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  أنظمة ترقيم الطلباتعندراسة استقصائية 

  األمانةإعدادمن 

بو  .1 ية مبعايري الو نة ا يوافقت ا ن نة(ملعللج توبر يف دورهتا األ) للجا نعقدة يف أ كوىل ا يان إلعداد 2010مل دراسة "سـتب عىل ا
بات شأن أنظمة ترقمي ا ية  تقصا لطلا ب ئ همة رمق CWS/1/10 ث من الويقة22 إىل 18انظر الفقرات من " (سـ  يف مرفق 30مل وا

 ).CWS/2/12 ثالويقة

نة  .2 ية أجريت ،)CWS/1/10 ث من الويقة20انظر الفقرة (للجووفقا للقرار املذكور اcي اختذته ا تقصا e راسةfئ ا سـ
يان وأgh. 2012سـنة  e ية من سخة إلكرتو تب اfويل  بوأعد ا تملك ن ياrت إدارة معايري  يف اسـن بقاعدة 
بو تعممي اإلداري املاكتب بذ}  وأخطرت )WIPOSTAD( يالو  24 الصادر يف C.CWS 28لعن طريق ا

سطس  .2012 غأ

ية و .3 تقصا e راسةfئشارك يف ا ية قدمثالثمخسة وسـ نا ية ا با  عون  لص للملكت يان ردا 66ما مجموعه  تمك e سـتبعىل 
تلفو يةخميصف لك واحد مهنا نظام ترقمي  نا ية ا تخد�ا ماكتب ا ع من األنظمة اليت  لص مللكسـ  الواردة الردودوخلصت األمانة  .ت

يةيف شلك تقرير  تقصا e راسةfئا تقرير يف.ث يف مرفق هذه الويقةالوارد سـ رش ذ} ا ل و شأن  من 7 اجلزء سـين بو  يل الو بد ي ل
ية نا ية ا تعلقة  عاملعلومات والو�ئق ا لص بو (مللكمل يل الو يد ث� و–) ل يةم أ نا ية ا عممارسات ماكتب ا لص  .مللك

ية وأعد .4 نا ية ا بات األولوية قدمهتا ماكتب ا بات و ث� عن أرقام ا تضمن أ رشوع ويقة  عت األمانة أيضا  لص طل لطل ت مللكث م م
e ية سـتمع ردودها عىل تخدمة لإلشارة إىل نوع حقوق ا ية عن الرموز ا مللكيان، وقدمت كذ} معلومات إضا ف ملسـب

تلف أجزاء رمق الطلب ومالحظات وجهية أخرى ية، وماكن  نا خما ع تاح . لص رشوع الويقة املذكور  مو ث يف إلنلكزيية فقط م
ثة ثويقة  ثا لتعلقة fورة ا ل يدو. للجنةم تكامرشوع ملذ} ادة يف  املعلومات الواركمل يمت بعد تأ لأو ا  . بعض احلاالت يفهاسـ
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ية .5 تقصا e راسةfئواملواد ذات الص� هبذه ا يان و: سـ eتب عىل حدةردودالسـتب تاجئ ا´معة مك الواردة من لك  لن وا
بو عىل املوقع ياrت إدارة معايري الو تاحة يف قاعدة  ها  يا،  يإلكرتو ب من : لك

/practice_ipo/surveys/en/wipostad/int.wipo.www://http نوان لك توتاح ردود ". أنظمة الرتقمي"ع حتت 
ياrت مكتب عىل حدة ية كام لبوا تاجئ ا´معة للغات األ صل يف ا  .يبة´ اقدمهتا املاكتبلن

نة يف دورهتا األ .6 بات للجوعىل حنو ما قررته ا بات و ية عىل أنظمة ترقمي ا تقصا e راسةfترصت هذه ا طلوىل، ا لطل ئ سـ ق
ية نا ية ا يا ماكتب ا تخد�ا حا عاألولوية اليت  لص ل مللكسـ همة رمق . ت ياق ا ملووفقا c} القرار ويف  بغي أن يطلب من 30سـ  ،ُ ين

يار ية  ملعفرقة العمل ا ية،حاملا، ST.10/C ملعن تقصا e راسةfتمكل هذه ا ئ  سـ ية  تُسـ تقصا يان إلجراء دراسة ا ئإعداد ا سـ بت سـ
تخد�ا يف املايض أنظمة ترقميجديدة عن  ية  نا ية ا بات األولوية اليت اكنت ماكتب ا بات و سـ ا ع لص طل تلطل  22انظر الفقرة (مللك
 ).CWS/1/10 ثمن الويقة

