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 ST.96ومراجعة معيار الويبو  ،تقرير مرحلي عن إعداد املرفقني اخلامس والسادس

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 مقدمة
واصلت  ،2014املعنية مبعايري الويبو )اللجنة( اليت انعقدت يف مايو  للجنةالرابعة التقرير املرحيل يف ادلورة تقدمي منذ  .1

لكرتوين عن بعد واجامتعات مناقشاهتا، من خالل منتداها الإلكرتوين  XML4IPفرقة معل  ، بغية تنفيذ مبارشةومؤمتر اإ
عداد اقرتاح بشأأن املرفقني اخلامس والسادس من املعيار 41 املهمة رمق لتعمتدهام اللجنة املعنية مبعايري الويبو،  ST.96: "اإ

جراء املراجعات والتحديثات الالزمة عىل معيار الويبو   ".ST.96والتأأكد من اإ

يك تنظر فيه اللجنة  ST.96عيار الويبو ادس مل اقرتاحا بشأأن املرفقني اخلامس والس XML4IPفرقة معل وأأعّدت  .2
مّرتني يف مايو  ST.96عيار امل  XML4IPفرقة معل وراجعت . (CWS/4BIS/12وتعمتده يف هذه ادلورة )انظر الوثيقة 

 .2015وديسمرب 

 ST.96معيار الويبو مراجعة 

 2.0الإصدار 
عىل  XML4IPفرقة معل تعمل ، (CWS/4/6)انظر الوثيقة  2014كام س بق وأأن أأخربت اللجنة يف مايو  .3

، روجع منت 2.0. ويف الإصدار 2015ومتت املوافقة عىل هذا الإصدار يف مايو  2012منذ  ST.96للمعيار  2.0 الإصدار
 وكذكل مرفقاته الأربعة.  ST.96املعيار 

 مبا ييل: وتتصل التغيريات الرئيس ية. XMLبتحسينات كبرية، مثل تعزيز توثيق خمططات  2.0وجاء الإصدار  .4

 ؛اجملال العامالفقرات والأرقام يف ومراجع الصور وادلفع  •
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عادة نرش الرباءات يف جمال •  الرباءات؛ وتصنيف الرباءات والبياانت الببليوغرافية ونرش الرباءات واإ

 وفئات العالمات والعالمات امجلاعية وتصنيف السلع واخلدمات يف جمال العالمات التجارية؛ •

 ممي.ايف جمال التصملنظور افئة زاوية و وتصنيف لواكرنو  •

 .http://www.wipo.int/standards/en/st96/v2-0عىل موقع الويبو يف:  2.0ونرش الإصدار  .5

 2.1الإصدار 
ىل خم 2.1أأطلق الإصدار  .6 ضافة مكوانت جديدة اإ  ST.96للمعيار  XMLط  لتصحيح بعض الأخطاء الطفيفة واإ

ىل الإصدار  ST.96وأأيضا ارتقت أأجزاء أأخرى من املعيار )املرفق الثالث(،  ، مبا فهيا منت املعيار، وذكل لضامن 2.1اإ
 ما ييل: 2.1وتشمل التغيريات اليت جاءت يف الإصدار الاتساق فامي بني خمتلف الأجزاء. 

 ؛com:Supو com:Subو com:SmallCapitalحتديث بعض املكوانت املتعلقة ابلفقرات، مثل  •

ضافة قمية ترقمي جديدة • ىل   Pt” (Points)“واإ  ؛com:MeasureUnitCodeTypeاإ

ضافة  • ىل بعض مكوانت العالمات التجارية،  com:PublicationContactواإ اإ
 ؛tmk:ApplicantType مثل

ضافة قمية ترقمي جديدة  • ىل املكّون املوجود  ”Breeder“واإ  .com:RoleCategoryTypeاإ

صدار  2.1والإصدار  .7 عداد هذه الوثيقة، وهو منشور عىل موقع الويبو يف:  ىتحهو أأحدث اإ اترخي اإ
http://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html. 

