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 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 الثامنة الدورة
 2020 ديسمرب 4اإىل  نومفرب 30جنيف، من 

 (64و 53و 41رقم  ام)امله XML4IP عمل فريقتقرير 

عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

 مقدمة

ىل التقرير املرحيل  2019يف يوليواليت عقدت دورهتا السابعة يف جلنة املعايري( )اللجنة املعنية مبعايري الويبو  اس متعت  اإ

ليه  التالية هامامل توىل تنفيذ ي  اذلي XML4IPمعل  يقبشأأن أأنشطة فر    :جلنة املعايرياليت أأس ندهتا اإ

جراء املراجعات والتحديثات الالزمة ملعيار الويبو " :41املهمة رمق  -  ".ST.96التأأكد من اإ

 ".( للمؤرشات اجلغرافيةXMLتطوير مكوانت خمطط لغة الرتمزي املوسعة ): "53املهمة رمق  -

عداد توصيات بشأأن تبادل البياانت ادلامع للتواصل بني الأهجزة، مع الرتكزي عىل: "56املهمة رمق  - " تيسري 1"اإ

ىل موارد امللكية الفكرية؛ " " وتوفري املفردات التجارية وهيألك 2تطوير اخلدمات الإلكرتونية اليت تنفذ اإ

توفري و  "4" ( للموارد؛URIاصطالحات التسمية ملعرف املوارد املنتظم )واعامتد " 3البياانت املناس بة؛ "

 ". الش بكة العامليةتنفيذ خدمات ل  دراسات اجلدوى

ىل معايري XMLوضع تصوير مريئ واحد أأو أأكرث للبياانت بلغة الرتمزي املوسعة ): "63ة رمق املهم - (، استنادًا اإ

 ."الويبو اخلاصة بلغة الرتمزي املوسعة لأغراض النرش الإلكرتوين
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جلنة  همامتويل تنفيذ ل جدارة أأكرث ا اعتبار  منفصلني معل يقين لفر ان التاليتااملهمت أأس ندتالسابعة،  ادلورةيف و 

ذ أأس ندتاملعايري  :، اإ

ىل  56املهمة رمق  - ضم مجموعة من ت يتوال حديثًا، تأأنشئ يتعمل املعين بواهجة التطبيق الربجمية الال فريقاإ

تطوير واهجة التطبيق الربجمية )انظر  جمال خربهتم يف ابلنظر اإىلماكتب امللكية الفكرية اخملتارين  عناملمثلني 

  (؛CWS/7/29من الوثيقة  51الفقرة 

ىل  63املهمة رمق و  -  XMLحيث اعتربت هذه املهمة غري مرتبطة هبيلك  الرمقي،العمل املعين ابلتحول  فريقاإ

 (.CWS/7/29من الوثيقة  40)انظر الفقرة  XMLلغة  بل بعرض

دراج جلنة املعايري عىل  وافقت املعايري،ويف ادلورة السابعة أأيًضا للجنة   اليت ل اللجنة و هممة جديدة يف برانمج معاإ

 58( )انظر الفقرات من JSONجافا سكريبت ) معيار بوضع 64املهمة رمق تتعلق : XML4IPمعل  فريقتنفيذها توىل ي س 

ىل     :اكلتايل هذه املهمة وتُعّرف(. CWS/7/29 ،59اإ

عداد اقرتاح بشأأن التوصيات اخلاصة مبوارد نسق ترقمي عنارص جافاسكريبت ): "64املهمة رمق  - ( اليت JSONاإ

، يك يس تخدم النسق لإيداع املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية ومعاجلهتا و/أأو ST.96تتوافق مع املعيار 

 ."نرشها و/أأو تبادلها

جنازمن أأجل و   ليه جلنة املعايري الأنشطة اإ ويرد اجامتعات شهرية منتظمة.  XML4IPمعل  فريقعقد ي، اليت أأس ندهتا اإ

 .XML4IPمعل  فريق اليت أأس ندت اإىلمزيد من التفاصيل حول التقدم احملرز يف لك هممة من هذه املهام أأدانه 

 (41املهمة رمق نفيذه )وت  ST.96املعيار مراجعة 

طار املهمة رمق   صدارا رئيس يًّا جديداً  XML4IP، أأعّد فريق معل 41مضن اإ كام أأعّد  ،4.0الإصدار ونرشه، وهو  اإ

