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( للمصنفات اليتيمة XMLاملوسعة ) زليشمل خمطط لغة الرتمي ST.96توسيع معيار الويبو 
 واملؤشرات اجلغرافية

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 مقدمة

ىل ادلورة الرابعة للجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة املعايري( املعقودة يف قدم مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية  .1 اإ
 (.CWS/4/3 قة)انظر الوثياليتمية  مصنفاتل ل املؤلف  حق ليشمل ST.96 الويبو معياراقرتاحا بشأأن توس يع  2014 مايو

نشاء هممة جديدة الاقرتاح، انقشتوعىل أأساس  .2 عداد قاموس بياانت وخمططات لغة الرتمزي تمتثّل يف اإ  جلنة املعايري اإ
ادلاعي  الاقرتاحأأيدت  دوفو عدة أأن مع . و  ST.96 ( لإدراج حق املؤلف للمصنفات اليتمية يف معيار الويبو XML) املوسعة

نشاء ىل اإ نشاءعىل  توافقومل  يهحتفظات عل بعض الوفود أأبدت  املهمة اجلديدة، اإ  أأثناء دورة جلنة املعايرياملهمة اجلديدة  تكل اإ
 .(WO/GA/46/7 من الوثيقة 30و 29وبناء عليه، مل تُس تمكل املناقشات. )انظر الفقرتني ادلورة الرابعة. 

، ابملناقشات اليت أأجرهتا حول هذا املوضوع 2016 دورهتا الرابعة اجملمتعة جمددا يف مارس ذكّرت جلنة املعايري، يفو  .3
وفد هامتم ، وابCWS/4/3 يف الوثيقة بصيغته الواردةقرتاح أأييد وفد كندا لالايري علام بتاملعيف دورهتا الرابعة. وأأحاطت جلنة 

 أأنواعا أأخرى من امللكية الفكرية، مبا يف ذكل املؤرشات اجلغرافية. ليشمل ST.96 الويبو معيارتوس يع الاحتاد الرويس ب 
وتركه عىل  دداة يف ادلورة الرابعة اجملمتعة جمواقرتح وفد اململكة املتحدة، بصفته راعي الاقرتاح، عدم فتح هذا البند للمناقش

ووافقت جلنة املعايري عىل ترك هذا البند عىل جدول . 2017 يف عام املزمع عقدها املعايري جدول أأعامل ادلورة املقبةل للجنة
ىل  24انظر الفقرات من ) أأعامل دورهتا املقبةل  .(CWS/4Bis/16 الوثيقةمن  28اإ
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 اليتمية صنفاتمل ا ليشمل ST.96 الويبو معياربشأأن توس يع  اقرتاح

ىل الأمانة ملتحدة للملكية الفكرية م مكتب اململكة ا، قد2017 مارس 29يف  .4 توس يع بشأأن اقرتاحا معدل اإ
 للمصنفات اليتمية )انظر املرفق الأول من هذه الوثيقة(. ( XML) لغة الرتمزي املوسعة ملليش ST.96 الويبو معيار

 املؤرشات اجلغرافية ليشمل ST.96 الويبو معياربشأأن توس يع  اقرتاح

ىل الأمانة رساةل ت (Rospatent، أأرسلت ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية )2016ديسمرب  2يف  .5 توس يع قرتح فهيا اإ
 ؤرشات اجلغرافية )انظر املرفق الثاين من هذه الوثيقة(.للم ( XML) لغة الرتمزي املوسعة ملليش ST.96 الويبو معيار

 XML4IP املقرتحة اجلديدة لفرقة معلاملهمة 

ذا  .6  التطونرأأنشطة  أأن تتوىل XML4IP فرقة معللينبغي  عىل الاقرتاحني املذوورنن أأعاله، س  وافقت جلنة املعايرياإ
ىل  ،وعليهدخل مضن مسؤولياهتا. ت ST.96 الويبو معيارلأن مراجعة ذات الصةل  س ناد املهمة اجلديدة التالية اإ فرقة يُقرتح اإ

للمصنفات اليتمية واملؤرشات  (XML) لغة الرتمزي املوسعة خمططعنارص تطونر "لأغراض مراجعة ذكل املعيار: العمل 
 اجلغرافية".

