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CWS/6/18 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018سبمترب  18 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السادسة الدورة
 2018أأكتوبر  19اإىل  15جنيف، من 

 51 رقم املهمة عن اإلدارة مبلف املعنية العمل فرقة تقرير
عدادوثيقة   العمل املعنية مبلف الإدارة فرقة من اإ

 معلومات أأساس ية

، 2016اللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة املعايري(، يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمددًا اليت ُعقدت يف مارس  أأنشأأت .1

 :51لف الإدارة لإجناز املهمة رمق فرقة العمل املعنية مب

عداد توصية بشأأن ملف الإ " قليم  تمتت ن متات  اإ دارة ف ام صخ  وئاق  الربااات الاادرة عن متب  برااات ون ي أأو اإ

 "الربااات الأخرى والأنراف املهمتة الأخرى من تقيمي اكامتل مجموعاهتا من وئاق  الربااات املنشورة.

 .(CWS/4BIS/16)ه( من الوثيقة 122)انظر الفقرة 

م اقرتاحًا بشأأن معيار جديد للويبو أأو بشأأن مراجعة بملعنية مبلف الإدارة واتمتست اللجنة أأيضا من فرقة العمل ا .2 أأن تُقد ِّ

 .2017املقبةل اليت س ُتعقد يف عام معيار واحد أأو أأكرث من معايري الويبو احلالية يك تنظر فيه اللجنة وتواف  عليه يف دورهتا 

توصية بشأأن  من أأجل" الأخرية اقرتاحاً  وأأعدت هذه لإرشاف عىل فرقة العملل املتب  الأورو ي للربااات وع ن   .3

 يف دورهتا اخلامسة." وعرضته عىل موافقة جلنة املعايري ملف الإدارة ف ام صخ  وئاق  الربااات املنشورة
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ىل  29ويف دورهتا اخلامسة املعقودة يف الفرتة من  .4  ، اعمتدت جلنة املعايري معيار الويبو اجلديد2017يونيو  2مايو اإ

ST.37 – "تحريرية من املتب  ادلويلال لظظة امل" و توصية بشأأن ملف الإدارة ف ام صخ  وئاق  الربااات املنشورة: 

دان خمطط  عداد املرفق ن الثالث والرابع لهذا املعيار، الذلين ُُيد ِّ "تعتف فرقة العمل املعنية مبلف الإدارة، حاليًا، عىل اإ

ر عرض هذين املرفق ن عىل اللجنة املعنية DTDبياانت )( وتعريف نوع ال XSDلغة الرتمزي املوسعة ) (. ومن املقر 

 .2018مبعايري الويبو )جلنة املعايري( لتنظر فهيام وتعمتدهام يف دورهتا السادسة يف عام 

ن النس  الوظيد املوص   ىل أأن تعمتد جلنة املعايري املرفق ن املذكورين، فاإ  به لأرراض هذا املعيار هو النس  "واإ

 ."النيص

 (.CWS/5/22من الوثيقة  61)انظر الفقرة 

لت جلنة املعايري وصف املهمة رمق  ،وابلإضافة اإىل ذكل .5  ليابح كام ييل: 51عد 

عداد املرف  الثالث )خمطط لغة الرتمزي املوسعة ) (( ملعيار DTD(( واملرف  الرابع )تعريف نوع البياانت )XSD"اإ

)توصية بشأأن ملف الإدارة ف ام صخ  وئاق  الربااات املنشورة( وعرضهام عىل جلنة املعايري يك تنظر  ST.37الويبو 

 ."2018فهيام يف دورهتا السادسة اليت س ُتعقد يف عام 

النظر يف التيفية اليت ينبغ  أأن تنرش هبا متات  واتمتست جلنة املعايري كذكل من فرقة العمل املعنية مبلف الإدارة  .6

 وعرض اقرتاح عىل نظر اللجنة يف دورهتا السادسة.ية الفترية ملفات الإدارة امللت 

 تقرير مرحيل

عقدت فرقة العمل املعنية مبلف الإدارة   ادلورة اخلامسة للجنة املعايري،يف ST.37اجلديد  الويبو يارمع عق  اعامتد  .7

. موقع الوييك التابع لفرقة العمل عرب وأأجرت ثلث جولت من املناقشات 2017يونيو  2اجامتعا مبارشا يف جنيف يف 

عداد املرفق ن املتبقي ن الثالث والرابع ملعيار الويبو  (WebEx)ن بعد واجمتعت هذه الأخرية ملرات عدة ع من  ST.37هبدف اإ

 وةلأأجل تيسري تبادل ملفات الإدارة ب ن متات  امللتية الفترية. ومت التطرق ملسأأةل تعممي ملفات الإدارة أأيضًا خلل هذه اجل

 من املناقشات.