صدار   T1_3.1: الإصدار تنينسختني جتريبي  فضاًل عن ،3.2 الإصداروهو  ،تضمن تنقيحات طفيفة اً واحد اثنويً  اً اإ

 مزيد من التفاصيل حول الإصدارين الرمسيني أأدانه. ردتو . T1_3.2والإصدار 

صدار    .23النسخة اإ

علهيا جلنة املعايري  وافقت بعض التغيريات العاجةل اليت لإدخال قد أأعدّ و  2019يف ديسمرب  3.2الثانوي نرُش الإصدار  

مكتبة شفرة لس تخداهما يف  XML4IPمعل  فريقاليت وافق علهيا  ST.37الويبو معيار يف ادلورة السابعة ودلمج مكوانت 

دراجاتفقت جلنة املعايري عىل  السابعة،يف ادلورة و .96STالويبو  معيار املكوانت القابةل لإعادة الاس تخدام من  وجوب اإ

عة )معايري  الويبو  شفرة معياريف مكتبة  ،ST.37معيار الويبو مثل  الأخرى، (XMLالويبو املرتبطة بلغة الرموز املوسَّ

ST.96  انظر الفقرة(من الوثيقة  32CWS/7/29.) 
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صدار    0.4النسخة اإ

عض ولكن بسبب عدم نضج املناقشات حول ب ،2019أأكتوبر  1يف  4.0اكن من املقرر اإطالق الإصدار الرئييس  

فقط جلنة املعايري سمح وت . 2020أأبريل  1 املزمع يفالتايل  لإصدارموعد احىت  ُأّجلفقد  الإصدار،العنارص الأساس ية لهذا 

صدارين   19-كوفيداكن لوابء و (. CWS/6/34من الوثيقة  53)انظر الفقرة  ST.96 املعيار منيف الس نة حد أأقىص كابإ

ىل وُأّجل  الإصدار،هذا ل  وضع الصيغة الهنائيةالعاملي تأأثري عىل قدرة املكتب ادلويل عىل   .2020يونيو  1اإ

ويتضمن الآن خمططات  ST.96هو أأكرب اإصدار حىت الآن للويبو  ST.96من معيار الويبو  4.0اكن الإصدار و  

XML فامي يتعلق مبجال حق و نوعني جديدين من حقوق امللكية الفكرية: حق املؤلف واملؤرشات اجلغرافية.  للجمع بني

ل  ST.96الويبو معيار من  4.0املتوفرة حالًيا يف الإصدار  XMLأأن خمططات ب حتيط علامينبغي للجنة املعايري أأن  املؤلف،

مجلع  XMLأأيًضا خمططات  4.0يتضمن الإصدار و . ةل حبق املؤلفابملصنفات اليتمية املشموسوى البياانت املتعلقة  تتضمن

رباءات املتوافقة مع معيار الويبو لوبياانت الوضع القانوين ل الفكرية،ماكتب امللكية  تُعّدهاالبياانت املتعلقة بتقارير الفحص اليت 

ST.27،  لهاي.ومدريد  نظايم ة واملكتب ادلويل يفيبني ماكتب امللكية الفكر  ةالثنائي التصالتويقدم حتسينات كبرية عىل 

صدار ميكن الاطالع عىل و   عىل املرفقات  ُأجريت، ول س امي التغيريات اليت 4.0 النسخةمزيد من التفاصيل حول اإ

الإصدار املنشورة يف موقع الويبو عىل الويب:  مالحظاتالثاين والثالث والرابع، يف 

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

الإنرتنت يف املوقع التايل: ش بكة عىل  ST.96الويبو ملعيار  4.0صدار الإ مجيع مرفقات وتتاح  

0-https://www.wipo.int/standards/en/st96/v4/. 

