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0Bومراجعة معيار الويبو  ،تقرير مرحلي عن إعداد املرفقني اخلامس والسادسST.96 

 أ�مانة ٕا�دادمن وثيقة 

1Bمقدمة 

املرفقات من و  ST.96معيار الويبو ، 2012، يف دورهتا الثانية اليت عقدت يف اللجنة املعنية مبعايري الويبو اعمتدت .1
واملرفق  (قوا�د التنفيذ وٕارشاداته)املرفقني ا�ٓخر�ن، ٔأي املرفق اخلامس مرشوعي والحظت اللجنة ٔأن أ�ول ٕاىل الرابع. 

هام كجزء دليك ميكن اع� التفصيلحيتا�ان ٕاىل مزيد من ما ٔأثناء ا�ورة، وال��ن قد)، ٕارشاداتهو التحويل قوا�د السادس (
 .ST.96من املعيار 

تقر�را عن التقدم احملرز يف ٕا�داد  XML4IP، رفعت فرقة معل 2013ويف ا�ورة الثالثة للجنة، واليت عقدت يف  .2
قني املتبقيني ميكن ٕا�دادهام �الستناد ٕاىل والحظت اللجنة ٔأن املرف. ST.96املرفقني اخلامس والسادس ومراجعة املعيار 

ومن مث فٕان . 1.0بدال من النس�ة احلالية  ST.96للمعيار  )XML(النس�ة الرمسية التالية من خمطط لغة الرتمزي املوسعة 
 ).CWS/3/5النس�ة التالية من خمطط لغة الرتمزي املوسعة (انظر الوثيقة  ٕامتاماملرفقني س�يعمتد �ىل �نهتاء من 

مناقشاهتا، من �الل منتداها  XML4IPيف ا�ورة الثالثة للجنة، واصلت فرقة معل  التقر�ر املر�يلومنذ ٔأن قُدم  .3
، يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، بغية تنفيذ املهمة إالسكندريةج��ني عقدا يف جنيف، يف سو�رسا، ويف واإاللكرتوين 

لتعمتدهام اللجنة املعنية مبعايري الويبو، والتأٔكد  ST.96س والسادس من املعيار ٕا�داد اقرتاح �شأٔن املرفقني اخلام: "41 رمق
 ".ST.96الويبو من ٕاجراء املراجعات والت�ديثات الالزمة �ىل معيار 
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2Bٕا�داد املرفقني اخلامس والسادس 

�ىل مراجعة مرشوعي املرفقني  XML4IPاتفقت فرقة معل ، ST.96بعد حتديث خمطط لغة الرتمزي املوسعة للمعيار  .4
راجعت فرقة العمل هذ�ن املرفقني مرات ويف هذا الصدد، اخلامس والسادس ٔ�هنام يعمتدان �ىل خمطط لغة الرتمزي املوسعة. 

املرشوع احلادي عرش للمرفق اخلامس واملرشوع الثامن للمرفق ٕ��داد ، يف وقت كتابة هذه الوثيقة، تقوم�ديدة، ويه 
 .خمطط لغة الرتمزي املوسعةمن  1.0لنس�ة ل  6املرشوع �ن �ستند فهيام ٕاىل السادس، ال�

من خمطط لغة الرتمزي املوسعة  2.0املرشو�ني ا�هنائيني للمرفقني س�يعدا استنادا ٕاىل النس�ة ٕاىل ٔأن  إالشارةوينبغي  .5
" نظرا 2.0"النس�ة  �عتبارهاالنس�ة الرمسية التالية من خمطط لغة الرتمزي املوسعة  تصدرٔأن فرقة العمل اتفقت �ىل ٔ�ن 

س�يعمتد �ىل مساهامت ٔأعضاء  2.0وينبغي مالحظة ٔأن ٕاصدار النس�ة ٕاىل التغيريات الكبرية يف خمطط لغة الرتمزي املوسعة. 
ٕاىل �د �بري �ىل املوارد املتا�ة يف ماكتب ٔأعضاء فرقة  و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، فٕان ٕاهناء املرفقني املذ�ور�ن س�يعمتدفرقة العمل. 

 من خمطط لغة الرتمزي املوسعة. 2.0العمل واملكتب ا�ويل، وكذ� التقدم يف ٕا�داد النس�ة 

وف� يتعلق ٕ��داد املرفق السادس، يقدر املكتب ا�ويل املسامهة الكرمية اليت قدمهتا الوال�ت املت�دة أ�مر�كية  .6
ووفقا ملا اتفق �ليه يف . ST.86و ST.66، وST.36و ST.96املعايري بني  ثنايئ �جتاهالتحويل  ٕا�داد ٔأدوات للمسا�دة يف

�رتيبات املسا�دة يف ٕا�داد أ�دوات (انظر  �س�تعرضا�ورة الثالثة للجنة، يود املكتب ا�ويل ٔأن يطلب من اللجنة ٔأن 
يف ٕا�داد لتشارك ويود املكتب ا�ويل ٔأيضا ٔأن يدعو ماكتب ومنظامت ٔأخرى ). CWS/3/14من الوثيقة  43الفقرة 

 أ�دوات املذ�ورة.

