
A 

 

CWS/8/13 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020 نومفرب 13 التارخي:

 املعنية مبعايري الويبواللجنة 

 الثامنةالدورة 
 2020 ديسمرب 4اإىل  نومفرب 30جنيف، من 

 املعلومات للمعايريتقرير فرقة العمل املعنية ابسرتاتيجية تكنولوجيا 

عدادوثيقة   فرقة العمل املعنية ابسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات للمعايري املرشف عىل من اإ

 معلومات أأساس ية

، علامً 2019أأحاطت اللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة املعايري(، خالل دورهتا السادسة املنعقدة يف أأكتوبر  .1

الاجامتع املنعقد بشأأن اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات واذلاكء الاصطناعي، اذلي دعا ابلتوصيات الأربعني اليت أأعدت يف 

ليه امل  دارة تكنولوجيا املعلومات والأعامل يف سبيل حتقيق اإ كتب ادلويل من أأجل تبادل وهجات النظر والتجارب يف جمال اإ

دارة فعاةل ملاكتب امللكية الفكرية. ونظرت جلنة املعايري يف حتليل  التوصيات الأربعني اذلي أأعدته الأمانة العامة ويف مدى اإ

 (. CWS/6/34من الوثيقة  19و 18. )انظر الفقرتني CWS/6/3مرفق الوثيقة أأمهية تكل التوصيات لأنشطهتا املبينة يف 

عداد خريطة طريق مقرتحة لتطوير "من أأجل  58، يف دورهتا السادسة، املهمة اجلديدة رمق وأأنشأأت جلنة املعايري .2 اإ

نتاج البياانت وتبادلها  معايري الويبو وتعزيزها يف املس تقبل، مبا يف ذكل التوصيات املتعلقة ابلس ياسات، يف ضوء زايدة فعالية اإ

 طراف املعنية، مع مراعاة الأنشطة التالية:الفكرية وغريها من الأ  امللكيةواس تخداهما من قبل ماكتب 

لهيا يف مرفق الوثيقة  1اس تعراض التوصيات الواردة يف اجملموعة  - ، ابلتعاون مع فرق معل CWS/6/3املشار اإ

 جلنة املعايري املعنية الأخرى؛

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=415579
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لهيا يف مرفق الوثيقة  3واجملموعة  2واس تعراض التوصيات الواردة يف اجملموعة  -  ؛CWS/6/3املشار اإ

 وتصنيف التوصيات حبسب الأولوية واقرتاح جدول زمين لتنفيذها؛ -

دارة امللكية الفكرية وبياانهتا يف ضوء املواءمة والتعاون -  ."واس تكشاف أأثر التكنولوجيات اجلديدة عىل اإ

لهيا فامي فرقة العمل املعنية ابسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات للمعايريجلنة املعايري وأأنشأأت  .3 ييل بـ "فرقة العمل  )املشار اإ

، وعّينت املكتب ادلويل مرشفًا عىل 58املهمة رمق املعنية ابسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات" أأو "فرقة العمل"( للعمل عىل 

ىل تسمية مدير فرقة العمل.  وطلبت جلنة املعايري من املكتب ادلويل أأن يصدر تعماميً يدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية اإ

امل و/أأو مسؤول )مسؤولني( عن س ياسات تكنولوجيا املعلومات لتشكيل فرفة العمل اجلديدة، وليكونوا )مدراء( أأع

ىل  17متطوعني يشاركون املكتب ادلويل يف اإرشافه عىل فرقة العمل. )انظر الفقرات من   (.CWS/6/34من الوثيقة  24اإ

 58جيا املعلومات أأن تقدم تقريرًا عن تقدم املهمة رمق ولو وطلبت جلنة املعايري من فرقة العمل املعنية ابسرتاتيجية تكن .4

بنود العمل املتعلقة ابلتوصيات الأربعني الواردة يف مرفق الوثيقة  يفلأولوايت ترتيبًا ليف دورهتا السابعة، يتضمن 

CWS/6/3  انظر الفقرة(من الوثيقة  27CWS/6/34 وأأحاطت جلنة املعايري، يف دورهتا السابعة، علامً مب .) حتوى تقرير

مرشفًا عىل فرقة العمل، واذلي حيتوي عىل اقرتاح قّدمه عدد من أأعضاء فرقة العمل  التقدم اذلي قدمه املكتب ادلويل بصفته

دارة  ST.37لفات الإدارة للعالمات التجارية والتصاممي الصناعية، مثل معيار الويبو ملبتطوير معايري جديدة  بشأأن ملف اإ

. وأأحاطت جلنة املعايري علامً بأأن فرقة 1DOCXالعمل أأيضًا الأولوية ملوضوع تطوير أأداة حتويل نسق الرباءات. وأأعطت فرقة 

عادة ختصيص التوصيات العمل وافقت عىل  ىل اجملموعة  1من اجملموعة  35و 33و 20اإ فامي  املهاماملعايري أأو  وعُّدلت أأيضاً . 2اإ

 مراجعة جدولوترد هذه التعديالت يف . 35، و33، و22، و15، و13، و11، و10، و9، و5، و4 يتعلق ابلتوصيات

جلنة املعايري بأأن فرقة العمل س تعّد خريطة  وُأبلغت"التوصيات الأربعون وأأنشطة جلنة املعايري" املبني يف مرفق هذه الوثيقة. 