 الرئييس النص

 حتديث عنوان املعيار ليصبح: جرىليشمل امللكية الفكرية،  ST.96نظًرا لرضورة توس يع نطاق معيار الويبو  

 (؛)الصناعية سابقًا" XML"توصية بشأأن معاجلة معلومات امللكية الفكرية ابس تخدام 

 املرفق الأول

 XMLتصممي لغة الرتمزي املوسعة  وأأعراف تسميةقواعد عن تفاصيل  ST.96لويبو املتعلق مبعيار ايورد املرفق الأول  

جراء عدة تغيريات من أأجل و . ST.96 لويبوامتوافقة مع معيار  XMLلإنشاء واس تخدام خمططات  اكن من الرضوري اإ

 اجلغرافية.واملؤرشات  املؤلف تضميهنا يف هذا الإصدار، وحتديدًا حق جرىحساب مساحات الأسامء اجلديدة اليت 

ىل قاعديت تصممي اخملطط التاليتني اللتني  جلنة املعايريانتباه  يُوّجه   خالل هذا الإصدار: نُقّحتااإ

- [SD-03] : رباءة أأو مكون العالمة التجارية أأو مكون التصممي أأو مكون املؤرش اجلغرايف الن يشري مكوقد

واخملططات يف وحدة املكون  املشرتكةاإىل وحدات خمطط املكوانت  املؤلف أأو وحدة خمطط مكون حق

تشري اإىل وحدات خمطط املكوانت ل أأ جيب واخملططات املعمتدة املتوافقة مع معايري الصناعة، ولكن  هانفس 

https://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/V4_0/ReleaseNotes.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/st96/v4-0/
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تشري اإىل خمططات مكوانت العالمة التجارية قد الأخرى، ابس تثناء أأن خمططات مكون املؤرش اجلغرايف 

 معل متداخةل. جمالتوالعكس حصيح لأهنا حتتوي عىل 

- [SD-45] : عىل اجملموعة التالية: "القامئة العددية قمي أأن تقترص الأحرف املس تخدمة يف جيبa-z، A-Z، 

. )مالحظة: حبرف رمقيالعددية القامئة جيب أأل تبدأأ قمي و " _ ". التحتية الرشطة رمز و  " " مسافة ،0-9

  امجلةل الثانية(. تذفحُ 

 اخلامس رفقامل

ُ  XMLخمطط  لوضعالتوجهيية  ئهاخلامس قواعد التنفيذ ومباد ST.96الويبو  معيار يقدم مرفق    الويبو ملعيار  تثلم  امل

ST.96 يف ادلورة السابعة فامي يتعلق بكيفية جلنة املعايري اليت أأجرهتا بعد املناقشة و قابل للتشغيل البيين. الأأو معه توافق امل  أأو

قدم  (،.CWS/7/3 REVمن الوثيقة  22-19)انظر الفقرات  املشرتكالقابل للتشغيل  ST.96الويبو معيار تصممي خمطط 

ماكنية تحديد مدىا ل منقحً  اً خامس مرفقًا XML4IPمعل  فريق  حتقيق ذكل. اإ

 السابع رفقامل

كام هو مبني يف التقرير و . 4.0يف الإصدار  ST.96 معيار الويبو "( حديثًا اإىلXMLالسابع )"أأمثةل  رفقامل أأضيف 

معل  فريقأأعد  (،.CWS/7/3 REVمن الوثيقة  34يف ادلورة السابعة )انظر الفقرة  63ملهمة رمق بشأأن ااملرحيل املقدم 

XML4IP لغة الرتمزي املوسعةلعينات منوذجية  ق لتقدمي ثالثرفهذا امل (XML)،  ملكية صناعيةحق لك ل ةواحدأأي، 

 .ST.96ملساعدة ماكتب امللكية الفكرية عىل تنفيذ معيار الويبو 

ملساعدة القراء  املرفقهذا ل الرئييس  النصهناك بعض التفاصيل املقدمة يف  نفسها،المنوذجية  العيناتابلإضافة اإىل و 

 .العيناتهذه  وضععىل فهم كيفية 

 (53)املهمة رمق  ( للمؤرشات اجلغرافيةXMLخمطط لغة الرتمزي املوسعة )

 25)انظر الفقرات من  XML4IPمعل  فريق وأأس ندت اإىليف ادلورة اخلامسة للجنة املعايري  53املهمة رمق  ئتأأنش  

اذلي  XML4IPمعل  فريقيف اجامتع  XMLاملسودة الأوىل خملططات  ونُوقشت(. CWS/5/22 ،من الوثيقة 29 اإىل

هذه املهمة اإىل جلنة املعايري يف ادلورة  احملرز يف تنفيذ قُّدم تقرير بشأأن التقدم. و 2017كندا يف سبمترب  أأواتوا،عقد يف 

صدار السابعة ووافق املكتب ادلويل عىل تقدمي املسودة الهنائية يف من الوثيقة  26الفقرة )انظر  4.0 النسخة اإ

CWS/7/29.) 

