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CWS/6/7 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018سبمترب  18 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السادسة الدورة
ىل  15جنيف، من   2018أأكتوبر  19اإ

 41 رقم املهمة عن XML4IP عمل فرقة تقرير
عدادوثيقة   ادلويل املكتب من اإ

 مقدمة

ىل  29رتة من يف الفاليت ُعقدت يف دورهتا اخلامسة ( جلنة املعايريتلقت اللجنة املعنية مبعايري الويبو ) .1 يونيو  2مايو اإ

جراء املراجعات والتحديثات الالزمة ملعيار الويبو: "41عن الأنشطة املتعلقة ابملهمة رمق  مرحليا   تقريرا   2017  التأأكد من اإ

ST.96" مبا يف ذكل خطة فرقة معل ،XML4IP  من معيار الويبو  3.0لإصدار النسخة اجلديدةST.96  انظر الفقرات(

ىل  33من   (.CWS/5/22من الوثيقة  38اإ

خمطط لغة الرتمزي  مكوانتتطوير  : "من أأجل 53ديدة رمق اجلهمة امل يف دورهتا اخلامسة، أأنشأأت جلنة املعايري، و  .2

ىل فرقة معل أأس ندت هذه و  "،اجلغرافية( للمؤرشات XMLاملوسعة )  املعايريجلنة  المتستكام . XML4IPاملهمة اجلديدة اإ

ىل  25 من عن التقدم احملرز بشأأن املهمة اجلديدة يف دورهتا السادسة. )انظر الفقرات ا  م تقرير قد   تُ أأن من فرقة العمل  من  29اإ

 .(CWS/5/22الوثيقة 

 من أأجل: 56ديدة رمق اجلهمة امل امسة، ، يف دورهتا اخلاملعايريأأنشأأت جلنة و  .3

عداد توصيات بشأأن تبادل البياانت ادلامع للتواصل بني الأهجزة، مع الرتكزي عىل:"  اإ
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 أأو لكهيام؛ XMLأأو نسق  JSONنسق الرسائل، وهيلك البياانت، وقاموس البياانت بنسق  "1"

ف املوارد املنتظم ) "2"  (.URIواصطالحات التسمية ملعر 

ىل  89 من )انظر الفقرات  .(CWS/5/22من الوثيقة  92اإ

ىل فرقة معل  56رمق  اجلديدة املهمةاملعايري جلنة أأيضا  أأس ندت و  .4 من الوثيقة  93)انظر الفقرة  XML4IPاإ

CWS/5/22). 

ىل ذكل، و  .5 ضافة اإ  ابلوضع املعنية العمل فرقة مع ابلتشاورأأن تطور،  XML4IPالمتست جلنة املعايري من فرقة معل اإ

ىل معيار الويبو ا لغة خمطط كوانتم القانوين، من أأجل تيسري تبادل بياانت الوضع القانوين  ST.27لرتمزي املوسعة استنادا  اإ

لهيا تقرير عن  املعايري نةجل المتست . وعالوة عىل ذكل، للرباءات م اإ  54)انظر الفقرة  ذكل يف دورهتا السادسة.حصيةل أأن يُقدَّ

 .(CWS/5/22 من الوثيقة

اها منتدمن خالل مناقشاهتا  XML4IP، أأجرت فرقة معل 56ورمق  53ورمق  41م الثالث رمق تنفيذ املهاومن أأجل  .6

لكرتونية الإلكرتوين وعدة مؤمترات  ميكن الاطالع عىل تقارير اجامتعات و . حضورية مت ثالثة اجامتعاتونظَّ  ،عرب الإنرتنتاإ

موقع الويبو  عىلوبعدها  املعايريجنة ل أأثناء ادلورة اخلامسة ل  قدت يف جنيف وأأواتوا وموسكواليت عُ  ةالعمل الثالث ةفرق

 .http://www.wipo.int/cws/en/taskforce/xml4ip/background.htm العنوان التايل: الإلكرتوين يف

ىل  18من يف الفرتة قد يف أأواتوا اذلي عُ  XML4IPمعل  ةيف اجامتع فرقو .7 املاكتب/ اكنت ، 2017سبمترب  22اإ

َّةل   املنظامت التسع التالية ، مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكريةو ، امكتب أأسرتاليا، ومكتب كند، و المنسامكتب  :ُممث