نارو  .8 ىل ملفات الإدارة تتاح فهيا منوذج املناقشات بشأأن تعممي ملفات الإدارة، أأعد املتب  ادلويل  مضن اإ بوابة اإ

 :. ويقرتح أأن تقدم متات  امللتية الفترية املعلومات التالية بشأأن ملفات الإدارةت  امللتية الفتريةملفات الإدارة ملتا

  دة ملف الإدارة أأو  درج امللف؛اليت تُ  (URL)عناوين املوارد املوح 

 ؛امللف درجاذلي يُ  ةأأو عنوان املوارد املوحد ملف التعاريف 

 املعلومات؛ أأحدث 

 ذا اكن ملف الإدارة شامل أأو ُيتوي عىل معلومات " ومات عنمعل امللظظة اليت قد تشمل تواتر التحديثات وما اإ

 فرتة زمنية حمددة فقط".بشأأن 
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ثبات لاحة املفهوم"بوابة ملفات الإدارة فرقة العمل عىل منوذج ووافقت  .9 يك تنظر ل"، ويرد يف مرف  هذه الوثيقة اكإ

، س يقوم املتب  ادلويل بوضع اللمسات الأخرية عىل ادلورة هذه املوافقة عليه يففيه جلنة املعايري وتواف  عليه. وحاملا تمت 

  مبلفات الإدارة اليت س توفرها متات  امللتية الفترية.مفعمة البوابة ونرشها 

واملرف   (DTD) تعريف أأنواع الوئاق  -وأأعدت فرقة العمل أأيضا اقرتاحًا بشأأن املرفق ن املتبقي ن، أأي املرف  الثالث  .10

 .(CWS/6/19لتنظر فيه وتعمتده اللجنة يف هذه ادلورة )الوثيقة  (XSDخمطط لغة الرتمزي املوسعة ) -الرابع 

 ST.37تنفيذ معيار الويبو 

 ودل وتتيحأأن تبملفات الإدارة س نواًي عىل الأقل. ويويص أأيضًا  بأأن  يتون تردد حتديث ST.37يويص معيار الويبو  .11

يف موعد ل يتجاوز بشهرين اترخي النرش تشمل مجيع أأرقام الوئاق  اخملااة، الإدارة اليت  ملفاتمتات  امللتية الفترية 

 املشمول.

ىل املثال الوارد يف الفقرة يف و .12 شارة اإ أأن تقدم متات  امللتية الفترية معلومات بقرتح يُ ، ST.37من معيار الويبو  41اإ

ىل الأمانة لف الإ م مانة نرش املعلومات عىل بوابة ملفات يف هناية شهر دارة اخلاصة هبا اإ فرباير من لك عام ظىت يتس ىن للأ

ىل تقدمي ملفات الإدارة اخلاصة هبا الإدارة. وعىل سبيل املثال هناية ظىت بياانت ب  املغطاة، س تدعى متات  امللتية الفترية اإ

ىل الأمانة قبل  2018عام   .2019مارس  1اإ

 خطة العمل

 العمل التالية خلل ادلورة السادسة للجنة وبعدها: فيذ بنودفرقة العمل أأنه ينبغ  تن ترى  .13

دارة اخلاصة هبا واخلطة املتعلقة بنرش ملفات الإ نس  البياانت هيا جتميع ممارسات متات  امللتية الفترية، مبا ف (أأ  )

 يف دورهتا السادسة؛

صدار الأمانة تعم امً  (ب ) ىل تزويد املتب  ادلويل ببياانهتا  اإ بعد ادلورة السادسة، تدعو فيه متات  امللتية الفترية اإ