خرباهئم يف  ترش يحىل اإ  يدعو فيه أأعااء جلنة املعايري صدر املكتب ادلويل تعمامي، س يُ املوافقة عىل الاقرتاحنيوبعد  .7
 .XML4IP فرقة معلتشكيل ل ؤرشات اجلغرافية املصنفات اليتمية وامل جمايل

ا تقرنر ، 2018 يف دورهتا القادمة املزمع عقدها يف عام، أأن تقدم لها XML4IP فرقة معلجلنة املعايري من وتلمتس  .8
 يف هذا اخلصوص. ا حول التطورات اجلديدةمرحلي
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ن  .9 ىل ما ييل:اإ  جلنة املعايري مدعوة اإ

 النظر يف الاقرتاح امُلقدم من )أأ(
ليه يف الفقرة  4 اململكة املتحدة واملشار اإ

 من هذه الوثيقة؛

والنظر يف الاقرتاح امُلقدم من  )ب(
ليه يف   5 الفقرةالاحتاد الرويس واملشار اإ

 من هذه الوثيقة؛

واإذا حظي الاقرتاح )الاقرتاحان(  )ج(
س ناد املهمة  املذوور أأعاله ابملوافقة، اإ

ىل   XML4IP فرقة معلاجلديدة اإ
عوة املكتب ادلويل د لامتس منوالا
ىل ترش يح خرباء يف ء أأعاا جلنة املعايري اإ

املؤرشات جمايل املصنفات اليتمية و 
، كام هو فرقة العملتشكيل اجلغرافية ل 

ليه يف الفقرة  ؛6 مشار اإ

 فرقة معلمن  والالامتس )د(
XML4IP  تقدمي تقرنر مرحيل حول

ىل ادلورة القادة لل  جنة املهمة اجلديدة اإ
 املعايري.

]ييل ذكل املرفقان[
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 الأول املرفق
 

 ( للمصنفات اليتميةXMLليشمل خمطط لغة الرتمزي املوسعة ) ST.96 توس يع معيار الويبواقرتاح بشأأن 

عداد مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية  وثيقة من اإ

 2014 يف مايومبعايري الويبو )جلنة املعايري(،  دة للملكية الفكرية عىل اللجنة املعنيةاقرتح مكتب اململكة املتح
مل املصنفات اليتمية ليش ST.96 معيار الويبولزوم توس يع معيار تبادل البياانت املعروف ابمس ، (CWS/4/3 )الوثيقة

 لتصاممي.حقوق امللكية الفكرية الأخرى املتصةل ابلرباءات والعالمات التجارية وا ابلإضافة اإىل

لرتخيص املصنفات اليتمية مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية اذلي وضعه طط اخمل هو ST.96عيار امل توس يع ادلافع وراء و 
 اس تحدثة املتحدة فقط. ولهذا الغرض، ( بغرض متكني نسخ تكل املصنفات لس تخداهما يف اململك)اليت ل يُعرف أأحصاهبا

جراًء  لكرتونيا مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية اإ متل عىل مصنفات يتمية حمّددة وقاعدة بياانت عامة تش  لتقدمي الطلبات اإ
 كتب عىل ترخيصها.مل يتحقّق املكتب املذوور مهنا بعد ومصنفات يتمية أأخرى وافق امل 

دارة نظام الاحتاد الأورويب اخلاص ابملصنفات اليتمية ويتوىل أأياا مسك مكتب الاويتوىل  حتاد الأورويب للملكية الفكرية اإ
طار توجيه الاحتاد الأورويب السجالت اخلاصة ابملصنفات اليتمي ة ادحمّددة داخل الاحتاد الأورويب واليت رجري اس تخداهما يف اإ

نالأو  بشأأن املصنفات اليتمية. ويف حني يوجد اختالف بني خمطط اململكة املتحدة وخمطط الاحتاد  مثة تطابقا رويب، فاإ
 يش متالن علهيا بشأأن املصنف اليتمي، ومن حيث أأحصاب جوهراي من حيث سامت النظامني واملعلومات الأساس ية اليت

 احلقوق والأحباث ادلقيقة وغري ذكل.

، ( XML) املوسعةاذلي يس تخدم لغة الرتمزي  ST.96 معيار الويبونرى مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية أأن  ،وابلتايل
للتسمية والتبادل ادلاخيل/اخلاريج للبياانت املتعلقة ابلرباءات والعالمات التجارية مكعيار  املذوور واذلي يس تعمهل املكتب

 اليتمية. ون متاحا لالس تخدام مع البياانت املتصةل ابملصنفاتوالتصاممي املُسجةل، ينبغي أأن نك

لزايم عىل تسجيل حق املؤلف  ضفاء أأي طابع اإ ىل أأن مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ل يقرتح هنا اإ وجتدر الإشارة اإ
 يدعو يف اقرتاحه اإىلمية؛ بل تفاقية برن، ول يطلب من البادان الأخرى وضع خمططات للمصنفات اليت كون خمالفا لمما ن

 تيسري املعايري التقنية املتوافقة مع بعاها البعض.

