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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019مایو  14 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السابعة الدورة
 2019یولیو  5ٕاىل  1جنیف، من 

 51تقرير عن املهمة رقم 

 فرقة العمل املعنیة مبلف إالدارةالهیئة املرشفة �ىل  من ٕا�دادوثیقة 

 مقدمة

، 2016ٔأ�شأٔت اللجنة املعنیة مبعایري الویبو (جلنة املعایري)، يف دورهتا الرابعة ا�متعة جمددًا اليت ُعقدت يف مارس  .1
 . 51فرقة العمل املعنیة مبلف إالدارة لتتوىل املهمة رمق 

ات الصادرة عن مكتب �راءات وطين ٔأو ٕاقلميي �متكني ٕا�داد توصیة �شأٔن ملف إالدارة ف� خيص و�ئق الرباء"
 "ماكتب الرباءات أ�خرى وأ�طراف املهمتة أ�خرى من تقيمي اك�ل مجمو�اهتا من و�ئق الرباءات املنشورة.

 دور الهیئة املرشفةاملكتب أ�ورويب للرباءات وأ�س�ند ٕاىل ). CWS/4BIS/16(ه) من الوثیقة 122(انظر الفقرة 
 ة العمل.�ىل فرق

"توصیة �شأٔن ملف  – ST.37، معیار الویبو 2017واعمتدت جلنة املعایري، يف دورهتا اخلامسة اليت ُعقدت يف  .2
من  61املتبقيني ٕاىل دورهتا السادسة التالیة (انظر الفقرة  مرفقي املعیارإالدارة ف� خيص و�ئق الرباءات املنشورة" ؤأ�الت 

 صبح اك�ٓيت:لی  51اللجنة وصف املهمة رمق  ّدلت). و�� �CWS/5/22الوثیقة 
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عیار مب  "(DTD)تعریف نوع البیا�ت "واملرفق الرابع  "(XSD)خمطط لغة الرتمزي املوسعة "ٕا�داد املرفق الثالث "
"توصیة �شأٔن ملف إالدارة ف� خيص و�ئق الرباءات املنشورة"، وعرضهام �ىل جلنة املعایري يك تنظر  ST.37الویبو 
 ".2018 دورهتا السادسة اليت س�ُتعقد يف �ام فهيام يف

، النس�ة ST.37عیار الویبو مل ، �ىل �س�ة �دیدة 2018ووافقت جلنة املعایري، يف دورهتا السادسة اليت ٌعقدت يف  .3
 ايل.�ىل التو  ST.36و  ST.96ٕاضافة ٕاىل املرفقني الثالث والرابع اجلدید�ن املعمتد�ن وال��ن �ستندان ٕاىل املعیار�ن ، 1.1

"التأٔكد من ٕاجراء املراجعات والت�دیثات �ىل النحو التايل:  51وبناًء �ىل ذ�، �ّدثت جلنة املعایري وصف املهمة رمق 
ٕاضافة ٕاىل الروابط ٕاىل امللفات  2018يف د�سمرب  ST.37للمعیار  1.1. و�ُرشت النس�ة "ST.37الالزمة ملعیار الویبو 

، �ىل املوقع إاللكرتوين للویبو �متكني ماكتب (DTD)تعریف نوع البیا�ت وب  (XSD)خطط لغة الرتمزي املوسعة اخلاصة مب
 .XMLامللكية الفكریة من تثبيت ملف إالدارة اخلاص هبا بنسق 

�ىل منوذج بوابة ملفات إالدارة، وحث�ت ٔأعضاءها  ، �الل دورهتا السادسة،وافقت جلنة املعایريو�ٕالضافة ٕاىل ذ�،  .4
وطلبت جلنة املعایري ٕاىل  هتم، مبا يف ذ� �سق البیا�ت، واخلطة املتعلقة بنرش ملف إالدارة اخلاص هبم.�ىل تبادل ممارسا

أ�مانة ٔأن تُصدر تعم�ً تدعو فيه ماكتب امللكية الفكریة ٕاىل تقدمي معلوماهتا اخلاصة مبلفات إالدارة، وطلبت ٕاىل أ�مانة ٔأن 
يف  120ٕاىل  117(انظر الفقرات من  فات إالدارة �ىل موقع الویبو إاللكرتوين.تنرش ردود هذا التعممي من �الل بوابة مل

 ).CWS/6/34الوثیقة 

 التقر�ر املر�يل

 18عقدت فرقة العمل املعنیة مبلف إالدارة، �الل ا�ورة السادسة للجنة املعایري، اج��ًا خشصیًا يف جنیف يف  .5
لبوابة ملفات إالدارة �ىل موقع الویبو إاللكرتوين، و�یف تعزتم ماكتب  منوذج املقدما� . و�قشت فرقة العمل 2018ٔأكتو�ر 

امللكية الفكریة تقدمي هذه املعلومات وخطط التنفيذ اخلاصة جبمیع ماكتب امللكية الفكریة املشاركة. ؤأعرب �دة ماكتب 
، �ا فقد XMLٕاذا ما قُّدمت بنسق  �داً  جحم ملفات إالدارة اخلاصة هبا قد �كون �برياً  ٔ�نللملكية الفكریة عن شوا�لها 