، ومكتب الولايت مكتب الاحتاد الرويسو  ،مجهورية كوراي، ومكتب اململكة املتحدة، ومكتب املكتب الأورويب للرباءاتو 

ىل املكتب ادلويل.املتحدة،   ابلإضافة اإ

ىل  14من يف الفرتة اذلي ُعقد يف موسكو  XML4IPمعل  ةيف اجامتع فرقو .8 املاكتب/ اكنت ، 2018مايو  18اإ

َّةل   التالية ةالأربع عش نظامت امل  املكتب الأورويب و ، اكندومكتب  ،مكتب أأسرتالياو مكتب الرباءات المنساوي،  :ُممث

س بانيا ،املكتب الأورويب للرباءاتو ، مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكريةو ، الآس يوي للرباءات ومكتب ، ومكتب اإ

، ومكتب الولايت املتحدة، مكتب الاحتاد الرويسو ، اكزاخس تانومكتب  ،مجهورية كورايومكتب ، اململكة املتحدة

ىل املكتب ادلويل.، صناف النباتية اجلديدةالاحتاد ادلويل محلاية الأ و  ابلإضافة اإ

 نفيذهوت  ST.96املعيار مراجعة 

طار املهمة رمق  .9  .ST.96تعزيز معيار الويبو  XML4IP، واصلت فرقة معل 41يف اإ

صدار   ST.96من معيار الويبو  3.0 النسخةاإ

حدى نتاجئ أأنشطة فرقة العمل بعد  ST.96اجلديدة من معيار الويبو  3.0النسخة عىل فرقة العمل وافقت  .10 ابعتبارها اإ

 التايل:الإلكرتوين يف العنوان عىل موقع الويبو  2018يف فرباير هذه النسخة ونُشت  ،ادلورة اخلامسة للجنة

http://www.wipo.int/cws/en/taskforce/xml4ip/background.htm
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0/-http://www.wipo.int/standards/en/st96/v3 ُأضيفت اليت لغة الرتمزي املوسعة ل  املكوانت الرئيس يةفامي ييل. و

ىل ال  ا  حديث  :3.0نسخة اإ

 البياانت الببليوغرافية لشهادة امحلاية التمكيلية، 

 وتقرير البحث يف الرباءات، 

 والتصال الإلكرتوين يف نظام مدريد مجليع املعامالت، 

 والتصال الإلكرتوين يف نظام لهاي مجليع املعامالت، 

دلمع  OCRCconfidenceData، مثل من املنبعكثرية لتحسني جودة البياانت أأخرى  مكوانت ت حديثا  ضيفأُ و  .11

ُ بياانت املمسوحة ضوئيا  معاجلة ال  ف الضويئ عىل احلروفسجةل بتقنية وامل ىل ذكل، مت حتديث و . التعر  ضافة اإ من كثري اإ

دلمع  ISOFormerCountryCodeTypeمثل ل، عاملتعكس احتياجات الأ  لغة الرتمزي املوسعةالأخرى ل كوانتامل

ىل  ىل ديدة اجلنظمة الأ ترحيل البياانت من قواعد البياانت القدمية اإ  .ST.96معيار الويبو استنادا  اإ

 اترخي الإصدار الرمسي

د بعُد اترخي مل  .12 ىل نظرا  الإصدار الرمسي ُُيدَّ تب ماك. ومع اس تخدام مزيد من ST.96مراجعة معيار الويبو  تكراراإ

 XML4IPلها، وافقت فرقة معل أأكرب فائدة ذا واعتباره  لس تخدامه( ها)أأو ختطيط  ST.96عيار الويبو مل  الصناعيةامللكية 

صدار   ا  ، وافقت فرقة العمل أأيضأأكتوبر. وعالوة عىل ذكل 1أأبريل و 1 نيالإصدار الثابتاترخيي عىل  من مرن  جديد   عىل اإ

 .XML4IPبشلك اس تثنايئ لإصالح الأخطاء أأو الإصدارات العاجةل اليت توافق علهيا فرقة معل  يكون مطلواب  شأأنه أأن 

 ST.96ملعيار الويبو  الصناعيةماكتب امللكية  تنفيذ

نتاجئ و  ،اس تقصائية بشأأن اس تخدام معايري الويبو دراسة عن الصناعيةمكتبا  من ماكتب امللكية  وأأربعون ةأأجاب تسع .13

