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CWS/6/19 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018سبمترب  24 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السادسة الدورة
ىل  15جنيف، من   2018أأكتوبر  19اإ

 ST.37 الويبو معيار مراجعة
عدادوثيقة   الإدارة العمل املعنية مبلف فرقة من اإ

 مقدمة

 ،2017يف دورهتا اخلامسة املعقودة يف جنيف يف عام  مبعايري الويبو )جلنة املعايري( اللجنة املعنية اعمتدت .1

عىل ". وبناء عليه، اتفقت جلنة املعايري توصية بشأأن ملف الإدارة فامي خيص واثئق الرباءات املنشورة" ST.37 الويبو معيار

عداد املرفق الثالث ): 51 للمهمة رمق املعّدلف الوص (( واملرفق الرابع )تعريف نوع XSDلغة الرتمزي املوسعة )خمطط "اإ

 (.CWS/5/22 من الوثيقة 63و 62و 60." )انظر الفقرات ((DTDالبياانت )

دراج املالحظة التحريرية التالية يف  وافقت جلنة املعايريو  .2  :ST.37 الويبو معيارأأيضا عىل اإ

 مالحظة حتريرية من املكتب ادلويل"

دان خمطط  ّدِّ عداد املرفقني الثالث والرابع لهذا املعيار، الذلين ُيح "تعكف فرقة العمل املعنية مبلف الإدارة، حاليًا، عىل اإ

ومن املقّرر عرض هذين املرفقني عىل اللجنة املعنية  (.DTD( وتعريف نوع البياانت )XSDلغة الرتمزي املوسعة )

 ".2018يري الويبو )جلنة املعايري( لتنظر فهيام وتعمتدهام يف دورهتا السادسة يف عام مبعا

ن النسق الوحيد املوّّص به لأغراض هذا املعيار هو النسق  ىل أأن تعمتد جلنة املعايري املرفقني املذكورين، فاإ "واإ

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

 ST.37 الويبو معياراقرتاحا هنائيا ملراجعة ة، كحصيةل للمناقشات اليت أأجرهتا، الإدار  قة العمل املعنية مبلففر وقدمت  .3

ىل جلنة  ((DTDتعريف نوع البياانت )الرابع )و  ((XSDلغة الرتمزي املوسعة )املرفقني اجلديدين الثالث ) ش متل عىلي  اإ

ىل أأن. يف دورهتا السادسة لتنظر فيه وتعمتده املعايري الأول والثاين  املرفقني واملنت الرئييس  ه ل يوجد تغيري يفوجتدر الإشارة اإ

تكل الأجزاء رفق تح مل ذلا ) من املعيار )ب(36 الفقرة يف حتريري بس يط تصحيح خطأأ  اقرتاح ابس تثناء، ST.37 الويبو عيارمل 

 هبذه الوثيقة(.

وافقت يف حال أأنه اذلكر  وجيدر يف مرفقات هذه الوثيقة. ST.37 الويبو عيارمل ن الثالث والرابع ان املقرتحااملرفقرد يو  .4

، مبا يف ذكل بأأمكهل ST. 37 الويبو عيارمل النسخة اجلديدة يه  1.1النسخة  س تكونجلنة املعايري عىل املراجعة املقرتحة، 

 .ST.37 الويبو عيارمل املنت الرئييس واملرفق الأول واملرفق الثاين  ل، مبعىناحملتوى غري املعدّ 

 ملرفقني الثالث والرابع املقرتحنياملخص 

ىل تيسري تبادل ملفاان اجلديدهيدف املرفق .5 الإدارة واس تخدام ماكتب امللكية الفكرية ومقديم الطلبات لها  ن اإ

، (DTDتعريف نوع البياانت )و  (XSD) لغة الرتمزي املوسعةن . ومتكّ س امي يف التبادل بني الأهجزة ول لأغراض خمتلفة.

، بدل من اجملموعة ادلنيا ST.37 الويبو عيارم عنارص البياانت اليت يويص هبا  اكفةمتثيل من الذلان بدأأ العمل هبام حديثا، 

لزامية(  ملف س يفيد  بوجه خاص،و . ST.37 الويبو عيارمل د يف املرفق الثاين املشموةل ابلنسق النيص احملدّ )العنارص الإ

 نع بطريقة أأنسبع املزيد من املعلومات ادلقيقة مج يفمعلومات امللكية الفكرية مس تخديم  XML بنسقب املرتّ  التعاريف

 .الإدارة ملاكتب امللكية الفكرية ملف

 (XSDلغة الرتمزي املوسعة )خمطط  –املرفق الثالث 

يت يشرتطها ال واملوسعة عنارص البياانت ادلنيامن متثيل  (XSDطط لغة الرتمزي املوسعة )خملن البنية اجلديدة كّ متس   .6

قلميي ةالصادر واثئق الرباءات ب خلاصاملف الإدارة لمتثيل  ST.37 الويبو عيارم  لغة ستند وت . عن مكتب براءات وطين أأو اإ

ىل معيار الويبو الرتمزي املوسعة ء عنارص البياانت اجلديدة. أأساماملس تخدم لتحديد  اصطالح التسميةمبا يف ذكل ، ST.96 اإ