وضع جولتني أأخريني من املناقشة ومتكن من  XML4IPأأجرى فريق معل  املعايري،ادلورة السابعة للجنة  عقد منذو  

التغيريات الرئيس ية التالية  وُسلّط الضوء عىل. 4.0لإدراهجا يف الإصدار  احملددرشوع اخملططات يف الوقت مل  الصيغة الهنائية

 :لتوجيه انتباه جلنة املعايري اجلغرافية للمؤرشات XMLخمطط  عىلخلت اليت أأد

عادة تسمية املكوانت لضامن الامتثال  - ملعيار الويبو  XMLتصممي لغة الرتمزي املوسعة  وأأعراف تسميةقواعد لاإ

ST.96  انظر املرفق(،معيار الويبو الأول ST.26؛) 
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دراج العديد من املكوانت اجلديدة للحصول عىلو  - لزامية من منوذج طلب  املكوانت اإ   لش بونة؛الإ

دخال و  -  جتميع أأكرث منطقية. للحصول عىلحتسينات يف هيلكة خمطط التصممي اإ

بياانت املؤرشات  لتجميعالآن مجموعة أأوىل من خمططات التصممي  ST.96من معيار الويبو  4.0يوفر الإصدار و  

طار املهمة رمق واجلغرافية.  جراء  فقد أأنيطت ،41يف اإ . XML4IPمعل  فريقبأأي مراجعات رضورية لهذه اخملططات هممة اإ

 .جلنة املعايريحذفها من قامئة همام ابلتايل مكمتةل و 53ذلكل جيب اعتبار املهمة رمق 

 (64همة رمق امل ) JSON نسق خمططبشأأن اقرتاح 

ة اعرتافًا بزتايد استيعاب ماكتب امللكية اإىل خطة معل اللجن 64ُأضيفت املهمة رمق  املعايري،يف ادلورة السابعة للجنة  

ىل  58اس تجابة خلدمة الويب )انظر الفقرات  ةلوول س امي اس تخدامه كحم ،JSON نسق الفكرية لس تخدام من  59اإ

 (.CWS/7/29الوثيقة 

مجموعة من املبادئ التوجهيية لصياغة  تقدم اليتمرشوع معيار اإىل جلنة املعايري  قُّدم أأيضا،يف ادلورة السابعة و 

ىلاملبادئ التوجهيية أأثناء تطوير هذه اجملموعة من  وأُقرّ (. CWS/7/5)انظر الوثيقة  JSON نسق خمطط معيار  ابلفتقار اإ

  رمسي وابلتايل فاإن تطوير هذا املعيار س يكون أأداة مفيدة. JSONنسق 

واليت توفر مبادئ  التحويل،اإصدار مجموعة من قواعد عىل  XML4IPمعل  فريق معل السابعة،منذ ادلورة و  

مجموعة من ه املامرسة نتج عن هذو . JSON نسق اإىل خمطط ST.96 ملعيار الويبو XML توجهيية حول كيفية حتويل خمطط

اإىل امس  ST.96 عيار الويبومب  اخلاص   XMLخمططواليت حتدد الًك من كيفية حتويل امس ملف تعريف  التحويل،قواعد 

مع عرض  ،JSON نسق اإىل جزء خمطط  XMLامس ملف تعريف خمططوكذكل كيفية حتويل جزء  JSON نسق ملف

 ..XML4IPفريق معل هذه املعلومات يف وييك وس ُتوفر. خطوة خبطوة أأربعة أأمثةل توحض كيفية تطبيق قواعد التحويل هذه

ىل اإىل الااملاكتب املهمتة هبذا العمل تُدعى و  يُرىج فريق العمل  أأعضاءعدم انامتهئا اإىل  يف حاةلو ،مناقشة فريق العملنضامم اإ

  طلب العضوية.

