عىل يريات  يلكخبصوص إدخال  نارص اخملططاتملفات خمططات لغة الرتمزي املوسعةهتغ نظمي  ع وإعادة  . ت

نادا إىل ما أبدي من  رشوع مراجعة، ستوا تب ادلويل،  تعاون مع ا تب، اب ميقات عىل الاقرتاحات أعد ذكل ا ملك لملك تعل
سخة رشوع 1.0 لنا بل أعضاء فرقة العمل وقت إعداد هذه الويقة4 ملا ته من  نا ث، جتري  قشـ شة . قم نا سفر  توقع أن  قومن ا ت ممل

ثالث و برية عىل املرفق ا يريات  لالاقرتاحات عن إدخال  ك ثاين والرابعاتفقعىل املرإدخال تعديالت تغ  .ل األول وا

ية  .15 سوق ادلا يق يف ا تب ا ناء عىل الاقرتاح اذلي قدمه  شت فرقة العمل أيضا،  خلوان ل سـ ب لتنق ن، إماكية )OHIM(مك
ثل  نارص العرض،  بدال  ما عت ترياد )ّمضخم (Bس ية ترمزي  لغة إشاراتسـ، اب نصوص ا با لغة الرتمزي أو ) HTML(لتشعل

نصوص ا لتشعاملوسعة  لل تفادة فعال من برامج حترير وعرض ) XHTML (بيةّ وحبث . HTML/XHTMLسـمن أجل الا
تجارية ية للرباءات والعالمات ا تحدة األمر لتب الوالايت ا يكمل يق إشارات )USPTO (مك ية  تطب، بصورة أمعق،  كيف

HTML/XHTML يار يف يف إشارات . ST.96 ملعا يوبني أنه من الرضوري  ّ تكت ّHTML/XHTMLناسب م ع لتت 
يكون من األمور املعقدة للغاية يف تكل اإلشارات  ية، وأن  نا ية ا ياجات العمل اخلاصة اب سـا ي ع لص تكت ّح وطوال تكل . مللك

تحداثّالامترين اعرتفت فرقة العمل بأنه جيري  ية سـا بكة العا بل احتاد ا ية واعدة من  مل  شـ لن ق ية )W3C(تق لتقن ومن شأن تكل ا
تخدام إشارات  يار يف HTML/XHTMLسـأن توفر حال إلعادة ا يةST.96 ملعا يود  تقن دون مواهجة  يه خلصت . ق علوناء  ب

يار  ية  نارص العرض احلا تخدام  بغي ا للمعفرقة العمل إىل أنه  ل ع سـ بل ST.96ينّ ية من  تحداث تكل ا تمكل ا ق حىت  ن سـ لتقسـ ُ ي
تخدم عىل نطاق واسع يف  ية و بكة العا سـاحتاد ا مل ُشـ ت ناعةل  .لصدوائر ا

تعلق مبراجعة .16 ثاين والرابع، يوفامي  تحداث ل املرفقني ا ثالث وا ثاين وا يق بني املرفقني ا تو تب ادلويل أدوات  سـأعد ا ل ل فلل ملك ّ
ثالث نادا إىل املرفق ا سادس ا لاملرفق ا بو اإللكرتوين عىل . ستل ية عىل موقع الو نا ية ا تاحة ملاكتب ا يوتكل األدوات  ع لص مللك م

تايل  .96ST/svn/int.wipo.3www://https: لالرابط ا

 )قواعد وأعراف تصممي لغة الرتمزي املوسعة(املرفق األول 

يريات عىل خمططات لغة الرتمزي املوسعةسعيا إىل دمع  .17 سخة لتغإدخال ا رشوع 1.0لن، ا ، وبلورة الاقرتاحات 4مل ا
ناقش فرقة العمل  يا، مراجعة للمرXML4IPتاألخرى،  . قواعد وأعراف تصممي لغة الرتمزي املوسعةفق األول، ل، حا

ية من خمطط لغة الرتمزي املوسعة تا سخة ا شة ا نا تمكل تكل املراجعة بعد الانهتاء من  لو ل ن ق لسـ م  .ستُ

 ناألشطة األخرى

ية بلغة الرتمزي املوسعة نظمي فرق العمل ا شة حول إعادة  ننا ت ملعق  م

يارين من لغة الرتمزي  .18 نظر إىل وجود  معاب ية، أي ل نا ية ا عاملوسعة للك نوع من أنواع ا لص ، ST.96-ST.36مللك
توايل، ST.96- ST.86، وST.96-ST.66 و ية، عىل ا نا تجارية والرسوم والامنذج ا لفامي خيص الرباءات والعالمات ا ع لص ل

