
 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

A 

 

CWS/8/8 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2020 أكتوبر 20 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 الثامنة الدورة
 2020 ديسمرب 4إىل  نومفرب 30جنيف، من 

 (51)املهمة رقم  ST.37اقرتاح مراجعة معيار الويبو 
 الهيئة املرشفة عىل فرقة العمل املعنية مبلف اإلدارة من إعدادوثيقة 

 معلومات أساس ية

، 2016أنشأت اللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة املعايري(، يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمدداً اليت ُعقدت يف مارس  

  آليت:، ووصفها اك51فرقة العمل املعنية مبلف اإلدارة لتتوىل املهمة رمق 

إعداد توصية بشأن ملف اإلدارة فامي خيص واثئق الرباءات الصادرة عن مكتب براءات وطين أو إقلميي لمتكني "

 "ماكتب الرباءات األخرى واألطراف املهمتة األخرى من تقيمي اكامتل مجموعاهتا من واثئق الرباءات املنشورة.

)ه( من الوثيقة 122)انظر الفقرة  عىل فرقة العمل املرشفةدور الهيئة املكتب األورويب للرباءات وُأس ند إىل 

CWS/4BIS/16). 

"توصية بشأن ملف  – ST.37، معيار الويبو 2017واعمتدت جلنة املعايري، يف دورهتا اخلامسة اليت ُعقدت يف  

 دورهتا السادسة التالية )انظر إىل الثالث والرابع املتبقيني مرفقي املعياراإلدارة فامي خيص واثئق الرباءات املنشورة" وأحالت 

 صبح اكآليت:لي  51ّدلت اللجنة وصف املهمة رمق ذكل عبناء عىل (. و CWS/5/22من الوثيقة  61الفقرة 
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عيار مب  "(DTD)تعريف نوع البياانت "واملرفق الرابع  "(XSD)خمطط لغة الرتمزي املوسعة "إعداد املرفق الثالث "

دارة فامي خيص واثئق الرباءات املنشورة"، وعرضهام عىل جلنة املعايري يك تنظر "توصية بشأن ملف اإل ST.37الويبو 

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

، ST.37عيار الويبو مل جديد  إصدار، عىل 2018ووافقت جلنة املعايري، يف دورهتا السادسة اليت ٌعقدت يف  

 ST.96والذلين يستندان إىل املعيارين  ،الثالث والرابع اجلديدين املعمتدين ST.37مرفقي املعيار إضافة إىل ، 1.1 اإلصدار

 عىل النحو التايل: 51وبناًء عىل ذكل، حّدثت جلنة املعايري وصف املهمة رمق  عىل التوايل. ST.36و

 ."ST.37"التأكد من إجراء املراجعات والتحديثات الالزمة ملعيار الويبو 

خطط لغة الرتمزي املوسعة إضافة إىل الروابط إىل امللفات اخلاصة مب 2018يف ديسمرب  ST.37للمعيار  1.1 اإلصدار ونرُش

(XSD)  تعريف نوع البياانت وب(DTD) عىل املوقع اإللكرتوين للويبو لمتكني ماكتب امللكية الفكرية من تثبيت ملف ،

 .XMLاإلدارة اخلاص هبا بنسق 

حتسينات عىل إدخال ، مبا يف ذكل ST.37 معيار الويبوعىل مراجعة  2019وافقت اللجنة يف دورهتا السابعة يف عام  

طلبت اللجنة من فرقة معل و  .(CWS/7/29من الوثيقة  150)انظر الفقرة الرابع و الثالث  ST.37ملعيار مرفقي ا

XML4IP  من معيار الويبو  3.1 صداراإلالثالث، اذلي يستند يف األصل إىل  املرفقحتديثST.96 ،مت حتديثه  واذلي

حتسني أوصاف املكوانت وإعادة تسمية مكوانت معينة لضامن توافقها بشلك بغرض ، نرشهقبل  3.2 اإلصداربعد ذكل إىل 

ابلتعاون مع و(. CWS/7/29من الوثيقة  147)انظر الفقرة  ST.96الويبو معيار لتصممي  املوضوعة أكرب مع املبادئ التوجهيية

 .2019املعيار يف ديسمرب  ذكلمن  2.0 اإلصدارنرُش ، XML4IPفرقة معل 

 التقرير املرحيل

اليت  ،، واذلي نقل املكوانت القابةل إلعادة الاس تخدام2019يف ديسمرب  ST.96 املعيار من 3.2نرُش اإلصدار  

 تكلل  املس تقبيل س تخدامبإعادة الا كل هو السامحوالغرض من ذ. ST.96 املعيارإىل مكتبة  ملف اإلدارة،خملططات  ُوضعت