يف صفحة الوييك املعنونة "دراسة اس تقصائية للجنة املعايري بشأأن اس تخدام  لعامة الناسمتاحة قصائية هذه ادلراسة الاس ت

)انظر الوثيقة  https://www3.wipo.int/confluence/x/OADDB معايري الويبو" يف العنوان التايل:

CWS/6/2 .) مة عىل ادلراسة الاس تقصائية ا  طبقو التالية ماكتب امللكية الصناعية الأربعة والعشون  نفَّذت، للردود املُقدَّ

 :أأو اكمال   ا  جزئينفيذا  ت  ST.96معيار الويبو 

 ( 16التنفيذ اجلزيئ  :) ومكتب امجلهورية التش يكية، ومكتب سويرسا،  ،اومكتب كند، مكتب أأسرتاليامكتبا

س بانيا، مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكريةو ومكتب الإكوادور،  ، ومكتب ومكتب اململكة املتحدة، ومكتب اإ

يطاليا، ومكتب ليتوانيا، ومكتب املكس يك، ومكتب الاحتاد الرويس، ومكتب السويد، هندوراس، و  مكتب اإ

 ومكتب تونس، ومكتب الولايت املتحدة؛

 ( 8التنفيذ الاكمل  :)مكتب جورجيا، ومكتب كرواتيا، ومكتب كولومبيا، و  مكتب بنغالدش، ومكتبماكتب

رسائيل، ومجهورية كوراي، ومكتب أأوكرانيا.  هنغاراي، ومكتب اإ

http://www.wipo.int/standards/en/st96/v3-0/
http://www.wipo.int/standards/en/st96/v3-0/
https://www3.wipo.int/confluence/x/OADDB
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ُ صناعية ماكتب امللكية ال تبادلت ، موسكواذلي ُعقد يف  عمل املذكور أأعالهال ةيف اجامتع فرقو .14 كة ممارساهتا شار  امل

صدارات خمتلفة من امل نف   تُ املاكتب أأن علام  بفرقة العمل أأحاطت و . ST.96وخططها احلالية لتنفيذ معيار الويبو   عيارذ اإ

ST.96 ،ىل ذكل ضافة اإ اية امللكية محل العاملية نظمةالأ يف  ST.96طط تنفيذ معيار الويبو علام  خبفرقة العمل أأحاطت . واإ

 حامية الأصناف النباتية.ظام نو  ،ونظام لهاي ،ونظام مدريد ،معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتنظام  ، أأي  يةالفكر 

ملعاهدة يف نظام ا ST.96عيار تنفيذ امل يف أأي تقدم ُُيَرز أأنه مل بمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات نظام أأفاد ممثل  (أأ  )

 الثنائية لرباءات ادلولية يفل ST.96 املعيار س تخدامل ططل خي ، وأأن نظام املعاهدةالعمل ةمنذ الاجامتع الأخري لفرق

ل أأن نظام امل. 2018/2019 هممتة كون تقد اليت  التعاون مع أأي مكتب من ماكتب امللكية الصناعيةيعزتم  عاهدةاإ

طالق مشوع جترييب  يف نظام املعاهدة  ST.96أأن تنفيذ املعيار  كر أأيضا  . وذُ املكتوبة راءالآ تقارير البحث و بشأأن ابإ

ليه عىل أأنه ينبغي   يات وجودة البياانت.فرصة لتحسني العمل أأن يُنظر اإ

م أأبلغ ممثل نظام لهاي فرقة العمل بأأن نظام لهاي قد بدأأ و  (ب ) ، ا  أأس بوعي ST.96 نسقبياانت نشة لهاي ب يُقد  

نظام رطة طريق اوفقا  خل XML بنسقاحلالية النشة  بياانتوتُنش هذه البياانت يف الوقت نفسه اذلي تُنش فيه 

ىل لالنتقاللهاي  ىل ذكلST.96 املعيار اإ ضافة اإ نظام تلقى بياانت ي بأأن املكتب ادلويل فرقة العمل  غت، ُأبل  . واإ

املكتب الكندي للملكية الفكرية من أأجل مل مع عوي ST.96 نسقلملكية الفكرية ب ل  الكوري كتبامل لهاي من 