 (.CWS/7/29من الوثيقة  20و 19طريق للنظر فهيا يف ادلورة الثامنة للجنة املعايري )انظر الفقرتني 

 تقرير عن الأنشطة

فرقة العمل املعنية ابسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات خشصيًا خالل فرتة انعقاد ادلورة السابعة للجنة املعايري اجمتعت  .5

وانقشت فرقة العمل، خالل الاجامتع املنعقد عىل الإنرتنت يف . 2020وعىل الإنرتنت يف يوليو  2019يف جنيف يف يوليو 

وتبادلت خربات املاكتب يف جتاوز الاضطراابت اليت س ببهتا جاحئة  DOCXنسق  تطوير أأداة حتويل ، مسأأةل2020و يولي

عادة تصممي مناذج الأعامل ومعليات تدفق العمل القامئة حالياً " 6تعلق ابلتوصية العاملية فامي ي  19-كوفيد عىل معامالت ورقية  اإ

ىل معامالت رمقية  لبياانت امللكية الفكرية، ابلتعاون مع ممثيل قطاع الأعامل وتكنولوجيا وحتديهثا وحتسيهنا جبعلها تستند اإ

 ."املعلومات والتصالت واملمثلني القانونيني يف مجيع املراحل

                                         
، Apple Pages، أأو OpenOffice Writer، أأو Microsoft Wordعىل غرار  Wordهو وثيقة تنتجها تطبيقات معاجلة  DOCXملف من نسق  1

 املصمم لتيسري اإاتحة حمتوى الواثئق.   Open XMLويه تتبع نسق 
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س بعة ماكتب.  هل وفامي يتعلق برتتيب الأولوايت، أأجرت فرقة العمل اس تقصاًء شارك فيه أأعضاء ماكتهبا واس تجابت .6

، عىل النحو املبني يف اجلدول الوارد يف مرفق هذه 1للمجموعة  صيات التالية اخملصصةلتو الأولوية ل ووفقًا للنتاجئ، أأعطيت 

 الوثيقة:

تبادل املعلومات بشأأن تكنولوجيات البحث الناش ئة، ل س امي البحث يف الصور، وأأدوات التصنيف وأأدوات  -

 (؛9)التوصية  اللغة

ىل تحويل ل أأداة برجمية موحدة ل و  -  (؛4و 18)التوصيتان  DOCXأأداة حتويل نسق  ، مثلXMLنسق اإ

عادة التصممي والتحول الرمقي )التوصية و  -  (؛6اإ

ىل املكتب ادلويل )التوصية و  - دارهتا أأو معلوماهتا اإ  (؛23تقدمي ماكتب امللكية الفكرية ملف اإ

نظمة اليت تيرس التطبيق الربجميةخدمات الإنرتنت من خالل واهجات و  - ، مبا يف ذكل قابلية التشغيل البيين للأ

 (؛39)التوصية  رها هجات أأخرى تقدم خدمات احللولالأنظمة اليت تطو 

ع للملكية الفكرية منوذج جترييبتطوير و  - ماكانت اس تخدام لسجل موزَّ  الكتل، سالسلتكنولوجيات ، وحبث اإ

تسجيل امللكية الفكرية وبياانت الأولوية، وحبث الإماكانت القانونية والتقنية لتحديد أأرس الرباءات ل مبا يف ذكل 

 (؛15و 12)التوصيتان 

نشاء ، و ليةحبث أأساليب حمس نة لإدماج الأنظمة املركزية مع الأنظمة ادلو و  - خدمة مركزية بواهجات برجمة منوذج اإ

بني ماكتب امللكية الفكرية والأنظمة  هاوتبادل انت بياال تطبيقات مفتوحة وموحدة، من أأجل تعممي 

قلميية/ادلولية للملكية الفكرية  (.38)التوصية  الإ

 DOCX، أأحاطت فرقة العمل علامً بأأنه س يكون لعامتد أأداة حتويل نسق DOCXوفامي يتعلق بتحويل نسق  .7

. وأأحاطت فرقة العمل 18تبعات يف جمال تكنولوجيا املعلومات ويف جمال الس ياسات عىل السواء، كام هو مبني يف التوصية 

اخلاصة هبا، وأأن العديد من ماكتب  DOCXعلامً أأيضًا بأأن خمتلف املاكتب تطور/تس تخدم ابلفعل أأدوات حتويل نسق 

ىل أأن العديد  DOCXحتويل موحدة لنسق ر أأداة امللكية الفكرية اقرتحت/أأيدت فكرة تطوي ملاكتب امللكية الفكرية. ونظرًا اإ

جراء مقارنة للأدوات املوجودة، وأأكدت مثانية  من املاكتب تس تخدم ابلفعل أأدواهتا اخلاصة، وافق أأعضاء فرقة العمل عىل اإ

  جديدة لتسهيل ذكل النقاش. وأأنشأأ املكتب ادلويل مؤخرًا صفحة وييكماكتب عىل مشاركهتا الفاعةل يف تكل الأنشطة. 