 .ST.96 ابملعيار اخلاصة األخرىسامء األ جماالتالعنارص من قبل مكوانت يف 

اإلصدار اجلديد حتديثًا لقامئة رموز البدلان  ذكليتضمن و . 2020يف يونيو  ST.96من املعيار  4.0نرُش اإلصدار و  

 قدرته عىلللتأكد من  قدمه مكتب من ماكتب امللكية الفكرية)روديس يا اجلنوبية(، اس تجابة لطلب  'RH' والس اميالسابقة، 

، اليت اكنت بدلا يف السابق، كبدل روديس يا اجلنوبيةوُأدرجت . XML بنسق اإلدارة القدميةالتحقق من حصة بياانت ملف 

 .ااخلاصة هب رباءات املنشورةالعدد من واثئق فامي خيص أولوية  ذي

مرتني  (https://www.wipo.int/standards/en/authority_file.html) اإلدارةمت حتديث بوابة ملف و 

 للطلبات اإلدارةملف دثة، مبا يف ذكل احملبياانت ال  ة منوعمجمماكتب امللكية الفكرية بعد تقدمي  2020يف أبريل وأكتوبر 

معاهدة التعاون بشأن الرباءات لك أس بوع  اإلدارة بناء عىلملف  ويُقدممعاهدة التعاون بشأن الرباءات.  بناء عىلاملنشورة 

واثئق الرباءات املنشورة و  "2" ؛واثئق الرباءات املنشورة لألس بوع املايض "1"مكلف مضغوط حيتوي عىل ثالثة عنارص: 

، اليت ملف اإلدارةالنوع من مجموعة بياانت  ذكل يُتوقع احلصول عىلمل ومجموعة البياانت الاكمةل. و  "3؛"اترخيهلعام حىت يف ا

 .ST.37يف السابق مضن معيار الويبو  ملثل تكل امللفاتتغطي فرتات زمنية متعددة، ذلكل مل يمت اقرتاح اصطالح تسمية 

https://www.wipo.int/standards/en/authority_file.html
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ابحلد األدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأن أن فرقة العمل املعنية  2020يف يوليو وُأعلن  

اقرتاح مكوانت ، واذلي ينص عىل ما ييل: ""جمي"كوس يةل لتحقيق هدفها  ST.37تعزتم اعامتد معيار الويبو  الرباءات

متي إىل قامئة احلد  ببليوغرافية ونصية حمددة بوضوح لبياانت الرباءات واليت ينبغي أن ترد يف مجيع مجموعات الرباءات اليت تن

املعنية ابحلد األدىن من الواثئق املنصوص علهيا ". ومع ذكل، ليك ترشع فرقة العمل األدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة

ببعض  ST.37 املعيارالعنرص احلايل احملدد يف  البد من اس تكاملالاقرتاح،  ذكليف يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات 

العنارص عبارة عن  تكلعىل وجه التحديد، س تكون و آلًيا.  قابل للقراءة نسقواثئق الرباءات يف  تُتاحنارص اجلديدة عندما الع 

زيية، لكرباءات متاحة، سواء ابللغة األصلية و/أو ابللغة اإلنال ملخصاتسلسةل من األعالم املنطقية تشري إىل: ما إذا اكنت 

 ملواصفات الرباءة متاحة.  املتضمنةالاكمةل يةنسخة النص ال وما إذا اكنت 

عيار إجراء مراجعات عىل امل اقرتاح ا أن تطلب اللجنة مهن مبلف اإلدارةيف ضوء ذكل، تقرتح فرقة العمل املعنية و 

ST.37  ئق املعنية ابحلد األدىن من الواثللوفاء مبتطلبات واثئق معاهدة التعاون بشأن الرباءات اليت اقرتحهتا فرقة العمل

يف ملف املعلومات اإللزامية التالية تضمني من أجل عىل وجه التحديد، و ، املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات

 نفسه:اإلدارة 

 ؛الوصف واملطالبات بنسق نيص قابل للبحثإاتحة )نعم | ال(:  النص الاكمل (أ)

 ؛ بنسق نيص قابل للبحث متاحامللخص األصيل )نعم | ال(: و  (ب)

 .بنسق نيص قابل للبحث متاحزيية )نعم | ال(: لكللغة اإلناب خصملو  (ج)

 يف ادلورة التاسعة للجنة املعايري. ايف هذا الصدد للنظر فهي مراجعة تقدم فرقة العمل املعنية مبلف اإلدارة نأ ويُقرتح

 ملخص املراجعة املقرتح إجراؤها

عيار امل ، ابلتعاون مع املكتب ادلويل، اقرتاًحا ملراجعة اإلدارةمبلف ، أعدت فرقة العمل املعنية 51يف إطار املهمة رمق  

