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CWS/7/3 REV 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019 يونيو 18 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 ةبعالسا الدورة
 2019 يوليو 5اإىل  1جنيف، من 

 63ورقم  56ورقم  53ورقم  41 رقم امامله عن تقرير
عدادوثيقة    ادلويل املكتب من اإ

 مقدمة

فرقة من  مرحليا   تقريرا   2017يف اليت ُعقدت سة داسيف دورهتا ال ( جلنة املعايريتلقت اللجنة املعنية مبعايري الويبو ) .1

 املنفذة خالل الاضطالع مبهام جلنة املعايري التالية:عن الأنشطة  XML4IPمعل 

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  - " نسق 1اإ

" واصطالحات 2"و أأو لكهيام XMLأأو نسق  JSONوهيلك البياانت، وقاموس البياانت بنسق  الرسائل،

 ."(URIالتسمية ملعّرف املوارد املنتظم )

ىل  41)انظر الفقرات من   (.CWS/6/34من الوثيقة  61اإ

 .أأدانه مزيد من التفاصيل فامي يتعلق ابلتقدم احملرز يف تنفيذ لك هممة يرد
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اقرتاح لتحديث معايري الويبو القامئة بشأأن نرش وعالوة عىل ذكل، نظرت جلنة املعايري، يف دورهتا السادسة، يف  .2

منوذج )حتويل لغة صفحات الأمناط املوسعة  وتطويراملعلومات عن حقوق امللكية الفكرية والأحداث املتعلقة ابلوضع القانوين 

(XSLT)ملعاجلة البياانت الواردة بلغة ا )( لرموز املوسعةXML)لس امي يف املعيار ، ST.96.  واس تحدثت جلنة املعايري

حداهام تمتثل هممتني جديدتني  "وضع تصوير مريئ واحد أأو أأكرث للبياانت بلغة الرتمزي وصفها اكلآيت:  63 املهمة رمق يفاإ

ىل معايري الويبو اخلاصة بلغة الرتمزي املوسعة لأغراضXMLاملوسعة ) املهمة رمق النرش الإلكرتوين"، وأأس ندت  (، استنادا  اإ

ىل فرقة معل  63  (.CWS/6/34من الوثيقة  153)انظر الفقرة  XML4IPاإ

من خالل مناقشاهتا  XML4IPأأجرت فرقة معل ، 63ورمق  56ورمق  53ورمق  41رمق  ربعم الأ ومن أأجل تنفيذ املها .3

لكرتونية وعدة مؤمترات  الوييك -الإلكرتويناها منتد ميكن الاطالع عىل تقارير و . نيحضوري نيمت اجامتعونظ   ،الإنرتنتعرب اإ

وبعدها  املعايريجنة ل سة ل داسأأثناء ادلورة ال  س يول، مجهورية كورايو سويرسا  ،يف جنيف اقدعُ  ذلينالعمل ال ةفرق ياجامتع

 العنوان التايل: الإلكرتوين يفموقع الويبو  عىل

:http://www.wipo.int/cws/en/taskforce/xml4ip/background.htm 

 ةعرش  سامخلنظامت امل املاكتب/ اكنت ، 2019 مارس يفس يول قد يف اذلي عُ  XML4IPمعل  ةيف اجامتع فرقو .4

املكتب الأورويب و واملكتب الكندي للملكية الفكرية، سرتايل، الأ  الرباءات مكتب، و مكتب الرباءات المنساوي :ُممث ل   التالية

للرباءات  الإيطايلواملكتب ، مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكريةو ، املكتب الأورويب للرباءاتو ، الآس يوي للرباءات

الاحتادية الروس ية للملكية واملكتب الكوري للملكية الفكرية، والإدارة ومكتب الرباءات الياابين، والعالمات التجارية، 

مكتب اململكة املتحدة للملكية ، و املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجاريةو ، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، الفكرية

، لتجاريةمكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات او  ،الاحتاد ادلويل محلاية الأصناف النباتية اجلديدةو ،الفكرية

ىل املكتب ادلويل. بنود جدول الأعامل، مبا يف ذكل التقدم احملرز يف تنفيذ املهمة  XML4IPعمل ال ةفرقوانقشت  ابلإضافة اإ

مواصفات نسق ، و واملشاريع التجريبية املرتبطة به برجمة التطبيقات عىل الويب واهجاتمعيار الويبو اجلديد بشأأن ، و 63رمق 

JSON  خمطط لغة الرتمزي املوسعة للمعيار املقرتحة، وعنارصST.96 بحث يف من قبيل خمططات تقارير ال ، املقرتحة مؤخرا

ظايم مدريد ولهاي بشأأن تقامس ن مس تجداتو  مصنفات حق املؤلف اليتميةخمططات والبياانت اجلغرافية و  الرباءات

 .ST.96ملعيار ا املعلومات ابس تخدام

صدارين رمسيني يف الس نة للمعيار جلنة املعا وافقتو  .5  1كحد أأقىص، يف  ST.96يري، يف دورهتا السادسة، عىل اإ

عىل أأساس لك حاةل عىل ينظر فهيا حينئذ . وعند احلاجة اإىل أأية حتديثات عاجل خارج هذين التارخيني س أأكتوبر 1أأبريل و

 حدة.

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

طار املهمة رمق  .6 . وترد أأدانه تفاصيل ST.96حتسني معيار الويبو  XML4IP، واصلت فرقة العمل 41ومضن اإ

 .وتفاصيل تنفيذها يف ماكتب امللكية الفكرية اليت قامت هبا فرقة العمل التنقيحات

http://www.wipo.int/cws/en/taskforce/xml4ip/background.htm
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صدار   .96STمن معيار الويبو  .13النسخة اإ

ىل اقرتاب موعد اإطالق ، لهايمدريد و يف اتصالت نظايم ST.96عيار امل تنفيذ من أأجل دمع  .7 ول س امي، ابلنظر اإ

يف  ST.96تنقيح طفيف للمعيار  أأصدراتصالت نظام لهاي بني املكتب الكندي للملكية الفكرية واملكتب ادلويل برسعة، 

نظام لهاي يف يونيو ويعزتم املكتب الكندي للملكية الفكرية اس تخدام اتصالت  .2018دلمع املبادرة يف عام ، 2018نومفرب 

 . ويرد أأدانه ملخص للتحديثات:2019

 added two new simple types: com:IGOCodeType and 
com:ExtendedNationalityCodeType; 

 updated com:entitlementNationalityCode to use 
com:ExtendedNationalityCodeType; 

 updated com:EntitlementDomiciledCode and 

com:EntitlementEstablishmentCode to use com:ExtendedWIPOST3CodeType; 

 updated, changed country name “SZ” from “Swaziland” to “Eswatini” in com: 

WIPOST3CodeType and com: ISOCountryCodeType; 

 updated dgn:HabitualResidenceCode to use com:ExtendedWIPOST3CodeType;  

 added optional component: com:PaymentDueDate in the element 

dgn:HagueSecondPartFeePayable;  

 added optional component: com:ApplicationDateTime in the 

dgn:HagueApplicationType.  This is needed to resolved time-zone discrepancies; 

 updated dgn:HagueIBToOfficeBagType, there is a sequence that follows a choice, 

which breaks the “choice”.  It was subsequently removed in this release; 

 updated dgn:HagueSecondPartFeePaidType, added optional element 

com:RecordIdentifier.  It should be optional because the element can be used in 

both directions; 

 removed limit on choice in dgn:HagueOfficeCopyBagType.  There is an unjustified 

limit of 10 choices in dgn:HagueOfficeCopyBagType.  This must be unlimited; 

 updated dgn:HagueApplicationType.  Changed com:DocumentIncludedBag 

from required to optional; and  

 added two new components: com:StartDate and com:EndDate. 

