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 ةصناعيإنشاء مهمة إلعداد توصيات بشأن اخلدمات الشبكية املتعلقة مبعلومات ووثائق امللكية ال

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 معلومات أأساس ية

، عىل 2016قدت يف مارس اليت ع   اجملمتعة جمددا   ، يف دورهتا الرابعة(املعايري )جلنة اللجنة املعنية مبعايري الويبو اتفقت .1
توحيد املقاييس املرتبطة بتبادل البياانت القابةل للقراءة أ ليا  عىل أأساس  جمالت"حتديد  18الوصف اجلديد للمهمة رمق 

(، وماكتب العالمات التجارية امخلسة IP5اليت خططت لها هيئات مثل ماكتب امللكية الفكرية امخلسة )املرشوعات 
(TM5( ومنتدى ماكتب التصاممي الصناعية امخلسة ،)ID5( واملنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس ،)ISO واللجنة ،)

 معايري الصناعة". (، والهيئات الأخرى املشهورة املعنية بوضعIECالكهروتقنية ادلولية )

ماكتب امللكية  ا، التكنولوجيات الناش ئة اليت اس تخدمهت18ملهمة رمق املرشف عىل ااملكتب ادلويل، بوصفه  رصدو  .2
عىل نطاق صناعية ماكتب امللكية ال اس تخدمهتا قد لش بكية دمات ااخل؛ ومن املعروف أأن خططت لس تخداهماأأو  الصناعية

 ق خمتلفة استنادا  ائأأو معالهئا بطر  صناعيةماكتب امللكية ال  من غريهامع  هتاومعاجل هااع البياانت واسرتج نرشمن أأجل واسع 
ىل تكنولوجيات م   .تنوعةاإ

ىل  XML4IPفرقة معل  اتعو وعالوة عىل ذكل، اكنت اخلدمات الش بكية أأحد موض .3 لأن اخلدمات تستند بقوة اإ
مسؤوةل عن مراجعة معيار الويبو  XML4IP. ومبا أأن فرقة معل يف أأايمنا هذه( XMLتكنولوجيا لغة الرتمزي املوسعة )

ST.96  دماتاخللغة الرتمزي املوسعة، انقشت فرقة العمل حاجة امللكية الصناعية بوواثئق مجيع معلومات شمل اذلي ي 
ىل  الش بكية ذا لزم الأمر، عايري واجملال احملمتل لتوحيد املعايري املتوحيد اإ لغة لك من لالشائعة التسمية  اصطالحاتثل م اإ

 (.JSON)طريقة ترقمي عنارص جافاسكريبت الرتمزي املوسعة و 
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ة هذه املاكتب، ة وخطيش�بك ال ممارسات ماكتب فرقة العمل يف تقدمي اخلدمات  XML4IP�قشت فرقة معل كام  .4
 بوضع نئأعضاء فرقة العمل �متاكن . و 2016ٔأكتو�ر ة يف س�بانياالٕ مدريد مدينة قد يف ا�ي عُ  فرقة العمل اج�عيف وذ� 

، واتفقوا �ىل مواص� مناقشة هذا املوضوع، ال س�� نطاق املعيار اجلديد ش�بكيةدمات ال اخلمعيار �ديد للويبو �شأٔن 
 اليت ينبغي توحيدها. ش�ياءوا�ٔ 

 الش�بكية خلدماتا شأٔندراسة اس�تقصائية � 

دراسة اس�تقصائية قصرية ف� بني  XML4IPيف �ج�ع املذ�ور، ٔأجرت فرقة معل اليت جرت لمناقشات اس�تكامًال ل  .5
التالية واملكتب ا�ويل ملعاهدة التعاون عرش  أ��دصناعية ماكتب امللكية ال ٔأ�ابت عن ا�راسة �س�تقصائية . و ٔأعضاهئا

، )ES( املكتب إالس�باينو ، )DE( املكتب أ�ملاينو ، )CA( املكتب الكنديو ، )AU( ٔأسرتاليامكتب �شأٔن الرباءات: 
مكتب و ، )NO( مكتب الرنوجيو ، )MD( مكتب مو�وفاو ، )GB( مكتب اململكة املت�دةو ، )EP( املكتب أ�ورويبو 

ؤأبلغ هؤالء  ).XU( النباتية اجلديدة�حتاد ا�ويل محلاية أ�صناف و ،)US( مكتب الوال�ت املت�دةو ، )RU( روس�يا
ا�ال احملمتل للتوحيد القيايس. وميكن ش�بكية و دمات ال اخلعرش عن ممارساهتم وخططهم احلالية الس�ت�دام  ااملس�تجيبون االثن

 العنوان التايل: يفإاللكرتوين الفردية �ىل موقع الويبو ردود �طالع �ىل �س�تبيان وال
http://www.wipo.int/cws/en/taskforce/xml4ip/background.htm. 