رشط أأل تؤثر هذه  DOCXووافقت فرقة العمل عىل مناقشة مواصفات تقنية موحدة لأدوات حتويل نسق  .8

لميض قدمًا يف طريق اعامتد مواصفات موحدة لأداة حتويل وكخطوة أأوىل ل. للماكتب تأأثريًا كبريًا عىل النظم القامئة املواصفات

 ، سيناقش أأعضاء فرقة العمل التحدايت اليت يواهجوهنا يف اس تخدام أأدواهتم اخلاصة. DOCXنسق 

ن جلنة املعايري مدعوة لس تعراض اجلدول احملدث والتعليق عليه، ولس امي مس توى الأولوية اذلي يرد يف مرفق هذه  .9 اإ

 الوثيقة.
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 خطة العمل

، 19-الثامنة للجنة املعايري. ولكن بسبب جاحئة كوفيد خططت فرقة العمل لإعداد خريطة طريق للنظر فهيا يف ادلورة .10

ىل نتيجة نشاط الاس تعراض والاس تقصاء بشأأن  مل تبدأأ فرقة العمل مبناقشة جوهرية بشأأن موضوع خريطة الطريق. ونظرًا اإ

عداد مرشوع خريطة طريق اسرتاتيجية للنظر فهيا يف ادلورة ا لتاسعة للجنة أأولوية التوصيات الأربعني، تنوي فرقة العمل اإ

 املعايري.

وختطط فرقة العمل أأيضًا لإعداد اقرتاح لقامئة مراجعة من التوصيات تراعي أأمهية التوصيات الأربعني لأنشطة جلنة  .11

معل أأخرى اتبعة للجنة املعايري، حىت تنظر جلنة املعايري فهيا؛ وختطط كذكل  واملس تقبلية، ابلتعاون مع فرقاملعايري احلالية 

دارة امللكية الفكرية وبياانتلبحث تأأثري   امللكية الفكرية جلهة املواءمة والتعاون.  التكنولوجيات املبتكرة عىل اإ

ىل الإحاطة علاًم  .12 ن جلنة املعايري مدعوة اإ اإ

مبضمون هذه الوثيقة وتقدمي تعليقاهتا عىل اجلدول 

احملدث للتوصيات الأربعني اذلي يرد يف مرفق هذه 

 الوثيقة.

 املرفق[ذكل ]ييل 
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 1ات الأربعني وأأنشطة جلنة املعايريمراجعة التوصي

 الصنف التوصيات
معايري الويبو الوجهية وهمامت جلنة 

 املعايري
 الأولوية

عداد بروتوكول لتبادل البياانت 1التوصية  . اإ

لكرتونيا يغطي املعامالت الرئيس ية الشائعة من  اإ

نتاج بياانت عن امللكية الفكرية ذات جودة أأجل  اإ

ىل نواجت أأنظمة  عالية من املنبع، ابلستناد مبارشة اإ

دارة امللكية الفكرية، وذكل هبدف اس تحداث  اإ

بياانت للملكية الفكرية وتبادلها مع ماكتب امللكية 

 الفكرية واملكتب ادلويل وفقا ملعايري الويبو.

 ST.96 املعيار – 41املهمة رمق  1اجملموعة 

معيار واهجة التطبيق  – 56املهمة رمق 

 الربجمية

  

عند بدء تطبيق بروتوكول تبادل  .2التوصية 

لكرتونيا، يوىص بتنفيذ الس ياسات املالمئة  البياانت اإ

وحبث أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت اليت 

يس تخدهما مقدمو طلبات امللكية الفكرية ووالكء 

كرية لتيسري اس تخداهمم للربوتوكول يف امللكية الف

 تقدمي بياانت امللكية الفكرية جبودة عالية.

معيار واهجة التطبيق  - 56املهمة  1اجملموعة 

 الربجمية

  

جراء معلية املسح 3التوصية  . ينبغي احلرص عىل اإ

الضويئ لبياانت امللكية الفكرية بتقنية التعرف 

وفقا ملعايري الضويئ عىل احلروف مبنهتى  العناية 

 مراقبة حتقيق اجلودة ومعايري الويبو ذات الصةل.