 .96STملعيار الويبو  الصناعيةماكتب امللكية  تنفيذ

ا اذلي عقد يف س يول، تبادلت ماكتب امللكية الفكرية املشاركة ممارساهت XML4IPخالل اجامتع فرقة العمل  .8

وأأشارت العديد من ماكتب امللكية الفكرية اإىل رغبهتا يف الانتقال من املعيار  .ST.96 معيار الويبو الراهنة لتنفيذوخططها 

ST.36  لغة الرتمزي املعممة القياس يةأأو (SGML)  ىل املعيار ابلنس بة لنرش البياانت، فامي أأشارت ماكتب ، ل س امي ST.96اإ

ىل ما أأحرزته من تقدم ابجتاه هذا الانتقال. وأأفاد املكتب الكندي للملكية الفكرية بوجه خاص بأأنه سوف يقوم عام  أأخرى اإ

طار نظام مدريد. ST.96قريب ابس تخدام املعيار   يف اتصالته مع املكتب ادلويل مضن اإ
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 ST.96خطط نظام لهاي لتنفيذ معيار الويبو 

يقه اإىل الانتقال اإىل اس تخدام نسق يف طر  يف نظام لهاي ST.96لغ املكتب ادلويل فرقة العمل بأأن تنفيذ املعيار أأب .9

. 2020ديسمرب  31واحد يف اتصالته الإلكرتونية مع الأطراف املتعاقدة وستتوقف عن تأأييد اس تخدام النسق القدمي حبلول 

كن ومي .يف املس تقبل قد يتغري هذا التارخيبناء عىل ذكل غري أأن ماكتب امللكية الفكرية بدأأت تطالب الآن بمتديد هذه املهل و 

آخر نسخة من خارطة طريق  عىل الرابط التايل:  ST.96لتنفيذ املعيار  هااحلصول عىل أ

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/hague/en/h_ld_wg_7/h_ld_wg_7_8.pdf 

  ST.96لتنفيذ املعيار  (IPASامللكية الصناعية )متتة لأ  الويبو نظامخطط 

دارة تدفق البياانت وضامن جودهتا عند املنبع، يقوم املكتب ادلويل بتنفيذ املعيار  .10  الويبو نظاميف   ST.96من أأجل اإ

 عىل ثالث مراحل: متتة امللكية الصناعيةلأ 

أأنظمة الإيداع مجلع البياانت الواردة من  ST.96سيس تخدم املعيار و ، 2019، ستس تمكل حبلول يوليو املرحل الأوىل -

ىل الإلكرتوين  ؛متتة امللكية الصناعيةلأ  الويبو نظام اخلارجية واحملاةل اإ

قرارات الأطراف املتعاقدة  تبليغل  ST.96، وسيس تخدم املعيار 2019، ستس تمكل حبلول هناية عام املرحل الثانية -

ىل نظام مديد؛ املعّينة  اإ

من أأجل النرش الإلكرتوين وتبادل  ST.96وسيس تخدم املعيار  ،2019ستس تمكل حبلول يونيو ، املرحل الثالثة -

  .الغريالبياانت مع 

 التقدم احملرز يف تطوير خمطط بلغة الرتمزي املوسعة

 صنفات حق املؤلف اليتميةمل  تطوير خمطط بلغة الرتمزي املوسعة

دراج .11  ST.96من مكتبة املعيار  ءمصنفات حق املؤلف اليتمية كجز  وافقت جلنة املعايري، يف دورهتا السادسة، عىل اإ

 (. CWS/6/34من الوثيقة  68)انظر الفقرة 

وخالل اجامتع فرقة العمل يف س يول، قدم مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية حملة عامة عن العمل املنجز لإعداد  .12

وعرف   يف ذكل البدلان/املاكتب اليت سامهت يف العمل.، مبا ملصنفات حق املؤلف اليتمية ST.96مرشوع خمطط املعيار 

، ول س امي عنارص تشمل قوامئ رسدية للقمي. ومت حتديد عدد ابخملطط يف حد ذاته XML4IPاملكتب بعد ذكل فرقة العمل 

دخالها فامي طفيف من التعديالت اليت وافق  يف مسأأةل تعدد نظر يف الوقت ذاته مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية عىل اإ

 اللغات.

اختبار عىل جدول زمين مؤقت لإهناء الصياغة وبدء ماكتب امللكية الفكرية املهمتة  XML4IPووافقت فرقة العمل  .13

 .2019سبمترب  30يف  مرشوع خمطط لغة الرتمزي املوسعة

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/hague/en/h_ld_wg_7/h_ld_wg_7_8.pdf
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 تطوير مكوانت بشأأن الوضع القانوين للرباءات يف خمطط لغة الرتمزي املوسعة

عداد مجموعة من مكوانت  XML4IPر املُتخذ يف ادلورة اخلامسة للجنة املعايري، معلت فرقة معل ملتابعة القرا .14 عىل اإ

ول تكتيس هذه املهمة أأمهية ابلنس بة لفرقة العمل  خمطط لغة الرتمزي املوسعة بشأأن بياانت الوضع القانوين للرباءات.

XML4IP تستند اإىل ، حيث أأن خمططات لغة الرتمزي املوحدة هذه القانوينفرقة العمل املعنية ابلوضع حفسب بل ابلنس بة ل

 .ST.27معيار الويبو 

ومنذ ادلورة السادسة للجنة املعايري، عقد اجامتعان عرب الإنرتنت وتواصلت املناقشة خالل اجامتع فرقة العمل يف  .15

لغة الرتمزي املوحدة جاهز لالختبار خملطط  واتفقت فرقة العمل عىل أأن املرشوع الرابع يحات.س يول للتعليق عىل خمتلف التنق 

لختبار اخملطط  امجلعية ادلولية للنارشينوتطوع مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية واملكتب الكندي للملكية الفكرية و 

كية ايل للمل املكتب الأسرت  أأشاربعملية الاختبار. وبوجه خاص،  قوتنوي العديد من ماكتب امللكية الفكرية الأخرى الالتحا

يعترب و  بياانت الوضع القانوين للرباءاتمن أأجل نرش  واهجات برجمة التطبيقات عىل الويبأأنه خيطط لتطوير الفكرية اإىل 

 ابلنس بة لنجاح املرشوع. اس تكامل هذا اخملطط حيواي

 تطوير خمطط لغة الرتمزي املوسعة من أأجل واثئق الأولوية

واحد من الاقرتاحات اليت عرضهتا ماكتب امللكية هو  أأجل واثئق الأولوية تطوير خمطط لغة الرتمزي املوسعة من .16

لتطوير  التالية ووافقت فرقة العمل عىل املراحل الثالث .2010يف عام  XML4IPعىل نظر فرقة العمل  1الفكرية امخلسة

 :لغة الرتمزي املوسعة من أأجل واثئق الأولوية

عداد وثيقة مفاهميية و  -  اتفاق بشأأن دراسة اجلدوى؛املرحل الأوىل: اإ

 ؛ST.96املرحل الثانية: وضع خمطط لغة الرتمزي املوسعة ابلستناد اإىل مكوانت خمطط معيار الويبو  -

 املرحل الثالثة: اختبار جترييب خملطط لغة الرتمزي املوسعة مبشاركة العديد من ماكتب امللكية الفكرية.  -

ىل اقرتاح مكتب امللكية الفكرية الكوري.ابرشت فرقة العمل املناقشة بشأأن املرحل و .17 واقرتح هذا  الأوىل ابلستناد اإ

 تمكلاكتب امللكية الفكرية مل لك بياانت لغة الرتمزي املوسعة، فامي يتعلق ابلواثئق ذات الأولوية، مما يتيحالأخري واثئق لهي

ىل أأن معظم ماكتب امللكية الهيلك احلايل اذلي يتخذ شلك صورة مبزيد من بياانت لغة الرتمزي املوسعة.  وجتدر الإشارة اإ

اإىل نسق صور عندما تتبادل واثئق أأولوية مع ماكتب  XMLالفكرية تقوم حاليا بتحويل طلبات الرباءات املعبئة بنسق 

ىل لغة الرتمزي املوسعة هو طريقة جيدة  وأأحاط أأعضاء فرقة امللكية الفكرية الأخرى. العمل علام بأأن تطوير واثئق الأولوية اإ

توفري بياانت قامئة عىل النصوص. ومع ذكل، وافقت فرقة العمل عىل حبث الأثر احملمتل لتبادل واثئق الأولوية  للتوجه حنو

 ولوية ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة.والتبعات القانونية لتبادل واثئق الأ خدمات النفاذ الرمقي ابس تخدام نظام 

                                         
دارة الصني الوطنية و  ومكتب الرباءات الياابين ومكتب امللكية الفكرية الكوري املكتب الأورويب للرباءاتأأعضاء ماكتب امللكية الفكرية امخلسة يه اكلآيت:  1 اإ

 .مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجاريةو  للملكية الفكرية
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ضافية عالقة للغة الرتمزي املوسعة  عنارص اإ

. ويرد ST.96العديد من العنارص لتحسني معيار الويبو  XML4IP منذ انعقاد ادلورة السادسة، حددت فرقة العمل .18

  أأدانه اس تعراض للتقدم احملرز يف بعض العنارص:

مل يتحقق أأي تقدم ملموس يف هذين املرشوعني لتطوير نسق  :XML لرباءات بنسقجسل امعامالت الرباءات و  -

لغة الرتمزي املوسعة الذلين يرتبطان عىل التوايل مبعامالت واثئق الرباءات وجسل دورة حياة طلبات الرباءات برمهتا. 

