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 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 جمددا اتمعة الرابعةالدورة 
 2016مارس  24ٕاىل  21جنيف، من 

 
 

إنشاء مهمة من أجل وضع شروط ملف اإلدارة فيما خيص وثائق الرباءات الصادرة عن مكاتب 
 الرباءات

 أ�مانة ٕا�دادمن وثيقة 

اللجنة املعنية مبعايري ٔأن �رشع ، ٔأرسل املكتب أ�ورويب للرباءات ٕاىل أ�مانة وثيقة يقرتح فهيا 2016فربا�ر  17يف  .1
دًا يف مارس  يف مناقشات حول رشوط ملف إالدارة ف� خيص و�ئق الرباءات  2016الويبو يف دورهتا الرابعة ا�متعة جمد�

 اءات. و�رد اقرتاح املكتب أ�ورويب يف مرفق هذه الوثيقة.الصادرة عن مكتب �ر 

وحيتوي ملف إالدارة �ىل القامئة ا�هنائية مجليع و�ئق الرباءات الصادرة عن مكتب �راءات وطين ٔأو ٕاقلميي وهدفه  .2
 اءات املتا�ة.أ�سايس هو متكني ماكتب الرباءات أ�خرى (ورمبا ٔأيضا مس�ت�دمني أٓخر�ن) من تقيمي مدى اك�ل و�ئق الرب 

 �ليه: ما ييل ليك تنظر فيه اللجنة وتوافق وبناء �ىل اقرتاح املكتب أ�ورويب للرباءات، تقرتح أ�مانة .3

 ٕا�شاء �مة �ديدة ميكن وصفها �ىل النحو التايل: )أٔ (

"ٕا�داد توصية ٔ�غراض ملف إالدارة ف� خيص و�ئق الرباءات الصادرة عن مكتب �راءات وطين ٔأو 
مجمو�اهتا من و�ئق  اك�ل�متكني ماكتب �راءات ٔأخرى ٔأو ٔأطراف �متة ٔأخرى من تقيمي ٕاقلميي 

 الرباءات املنشورة"؛

 وٕا�شاء فرقة معل �ديدة، واملرشف املعين هبا، من ٔأ�ل التعامل مع هذه املهمة اجلديدة؛ (ب)

جعة معيار ٔأو معايري سارية �اليا من وال�س بأٔن تقّدم فرقة العمل اجلديدة اقرتا�ا بتوصية معيار �ديد ٔأو مرا (ج)
 .2017بني معايري الويبو، يك تنظر فيه اللجنة وتوافق �ليه يف دورهتا املقب� يف �ام 
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 ٕان اللجنة مدعوة ٕاىل: .4

م من املكتب  (ٔأ) إال�اطة �لام �القرتاح املقد�
أ�ورويب للرباءات �شأٔن ٕا�داد توصية �شأٔن ملف 

 هذه الوثيقة؛إالدارة، كام هو وارد يف مرفق 

والنظر يف �قرتاح �شأٔن ٕا�شاء املهمة  (ب)
(ٔأ) و(ج) 3واجلدول الزمين املشار ٕاليه يف الفقرتني 

 ٔأ�اله، واملوافقة �ليه؛

والنظر يف ٕا�شاء فرقة معل �ديدة  (د)
املعين هبا، كام هو مشار ٕاليه يف الفقرة  املرشفو 
 (ب).3

 [ييل ذ� املرفق]

 

 

 

 

 



 

 ٕا�شاء �مة من أٔ�ل وضع رشوط ملف إالدارة ف� خيص و�ئق الرباءات الصادرة عن ماكتب الرباءات

 وثيقة من ٕا�داد املكتب أ�ورويب للرباءات

 معلومات ٔأساس�ية .1

ٔأنواع  د �ىل مجيعيتوصية لتعريف عنارص البيا�ت ا�نيا الالزمة اليت متكّن من التعّرف �شلك فر  ST.1يوفّر معيار الويبو 
. وتعرض هذه التوصية تعاريف �ريم ٕاىل توضيح املصطل�ات "و�ئق و�شلك ٕالكرتوينو�ئق الرباءات املنشورة �ىل الورق 

ذ�ر ٔأيضا معايري الويبو ذات الص� �لتوصية عند النظر يف تفاصيل عنارص البيا�ت رباءات" و"النرش" و"املنشورة". ويال
 ا�نيا املطلوبة.

