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ز
األصل:
باإلنكليية
التاري خ 16 :سبتمب 2021

بمعايب الويبو
اللجنة المعنية
ر
الدورة التاسعة
جنيف ،من  1إىل  5نوفمب 2021

ر
اقياح بشأن مراجعة معيار الويبو ST.27
ز
وثيقة من إعداد ر
القانون
المشف عىل فرقة العمل المعنية بالوضع

معلومات أساسية

الت ٌعقدت زف  2019عىل ر
وافقت اللجنة المعنية بمعايي الويبو (لجنة المعايي) ،زف دورتها السابعة ر
اقياح بإضافة ثالثة رموز
.1
ً
ُ
ز
وفقا لمعيار الويبو ُ .ST.27
وحددت هذه الرموز عىل شكل " "xxxوخصصت
للياءات
القانون
الوضع
أحداث
لتشفي
مخصصة
ر
ز
ز
القانون الستكشاف االستخدامات الممكنة للرموز
إلمكانية استخدامها ف المستقبل .وخططت فرقة العمل المعنية بالوضع
المخصصة وإعداد ر
اقياح لتنظر فيه لجنة المعايي( .انظر الفقرات من  120إىل  122من الوثيقة ).CWS/7/29

ر
اقباح بشأن مراجعة معيار الويبو ST.27
ز
عقدت مجموعة من أعضاء فرقة العمل مناقشات لمرات عدة ف عام  2020و 2021حول االستخدامات الممكنة للرموز
.2
ُ
ز
ً
ر
ر
المخصصة .وأعدت هذه المجموعة اقياحا سم "مؤشات اإلجراءات" ،والذي قدم إىل فرقة العمل ف أغسطس  .2021ووافقت
فرقة العمل عىل التوصية ر
ر
"مؤشات اإلجراءات" بخصوص المعيار  ST.27لتنظر فيه لجنة المعايي ،كما هو موضح أدناه.
باقياح
ً
ز
ر
القانون للتصاميم الصناعية ( )ST.87والعالمات
"مؤشات اإلجراءات" ستكون مفيدة أيضا للوضع
وترى فرقة العمل أن
.3
ر
ر
.
التجارية ( ،)ST.61وتقيح العمل عىل تكييف ودمج "مؤشات اإلجراءات" بخصوص ذانك المعيارين وإذا تمت الموافقة عىل هذا
فسيقدم ر
العملُ ،
اقياح لمراجعة المعيارين زف الدورة ر
العشة للجنة المعايي.
ز
ر
الخية اإلضافية لفرقة
.4
واقيح المكتب الدوىل خالل هذا العمل تحديث المصطلحات وعرض الرموز المخصصة ،ف ضوء ر
ر
"مؤشات الحدث" .و ً
ر
نظرا ألن هذه
العمل .ووافقت فرقة العمل عىل اقياح إدخال تحديثات عىل المصطلحات الموضحة أدناه باسم
ز
التحديثات عامة بطبيعتها ،توص فرقة العمل بتطبيق ر
ر
القانون الثالثة .وسيؤدي
"مؤشات الحدث" عىل جميع معايي الوضع
اقياح
ز
ذلك إىل مواءمة المعايي الثالثة من خالل دمج الرموز المخصصة ف ثالثتها كلها.
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ر
اقباح بشأن ر
مؤشات الحدث
"مؤشات الحدث" عىل مصطلحات جديدة لوصف الرموز المخصصة .وهو ر
يحتوي ر
ر
اقياح يخص جميع معايي الوضع
اقياح
.5
ز
القانون الثالثة( ST.27 :ال رياءات) و( ST.61العالمات التجارية) و( ST.87التصاميم الصناعية).
ز
وتسجل المعايي الثالثة ً
حاليا معلومات الحدث بنفس الطريقة من حيث األساس .و ُيسجل كل حدث من األحداث الوجيهة ف
.6
ز
مكتب للملكية الفكرية بشفرة حدث الوضع الموضحة ف المعيار  ST.27عىل النحو التاىل:
“27. The status event code below describes the structure of the code but does not necessarily represent
the final visualization and representation in XML format.
– [State – From (previous) stage – To (current) stage – Key event – Detailed event
“]National/regional/international event
وتبدو شفرة الوضع الخاصة بالمعيارين  ST.61و  ST.87مثال كما يىل .N-0-6-B10-B11-R120 :ويستخدم المعيار
.7
 ST.27نفس النسق ،لكنه يضيف ثالثة رموز مخصصة إىل الحدث الرئيس وحقول الحدث التفصيلية ،ممثلة بثالثة مجاهيل  xعىل
الشكل التاىل.N-0-6-B10xxx-B11xxx-R120 :
وخلصت فرقة العمل ،أثناء إعداد ر
االقياحات الخاصة بالرموز المخصصة ،إىل أن إرفاق تلك الرموز بشفرة الحدث أمر ال ُينصح
.8
به .وتقدم استخدامات الرموز المخصصة معلومات إضافية حول حدث يتجاوز شفرات األحداث الحالية .وعالوة عىل ذلك ،تنطبق
المعلومات اإلضافية عىل الحدث بأكمله الذي تمثله شفرة حدث الوضع ،وليس فقط عىل الحدث الرئيس أو الحدث التفصيىل نفسه.
وبالتاىل ،توص فرقة العمل بإنشاء حقل منفصل ضمن شفرات حدث الوضع من أجل االستخدامات الممكنة للرموز
.9
ز
المخصصةُ .
"مؤشات الحدث"ُ ،
وسيدرج ر
ر
مباشة بعد الحدث التفصيىل ف شفرة حدث الوضع .وب هذا
وسيسم الحقل الجديد
ز
ر
ز
ز
األكي
النهائيي .فهو عرض يرتب المعلومات ف تسلسل هرم واضح ،إذ ينطلق من
للمستخدمي
سيكون عرض تلك الشفرة أوضح
("مؤش الحدث") إىل ما هو أكير
ر
عمومية (الحدث الرئيس) إىل األ ر
ر
كي خصوصية (الحدث المفصل) إىل ما هو أكي خصوصية من األول
خصوصية من ز
وطت) .إنه عرض يفصل المعلومات ز
الثان (الحدث ال ز
ز
لمستخدمي من فهم
الضورية عن المعلومات االختيارية ،ليمكن ا
شفرة حدث الوضع بشكل أسهل.