يف س يول.  XML4IPواس تعرضت فرقة العمل الوضع احلايل وحتديث هذه اخملططات خالل اجامتع فرقة العمل 

ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية و  مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجاريةلك من  سامهوي 

ىل فرقة العمل حاملا تصبح  يف حتديث مرشوع عنارص لغة الرتمزي املوسعة يف الاحتاد الرويس وس تقدم النتاجئ اإ

  متاحة؛

 رض الفريق ادلويل خمططا منقحا للغة الرتمزي املوسعة عىل اجامتع فرقة العملع: XMLبنسق  تقرير حفص الرباءات -

XML4IP  طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتيف س يول، يريم اإىل تغطية مجيع  اس امترات الفحص يف اإ

طنية أأو وتعزتم فرقة العمل زايدة تطوير هذا اخملطط لس تخدامه يف التقارير الو  واس امترات البحث بطريقة شامل.

 الإقلميية؛

حدى الواثئق اليت اقرتحهتا ماكتب امللكية الفكرية امخلسة يف عام  :XMLبنسق  اس امترة عريضة الرباءة - يه من اإ

 اكنت قد بدأأت العمل عليه. XML4IP فرقة العمل لكنلغة الرتمزي املوسعة، ل حمددلتطوير خمطط  2010

، بناء عىل اس امترة العريضة ادلولية المنوذجية XMLبنسق  الرباءةاس امترة عريضة ووافقت فرقة العمل عىل تطوير 

http://www.wipo.int/plt-: عىل الرابط عاهدة قانون الرباءاتمب اخلاصاملتاحة عىل موقع الويبو 

tions_req_form.htmlforum/en/forms/modificaاقرتاح  . وابرشت فرقة العمل املناقشة ابس تعراض

وتفيد  قدمه املكتب ادلويل.اذلي  قانون الرباءات المنوذجية ملعاهدة عريضةس امترة الاب ST.96املعيار  مكوانت ربط

ودعي أأعضاء  فرقة العمل بأأن هذه الاس امترة المنوذجية ميكن أأن تشمل اس امترات عريضة الرباءة الوطنية وادلولية.

 عىل املس توى رمهو نظم  ابلستناد اإىل، عىل هذا الربط عىل صفحة الوييك لفرقة العمل التعليقفرقة العمل اإىل 

  الوطين بوجه خاص.

  ST.96ملعيار الويبو  التشغيل املشرتك

من طرف ماكتب  ST.96أأحاطت جلنة املعايري علام مبناقشات فرقة العمل بشأأن مسأأةل التنفيذ املطابق ملعيار الويبو  .19

مع ماكتب امللكية الفكرية الأخرى  ST.96املعيار يف لتبادل البياانت  التشغيل املشرتكاليت تدرس مسأأةل امللكية الفكرية 

ملرفق اخلامس ا ST.96معيار الويبو  تيحوي . (CWS/6/7من الوثيقة  15سة للجنة املعايري )انظر الفقرة خالل ادلورة الساد

رشاداته" مع  تنيتطابق م و  تنيتوافق م  بطريقتني ST.96دلمع ماكتب امللكية الفكرية من أأجل تنفيذ املعيار  "قواعد التنفيذ واإ

ن اكنت تعترب ST.96معيار الويبو  ن الإرشادات صعبة للغاية حىت يتس ىن اتباعها، واإ . وعلق أأعضاء فرقة العمل ابلقول اإ

 ، خرجت بعض ماكتب امللكية الفكرية عن الإرشادات.ابلتايللتشغيل املتبادل بني ماكتب امللكية الفكرية. وابلنس بة ل مثالية 

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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اس تكشاف حلول معلية ملساعدة ماكتب  XML4IP ومنذ ادلورة السادسة للجنة املعايري، واصلت فرقة العمل .20

 وتقتيض احللول .ST.96يف املعيار شرتك لتبادل البياانت وحتسني التشغيل امل  ST.96الويبو  امللكية الفكرية عىل تنفيذ معيار

مس هتكل البياانت ومنتجها. ووافقت فرقة العمل عىل معايري حمددة ترد أأدانه لتقيمي خمتلف الهنج من  لك من مراعاة منظور

جياد أأجل   حلول:اإ

ىل اجلذر عىل مس توى عنرص خمطط لغة الرتمزي املوسعة دلمع منتجي البياانت؛ -  وقف الانتشار من القمة اإ

 التعرف عىل التغيريات دلمع منتج البياانت؛ تيسري -

 قدر الإماكن؛ هادفة غيرياتالت  جعل -

بتحليل الهنج اليت  مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجاريةوبتشاور مع املكتب ادلويل، قام  .21

 معلية خالل ST.96انقش هتا فرقة العمل واقرتاح الإرشادات التالية لتكييف عنارص لغة الرتمزي املوسعة يف معيار الويبو 

 التنفيذ، مع ضامن التشغيل املشرتك يف الوقت ذاته:

لزاميةST.96 املعيار مكوانتجيب عدم حذف  -  ؛الإ

لزامية؛ST.96 املعيار مكوانت جيب عدم حتويلو  - ىل اإ لزامية من خيارية اإ   الإ

 نفس الرتتيب اذلي نرشت فيه؛ عىل ST.96 املعيار مكوانت جيب أأن تظلو  -

 اجلديدة يف مؤخرة العنرص املوسع؛ كوانتامل أأن تضافجيب و  -

 خيارية؛ابعتبارها اجلديدة  كوانتجيب أأن تضاف املو  -

ضافة و  - اجلديدة يف حزي امس حمدد ملكتب  كوانت. وجيب خلق هذه املجديدة أأو حذفها قمي تعدادجيب عدم اإ

 ؛pat الامسيف حزي  كمتديد لعنرص ،uspatامللكية الفكرية، مثال، العنرص 

، pat ،tmk ،dgn) مس احلزي الأصيل اخلاص هباابلرباءات ل ST.96ينبغي أأن حتتفظ عنارص املعيار و  -

com)ىل الأنواع اهثيديمت حت غري أأنه يف حزي امس حمدد ملكتب امللكية  س تحدثت  املعقدة اليت املعدةل لالإشارة اإ

ذا ،عىل سبيل املثالو الفكرية.  ىل فاإن ، com:Contact مت تكييف العنرص اإ املكوانت اجلديدة ستشري اإ

 ؛uscom:ContactType العنرص

شارة اإىل هناك سوى  جيب أأل يكونو - مكون واحد يف امس احلزي الأصيل أأو امس احلزي اخلاص ابملكتب. ويف اإ

 .com:Contactو uscom:Contact املثال الوارد أأعاله، ينبغي أأل يوجد الكاملكونني

ضافة أأو تعممي التغيرياو  -  ت يف امس احلزي اإىل جذر الوثيقة.جيب عدم اإ

خمطط "خمطط متوافق" )مبني ابلأمحر( مقابل  عىل املكتب تعرفي ميكن أأن ويوحض الشلك البياين التايل كيف  .22

 )مبني ابلأخرض(. قابل للتشغيل البيين مطابق/
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عداد طلب واحد ابس تخدام  مزية الواردة أأعالهالإرشادات  نحومت  .23 لغة صفحات الأمناط ب نيص موحد برانمجأأنه ميكن اإ

غري أأن اإحدى مساوئ هذا الهنج تمتثل  .نظرا لأن الهيلك ل يتغري، ST.96لس تخراج البياانت املطابقة ملعيار الويبو  املوسعة

أأنه ميكن  بيد .كيفيُ  نوع البياانت وحده لأن لن تكون مرئية مثائل لغة الرتمزي املوسعة أأن التغيريات املدخل عىل يف

أأو  Altovaمثل أأداة  ST.96ار الويبو ياس تخدام أأدوات أ لية للمتيزي بني النسخ أأو بني التنفيذ الوطين والصيغة احلالية ملع 

DiffDog أأو CompareIt. 

