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 XMLخريطة طريق لتطوير معايري الويبو التي تتناول لغة الرتميز املوسعة 

  األمانةمن إعداد

ية مبعايري .1 نة ا ناتفقت ا بو عىل ملعللج بو اجلديد إعداد ي الو ييار الو تخدام موارد لغة الرتمزي املوسعة ST.96مع سـ ليك يمت ا
XML تجارية والرسوم والامنذج ياة الرباءات والعالمات ا تعلقة بلك دورات  ل يف إيداع ومعاجلة ورش وبادل املعلومات ا مل حت ن

ية  نا عا همة رمق (لص نة41ملانظر ا يار اُعرض و). للج  بو اجلديد مبعاقرتاح  متده يف دورهتا ST.96يلو يه و نظر  نة  تع عىل ا ف ت لللج
ية ثا نا  ).CWS/2/4ثانظر الويقة . (ل

بو اجلديد و .2 يار الو توقع أن يؤثر  يمن ا مع بو يف  ST.96مل شار إلهيا  (ST.86 وST.66 وST.36يمعايري الو يف ملا
ية عايري امل"بعبارة  ييل ما بو يعىنيف و") (XML)لاحلا ييار جديد للو نوويدات قوامئ بعرض  مع لسل ا يةوتسل  ميناحلوامض األ

تخدام لغة الرتمزي املوسعة تعده اآلن فرقة معل  بوSEQLسـاب ية مبعايري الو نة ا تابعة  ي ا ن للج  .ملعل

يا ب .3 بو اجلديد عوو يار الو يأثر  ناول لغة الرتمزي املوسعةيف  ST.96مع بو األخرى اليت  تتمعايري الو تب ادلويل ، ي ملكابدر ا
سمرب الشاورة غري ملا بتنظمي بو اخلاصة بلغة الرتمزي املوسعة يف د ية حول معايري الو ير ي شة مل 2011مس يق قنا بني معايري لتنسـا

ناول هذه اللغة  بو اليت  تتالو بل تطوير تكل املعايري وكذكل إلعداد اي لو يصيغةمسـتق بو ةئ الهنا يار الو ي  واكن أعضاء . ST.96ملع
بو، أي أفرقة معل أفرقة معل لغة الرتمزي املوسع ية مبعايري الو نة ا تابعة  ية ا ن للج ، XML4IP وST.86 وST.66 وST.36ملعل

ية شاورة غري الر مسمدعوين   عىل XML4IPوميكن الاطالع عىل جدول أعامل الاجامتع وحمرضه عىل موقع فرقة معل . للم
تايل نوان ا لا  .http://www.wipo.int/cws/en/taskforce/xml4ip/background.htm: لع

تب ادلويل و .4 لرشوعا أوياملكأعد ا نظر فهيا م ناول لغة الرتمزي املوسعة ليك  بو اليت  تطوير معايري الو ت خلريطة طريق  ي تتل
ية مبعايري الو نة ا تابعة  يأفرقة معل لغة الرتمزي املوسعة ا ن للج رشوع األويلبوناء عىل . بوملعل  خلريطة الطريق، أعدت أفرقة ملا

ناول لغة الرتمزي املوسعة، ويرد هذا الاقرتاح  بو اليت  تطوير معايري الو يا خلريطة طريق  تتالعمل اقرتاحا هنا ي ل يف مرفق هذه ئ
يه  نظر  بو  ية مبعايري الو نة ا فالويقة، وقد اتفقت أفرقة العمل عىل عرضه عىل ا ت ي ن للج لث يهملع  .علوتوافق 
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بو مدعوة   .5 ية مبعايري الو نة ا يإن ا ن إىل ملعللج
بو اليت  لنظر يفا يخريطة طريق تطوير معايري الو

كام يه ، إىل املوافقة علهياو تتناول لغة الرتمزي املوسعة
ُسب ما ذكر وثيف مرفق هذه الويقة، واردة  يف ح
 .4 الفقرة

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

تطوير معايري ا ناول لغة الرتمزي املوسعة لخريطة طريق  بو اليت  تتلو  XMLي

تابعة  للجاقرتاح مقدم من أفرقة معل لغة الرتمزي املوسعة ا بول ية مبعايري الو ينة ا   ملعن
يه  فنظر  نةعليه واملوافقة لل ية  ثا للجيف ادلورة ا ن  ل

 مقدمة

بو  .1 يا معايري الو يتقدم حا شار إلهيا  (ST.86 وST.66 وST.36ل بارة ييل يف ماملا ية عايري امل"بع  ") (XML)لاحلا
تخدام لغة الرتمزي املوسعة يات ملعاجلة املعلومات اب سـتو يا إعداد . ص نظر ين جديديمعيارلوجيري حا بو ليك  تن من معايري الو ي

