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 ةابلإنلكزييالأصل: 

 2018سبمترب  14 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السادسة الدورة
ىل  15جنيف، من   2018أأكتوبر  19اإ

 والذكاء االصطناعيمن االجتماع بشأن اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مستقاة توصيات 

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 مقدمة

 امخلسنيالسابعة و يف ادلورة  غريالس يد فرانسيس  (أأاثر املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو .1

نرتنت الأش ياء واذلاكء البياانت الضخمة  تيف جمال اخلوضيف  ترشع الويبوأأن  رضورة 2017عام  املعقودةجمعيات ل ل  واإ

ىل أأنأأثناء الاجامتعات يف لكمته . ورااليت ل تنفّك تزداد تطو  الاصطناعي ميكن أأن يكون أأحد جمالت الرتكزي زايدة ه أأشار اإ

دارة امللكية   الإلكرتوينعىل موقع الويبو  متاحة وهذه اللكمة الفكرية،اس تخدام اذلاكء الاصطناعي والبياانت الضخمة يف اإ

 .dgo/speeches/a_57_dg_speech.html/التوصية wipo/a-http://www.wipo.int/about: عىل الرابط

الرباءات، والعالمات التجارية،  –لكية الفكرية يف الاقتصاد الابتاكري العاملي، يزتايد الطلب عىل س ندات امل و .2

اذلاكء مثل  اجلديدة التكنولوجياتميكن اس تخدام و  بوترية متسارعة، ليصبح أأكرث تعقيدًا. -والتصاممي الصناعية، وحق املؤلف

 .امللكية الفكريةماكتب ملعاجلة التحدايت املتنامية اليت تواجه  الكتلوسالسل  ،، حتليالت البياانت الضخمةالاصطناعي

ىل تقدمي مدخالهتا فيه  يدعو، C. 8706أأصدر املكتب ادلويل التعممي  أأوىل،وكخطوة  .3  بشأأنماكتب امللكية الفكرية اإ

قيد  اخلاصة ياذلاكء الاصطناعأأنظمة  الضخمة، وبشأأناليت تس تخدم اذلاكء الاصطناعي والبياانت  حلول الأعامل

 الأخرى. ماكتب امللكية الفكريةاملفيدة الأخرى ملشاركهتا مع  اخلربات واملعلومات ، وبشأأنالاس تخدام

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/dgo/speeches/a_57_dg_speech.html


CWS/6/3 
2 
 

عقد املكتب ادلويل أأيضا يف مقر الويبو  ،الويبو والأطراف املعنية الأخرى بني ادلول الأعضاء يف اتناقشلتسهيل امل و  .4

ىل  23جبنيف من  املعلومات والتصالت اجامتع ماكتب امللكية الفكرية بشأأن اسرتاتيجيات تكنولوجيا  2018مايو  25اإ

دارة امللكية الفكرية الاجامتع الس يد فرانسس غري، املدير العام، وشدد عىل  هذا افتتح. و واذلاكء الاصطناعي لأغراض اإ

ىل الاس تفادة من تكنولوجيا املعلومات املتقدمة للتعامل مع تزايد طلبات امللكية الفكرية من حيث عددها وتعقيدها  احلاجة اإ

ورحبت الوفود مببادرة الويبو لعقد الاجامتع اذلي جاء يف الوقت  احلاجة للتعاون بني ماكتب امللكية الفكرية.وكذكل تزايد 

دارة الأعامل من أأجل الإدارة الفعاةل  املناسب واكن انفعا لتبادل الآراء واخلربات يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت واإ

 ملكتب امللكية الفكرية.

 لأغراض التوحيد توصيات وجهية

اسرتاتيجية ماكتب امللكية الفكرية يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت تضمن الاجامتع ثالثة مواضيع: )أأ(  .5

سرتاتيجية ادلولية يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت لأغراض حامية الاو ؛ )ب(لأغراض الإدارة الفعاةل لتكل املاكتب

دارة و ؛ )ج( لصعيد العامليا امللكية الفكرية عىل تطبيقات اذلاكء الاصطناعي وغري ذكل من التكنولوجيات املتقدمة عىل اإ

العنوان ملخصا لهذه املناقشات، ويه متاحة عىل  WIPO/IP/ITAI/GE/18/5وتتضمن الوثيقة  ماكتب امللكية الفكرية.

 .doc_details.jsp?doc_id=407578/التوصية http://www.wipo.int/meetings/aالتايل: 

ىل الوثيقة و  .6 ، ويه متاحة عىل العنوان التايل: WIPO/IP/ITAI/GE/18/3استندت املناقشات اإ

http://www.wipo.int/meetings/a التوصية/details.jsp?meeting_id=46586،  توصية 40وحتتوي عىل 

 املكتب ادلويل لتسهيل املناقشات يف الاجامتع. اأأعده

النظر أأو  ذهاينف ت ل وقت البعض التوصيات  تتطلب يف حني، وقبولها بشلك عام التوصيات وقامت الوفود ابس تعراض .7

جراءات حمددة. وعالوة عىل بعض التوصيات  يعقبأأن الوفود أأيضا أأنه ينبغي  وأأشارت. فهيا بمتعن الوفود أأن  أأشارت ذكل،اإ