ل أأناكن يعتقد أأن معلية التحول هذه ميكن أأن تكون ش به أ لية.  الأصل،يف و  أأن معلية  تكشف املامرسة ههذ اإ

ىل حقيقة أأن خمطط  هذارجع يو يف الأصل وما زالت تتطلب تدخاًل يدوًي.  اعتربالتحول اكنت أأكرث تعقيًدا مما  نسق جزئًيا اإ

JSON  ىل أأن يكون هل تسلسل هريم اذلي اكن هيدف  JSON نسق فاإن خمطط النحو،عىل هذا و . أأكرث سطحيةمييل اإ

ىل تشكيل جزء من املسودة الهنائية ملعيار  60يف هذه ادلورة )انظر الفقرة  لتقدميه اس تكامهل يتعذر JSON نسق يف الأصل اإ

ذا اكن ميكن  XML4IPمعل  فريقاليت س تجرهيا املس تقبلية س تحقق جولت املناقشة و (. CWS/7/29من الوثيقة  فامي اإ

ذا اكن ينبغي حتديد وس يةل بديةل    هذا. JSON نسق خمطط لوضعحتسني معلية التحويل هذه أأو ما اإ

ية الفكرية لبياانت امللك  JSON نسق عىل وضع توصيات بشأأن XML4IPمعل  فريقعمل يس   ذكل،يف غضون و 

طط لتقدمي نتيجة للنظر فهيا يف ادلورة التاسعة ختو  ST.96عىل أأساس معيار الويبو  JSONومجموعة من مكوانت خمطط 

 للجنة.
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  ST.96الويبو  معيار تنفيذ

. ST.96بأأمهية التعاون بني املاكتب اليت تنفذ معيار الويبو  ُأقرّ  ،XML4IPخالل املناقشات الأخرية لفريق معل  

العمل دراسة اس تقصائية  فريق ىأأجر  ،ST.96 لويبوملعيار امن أأجل مجع معلومات عن تنفيذ ماكتب امللكية الفكرية و 

ذا اكنت ماكتب امللكية الفكرية تس تخدم دراسة اس تقصائية ساءل ت . وت 2020العمل يف سبمترب  فريقداخل  لكرتونيةاإ  عام اإ

اس تخداهما  تعزتماليت  ST.96يه مكوانت معيار الويبو ما و  املس تقبل،تعزتم القيام بذكل يف  وأأ  ،ST.96حالًيا معيار الويبو 

آراهئاس تطالع و  مكتًبا للملكية  11من بني و . ST.96 لويبومعيار ا بشأأن اتصالت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بنسق اأ

لس تخدامه يف اتصالت  ST.96طبيق معيار الويبو هناك س بعة ماكتب تقوم حالًيا بت  لالس تقصاء،اس تجابت  اليت الفكرية

ىل قيود  هأأو عدم وجود خطة لتنفيذ ST.96عيار الويبو مل تعود أأس باب عدم تنفيذ املاكتب و نظايم مدريد ولهاي.  أأساًسا اإ

رسالأأشارت س تة ماكتب اإىل رغبهتا يف و . ST.36مثل معيار الويبو  سابق، XMLاملوارد أأو الاعامتد عىل معيار  بياانت  اإ

ىل املكتب ادلويل بنسق  يف املس تقبل مثل اتصالت نظايم مدريد  ST.96لويبو معيار امعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ

 ولهاي.

ىل أأن   لكيًا أأو جزئيًا  ST.96معيار الويبو  تنفذ ابأأهن تأأفادمن ماكتب امللكية الفكرية قد مكتبًا  23وجتدر الإشارة اإ

املاكتب عىل الاس مترار يف وتَُشّجع . ادلراسة الاس تقصائية بشأأن اس تخدام معايري الويبوعىل  اوفقًا لردوده 2017يف عام 

 .ه ادلراسة الاس تقصائيةعىل هذ تقدمي ردودها

من  لالتصالتأأي  الفكرية،بشلك ثنايئ مع بعض ماكتب امللكية  ST.96الويبو معيار يس تخدم جسل لهاي حاليا و  

ىل املكتب ادلويل والعكس  املدخالت  نسقهو  ST.96أأصبح معيار الويبو  ،2018منذ ديسمرب و . حصيحاملاكتب اإ

مع الرجعي ابلتوافق  حيتفظل يزال السجل  احلايل،يف الوقت ولمكتب ادلويل. ابلنس بة ل واخملرجات الأصيل لنظام لهاي 

