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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021أكتوبر  1التاري    خ: 

 المعنية بمعايير الويبواللجنة 

 التاسعةالدورة 
 2021 نوفمي   5إىل  1جنيف، من 

فة عىل فرقة العمل المعنية بملف    اإلدارة تقرير الهيئة المشر

فة عىل فرقة العمل المعنية بملف اإلدارة   وثيقة من إعداد  الهيئة المشر

 

 معلومات أساسية

ي دورتها الرابعة  .1
ز
(، ف ي مارس  المستأنفةأنشأت اللجنة المعنية بمعايي  الويبو )لجنة المعايي 

ز
قدت ف

ُ
ي ع

، فرقة العمل 2016الت 
: 51المعنية بملف اإلدارة لتتوىل المهمة رقم  ي

 ، ووصفها كاآلت 

ز مكاتب  ي أو إقليمي لتمكي 
اءات الصادرة عن مكتب براءات وطتز "إعداد توصية بشأن ملف اإلدارة فيما يخص وثائق الير

اءات األخرى واألطراف المهتمة األخرى من تقييم اكتمال اءات المنشورة." الير  مجموعاتها من وثائق الير

سند إىل 
ُ
فة عىل فرقة العمل وأ اءات دور الهيئة المشر ي للير  . (CWS/4BIS/16)ه( من الوثيقة 122)انظر الفقرة المكتب األوروتر

ي  .2
ز
قدت ف

ُ
ي ع

ي دورتها الخامسة الت 
ز
، ف "توصية بشأن ملف اإلدارة فيما  – ST.37، معيار الويبو 2017واعتمدت لجنة المعايي 

اءات المنشورة" وأح يخص ز الثالث والرابع )انظر الفقرة ب اطتوثائق الير ي المعيار المتبقيي 
(. وبناء CWS/5/22من الوثيقة  61مرفق 

لت اللجنة وصف المهمة رقم 
ّ
:  51عىل ذلك عد ي

 ليصبح كاآلت 

ز الموسعة  مي 
" بمعيار الويبو (DTD)" والمرفق الرابع "تعريف نوع البيانات (XSD)"إعداد المرفق الثالث "مخطط لغة الي 

ST.37  ي
ز
اءات المنشورة"، وعرضهما عىل لجنة المعايي  كي تنظر فيهما ف "توصية بشأن ملف اإلدارة فيما يخص وثائق الير

ي عام 
ز
عقد ف

ُ
ي ست

 ."2018دورتها السادسة الت 

ي  .3
ز
قدت ف

ٌ
ي ع

ي دورتها السادسة الت 
ز
، ف ، إضافة 1.1، اإلصدار ST.37، عىل إصدار جديد لمعيار الويبو 2018ووافقت لجنة المعايي 

ي المعيار 
. وبناًء عىل  ST.36و ST.96واللذين يستندان إىل المعيارين  ،الثالث والرابع الجديدين المعتمدين ST.37إىل مرفق  عىل التواىلي

ثت لجنة
ّ
:  51المعايي  وصف المهمة رقم  ذلك، حد  عىل النحو التاىلي
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 ". ST.37"التأكد من إجراء المراجعات والتحديثات الالزمة لمعيار الويبو 

ي عام  .4
ز
ي دورتها السابعة ف

ز
ي ST.37عىل مراجعة معيار الويبو  2019وافقت اللجنة ف

ي ذلك إدخال تحسينات عىل مرفق 
ز
، بما ف

تحديث المرفق  XML4IP(. وطلبت اللجنة من فرقة عمل CWS/7/29من الوثيقة  150الثالث والرابع )انظر الفقرة  ST.37المعيار 
من  147)انظر الفقرة  ST.96توافقها بشكل أكير مع المبادئ التوجيهية الموضوعة لتصميم معيار الويبو لتعزيز مواءمتها و الثالث، 
شر اإلصدار XML4IPعمل (. وبالتعاون مع فرقة CWS/7/29الوثيقة 

ُ
ي ديسمير  2.0، ن

ز
 . 2019من ذلك المعيار ف

ي دورتها و  .5
ز
ة من  الثامنةوافقت اللجنة ف ي الفي 

ز
لمعيار الويبو  2.1عىل المراجعة  ،2020ديسمير  4نوفمير إىل  30المنعقدة ف

ST.37، من معيار الويبو  4.0مع اإلصدار  ها بما يضمن توافقST.96  ي و
ز
ي قدمتها بعض مكاتب الملكية  النظر ف

ز الت  احات التحسي  اقي 
ا لمعيار الويبو  اإلدارةملفات  المتعلقة بتقديم الفكرية

ً
 . ST.37وفق

ي الدورة نفسها  .6
ز
ي من افرقة العمل المعنية بالحد األدتز  بقرار اللجنة  أحاطت، وف

ز
معاهدة التعاون بشأن  لوثائق المنصوص عليها ف

اءات اءاتالمعلومات الببليوغرافية  لتدوينكأساس   ST.37استخدام معيار الويبو المتعلق ب الير عىل  المتعلقة بمجموعات منشورات الير
فة عىل فرقة العمل المعنية بملف اإلدارة  النحو الذي قدمته اإلدارات الدولية وطلبت من  اح بشأن التنقيحات تقدالهيئة المشر يم اقي 

ي دورتها المقبلة لجنة المعايي  إىل  ST.37معيار الويبو إدخالها عىل  الالزم
ز
ي الهدف ل استجابةف

ز
من  "جيم"لمتطلبات المنصوص عليها ف

ي من افرقة العمل المعنية بالحد األدتز خطة عمل 
ز
اءات لوثائق المنصوص عليها ف . كما وافقت لجنة المعايي  معاهدة التعاون بشأن الير