 10التوصية من القضااي فامي يتعلق ابلتوصيات التالية:  واسعة مجموعةقد ترغب يف النظر يف  املعايري فرق العمل التابعة للجنة

. )انظر 33والتوصية  32والتوصية  23والتوصية  21والتوصية  19والتوصية  17والتوصية  16والتوصية  12التوصية و 

 .(WIPO/IP/ITAI/GE/18/5الوثيقة  من 15و 14و 13و 11و 10و 8و 7و 6الفقرات 

ومكتابعة لجامتع ماكتب امللكية الفكرية بشأأن اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات والتصالت واذلاكء الاصطناعي،  .8

لكرتونيةأأنشأأ املكتب ادلويل صفحة   http://www.wipo.int/about-هل ويهخمصصة  اإ

ip/ar/artificial_intelligence/index.html  . كام أأنشأأ املكتب ادلويل منتدى الكرتونيًا ملناقشة اسرتاتيجيات

دارة امللكية غراض لأ  واذلاكء الاصطناعيالتصالت تكنولوجيا املعلومات و  : العنوان التايل عىل متاح ووه الفكرية،اإ

https://www3.wipo.int/confluence/display/ictai.  يقترص املنتدى عىل اخلرباء اذلين ترحشهم ماكتب امللكية و

 الفكرية.

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=407578
http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=46586
http://www.wipo.int/about-ip/ar/artificial_intelligence/index.html
http://www.wipo.int/about-ip/ar/artificial_intelligence/index.html
https://www3.wipo.int/confluence/display/ictai
https://www3.wipo.int/confluence/display/ictai
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 املقرتحات

اجامتع ماكتب امللكية الفكرية حتليل التوصيات الأربعني والإجراءات املمكنة اليت اقرتهحا يف هذه اللجنة  أأمانة تعمقت .9

ترى الأمانة أأنه و . املعايري جلنةيف ضوء أأنشطة بشأأن اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات والتصالت واذلاكء الاصطناعي 

ىل ثالث مجموعات:ميكن تصنيف   التوصيات الأربعني اإ

نشاؤها يف ادلورة أأو ابملهام اجلديدة اليت ي   املعايريجلنة تتعلق مبهام اليت التوصيات : 1موعة اجمل (أأ  ) احلالية قرتح اإ

 للجنة؛

، ولكن يبدو املعايري مبارشة بأأي من املهام احلالية واملهام املقرتحة للجنة تتعلقل اليت التوصيات : 2اجملموعة و  (ب )

 نشاط املس تقبيل احملمتل للجنة؛ل ل  وجهيةأأهنا 

 ويف املس تقبل القريب.الآن  نة املعايريجل بنشاط  ل تتعلق ايبدو أأهن اليت التوصيات: 3اجملموعة و  (ج )

ىل جلنة املعايريتقرتح الأمانة عىل و . جلنة املعايريلتنظر فهيا  يف مرفق هذه الوثيقةنتيجة التحليل  وترد .10  فرق أأن تطلب اإ

جراءاهتا الإضافية  ،1التوصيات الواردة يف اجملموعة  الهامة منأأن تنظر يف اجلوانب  لهاالعمل التابعة   الرضوريةوأأن تبلغ عن اإ

ذا لزم الأمر. اخلاصة،( هماهما) هممهتامبا يف ذكل اقرتاح بتعديل وصف )أأوصاف(  اخلاصة،( ا)هماهم هتاملهم  اإ

اجامتع ماكتب امللكية الفكرية بشأأن اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات والتصالت راعاة املناقشات اليت دارت يف مبو  .11

واسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف ماكتب امللكية الفكرية لس تخدام التكنولوجيات واذلاكء الاصطناعي 

دارهتا،يف  اجلديدة  نشاء هممة جديدة:يقرتح املكتب ادلويل اإ  اإ

لهيا يف مرفق 3واجملموعة  2اس تعراض التوصيات الواردة يف اجملموعة  –  ؛CWS/6/3الوثيقة  واملشار اإ

دارة امللكية الفكرية وبياانهتعىل اجلديدةاس تكشاف أأثر التكنولوجيات و  –  يف ضوء املواءمة والتعاون؛ ا  اإ

عداد مقرتح خريطة طريق ل و  – نتاج املعلومات  هاوتعزيز  مس تقبالمعايري الويبو تطوير اإ يف ضوء زايدة فعالية اإ

دارهتا واس تخداهما من  ماكتب امللكية الفكرية والأطراف املعنية  قبلوالبياانت املتعلقة ابمللكية الفكرية وتقامسها واإ

 .اجلديدةالتكنولوجيات  اليت تس تخدمالأخرى 

عداد مقرتح خريطة طريق لتطوير معايري الويبو " النص التايل لوصف املهمة اجلديدة:أأيضا  يقرتح املكتب ادلويلو  .12 اإ

دارهتا واس تخداهما من  نتاج املعلومات والبياانت املتعلقة ابمللكية الفكرية وتقامسها واإ مس تقبال وتعزيزها يف ضوء زايدة فعالية اإ

 ". قبل ماكتب امللكية الفكرية والأطراف املعنية الأخرى اليت تس تخدم التكنولوجيات اجلديدة