   ST.22 معيار الويبو 3اجملموعة 

. اإىل جانب البياانت البيبليوغرافية مثل 4التوصية 

أأسامء مقديم الطلبات، ينبغي حتويل النص الاكمل 

ماكنية البحث يف  ىل نسق يتيح اإ ملواصفات الرباءة اإ

نتاج النص  هذا النسق يفطلبات الرباءة أأو اعامتد  اإ

يف املنبع. وميكن حبث أأدوات موحدة أأو عىل الأقل 

 XMLقريبة من معايري الويبو لإعداد أأنساق 

من أأجل ضامن  WORDانطالقا من أأنساق 

 الاتساق.

 ST.26 املعيار – 44املهمة رمق  1اجملموعة 

  ST.36املعيار - 38املهمة رمق 

 ST.96املعيار  - 41رمق املهمة 

 نعم 

                                         
. وتتعلق الفوارق ابلتحسينات التحريرية يف وصف بعض التوصيات، واملعلومات احملدثة لبعض التوصيات CWS/6/3يستند هذا اجلدول عىل مرفق الوثيقة  1

 الصةل وهمام جلنة املعايري، والاس تعاضة عن معود املالحظات بعمود الأولوية. يف العمود اخلاص مبعايري الويبو ذات 
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 الصنف التوصيات
معايري الويبو الوجهية وهمامت جلنة 

 املعايري
 الأولوية

نتاج البياانت املصورة والعنارص 5التوصية  . ينبغي اإ

املعقدة مثل صورة العالمة التجارية جلهاز والتصممي 

الصناعي والرسوم البيانية الواردة يف طلبات امللكية 

ماكنية البحث فهيا أ ليا، وفقا  الفكرية بأأسلوب يتيح اإ

ملعايري الويبو ذات الصةل )ول س امي معيار الويبو 

(ST.96).) 

 ST.67 املعيار 1اجملموعة 

 ST.96 املعيار - 41املهمة رمق 

فرقة العمل املعنية  – 49املهمة رمق 

 بتوحيد العالمات التجارية

فرقة العمل املعنية  – 57املهمة رمق 

 بتصاوير التصاممي

فرقة العمل املعنية  – 61املهمة رمق 

 ابلامنذج والصور ثالثية الأبعاد

فرقة العمل املعنية  – 62املهمة رمق 

 ابلتحول الرمقي

 

عادة تصممي مناذج الأعامل ومعليات 6التوصية  . اإ

تدفق العمل القامئة حاليا عىل معامالت ورقية 

ىل معامالت رمقية  وحتديهثا وحتسيهنا جبعلها تستند اإ

لبياانت امللكية الفكرية، ابلتعاون مع ممثيل قطاع 

املعلومات والتصالت واملمثلني الأعامل وتكنولوجيا 

 القانونيني يف مجيع املراحل.

فرقة العمل املعنية  – 62املهمة رمق  1اجملموعة 

 ابلتحول الرمقي

 نعم

ماكنية الاس تعانة بأأدوات 7التوصية  . حبث اإ

التصنيف التلقايئ املعمتد عىل تكنولوجيا اذلاكء 

الاصطناعي من أأجل تعزيز اس تخدام رموز 

خملصصة لطلبات امللكية الفكرية ومراقبة التصنيف ا

 جودهتا.

   ST.8املعيار  3اجملموعة 

. تعزيز التعاون ادلويل من أأجل اعامتد 8التوصية 

ممارسات منسقة دوليا لس تخدام التصنيفات ادلولية 

اتحة التصنيفات  ولأغراض تقدمي ادلمع التقين يف اإ

 ادلولية يف نسخ ابللغات احمللية.

  ST.8املعيار  3اجملموعة 

. تبادل املعلومات بشأأن تكنولوجيات 9التوصية 

البحث الناش ئة، ل س امي البحث يف الصور، 

وأأدوات التصنيف وأأدوات اللغة، وحبث س بل ميكن 

اتحهتا لأصغر من خاللها تبادل التكنولوجي ا واإ

ماكتب امللكية الفكرية هبدف حتسني جودة البحث 

 يف معلومات امللكية الفكرية وكفاءته.

 ST.67املعيار  1اجملموعة 

 .ST.96املعيار  – 41املهمة رمق 

فرقة العمل املعنية  – 49املهمة رمق 

 بتوحيد العالمات التجارية

فرقة العمل املعنية  – 57املهمة رمق 

 التصاممي. بتصاوير

 نعم
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 الصنف التوصيات
معايري الويبو الوجهية وهمامت جلنة 

 املعايري
 الأولوية

فرقة العمل املعنية  – 61املهمة رمق 

 ابلامنذج والصور ثالثية الأبعاد

عداد منصة مرجعية للنرش والبحث 10التوصية  . اإ

الإلكرتونيني، مع املسامهة يف هجود التعاون ادلويل 

طار جلنة املعايري بشأأن تطوير أأنظمة تتيح النفاذ  يف اإ

ىل معلومات عن الرباءات  تتيحها للجمهور ماكتب اإ

للجنة  52امللكية الفكرية املشاركة يف املهمة رمق 

املعايري. ويوىص بأأن تكون هذه املنصة موصوةل 

قلميية لأمتتة معلية  بقواعد البياانت ادلولية و/أأو الإ

 تعممي املعلومات.