3B مراجعة معيار الويبوST.96 

6Bحتديث خمطط لغة الرتمزي املوسعة 

بت�ديث خمطط لغة الرتمزي املوسعة  XML4IPمنذ ٔأن قُدم أٓخر تقر�ر يف ا�ورة الثالثة للجنة، قامت فرقة معل  .7
ويف . ST.96و�دهتا املاكتب يف تنفيذ املعيار والتعامل مع قيود تقنية امرسات خمتلفة للماكتب للوفاء مبمرتني  ST.96للمعيار 

عنرصا من  1 936وا�ي يتأٔلف من ، 1.0لنس�ة ل  6املرشوع ٔأعضاء فرقة العمل  �س�تعرضوقت ٕا�داد هذا التقر�ر، 
 عنارص ا�طط.

 . وتتصل التغيريات الرئيس�ية مبا ييل:1.0لنس�ة ل  6املرشوع وقد ٔأضيفت �دة عنارص للمخطط ومت تعديلها يف  .8

 ؛جع الصور وا�فع والفقرات وأ�رقام يف ا�ال العامامر  •

الرباءات و�رش الرباءات وٕا�ادة �رش الرباءات يف  ومعامالتتصنيف الرباءات والبيا�ت الببليوغرافية و  •
 الرباءات؛ جمال

 يف جمال العالمات الت�ارية؛واخلدمات  وتصنيف السلعوالعالمات امجلاعية، فئات العالمات، و  •

 .ممييف جمال التص فئة زاوية الرؤية، وتصنيف لواكرنو •

قمي من اخلاصة احلروف يف �ذف �متثل  1.0لنس�ة ل  6اكن ٔأ�د التغيريات الكربى يف املرشوع و�ٕالضافة ٕاىل ذ�،  .9
قوا�د وقد تطلب هذا التغيري مراجعة املرفق أ�ول (ٔ�هنا تتسبب يف تعطيل أٔداة توليد الرموز تلقائيا يف نظام �افا. التعداد 

و�قشت فرقة العمل أٔيضا ما ٕاذا اكن ينبغي ٕاد�ال النس�ة اجلديدة من لغة الرتمزي املوسعة،  .ؤأعراف تصممي لغة الرتمزي املوسعة)
XML 1.1 ،يف املعيار ST.96 . وقد تقصت فرقة العمل مزا� وعيوب اس�ت�دامXML 1.1  بدال منXML 1.0 ،ؤأ�ريا .
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، ولكن مع مواص� رصد تطور �كنولوجيا لغة الرتمزي املوسعة ST.96يف املعيار  XML 1.0اتفقت فرقة العمل �ىل إالبقاء �ىل 
 يف الصنا�ة. XML 1.1وتطبيق 

7B�للمراجعة اناقرتا 

 9ٕاىل  7واملشار ٕا�هيا يف الفقرات من  ST.96يف سبيل دمع التغيريات املد�� �ىل خمطط لغة الرتمزي املوسعة للمعيار  .10
واملرفق أ�ول ينبغي ٔأن ختضع  ST.96�ىل ٔأن التوصيات الواردة يف منت نص املعيار  XML4IPٔأ�اله، اتفقت فرقة معل 

 لتنظر فهيام فرقة العمل وتوافق �لهيام:املراجعة التاليني  ويل اقرتا�و��، قدم املكتب ا�للمراجعة. 

 ؛ST.96: تعديل منت نص املعيار PFR ST.96/2013/001اقرتاح املراجعة  •

 .ST.96تعديل املرفق أ�ول يف املعيار : PFR ST.96/2013/002واقرتاح املراجعة  •

 التغيريات املقرت�ة ٔأساسا يف:، متثلت PFR ST.96/2013/001وف� يتعلق �قرتاح املراجعة  .11

ٕاىل الصناعية بيا�ت امللكية  قاموسو يف خمطط لغة الرتمزي املوسعة  مبسا�ة �مس نقل توصيات مفص� تتعلق •
 ؛ST.96املرفق أ�ول واملرفق الثاين �ىل التوايل من منت نص املعيار 

الرباءات لك من ٕاىل و�ئق ، )SVG(املو�ة القاب� للتحجمي  اتالرسوم وٕاضافة �سق صور �ديد، هو �سق •
 والتصاممي الصناعية.