فقط. واتُفق �ىل ٔأن تقدمي املعلومات املتعلقة حبجم امللف  TXTٔأشارت ٕاىل ٔأنه ميكهنا تقدمي مجمو�ة البیا�ت هذه بنسق 
 املتوقعة س�یكون مفيدًا. وترية حتدیثهو  املواضیع اليت یغطهياو 

لف إالدارة مب البیا�ت ذات الص�مجمو�ة كریة ٕاىل تقدمي وعقب هذا القرار، دعت أ�مانة رمسیًا ماكتب امللكية الف .6
 .2019. واكن املو�د ا�هنايئ لتقدمي هذه البیا�ت هو بدایة فربا�ر C.CWS-111ٕاصدار التعممي ، �رب اخلاص هبا

 ST.37لف إالدارة تتوافق مع معیار الویبو مب ذات الص� بیا�تال مكتبًا للملكية الفكریة مجمو�ات  18 ما مجمو�هقدم و  .7
. XML، ولكن قدمت مخس ماكتب مجمو�ات البیا�ت بنسق TXTبنسق  ظم البیا�تٕاىل املكتب ا�ويل. واكن مع

 تقدمي هذه املعلومات يف املس�تقبل. عز�ا �ىلؤأشارت �دة ماكتب ٔأخرى ٕاىل 

. ویُتاح الرابط ٕاىل 2019يف ٔأ�ریل   موقع الویبو إاللكرتوينملفات إالدارة �ىلو�ُرشت مجمو�ة هذه امللفات يف بوابة  .8
 .https://www.wipo.int/standards/en/authority_file.htmlبوابة ملف إالدارة �ىل العنوان التايل: 

https://www.wipo.int/standards/en/authority_file.html
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املر�� أ�وىل من النرش، �ىل ٔأن تقدم مجمو�ات  يفمل �شارك اليت لفكریة مللكية اماكتب او�شجع املكتب ا�ويل  .9
ٔأو ٔأن تقدم �بدیل �� �ارطة طریق �شري  مىت ٔأمكن ذ�هبا ٕاىل املكتب ا�ويل  مبلف إالدارة اخلاص ذات الص� بیا�تال 

 ٔأهنا تعزتم تقدمي مجمو�ات البیا�ت.ٕاىل 

، بعض املسائل يف املرفقني الثالث والرابع �ملعیار. ST.37�ددت �دة ماكتب للملكية الفكریة، عند تطبیقها للمعیار و  .10
فرقة العمل املعنیة مبلف إالدارة بت�لیل هذه املسائل ؤأ�دت مقرت�ًا لتنقيح املنت الرئييس يف املرفقني الثالث والرابع،  وقامت

ملوافقة �لیه. و�الوة �ىل ذ�، ٔأجرى املكتب ا�ويل بتدقيق ف� یتعلق بوصف مجیع عنارص وا هذه ا�ورةللنظر فيه �الل 
XML  يف املرفق الثالث مبعیار الویبوST.37 تقدم مزیدًا من املسا�دة ٕاىل، ویقرتح ٕا�ادة صیا�ة هذه أ�وصاف لضامن ٔأن 

 ).CWS/7/17(انظر الوثیقة  تقدمي ملف إالدارة.املسؤولني عن 

 دارة اخلاص مبعاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتملف االٕ 

) PATENTSCOPEینرش املكتب ا�ويل ملف إالدارة اخلاص مبعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف ر�ن الرباءات ( .11
. وال یتفق �سق ملف إالدارة اخلاص مبعاهدة الرباءات مع توصیة ST.37، ٔأي قبل اع�د معیار الویبو 2018منذ ٔأ�ریل 
 .ST.37بو معیار الوی 

 ST.37اخلاص �ملعیار  TXTّد املكتب ا�ويل ملف إالدارة بنسق ، س�ُیعِ ST.37وهبدف تطبیق معیار الویبو  .12
. وابتداًء ST.37نتقال العمالء ٕاىل النسق اجلدید اخلاص �ملعیار ال ، دعامً 2019والنسق احلايل �ىل �د سواء حىت هنایة �ام 

 فقط. ST.37، س�ُیعّد املكتب ا�ويل ملف إالدارة ف� یتعلق مبنشورات معاهدة الرباءات بنسق املعیار 2020من ینا�ر 
 ٕان جلنة املعایري مدعوة ٕاىل ما یيل: .13

إال�اطة �لامً مبضمون هذه  (ٔأ)
 الوثیقة؛
املشاركة يف �ىل  ٔأعضاهئاو�شجیع  (ب)

مي مرشوع ملف إالدارة من �الل تقد
، ت بیا�ت ملف إالدارة اخلاصة هبممجمو�ا

 ٔأ�اله؛ 9�ىل النحو املشار ٕالیه يف الفقرة 
وإال�اطة �لامً خبطة املكتب  (ج)

ا�ويل �شأٔن ملف إالدارة اخلاص مبعاهدة 
الرباءات، �ىل النحو املشار ٕالیه يف الفقرة 

 ٔأ�اله. 12

 ]هنایة الوثیقة[
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