نفاذ امجلهور اإىل  – 52املهمة رمق  1اجملموعة 

العمل املعلومات بشأأن الرباءات )فرقة 

ىل معلومات  املعنية بنفاذ امجلهور اإ

 الرباءات(

فرقة العمل املعنية  – 62املهمة رمق 

 ابلتحول الرمقي

 

. ينبغي أأن تتقامس ماكتب امللكية 11التوصية 

الفكرية املعلومات عن حلول تكنولوجيا املعلومات 

دارة السجالت، ول س امي  والتصالت املطبقة يف اإ

للحزم املعيارية لتكنولوجيا عن الاس تخدام السلمي 

املعلومات والتصالت واحللول اليت تضمن جحية 

 السجالت والتواقيع الرمقية، وغري ذكل.

التقارير التقنية  - 24املهمة رمق  1اجملموعة 

 الس نوية 

معيار واهجة التطبيق  - 56املهمة 

 الربجمية،

فرقة العمل املعنية  – 59املهمة رمق 

 بسالسل الكتل

فرقة العمل املعنية  – 62مة رمق امله

 ابلتحول الرمقي

 

. ابلتعاون مع ادلول الأعضاء املهمتة، 12التوصية 

ينبغي أأن يعد املكتب ادلويل منوذجا جتريبيا لسجل 

ع للملكية الفكرية. وميكن الاس تعانة هبذا  موزَّ

المنوذج التجرييب يف طلبات امللكية الفكرية لإنشاء 

ت امللكية الفكرية، جسل أأصيل لأرقام طلبا

ليس تخدم مثال يف املصادقة عىل املطالبات ابلأولوية. 

ع للملكية  ماكنية اس تخدام جسل موزَّ دراسة اإ

ىل البحث  الفكرية يوصل بنظام النفاذ املركزي اإ

( أأو ابلسجل ادلويل. WIPO CASEوالفحص )

وينبغي أأيضا حبث الإماكانت اليت تتيحها 

لربط بني هذه تكنولوجيات سلسةل الكتل يف ا

 السجالت املوزعة.

فرقة العمل املعنية  – 59املهمة رمق  1اجملموعة 

 بسالسل الكتل

 

 نعم
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 الصنف التوصيات
معايري الويبو الوجهية وهمامت جلنة 

 املعايري
 الأولوية

. توىصى ماكتب امللكية الفكرية ابلعمل 13التوصية 

عىل زايدة تبادل البياانت املوحدة املعدة باكملها 

مع املكتب ادلويل، وحبث مناذج  XMLبنسق 

بني الأهجزة يف مزتامنة من قبيل خدمات التبادل 

 نظام معاهدة الرباءات الإلكرتوين.

  ST.36املعيار - 38املهمة رمق  1اجملموعة 

 ST.96 املعيار - 41املهمة رمق 

معيار واهجة برجمة  – 56املهمة رمق 

 التطبيقات

 

. ينبغي أأن يبارش املكتب ادلويل 14التوصية 

وماكتب امللكية الفكرية مشاورات بشأأن منوذج 

موحد لتبادل البياانت اخلاصة بعمليات التبادل 

جراهئا ثنائيا ابلعامتد عىل الورق يف معاهدة  املعهود اإ

الرباءات، مع مراعاة ترش يد الاستامثرات اخملصصة 

 ة.لضامن الوفاء ابملتطلبات الأمني

معيار واهجة التطبيق  - 56املهمة  1اجملموعة 

 الربجمية

 

. ينبغي أأن تبحث ماكتب امللكية 15التوصية 

الفكرية الإماكنيات القانونية والتقنية لتحديد أأرس 

الرباءات قبل النرش واحلرص عىل حصول ماكتب 

امللكية الفكرية اليت تعاجل أأعضاء أأرسة الرباءات عىل 

ذن ابلطالع عىل ت قارير البحث والفحص. وينبغي اإ

املتعلقة  12حبث هذه التوصية ابلقرتان مع التوصية 

عة، ابلنظر اإىل المك احملدود من  نشاء جسالت موزَّ ابإ

املعلومات )مثل مراجع الأولوية( اليت ميكن تبادلها 

 عىل جسل موزع قبل نرشها.

فرقة العمل املعنية  – 59املهمة رمق  1اجملموعة 

 بسالسل الكتل

فرقة العمل املعنية  – 62املهمة رمق 

 ابلتحول الرمقي

 نعم

. ينبغي تويخ ادلقة يف حتليل أأنساق 16التوصية 

( ST.36متون الطلبات فامي يتعلق مبعياري الويبو )

( وينبغي أأن تقدم توصيات بشأأن أأشاكل ST.96و)

التنفيذ احملددة والعملية أأكرث من املعايري العامة )اليت 

ري من اخليارات( اليت تس تويف مجيع تسمح بعدد كب

الاحتياجات املتعلقة مبعاجلة البياانت وتتيح معليات 

 حتويل موثوقة يف الك الاجتاهني.