بو  .7 ية مبعايري الو نة ا يإن ا ن ملعللج
 :مدعوة إىل ما ييل

يط )أ( بتقرير اfراسة  علام حتأن 
ية الوارد يف مرفق هذه الويقة تقصا eث ئ  ؛سـ

نظر )ب( رش تقرير اfراسة توأن  ن يف 
ية  تقصا eئ بات سـ ث� أرقام ا لطلوأ م

بو  يل الو بات األولوية يف د يو ل وافق توطل
 3ذ}، كام هو مذكور يف الفقرتني عىل 

  أعاله؛4و

ية  )ج( ملعنوأن تطلب من فرقة العمل ا
يار يانST.10/C ملع  جديد سـتب إعداد ا

بات  بات و طلشأن أنظمة ترقمي ا لطل ب
ية  مللكاألولوية اليت اكنت ماكتب ا

تخد�ا يف املايض، كام هو  ية  نا سـا ع تلص
 أعاله، وتقدمي تقرير 6مذكور يف الفقرة 

شأن يف اfورة  لمرحيل أو اقرتاح بذ} ا
نة ب�  للجا  .ملق

 ]ييل ذ} املرفق[
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 املرفق
بات ية عن أنظمة ترقمي ا تقصا باتدراسة ا ية عن أنظمة ترقمي ا تقصا باتدراسة ا ية عن أنظمة ترقمي ا تقصا باتدراسة ا ية عن أنظمة ترقمي ا تقصا لطلدراسة ا ئ لطلسـ ئ لطلسـ ئ لطلسـ ئ     سـ

 دمةمق

نة .1 بات يف  ية عن أنظمة ترقمي ا تقصا e راسةfسـأجريت هذه ا لطل ئ يان اcي أعدته فرقة 2012 سـ e سـتب عىل أساس
يار ية  ملعالعمل ا بو ST.10/C ملعن ية مبعايري الو نة ا يه ا ي ووافقت  ن للج نة(ملععل نعقدة يف ) للجا مليف دورهتا األوىل ا

توبر همة رمق . (2010 كأ  .)CWS/1/10 ث من الويقة22 إىل 18 والفقرات من CWS/2/12 ثالويقة يف مرفق 30ملانظر ا

يا  .2 تخد�ا حا بات األولوية اليت  بات و ية إىل مجع املعلومات عن أنظمة ترقمي ا تقصا e راسةfلوتريم هذه ا سـ طل لطل ئ تسـ
تخدمة يف املايض شمل أنظمة الرتقمي ا ية، أي أن اfراسة ال  نا ية ا سـماكتب ا ت ع مللص  .مللك

ناول .3 يان يتو e بري من تب جزء  ئ� من (سـك تخد�ا ) 11 إىل 1سـاأل بات اليت  سـتلف جوانب أنظمة ترقمي ا لطل تخم
ية نا ية ا عماكتب ا لص سؤال . مللك تعلق ا لو بات األولوية وما إن اكنت 12ي ية يف جمال ترقمي  نا ية ا طل مبامرسات ماكتب ا ع لص مللك

بات ية ترقمي ا تالفات مع  لطلناك ا يفه سؤال. كخ تطرق ا لو يار13 ي ية  نا ية ا تب ا ثال ممارسات  للمع إىل ا ع لص مللكت مك . ST.13 م
سؤال  ية يف ردها عىل ا نا ية ا ته ماكتب ا لومجع ما قد ع لص مللك م ّ بات األولوية إىل جانب 14ُ بات وأرقام  ث� ألرقام ا طل من أ لطل م

شلكمالحظات  بوجهية ورش لك ذ}  نفصلن  .م 

ية يف .4 تا ثالثون ا سة وا لوشاركت املاكتب ا ل ل ية ومخل تقصا e راسةfئ ا  ردا يصف لك واحد مهنا 66ما مجموعه  تقدمسـ
ية نا ية ا تلف أنواع حقوق ا تخد�ا املاكتب  تلف من األنظمة اليت  عنظام ترقمي  لص å سـ مللكخم  .ت