بو  يار الو متدهام، هام  بو و ية مبعايري الو نة ا يفهيام ا مع ي ن تعللج ت (ST.96ملع جارية للغة الرتمزي املوسعة يف الرباءات والعالمات ا
ية نا عوالرسوم والامنذج ا بو ) لص يار الو يو يار مل يف لغة الرتمزي املوسعة  (ST.26مع سل، رمغ أن رمق ا ملعقوامئ ا تمت املوافقة لتسل

يا بعد مسيه ر  ).عل

بو و .2 يار الو ييؤثر  مع ية  يف ST.96سـ يار اجلديديف و) ST.86 وST.66 وST.36 ((XML)لاملعايري احلا . ST.26 ملعا
بو ومن مث، فإنه يار الو ند تقدمي اقرتاح هنايئ  ي  مبع متده، جيب أيضا تقدمي ST.96ع بو و ية مبعايري الو نة ا يه ا نظر  تع ليك  ي ن للج ملعت ف

نة نظر فهيا ا تخدم لغة الرتمزي املوسعة ليك  بو اليت  للجخريطة طريق للك معايري الو ت سـ  .تي

بو اخلاصة بلغة الرتمزي املوسعة  يخريطة طريق ملعايري الو

تعايش  توافقلا  لوا

ية  .3 نا ية ا تامثر بعض ماكتب ا عيف ضوء ا لص مللك بال س ية يف مسـتقسابقا و يار (XML)لاملعايري احلا مع، واحلاجة إىل 
ية أخرى، فإنه  نا ية  ثة يف ماكتب  يا احلد نولو ية وا نا ية ا ساق بني لك أنواع معلومات ا عجديد حيقق الا ص ي ع لص ملكت ج تك لمللك

يار تعايش من املرحج أن يكون  ية مع  ST.96ملعا ية(XML)لاملعايري احلا نا ية ا ياجات معظم ماكتب ا ع مالمئا ال لص مللكت . ح
بو  يار الو ند إعداد  بار  نب يف الا با إىل  تعايش  يوذلكل، جيب أن يوضع ا مع ع ت ن عل ج ية ST.96ج  (XML)ل واملعايري احلا

 .ومراجعهتا

بلوضع مع و .4 شرتك يف ا تعايش ا ملسـتقا مل بار،ل توافق بني  عت يف الا بو للويف ضوء احلاجة الواحضة  ييار الو  ST.96مع
ية و ية، (XML)لاملعايري احلا تا ية ا يق الاسرتا لجيب  ل يج تب  :تط

بو  • ياري الو تخدم يف تطوير  يجيب أن  مع يار ب، ST.86 وST.66تُسـ ملعقدر اإلماكن، قواعد وأعراف تصممي ا
ST.96 شرتكة يف تعريف نارص ا مل وا تعمةل مزية اجلديدة، ومراجعة تكل والصفات املاملكوانت لع يا؛ملسـا  لحا

بو و • يار الو يجيب أن تراعى يف تطوير  مع ُST.36 يار بنيات شرتكة يف ا نارص ا ياانت ا ملع  مل لع  وأن ST.96ب
يار  ملعتخدم هنج مماثل ذلكل احملدد يف قواعد وأعراف تصممي ا َسـ  املكوانتقدر اإلماكن يف تعريف ب ST.96ي

تعمةل  اجلديدة ويف مراجعة تكل يا؛ملسـا  لحا

يار و • نارص براءات ا ملعجيب أن تكون  بو واملكوانت ST.96ع يار الو ي أو الصفات املمزية املقابةل يف   ST.36مع
يار  نارص الرسوم والامنذج يف ا تجارية و نارص العالمات ا ملعتوافقة، وجيب أن تكون  ع ل ع  مطابقة ST.96م

بو  ياري الو ينارص املقابةل يف  مع توايل؛ST.86 وST.66للع  ل، عىل ا
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بقى و • بو َّوالصفات املمزية القامئة املعرفة املكوانت تجيوز أن   صاحلة ST.86 وST.66 وST.36ييف معايري الو
تخدام  .سـلال

بو و .5 يار الو يات الواردة يف  تو بع ا تخدم لغة الرتمزي املوسعة جيب أن  بو  يار جديد للو يأي  مع ص ل سـ ي يتمع  .ST.96ي