نشاء فرقة معل  أأيضا يقرتح املكتب ادلويلو   .13 يف  هذه فرقة العمل الإرشاف عىل ويقرتح اجلديدة،تنفيذ املهمة ب  معنيةاإ

نشاهئا.   .املعايري ادلورة القادمة للجنة يفينبغي الإبالغ عن التقدم احملرز يف املهمة و حاةل اإ

ن اللجنة  .14 ىل ما ييل: مدعوة  اإ  اإ

 الوثيقة؛الإحاطة علام مبضمون هذه  ( أأ )
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حتليل املرتتبة عن  النتيجةالنظر يف و  ( ب)

مانة ليه يف الفقرة الأ  8، عىل النحو املشار اإ

أأعاله وعىل النحو الوارد يف مرفق هذه 

 ؛الوثيقة

أأعاله  10يف املقرتح الوارد يف الفقرة  والنظر ( ج)

 واملوافقة عليه؛

نشاء هممة جديدة  مقرتحالنظر يف و  ( د) واقرتاح اإ

حو املشار ، عىل النواملوافقة عليه وصف لها

ليه يف الفقرتني   أأعاله؛ 12و 11اإ

نشاء فرقة معل اجلديدة و  ( ه) ىل جانب النظر يف اإ اإ

املعنية التابعة لها فرقة العمل  املرشف عىل

فرقة العمل وطلب  ،عىل ذكلواملوافقة 

عن التقدم احملرز يف املهمة  املنشأأة أأن تبلغ

، عىل النحو املشار ا املقبةلاجلديدة يف دورهت

ليه يف الفقرة   أأعاله. 13اإ

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 التوصيات الأربعون وأأنشطة جلنة املعايري

 الصنف التوصيات

يري الويبو معا

الوجهية وهمامت جلنة 

 املعايري

 مالحظات

لكرتونيا . 1التوصية  عداد بروتوكول لتبادل البياانت ا  ا 

نتاج  يغطي املعامالت الرئيس ية الشائعة من أأجل ا 

بياانت عن امللكية الفكرية ذات جودة عالية من املنبع، 

دارة امللكية الفكرية،  ىل نواجت أأنظمة ا  ابالستناد مبارشة ا 

وذكل هبدف اس تحداث بياانت للملكية الفكرية 

لكية الفكرية واملكتب ادلويل وتبادلها مع ماكتب امل 

 وفقا ملعايري الويبو.

 – 41املهمة رمق  1اجملموعة 

 ST.96عيار امل 

 – 56املهمة رمق 

واهجة  معيار

 التطبيق الربجمية

  

عند بدء تطبيق بروتوكول تبادل البياانت  .2التوصية 

لكرتونيا، يوىص بتنفيذ الس ياسات املالمئة وحبث  ا 

املعلومات واالتصاالت اليت أأنظمة تكنولوجيا 

يس تخدهما مقدمو طلبات امللكية الفكرية ووالكء 

امللكية الفكرية لتيسري اس تخداهمم للربوتوكول يف تقدمي 

 بياانت امللكية الفكرية جبودة عالية.

معيار  - 56املهمة  1اجملموعة 

واهجة التطبيق 

 الربجمية

  

جراء معلية املسح  .3التوصية  ينبغي احلرص عىل ا 

الضويئ لبياانت امللكية الفكرية بتقنية التعرف الضويئ 

عىل احلروف مبنهتى  العناية وفقا ملعايري مراقبة حتقيق 

 اجلودة ومعايري الويبو ذات الصةل.

معيار الويبو  3اجملموعة 

ST.22 

  

ىل جانب البياانت البيبليوغرافية مثل  .4التوصية  ا 

أأسامء مقديم الطلبات، ينبغي حتويل النص الاكمل 

ماكنية البحث يف  ىل نسق يتيح ا  ملواصفات الرباءة ا 

نتاج النص  طلبات الرباءة أأو اعامتد هذا النسق يف  ا 

يف املنبع. وميكن حبث أأدوات موحدة أأو عىل الأقل 

انطالقا  XMLقريبة من معايري الويبو ال عداد أأنساق 

 من أأجل ضامن الاتساق. WORDمن أأنساق 

 – 44رمق املهمة  1اجملموعة 

 ST.26املعيار 

 - 38رمق  املهمة

  ST.36املعيار

 -39رمق املهمة 

 ST.66املعيار 

 - 42رمق املهمة 

 ST.86املعيار 

 - 41رمق املهمة 

 ST.96املعيار 
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 الصنف التوصيات

يري الويبو معا

الوجهية وهمامت جلنة 

 املعايري

 مالحظات

نتاج البياانت املصورة والعنارص  .5التوصية  ينبغي ا 

املعقدة مثل صورة العالمة التجارية جلهاز والتصممي 

الصناعي والرسوم البيانية الواردة يف طلبات امللكية 

ماكنية البحث فهيا أ ليا، وفقا  الفكرية بأأسلوب يتيح ا 

ملعايري الويبو ذات الصةل )وال س امي معيار الويبو 

(ST.96)). 