لغاءاكن من املقرر و لالتصالت الثنائية مع املاكتب.  hague-dtdأأي  القدمية، XMLنسق بياانت  نسق البياانت  اإ

 ،37يف ادلورة اخلامسة للجنة املعايري )انظر الفقرة  2020يف هناية عام  والصادرة،للك من التصالت الواردة  هذا،القدمي 

وأأعلن جسل لهاي أأنه اعتباًرا من  الالغاءمتديد فرتة  تقرر ،الأعاملعىل  19-كوفيدنظًرا لتأأثري جاحئة و (. CWS/5/22وثيقة 

عمتد لتبادل البياانت املتعلقة بنظام هو النسق الوحيد امل  ST.96من معيار الويبو  4.0س يكون الإصدار  ،2021مارس  31

 لهاي.

 املزيد من التعاون وادلمع

دخال حتسينات عىل معيار  ST.96الويبو  تنفيذ معيارلأغراض تبادل   ىل اإ بني ماكتب امللكية الفكرية وحتديد احلاجة اإ

هو الطلب و ST.96 الويبوملعيار املركزي س تودع امل أأن يقدم املكتب ادلويل  XML4IPمعل  فريقطلب  ،ST.96 لويبوا

عىل املتطلبات  XML4IPمعل  فريقوافق و (. CWS/7/29من الوثيقة  29و 27)انظر الفقراتن  جلنة املعايري هأأيدتاذلي 

اكن املكتب ادلويل يس تكشف احللول واخلطط احملمتةل املتاحة لإطالق مرشوع و الوظيفية للمس تودع املركزي هذا العام. 

يعزتم املكتب ادلويل رفع تقرير بنتاجئ و املرشوع التجرييب.  يف للمشاركةتطوعت أأربعة ماكتب ابلفعل جترييب هذا العام. وقد 

ىل   التاسعة. هتادوريف جلنة املعايري املرشوع اإ

نشاء منتدى خاريج جديد للمطورين.  السابعة،يف دورهتا  املعايري،وافقت جلنة و   يعمل املكتب ادلويل مع و عىل اإ

هذا املنتدى كوس يةل للتواصل مع املطورين اذلين قد يس تخدمون أأو يرغبون يف اس تخدام  ليك يكون XML4IPمعل  يقفر 

https://www3.wipo.int/confluence/display/usestandards/CWS+Survey+on+the+use+of+WIPO+Standards+Home
https://www3.wipo.int/confluence/display/usestandards/CWS+Survey+on+the+use+of+WIPO+Standards+Home
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 XML4IPس يقوم فريق معل و . (CWS/7/29من الوثيقة  34و 33)انظر الفقرتني  ST.96لويبو ا ملعيار XMLخمطط 

التقدم ق العمل يفر راقبة تطوره. وس يعرض ابلتحقيق يف النظام الأسايس الأكرث مالءمة لهذا النوع من التعاون اخلاريج وم

 عىل اللجنة املعنية مبعايري الويبو للنظر فهيا يف ادلورة التاسعة. املنتدى همة واعتبارات مثل هذاامل احملرز يف 

 عملالخطة 

 ه يودّ ولكن احلايل، XMLجديد وحتسني خمطط  XMLالعمل عىل تطوير خمطط  XML4IPس يواصل فريق معل  

ىل يُشريعىل وجه اخلصوص أأن   :املعايري يف الفرتة اليت تس بق ادلورة التاسعة للجنة لأغراض التطويرما ييل  اإ

بشأأن هذه أأي تقدم  XML4IPمعل  يقفر يسجل مل : XSDبلغة  معامالت الرباءات /جسل الرباءات -

هذان املكوانن البياانت املتعلقة بدورة حياة الرباءات واملعامالت  وجيمعانالأخرية.  ادلورةاخملططات منذ 

س يكون دلى  ،4.0من الإصدار  بعد صياغة النسخة الهنائية ،الآنو  .التوايلاملتعلقة بطلبات الرباءات عىل 

 اخملططات؛العمل مزيد من الوقت للرتكزي عىل هذه  فريق

 أأكرب؛بشلك س ُيطّور داية ولكن ل يزال يف مرحةل الب :XSDواثئق الأولوية بلغة  -

معل  فريقمزيد من التقدم يف هذه املهمة منذ أأن قدم  حُيرز: مل XSDاس امترة طلب براءات الاخرتاع  -