ياانت  لبحتويل ا

بادل .6 تيال  له تخدم تس ية اليت  نا ية ا شرتك بني ماكتب ا يل ا ياانت وا سـ ا ع لص مل شغ تب ت مللكل ية ل  (XML)لاملعايري احلا
بو  يار الو تخدم  ية اليت  نا ية ا يوماكتب ا مع سـ ع تلص تحويل يف اجتاه لتحويل يف الاجتاهني ضامن ا، جيب ST.96مللك لبدال من ا

بو  يل معايري الو يواحد من  بو م إىل ST.86 أو ST.66 أو ST.36مث يار الو ييل  مع تحويل الاكمل إال . ST.96ث لأن اشرتاط ا
بو  يار الو ثائل املطابقة  ييف الاجتاهني بني ا ملع ثائل املطابقة ST.96مل ية مل وا يا،  (XML)لللمعايري احلا قعيس وا نظر ل لوذكل اب

يار  نات ا ملعإىل  ياانت املعرفة يف ST.96حتسي يات ا  َّ لب ية لبن اسـهتداف فعهل هو جيب فإن ما ، ومن مث. (XML)لاملعايري احلا
بو  يار الو تحويل بني  توافق وإماكية ا توصل إىل ادلرجة الالزمة من ا يا مع ل ن ل ية  وST.96ل حبيث ميكن  (XML)لاملعايري احلا

شلك يليب ياانت  بمعاجلة ا يةلب نا ية ا ياجات موردي معلومات ا ية وا نا ية ا ياجات العمل يف ماكتب ا ع ا لص ت ع لص مللكت حمللك  ،ح
تحويل الاكمل يف الاجتاهنيلويس ا يق ا لسعي  تحويل يف الاجتاهني يف لك حاةل عىل حدة. لتحقل  .لوجيب حتديد ا

بري، و .7 يل أن يمت أيضا تزويد كإذا أريد وضع معايري حتظى بدمع  ياجات العمل مبزيد من ا ند حتديد ا تفصفإنه جيب  ت لع ح
توافق " 1"يف حتديد تفيدمه خرباء املعايري بإرشادات  تحويللدرجة ا والصفات املمزية الواجب واملكوانت " 2"، للالالزمة 

بار ها يف الا عتو تحويل ضع ية  هر حلول  لل حىت  معل يةتظ نا ية ا ياجات العمل يف ماكتب ا عتليب ا لص مللكت  .ح

ثائل واثئق الرباءات، و .8 تحويالت  تعلق  مفامي  ب ياانت املعرفة يف جيي يات ا َّب اإلشارة إىل  لب -xx-patentبن

document.dtd)  بو ملاملرفق األول ييار الو وإذا لزم األمر، ميكن اإلشارة أيضا إىل تعاريف أنواع واثئق املرفق ). ST.36ع
شأن الرباءات تعاون  سادس يف معاهدة ا با ل  .ل

بو و .9 يار الو ثائل لغة الرتمزي املوسعة اخلاصة  ياانت بني  يل دمع حتويل ا ييف  مبع مب لب ثائل املطابقة ST.96س مل وا
ية يف أنواع واثئق تعار/خملططات ية و(XML)لاملعايري احلا منوذ يط ا ناك رضورة جلداول ا تكون  ج،  ل تخط ه شفرات لالسـ
شفرات املقابةل. XSLTلغة صفحات األمناط املوسعة املقابةل ب ية وا منوذ يط ا لوجيب توفري جداول ا جتخط ل بلغة صفحات  ل

بو األمناط املوسعة  يار الو ييف  يار الوST.96مع مع فقط، ويس يف  نب ل تجبو احلايل اخلاص بلغة الرتمزي املوسعة، وذكل  لي
ناك رضورة ملزيد إعداد األدوات،  يفاملزمع إجراؤه العمل مقدار يف ضوء ومع ذكل، فإنه . الازدواج وعبء العمل هتكون  سـ

نقاش واإليضاح مع أعضاء  ية مبعايري لالمن ا ننة ا بو ملعلج  .بشأن تقامس العمليالو

بو اخلاصة بلغة الرتمزي املوسعةاحملافظة عىل معايري ا  يلو

ية جيب أن تقوم أفرقة معل  .10 ، بإعداد ST.86 وST.66 وST.36، أي أفرقة معل املعايري (XML)لاملعايري احلا
ياق لهذه املعايري مراجعات  ية هام ملاسـيف  بو أرقام لاحلا ية مبعايري الو ينة ا ن توايل، مع مراعاة 42 و39 و38ملعللج ل، عىل ا

ي توافق املذكورة أعاله يف الفقرة تيجالاسرتا تعايش وا تعلقة اب لة ا ل  .4مل

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[
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