دةاخلاصة مبلفات الإدارة  أأو  مباحة، وكذكل خططها بشأأن حتديث منتظم  ، ظيامث اكنت امللفاتعناوين املوارد املوح 

 ؛ST.37توفري البياانت، عىل النحو املوص  به يف معيار الويبو يف   ترشع ميتن أأن مىتأأو 

س يمتن عن نري  بوابة ملفات الإدارة اليت ستباح عىل موقع الويبو، مما نرش الأمانة للردود عىل التعممي  (ج )

قوم وأأن تيف الس نة عىل الأقل تقدمي ملفات الإدارة اخلاصة هبا عىل حنو منتظم مرة واحدة متات  امللتية الفترية من 

 بياانت ملفات الإدارة. جبمع الأنراف املهمتة

ن جلنة املعايري مدعوة للقيام مبا ييل: .14  اإ

 الإحانة علاًم مبحتوى هذه الوثيقة؛ (أأ  )

النظر واملوافقة عىل منوذج بوابة  (ب )

يه يف الفقرت ن ل ملفات الإدارة، عىل النحو املشار اإ 

 أأعله؛ 9و 8
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تشجيع الأعضاا عىل تقامس  (ج )

نس   ، مبا فهياتية الفتريةل م للم ممارسات متاتهب

دارة علقة بنرش ملفات الإ البياانت واخلطط املت

 السادسة؛ ادورهتاخلاصة هبا يف 

مانة تعم ام بأأن تادر الامتس  (د ) الأ

ىل تقدمي  تدعو فيه متات  امللتية الفترية اإ

معلوماهتا بشأأن ملفات الإدارة، عىل النحو املشار 

ليه يف الفقرة   ؛)ب( أأعله 13اإ

مانة الردود ال (ه ) امتس بأأن تنرش الأ

عرب بوابة ملفات الإدارة عىل موقع عىل التعممي  

ليه يف الفقرت ن يف   12الويبو، عىل النحو املشار اإ

 )ج(.13و

 [ييل ذكل املرف ]
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 املرفق

 بوابة اإىل ملفات الإدارةال منوذج 

]مالحظة: الهدف من املعلومات املعروضة يف اجلدول أأدانه هو بيان خمتلف الأنساق والبياانت املمكنة واملتصةل مبلفات 

ىل أأن املعلومات مل تقّدهما املاكتب املعنية وينبغي النظر فهيا  تقّدهما ماكتب امللكية الفكرية. وجتدر الإشارةقد الإدارة اليت  اإ

 كأمثةل لأغراض المنوذج.[

 
 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

Country Authority File Definition File Last 
Update 

Remark 
 

*frequency of update 
 

*comprehensive or only a 
certain period 

AU – 
Australia 

XSD Definition included in 
XML document 

 comprehensive 

AT – 
Austria 

DTD    

CA – 
Canada 

TXT    

CN – 
China 

Webpage   2010-01-01 to 2016-
12-31 

DE – 
Germany 

ZIP    

EP – 
European 
Patent 
Office 

Webpage http://www.epo.org/searc
hing-for-
patents/technical/publicat
ion-server/authority-
file.html 

  

JP – 
Japan 

Webpage    

KR – 
Korea 

Webpage    

US – 
United 
States 

Webpage   Comprehensive 

WO - 
PCT 

Webpage    

… … … … … 

http://english.sipo.gov.cn/authorityfile/index.htm
https://www.epo.org/searching-for-patents/technical/publication-server/authority-file.html
http://www.epo.org/searching-for-patents/technical/publication-server/authority-file.html
http://www.epo.org/searching-for-patents/technical/publication-server/authority-file.html
http://www.epo.org/searching-for-patents/technical/publication-server/authority-file.html
http://www.epo.org/searching-for-patents/technical/publication-server/authority-file.html
http://www.epo.org/searching-for-patents/technical/publication-server/authority-file.html
http://www.jpo.go.jp/english/ip-rights/official_publication/authorityfile-e.html
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=60105&catmenu=ek07_01_04
https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-search/patent-document-authority-files
https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
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