
بوابة ملفات اإلدارة

بوابة ملفات اإلدارة على مستجدات(:د)8، البند (CWS/8)معاييرللجنة ال8الدورة 

اإلنترنت



بوابة ملفات اإلدارة

اتب ملفات اإلدارة هي قائمة كاملة بوثائق البراءات التي ينشرها مكتب من مك

.الملكية الفكرية

ملف عناصر البيانات التي ينبغي أن تشكل جزءاً منST.37يحدد معيار الويبو 

.XMLوtextاإلدارة بأحد النسقين الموصى بهما، أي 

لويبو بوابة ملفات اإلدارة متاحة على موقع الويبو اإللكتروني كجزء من دليل ا

: في الرابط التالي[ 7.14الجزء ]

https://www.wipo.int/standards/en/authority_file.html

https://www.wipo.int/standards/en/authority_file.html


التقدم المحرز على مستوى بوابة ملفات اإلدارة

التي تمت الموافقة عليها في ST.37مراجعة المعيار 2019نُشرت في ديسمبر 

التغييرات على مخطط لغة الترميز (: CWS/7)للجنة المعايير 7الدورة 

(.DTD)تعريف نوع البيانات (/XML)الموسعة 

ر للجنة المعايير في أبريل وأكتوب7جرى توفير تحديثين بشأن البوابة منذ الدورة 

2020.

، ولكن TXTال تزال غالبية المكاتب المشاركة تقدم بيانات ملفات اإلدارة بنسق 

.XMLهناك خمسة مكاتب تقدم البيانات بنسق 

وفير يرد في الشريحة الخامسة ذكر المكاتب التي أشارت أنها في خضم عملية ت

ملفات اإلدارة

ها في فرقة العمل المعنية بالحد األدنى للوثائق المنصوص علينظراً إلى أن 

أساساً لوصف مجموعات ST.37تعتزم استخدام المعيار معاهدة البراءات

م تقدم بعد البراءات، تم االتصال بالهيئات الدولية في إطار معاهدة البراءات التي ل

.هيئات، كي تقدم ملفات اإلدارة الخاصة بها6ملفاتها، والبالغ عددها 



4

(21)القائمة الحالية للمشاركين 



5

National Center of IP, Belarus

National Institute of IP, Kazakhstan

(10)ل المشاركون الذين يعتزمون المشاركة في المستقب



الخطوات القادمة

وياً في شهر يقترح المكتب الدولي أن تقدم المكاتب تحديثاً سن: وتيرة التحديث

.مارس من كل عام

لة على سيتم توحيد كل البيانات المدخ: عمود تغطية البيانات وعمود المالحظات

.البوابة في اإلصدار التالي

ات اإلدارةلم تقم بعض المكاتب التي نُشرت بياناتها في بوابة ملف(: 1)التذكير 

كاتب وينبغي لهذه الم. بتحديث ملفات اإلدارة الخاصة بها منذ تقديمها ألول مرة

.تحديث ملفاتها سنوياً على األقل

صة بها تُشجع المكاتب التي تستضيف بيانات ملفات اإلدارة الخا(: 2)التذكير 

.تغطية المعلومات والمالحظاتعمودين محّدثين بشأن على توفير 



هل من أسئلة؟

الويبو أو بوابة ملفات اإلدارة إلى ST.37يمكن إرسال أي سؤال بشأن المعيار 

.standards@wipo.int:البريد اإللكتروني التاليعبر 

mailto:standards@wipo.int