ST.37 . عيار امل من  4.0املراجعات بعد نرش اإلصدار والبد من إجراء تكلST.96 ، سامح ابلتحقق من حصة من أجل ال

، ملف اإلدارةاانت جملموعة بي ةتسمية معين ابصطالح، ابإلضافة إىل إدراج مثال جديد يويص ةالقدمي ملف اإلدارةبياانت 

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات. إدارةمثل ملف 

 من أجل: ST.37لمعيار ل  املنت الرئييسالتالية عىل  مبلف اإلدارة إجراء املراجعاتتقرتح فرقة العمل املعنية و  

 العنوان اجلديد: س يصبحالرئييس حبيث  املنتمن  3يف الصفحة  ST.96 املعيار إىل اإلحاةلحتديث  (أ)

ابس تخدام لغة الرتمزي  الصناعيةالفكرية توصية بشأن معاجلة املعلومات املتعلقة ابمللكية " "1"

 ؛"XML املوسعة

 ابحلروف اخملترصة املنت الرئييسيف )مكتب امللكية الفكرية( الواردة " office IP" تسمياتاستبدال مجيع و  (ب)

"IPO "الاتساق؛  ألغراض 
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تغطي مجموعة  عندماتسمية امللفات عىل لتشمل مثااًل آخر  ST.37 للمعيارالرئييس  املنتمن  38حتديث الفقرة و  (ج)

املثال، املقرتح إدراجه يف  ذكلأكرث من فرتة زمنية واحدة. وجتدر اإلشارة إىل أن  ملف اإلدارةيف بياانت 

فات ملف مضغوط، ولكنه حيتوي بداًل من ذكل عىل مل يُقدم فهيااحلاالت اليت  يتضمن، ال ST.37 املعيار

إدراجه البند اجلديد )ج( املقرتح يرد أدانه لك مهنا بواسطة رمز نوع النرش عىل سبيل املثال. و  ُيرتبمتعددة 

 :38حتت الفقرة 

ملفات متعددة، ويغطي لك مهنا فرتة زمنية خمتلفة، يرىج الرجوع إىل اجلدول أدانه  يف حاةل تقدمي")ج( 

 لملفات:ل املوىص إعطاؤها تسميةال للحصول عىل مثال 

CC_AF_gazetteNNXXXX_YYYYMMDD.ff   املراد نرشه اإلدارةحيتوي عىل ملف هو ملف 

"NNXXXX،"  حيث"NN رمق األس بوع،" تعين 

امللف  نسق تعين "ff"الس نة و تعين "XXXXو"

(XML  أوTXT) 

 
CC_AF_yearXXXX_YYYYMMDD.ff   للس نة اإلدارةحيتوي عىل ملف هو ملف "XXXX" 
CC_AF_YYYYMMDD.ff  سب نسقحب  اإلدارةحيتوي عىل ملف هو ملف 

 "ff"لفامل
CC_AF.zip  ملف مضغوط حيتوي عىل امللفات الثالثة أعالههو 

" 

،  ST.37املعيار الثالث من املرفقأيًضا إجراء التحديثات التالية عىل  املعنية مبلف اإلدارةعمل ال فرقة تاقرتحو  

 :اإلدارة يف ملفات (XSDاملوسعة )لغة الرتمزي خمطط اس تخدام 

املالحظة  ويرد نصيف املالحظة التحريرية للمرفق الثالث.  ST.96عيار امل إىل رمق إصدار حمدد من  اإلشارة (أ)

 (:إدخالهاالتغيريات املقرتح تُعرض )اكلتايل التحريرية اجلديدة 

بغرض عرض  (XML) لغة الرتمزي املوسعة خمططمضن  مجموعة مكوانتهو  ST.37معيار ل املرفق الثالث ل "

لواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون اب فامي يتعلق اإلدارةعنارص البياانت مللف واألقىص من  احلد األدىن

مبا يف ذكل اصطالح التسمية  ST.96عيار امل من  4.0يستند املرفق الثالث إىل اإلصدار و . بشأن الرباءات

يتضمن املرفق الثالث املقرتح ملحقًا هو و . ملف اإلدارةيف مكوانت البياانت احملددة املس تخدم لتحديد أسامء 

 ،(XMLلغة الرتمزي املوسعة )خملطط مللف إدارة مرتّب وفقا  XML عبارة عن عيّنة منوذجية يف نسق

 ".ST.96 من املعيار 4.0حسب اإلصدار 

حبيث يشري إىل اخملططات املسطحة اجلديدة  "XSD" لغة الرتمزي املوسعةخمطط بيان اس ترياد  وحتديث (ب)

 :4.0لإلصدار 
<xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" 

schemaLocation="ST96_Patent_V4_0.xsd"/> 
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<xsd:import 

namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" 

schemaLocation="ST96_Common_V4_0.xsd"/> ; 