ىل  ST. 96 املعيار اس تخدام التصال الثنايئ الاجتاه يف  م لهاي.نظاحيامن ينضم املكتب الكندي اإ

نشاء بياانت بأأبلغ ممثل نظام مدريد فرقة العمل و  (ج ) مدريد يف نظام تسجيل ال أأن املكتب ادلويل قد بدأأ يف اإ

 وعرب خدمة ويب( FTPخادم يعمتد عىل بروتوكول نقل امللفات )ملفات عىل يف شلك يتوفر ذكل و . ST.96 نسقب 

ىل ذكل، يعمل املكتب ادلويل مع املكتب الكندي للملكية الفكرية لس تخدام التصال و . عىل حد سواء ضافة اإ ثنايئ ال اإ

ناملكتب الكندي نضم حيامن ي  ST.96 املعيار الاجتاه يف ىل نظام مدريد. وعالوة عىل ذكل، قال املمثل اإ نشاء ه اإ ميكن اإ

ن ، و ST.96 نسقب  يس بوعالأ خطار الإ ملفات  لكرتونيا  حب ري ساملكتب ادلويل اإ مع أأي مكتب  بفرصة التواصل اإ

آخر يرغب يف اس تخدام املعيار  ىل ذكل، و لتبادل البياانت.  ST.96أ ضافة اإ دمة اخلاص خب لاحل حتديثجيري حاليا  اإ

 .ST.96أأو التسجيل بنسق طلبات ل الوطنية اخلاصة اب بياانتال للسامح هل بتلقي  الإيداع الإلكرتوين يف نظام مدريد

تنفيذ ل هو خمطط ، و PVP-XML خمطط أأنبالاحتاد ادلويل محلاية الأصناف النباتية اجلديدة  ممثلفاد أأ و  (د )

 .2017، صدر يف عام ST.96 املعيار

قضااي تتعلق طرحوا و  ،تهبمماكيف تنفيذ ال موسكو حاةل يف املشاركون يف اجامتع فرقة العمل  عرضوعالوة عىل ذكل،  .15

ىل ملشاركون أأشار ااكتب الأخرى. و املمع مراعاة قابلية التشغيل البيين مع  ST.96بتوافق خمطط التنفيذ مع املعيار  أأمهية اإ

العديد من الأفاكر لتعزيز قابلية تبادلوا و  ،اكتباملبني البيين فامي التشغيل قابلية من أأجل  ST.96التنفيذ املنسق للمعيار 

ىلالتشغيل البيين. وطلبوا  ليه حبيث ت ST.96 املعيار لتنفيذ ا  مليعا ا  مس تودعأأن يُنشئ  املكتب ادلويل اإ ماكتب امللكية رجع اإ

ىلاكتب. كام طلب املشاركون غريها من املمع  ST.96سق ن عند تبادل البياانت ب  صناعيةال  عداداملكتب ادلويل  اإ  أأن يقوم ابإ

جياد حل للتوافق وقابلية التشغيل البيين. لإثبات ا منوذج أأن تب فرقة العمل ماكت العديد من عرضو ملفهوم حىت ميكن اإ

ثبات املفهوم.تشارك يف   اإ
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 ST.96ملعيار اتطوير مواصةل 

 معلقة ملزيد من املناقشة موضوعات عامة

ىل أأعضاء فرقة العمل  أأشار .16 خارجية لتطوير نظام تكنولوجيا هات تس تعني ب صناعية من ماكتب امللكية ال كثريا  أأن اإ

 املعيار كونيأأن ينبغي ذلكل و. ST.96مه اذلين يس تخدمون معيار الويبو  ةنظمطوري الأ وأأن مُ اخلاص هبا، املعلومات 

ST.96 املعيار تنفيذمن بسهوةل ن و ملطورليك يمتكن امن الأمثةل  ا  ضمن مزيدأأن يتبل املطورين و لالس تخدام من ق   ا  مالمئ 

ST.96  لتطويعهكام هو أأو بأأقل هجد. 