 AT سا  لمنا

AU يا  لأسرتا

BA هرسك نة وا بو لا سـ  ل

BE بلجياك 

BG ìبلغار 

BR الربازيل 

BY بيالروس 

CA كندا 

CN الصني  

CO يا  مبكولو

CR تارياك  سـكو

CZ ية هورية ا يكا  لتشـمجل

DE يا  نأملا

EA  يوية للرباءات نظمة األوروية اآل سـا ب  (EAPO)مل

EE تويا نإ  سـ

EM ية سوق اfا يق يف ا خلتب ا ل لتنسـ تجارية (مك  لالعالمات ا
ية نا عوالرسوم وال÷ذج ا   (OHIM) ) لص

ES يا با نإ  سـ

FI فنلندا 

GB تحدة  ملاململكة ا

HR يا  تكروا

IE لإيرندا 

IL يل  ئإرسا

IT يا  لإيطا

JP نيا  لا

KZ تان  خسـاكزا

LT يا نتوا  لي

MD وفfامجهورية مو 

PL لبوندا 

RO يا  نروما

RS برصيا 

RU حتاد الرويسe 

SE سويد  لا

SK يا  كسلوفا

UA يا  نأوكرا

WO  ية الفكرية ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل تب ) (يالو ملكا
 )اfويل
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يان .5 e سب أجزاء تقرير ملخص الردود مجمعة  تبويقدم هذا ا ح سـل تب من . ّ نفصل ردود لك  شلك  مكورشت  م ب ُ ن
ية  ية للغة األ نا ية ا صلماكتب ا ع لص يا، يف )للغة اليت حرر هبا الرد(مللك تاجئ ا´معة إلكرتو ن، إىل جانب ا ّن ياrت إدارة ل بقاعدة 

بو  ).WIPOSTAD( يمعايري الو

ية الفكريةأنواع حق  مللكوق ا

نظام  .6 سه وhرخي بدء العمل بذ} ا نظام  ية الفكرية املرمقة وفقا  يان أنواع حقوق ا e لناول اجلزء األول من نف لل ت مللكي ب سـت
تب  .ملكيف ا

تلفة من حقوق  .7 تلفة ألنواع  تخدم أنظمة ترقمي  سه قد  ية  نا ية ا تب ا تاجئ ا´معة أن  نت ا خمو خم سـ نف ع لص ين مللكل مك ّي ّ ب
ية  تلفة من حقوق . الفكريةمللكا تعلقة بأنواع  بات ا تب واحد لرتقمي ا تخد�ا  خمويرتاوح عدد أنظمة الرتقمي اليت  مل لطل مكسـ ي

ية الفكرية بني نظام واحد  با16(مللكا  :وترد قامئة املاكتب يف اجلدول أدrه). مكتب واحد(وأربعة أنظمة ) مكت 

بة العددالعددالعددالعدد ية ا نا ية ا بةماكتب ا ية ا نا ية ا بةماكتب ا ية ا نا ية ا بةماكتب ا ية ا نا ية ا يماكتب ا ع يلص ع يلص ع يلص ع ́́́´لص  مللكمللكمللكمللك

سا و للرتقمي نظام واحد  هرسكلمنا نة وا بو لا سـ تارياك ول يا وكو سـ وبلغارì والصني وكولو يوية مب نظمة األوروية اآل سـا ب مل
ية وللرباءات سوق اfا يق يف ا خلتب ا ل لتنسـ يا ومك تحدة وكروا ندا واململكة ا ت و مل تانفنل  خسـاكزا

يا  يا وأوكرا يا ورصيا وسلوفا نوروما ك ب     )16(ن

نان للرتقمي هورية موfوفا الربازيل  ثنظامان ا يان و يا وا تويا وإيرندا وإيطا ندا وإ مجويالروس و ل ل ل ن سـ ك     )8(ب

ياك و ثالثة أنظمة للرتقمي يا و بلجأسرتا يةل هورية ا يكا يا وبوندا ولتشـمجل توا يل و يا وإرسا با ل وإ ن ي ئ ن  eحتاد الرويسلسـ
سويد والوبو  يوا     )10(ل

يا  أربعة أنظمة للرتقمي     )1(نأملا

مت .8 بس  حموتفادì ألي  شمل مصطلح ل يل، مصطلحات "الرباءات"يل، ال  تح ل، ألغراض هذا ا نفعة"ل " ملمناذج ا
ية"و با ناف ا تبراءات األ ن ية"و" لص نا عبراءات الرسوم وال÷ذج ا شأن الرباءات " لص تعاون  تعلقة مبعاهدة ا بإىل جانب الو�ئق ا ل مل