ر
اقباح بشأن مراجعة معيار الويبو ST.27
.10

سيتم تعديل وصف شفرة حدث الوضع زف الفقرة  27من المعيار  ST.27عىل النحو التاىل:

“The status event code below describes the structure of the code but does not necessarily represent the
final visualization and representation in XML format .
– [State – From (previous) stage – To (current) stage – Key event – Detailed event – Event indicators
”]National/regional/international event
.11

سيتم تعديل التعاريف الواردة زف الفقرة  3من المعيار  ST.27عىل النحو التاىل:
“key event” refers to a generic, broad, universally-termed event in a category

–

– “detailed event” refers to an event in a category, which is not the key event and is more specific in

nature
– "event indicators" refers to extra information about a key and/or detailed event

“national/regional event” refers to an event in the prosecution of an application or IP right according
to national/regional law
ُ .12ي ر
تي التالي ز
رتي الجديد ز
قيح إدراج الفق ز
تي زف معيار الويبو :ST.27
إدراج قسم جديد يضم الفقرة  25بعد القسم المعنون " "Detailed Eventsعىل الشكل التاىل:

–
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“Event Indicators
25. Event indicators provide additional information about an event beyond what the key and/or
detailed event codes provide. The list of event indicators is available in the Appendix to Annex I of
this Standard
:" عىل الشكل التاىلNational/Regional Event Code"  قبل القسم المعنون35 إدراج قسم جديد بعد الفقرة
“Event Indicator Code
xx. The event indicator codes consist of three characters. The recommended codes are available in
Appendix to Annex I of this Standard. If an IPO chooses not to provide any event indicators, then the
event indicators field should be represented as “xxx”.”
ز
، لذلك.ST.27  " ف المعيارreserved characters"  لم تعد هناك حاجة الستخدام مصطلح، وبإجراء تلك التغييات.13
ُي ر
:قيح إجراء التعديالت التالية

رز
ST. 27 المي الرئيس للمعيار
“31. The key events are formed by a combination of a single alphabetic letter followed by the
number “10”, then a period and "xxx". The single alphabetic letter is assigned according to
the categories. The three additional characters after the period are reserved for possible
future use.”
“34. The detailed events are formed by a combination of a single alphabetic letter followed by
a two-digit number from 11 to 99, then a period and "xxx". The single alphabetic letter is
assigned according to the categories. The codes for detailed events are contained in Annex
I. The three additional characters after the period are reserved for possible future use.”
ST. 27  من المرفق األول للمعيار3 حذف الفقرة
“3. Three additional characters after the number are reserved for possible future use. These
characters should be stored as 'xxx' in current implementations. The reserved characters are
not shown in the list below.”

