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CWS/6/21 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018 سبمترب 3 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السادسة الدورة
ىل  15جنيف، من   2018أأكتوبر  19اإ

 يف معايري الويبو االتواريخ املوصى بهصيغة 
عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 املقدمة

ىل  29، يف دورهتا اخلامسة املعقودة يف الفرتة من دت اللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة املعايري(اعمت .1 يونيو  2مايو اإ

رقة العمل فمن  جلنة املعايري . وطلبتتوصية بشأأن تبادل بياانت الوضع القانوين للرباءات"" ST.27، معيار الويبو 2017

XML4IP  لغة الرتمزي املوسعة ططخملعنارص تضع أأن (XML ابلتشاور مع )وابلستناد  فرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين

ىل معيار الويبو اجلديد  من  54و 50من أأجل تيسري تبادل بياانت الوضع القانوين للرباءات )انظر الفقرتني  ST.27اإ

 (.CWS/5/22 الوثيقة

معيار عىل  ةوالقامئ ST.27يف معيار الويبو  اارخي املوىص هبو التصيغة  تعارضعلامً ابحامتل  جلنة املعايريوأأحاطت  .2

معيار لوضع القانوين للرباءات والقامئة عىل اب واملتعلقة (XML) العنارص املقبةل خملطط لغة الرتمزي املوسعةمع  ST.2الويبو 

ىل ذكل الاحامتل، ST.96الويبو  يف  اارخي املوىص هبو ( التصيغ)صيغة  مراجعةمن الأمانة  ملعايريجلنة ا المتست. ونظرًا اإ

ن معايري الويبو  ابا  (.CWS/5/22من الوثيقة  57و 56هذه ادلورة )انظر الفقرتني وموافاهتا بنتاجئها يف هذا الشأأن اإ
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 التوارخي املس تخدمة يف معايري الويبو صيغ

بني نسق )أأنساق( التوارخي التعارض احملمتل  مسأأةل يف الأمانةنظرت متابعًة لقرارات ادلورة اخلامسة للجنة املعايري،  .3

رضورة تعديل أأي من معايري كذكل يف ؛ و ST.2املس تخدمة يف خمتلف معايري الويبو مع التوصية الواردة يف معيار الويبو 

 .ST.2الويبو مبا فهيا املعيار 

قوميي الاكمل عبارة عن سلسةل واحدة من البياانت الرمقية يويص بأأن يكون التارخي الت ST.2ويذكَّر بأأن معيار الويبو  .4

حدى الصيغتني التاليتنيتتكون من مثانية أأرقام  يكون حيث  DD MM CCYYأأو )ب(  CCYY MM DD : )أأ(ابإ

"CCYY" و س نة تقوميية"MM" "شهرًا من تكل الس نة وDD .ويوىص ابس تخدام اخليار )أأ( يف " يومًا من ذكل الشهر

 الوارد يتارخي التقوميال وضوح وحرصًا عىل عرب انقالت البياانت الإلكرتونية. بياانت الإلكرتونية ونقل البياانت جمال ختزين ال 

 املرتبطة يف املنتجات الإلكرتونيةيف اجلرائد الرمسية املطبوعة وعىل واهجات املس تخدم و يف واثئق امللكية الصناعية املطبوعة

مثل نقطة أأو خط مائل أأو رشطة أأو مسافة )انظر الفقرتني  مبعلومات امللكية الصناعية، ينبغي فصل عنارص التارخي بعالمات

 .(ST.2من معيار الويبو  11و 7

ىل املعيار  .5  ST.10و ST.9و ST.7/Aو ST.1فامي خيص نسق التارخي التقوميي:  ST.2وتستند معايري الويبو التالية اإ

أأما  .ST.81و ST.80و ST.63و ST.60و ST.50و ST.37و ST.27و ST.26و ST.18و ST.14و ST.10/Cو

عةالويبو املرتبطة بمعايري  فال تعمتد عىل املعيار  - ST.96و ST.86و ST.66و ST.36أأي  – (XML) لغة الرموز املوسَّ

ST.2 وحيدد املعيار ،ST.36  نسق اترخي خاص هوYYYMMDD ىل  20040717: فيشري ؛ 2004يوليو  17مثاًل اإ

ىل املعيار  ST.86و ST.66ويستند املعياران  التبادل البيين  –"عنارص البياانت وأأنساق التبادل البيين  ISO 8601اإ

؛ ويس تخدم املعيار 15-10-2018" مثل YYYY-MM-DD"ابلصيغة صياغة التوارخي" اذلي يويص  –للمعلومات 

ST.96  نوع البياانتxs:date احتاد الش بكة العنكبوتية العامليةدده اذلي ح (W3C" وهو )YYYY-MM-DD مثل "

2018-10-15. 