 جلنة املعايريليك تنظر فيه الأول لهذه الوثيقة  املرفق من قبيلقدم مثالن ومن أأجل حتسني تطبيق هذه الإرشادات،  .24

ذا  .وتعلق عليه  اخلامس. املرفقتعديل  حينئذ وافقت فرقة العمل عىل هذا الهنج املقرتح مؤخرا سيتعنيما واإ

يف قدرة املكتب ادلويل عىل الاس تجابة برسعة  ST.96أأخرى تتصل ابلتنفيذ املشرتك للمعيار وتمتثل مسأأةل عالقة  .25

دخال تعديالت عىل ىل اإ وأأحاطت فرقة العمل علام بأأن للك مكتب . ST.96 املعيار اكفية حلاجة ماكتب امللكية ادلولية اإ

ذا . ST.96 ملكية فكرية متطلبات معل خاصة به وجدول زمنيا لتطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات من أأجل تنفيذ املعيار واإ

ىل ST.96املعيار  املكون املناسب يفمل تمتكن ماكتب امللكية الفكرية من العثور عىل  هنا متيل اإ ضافة مكوانت ، فاإ تكييفه ابإ

ودلمع احتياجات ماكتب امللكية الفكرية وحتسني التشغيل املتبادل، اتفقت فرقة العمل لغة الرتمزي املوسعة وحذفها وتعديلها. 

وأأن جتمتع بطريقة منتظمة ملناقشة هذه  ST.96تعديل املعيار ل عىل أأنه ينبغي ملاكتب امللكية الفكرية التعليق عىل طلهبا 

ملناقشة  ت. وعقب موافقة جلنة املعايري عىل ذكل، يقرتح املكتب ادلويل عقد اجامتعات شهرية منتظمة عىل الإنرتنتالتعديال

آخر اقرتاح  والتعليق عليه. ST.96املعيار ملراجعة  أ
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بأأن يتيح املكتب طلبت كذكل  XML4IPفرقة العمل بأأن خالل دورهتا السادسة،  علام أأيضا جلنة املعايري أأحاطتو  .26

وردا عىل هذا الطلب، أأعد املكتب  فة.ميكن أأن تتبادل فيه ماكتب امللكية الفكرية خمططاهتا املكيّ  ادلويل مس تودعا مركزاي

ولهذا الاقرتاح مزية حتديد العنارص اليت ينبغي أأن تظهر يف  ادلويل، بتعاون مع أأعضاء فرقة العمل، اقرتاحا لتلبية هذا الطلب.

دراج مكوانت موحدة من أأجل هذا التنفيذ ST.96 يارالتنقيحات املس تقبلية للمع  ويرد هذا  .اخلاص بلك مكتب معين ابإ

  .الثاين لهذه الوثيقة، ليك تنظر فيه جلنة املعايري وتعلق عليه املرفقالاقرتاح يف 

 (53)املهمة رمق  لمؤرشات اجلغرافيةل خمطط لغة الرتمزي املوسعة تطوير مكوانت

، يف 53بشأأن املهمة رمق  XML4IPفرقة معل  دورهتا السادسة، وكجزء من معل نظرت جلنة املعايري، خالل .27

. ومشل ذكل ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكريةللمؤرشات اجلغرافية، اذلي قدمته  خمطط لغة الرتمزي املوسعةمرشوع 

نة غري الرمسي وخمططات تصنيف نيس وتصنيف لش بو وثالثة خمططات تصنيف يه:  "GINابدئة الأسامء "اس تخدام 

ليشمل املؤرشات اجلغرافية،  ST.96التصنيف الوطنية. وجددت جلنة املعايري التأأكيد عىل أأنه ينبغي توس يع نطاق املعيار 

يك تنظر  من أأجل املؤرشات اجلغرافية طط لغة الرتمزي املوسعةاملرشوع الهنايئ خمل XML4IPعمل الفرقة وطلبت بأأن تقدم 

 (.CWS/6/34من الوثيقة  61ورة )انظر الفقرة فيه خالل هذه ادل

، ل س امي حتديث فئات املنتجات مع مراعاة ونظم اجامتعان عىل الإنرتنت لتحسني مرشوع خمطط لغة الرتمزي املوسعة .28

 املعايري الأخرى املس تخدمة يف التجارة.

يف س يول، قدم املرشوع الثالث، اذلي يشمل مكوانت البياانت اليت يقرتهحا  XML4IPوخالل اجامتع فرقة العمل  .29

وخالل هذا  للمشاركني للتعليق عليه.وكذكل مكوانت تسجيل البياانت اجلغرافية،  مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية

 مقابل اس تخدام JSONنسق س تخدام من أأجل اخملطط؛ وا الوحدات الإقلمييةالاجامتع، أأثريت املسائل العالقة التالية: 

؛ وخمطط مالمئ " Geographical Indication" عوضا عن مصطلحGI" ؛ واس تخدام الامس اخملترص "XMLنسق 

، أأن خمتلف جمالت الإدارة احلكومية غري ماكتب الولايت القضائيةلتصنيف البياانت اجلغرافية. ولوحظ يف العديد من 

وبناء عليه، وافق أأعضاء فرقة العمل عىل التشاور مع السلطات احلكومية  البياانت اجلغرافية.امللكية الفكرية اس تخدمت 

التصنيفات الوطنية للسلع اليت تشمل  وسومة ببياانت جغرافيةامللسلع ملناقشة مكوانت فئات ا ل س امي املعنية يف بدلاهنم،

وع اخملطط لختباره وتطوع العديد من أأعضاء فرقة العمل ووافقت فرقة العمل عىل حتديث مرش  املوسومة ببياانت جغرافية.

 لختباره يف هذا العام. 

 ،الثالث اإىل هذه الوثيقة املرفقوقدمت فرقة العمل مرشوع اخملططات من أأجل الصيغة احلالية اإىل جلنة املعايري يف  .30

 ليك تنظر فيه وتعلق عليه.

 بشأأن خدمات الويبتطوير معيار جديد للويبو 

لهيا رشوع العمل اخلاص ابملعيارنة املعايري علام، خالل دورهتا السادسة، مب أأحاطت جل  .31 عمل الفرقة  اذلي قدمته اإ

XML4IP خالل هذه ادلورة وطرحت جلنة  التطبيقات عىل الويب دوى لواهجات برجمةاجلدراسات . ونوقشت العديد من

ادلورة، أأوىص  هذه وخالل تفاصيل الإطار الأمين. عن تفاصيل مرشوع املعيار مبا يف ذكل كيفية توفرياملعايري أأس ئل 
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ىل  43)انظر الفقرات من  يقدما دليال عىل جدوى اس تخدام مرشوع املعيار مبثالني لمنوذجني ميكن أأن مندوابن من  46اإ

 .(CWS/6/34الوثيقة 

عداد XML4IP وعقب القرار اذلي اختذته جلنة املعايري يف دورهتا السادسة، عكفت فرقة العمل .32  اقرتاح هنايئ عىل اإ

فرقة العمل غري أأن . ورةيف هذه ادلة املعايري لتنظر فيه جلن واهجة التطبيق الربجمية عىل الإنرتنتبشأأن عيار جديد للويبو مل 

XML4IP ىل مزيد من الوقت والإسهامات لالنهتا عداده.ترى أأن هناك حاجة اإ فرقة العمل وابلتايل، قدمت  ء من اإ

XML4IP  ورة وتعلق عليه )انظر الوثيقة يف هذه ادلة املعايري لتنظر فيه جلنمرشوع معيار حمدث يف وثيقة منفصل

CWS/7/4.) 