 - 41املهمة رمق  1اجملموعة 

 ST.96املعيار 

 - 57املهمة رمق 

التصوير املريئ 

 للتصممي

املهمة اجلديدة 

 نظراملقرتحة )

الوثيقة 

CWS/6/22) 

 

عادة تصممي مناذج الأعامل ومعليات تدفق  .6التوصية  ا 

العمل القامئة حاليا عىل معامالت ورقية وحتديهثا 

ىل معامالت رمقية  لبياانت وحتسيهنا جبعلها تستند ا 

امللكية الفكرية، ابلتعاون مع ممثيل قطاع الأعامل 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملمثلني القانونيني 

 يف مجيع املراحل.

املهمة اجلديدة  1اجملموعة 

 نظرااملقرتحة )

الوثيقة 

CWS/6/23) 

 

ماكنية الاس تعانة بأأدوات التصنيف  .7التوصية  حبث ا 

تكنولوجيا اذلاكء الاصطناعي من التلقايئ املعمتد عىل 

أأجل تعزيز اس تخدام رموز التصنيف اخملصصة لطلبات 

 امللكية الفكرية ومراقبة جودهتا.

   ST.8املعيار  3اجملموعة 
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 الصنف التوصيات

يري الويبو معا

الوجهية وهمامت 

 جلنة املعايري

 مالحظات

تعزيز التعاون ادلويل من أأجل اعامتد  .8التوصية 

ممارسات منسقة دوليا يف اس تخدام التصنيفات ادلولية 

اتحة التصنيفات  ولأغراض تقدمي ادلمع التقين يف ا 

 ادلولية يف نسخ ابللغات احمللية.

  ST.8املعيار  3اجملموعة 

تبادل املعلومات بشأأن تكنولوجيات  .9التوصية 

البحث الناش ئة، ال س امي البحث يف الصور، وأأدوات 

اللغة، وحبث س بل ميكن من  التصنيف وأأدوات

اتحهتا لأصغر ماكتب  خاللها تبادل التكنولوجيا وا 

امللكية الفكرية هبدف حتسني جودة البحث يف 

 معلومات امللكية الفكرية وكفاءته.

 - 57املهمة رمق  1اجملموعة 

 التصوير املريئ

 للتصممي اال لكرتوين

 

عداد منصة مرجعية للنرش والبحث  .10التوصية  ا 

لك رتونيني، مع املسامهة يف هجود التعاون ادلويل يف اال 

طار جلنة املعايري بشأأن تطوير أأنظمة تتيح النفاذ ا ىل  ا 

معلومات عن الرباءات تتيحها للجمهور ماكتب امللكية 

للجنة املعايري.  52الفكرية املشاركة يف املهمة رمق 

ويوىص بأأن تكون هذه املنصة موصوةل بقواعد 

قلميية لأمتتة معلية تعممي البياانت ادلولية و /أأو اال 

 املعلومات.

 – 52املهمة رمق  1اجملموعة 

ىل  نفاذ امجلهور ا 

املعلومات بشأأن 

 الرباءات

ماكتب امللكية اجامتع  أأشار

الفكرية بشأأن اسرتاتيجيات 

تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت واذلاكء 

أأنه من املتوقع أأن الاصطناعي 

توحيد  جلنة املعايريتناقش 

 النرش عىل اال نرتنت أأنساق

ينبغي أأن تتقامس ماكتب امللكية الفكرية  .11التوصية 

املعلومات عن حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

دارة السجالت، وال س امي عن الاس تخدام  املطبقة يف ا 

السلمي للحزم املعيارية لتكنولوجيا املعلومات 

السجالت واالتصاالت واحللول اليت تضمن جحية 

 والتواقيع الرمقية، وغري ذكل.

 - 24املهمة رمق  1اجملموعة 

التقارير التقنية 

 الس نوية 

معيار  - 56املهمة 

واهجة التطبيق 

 الربجمية

الوثيقة  –سالسل الكتل 

CWS/6/4 

مع ادلول الأعضاء املهمتة، ينبغي ابلتعاون  .12لتوصية ا

ع  أأن يعد املكتب ادلويل منوذجا جتريبيا لسجل موزَّ

للملكية الفكرية. وميكن الاس تعانة هبذا المنوذج 

التجرييب يف طلبات امللكية الفكرية ال نشاء جسل أأصيل 

لأرقام طلبات امللكية الفكرية، ليس تخدم مثال يف 

املهمة اجلديدة  1اجملموعة 

 رنظااملقرتحة )

الوثيقة 

CWS/6/4) 

 

أأشار اجامتع ماكتب امللكية 

الفكرية بشأأن اسرتاتيجيات 

تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت واذلاكء

ىل أأنه  الاصطناعي تقدمي  ميكنا 
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 الصنف التوصيات

يري الويبو معا

الوجهية وهمامت 

 جلنة املعايري

 مالحظات

ماكنية املصادقة عىل املطالبات ابلأولوية.  دراسة ا 

ع للملكية الفكرية يوصل بنظام  اس تخدام جسل موزَّ

ىل البحث والفحص )  WIPOالنفاذ املركزي ا 

CASE أأو ابلسجل ادلويل. وينبغي أأيضا حبث )

اال ماكانت اليت تتيحها تكنولوجيات سلسةل الكتل يف 

 الربط بني هذه السجالت املوزعة.