ناوها مبفردها لومت   .ت

ية الف .9 توقعا، فإن أنواع حقوق ا مللكوكام اكن  تجارية، والرسوم األكرثكرية م ل تكرارا يف الردود يه الرباءات، والعالمات ا
نفعة ية، ومناذج ا شأن الرباءات واليت دخلت املرح� الو تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات املقدمة  ية، وا نا ملوال÷ذج ا ن ب ل ب لطل ع . طلص

ناك تل( نظاما لرتقمي الرباءات 35 هو يل نصف الردود ا سـوهو عدد يفوق   نظاما لرتقمي الرسوم وال÷ذج 30، و)مةملبقل
ية، و نا عا تجارية28لص ياين أدrه . ل نظاما لرتقمي العالمات ا بني الرمس ا بو لي تلفة من نسـبة ّ ية الفكرية ا åتكرار حقوق ا مللك

ية66 أصل تقصا e راسةfشاركة يف ا ئ نظاما للرتقمي اليت وصفهتا املاكتب ا سـ  .مل
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يان نظام  .10 e بة عىل ثري من املاكتب ا تخدام ا ية ا تعلقة  يطي أدrه اإلحصاءات ا بوترد يف الرمس ا لك تيف ي سـ بك مل سـتخط ´ ل
ناء  بات املقدمة  ية، وا نا تجارية، والرسوم وال÷ذج ا بات الرباءات من أجل ترقمي العالمات ا سه اåصص  بالرتقمي  لطل ع لص ل لطل نف

شأن الربا تعاون  بعىل معاهدة ا نفعةل بات مناذج ا ية، و ملءات اليت دخلت املرح� الو طل يطي من ثالثة . طن تكون الرمس ا تخطو لي
ية الفكرية سه للرباءات : مللكأمعدة للك حق من حقوق ا تخدم نظام الرتقمي  بني العمود األول عدد املاكتب اليت  نفإذ  سـ تي ّ

ثاين عدد املاكتب  ية الفكرية املعين، ويوحض العمود ا لوحلق ا شري إىل مللك تلفة، وأما العمود األخري  تخدم أنظمة  ياليت  خم فسـ ت
بق يف ت� احلا� يل ال  تح ية الفكرية املعين أو أن ا نطعدد املاكتب اليت مل تقدم معلومات عن حق ا ل يل يل . مللك سبوعىل 
شأن  تعاون  بات معاهدة ا يع املاكتب اليت قدمت معلومات عن  ثال، من اجلدير ملالحظة أن  با ل طل مج الرباءات اليت دخلت مل

بات من أجل ترقمي الرباءات أيضا تخدمه لرتقمي ت� ا سه اcي  متد عىل نظام الرتقمي  ية  لطليف املرح� الو سـ نف تن ويالحظ . تعط
نفعة  سه تقربا ف� خيص مناذج ا ملeجتاه  ي بني (نف نفعة يف  بات الرباءات ومناذج ا تلفة لرتقمي  تتخدم أنظمة ترقمي  مل طل خم مكسـ ُ ت

يطي أدrه).فقط بني يف الرمس ا تجارية كام هو  ية والعالمات ا نا بة للرسوم وال÷ذج ا تلف الوضع  تخط و ل ع لص سـ لخي ّن م  .ل

 أ��اع ���ق ا�����	 ا�����	 و��
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LI�� م�Mا��  N��O  م�M�    Pـ�$  ���ـQ Rأو =;��ـ �,��  $�Q ت� ��� 
 

يا  .11 تخدمة حا بري من أنظمة الرتقمي ا ية أنه بدأ العمل بعدد  تقصا e راسةfشفت ا لو سـ ك ئ سـ  66 نظاما من أصل 15(ملك
نة ) نظاما تخدم . 2000سـيف  ية يف الربازيل نظام للرت" أحدث"سـوا تقصا e راسةfشار إلهيا يف ا ئقمي من بني األنظمة ا سـ مل
نة 2012 سـنة ندا  تخدم يف  سـ وأما أقدم نظام فقد ا ك نظامني (1867سـ بتعلق األمر  ية ). ي للملكوأشارت ثالثة ماكتب 