 XML4IPفرقة معل أأنشطة أأخرى ل
 أأربعة اجامتعات بأأهداف حمّددة: XML4IPفرقة معل ، عقدت 2014اجامتع اللجنة يف مايو بعد  .8

 XML(، ُعقد أأساسا لتطوير خمط  2014الاجامتع يف أألكزاندراي، الولايت املتحدة الأمريكية )أأكتوبر  •
خطار الإلكرتوين يف نظام مدريد؛  للعالمات التجارية، وحتديدا لالإ

(، ُعقد أأساسا لإعداد املرشوع الهنايئ للمرفقني املتبقيني 2014اململكة املتحدة )نومفرب والاجامتع يف لندن،  •
 ؛2.0اخلامس والسادس، ولتطوير الإصدار 

(، ُعقد أأساسا لس تكامل الصيغة الهنائية للمرفقني اخلامس 2015والاجامتع يف جنيف، سويرسا )يونيو  •
 والسادس؛

(، ُعقد أأساسا لإعداد مرشوع مكوانت 2015املتحدة الأمريكية )أأكتوبر والاجامتع يف أألكزاندراي، الولايت  •
خطارات نظام لهاي.  اخملططات لإخطارات نظام مدريد واإ

مع املاكتب الأخرى يف الاجامتع وجتارب لك مكتب  ST.96املعيار واكن من أأنشطهتا الأخرى مشاطرة خطة تنفيذ  .9
معًا من أأجل تنفيذ فل اكلتل مفيد جدا  اونلتعالعمل. وهذا النوع من املبارش ومن خالل املنتدى الإلكرتوين لفرقة ا

 وتسهيل تبادل البياانت بني املاكتب. ST.96 املعيار

اذلي اكن  (Issue Register) هاجسل  XML4IPفرقة معل وللتجاوب مع القضااي أأو الطلبات اخلاصة، تس تعمل  .10
عداد هذه الوث  585حيتوي عىل  قضية  40العديد من هذه القضااي ول تزال حوايل  يقة. وقد أأقفلقضية مسّجةل حىت اترخي اإ

 مفتوحة حىت الآن.مهنا 

http://www.wipo.int/standards/en/st96/v2-0
http://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html
http://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html
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 خطة العمل
ضافية. وقد  ST.96طلبات لتوس يع نطاق املعيار  XML4IPفرقة معل اس تلمت  .11 من أأجل تلبية متطلبات معل اإ

 عاجلت العديد مهنا وبعضها ل يزال مطروحا كام هو مبني أأدانه.

 جمال عام

يداع الش بيك والتجديد الش بيك  •  الش باك الواحد  خدمةيفرزمة/معامةل لالإ

 جمال الرباءات

 تقرير البحث/الرأأي الكتايب •

 (SPC)البياانت الببليوغرافية لأغراض شهادة امحلاية التمكيلية  •

 جتديد الرباءة •

 وثيقة الأولوية •

 بياانت الوضع القانوين •

 PCTاس امترات  •

 املعامالت •

 التعديل •

 التجارية جمال العالمات

 الإخطار الإلكرتوين يف نظام مدريد •

 جمال التصاممي

 الإخطار الإلكرتوين يف نظام لهاي •

 البياانت الببليوغرافية للتصاممي •

ضافة العنارص التالية يف الإصدار املقبل خملط   XML4IPفرقة معل واتفقت  .12  .ST.96للمعيار  XMLمبدئيا عىل اإ

 الإخطار الإلكرتوين يف نظام مدريد •

 الإخطار الإلكرتوين يف نظام لهاي •

 (SPC)البياانت الببليوغرافية لأغراض شهادة امحلاية التمكيلية  •

 تقرير البحث/الرأأي الكتايب •
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عداد الإصدار املقبل خملط   .13 تنظمي اجامتع مبارش  XML4IPفرقة معل ، تعزتم ST.96للمعيار  XMLومن أأجل اإ
 .2016يف 

ىل: .14 ن اللجنة مدعوة اإ  اإ

فرقة معل الإحاطة علام بنتاجئ معل  )أأ(
XML4IP  وتقرير رئيس فرقة العمل، كام هو

 مفّصل يف هذه الوثيقة؛

فرقة معل والإحاطة علام خبطة معل  )ب(
XML4IP  لهيا يف الفقرات ىل  11املشار اإ  13اإ

 أأعاله.

 ]هناية الوثيقة[
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