ىل أأن اخلرباء اذلين ينبغي أأن يتشاور معهم أأعضاء فرقة العمل  .33 عداد مرشوع  عندوعالوة عىل ذكل، جتذر الإشارة اإ اإ

بأأن تنشئ جلنة املعايري  XML4IPفرقة العمل. وعليه، تقرتح فرقة العمل  عادة خارج جمالت معل أأعضاءاملعيار هذا يعملون 

يف الوثيقة  56فرقة العمل اجلديدة واقرتاح لوصف جديد للمهمة رمق  لمس. ويرد اقرتاح 56فرقة معل جديدة تتوىل املهمة رمق 

CWS/7/4. 

 تصوير مريئ للبياانت بلغة الرتمزي املوسعة 

طار املهمة رمق  .34 عداد XML4IP انقشت فرقة العمل ،63مضن اإ  تصوير مريئ للبياانت بلغة الرتمزي املوسعةكيفية اإ

عداد  يف املس تقبل. ST.96ملساعدة ماكتب امللكية الفكرية عىل تنفيذ املعيار  ويف هذا الصدد، اتفقت فرقة العمل عىل اإ

اس تخدام لغة الرتمزي املوسعة يف املعيار  حاةل واحدة من حالت عرضالسابع، ي املرفق، هو ST.96جديد للمعيار  مرفق

ST.96 اذلي اكن يمتثل يف توفري وس يل معيارية 63وهذا منظور جديد بشأأن الهدف الأصيل للمهمة رمق  .عىل الأقل ،

 لعرض مكوانت لغة الرتمزي املوسعة.

بأأن حتيل جلنة املعايري  XML4IP وابلإضافة اإىل ذكل، وبعد مناقشة جدارهتا لإدارة هذه املهمة، تقرتح فرقة العمل  .35

ىل  63املهمة رمق  تتصل أأكرث بمتثيل  63. والسبب وراء هذا الاقرتاح هو أأن املهمة رمق فرقة العمل املعنية ابلتحول الرمقياإ

اس تخدام لغة الرتمزي بياانت لغة الرتمزي املوسعة، بدل من هيألك اخملططات يف حد ذاهتا وقد تكون أأوسع نطاقا من جمرد 

 .ST.96سعة يف املعيار املو 

 ST.96وملعايري الويبو الأخرى ابلستناد اإىل املعيار  ST.96التطورات املس تقبلية ملعيار الويبو 

دراج مكوانت خمطط لغة الرتمزي املوسعة احملددة يف معايري أأخرى  XML4IPانقشت فرقة العمل  .36 ذا اكن ينبغي اإ ما اإ

. وخالل اجامتع فرقة العمل ST.96، يف املعيارST.37ل معيار الويبو للويبو تس تخدم لغة الرتمزي املوسعة، من قبي

XML4IP  آراء خمتلفة: اليف س يول، عرب أأعضاء نه ينبغي أأن حيدد لك معيار  ىحداإ  تقالحيث فرقة عن أ املاكتب العضو اإ

ن اكن ST.96عن املعيار  طريقة مس تقلمكوانت خمطط لغة الرتمزي املوسعة اخلاصة به ب تبع قواعد وأأعراف تسمية ت ت واإ

ن املعيار  .ST.96املعيار  ذ يشمل حوايل  ST.96وقالت بعض املاكتب العضو الأخرى اإ رتمزي اللغة لمكون  1800شامل اإ

 ST.96. واتفقت فرقة العمل عىل أأنه ينبغي اعتبار املعيار كوانتهذه امل وسعة وينبغي أأن تعيد املعايري الأخرى اس تخدامامل

لهيا معايري الويبو الأخرى حتيل، ميكن أأن خمطط لغة الرتمزي املوسعة خاصة مبجال امللكية الفكرية مككتبة ملكوانت دون  اإ

 ينبغي تفادي وضع صيغ جديدة خملطط لغة الرتمزي املوسعة.و الاعامتد عليه بدون مربر، 
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لهيا أأعاله، اقرتح املكتب ادلويل اخليارات الثالثة التالية ليك  XML4IPومع مراعاة مناقشات فرقة معل  .37 املشار اإ

 تنظر فهيا جلنة املعايري: 

: ينبغي أأن تشري املعايري الأخرى اليت تس تخدم مكوانت خمطط لغة الرتمزي املوسعة اإىل مكوانت خمطط 1اخليار  -

ملعايري، أأجل ا من XMLطط خمل دةجدي ، وعند الاقتضاء، ينبغي حتديد مكوانتاملوجودة ST.96املعيار 

 ST.96املعايري املعنية، س تحيل اإىل مكوانت املعيار  داخلابس تثناء العنرص اجلذري اذلي ينبغي حتديده 

 يف معيار الويبو AuthorityFileدرج العنرص اجلذري س يوعىل سبيل املثال،  املوجودة واجلديدة.

ST.37 يف املعيار مكوانت اخملطط املتبقية لكن سيشار اإىل مجيع ST.96 ولهذا اخليار مزية كون مجيع مكوانت .

عادة اس تعاملها مس تقبال وحيدد العنرص اجلذري  خمطط لغة الرتمزي املوسعة مدرجة يف مكتبة موحدة من أأجل اإ

د عىل خلق صيغ وس يحد هذا اخليار أأيضا من الاعامت اخلاص ابملعيار بطريقة مس تقل يف جمال الأعامل املعين.

حيث أأن وحده املكون عىل مس توى الوثيقة،  واملعيار املعين ST.96جديدة خملطط لغة الرتمزي بني املعيار 

عندما ولن يتأأثر العنرص اجلذري  ST.96ة وفقا لأعراف التسمية للمعيارنسخاملكون اجلذري، حيمل معلومة ال 

  ؛تهنسخ  ST.96ث املعيارحيدّ 

يد مجيع مكوانت لغة الرتمزي املوسعة للمعايري الأخرى واحملافظة علهيا يف املعيار مبعزل عن ينبغي حتد: 2اخليار و  -

ومكثال عىل ذكل، خلق املعيار  يف الآن ذاته. ST.96 قواعد وأأعراف التسمية للمعياراتباع و  ST.96املعيار 

ST.37 حزي الامس "st37" حليازة العنرص اجلذري AuthorityFile .وتمتثل مزية هذا  ومكوانت أأخرى

دارة اخملططات بطريقة منفصل سزييل أأية تبعية.  اخليار هو أأن العديد من  واجلانب السليب لهذاالهنج يف أأن اإ

يضم معظم مكوانت  ST.96 واملعايري الأخرى، حيث أأن املعيار ST.96املكوانت ستتكرر ابلرضورة بني املعيار 

خمتلف مجموعات البياانت  عريفتب قوي  احامتلوقد يكون هناك لغة الرتمزي املوسعة املتعلقة ابمللكية الفكرية. 

 حتت نفس أأسامء املكوانت؛

نبغي حتديد مجيع مكوانت لغة الرتمزي املوسعة، مبا يف ذكل العنارص اجلذرية، يف معيار الويبو : ي 3واخليار  -

ST.96، التبعية والتحمك يف معلية خلق صيغ جديدة. أأةلويمكن اجلانب السليب لهذا الهنج يف مس  

آخر تتخذه جلنة املعايري، قد يقتيض معيار الويبو  .38 ووفقا للخيار اخملتار من بني اخليارات الواردة أأعاله أأو أأي قرار أ

ST.96 واملعيار ST.37 مبا يف ات املس تقبلية خملطط لغة الرتمزي املوسعةوعالوة عىل ذكل، سريشد التفاق التطور .احتديث ،

 .اخلاصة ابلوضع القانوين للرباءاتذكل لغة الرتمزي املوسعة 

 جديد JSONتطوير خمطط 

عداد .39 طار املهمة رمق  الويبو اجلديد بشأأن واهجة التطبيق الربجمية عىل الإنرتنتمعيار  من أأجل اإ نسق " 56مضن اإ

 XML4IP العمل، أأحاطت فرقة "أأو لكهيام XMLأأو نسق  JSONالرسائل، وهيلك البياانت، وقاموس البياانت بنسق 

 .JSON نسق بشأأنبعدم وجود أأي معيار للويبو يقدم توصيات  علام  

، JSON ىل توصيات من أأجل نسقاإ يف احلاجة  2015منذ عام  XML4IPوعالوة عىل ذكل، نظرت فرقة العمل  .40