يقّدم ٔأي توجيه �شأٔن كفية اس�ت�دام التوصية ٔ�غراض أ�عامل، مثل وضع قامئة بت� أ�نواع من و�ئق  ال ST.1واملعيار 
فة �شلك فر   د.يالرباءات املعر�

رضورة متكني ماكتب الرباءات بطبيعة احلال ٕاىل  IP5ؤأفىض مرشوع "الو�ئق املشرتكة" حتت مظ� مرشو�ات مؤسسة 
ل �كامجمو�اهتم من منشورات ماكتب الرباءات أ�خرى. وبعد تقيمي  اك�لءات من تقيمي والغري من موّردي معلومات الربا

 الثغرات �ملعلومات من الو�ئق الناقصة. اس�تدراكت� ا�مو�ات، ميكن 

كني البحث الشامل يف مجمو�ات البيا�ت املتا�ة �ى ماكتب الرباءات مثال هو ر�ن ٔأسايس يف متوهذا النوع من توحيد 
التقنية السابقة مضن و�ئق الرباءات املنشورة ف� يتعلق مبجمو�ات بيا�ت حمّددة (احلّد أ�دىن يف ٕاطار معاهدة التعاون  �ا�

 ل مجمو�ات بيا�ت الرباءات.�كا�شأٔن الرباءات). و�سا�د ٔأيضا �ىل حتقيق حتّسن �ام يف جودة البيا�ت من �الل ضامن 

  البيا�تاحلل املقرتح الس�تدراك النقص يف .2

توحيد مجمو�ات البيا�ت املتا�ة �ى ماكتب الرباءات مثال هو ر�ن ٔأسايس يف متكني البحث الشامل يف �ا� التقنية السابقة 
مضن و�ئق الرباءات املنشورة ف� يتعلق مبجمو�ات بيا�ت حمّددة (احلّد أ�دىن يف ٕاطار معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات). 

 مجمو�ات بيا�ت الرباءات. ل�كاحتقيق حتّسن �ام يف جودة البيا�ت من �الل ضامن و�سا�د ٔأيضا �ىل 

السامح هبذه إالماكنية للتحقق من ا�ساق البيا�ت، ُوضعت مواصفات ما �سمى ملف إالدارة ومن ٔأ�ل 
“Authority File (AF)” .وملف إالدارة حيتوي �ىل القامئة ا�هنائية مجليع و�ئق الرباءات الصادرة عن مكتب الرباءات .

ويتيح حتديدا رمق النرش لو�ئق الرباءات اليت �رشت ٔأرقا�ا �ىل أ�قل مرة وا�دة. و�شمل ذ� ٔأيضا أ�رقام اليت ال تتاح 
والو�ئق املتلفة واملسحوبة الحقا، والو�ئق املتلفة) ٔأو اليت لب، �شأٔهنا ٔأية و�ئق منشورة (مثل يف �ال السحب املتأٔخر للط

 ال يتاح مهنا سوى �رش البيا�ت الببليوغرافية.

وتعّرف املواصفات التقنية مللف إالدارة عنارص البيا�ت ا�نيا الالزمة ٔ�غراض ملف إالدارة ف� خيص و�ئق الرباءات 
دارة، �الستناد ٕاىل احتيا�ات خمتلف ماكتب الرباءات، مع السامح بقدر ؤأ�ساق امللف املقرت�ة ٔ�غراض ملف االٕ 

 املرونة. من

ويف هذا التعريف لعنارص البيا�ت ا�نيا الالزمة ٔ�غراض ملف إالدارة ف� خيص و�ئق الرباءات، هناك الكثري من التشابه 
يقة �راءة �شلك فريد. مفن املنطقي ٕاذًا أٔن خنلص ٕاىل عريف وث ت�شأٔن عنارص البيا�ت ا�نيا الالزمة ل  ST.1مع معيار الويبو 

 .ST.1بتضمينه التعريف واملواصفات اخلاصة مبلف إالدارة ك�ا� من �االت اس�ت�دام املعيار  ST.1توس�يع نطاق املعيار 
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جرد مجيع  يه من احللول املوىص هبا حىت يصبح ملف إالدارة ٔأداة واحضة التعريف يف ST.1و��، فٕان مراجعة املعيار 
ٔأرقام �رش و�ئق الرباءات من قبل مكتب �راءات ٔأو منظمة ٕاقلميية. وهناك خيار أٓخر وهو تطو�ر معيار �ديد مضن معايري 

 الويبو لتلبية احتيا�ات العمل احملّددة ف� خيص ملف إالدارة.

 

 [هناية املرفق]
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