ىل  ال نشاء  جلنة املعايرياقرتاح ا 

فرقة معل دلراسة اس تخدام 

 الكتل، سالسلتكنولوجيات 

والحظت بعض الوفود أأن 

الت اس تخدام منوذج جس

يثاق الربط بني هذه  موحد وا 

السجالت من أأجل البحث 

والاس تخراج قد يكون حاًل 

 .معليًا أأكرث عىل املدى القصري

توىصى ماكتب امللكية الفكرية ابلعمل  .13التوصية 

عىل زايدة تبادل البياانت املوحدة املعدة باكملها بنسق 

XML  مع املكتب ادلويل، وحبث مناذج مزتامنة من

قبيل خدمات التبادل بني الأهجزة يف نظام معاهدة 

 الرباءات اال لكرتوين.

 - 38املهمة رمق  1اجملموعة 

  ST.36املعيار

 - 41املهمة رمق 

 ST.96املعيار 
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 الصنف التوصيات

يري الويبو معا

الوجهية وهمامت 

 جلنة املعايري

 مالحظات

ينبغي أأن يبارش املكتب ادلويل وماكتب  .14التوصية 

ن منوذج موحد لتبادل امللكية الفكرية مشاورات بشأأ 

جراهئا ثنائيا  البياانت اخلاصة بعمليات التبادل املعهود ا 

ابالعامتد عىل الورق يف معاهدة الرباءات، مع مراعاة 

ترش يد الاستامثرات اخملصصة لضامن الوفاء ابملتطلبات 

 الأمنية.

معيار  - 56املهمة  1اجملموعة 

واهجة التطبيق 

 الربجمية

 

ينبغي أأن تبحث ماكتب امللكية الفكرية  .15لتوصية ا

اال ماكنيات القانونية والتقنية لتحديد أأرس الرباءات قبل 

النرش واحلرص عىل حصول ماكتب امللكية الفكرية 

ذن   ابالطالعاليت تعاجل أأعضاء أأرسة الرباءات عىل ا 

عىل تقارير البحث والفحص. وينبغي حبث هذه 

نشاء  12التوصية ابالقرتان مع التوصية  املتعلقة اب 

عة، ابل  ىل المك احملدود من املعلومات  نظرجسالت موزَّ ا 

)مثل مراجع الأولوية( اليت ميكن تبادلها عىل جسل 

 موزع قبل نرشها.

املهمة اجلديدة  1اجملموعة 

 نظرااملقرتحة )

الوثيقة 

CWS/6/4) 

 

ينبغي تويخ ادلقة يف حتليل أأنساق  .16التوصية 

( ST.36متون الطلبات فامي يتعلق مبعياري الويبو )

( وينبغي أأن تقدم توصيات بشأأن أأشاكل ST.96و)

التنفيذ احملددة والعملية أأكرث من املعايري العامة )اليت 

تسمح بعدد كبري من اخليارات( اليت تس تويف مجيع 

ملتعلقة مبعاجلة البياانت وتتيح معليات الاحتياجات ا

 حتويل موثوقة يف الك الاجتاهني.

 - 38املهمة رمق  1اجملموعة 

  ST.36املعيار

 - 41املهمة رمق 

 ST.96املعيار 

أأشار اجامتع ماكتب امللكية 

الفكرية بشأأن اسرتاتيجيات 

تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت واذلاكء 

ىل أأن ماكتب  الاصطناعي ا 

امللكية الفكرية تدرس الهجرة 

ىل معيار الويبو  ، ST.96ا 

ىل القضااي املتعلقة  مشريًة ا 

ابلقابلية للتحويل والتعامل مع 

من و أأنساق متعددة يف الواقع. 

قع أأن تقوم فرقة معل املتو 

XML4IP ة للجنة التابع

عنارص ال يف  نظرابل  املعايري

، مبا ST.96 املعيارديدة يف اجل
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 الصنف التوصيات

يري الويبو معا

الوجهية وهمامت 

 جلنة املعايري

 مالحظات

يف ذكل تقارير البحث 

ع احملمتل يوالفحص والتوس  

لعمل فرقة العمل لتغطية قضااي 

التنفيذ مبا يف ذكل أ ليات 

لغة الرتمزي املوسعة  التحقق من

(XML)  لتعزيز قابلية

بيين بني املاكتب التشغيل ال 

(. 17التوصية  16التوصية )

هناك  ومن احملمتل أأن تكون

 حاجة

ىل   اخلربة القانونية مزيد من ا 

 لأغراض هذهوالتشغيلية 

 العنارص اال ضافية.

عداد  .17التوصية  ال ينبغي أأن يقترص العمل يف ا 

طار معيار الويبو  معايري تقارير البحث والفحص يف ا 

(ST.96( عىل حتويل املعيار )ST.36 ليك )

(، بل ينبغي ST.96يس تجيب ملتطلبات املعيار )

عادة  ذا اكنت الهيالك تشجع عىل تسهيل ا  حتليل ما ا 

اس تخدام البياانت بني مرحليت البحث والفحص سواء 

مكتب للملكية الفكرية أأو بني مكتبني خمتلفني  يف

 للملكية الفكرية.