شأن  بريا املذكور آنفا، اقرتاحا  تب ادلويل، يف اجامتع اك يهنام، قدم ا ناسب فامي  شلكة ا بو ن ت ملكم ب ية ل نظمي فرق العمل ا نإعادة  ملعت
متزي املوسعة مبعايري  يري تدفق العمل ملراجعة تكل املعايري) ST.96 وST.86و ST.66و ST.36(للغة ا  .تغو
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بلإىل  فرقة العمل وأشارت .19 هر يف ا هر أو ال  ناسب غري قامئة يف الوقت الراهن وقد  شلكة ا تقأن  تظ ملسـتظ ت لم كام . ّ
يد املعايري القدمية ّأنه قد يكون من اإىل  أشارت نظر يف إماكية  جتملصائب ا ن واحلد إىل أدىن ) ST.86و ST.66و ST.36(ل

نظمي الفرق العامةل بعاد احلاجة إىل إعادة  ناسب وا شالك ا هور  تتوى ممكن من احامتل  ت م تسـ سظ ل يه وافق أعضاء فرقة . م علو
نظمي ناك، يف الوقت الراهن، ما يدعو إىل إعادة  يس  تالعمل عىل أنه  ه ية بلغة الرتمزي املوسعةلّ  .ملعن فرق العمل ا

يةممارسات وخطة نا ية ا ع ماكتب ا لص  مللك

بو  .20 شاركة عروضا عن ممارساهتا فامي خيص معايري الو ية ا نا ية ا بريا املذكور آنفا قدمت ماكتب ا ييف اجامتع اك مل ع لص مللكن
يا املعلومات  نولو بادرات  جاخلاصة بلغة الرتمزي املوسعة وغري ذكل من  تك هورية كوراي . والاتصاالتم مجكام أبلغت وفود 

يار  يذ ا ية إىل  ية عن خطهتا الرا تحدة األمر ملعوالاحتاد الرويس والوالايت ا نفمل م أما . 2015 و2012 يف الفرتة بني ST.96تيك
يار  شاف ا تحدة فأفادت بأهنا بصدد ا ندا واململكة ا يا و ملعوفود أسرتا تك مل ك سـل ّST.96تخدامه يف أنظمة ياانت سـ لغرض ا لب ا

 .اخلاصة هبا

بة خدمة بو ملرا قالو يريات ي  لتغا

تب ادلويل  .21 تعاوية بني أعضاء فرقة العمل خدمةملكأطلق ا شطة ا تعزيز األ يريات  بة ا ن مرا ل ن ل لتغ ت وبادل XML4IPق
ية نا ية ا عممارسات ماكتب ا لص يع أعضاء فرقة العمل . مللك تاحة  مجلواخلدمة  تب من ماكتب XML4IPم تاحة ألي  مك و م

تايلملا بو اإللكرتوين عىل الرابط ا ية اليت تطلهبا، وذكل عرب موقع الو نا لية ا ي ع لص : لك
96ST/svn/int.wipo.3www://https . تعاون عىل وضع سري ا هم يف  لوأقر أعضاء فرقة العمل بأن تكل اخلدمة  تي ست س ّ ّ

يةتخمطط لغة الرتمزي املوسعة و نا ية ا توى ماكتب ا يذ عىل  عبادل املعلومات خبصوص ا لص مللكسـ منف يق . لت تب ا لتنسـواقرتح  مك
ية  سوق ادلا خليف ا نادا )OHIM(ل تجارية بىل جترته اخلاصة مع إست، ا بقة عىل العالمات ا للغة الرتمزي املوسعة ا ملط

)/org.xml-tm.www://http (ت شرتك سـا نفاذ ا يريات ألغراض ا بة ا بو ملرا ملعامل خدمة الو ل تغ لي نارص اإلضافات ق عإىل 
ية  .طنالو

بو مدعوة إىل  .22 ية مبعايري الو نة ا يإن ا ن ملعللج
 :ما ييل

تاجئ معل  )أ( فرقة بناإلحاطة علام 
، كام جاء  وتقرير قائد فرقة العملXML4IPالعمل 

 ثيف هذه الويقة،

نظر،  )ب( ، عىل وجه اخلصوصلوا
شات اليت أجرهتا فرقة العمل  يف نا قا ، XML4IPمل

يه   أعاله، 19 و18 و9يف الفقرات لكام أشري إ
بهتات اليتوتوفري اإلرشاد عىل  فرقة العمل، اطل 

نحو الوارد  .9 يف الفقرة لا

 ]ثهناية الويقة[