ر
اقباح بشأن ر
مؤشات اإلجراءات

ُ
 و ر."لمؤشات الحدث" الموصوفة أعاله
ر
ر
تقيح فرقة العمل إدراج
"مؤشات اإلجراءات" عنضا خاصا ضمن اإلطار العام
 تعد.14
ز
ر
ر
 وإذا تمت الموافقة. ويرد الملحق الجديد المقيح كمرفق لهذه الوثيقة. كملحق للمرفق األولST.27 "مؤشات اإلجراءات" ف المعيار
ز
ر
ز
للياءات
 ذات الصلة بالوضع القانون رXML  فينبغ بالتاىل تعديل مكونات نسق،ST.27 عىل التعديالت المقيح إدخالها عىل المعيار
.ST.96 زف المعيار
ز
، فعىل سبيل المثال. الحالية ف أنها تصعب اإلشارة إىل األحداث ذات الصلةST.27  ويتمثل أحد قيود شفرة حدث الوضع.15
:ضع زف اعتبارك تسلسل األحداث هذا
أو الفحص/ طلب أو بدأ البحث وD10

_

الياءة
 إيداع المعارضة المسبقة عىل منح رE11

_

 تعديل الطلبP13

_

 رQ17
نش الوثيقة المعدلة

_

 يمكن أن ي زP13 : وليست هناك إشارة واضحة إىل ما يتعلق به الحدثان األخيان.16
عت أن الطلب خضع للتعديل بسبب الفحص
ر
 قد يشي إىل رQ17أو بسبب إجراء المعارضة؛ و
 وقد يتطلب إيجاد مثل.نش الوثيقة المتعلقة بالفحص أو المعارضة أو أي شء آخر
هذه العالقات ز
 وربما يكون ذلك مقبوال مع عدد صغي من.ST.27 بي األحداث الرجوع إىل تواري خ األحداث الوطنية خارج المعيار
. لكن يستحيل إجراء مثل تلك التحقيقات عند التعامل مع محافظ كبية أو بيانات من العديد من مكاتب الملكية الفكرية،الطلبات
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ز
للياءات شفرات ضمن نظم
للياءات والعالمات التجارية والمكتب
األورون ر
 .17وتستخدم بعض المكاتب ،مثل المكتب األلمان ر
ر
ز
ر
ر
ز
"مؤشات اإلجراءات"
معي (مثل الفحص أو المعارضة) .ويتخذ اقياح
األحداث الخاصة بها لتجميع األحداث ذات الصلة ف إجراء
ً
ً
مشابها عىل غرار الممارسات الحالية المعممة عىل لغة المعيار .ST.27
نهجا
ً
 .18ويدرج ر
ر
مختلفا عاىل المستوى يشيع استخدامه ز
بي العديد من مكاتب الملكية الفكرية.
"مؤشات اإلجراءات"  25إجر ًاء
اقياح
ر
المؤشات بإجراءات المعالجة الرئيسية ،مثل البحث أو الفحص أو إجراءات المعارضة .ويرتبط بعضها بالطريقة ر
الت يتم
وتتعلق بعض
بها التعامل مع أنواع مختلفة من الطلبات ،مثل الطلبات الوطنية أو الطلبات اإلقليمية أو الطلبات المؤقتة .وتتعلق أخرى بالعمليات
الت ُتدون عىل مستوى مكتب الملكية الفكرية ،مثل ر
الخارجية ر
الياخيص أو التعيينات.
ز
 .19وبمجرد إلقاء نظرة أولية عىل قائمة اإلجراءات تظهر أوجه التشابه مع قائمة الفئات ف المرفق األول للمعيار  .ST.27ومع
ز
ز
التاليي:
للسببي
ذلك ،ال تكرر اإلجراءات نفس المعلومات
_
_

كون اإلجراءات ر
ز
مختلفي،
أكي دقة من الفئات .عىل سبيل المثال ،تتوافق الفئة " Dالبحث والفحص" مع إجراءين
أحدهما للبحث واآلخر للفحص.
الت ال يمكن فيها استخدام الفئات .عىل سبيل المثال ،ضع زف اعتبارك ر
تطبيق اإلجراءات زف السياقات ر
نش وثيقة خاصة
بالحدث  .Q10و ر
افيض أن الوثيقة تتعلق بالفحص .و ً
نظرا ألن حدث "الوثيقة المنشورة" ينتم إىل الفئة  ،Qفال توجد
ً
ر
"مؤش اإلجراء" ل "إجراء الفحص" أن
طريقة أيضا لإلشارة إىل الفئة  Dكجزء من الحدث .ومع ذلك ،توضح إضافة
الحدث  Q10ذلك يتعلق بالفحص.