 ، فٕانه هيدف ٕاىل تعديل:PFR ST.96/2013/002ٔأما ف� يتعلق �قرتاح املراجعة  .12

 ؛نظرا لقيود تقنيةالتعداد اخلاصة يف قمي احلروف  قوا�د تقييد •

 خمطط لغة الرتمزي املوسعة؛ عنارصيف ا��ات  بنية�مع التغيريات املد�� �ىل مسا�ة �مس  وٕا�الن •

 .وقوا�د اس�ت�داث طرائق �ديدة لت�ديد املرجع •

 اجلو� الثانية من املناقشات �شأٔن اقرتا� املراجعة. XML4IPويف وقت كتابة هذه الوثيقة، جيري ٔأعضاء فرقة معل  .13

4B الويبو  مبعيارف� يتعلق ٔأ�شطة املاكتبST.96 

، رفع ممثلون للماكتب واملنظامت التالية تقار�ر عن 2013ا�ي عقد يف نومفرب  XML4IPٔأثناء اج�ع فرقة معل  .14
املت�دة والوال�ت : ٔأسرتاليا، ومجهورية �ور�، و�حتاد الرويس، واململكة املت�دة، ST.96أ��شطة املتعلقة �ملعيار 

 ، واملكتب ا�ويل (نظام مدريد).والتصاممي)العالمات الت�ارية السوق ا�ا�لية (مكتب التنس�يق يف أ�مر�كية، و 

يف جمال  ST.96يف النظامني ا�ا�يل واخلار� وتطبيق املعيار  ST.96خطته الس�ت�دام املعيار وقدم وفد ٔأسرتاليا  .15
املتعلقة ببيا�ت النرش تطو�ر وخطته . وقدم وفد مجهورية �ور� عرضا عن ٔأ�شطته املتعلقة �ل 2014التصاممي الصناعية يف 

، وكذ� ٔأ�شطة التطو�ر اجلارية ST.96وقدم وفد �حتاد الرويس خطته لتطبيق املعيار . ST.96املعيار اليت �س�ت�دم 
وذ�ر وفد اململكة املت�دة ٔأن مكتبه . 2014يف  ST.96�يه، ؤأ�لن ٔأن مكتبه سيبدٔأ تطو�ر النرش الرمسي �س�ت�دام املعيار 

ورفع وفد الوال�ت والعالمات الت�ارية.  التصاممئأوال مث يوسع نطاقه ليشمل  ٔأعامل الرباءاتيف  ST.96بق املعيار س�يط 
ورشح يف ٔأعامل الرباءات والعالمات الت�ارية.  ST.96املت�دة أ�مر�كية تقر�را عن التقدم ا�ي ٔأحرزه يف تطبيق املعيار 

رمس خمططات وفد مكتب التنس�يق يف السوق ا�ا�لية (العالمات الت�ارية والتصاممي) �وده واخلدمات اليت يقد�ا بغية 
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ST.96 وST.66 . وذ�ر وفد نظام مدريد ٔأنه مل �س�ت�دم املعيارST.96  لتلقيحىت ا�ٓن، ولكنه س�يكون مس�تعدا 
 .ST.96بنسق ه ئاالتصاالت املتعلقة ببيا�ت نظام مدريد من ٔأعضا

5Bخطة العمل 

واستنادا ٕاىل  .2014من خمطط لغة الرتمزي املوسعة يف  2.0تطو�ر النس�ة  الس�تكامل XML4IPختطط فرقة معل  .16
 فرقة العمل ٕا�داد املرفقني اخلامس والسادس.س�تمكل النس�ة اجلديدة، 

من خمطط لغة الرتمزي املوسعة وٕا�داد املرشو�ني ا�هنائيني القرتا� املرفقني اخلامس  2.0ويف سبيل مناقشة النس�ة  .17
. وقد عرض مكتب اململكة املت�دة 2014لتنظمي اج�عها يف الربع الرابع من  XML4IPوالسادس، ختطط فرقة معل 

 للملكية الفكرية ٔأن �س�تضيف �ج�ع يف لندن.

 ٕان اللجنة مدعوة ٕاىل: .18

ة �لام بنتاجئ معل فرقة معل إال�اط (ٔأ)
XML4IP  فرقة العمل، كام  �ىل رشفامل وتقر�ر

 هو موحض يف هذه الوثيقة؛

�رتيبات املسا�دة يف  اس�تعراضو  (ب)
ٕا�داد املرفق السادس، كام هو مشار ٕاليه يف 

 ٔأ�اله؛ 6الفقرة 

وإال�اطة �لام خبطة معل فرقة  (ج)
 16املشار ٕا�هيا يف الفقرتني  XML4IPمعل 

 ٔأ�اله. 17و

 

 ]هناية الوثيقة[
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