  ST.36املعيار - 38املهمة رمق  1اجملموعة 

 ST.96املعيار  - 41املهمة رمق 

 

عداد . ل 17التوصية  ينبغي أأن يقترص العمل يف اإ

طار معيار الويبو  معايري تقارير البحث والفحص يف اإ

(ST.96( عىل حتويل املعيار )ST.36 ليك )

(، بل ينبغي ST.96يس تجيب ملتطلبات املعيار )

  ST.36املعيار - 38املهمة رمق  1اجملموعة 

 ST.96املعيار  - 41املهمة رمق 
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 الصنف التوصيات
معايري الويبو الوجهية وهمامت جلنة 

 املعايري
 الأولوية

عادة  ذا اكنت الهيألك تشجع عىل تسهيل اإ حتليل ما اإ

اس تخدام البياانت بني مرحليت البحث والفحص 

تب للملكية الفكرية أأو بني مكتبني سواء يف مك 

 خمتلفني للملكية الفكرية.

تطوير برجميات حتويل موحدة . ينبغي 18التوصية 

لتثبيت وحتويل أأنواع الواثئق الرئيس ية )مبدئيا 

؛ وميكن أأيضا حبث أأنساق أأخرى( DOCXالنسق 

ىل أأنساق  مبسطة. وينبغي أأن تتضمن  XMLاإ

الربجميات خاصية تعقب التعديالت، وأأن تتيح 

ماكنية دجمها يف أأنظمة املعاجلة الوطنية سواء  اإ

ارة اإىل واهجات برجمة بتطبيقها حمليا أأو ابلإش

التطبيقات يف احلالت املركزية وينبغي أأن تكون 

نتاج نواجت معيار الويبو ) ( أأو ST.36قادرة عىل اإ

(ST.96 بأأنساق تسمح ابلتحويل ادلقيق بيهنام يف )

مرحةل لحقة، عند اللزوم. وينبغي أأيضا التفكري يف 

( أأو ST.36برامج للتحويل يف الاجتاه الآخر )من )

(ST.96 ىل نسق ( يف مرحةل لحقة DOCX( اإ

ذا اكن ذكل سيساعد يف معلية تعديل/تصحيح  اإ

 الطلبات بفعالية.

  ST.36املعيار - 38املهمة رمق  1اجملموعة 

 ST.96املعيار  - 41املهمة رمق 

 نعم

. ينبغي أأن تعمتد ماكتب امللكية الفكرية 19التوصية 

فية واملكتب ادلويل حزم بياانت بيبليوغرافية/وص 

متطابقة مع معاهدة قانون الرباءات لس تخداهما يف 

أأنظمهتا اخلاصة ابلإيداع الإلكرتوين، مع اعامتد طريقة 

موحدة لتخصيص رموز الأجزاء اخلاصة بلك مكتب 

معين، حىت يتس ىن حتقيق املزيد من الفعالية يف 

عادة اس تخدام البياانت الببليوغرافية/الوصفية  اإ

ودعة يف وقت سابق وتطوير انطالقًا من الطلبات امل

أأنظمة لإدارة امللكية الفكرية تتعهدها هجات أأخرى 

اتحة البياانت البيبليوغرافية/الوصفية دون  من أأجل اإ

عادة رقهنا.  احلاجة اإىل حتويلها أأو اإ

  ST.96املعيار  - 41املهمة رمق  1اجملموعة 
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 الصنف التوصيات
معايري الويبو الوجهية وهمامت جلنة 

 املعايري
 الأولوية

. ينبغي أأن تعمتد ماكتب امللكية الفكرية 20التوصية 

ادلويل أأنساقًا للحزم )يف حاةل معاهدة واملكتب 

الرباءات، ميكن أأن يستند ذكل اإىل حزم املرفق واو 

عدادها ابلس تعانة  من معاهدة الرباءات(، يسهل اإ

بربجميات هجات أأخرى )مبا يف ذكل تصدير طلب 

ىل  آخر للملكية الفكرية( ودفعها اإ مودع من مكتب أ

 خوادمي املكتب من أأجل التجهزي املس بق ملعظم

جنازه يف نظام  عنارص مرشوع الطلب قبل اإ

يداع. لكرتوين لالإ  اإ

   2اجملموعة 

. ينبغي أأن تشارك ماكتب امللكية 21التوصية 

ىل اس تخدام  الفكرية يف مشاريع الويبو الرامية اإ

أأدوات ومنصات عاملية مشرتكة تكون موصوةل 

بأأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت دلى 

 WIPOالفكرية، من قبيل نظام ماكتب امللكية 

CASE وبوابة الويبو العاملية لسجالت امللكية ،

اتحة بياانت امللكية الفكرية وفقا ملعايري  الفكرية، واإ

 الويبو ذات الصةل.