 املزمع توس يعالصناعية. ومن تصاممي الرباءات والعالمات التجارية وال  ST.96معيار الويبو ويف الوقت احلايل، يشمل  .17

ىل ذكل، و . 53املؤرشات اجلغرافية طبقا  للمهمة رمق يشمل ل  ST.96املعيار  نطاق ضافة اإ عداد خمططجرى اإ  PVP-XML اإ

بل س تخدم ويُ  ،ST.96املعيار بناء  عىل  أأو غريها من الهيئات احلكومية صناعية العديد من ماكتب امللكية ال هذا اخملطط من ق 

الأصناف النباتية ليشمل  ST.96توس يع نطاق املعيار  XML4IPناقش فرقة معل ذلكل ستُ ويف بعض البدلان.  (ادلولية)

 .اجلديدة

 لغة الرتمزي املوسعةمكوانت 

ىل ؛ ST.96لتعزيز معيار الويبو كثريا  من العنارص  XML4IPحددت فرقة معل  .18 تالية عىل أأهنا العنارص ال وُأشري اإ

 معلقة:

ُ علومات امل - اليت دخلت  محلاية البياانت العامةلحئة الاحتاد الأورويب  ( ابلشرتاك معPII)دة للهوية الشخصية حد   امل

 ؛مفامي يتعلق ببياانهت نيلوضع معيار جديد حلقوق املس هتلك 2018مايو  25يف  النفاذحزي 

 ؛معامالت الرباءاتو  -

 ؛جسل الرباءاتو  -

 ؛XMLوالوضع القانوين للرباءات بنسق  -

 وتقرير حفص الرباءات؛ -

http://www.wipo.int/plt-)بناء عىل اس امترة العريضة ادلولية المنوذجية  واس امترة عريضة الرباءة -

ns_req_form.htmlforum/en/forms/modificatio؛) 

 ووثيقة أأولوية الرباءة. -

 لمؤرشات اجلغرافيةل خمطط لغة الرتمزي املوسعة تطوير مكوانت

طار املهمة رمق  .19 عداد عىل  XML4IP، معلت فرقة معل 53يف اإ اجلغرافية. مؤرشات لل لغة الرتمزي املوسعةمكوانت اإ

مة يف شلك العمل هذا نتيجة و   .(CWS/6/8. )انظر الوثيقة ورةيف هذه ادلة املعايري جلن وثيقة منفصةل لتنظر فهياُمقدَّ

http://www.wipo.int/plt-forum/en/forms/modifications_req_form.html
http://www.wipo.int/plt-forum/en/forms/modifications_req_form.html
http://www.wipo.int/plt-forum/en/forms/modifications_req_form.html
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ىل ذكل، اقرتح .20 ضافة اإ مؤرشات لل لغة الرتمزي املوسعةخالل مناقشة  ،مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية واإ

عداد  ،اجلغرافية  .املؤرشات اجلغرافيةلتبادل بياانت  عىل الإنرتنتة يبرم تطبيق واهجة اإ

 بشأأن خدمات الويبتطوير معيار جديد للويبو 

طار املهمة رمق  .21 عداد معيار جديد للويبو  XML4IP، معلت فرقة معل 56يف اإ واهجة التطبيق الربمية بشأأن عىل اإ

مة يف شلك العمل هذا نتيجة و  .عىل الإنرتنت  . )انظر الوثيقةورةيف هذه ادلة املعايري وثيقة منفصةل لتنظر فهيا جلنُمقدَّ

CWS/6/6). 

 لغة الرتمزي املوسعةخمطط يف  لرباءاتل بشأأن الوضع القانوين تطوير مكوانت

ىل ذكل، و  .22 ضافة اإ عداد  XML4IP، معلت فرقة معل املعايرييف ادلورة اخلامسة للجنة  القرار املُتخذ تابعةمل اإ عىل اإ

لغة تطوير  مرحيل عنم تقرير د   قُ و ياانت الوضع القانوين للرباءات. لغة الرتمزي املوسعة بشأأن ب مجموعة من مكوانت خمطط 

 .(CWS/6/9يف هذه ادلورة. )انظر الوثيقة املعايري وثيقة منفصةل لتنظر فيه جلنة الرتمزي املوسعة يف شلك 

 صةلالخرى ذات الأ سائل امل 

جلنة موضع اهامتم  وغريهام، ،يكون العنرصان التاليان وقد. موضوعات أأخرى كثرية XML4IPمعل  ةفرق تانقش .23

 :املعايري

ضافة " املكتب الكندي للملكية الفكرية اقرتح (أأ  ) كون املجديدة للعالمة التجارية يف بوصفه مسة تغليف" ال اإ