ىل معايري لغة الرتمزي املوسعة، لكهنا علقت مناقشاهتا املوض عية يف انتظار تلقي توصيات من الصناعة بشأأن و ابلإضافة اإ
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JSON.  نتاج عدد مزتايد من املاكتب لبياانهتا بنسق مواصفات ، وافقت فرقة العمل عىل بدء املناقشة بشأأن JSONومع اإ

ىل جلنة املعايري  اتقرير  تورفع JSONنسق   للقطاع ل يزال يف مرحل مرشوع. JSONنسق بنتاجئ أأنشطهتا رمغ أأن اإ

قدمه مكتب الولايت املتحدة للرباءات  JSONمواصفات نسق  بشأأناقرتاحا أأوليا  XML4IPوانقشت فرقة العمل  .41

وعقب الاجامتع، وبتعاون مع مكتب الولايت املتحدة  .2019خالل اجامتعها يف س يول يف مارس والعالمات التجارية 

اصطالحات يوفر مجموعة من  JSONواصفات نسق للرباءات والعالمات التجارية، أأعد املكتب ادلويل مرشوعا منقحا مل

ىل معيار الويبو  التسمية خالل هذه  وقدمت نتيجة هذا العمل يف وثيقة منفصل لتطلع علهيا جلنة املعايري .ST.96ابلستناد اإ

 (.CWS/7/5 ادلورة وتعلق علهيا )انظر الوثيقة

ىل أأن نسق  .42 اجلديد سيس تخدم مصطلح "امللكية الفكرية" عوضا عن "امللكية الصناعية"  JSONوجتذر الإشارة اإ

ليه يف معايري الويبو، بسبب طلب بعض ماكتب امللكية الفكرية توفري بياانت مصنفات حق املؤلف  اذلي س بقت الإشارة اإ

 .JSONاليتمية بنسق 

 صلالخرى ذات الأ سائل امل 

ىل املناقشة الوارد .43 لحظت احلاجة اإىل تطوير املزيد من  XML4IPن الواحض أأن فرقة العمل أأعاله، م ةابلستناد اإ

 واهجات برجمة التطبيقات عىل الويبوتوصيات بشأأن  JSONو XML املعايري التقنية، مبا يف ذكل من أأجل تبادل بياانت

ىل موارد امللكية الفكرية وتبادلها. ويف الوقت ذاته،  جبهات خارجية لفكرية الآن تس تعني ماكتب امللكية امن أأجل النفاذ اإ

من خارج  ُمطوري الأنظمةهذه املعايري التقنية، أأي ل اجلديد  مراعاة امجلهورومع لتطوير منتجاهتا وخدماهتا وفقا ملعايري الويبو. 

ىل توجيه جلنة املعايري فامي يتعلق ب  يتعني نوع امحلالت الرتوجيية اليت ماكتب امللكية الفكرية، س يحتاج املكتب ادلويل اإ

جراؤها ل  ، ول س امي بشأأن أأفضل طريقة لس تضافة منتدى لفائدة املطورين.لوصول اإىل هذا امجلهور اجلديداإ

ليه أأعاله،  .44 ىل امللكية الفكريةST.96 نطاق املعيار يف املس تقبل سيتوسعوكام متت الإشارة اإ ، من امللكية الصناعية اإ

دراج مكوانت    .حلق املؤلف صنفات اليتميةامل  من أأجل لغة الرتمزي املوسعةبسبب اإ

 عملالخطة 

صدار النسخة  XML4IPتعزتم فرقة العمل  .45 ل . ومن املرحج أأن تشم2019يف أأكتوبر  ST.96معيار الويبو  من 4،0اإ

 :3.1لنسخة هذه النسخة التعديالت التالية عىل ا

ىل امللكية الفكريةST.96 توس يع نطاق املعيار -  ؛من امللكية الصناعية اإ

 ST.96عيار امل العالقة بني  ياراتاملتعلقة ب الأول: تتوقف التعديالت عىل الاس تنتاجات  املرفقالرئييس و النص  -

بني جمايل  حالتوالإ  املقرتحة أأعاله املعايري الأخرىاملس تخدمة يف  ST.96مكوانت لغة الرتمزي املوسعة ملعيار و 

العالمات شري مكوانت الرباءات اإىل مكوانت ، مثال كيف ميكن أأن ت ST.96مكوانت املعيار يس تخدمان معل 

 ؛التجارية

دراجالثالث:  املرفق - مكوانت جديدة من قبيل مكوانت مصنفات حق املؤلف اليتمية والبياانت اجلغرافية  اإ

 والتعديالت الالزمة دلمه اتصالت لهاي ومدريد؛ 
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دخال تعديالت عىل املبادئ التوجهيية دراسة  اخلامس: املرفق - لتصممي التنفيذ  لهنج اجلديد املقرتحاس يقتيض اإ

 املشرتك؛

صدار همم يقتيض  السادس:املرفق  -  حتديث املرفق أألف، وابء وجمي.لك اإ

 .XMLمنوذجية يف نسق  اتعّينجديد مقرتح يدرج  مرفقالسابع: هو املرفق  -

املوسعة واختبارها، مبا غة الرتمزي العمل عىل تطوير مكوانت ل XML4IPوابلإضافة اإىل ذكل، س تواصل فرقة العمل  .46

 يف ذكل مكوانت اخملطط التالية:

 : س بق وأأن بدأأت معلية الاختبار؛XSD لغةبالوضع القانوين للرباءات  -

 : ل يزال قيد الإعداد؛XSDلغة ب الفحص تقرير -

 ؛يف مرحل الإنشاء :XSDواثئق الأولوية بلغة  -

ومكتب الولايت  الاحتادية للملكية الفكرية يف روس ياتأأمل ادلائرة : XSDبلغة  معامالت الرباءات /جسل الرباءات -

 ؛املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية يف الانهتاء من وضع اخملطط قبل انعقاد ادلورة السابعة

ن جلنة  .47 ىل:املاإ  عايري مدعوة اإ

مبضمون هذه الوثيقة  الإحاطة علام   (أأ )

 ؛مرفقاهتاو 

بطط تنفيذ املعيار  الإحاطة علام  و  (ب)

ST.96    متتة لأ  الويبو نظاميف نظام لهاي و

لهيا يف الفقرتني  امللكية الصناعية  10و 9املشار اإ

 أأعاله.

تشجيع ماكتب امللكية الفكرية و  (ج)

ملصنفات حق  XMLخمططات عىل اختبار 

الوضع القانوين والبياانت اجلغرافية و  املؤلف اليتمية

ليه يف الفقرات للرباءات  11، عىل النحو املشار اإ

ىل  27والفقرات من  15و 14و الواردة  30اإ

 أأعاله؛

والإحاطة علام مبسائل التنفيذ  (د)

الواردة أأعاله يف الفقرات  ST.96املتبادل للمعيار 

ىل  19من  الأول لهذه  املرفقوالنظر يف  26اإ

 الوثيقة والتعليق عليه؛



CWS/7/3 REV. 
14 
 

الإحاطة علام  ابحملتوايت املتعلقة  (ه)

ابملس تودع املركزي اخلاص مبخطط تنفيذ املعيار 

ST.96  والنظر يف  26أأعاله  26الواردة يف الفقرة

  لهذه الوثيقة والتعليق عليه؛ لثاينا املرفق

النظر يف اقرتاح فرقة العمل و  (و)

XML4IP نشاء فرقة معل تتوىل املهمة  ذتنفي ابإ

ليه يف الفقرة  56رمق  ه أأعال 33عىل النحو املشار اإ

 ه؛واملوافقة علي

والنظر يف اقرتاح فرقة العمل  (ز)

XML4IP  حاةل املهمة رمق ىل  63ابإ فرقة العمل اإ

ليه يف  املعنية ابلتحول الرمقي عىل النحو املشار اإ

 أأعاله؛ 35الفقرة 

والنظر يف خيارات وضع معايري  (ح)

مزي املوسعة القامئة عىل الرت الويبو ابس تخدام لغة 

حداها عىل النحو املبني   ST.96املعيار واختيار اإ

  أأعاله؛ 37يف الفقرة 

حول  ابملناقشات والإحاطة علام   (ط)

