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CWS/6/10 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018أأغسطس  3 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السادسة الدورة
ىل  15جنيف، من   2018أأكتوبر  19اإ

 اليتيمة واتفاقيات تسميتها عناصر البيانات اخلاصة مبصنفات حق املؤلفعن دراسة  تقرير
عدادوثيقة   واملكتب ادلويل مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية من اإ

 مقدمة

 54 رمق اجلديدة املهمة، 2017املُنعقدة يف مايو  اخلامسةيبو )جلنة املعايري(، يف دورهتا اللجنة املعنية مبعايري الو أأنشأأت  .1

دراسة عنارص البياانت اخلاصة مبصنفات حق املؤلف اليتمية واتفاقيات تسميهتا ومقارنهتا يف ظل اقرتاح توس يع معيار " املعنونة

 (XML) ؛ والإبالغ بنتاجئ ادلراسة؛ وتقدمي اقرتاح تنظر فيه جلنة املعايري لإعداد قاموس بياانت وخمططاتST.96الويبو 

وعيَّنت جلنة املعايري مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية  ."ST.96ر الويبو لإدراج مصنفات حق املؤلف اليتمية يف معيا

 واملكتب ادلويل مرشفنَي عىل املهمة.

لغة الرتمزي  ليشمل خمطط ST.96توس يع معيار الويبو خمططات دلمع الاقرتاح المتهيدي ب  مرشوعابلفعل  وُطّور .2

اذلي يمُكّل الاقرتاح و ، CWS/5/4نّي يف املرفق الأول من الوثيقة ، عىل النحو املب( للمصنفات اليتميةXML) املوسعة

ىل ادلورة الرابعة للجنة املعايري )انظر الوثيقة   (.CWS/4/3الأصيل اذلي تقّدم به مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية اإ

ادلورة اخلامسة للجنة املعايري عن التحليل اذلي أأجراه لّك من مكتب  عىلاخملططات اليت ُعرضت  وانبثق مرشوع .3

 اململكة املتحدة للملكية الفكرية ومكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية لأنظمة املصنفات اليتمية.
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 حتليل املامرسات

، والياابن، ومجهورية كوراي، واململكة جرى التصال ابلسلطات الوطنية أأو الإقلميية يف كندا، وأأملانيا، وهنغاراي، والهند .4

خمططا ملصنفات حق املؤلف  املعروفة بكوهنا متتكلالعربية السعودية، والولايت املتحدة الأمريكية، والاحتاد الأورويب، 

املعلومات ابملصنفات اليتمية، ومّت مجع املعلومات عن ممارساهتا الراهنة. واس ُتخدمت تكل يتمية، أأو بكوهنا تبدي اهامتمًا ال 

 عىل النحو املالمئ. (XML)خمططات اجلديدة لتحسني مرشوع 

 والنتاجئ: ملخص الأجوبةوفامي ييل  .5

 كندا (أأ  )

(. وخضع نظاهما للتحليل ابلرجوع XMLابقرتاح خمطط ) اً ورقيًا ولكهنا تبدي اهامتمتس تخدم كندا حاليًا نظامًا 

ىل  نرتنتاإ املس تقاة من اخملطط. وُأدخلت رية بني املعلومات ومثّة أأوجه تشابه كب اس امترة طلب عىل ش بكة الإ

 اس تجابة لحتياجات اخملطط الكندي. (XML)عىل خمطط  تعديالت طفيفة

 هنغاراي (ب )

متتكل هنغاراي قاعدة بياانت خملططها الوطين، ابلرمغ من أأن نس بة الطلبات منخفضة للغاية. وأأبدت اهامتهما 

ىل حّد كبري  (XML)ابقرتاح خمطط  وقّدمت تفاصيل عن املعلومات اليت مّت مجعها. كام أأن معلوماهتا تتشابه اإ

مع معلومات مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ومكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية. وُأدخلت 

 اس تجابة لحتياجات اخملطط يف هنغاراي. (XML)تعديالت طفيفة عىل مرشوع خمطط 

 الياابن (ج )

ىل اتساق عنارص البياانت بشلك مّت اس تالم جدول بياانت  مع عناوين الأمعدة ابللغة الإنلكزيية، مما يشري اإ

ىل حّد الآن. (XML)كبري مع خمططات   الصادرة اإ

 مجهورية كوراي (د )

اس ُتلمت املعلومات الأولية املتعلقة مبخطط "الرتاخيص القانونية" الكورية محلاية مس تخديم مصنفات حق 

ىل حّد املؤل ف اليتمية. وتُدار املعلومات حاليًا من خالل جدول بياانت، ويبدو أأن املعلومات املسجةل تتسق اإ

ىل حّد الآن.  كبري مع اخملططات الصادرة اإ

 اململكة العربية السعودية (ه )

تغري يف أأكّدت اململكة العربية السعودية أأهّنا ل متكل حاليًا قاعدة بياانت للمصنفات اليتمية ولكّن ذكل قد ي 