MarkFeatureCategory  للمعيارST.96،  صناعيةممارسات ماكتب امللكية ال بش ىت علام  فرقة العمل أأحاطت و ،

". ووافقت فرقة العمل عىل مظهر خاريج"ثاليث الأبعاد" أأو "املاكتب عىل أأنه بعض  عىل سبيل املثال، تعامهلف

 بشأأن هذه املسأأةل.نقاش مواصةل ال 

س تخدام التكنولوجيات الناش ئة ومعاجلة البياانت اباجلديدة )ل س امي  الوصفيةانقشت فرقة العمل نوع البياانت  (ب )

يف هذا  صناعيةالفكرية وكيف ميكن أأن تتعاون ماكتب امللكية ال  الضخمة( اليت س تكون مطلوبة من أأجل أأعامل امللكية

ُّفق . و الصدد دارة البياانت الوصفية. وعرض  XML4IPماكتب فرقة معل ارسات عىل مجع متطلبات وممات بشأأن اإ

عداد مشوع اس تبيان لإجراءل ملكة املتحدة املمكتب   داخل فرقة العمل. دراسة اس تقصائية لملكية الفكرية اإ

 عملالخطة 

يف  ST.96واملكتب ادلويل لتنفيذ معيار الويبو  الكندي للملكية الفكرية لالختبارات املكثفة بني املكتب نتيجة   .24

دخال بعض التعديالت الطفيفة عىل ال  يمااتصالت نظ وذلكل من  .ST.96 عيارمن امل  3.0نسخة لهاي ومدريد، يلزم اإ

صدار مشوع نسخة املعيار  ىل ذكل، ترد خارطة طريق نظام لهاي  .2018املبادرة يف عام دلمع  ST.96املقرر اإ ضافة اإ واإ

ثة يف مرفق  .لالطالع علهيا هذه الوثيقة املُحدَّ

عداد النسخة القادمة من خمطط لغة الرتمزي املوسعة للمعيار امليض يف من أأجل و  .25 ، ST.96تنفيذ الأعامل املعلقة واإ

 .2019مهورية كوراي يف عام ب س يول مدينة لتنظمي اجامتع وهجا  لوجه يف  XML4IPختطط فرقة معل 
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ن جلنة  .26 ىل:املاإ  عايري مدعوة اإ

بنتاجئ معل فرقة معل  الإحاطة علام   (أأ  )

XML4IP َّيف هذه الوثيقة ، عىل النحو املبني 

 ؛هاومرفق 

توارخي الإصدار الإحاطة علام  ب و  (ب )

لهي تعليق ، وال أأعاله 12يف الفقرة  االرمسي، املشار اإ

 .علهيا

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

Q4-2016 Q1-2017 Q2-2017 Q3-2017 Q4-2017 Q1-2018 Q2-2018 Q3-2018 Q4-2018 Q1-2019 Q2-2019 Q3-2019 Q4-2019 2020 Q1-2021

Workstreams

International Bureau

Detailled specifications ✔

General Testing ✔ ✔

Launch ST.96 Bulletin stream (using XSLT) ✘ > ✔

Hague Core IT System improvement ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Announce ST.96 as authoritative format >

Native ST.96 output

XML4IP Task Force

Testing Office to IB communications ✔ ✔

Testing of IB to Office communications ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Publication of ST.96 V3 > ✔

CIPO & USPTO

Prototype of IB to Office communications ✔

Authoritative Data Format (IB to Office)

Hague DTD Effective Sunset Period

Hague ST.96 ✘ ✘ ✘ > BETA Effective

Data Format used for Office to IB

Hague MECA IN DTD Effective Sunset Period

Hague ST.96 BETA Effective

Other events

Hague Working Group June

CWS May October

XML4IP TF 2017 meeting Sept. May

Done as scheduled ✔

Not done as scheduled ✘

Postponed >

To do

Effective

BETA testing phase

Sunset period (phasing out)

Legend

 خارطة طريق عالية املس توى لنظام الهاي بشأ ن التبادل االإلكرتوين للبياانت مع املكتب

لزايم. و  أ يليس لهذه الوثيقة  متكني اإمنا الغرض هو طابع توثيقي وال اإ  .ملتابعة والتوّجه العاممن اال