 44معايري الويبو املتنوعة واملهمة رمق  1اجملموعة 

 أأداة الويبو للتسلسل –

 

 

. يتعني عىل ماكتب امللكية الفكرية أأن 22التوصية 

تتقامس وتعمم معلومات الرباءات بدون قيود وجماان 

 أأو بتلكفة رمزية.

نفاذ امجلهور اإىل  – 52املهمة رمق  1اجملموعة 

 املعلومات بشأأن الرباءات

فرقة العمل املعنية  - 57املهمة رمق 

ابسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات 

 للمعايري

 

ع ماكتب امللكية الفكرية عىل 23التوصية  . تُشجَّ

ىل  دارهتا أأو ابلرابط اإ تزويد املكتب ادلويل مبلف اإ

 ملف الإدارة عىل موقع الويب اخلاص هبا.

فرقة العمل املعنية  – 51املهمة رمق  1اجملموعة 

 (ST.37عيار مبلف الإدارة )امل 

 

ماكنية اس تخدام صندوق 24التوصية  . حبث اإ

استامئين دويل تسامه فيه ماكتب امللكية الفكرية 

بتربعات لتعزيز التعاون ادلويل يف جمال رمقنة بياانت 

 امللكية الفكرية ابعتباره منفعة عامة عاملية.

   3اجملموعة 
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 الصنف التوصيات
معايري الويبو الوجهية وهمامت جلنة 

 املعايري
 الأولوية

. ينبغي أأن تبحث ماكتب امللكية 25التوصية 

ماكنية اس تخدام نظام الفكرية  ل  WIPO DASاإ

 س امي يف معاجلة طلبات الرباءات والتصاممي.

   3اجملموعة 

عداد توصية جديدة بشأأن نسق 26التوصية  . اإ

لكرتونيا فامي خيص واثئق الأولوية، مبا  حزمة موقعة اإ

يف ذكل متون الطلب بأأنساق النصوص الاكمةل 

افية يف )عندما تكون متاحة( والبياانت البيبليوغر 

طار التقيد مبعايري الويبو. وميكن  XMLنسق  يف اإ

 WIPOتبادل النسق اجلديد عن طريق نظام 

DAS  أأو مبارشة بني مقديم الطلبات وماكتب

 امللكية الفكرية.

  ST.36املعيار - 38املهمة رمق  1اجملموعة 

 ST.96املعيار  - 41املهمة رمق 

 

. التشجيع عىل توس يع نطاق اس تخدام 27التوصية 

أ ليات تبادل البياانت املوحدة املتاحة حاليا، وتوس يع 

عطاء الأولية لإنشاء  اس تخدام الإيداع الإلكرتوين واإ

ضافية لتحسني جودة وموثوقية  لكرتونية اإ أأنساق اإ

من مقديم الطلبات، ومن مث  البياانت الواردة

التقليل من الأخطاء النامجة عن عدم الاتساق يف 

 حمتوى البياانت وأأنساق تقدميها.

 ،ST.96املعيار  - 41املهمة رمق  1اجملموعة 

معيار واهجة التطبيق  – 56املهمة رمق 

 الربجمية،

فرقة العمل املعنية  – 62املهمة رمق 

 ابلتحول الرمقي

 

ن 28التوصية  شاء منوذج ملعاجلة ذاتية اخلدمة . اإ

ومركزية يكون فهيا املس تخدمون وماكتب امللكية 

الفكرية موصولني ابملنصة املركزية خلدمات البياانت 

دلي املكتب ادلويل. وس يتيح ذكل الانتقال من منط 

رسال الاس امترات والردود يف دفعة واحدة  قامئ عىل اإ

آخر يسمح بقيام الأطراف املعنية دخال  اإىل منط أ ابإ

آنية عىل السجل ادلويل مبارشة.  حتديثات أ

   1اجملموعة 

. تعزيز تقامس البياانت عىل أأوسع نطاق 29التوصية 

فامي يتعلق مبصطلحات السلع واخلدمات املقبوةل أأو 

املرفوضة دلى ماكتب امللكية الفكرية لزايدة 

الاس تغناء عن معليات ملكفة تس تغرق وقتا طويال 

 عن اخملالفات والرفض(.)معليات الإبالغ 

   3اجملموعة 
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 الصنف التوصيات
معايري الويبو الوجهية وهمامت جلنة 

 املعايري
 الأولوية

نشاء قاعدة بياانت مصطلحات السلع 30التوصية  . اإ

واخلدمات أأكرث مشول وأأيرس اس تخداما وميكن 

لهيا ابس تخدام الأهجزة وميكهنا أأن تقلص  الوصول اإ

 من عدد اخملالفات.

   3اجملموعة 

ينبغي أأن تواصل ماكتب امللكية  .31التوصية 

اس تخدام أأس باب رفض موحدة وأأن توسع الفكرية 

 نطاق اس تخداهما.