عىل النحو الوارد يف  JSONمواصفات نسق 

ىل  39الفقرات من   أأعاله. 42اإ

والنظر يف اقرتاح املكتب ادلويل  (ي)

بعقد اجامتعات شهرية ملناقشة مراجعات املعيار 

ST.96  أأعاله؛ 25عىل النحو املبني يف الفقرة 

والإحاطة علام ابمجلهور اجلديد  (ك)

اتحة  ملعايري الويبو وتقدمي الإرشاد مبا يف ذكل اإ

ليه يف  منتدى للمطورين، عىل النحو املشار اإ

 ؛43الفقرة 

علام بمتديد نطاق والإحاطة  (ل)

ىل   ST.96املعيار من تغطية امللكية الصناعية اإ

ليه يف  تغطية امللكية الفكرية، عىل النحو املشار اإ

  أأعاله؛ 44و 42الفقرتني 
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والإحاطة علام بطة معل فرقة  (م)

، مبا يشمل الإصدار املقبل XML4IPالعمل 

 ST.96  للمعيار

 [ات]ييل ذكل املرفق
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ANNEX I 

PROPOSAL FOR CENTRALIZED REPOSITORY FOR OFFICE-SPECIFIC ST.96 
COMPONENTS 

1. In order for IP Offices (IPOs) to exchange ST.96 data, conformance at the instance and 
schema level is essential.  A conformant XML instance is one that validates against the 
ST.96 schema. 

2. However, IPOs have found it necessary to adapt the ST.96 published schema, for their 
business needs.  According to implementation rules set out in Annex V of WIPO ST.96, IPOs 
should provide these new or extended elements in their own namespace, for example 

uspat, and propagate these changes up to the root element.  These national 

implementations of ST.96 are no longer conformant but compliant. 

3. As a solution to this problem, at the Task Force Meeting held in Moscow May 2018, the 
Rospatent proposed that the International Bureau host these national implementations on a 
centralized repository or platform.  This was further discussed in the Meeting in Geneva in 
October of the same year.  The members of the XML4IP Task Force supported this proposal 
and this document outlines the next steps for implementation that the International Bureau 
proposes for implementation.  Both Rospatent, the United States Patent and Trademark 
Office and the United Kingdom Intellectual Property Office have collaborated on producing 
examples of national implementations, created in their own namespace.  

4. In order to develop this repository, the International Bureau has identified three 
outstanding issues, which will be discussed further below: 

(a) the technology platform for versioning and hosting the data; 

(b) the method for collecting and updating office specific schemas; and 

(c) permissions surrounding access to these schemas. 

5. Part of the WIPO Common Toolkit, is Subversion (SVN)1, which is an Open Source 
centralized version control system that is typically used for managing source code 
development.  In this way, it is well suited to hosting office-specific adaptions to the ST.96 
schemas.  

6. In terms of use of SVN for this purpose, the International Bureau would provide access 
to individual folders for each of the IPOs, which would allow Offices to upload this data.  This 
means of establishing data transfer places the onus on IPOs to provide this data but also 
provides them with greater control over their own data. 

7. In terms of access to the schemas, it is proposed that the International Bureau, as 
managers of the SVN repository, will have both read and write access to all of these folders 
while IPOs will be only be able to write their own schemas to their specific Office folder and 
download (read) folders of other IP Offices they wish to communicate with.  There is also the 
added advantage that using SVN as the repository platform can be provided with a negligible 
cost.  IPOs should not provide their IPOs schemas until they are considered to be a final 
version.  In other words, this repository should not be considered a ‘sandbox’. 

                                                
1 Apache Subversion home-page https://subversion.apache.org/  

https://subversion.apache.org/
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8. One major advantage of this approach is that once IPOs have committed to providing 
their data to this centralized repository, this will allow the International Bureau to perform a 
comparison to identify new changes, which have been drafted in parallel by Offices, and 
determine if there are any new components in common.  Once these have been identified, 
these common elements could be presented to the Task Force as future updates to the 
published (formal) ST.96 schema. 

9. SVN includes, as version control system, includes within it a comparison tool, diff2, 

which allows comparisons to be performed between various revisions.  It even provides for a 
differentiation between two folders, which is suited to our purpose.  This way we can quickly 
identify those components which differ between national implementations or between differ 
between the ST.96 implementation and a specific IPO.  

10. Before the International Bureau can move forward with this proposal, we must 
encourage the participation of IPOs.  Unless Offices provide us with this data, there is no 
purpose to us moving to the next stage of implementation.  
 
 

 [املرفق الثاين]ييل ذكل 

                                                
2 SVN diff reference guide http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.ref.svn.c.diff.html 

http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.ref.svn.c.diff.html
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ANNEX II 

EXAMPLES OF VARIOUS CUSTOMIZATIONS BASED ON INTEROPERABILITY 

1. The following two examples are provided to assist in the understanding of the proposed 
design approach described in document CWS/7/3.  In the first example, two new optional 
elements are added to the ST.96 schema.  In the second example, an existing ST.96 
component, which has been extended is added to the ST.96 schema.  In the examples, 
changes are identified using yellow highlighted text.  

Example 1:  Adding two new atomic optional elements to existing ST.96 V2_1 structure 

(tmk:NationalTrademarkInformation) 

tmk:TransactionData/tmk:TrademarkBag/tmk:Trademark/tmk:National

TrademarkInformation 

 

(New) 
CurrentlyReducedFeeApplicationIndicator.xsd

IPO
Conformant 

Version

ST.96
 Official 
Version

tmk
NationalTrademarkInformation.xsd

NationalTrademarkInformationType.xsd

TransactionData_V2_1.xsd

Document

TransactionDataType_V2_1.xsd

ustmk
(Customized
Component

Type Definition)
NationalTrademarkInformationType.xsd

(New)
 FiledAsReducedFeeApplicationIndicator.xsd

 
 

2. Step 1: Define IPO Customized XSD Definition.  In this instance, the new elements, 

ustmk:FiledAsReducedFeeApplicationIndicator and  

ustmk:CurrentlyReducedFeeApplicationIndicator will be created within the 

USTrademark folder at the same level as ST.96 Trademark folder.  Following the guidelines, 

these optional elements must be added to the bottom of the schema:  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema xmlns:ustmk="urn:us:gov:doc:uspto:trademark" 

xmlns:tmk="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="urn:us:gov:doc:uspto:trademark" 

elementFormDefault="qualified" 

attributeFormDefault="qualified" version="V2_0"> 

 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" schemaLocation="../Trademark/RegisterCategory.xsd"/> 
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 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" 

schemaLocation="../Trademark/ApplicationAbandonedDate.xsd"/> 

 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" 

schemaLocation="../Trademark/RegistrationCancelledDate.xsd"/

> 

 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" 

schemaLocation="../Trademark/AmendedPrincipalRegisterIndicat

or.xsd"/> 

 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" 

schemaLocation="../Trademark/AmendedSupplementalRegisterIndi

cator.xsd"/> 

 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" 

schemaLocation="../Trademark/RegisterAmendedDate.xsd"/> 

 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" 

schemaLocation="../Trademark/MarkCurrentStatusExternalDescri

ptionText.xsd"/> 

 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" 

schemaLocation="../Trademark/MarkCurrentStatusInternalDescri

ptionText.xsd"/> 

 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" 

schemaLocation="../Trademark/PreviouslyRegisteredMarkPublica

tionIndicator.xsd"/> 

 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" 

schemaLocation="../Trademark/PreviouslyRegisteredMarkPublish

edDate.xsd"/> 
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 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" 

schemaLocation="../Trademark/InterferenceStatementText.xsd"/

> 

 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" 

schemaLocation="../Trademark/TradeDistinctivenessScopeText.x

sd"/> 

 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" 

schemaLocation="../Trademark/OrderRestrictingScopeStatementT

ext.xsd"/> 

 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" 

schemaLocation="../Trademark/RestrictionStatementText.xsd"/> 

 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" 

schemaLocation="../Trademark/CertificationStatementText.xsd"

/> 

 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" 

schemaLocation="../Trademark/ConcurrentUseStatementText.xsd"