ية  نا عا ية، و(لص هورية ا سا، وا يكا لتشـمجل سوق لمن يق يف ا لتب ا لتنسـ يةمك يا إىل أن نظام الرت) خلاfا لقمي اcي تعمل به حا
ية الفكرية املعين  هور حق ا نذ  ته  تخد مللكا ظ م م يطي أدrه إحصاءات حول hرخي بداية العمل مبا (سـ لتخطوترد يف الرمس ا

يقة56عدده  شأهنا معلومات د ق نظام من أنظمة الرتقمي اليت قدمت  ب تب عىل حدة ). ُ ية يف ردود لك  يل إضا مكوتاح تفا ف ص ت
نو يان"ن ملعويف اجلزء ا e سخة من ية الفكرية اليت تغطهيا هذه ا بأنواع حقوق ا تمللك سـن تاجئ ا´معة" ل ّيف ا  .لن

 
 

      LI�� م�Mا��
 

P���  $�Q R��;= أو �,��  $�Q ت� ���          N��O  م�M�         
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 أجزاء رمق الطلب

يان األجزاء املكونة لرمق الطلب .12 e ثاين من بناول اجلزء ا تت ل يات . سـي تأكد من أن املاكتب حترتم تو هدف هو ا صوا ل ل
يار تكون ST.13 ملعا ية الفكرية املعين، ي اcي يويص بأنه ال بد من أن  نوع حق ا مللكرمق الطلب من رمز  ليان ول ، لسـنةب

سيل يات )  نظاما66 نظاما من أصل 27( من أنظمة الرتقمي املعروضة يف الردود  ملائة40وحيرتم أكرث من . تسلورمق  صتو
يار املذكور توي عىل. ملعا تني  تة وا يع أنظمة الرتقمي ا حتوبني، عىل وجه اخلصوص، أن  سـ سـ مج لت ل توي ّ سيل، و حي رمق   70تسل

يان )  نظاما66 نظاما من أصل 47( مهنا ملائة لعىل  ها لسـنةب توي  نصف، و عىل رمز حلق )  نظاما66 نظاما من أصل 33(حي
ية الفكرية املعين  .مللكا

 تتريب األجزاء

يان برتيب أجزاء رمق الطلب .13 e ثالث من تتعلق اجلزء ا تب ل تلمة ي تقربا من ا ملائة30وقد عرض . سـي  19(ملسـلردود ا
يار)  نظاما66نظاما من أصل  يات ا بع بدقة تو ملعأنظمة ترقمي  ص : ت، أي تريب األجزاء كام ييلST.13 تت

نوع< نة><لا سيل><لسـا يان وفقا . >لتسلالرمق ا ثري من األ حواجلدير cكر أن تريب األجزاء يف الردود األخرى اكن يف  كت
نظر عن انST.13 للمعيار ل إذا رصنا ا يفت أجزاء أخرى، ف يار املذكور، أو إذا أ يات ا تو ضعدام بعض األجزاء مقارنة  ملع ص ب
بة، بعد رمق الطلبرمق مثل  تايل. قاملرا ثال ا لففي ا نوع<: "مل سيل><لا يار" >لتسلالرمق ا للمعربت األجزاء وفقا  ّ ت ُ ST.13 ولكن 

نة توي عىل ا سـالرمق ال  نظام للرتقمي أكرث من . لحي لوشلك هذا ا بلغ عهناائة مل50ي  .مل من مجموع األنظمة ا

  �� أ75اء ر#" ا��6����

أ���M أ*$ى
18%

��U ا�����ر   = ��M�أ
ST.13

(  P�Jد $�Q R>&#)
53%

�$م ا�����ر  ;= ��M�أ
ST.13
29%
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 )متغري/�بت(طول الرمق 

يان إىل طول رمق الطلب .14 e تبتطرق اجلزء الرابع من تضح أن طول الرمق �بت يف . سـي  من أنظمة الرتقمي  ملائة86يو
تغري يف )  نظاما66 نظاما من أصل 57( بة، وطول الرمق  ماليت عرضهتا املاكتب ا  ماكتب من أصل 8(األنظمة من  ملائة12´ي

نظام ترقمي واحد) نظاما66 بة  شأن  ل، ومل ترد أي معلومات هبذا ا سـ  .لنل

?�ل ا��#"   (>�';/���9$)