   3اجملموعة 

ستتحسن جودة تبادل البياانت بني  .32التوصية 

ذا انتقلت  ماكتب امللكية الفكرية واملكتب ادلويل اإ

ىل اس تخدام معيار الويبو ) ( ST. 96هذه املاكتب اإ

املتصةل بنظام  XMLفامي يتعلق بعنارص نسق 

 لهاي.

  ST.96املعيار  - 41املهمة رمق  1اجملموعة 

يتعني حبث القضااي التقنية املتعلقة  .33التوصية 

بقبول الصور املتحركة والإعدادات املرتبطة هبا فامي 

رسالها وختزيهنا ونرش  يتعلق بسالمة الصور دلى اإ

 وتبادلها.

فرقة العمل املعنية  – 49املهمة رمق  2اجملموعة 

 بتوحيد العالمات التجارية

فرقة العمل املعنية  – 57املهمة رمق 

 بتصاوير التصاممي

 

ع ماكتب امللكية الفكرية عىل  .34التوصية  تشجَّ

يداع  DASالاشرتاك يف خدمة مكاكتب ميكهنا اإ

واثئق الأولية والاطالع علهيا، لأن ذكل قد حيد 

من التاكليف واخملاطر النامجة عن تقدمي نسخ 

 يف نظام لهاي.مصدقة طبقا للتسجيالت ادلولية 

   3اجملموعة 

تعزيز التعاون ادلويل بني ماكتب  .35التوصية 

امللكية الفكرية واملكتب ادلويل من أأجل التقيد 

ابملواعيد الزمنية املتفق علهيا لتسوية الأداء، 

واس تخدام أأنساق الويب يف مجع البياانت واعامتد 

يداع الإلكرتوين.  أأنظمة موحدة لالإ

  ST.96املعيار  – 41املهمة رمق  2اجملموعة 

. التفاق عىل معيار دويل بشأأن أأمن 36التوصية 

 ISO/IEC 27001املعلومات مثل املعيار ادلويل 

كوس يةل تتيح للماكتب تقدمي ضامنة معقوةل عىل 

فعالية الرقابة ادلاخلية فهيا. وعندما تكون املاكتب 

ملزمة ابلمتثال ملعيار وطين بشأأن أأمن املعلومات، 

معيار واهجة التطبيق  - 56 املهمة 1اجملموعة 

 الربجمية
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 الصنف التوصيات
معايري الويبو الوجهية وهمامت جلنة 

 املعايري
 الأولوية

مفن شأأن مواءمة هذا املعيار الوطين مع املعايري 

دارة أأمن  ادلولية أأن يربهن عىل سالمة نظام اإ

ىل مق ديم اخلدمة السحابية املعلومات.  وابلنس بة اإ

اخلارجيني، ينبغي التفاق عىل معايري دنيا للتصديق 

ومعليات تدقيق مس تقةل وفق معايري حتالف أأمن 

الهندسة السحابية للحصول عىل الشهادات ادلولية 

STAR  أأوSSAE  (ISAE) SOC II Type 2 

كوس يةل ضامن لأمن املعلومات يف اخلدمات 

 السحابية.

. حبث أ ليات موحدة بشأأن أأمن 37التوصية 

املعلومات كجزء من اس تعراض بروتوكولت تبادل 

 البياانت.

معيار واهجة التطبيق  - 56املهمة  1اجملموعة 

 الربجمية

 

. ينبغي حبث أأساليب حمس نة لإدماج 38التوصية 

نشاء الأنظمة املركزية مع الأنظمة ادلول  ية. وينبغي اإ

خدمة مركزية لتقدم منوذجا توضيحيا/منوذجا جتريبيا، 

بواهجات برجمة تطبيقات مفتوحة وموحدة، من أأجل 

تعممي بياانت التصنيف واملعايري وتبادل بياانت 

املعامالت بني ماكتب امللكية الفكرية والأنظمة 

قلميية/ادلولية للملكية الفكرية.  الإ

معيار واهجة التطبيق  - 56املهمة  1اجملموعة 

 الربجمية

 نعم

نرتنت 39التوصية  . تبادل املعلومات عن خدمات الإ

)الإيداع، املعامالت الالحقة، وغريها( هبدف 

حتديد املعامالت واخلدمات الشائعة اليت ميكن 

اتحهتا من خالل واهجات برجمة التطبيقات من أأجل  اإ

نظمة، مبا يف ذكل تيسري قابلية التشغيل البيين  للأ

الأنظمة اليت تطورها هجات أأخرى تقدم خدمات 

 احللول.

معيار واهجة التطبيق  - 56املهمة  1اجملموعة 

 الربجمية

 نعم

قامة مشاريع عاملية 40التوصية  ماكنية اإ . حبث اإ

آزر بني  مشرتكة لالس تفادة من تشارك املصاحل والتأ

 ماكتب امللكية الفكرية.

   3اجملموعة 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