 - 38املهمة رمق  1اجملموعة 

  ST.36املعيار

 - 41املهمة رمق 

 ST.96املعيار 
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 الصنف التوصيات

يري الويبو معا

الوجهية وهمامت 

 جلنة املعايري

 مالحظات

ينبغي تطوير برجميات حتويل موحدة  .18التوصية 

لتثبيت وحتويل أأنواع الواثئق الرئيس ية )مبدئيا النسق 

DOCX ىل ؛ وميكن أأيضا حبث أأنساق أأخرى( ا 

مبسطة. وينبغي أأن تتضمن الربجميات  XMLأأنساق 

ماكنية دجمها يف  خاصية تعقب التعديالت، وأأن تتيح ا 

أأنظمة املعاجلة الوطنية سواء بتطبيقها حمليا أأو ابال شارة 

ىل واهجات برجمة التطبيقات يف احلاالت املركزية  ا 

نتاج نواجت معيار الويبو  وينبغي أأن تكون قادرة عىل ا 

(ST.36( أأو )ST.96 بأأنساق تسمح ابلتحويل )

ادلقيق بيهنام يف مرحةل الحقة، عند اللزوم. وينبغي 

أأيضا التفكري يف برامج للتحويل يف الاجتاه ال خر )من 

(ST.36( أأو )ST.96 ىل نسق ( يف DOCX( ا 

ذا اكن ذكل سيساعد يف معلية  مرحةل الحقة ا 

 بفعالية.تعديل/تصحيح الطلبات 

 - 38املهمة رمق  1اجملموعة 

  ST.36املعيار

 - 41املهمة رمق 

 ST.96املعيار 

 

ينبغي أأن تعمتد ماكتب امللكية الفكرية  .19لتوصية ا

واملكتب ادلويل حزم بياانت بيبليوغرافية/وصفية 

مع معاهدة قانون الرباءات الس تخداهما يف متطابقة 

أأنظمهتا اخلاصة ابال يداع اال لكرتوين، مع اعامتد طريقة 

موحدة لتخصيص رموز الأجزاء اخلاصة بلك مكتب 

عادة  معين، حىت يتس ىن حتقيق املزيد من الفعالية يف ا 

اس تخدام البياانت الببليوغرافية/الوصفية انطالقًا من 

سابق وتطوير أأنظمة ال دارة  الطلبات املودعة يف وقت

اتحة  امللكية الفكرية تتعهدها هجات أأخرى من أأجل ا 

ىل  البياانت البيبليوغرافية/الوصفية دون احلاجة ا 

عادة رقهنا.  حتويلها أأو ا 

 - 41املهمة رمق  1اجملموعة 

 ST.96املعيار 

املعيار من  3.0يغطي اال صدار 

ST.96  معظم مكوانت

البياانت اليت ميكن اس تخداهما 

ادلولية  الاس امتراتيف 

المنوذجية مبوجب معاهدة 

قانون الرباءات 

(http://www.wipo.int/plt-

forum/en/#mif) 

ينبغي أأن تعمتد ماكتب امللكية الفكرية  .20التوصية 

خاصة ابحلزم )يف حاةل معاهدة  واملكتب ادلويل أأنساقاً 

الرباءات، ميكن أأن يستند ذكل ا ىل حزم املرفق واو 

عدادها ابالس تعانة  من معاهدة الرباءات(، يسهل ا 

بربجميات هجات أأخرى )مبا يف ذكل تصدير طلب 

   2اجملموعة 
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 الصنف التوصيات

يري الويبو معا

الوجهية وهمامت 

 جلنة املعايري

 مالحظات

ىل  مودع من مكتب أ خر للملكية الفكرية( ودفعها ا 

خوادمي املكتب من أأجل التجهزي املس بق ملعظم 

لكرتوين عنارص م  جنازه يف نظام ا  رشوع الطلب قبل ا 

يداع.  لال 

ينبغي أأن تشارك ماكتب امللكية الفكرية  .21التوصية 

ىل اس تخدام أأدوات  يف مشاريع الويبو الرامية ا 

ومنصات عاملية مشرتكة تكون موصوةل بأأنظمة 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دلى ماكتب امللكية 

، وبوابة WIPO CASEبيل نظام الفكرية، من ق 

اتحة بياانت  الويبو العاملية لسجالت امللكية الفكرية، وا 

 امللكية الفكرية وفقا ملعايري الويبو ذات الصةل.

معايري الويبو  1اجملموعة 

املتنوعة واملهمة رمق 

برانمج  – 44

 حاسويب

 ST.26املعيار
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 الصنف التوصيات

 يري الويبومعا

الوجهية وهمامت 

 جلنة املعايري

 مالحظات

يتعني عىل ماكتب امللكية الفكرية أأن  .22التوصية 

تتقامس وتعمم معلومات الرباءات بدون قيود وجماان أأو 

 بتلكفة رمزية.

 – 52املهمة رمق  1اجملموعة 

ىل  نفاذ امجلهور ا 

املعلومات بشأأن 

 الرباءات

أأشار اجامتع ماكتب امللكية 

الفكرية بشأأن اسرتاتيجيات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ىل أأنه ال  واذلاكء الاصطناعي ا 

توجد س ياسة عاملية بشأأن 

اخلايل من العوائق تبادل ال 

، لمعلومات املتعلقة ابلرباءاتل

 ترسي رمغ أأن العديد من الوفود

دلهيا ابلفعل مثل هذه الس ياسة 

ترى تنفيذها عىل نطاق وتود أأن 

ينبغي أأن حتدد هذه و أأوسع. 