ر
"مؤشات اإلجراء" ،باستخدام رمز أو رمزين أو ثالثة رموز .وعقب
 .20وناقشت فرقة العمل العديد من التشفيات المحتملة ل
ر
ز
ز
المناقشة ،فضلت فرقة العمل استخدام تشفي يسهل عىل المستخدمي النهائيي تفسيه .ولذلك ،تم اختيار الشفرات المقيحة
المكونة من  3أحرف لتحمل بعض التشابه مع مصطلح "اإلجراء".

خطة عمل
"مؤشات اإلجراءات" للمعيار  ،ST.27فإن فرقة العمل ر
 .21إذا وافقت لجنة المعايي عىل ر
ر
تقيح دراسة كيفية تكييف
اقياح
ز
"مؤشات اإلجراءات" للمعيارين  ST.61و ،ST.87وتقديم ر
ر
ر
العاشة للجنة المعايي.
اقياح للنظر فيه ف الدورة
.22

إن لجنة المعايي مدعوة إىل ما يىل:

(أ )
وبمرفقها؛

اإلحاطة علما بمحتوى هذه الوثيقة

(ب) والنظر زف ر
اقياح المراجعة بشأن
ر
"مؤشات األحداث" للمعيار :ST 27تبادل بيانات
ز
ز
للياءات" ،عىل النحو الموصوف ف
الوضع القانون ر
الفقرات من  10إىل  13من هذه الوثيقة ،والموافقة
عليه؛
(ج) والنظر زف الملحق الجديد ر
المقيح "قائمة
ر
مؤشات األحداث" بالمرفق األول لمعيار الويبو
ز
 ST.27والموافقة عليه ،عىل النحو الموصوف ف
الفقرات من  14إىل  20و زف مرفق هذه الوثيقة؛
الت ر
(د) والنظر زف خطة العمل ر
تقيحها فرقة
ز
القانون زف الفقرة  21أعاله
العمل المعنية بالوضع
والموافقة عليها.

[يىل ذلك المرفق]
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المرفق
APPENDIX TO ANNEX I
List of Event Indicators
Proposal by the Legal Status Task Force for consideration at CWS/9
1.
This Appendix to Annex I includes the list of procedures and their encodings that comprise procedure indicators as a
type of event indicators. Procedures are high-level groupings of events that represent common processing areas at Intellectual
Property Offices (IPOs).
2.
Encodings are provided for 25 procedure indicators, coded with three lowercase letters to distinguish them from Key
and/or Detailed event codes defined in this Standard. Procedures are intended to provide general guidance only and may not
precisely correspond with practices of all IPOs. The National event records mentioned in WIPO ST.27 may often provide
more precise information.
3.
The Table below shows the recommended procedure types and indicator codes. These are notional values for
presenting a compact representation of status events to the users under this Standard. Other Standards for data
representation may record the data somewhat differently, such as WIPO ST.96 for eXtensible Markup Language (XML).

Type of Procedure

3-character
Code

Search procedure

srh

Examination procedure

exm

Opposition procedure

opp

Nullity/invalidation procedure

iva

Limitation procedure

lim

Revocation/surrender procedure

rvc

Re-examination procedure

rex

Re-issue procedure

ris

Supplementary protection
certificate procedure

spc

Term extension procedure

tex

Term adjustment procedure

tad

National application procedure

nap

Regional application procedure

rap

International application
procedure

iap

Procedure related to divisionals,
continuations, or similar

div

Procedure related to
continuations-in-part, patents of
addition, or similar

cip

Procedure related to provisional
applications

prv
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Procedure related to conversions

cnv

Procedure related to licences

lic

Procedure related to pledges,
mortgages, seizures or similar

sec

Assignments procedure

asn

Administrative appeal procedure

apl

Procedure related to court
appeals

crt

Other procedure

oth

Unspecified

uns

[End of Annex and of document]