ليشمل املصنفات اليتمية. وقد أأعّد املكتب  ST.96عيار امل توس يع وبناء عليه، يوّد مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية 
فرقة خرباء جلنة املعايري، أأي  مجموعةناقشه لت  ST.96 استنادا اإىل املعيار( XMLلغة الرتمزي املوسعة )ذوور مرشوع خمطط امل

 ، يف حال وافقت جلنة املعايري عىل هذا الاقرتاح )انظر مرفق هذا الاقرتاح(.XML4IP معل

 ]ييل ذكل مرفق الاقرتاح[
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 مرفق �قرتاح

 )مرشوع خمطط املصنفات اليتميةللمصنفات اليتمية () XMLلغة الرتمزي املوسعة ( مرشوع خمطط –امللحق أٔلف 

 للمصنفات اليتمية) XMLخمطط لغة الرتمزي املوسعة (ملرشوع  الرمس البياين –امللحق �ء 

 

 [ييل ذ� املرفق الثاين]

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/ar/cws_5/cws_5_4-appendix1.zip
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 الثاين املرفق
 
 

 الس�يد يون،ٕاىل 

 حتية طيبة وبعد،

ث ، جتدون طيا �قرتاح احملد� 2016 سبمترب 30املُرس� ٕاليمك بتارخي  N10-1-9-614تبا�ا للرسا� السابقة رمق 
 .ST.96 الويبو معيارلالحتاد الرويس �شأٔن تعديل 

 ؤأتطلّع ٕاىل ز�دة تعز�ز تعاوننا.

 تقبّلوا مين فائق التقد�ر،

 يتسني [توقيع]�فيل سب 

 مد�ر ٕادارة التعاون ا�ويل

 مرفق.
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 ST.96 الويبو معيارتعديل اقرتاح 

عداد وثيقة   (Rospatentللملكية الفكرية )ادلائرة الاحتادية من اإ

 أأساس ية والامتسمعلومات 

بتسجيل تسميات املنشأأ يف  (Rospatent، تقوم الإدارة الاحتادية للملكية الفكرية )الساري الرويس طبقا للترشيع .1
 السجل الوطين.

ها حتديد تسميات املنشأأ ابعتبار هناك حاجة اإىل دلى التبادل الإلكرتوين للمعلومات مع الويبو بناء عىل نظام مدريد، و. 2
 تحاري لختاذ قرارات بشأأن الرفض املؤقت.تسجيالت تطرح صعوابت عند ال 

 لوصف مؤرشات جغرافية من قبيل تسميات املنشأأ. XMLنسق ب ُمصممة أأية معايري للويبو وجد، حاليا، ت. ول 3

 ليشمل املؤرشات اجلغرافية. ST.96 الويبو معيارتوس يع نطاق  (Rospatentة الفكرية )وتقرتح ادلائرة الاحتادية للملكي. 4

 ST.96 املطروحة مع معيار الويبو احلايلاملشالكت 

التجارية العالمات  –الفكرية سوى ثالثة أأنواع من حقوق امللكية  ST.96 يف الوقت احلايل، ل يصف املعيار. 1
الساري، فاال عن ترشيعات البادان الأخرى، هناك  الرويس للترشيعوطبقا /مناذج املنفعة والتصاممي الصناعية. ابلرباءاتو

أأساس ية ل تشملها معايري املؤرشات والعالمات سامت تكل تطابق بني املؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية، ولكن دلى 
ويدفع ذكل اإىل رضورة اس تخدام . ST.96 عيارمل اس امي  لعىل العالمات التجارية،  XMLنسق ب الويبو املطبقة حاليا 

 ت املرتبطة ابملؤرشات اجلغرافية.لأغراض معاجلة البياان ST.96 عيارامل مع  متوافقةتنفيذ خمططات 

طار 2 املشاروون يف املناقشة املتطلبات ل حل  و . XML4IP فرقة معل. وأأجريت مناقشة أأولية حول هذه املسأأةل يف اإ
ِّّقت مناقشة هذه املسأأةل.ذات الصةل، ولكن  XML لإعداد خمططاتوصاغوا اقرتاحات   عُل

دخالها عىل املعيارالتغيريات   املقرتح اإ

الاقرتاحات التالية يك تنظر فهيا جلنة املعايري وتوافق علهيا:  (Rospatentادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية )تقدم 
دراج املؤرشات اجلغرافية يف و  )ابء(؛ليشمل املؤرشات اجلغرافية ST.96 الويبو معيارطاق توس يع ن )أألف( قاموس بياانت اإ
لغة الرتمزي  خمططوحتديد العنارص ذات الصةل من  ؛ )جمي(ST.96 الويبوملعيار  ( XML) لغة الرتمزي املوسعة وخمطط

 .(XMLاملوسعة )

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[
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