الس ياسة نطاق معلومات 

، ءات )البياانت الببليوغرافيةالربا

، الاكمةل وبياانت النصوص

، وبياانت الاقتباس والتصنيف

 ومنتجات معل املاكتب(

ع ماكتب امللكية الفكرية عىل تزويد  .23التوصية  تُشجَّ

دارهتا أأو  ىل ملف املكتب ادلويل مبلف ا  ابلرابط ا 

 اال دارة عىل موقع الويب اخلاص هبا.

 – 51املهمة رمق  1اجملموعة 

 ST.37املعيار 

أأشار اجامتع ماكتب امللكية 

الفكرية بشأأن اسرتاتيجيات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ىل أأن بعض واذلاكء الاصطناعي  ا 

ابلفعل  تتيحها اال دارة ملفات

بعض املاكتب ومت توحيدها يف 

 وتُشجع. ST.37معيار الويبو 

هذا تنفيذ عىل املاكتب الأخرى 

 املعيار.

ماكنية اس تخدام صندوق استامئين  .24التوصية  حبث ا 

دويل تسامه فيه ماكتب امللكية الفكرية بتربعات لتعزيز 

التعاون ادلويل يف جمال رمقنة بياانت امللكية الفكرية 

 باره منفعة عامة عاملية.ابعت 

   3اجملموعة 
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 الصنف التوصيات

 يري الويبومعا

الوجهية وهمامت 

 جلنة املعايري

 مالحظات

ينبغي أأن تبحث ماكتب امللكية الفكرية  .25التوصية 

ماكنية اس تخدام نظام  ال س امي يف  WIPO DASا 

 معاجلة طلبات الرباءات والتصاممي.

   3اجملموعة 

عداد توصية جديدة بشأأن نسق حزمة  .26التوصية  ا 

لكرتونيا فامي خيص واثئق الأولوية، مبا يف ذكل  موقعة ا 

متون الطلب بأأنساق النصوص الاكمةل )عندما تكون 

يف  XMLمتاحة( والبياانت البيبليوغرافية يف نسق 

طار التقيد مبعايري الويبو. وميكن تبادل النسق اجلديد  ا 

رشة بني أأو مبا WIPO DASعن طريق نظام 

 مقديم الطلبات وماكتب امللكية الفكرية.

 - 38املهمة رمق  1اجملموعة 

  ST.36املعيار

 - 41املهمة رمق 

 ST.96املعيار 
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 الصنف التوصيات

 يري الويبومعا

الوجهية وهمامت 

 جلنة املعايري

 مالحظات

التشجيع عىل توس يع نطاق اس تخدام  .27التوصية 

أ ليات تبادل البياانت املوحدة املتاحة حاليا، وتوس يع 

عطاء الأولية  ال نشاء اس تخدام اال يداع اال لكرتوين وا 

ضافية لتحسني جودة وموثوقية  لكرتونية ا  أأنساق ا 

البياانت الواردة من مقديم الطلبات، ومن مث التقليل 

من الأخطاء النامجة عن عدم الاتساق يف حمتوى 

 البياانت وأأنساق تقدميها.

 - 41املهمة رمق  1اجملموعة 

 ،ST.96املعيار 

املهمة اجلديدة 

 نظراملقرتحة )ا

الوثيقة 

CWS/6/23) 

 

نشاء منوذج ملعاجلة ذاتية اخلدمة  .28التوصية  ا 

ومركزية يكون فهيا املس تخدمون وماكتب امللكية 

الفكرية موصولني ابملنصة املركزية خلدمات البياانت 

 ويل. وس يتيح ذكل الانتقال من منطدلي املكتب ادل

رسال الاس امترات والردود يف دفعة واحدة  قامئ عىل ا 

ىل منط أ خر دخال  ا  يسمح بقيام الأطراف املعنية اب 

 حتديثات أ نية عىل السجل ادلويل مبارشة.

معيار  - 56املهمة  1اجملموعة 

واهجة التطبيق 

 الربجمية

 

تعزيز تقامس البياانت عىل أأوسع نطاق  .29التوصية 

فامي يتعلق مبصطلحات السلع واخلدمات املقبوةل أأو 

لزايدة املرفوضة دلى ماكتب امللكية الفكرية 

الاس تغناء عن معليات ملكفة تس تغرق وقتا طويال 

 )معليات اال بالغ عن اخملالفات والرفض(.

   3اجملموعة 

نشاء قاعدة بياانت مصطلحات السلع  .30التوصية  ا 

واخلدمات أأكرث مشوال وأأيرس اس تخداما وميكن 

لهيا ابس تخدام الأهجزة وميكهنا أأن تقلص من  الوصول ا 

 عدد اخملالفات.

   3اجملموعة 

ينبغي أأن تواصل ماكتب امللكية  .31التوصية 

الفكرية اس تخدام أأس باب رفض موحدة وأأن توسع 

 نطاق اس تخداهما.