ا عىل تاري    خ 
ً
وطلبت من األمانة إصدار  اإلدارةملف المتعلقة بسنوية التحديثات لل مكاتب الملكية الفكريةلتقديم كموعد مارس   1أيض

اير  ي فير
ز
  . إدارتها  كية الفكرية لتحديث معلومات ملفلدعوة مكاتب المل 2021تعميم ف

 التقرير المرحىلي 

ي https://www.wipo.int/standards/en/authority_file.htmlتحديث بوابة ملف اإلدارة ) أجري .7
ز
 2021 يونيو  ( ف

من مكاتب الملكية الفكرية من مكتبا  24 قدمها  ،محدثةالأو منها جديدة سواء ال ملف اإلدارةوتحتوي البوابة عىل مجموعات بيانات 
اليا الدول األعضاء و المنظمات الحكومية الدولية التالية ز و كندا و النمسا و : أسي  ي و فرنسا و فنلندا و جمهورية التشيك و الصي 

ز
ألمانيا )بما ف

المملكة العربية السعودية و االتحاد الروسي و جمهورية كوريا و بولندا و موناكو و اليابان و إيطاليا و ( اسابق ذلك جمهورية ألمانيا الديمقراطية
( وإسبانيا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة اسابقورصبيا والجبل األسود  ا سابقرصبيا )تشمل يوغوسالفيا و 

اءات وكذلك المكتب الدوىلي للويبو  ي للير اءات والمكتب األوروتر ي اآلسيوي للير  .  األمريكية والمكتب األوروتر

ي ي .8
ز
علن ف

ُ
م  2020وليو وأ ز اءات تعي  ي معاهدة التعاون بشأن الير

ز
أن فرقة العمل المعنية بالحد األدتز من الوثائق المنصوص عليها ف

: "  ST.37اعتماد معيار الويبو  اح مكونات ببليوغرافية ونصية محددة كوسيلة لتحقيق هدفها "جيم"، والذي ينص عىل ما يىلي اقي 
ي 
ي ينبغز

اءات والت  ي  بوضوح لبيانات الير
ز
ي تنتمي إىل قائمة الحد األدتز للوثائق المنصوص عليها ف

اءات الت  ي جميع مجموعات الير
ز
أن ترد ف

،منذ الدورة الثامنة للجنة اإلدارة، ملف فرقة العمل المعنية ب عكفتو . المعاهدة" فرقة العمل المعنية تحليل متطلبات عىل  المعايي 
ي مع

ز
اءات بالحد األدتز من الوثائق المنصوص عليها ف اًحا لمراجعة معيار الويبو اهدة التعاون بشأن الير بالتشاور مع  ،ST.37وأعدت اقي 

ة ي  عن بعد الذي عقد جتماع ومن خالل اال صفحة الويكي الخاصة بها عير سواء  هذه األخي 
ز
ح 2021يوليو  22ف . ويعرض التعديل المقي 

  . CWS/9/14 Revالوثيقة  خالل منهذه الدورة خالل عىل لجنة المعايي   ST.37لمعيار الويبو 

 تحديث ملفات اإلدارة

ين المذكورة  مكاتب،من اليدعو المكتب الدوىلي أي  .9 ي تقديم ملفات  أعاله،بخالف المكاتب األربعة والعشر
ز
 اإلدارةإىل النظر ف

 عنرص أساسي هو  هذا النوع من مجموعات البيانات نظرا ألن المنتظمة،ثم التحديثات  ST.37المتوافقة مع معيار الويبو  ا الخاصة به
ز البحثل اح  ،تقييم اكتمال البيانات وتحسي  ي ضوء اقي 

ز
ي معاهدة التعاون بشأن وال سيما ف

ز
الحد األدتز من الوثائق المنصوص عليها ف

اءات  . المذكور أعاله الير

اح بوقف المهمة رقم. ا  "فرقة العمل"وحل  51قي 

ي اإلدارة ملف المعنية بفرقة العمل تتحمل  .10
ز
ورية لمعيار الويبو إجراء ة يمسؤول ،51إطار المهمة رقم  ف . ST.37أي مراجعات رصز

ي حالة
ز
حة للمعيار  لجنة المعايي  وافقت  وف ي هذه  ST.37عىل المراجعة المقي 

ز
ي الفقرة  ،الدورةف

ز
فرقة العمل فإن  أعاله، 8والمذكورة ف

ي المستقبل القريب. بشأن  اتمزيد من المراجعجراء ن هناك حاجة إل رى أنه لن تكو تاإلدارة ملف المعنية ب
ز
ح  لذلك،و هذا المعيار ف تقي 

. اإلدارةملف المعنية بفرقة العمل حل  وجب، وبالتاىلي لجنة المعايي  مكتملة وحذفها من قائمة مهام  51فرقة العمل اعتبار المهمة رقم 

ي إطار المهمة رقم  سيبت فيه ST.37فإن أي طلب مستقبىلي لمراجعة معيار الويبو  ،وعليه
ز
 ". "المراجعة المستمرة لمعايي  الويبو  33ف
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11.  :  إن لجنة المعايي  مدعوة إىل ما يىلي

 بمضمون هذه الوثيقة؛ (أ)
ً
 اإلحاطة علما

ي مسألة والنظر  (ب)
وقف المهمة رقم فز

، ها علي والموافقةاإلدارة ملف المعنية بفرقة العمل وحل  51
ي الفقرة 

ز فز   ؛10كما هو مبي 

ي مراجعة معيار الويبو و  (ج)
النظر فز

ST.37  ي إطار المهمة رقم  عليها والموافقة
عند  33فز

ي الفقرة   ،االقتضاء 
ز فز  . 10كما هو مبي 

 

 ]نهاية الوثيقة[
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