/> 

 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" 

schemaLocation="../Trademark/FiledAsPlusApplicationIndicator

.xsd"/> 

 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" 

schemaLocation="../Trademark/CurrentlyPlusApplicationIndicat

or.xsd"/> 

 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" 

schemaLocation="../Trademark/RegistrationChangeIndicator.xsd

"/> 

 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad
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emark" 

schemaLocation="../Trademark/AllowanceNoticeDate.xsd"/> 

 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" schemaLocation="../Trademark/RenewalDate.xsd"/> 

 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" 

schemaLocation="../Trademark/RegistationCertificateAmendment

Text.xsd"/> 

 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" 

schemaLocation="../Trademark/CertificateCorrectingRegistrati

onText.xsd"/> 

 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" 

schemaLocation="../Trademark/MaintenanceFilingBag.xsd"/> 

 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" 

schemaLocation="../Trademark/NationalCaseLocation.xsd"/> 

 <xsd:include 

schemaLocation="FiledAsReducedFeeApplicationIndicator.xsd"/> 

 <xsd:include 

schemaLocation="CurrentlyReducedFeeApplicationIndicator.xsd"

/> 

 <xsd:complexType name="NationalTrademarkInformationType"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element ref="tmk:RegisterCategory"/> 

   <xsd:element ref="tmk:ApplicationAbandonedDate" 

minOccurs="0"/> 

   <xsd:element ref="tmk:RegistrationCancelledDate" 

minOccurs="0"/> 

   <xsd:element 

ref="tmk:AmendedPrincipalRegisterIndicator" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element 

ref="tmk:AmendedSupplementalRegisterIndicator" 

minOccurs="0"/> 

   <xsd:element ref="tmk:RegisterAmendedDate" 

minOccurs="0"/> 
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   <xsd:element 

ref="tmk:MarkCurrentStatusExternalDescriptionText" 

minOccurs="0"/> 

   <xsd:element 

ref="tmk:MarkCurrentStatusInternalDescriptionText" 

minOccurs="0"/> 

   <xsd:element 

ref="tmk:PreviouslyRegisteredMarkPublicationIndicator" 

minOccurs="0"/> 

   <xsd:element 

ref="tmk:PreviouslyRegisteredMarkPublishedDate" 

minOccurs="0"/> 

   <xsd:element ref="tmk:InterferenceStatementText" 

minOccurs="0"/> 

   <xsd:element 

ref="tmk:TradeDistinctivenessScopeText" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element 

ref="tmk:OrderRestrictingScopeStatementText" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element ref="tmk:RestrictionStatementText" 

minOccurs="0"/> 

   <xsd:element ref="tmk:CertificationStatementText" 

minOccurs="0"/> 

   <xsd:element ref="tmk:ConcurrentUseStatementText" 

minOccurs="0"/> 

   <xsd:element 

ref="tmk:FiledAsPlusApplicationIndicator" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element 

ref="tmk:CurrentlyPlusApplicationIndicator" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element ref="tmk:RegistrationChangeIndicator" 

minOccurs="0"/> 

   <xsd:element ref="tmk:AllowanceNoticeDate" 

minOccurs="0"/> 

   <xsd:element ref="tmk:RenewalDate" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element 

ref="tmk:RegistationCertificateAmendmentText" 

minOccurs="0"/> 

   <xsd:element 

ref="tmk:CertificateCorrectingRegistrationText" 

minOccurs="0"/> 

   <xsd:element ref="tmk:MaintenanceFilingBag" 

minOccurs="0"/> 
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   <xsd:element ref="tmk:NationalCaseLocation" 

minOccurs="0"/> 

   <xsd:element 

ref="ustmk:FiledAsReducedFeeApplicationIndicator" 

minOccurs="0"/> 

   <xsd:element 

ref="ustmk:CurrentlyReducedFeeApplicationIndicator" 

minOccurs="0"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 

3. Step 2: Update namespace reference.  The reference to the trademark namespace 

must be updated to the US customized version which includes the two new elements. i.e. 

update tmk:NationalTrademarkInformation.xsd to refer IPO customization type 

definition in USTrademark folder.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema 

xmlns:tmk="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Trad

emark" xmlns:ustmk="urn:us:gov:doc:uspto:trademark" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST9

6/Trademark" elementFormDefault="qualified" 

attributeFormDefault="qualified" version="V2_1"> 

 <xsd:import namespace="urn:us:gov:doc:uspto:trademark" 

schemaLocation="../USTrademark/NationalTrademarkInformationT

ype.xsd"/> 

 <xsd:element name="NationalTrademarkInformation" 

type="ustmk:NationalTrademarkInformationType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>A container to hold information 

related to a national trademark</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

 </xsd:element> 

</xsd:schema> 
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Figure 1: New customized IPO tmk schema  
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Example 2: Adding existing ST.96 component, pat:RepublicationCategory, to existing ST.96 

V3_1 structure pat:Bibliographicdata 

 IPO Customized XSD Definition: (in USPatent/Document folder) 

IPO
Conformant 

Version

ST.96
 Official 
Version

pat

BibliographicData_V3_1.xsd

Document

BibliographicDataType_V3_1.xsd

uspat

Document

(Customized
Document Level

Component
Type Definition)

BibliographicDataType_V1_0.xsd

com
RepublicationCategory.xsd

RepublicationCategoryType.xsd

 

4. Step 1: Define Customization in IPO namespace folder USPatent/Document.  Here the 

pat:BibliographicDataType is extended to include pat:RepublicationCategory.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema 

xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Comm

on" 

xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Pate

nt" xmlns:uspat="urn:us:gov:doc:uspto:patent" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:uscom="urn:us:gov:doc:uspto:common" 

targetNamespace="urn:us:gov:doc:uspto:patent" 

elementFormDefault="qualified" 

attributeFormDefault="qualified" version="V8_0"> 

 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Pate

nt" 
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schemaLocation="../../Patent/Document/BibliographicDataType_

V3_1.xsd"/> 

 <xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Pate

nt" 

schemaLocation="../../Patent/RepublicationCategory.xsd"/> 

 <xsd:complexType name="BibliographicDataType"> 

  <xsd:complexContent> 

   <xsd:extension base="pat:BibliographicDataType"> 

    <xsd:sequence> 

     <xsd:element 

ref="pat:RepublicationCategory" minOccurs="0"/> 

    </xsd:sequence> 

   </xsd:extension> 

  </xsd:complexContent> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 

5. Step 2: Update ST.96 Patent/Document BibliographicData_V3_1.xsd reference to refer 

IPO customized definition in USPatent/Document folder.  Again, as above, the namespace 

reference must be updated to the customized version.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema 

xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Comm

on" 

xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Pate

nt" xmlns:uspat="urn:us:gov:doc:uspto:patent" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST9

6/Patent" elementFormDefault="qualified" 

attributeFormDefault="qualified" version="V3_1"> 

 <xsd:annotation> 

  <xsd:appinfo> 

   <com:SchemaCreatedDate>2012-09-

12</com:SchemaCreatedDate> 

   <com:SchemaLastModifiedDate>2019-04-

16</com:SchemaLastModifiedDate> 

  

 <com:SchemaContactPoint>xml.standards@wipo.int</com:SchemaCo

ntactPoint> 
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 <com:SchemaReleaseNoteURL>http://www.wipo.int/standards/XMLS

chema/ST96/V3_1/ReleaseNotes.pdf</com:SchemaReleaseNoteURL> 

  </xsd:appinfo> 

 </xsd:annotation> 

 <xsd:import namespace="urn:us:gov:doc:uspto:patent" 

schemaLocation="../../USPatent/Document/BibliographicDataTyp

e_V1_0.xsd"/> 

 <xsd:element name="BibliographicData" 

type="uspat:BibliographicDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Bibliographic information 

included on the first page of a patent document.  Contains 

document identification, domestic filing data, foreign 

priority data, public availability dates or term of 

protection, technical information, related patent or 

application information.</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:unique name="BibComponentKey"> 

   <xsd:selector xpath=".//*"/> 

   <xsd:field xpath="@com:id"/> 

  </xsd:unique> 

 </xsd:element> 

</xsd:schema> 
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Figure 2: New customized pat schema  

 [الثالث ]ييل ذكل املرفق
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ANNEX III 

 
Revised GIN XMLSchemas: (annex_iii_gin_xmlschemas_v3_2_d3.zip) 
 
 

 [هناية املرفق الثالث والوثيقة]
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