)#�Z
%86 

�> =$د أ.�  ��� �ت  
#�\ا ا�&%ن

%2  $�H� 
%12

 

تة وترد يف اجلدول أدrه إحصاءات حول عدد الرموز األجبدية العددية .15 ثا تلف أجزاء أنظمة الرتقمي ا تخدمة يف  ب ا ل خم ملسـ
هورية . الطول تارياك وا هرسك وكو نة وا بو يا وا تغرية الطول يف ردود لك من أسرتا يل عن أنظمة الرتقمي ا مجلوتاح تفا سـل سـ ل ل مل ص ت

ية  يا)  أنظمة3(لتشـيكا تويا وسلوفا كوإ ن  .سـ

 عدد األنظمةعدد األنظمةعدد األنظمةعدد األنظمة    

ية الفكرية ية الفكريةرمز حق ا ية الفكريةرمز حق ا ية الفكريةرمز حق ا  مللكمللكمللكمللكرمز حق ا
 14 رمق واحد

 10 نرمقا
 1 ثالثة أرقام

نة نةيان ا نةيان ا نةيان ا سـيان ا سـب سـب سـب  للللب
 4 رمقان

 35 أربعة أرقام

سيل سيلالرمق ا سيلالرمق ا سيلالرمق ا  للللتتتتسلسلسلسلالرمق ا
 3 ثالثة أرقام
 13 أربعة أرقام

 13 مخسة أرقام
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 19 سـتة أرقام
 4 سـبعة أرقام
ية أرقام  1 نمثا
 3 تسعة أرقام

تويا (1 خالفه نإ سب نوع حق ) سـ حتلف طول رمق الطلب  ية خي مللكا
 الفكرية

نوع حق ية الفكريةلرموز   مللك ا

ية الفكرية يف رمق الطلب .16 يان ترمزي نوع حق ا e مللكناول اجلزء اخلامس من ب تت توى أكرث من . سـي  من  ملائة50حيو
بلغ عهنا  ية الفكرية)  نظاما66 نظاما من أصل 35(ملأنظمة الرتقمي ا نوع حق ا مللكعىل رمز  تب واحد إن الرمز . ل مكوقال 

ية ال نوع حق ا مللكاخلاص  يا ب نولو نفصل عن رمق الطلب يف أنظمة  شلك  هر يف العرض، يراقب  جفكرية، اcي  تك م بيظ ُ
يان(املعلومات   ).لانظر ردين من ا

ية الفكرية  .17 نوع حق ا توي عىل رمز  ية األنظمة اليت  يطي أدrه أن أ مللكويوحض الرمس ا ل حت ب غلتخط  23 أو  ملائة66(ل
هذ)  نظاما35نظاما من أصل  لتخدم حروفا  تخدم تسـ )  نظاما35 أنظمة من أصل 9( من األنظمة  ملائة26يسـا الغرض، و

تخدم ثالثة أنظمة   �بات ملائة9(تسـاألرقام فقط، ف ية الفكرية يف أرقام ا لطل احلروف واألرقام لرتمزي نوع حق ا توتضمن . مللك
تخد تلف الرموز ا ث� عن  تاجئ ا´معة عىل أ تب عىل حدة وا سـردود لك  خم ملن مل  .مةّمك

وBC ر��ز ���ع �@ ا�����	 ا�����	 

��م ا5��Oام أي ر [ 
46% 

ا�;$وف واBرJ�م
%5

 `a8 م�JرBا
%14

`a8 ا�;$وف
%35<��

%54

 

نة سـيان ا  لب

نة .18 يان ا يان  e سادس من سـتعلق اجلزء ا ب ت ل لي بسـ تلمة، فإن . ب نادا إىل الردود ا سـوا ملس  من أنظمة الرتقمي  ملائة70ت
باتحتتوي عىل )  نظاما66اما من أصل  نظ46( نة يف أرقام ا لطليان  سـ ية ت� األنظمة . للب  نظاما من 43(غلبواتضح أن أ
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ثالثة األخرى رمقنيتسـتخدم أربع)  نظاما66 أصل تخدم األنظمة ا نة، و يان ا لة أرقام  سـ سـ تب ل تقومي . ل سب ا نة  يان ا لويمت  ح سـ لب
نة اإليداع، ولكهنا تكون، يف بعض . الغريغوري نة املذكورة يف هذا اجلزء من رمق الطلب  سـوكقاعدة عامة، تكون ا لسـ