XML4IP  خريطة ملكوانتST.96 ( احلالية يف منوذج الطلب ادلويل ملعاهدة قانون الرباءاتPLT؛) 

 املثال،عىل سبيل  ،املؤلف حتسني بعض مكوانت حق س يجري: ؤلفتعزيز مكوانت حقوق امل -

RightsHolderType وOrphanWorkKindCode،  تنظاميً؛أأكرث  نسقلتوفري  

بدأأ  (،KIPO: بناًء عىل الاقرتاح الأخري املقدم من املكتب الكوري للملكية الفكرية )اخلليطمكوانت تكوين  -

اجلديدة للحصول عىل معلومات تكوين  ST.96الويبو معيار مناقشة تطوير مكوانت  XML4IPمعل  فريق

اجلديدة  XMLميكن اس تخدام مكوانت و رباءات. المطالبات ول س امي من  الرباءات،من واثئق  اخلليط

 جمااًن. تنظميًا،لتوفري هذه املعلومات للجمهور بطريقة موحدة وأأكرث 

طار املهمة رمق  XML4IPمعل  فريقس تواصل و   ملعيار  XMLبناًء عىل خمطط ،JSONر خمطط لتطوي 64معهل يف اإ

ضفاء الطابع الرمسي عىل مجموعة من قواعد التحويل أأو البحث عن بديل مناسب.  ST.96 الويبو  من خالل اإ

لعملية وتبادل بياانت الوضع القانوين للرباءات عىل أأساس  XML نسق مكوانت XML4IPمعل  يقطور فر و  

طار املهمة  ST.27معيار الويبو  ه املامرسة العمل ملواصةل هذ يقطط فر خيأأعاله. و  8كام هو مذكور يف الفقرة  ،41رمق يف اإ

بناًء عىل معايري الويبو ذات  الصناعية،لبياانت الوضع القانوين للعالمات التجارية والرسوم والامنذج  XMLلتطوير مكوانت 

 الصةل.

ىل ما ييل:  ن جلنة املعايري مدعوة اإ  اإ

 هذه الوثيقة؛الإحاطة علامً مبضمون  (أأ )
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صدار  علامً  الإحاطة (ب)  3.2 النسختنيابإ

كام هو مبني يف الفقرات  ،ST.96ملعيار الويبو  4.0و

ىل  6من   أأعاله؛ 16اإ

دراج املؤرش اجلغرايف ابإ  الإحاطة علام (ج)

  ؛4.0وخمططات حق املؤلف يف الإصدار 

معل  يقطلب فر  يفالنظر  (د)

XML4IP لغاء جلنة من برانمج  53املهمة رمق  لإ

 19كام هو مبني يف الفقرة  ،املعايري واملوافقة عليه

 أأعاله؛

ابلتقدم احملرز يف املهمة علامً لإحاطة ا (ه)

 JSON نسق والتأأخريات يف تقدمي خمطط 64رمق 

ىل  تقدمي مرشوع توصيات  عىل العزمابلإضافة اإ

تنظر فهيا يك ل امللكية الفكريةلبياانت  JSONبشأأن 

جلنة املعايري يف ادلورة التاسعة كام هو مبني يف 

ىل  22الفقرات من   أأعاله؛ 24اإ

لتارخي احملدث لوقف علامً ابلإحاطة ا (و)

كام هو مبني يف  لهاي،القدمي لتصالت  النسقدمع 

 أأعاله؛ 27الفقرة 

لتقدم احملرز يف تطوير علامً ابلإحاطة ا (ز)

ة املكتب وخط ST.96 ملعيار املس تودع املركزي

 ؛28ادلويل عىل النحو املبني يف الفقرة 

معل  يقفر علامً ابس تعداد لإحاطة ا (ح)

XMl4IP مناسب  لإنشاء منتدىاقرتاح  تقدمي

عىل  التاسعة،لإرشاك مجهور خاريج يف ادلورة 

 و أأعاله؛ 29النحو املبني يف الفقرة 

معل  فريقطة معل علامً خبلإحاطة ا (ط)

XML4IP ىل  30 من كام هو مبني يف الفقرات  33اإ

 أأعاله.

 [الوثيقةهناية ]