 املس تقبل.
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 الولايت املتحدة الأمريكية (و )

ضافية عرب الربيد الإلكرتوين؛ ومن مّث، ُأدخلت  مّت عقد اجامتعني عىل ش بكة الإنرتنت، وُأجريت مناقشات اإ

 يف ذكل حتسني وصف العنارص. ، مبا(XML)تعديالت عىل خمططات 

واليت تس تخدم يف جمال  يف خمتلف القطاعات  نطاق واسعاملقبوةل عىلاملعايري والرموز وقّدم املكتب ادلويل مجموعة  .6

نظام رابط ابلفعل العديد من أأدوات التعريف ادلولية اليت يس تخدهما ( XML)حق املؤلف. ويُدمج مرشوع خمططات 

ضاالويبو  هتا عىل النحو املالمئ يف الوقت املناسب.ف: وسيمت اس تعراض الأدوات اليت مل تُدمج بعد واإ

ويف اخلتام، اتّضح من التحقيقات اليت ُأجريت أأنّه ابلرمغ من الاختالفات القامئة يف املامرسات والتنفيذ، فاإن هناك ما  .7

حق املؤلف صنفات معيار خاص مب لإنشاء  ST.96توس يع معيار يكفي من التطابق يف بياانت الأعامل لإثبات أأنه من اجلدير 

 من مصطلحات الأعامل، كام س يوفر قاعدة لأية متطلبات مس تقبلية لتبادل البياانت.. وس يحّدد ذكل املعيار مرسدًا اليتمية

 الاقرتاحات

ىل خمططات مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية،  .8 ضافة اإ آنفًا يف الاعتبار، اإ مع أأخذ ممارسات ادلول الس تة املذكورة أ

تحدة بتحديث مرشوع اخملطط عىل النحو املبني يف املرفق  للملكية الفكرية، قام مكتب اململكة امل ومكتب الاحتاد الأورويب

 الأول من هذه الوثيقة.

مرشوع اخملطط، اقرتح مكتب اململكة املتحدة  وكام هو مبنّي يفة، تسميال عنارص البياانت واتفاقيات وفامي خيص  .9

ليشمل املصنفات اليتمية،  ST.96ر عىل النحو املقرتح لتوس يع نطاق املعيا ST.96متابعة اتفاقيات التسمية ملعيار الويبو 

عادة اس تخدام عنارص معيار  عنرصًا جديدًا  133احلايل عىل النحو املناسب. واقرتح مكتب اململكة املتحدة أأيضا  ST.96واإ

ضافية يف الوقت املناسب،   .(XML)يف مرشوع خمطط  وُأدرجت تكل العنارصلإجراء مناقشات اإ

دراج ما ي .10 آنفًا يف خمطط  القطاعاتمعايري لزم من وعالوة عىل ذكل، اقرُتح اإ والتوصيات واملامرسات املذكورة أ

(XML)مناقشات بشأأهنا يف الوقت  س ُتجرى ،اخملطط املقرتح يف القطاعاترموز و  بعض معايري ابلفعل . وقد برزت

 املناسب.

 الرضورية كوانتامل تطوير XML4IPفرقة معل كام اقرتح مكتب اململكة املتحدة عىل جلنة املعايري أأن تلمتس من  .11

دراهجا يف معيار الويبو  (XMLطط )خمل ، مع أأخذ الواثئق املقرتحة يف ST.96فامي خيص حق املؤلف للمصنفات اليتمية واإ

 هذه الوثيقة. مرفقات الوارد يفذكل املرشوع احملدث للمخطط مبا يف الاعتبار، 
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ىل ما  .12 ن اللجنة املعنية مبعايري الويبو مدعوة اإ  ييل:اإ

الإحاطة علاًم مبضمون هذه الوثيقة  (أأ  )

 ؛هتااومرفق

معل والالامتس من فرقة  (ب )

XML4IP الرضورية كوانتامل تطوير 

فامي خيص حق املؤلف  (XMLطط )خمل

مية واإدراهجا يف معيار الويبو  للمصنفات اليت

ST.96 مع أأخذ الواثئق املقرتحة يف ،

ليه يف الفقرة  عىل النحوالاعتبار   11املشار اإ

 .أأعاله

[تيل ذكل املرفقات]
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 املرفق
 

 املرفقات

 (annex_i_xmlschema.zip: )(XML)املرفق الأول: املرشوع احملدث خملطط 

 (XML( :)_representation_schemaiannex iللمرشوع احملدث خملطط )املرفق الثاين: رمس بياين 

 (xlsxiannex ii.للمصنفات اليتمية: ): القاموس املقرتح اجلديد لعنارص البياانت اخلاصة حبق املؤلف املرفق الثالث

 والوثيقة[ ]هناية املرفقات

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/cws_6/cws_6_10-annex1.zip
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/cws_6/cws_6_10-annex2.png
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/cws_6/cws_6_10-annex3.xlsx
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/cws_6/cws_6_10-annex3.xlsx

