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ية: األصل ز  باإلنكلي 
  2021 سبتمب   10 التاري    خ: 

 المعنية بمعايبر الويبواللجنة 

 التاسعةالدورة 
 2021 نوفمب   5إىل  1جنيف، من 

اح مراجعة معيار الويبو   ST.88اقير

 الدول  المكتب  وثيقة من إعداد 

 معلومات أساسية

  دورتها  .1
ز
(، ف    الثامنةاعتمدت اللجنة المعنية بمعايي  الويبو )لجنة المعايي 

ز
قدت ف

ٌ
  ع

 ST.88، معيار الويبو 2020التر
ونية للتصاميم الصناعية" نسق صورة الرسومات الموجهة  يمكن التوصل إل اتفاق بشأن معالجة ول  . "توصيات بشأن التصاوير اإللكير

  دورتها  . ضمن المعيار  (SVG) القابلة للتحجيم
ز
وطلبت لجنة المعايي  من فرقة العمل المعنية بتصاوير التصاميم أن تقدم لها، ف

 بشأن معالجة نسق 
ً
احا   المعيار  SVGالتاسعة، اقير

ز
 (. CWS/8/24من الوثيقة  43إل  36)انظر الفقرات من  . ST.88ف

 فرقة العمل مناقشات
رضت. SVG نسق لمناقشة مسألةفرقة العمل المعنية بتصاوير التصاميم  تاجتمع .2

ُ
، مثل جنيها  عدد من الفوائد المحتمل وع

  فرقة العمل وتستخدم بالفعل . الرسومات الموجهةغي  محدودة ودقة  التحجيم بمستوياتقابلية 
ز
 نسقالعديد من المكاتب األعضاء ف

SVG المقدمة لرسومات الخطية ا مع، ل سيما هامها باستكشافأو أعربت عن اهتم . ز ا أن فرقة وأشارتمن المودعي 
ً
 نسق العمل أيض

SVG  كما طلب بعض ،
ً
  نشر رسومات أكير دقة وتفصيال

ز
ا ف

ً
ز يمكن أن يساعد أيض  . المودعي 

بشأن  هممخاوف أعربوا عنالعمل  فرقةبالذكر أن بعض أعضاء  وجدير . SVG نسقكما تمت مناقشة العيوب المحتملة لـ .3
رحتمختلفة.  برمجياتالعرض المتسق للصور عير األجهزة أو بواسطة 

ُ
هناك أسئلة حول التخزين طويل المدى للصور بطريقة  وط

تتلتر  المتطلبات القانونية المختلفة لمكتب الملكية الفكرية.  ثي 
ُ
ليس من و يجب معالجتها. لذا  SVG بشأن نسقمخاوف أمنية  وأ

  تستند إل الصور النقطية للتعامل مع  الواضح
بعد كيف ستقوم بعض المكاتب بتكييف عمليات وأنظمة الفحص الحالية، والتر

  بنسق مثل الرسومات الموجهة
 . SVG تلك التر

  العتبار  وأخذا  .4
ز
  تنفيذ  افتقار المكاتب حاليا إلف

ز
ة ف   يجب معالجتها  SVG نسق الخير

  والمسائل التقنية والقانونية التر
ً
ما  ،أول

  المطلوب   يزال
ز باستكشاف و غي  واضح.  SVG نسقعديد من المكاتب ك  تدعم الاإلطار الزمتز بينما يظل العديد من األعضاء مهتمي 

  الرسومات بنسقمستعدين لقبول  لن يكونوا يبدو أنه  ،المحتمل SVG نسق استخدام
  المستقبل القريب.  SVG تلقر

ز
بالنظر إل و ف



CWS/9/15 
2 
 
 

  المكاتبالمعير عنها المواقف والهتمامات المختلفة 
ز
  تستخدم ،ف

  ذلك بعض المكاتب التر
ز
وافقت فرقة  ،بالفعل SVG نسق بما ف

   كنسق  SVGالعمل عىل التوصية باستخدام 
ز
  ذلك رغبتإذا  SVGنسق يجوز للمكاتب استخدام و . ST.88 المعيار  اختياري ف

ز
 ،ف

 ( لتبادل البيانات بموجب هذا المعيار. JPGأو  PNGآخر ) نسق إلالرسومات تحويل ا ولكن يجب عليه

اح مراجعة  ST.88معيار الويبو  اقبر

ح فرقة العمل  .5 :  ST.88من المعيار  12الفقرة  مراجعةتقير  بإضافة فقرة جديدة )أ( عىل النحو التال 

 : ، إذا كان المكتب يدعمهالصور اختيارًيا ة مع التاليالبديلة  األنساقأحد بدل من استخدام النسق المفضل، يمكن استخدام . 12"

  غي  مفضل ألن بعض المكاتب لديها شكوك حول دمج النسق: هذا SVG نسق)أ( 
ز
 عملياتها ومتطلباتها الحالية؛ ه ف

ا  الحصول عىل يؤدي إل فاستخدامه ،غي  مفضل ألنه غي  مضغوط النسق: هذا TIFF ونسق)ب( 
ً
ة جد  ؛من حيث الحجمملفات كبي 

ات اللون والشفافية" ويدعم بشكلأحدث الذي ُيعتير  PNGمقارنة بنسق غي  مفضل  النسق: هذا GIF ونسق)ج(  ز  . أفضل مي 

6.  :  إن لجنة المعايي  مدعوة إل ما يىل 

 محتوى هذه الوثيقة؛ ب اإلحاطة علما   (أ)

حة لمعيار الويبو  (ب)   المراجعة المقير
النظر فز

ST.88ونية  : توصيات بشأن التصاوير اإللكير
والموافقة عليها عىل النحو  "للتصاميم الصناعية
  الفقرة 

 . أعاله 5الموصوف فز

 

 [نهاية الوثيقة] 

 