   3اجملموعة 

ستتحسن جودة تبادل البياانت بني  .32التوصية 

ذا انتقلت  ماكتب امللكية الفكرية واملكتب ادلويل ا 

ىل اس تخدام معيار الويبو ) ( ST. 96هذه املاكتب ا 

 املتصةل بنظام الهاي. XMLفامي يتعلق بعنارص نسق 

 - 41املهمة رمق  1اجملموعة 

 ST.96املعيار 

أأشار اجامتع ماكتب امللكية 

اتيجيات الفكرية بشأأن اسرت 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ىل أأن  ه البدواذلاكء الاصطناعي ا 
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 الصنف التوصيات

 يري الويبومعا

الوجهية وهمامت 

 جلنة املعايري

 مالحظات

التابعة للجنة فرق العمل املعنية ل

أأوسع  عدديف  نظرت  أأن املعايري

 من القضااي.

يتعني حبث القضااي التقنية املتعلقة  .33التوصية 

بقبول الصور املتحركة واال عدادات املرتبطة هبا فامي 

رسالها وختزيهنا ونرش يتعلق بسالمة ا لصور دلى ا 

 وتبادلها.

أأشار اجامتع ماكتب امللكية   2اجملموعة 

الفكرية بشأأن اسرتاتيجيات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ىل أأنه البد  واذلاكء الاصطناعي ا 

لفرق العمل املعنية التابعة للجنة 

يف عدد أأوسع  نظراملعايري أأن ت 

 من القضااي.

ع ماكتب امللكية الفكرية عىل  .34التوصية  تشجَّ

يداع واثئق  مكاكتب DASالاشرتاك يف خدمة ميكهنا ا 

الأولية والاطالع علهيا، لأن ذكل قد حيد من 

التاكليف واخملاطر النامجة عن تقدمي نسخ مصدقة 

 طبقا للتسجيالت ادلولية يف نظام الهاي.

   3اجملموعة 
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 الصنف التوصيات

 يري الويبومعا

الوجهية وهمامت 

 جلنة املعايري

 مالحظات

ماكتب تعزيز التعاون ادلويل بني  .35التوصية 

امللكية الفكرية واملكتب ادلويل من أأجل التقيد 

ابملواعيد الزمنية املتفق علهيا لتسوية الأداء، 

واس تخدام أأنساق الويب يف مجع البياانت واعامتد 

يداع اال لكرتوين.  أأنظمة موحدة لال 

   2اجملموعة 

االتفاق عىل معيار دويل بشأأن أأمن  .36لتوصية ا

 ISO/IEC 27001املعلومات مثل املعيار ادلويل 

كوس يةل تتيح للماكتب تقدمي ضامنة معقوةل عىل فعالية 

الرقابة ادلاخلية فهيا. وعندما تكون املاكتب ملزمة 

ابالمتثال ملعيار وطين بشأأن أأمن املعلومات، مفن شأأن 

مواءمة هذا املعيار الوطين مع املعايري ادلولية أأن 

دارة أأمن املعلومات.   يربهن عىل سالمة نظام ا 

ىل م قديم اخلدمة السحابية اخلارجيني، وابلنس بة ا 

ينبغي االتفاق عىل معايري دنيا للتصديق ومعليات 

تدقيق مس تقةل وفق معايري حتالف أأمن الهندسة 

أأو  STARالسحابية للحصول عىل الشهادات ادلولية 

SSAE  (ISAE) SOC II Type 2  كوس يةل ضامن

 لأمن املعلومات يف اخلدمات السحابية.

معيار  - 56مة امله 1اجملموعة 

واهجة التطبيق 

 الربجمية

 

حبث أ ليات موحدة بشأأن أأمن املعلومات  .37التوصية 

 كجزء من اس تعراض بروتوكوالت تبادل البياانت.

معيار  - 56املهمة  1اجملموعة 

واهجة التطبيق 

 الربجمية

 

ينبغي حبث أأساليب حمس نة ال دماج  .38التوصية 

نشاء الأنظمة املركزية مع الأنظمة  ادلولية. وينبغي ا 

خدمة مركزية لتقدم منوذجا توضيحيا/منوذجا جتريبيا، 

بواهجات برجمة تطبيقات مفتوحة وموحدة، من أأجل 

تعممي بياانت التصنيف واملعايري وتبادل بياانت 

املعامالت بني ماكتب امللكية الفكرية والأنظمة 

قلميية/ادلولية للملكية الفكرية.  اال 

معيار  - 56ة املهم 1اجملموعة 

واهجة التطبيق 

 الربجمية

 

نرتنت  .39التوصية  تبادل املعلومات عن خدمات اال 

)اال يداع، املعامالت الالحقة، وغريها( هبدف حتديد 

معيار  - 56املهمة  1اجملموعة 

واهجة التطبيق 
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 الصنف التوصيات

 يري الويبومعا

الوجهية وهمامت 

 جلنة املعايري

 مالحظات

اتحهتا من  املعامالت واخلدمات الشائعة اليت ميكن ا 

خالل واهجات برجمة التطبيقات من أأجل تيسري قابلية 

نظمة، مبا  يف ذكل الأنظمة اليت التشغيل البيين للأ

 تطورها هجات أأخرى تقدم خدمات احللول.

 الربجمية

قامة مشاريع عاملية  .40التوصية  ماكنية ا  حبث ا 

مشرتكة لالس تفادة من تشارك املصاحل والتأ زر بني 

 ماكتب امللكية الفكرية.

   3اجملموعة 

 [والوثيقة ]هناية املرفق 