 :(XSD) لغة الرتمزي املوسعةخمطط بيان تضمني التحديث اجلديد يف و  2.1إىل  2.0 اإلصدار وحتديث (ج)

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:afp="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/AFPatent" 

xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" 

xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" 

targetNamespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/AFPatent" 

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="qualified" 

version="V2_1"> ; 

 .2.1ليعكس اإلصدار اجلديد  37وحتديث إصدار املعيار  (د)

<xsd:attribute name="st37Version" type="xsd:token" fixed="V2_1"> 

  <xsd:annotation> 

  <xsd:documentation>A specific release version of ST.37 XML 

Schema</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

</xsd:attribute> ; 

 احلاش يةاإلصدار يف  حول مالحظات اليت تتضمنوثيقة الإىل  واإلحاةلاترخي تعديل اخملطط  وحتديث (ه)

 :ةالتوضيحي
xsd:annotation> 

  <xsd:appinfo> 

<com:SchemaLastModifiedDate>2020-07-13</com:SchemaLastModifiedDate 

 

<com:SchemaContactPoint>xml.standards@wipo.int</com:SchemaContactPoi

nt> 

<com:SchemaReleaseNoteURL>http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/AF

Patent/V2_1/ReleaseNotes.pdf</com:SchemaReleaseNoteURL> 

  </xsd:appinfo> 

</xsd:annotation> 

إىل اإلصدار  جبعهل يشري البيان، ملراجعة حاةل اس تخدام لغة الرتمزي املوسعةلث، املرفق الثا ملحقحتديث و  (و)

 .37املعيار  ( منXSDلغة الرتمزي املوسعة )خمطط  من 2.1 اجلديد

<afp:PatentAuthorityFile xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 

xmlns:afp="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/AFPatent" 

xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common" 

xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" 

xsi:schemaLocation="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/AFPatent 

PatentAuthorityFile_V2_1.xsd" com:officeCode="EP" com:creationDate="2020-07-

13" afp:st37Version="V2_1"> 

 لويبو بعد هذه ادلورة.اإللكرتوين لوقع امللجنة ونرشه عىل ال وفقًا لقرار  املراجع ST.37تقرتح األمانة إعداد املعيار و  

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
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 حتديث ملفات اإلدارة

ابلوترية اليت أشارت إلهيا. وذلكل  عىل ملفات اإلدارة حتديثاهتا تقدمأن العديد من املاكتب ال إىل املكتب ادلويل  أشار 

 تقدم حتديثاتابلنس بة للماكتب اليت واملكتب ادلويل املاكتب عىل تقدمي حتديثاهتا املنتظمة يف اترخي حمدد من الس نة.  حيث

، ابإلضافة إىل أي حتديثات أخرى مطلوبة. احملدد حتديث يف الوقت علهيا تقدميل يتعني ، ال يزاالس نة من مرة يف كرثأل

 .اذلي يليهأو يوم العمل لتقدمي تكل التحديثات مارس كتارخي حمدد  1يقرتح املكتب ادلويل و 

املتفق عليه، لتقدمي  املاكتب، قبل شهر واحد من التارخي احملدد فيه دعوت، تعزتم األمانة إرسال تعممي اللجنةوبدمع من  

 .ةاجلديد ةالهنائي هذه املهةلقبل  ملفات اإلدارةحتديثات 

 

 إن جلنة املعايري مدعوة إىل ما ييل: 

 اإلحاطة علاًم مبضمون هذه الوثيقة؛ (أ)

النظر يف املراجعة املقرتحة ملعيار الويبو و  (ب)

ST.37 واملوافقة علهيا كام هو  2.1إلصدار خبصوص ا

 أعاله؛ 12و 11مبني يف الفقرتني 

 املراجعمطالبة األمانة بإعداد املعيار و  (ج)

ST.37 وفًقا لقرار جلنة املعايري عىل النحو املوحض  هونرش

 أعاله؛ 13يف الفقرة 

 ومطالبة فرقة العمل املعنية مبلف اإلدارة (د)

 إجراؤها عىل الالزم املراجعاتتقدمي اقرتاح بشأن ب 

قة فر  من ، يف ضوء الاقرتاح املقدمST.37للمعيار 

العمل املعنية ابحلد األدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف 

، يف ادلورة القادمة للجنة تمعاهدة التعاون بشأن الرباءا

 أعاله؛ 9و 8املعايري، كام هو مبني يف الفقرتني 

املقرتح واملوافقة  مارس 1اترخي النظر يف و  (ه)

 اإلدارةملف عىل تقدمي حتديثات س نوية بشأن عليه 

، كام هو 2021إصدار تعممي يف فرباير بمانة األ ومطالبة

 .15موحض يف الفقرة 

 

 [الوثيقةهناية ]