ىل املعيار W3Cواحتاد الش بكة العنكبوتية العاملية ) ST.2وفضاًل عن ذكل، ملا اكن معيار الويبو  .6 ( يشريان اإ

ISO 8601 " فينبغي أأن تتوافق ة التوارخيصياغ –التبادل البيين للمعلومات  –عنارص البياانت وأأنساق التبادل البيين ،"

لهيا يف معايري الويبو مع املعيار  . ويف هذا املقام، يمكن الاختالف بني ISO 8601أأنساق التوارخي املس تخدمة أأو املشار اإ

دراج الرشطة "  " بني العنارص الثالثة من التارخي.-أأنساق التوارخي يف الإيصاء رصاحًة ابإ

عة )الويبو املرتبطة بيري ومن اجلدير ابذلكر أأيضًا أأن معا .7 ىل معايري أأخرى للويبو XMLلغة الرتمزي املوسَّ ( تشري أأيضًا اإ

 XMLفامي يتعلق بأأنواع أأخرى من املعلومات ولكهنا تعيد ترتيب املعلومات بنسق  ST.80و ST.60و ST.9و ST.3مثل 

 وفقًا لقواعدها ومعايريها اخلاصة.
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 الاقرتاح

ن من مثانية أأرقام عوضًا عن هو الإيصاء  ST.2من املعيار ترى الأمانة أأن الغرض الرئييس  .8 دراج التارخي الاكمل املكوَّ ابإ

 الس نة فالشهر فاليوم.ترتيب صيغته س تة وأأن يكون 

عة ) 1997مايو  شهر احلايل يف ST.2وقد نرُش معيار الويبو  .9 ( مس تخدمة يف XMLومل تكن تقنية لغة الرتمزي املوسَّ

التوارخي يف لغة صيغة منه لتحديد  11وحتديدًا الفقرة  ST.2ذكل الوقت. ومن مث، قد يُس تحسن النظر يف مراجعة املعيار 

عة ىل توصية احتاد الش بكة العنكبوتية العاملية  (XML) الرتمزي املوسَّ . ومع ذكل، لن YYYY-MM-DDأأي  –ابلستناد اإ

عةDTD"معرف نوع الوثيقة" )حقل اذلي يس تخدم  ST.36يرسي ذكل عىل املعيار  نظراً  (XML) ( يف لغة الرتمزي املوسَّ

ماكنية تطبيقه عىل خمططات تكل اللغة. ومن مث، ترى الأمانة أأن من املس تحسن  ىل اإ بقاء اإ عىل التوصيات احلالية بشأأن الإ

عةصيغة  " من دون YYYYMMDD"الصيغة س تخدم تُ كام يه. ويعين ذكل أأن  (XML) التوارخي يف لغة الرتمزي املوسَّ

" يف نسق YYYY-MM-DD"الصيغة س تخدم تُ ، يف حني (DTD) "معرف نوع الوثيقة" عند اس تخدام حقلفواصل 

عة عة(XML) خمطط لغة الرتمزي املوسَّ ىل أأن معايري لغة الرتمزي املوسَّ حتدد الامنذج اخلاصة ابلأنواع  (XML) . ويرجع ذكل اإ

فة يف معايري أأخرى للويبو.الأخرى من البياانت ا  ملعرَّ

ىل ذكل، يشري معيار الويبو  .10 ضافة اإ ىل معيار الويبو  ST.27واإ " YYYYMMDDالتارخي "صيغة ويس تخدم  ST.2اإ

عة كيف  ST.27، ل حيدد معيار الويبو (XML) يف بعض الأمثةل. وعىل غرار املعايري الأخرى غري اخلاصة بلغة الرتمزي املوسَّ

ن افرتض اس تخدام ذكل النسق يف تبادل بياانت الوضع القانوين. XMLينبغي صياغة بياانت الوضع القانوين بنسق   حىت واإ

عةخملعىل وضع عنارص  XML4IPواس تجابًة لطلب جلنة املعايري، تعمل فرقة العمل  .11  (XML) طط لغة الرتمزي املوسَّ

ىل معياَري الويبو XML بنسق بياانت الوضع القانوين )الوضع القانوينتتعلق ب  . ويف مرشوع ST.96و ST.27( ابلستناد اإ

عة ) xsd:dateاخملطط احلايل، يُس تخدم نوع البياانت  واملتعلق  ST.96القامئ عىل املعيار  (XMLيف خمطط لغة الرتمزي املوسَّ

ىل املعيار  دتستن لتوارخيل  بصيغة حمددةيويص  ST.27ابلوضع القانوين عىل الرمغ من أأن املعيار   .ST.2اإ

التوارخي يف خمتلف معايري الويبو متوافقة مع املعيار بصيغ ويف اخلتام، ترى الأمانة أأن لك التوصيات اخلاصة  .12

ISO 8601 وتطلب من جلنة املعايري  من حيث صيغة التوارخي؛. ومن مث، تقرتح الأمانة عدم تغيري أأي من معايري الويبو

ىل معيار الويبو  XMLوين بنسق تأأكيد أأن بياانت الوضع القان  .ST.96ينبغي أأن تستند اإ

ىل الإحاطة علاًم  .13 ن جلنة املعايري مدعوة اإ اإ

مبضمون هذه الوثيقة والنظر يف اقرتاح الإبقاء عىل 

صيغة التوارخي املوىص هبا املعايري كام يه من حيث 

 السابقة. 12يف الفقرة ورد وفقًا ملا 

 ]هناية الوثيقة[
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