 أ�هداف املقرت�ة واملنافع املتوقعة

املتعلقة مبعلومات وو�ئق امللكية الصناعية قرتح وضع توصيات �شأٔن اخلدمات الش�بكية ل�راسة �س�تقصائية، يُ  وفقاً  .6
 من أ�غراض الوظيفية.ذ� ٔأو �ري  هأأو تبادل  هابيا�ت ٔأو اسرت�اع ل الصناعية ل امللكية  ماكتب�رش ن ٔأ�ل تيسري م

، يبدو ٔأن البنود XML4IPفرقة معل قامت هبا ٕاىل املناقشات املذ�ورة ٔأ�اله وا�راسة �س�تقصائية اليت  واستناداً  .7
 :صناعيةامللكية ال وو�ئق علومات املتعلقة مبالش�بكية ل�دمات لالتالية مؤه� للتوحيد القيايس 

�روتو�ول النفاذ البس�يط ٕاىل الغرض ٔأو  RESTful القامئة �ىلش�بكية ال  دماتاخلمثل املوىص هبا، كنولوجيات الت  •
)SOAP( ٔأو لكهيام؛ 

مثل  ،بناء �ىل معايري الويبو احلالية XMLٔأو  JSONبنسق بيا�ت ال  وقاموس ،بيا�تال وهيلك  ،رسائلال�سق و  •
 ؛ST.96 املعيار

 شهادات؛وال  والتخويل اجلوانب أ�منية، مثل املصادقةو  •

مثل  )،URIعّرف املوارد املنتظم (مل اصطال�ات التسميةو  •
berhttp://domain/patent/PublishedApplication/ApplicationNum؛ 

 ش�بكية؛دمات ال اخل اتٕاصدار �رقمي و  •

 رشوط �س�ت�دام.و •

  

http://www.wipo.int/cws/en/taskforce/xml4ip/background.htm
http://www.wipo.int/cws/en/taskforce/xml4ip/background.htm
http://domain/patent/PublishedApplication/ApplicationNumber؛
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 ش�بكية:دمات ال اخلمت توصيات دِّ ومن املتوقع حتقيق الفوائد التالية ٕاذا قُ  .8

�ىل ٔأساس ٔأفضل املامرسات يف جمال أ�عامل ش�بكية �دمات ٔأن تُنفذ ماكتب امللكية الصناعية س�يكون من املفيد  •
 ؛صناعيةالت�ارية املتعلقة �مللكية ال 

ه ٔأن ييرس التواصل بني من شأٔنوجود توصية �شأٔن �سق مو�د للرسائل، وهيلك بيا�ت، وقاموس بيا�ت و  •
 ؛والتطبيقات الربجمية اليت توفرها ماكتب امللكية الصناعية أ��زة

ج ُهنُ وا� ياتيف اختيار الربجم صناعية فيد ماكتب امللكية ال سوف ي  واملصادقةتوصية �شأٔن �لول أ�من وجود و  •
 ؛صناعيةاملتعلقة �ملصادقة والشهادات للتعامل مع خمتلف مس�تو�ت أ�مان املطلوبة لبيا�ت امللكية ال 

ل تبادل بيا�ت سهّ�ُ لش�بكية من شأٔنه ٔأن دمات ااخل اتٕاصدار �رقمي هنج مو�د يف حتديد موارد البيا�ت و ووجود  •
 �ىل املس�توى ا�ويل.صناعية امللكية ال 

 العملة قوفر املهمة 

 وتت�ذ قراراً املعايري ا�راسة �س�تقصائية املذ�ورة، يقرتح املكتب ا�ويل ما ييل ليك تنظر فيه جلنة  ة�نتي بناء �ىل .9
 �شأٔنه:

 ها كام ييل:ف ص و �مة �ديدة �كون ٕا�شاء  (ٔأ)
 "؛ٕا�داد توصيات �شأٔن اخلدمات الش�بكية املتعلقة مبعلومات وو�ئق امللكية الفكرية"

 .XML4IPوٕاس�ناد املهمة اجلديدة املقرت�ة ٕاىل فرقة معل  (ب)

 مدعوة ٕاىل:املعنية مبعايري الويبو ٕان اللجنة  .10

 ،الوثيقةهذه النظر يف مضمون  (ٔأ)

يف �قرتاح املتعلق ٕ��شاء  النظر والبّت و  (ب)
، XML4IPٕاىل فرقة معل  هاس�نادإ ديدة و اجلهمة امل 

 ه.ٔأ�ال 9�ىل النحو املشار ٕاليه يف الفقرة 
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