دارة  XML نسقيف  نة منوذجيةيّ ع ملحقًا هو عبارة عن  املقرتح لثالثااملرفق  تضمنوي  لغة الرتمزي ل وفقا رتّبممللف اإ

 .(XSD) املوسعة

 XML (DTD XML) نسقب  لبياانتانوع  عريفت–املرفق الرابع 

يت ال واملوسعة عنارص البياانت ادلنيا من متثيل XML (DTD) نسقب لبياانت انوع  تعريفل ن البنية اجلديدة س متكّ  .7

قلمييواثئق ب خلاصاملف الإدارة لمتثيل  ST.37 الويبو عيارم يشرتطها  . الرباءات الصادرة عن مكتب براءات وطين أأو اإ

ىل معيار الويبو (DTD) تعريف نوع البياانتويستند  يف ذكل الاصطالح املس تخدم لتحديد أأسامء عنارص  ، مباST. 36 اإ

دارة  XML نسقيف  نة منوذجيةيّ ع املرفق الرابع املقرتح ملحقًا هو عبارة عن  تضمني و البياانت اجلديدة.   رتّب وفقاممللف اإ

 .(DTD) تعريف نوع البياانتل 
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ضافية  اقرتاحات اإ

رجاع مةلك. ويقرتح تعديل ST.37 الويبو عيارم )ب( من 36يف الفقرة لوحظ وجود خطأأ حتريري بس يط  .8 العربة  "اإ

 (Carriage Return) " الرمز(CRLF)  رجاع لتصبح  Carriage Return and Lineوخط جديد )العربة "اإ

Feed)". )ع التغيريات(:كام ييل )أأضيف تتبّ  وينبغي أأن يكون نص الفقرة )ب 

 احلالت زو رص رمااحامتل نرش عنلتحديد حمتوى حقول البياانت ادلنيا و  – (TXTامتداد امللف ) نسق النيصال )ب( "

ابلضغط عىل ) مسافة وأأ ( مس تحس نة) فواصلب ، حيث يفصل بني العنارصقامئة واحدة مت ترمزيها مابس تخدا ةس تثنائيالا

رجاع العربة  الفواصل املنقوطة وأأ  (عىل لوحة املفاتيح tabs زر لمتثيل هناية لك تسجيل  (CRLF)الرمز  "وخط جديدو"اإ

 .XML امللفات بنسق نم امجحأأصغر وامللفات بنسق نيص  املرفق الثاين(.احملّدد يف  )عىل النحو

" املذكورة أأعاله؛ مالحظة حتريرية من املكتب ادلويل" ذفحقرتح ، يح ويف حال اعامتد املرفقني املقرتحني الثالث والرابع .9

 ."ST.37 الويبو عيارمل املراجعات والتحديثات الالزمة  امنض" عىل النحو الآيت: 51 ومراجعة وصف املهمة رمق

ن جلنة املعايري مدعوة للقيام مبا ييل: .10  اإ

 مبحتوى هذه الوثيقة؛ الإحاطة علام (أأ  )

املراجعة املقرتحة يف والنظر  (ب )

املرفقني اجلديدين بشأأن  ST.37 الويبو عيارمل 

ليه يف  الثالث والرابع، عىل النحو املشار اإ

وعىل النحو الوارد يف أأعاله،  7و 6 الفقرتني

 ؛، واملوافقة علهيااملرفقني الأول والثاين لهذه الوثيقة

 التصحيح املقرتح يفوالنظر  (ج )

ليه يف  ىل النحو، عST.37 الويبو عيارمل  املشار اإ

 ؛، واملوافقة عليهأأعاله 8 الفقرة

حذف "مالحظة  يفوالنظر  (د )

حتريرية من املكتب ادلويل"، عىل النحو املشار 

ليه يف الفقرة  ؛، واملوافقة عليهاعاله 9 اإ

وصف املهمة مراجعة يف والنظر  (ه )

املراجعات والتحديثات الالزمة  امنض" 51 رمق

ليه يف "، عىل النحو ST.37 الويبو عيارمل  املشار اإ

 ، واملوافقة علهيا.أأعاله 9الفقرة 

 [يل ذكل املرفقاتت]
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 املرفقات

 authorityfile_v1_0_draft.zip(: ST.37 الويبو عيارمل املرفق الثالث املرفق الأول )

 ST.37 :ST37annex_iii_appendix الويبو عيارمل املرفق الثالث ملحق 

 authorityfile_v1_0_draft.dtd: (ST.37 الويبو عيارمل  املرفق الرابعاملرفق الثاين )

 ST.37 :ST37annex_iv_appendix الويبو عيارمل  رابعاملرفق الملحق 

 dtd-table_xsd-mapping املرفق الثالث:

 [رفقات والوثيقةهناية امل]

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/cws_6/cws_6_19-annex1.zip
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/cws_6/cws_6_19-appendix1.xml
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/cws_6/cws_6_19-annex2.dtd
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/cws_6/cws_6_19-appendix2.xml
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/cws_6/cws_6_19-annex3.xlsx
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