نة تقدمي الو�ئق  يان،  سـاأل بو(ح سـمي الطلب أو hرخي إيداع الطلب ) يانظر رد الو سا(تقاألول يف حا�   ).لمنانظر رد ا

'��ن ا���	

  ��I�� ن�ا���ام أي #�
%30

 ر�J�ن
%5

أر#�� أرJ�م 
%65

 

سيل  لتسلالرمق ا

س,  .19 سيل و بات وطول ذ} الرمق ا سيل يف أرقام ا تخدام رمق  يان ا e سابع من سلناول اجلزء ا سل لطل سل سـ ت ل تي ت ت لسـ ب ت
ية  يغة الرمق القاب� للقراءة اآل تالفات بني  eثغرات بني األرقام، و لوا ص يغة العرضخل  أعاله، 12ذكور يف الفقرة وكام هو م. صو

يع أنظمة الرتقمي الواردة يف الردود  يا)  نظاما66(مجفإن  سلتضمن رمقا   .تسلت

ية احلاالت  .20 سيل يف أ بوطول الرمق ا غلسل بعة أنظمة ترقمي )  نظاما66 نظاما من أصل 59(لت سـ�بت، يف حني أن 
تغرية الطول اتتضمن أرق ية  مما  يا و(تسلسل هورية لانظر ردود لك من أسرتا تارياك وا يا وكو هرسك وكولو نة وا بو مجلا سـل ب سـ مل
ية  يا) نظامان(لتشـيكا  ).كوسلوفا

ية من هذا اجلزء .21 ئ� الفر ية اåصصة يف األ يل عن األرقام ا عوترد تفا سـ سل ساحقة من أنظمة . لتسلص ية ا لوتضمن األ ب غلت
تابعة رمغ أن )  من الردود ملائة94(الرتقمي  ية  تأرمقا  مسل حيتوي عىل )  نظاما66 نظاما من أصل 18(مهنا   ملائة27تسل
سب. ثغرات يةُحتو سيل، يف العادة،  من جديدلتسلسل األرقام ا بدأ الرمق ا بلغ عهنا، و نة يف ثليث أنظمة الرتقمي ا سل لك  ي مل لتسـ
تف1لرمق  بات الرباءات  سيل  تخدم الرمق األول اåصص يف الرمق ا ناء نظام ترقمي واحد  لل،  لطل سل سـ تت ي لسـ بات ث طلريق بني 

تة  تاكر والرباءات املؤ e يارية وبراءات قالرباءات ا ب يا(ملع  27لوحذفت األصفار األوية ألغراض العرض يف ). لانظر رد أسرتا
بلغ عهناملائة يطي أدrه . مل من احلاالت ا ئ� (لتخطوترد اإلحصاءات حول الردود يف الرمس ا سـف� خيص الردود عىل األ
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ثالثة  ية ا لالفر نوي، ع سؤال عن أنظمة الرتقمي ا ثغرات يف الرتقمي، وا سؤال عن ا سابع، أي ا سؤال ا سـاألخرية من ا ل ل ل ل لل
توايل سؤال عن حذف األصفار األوية، مل تقدم أي معلومات ف� خيص ثالثة أنظمة، ونظام واحد، ونظامني عىل ا لوا ل  ).ل

ا��#" ا�$����  

59

44

7

46

18

62

18

4

45

21

0

66

)#�Z ل�( ��#���HZ$ات 8+ أ���MأرJ�م  
  <�J$�� ا

 <�J$�أ���M ا�
ا���Iي 

,\ف ا�AB�ر اBو��� 

Yes No

 

تخدام اfاخيل  سـوضع رمز لال

22. e ثامن من تناول اجلزء ا ل سـي باتت تخدام اfاخيل يف أرقام ا لطليان إدراج رمز لال سـ ساحقة من . ب ية ا لوأفادت األ غلب
تخدام ذ} الرمز)  نظاما66 نظاما من أصل 59(الردود  تة ماكتب إىل أهنا تضع رمزا . سـعدم ا سـويف الوقت ذاته، أشارت 

سيل  تخدام اfاخيل كجزء من الرمق ا سللال ب(لتسـ يا وا لانظر ردود لك من أسرتا يال با هرسك وإ نة وا نو سـ نفصل )لسـ م، أو كجزء 
يا(من رمق الطلب  يا وأوكرا يا وإيطا نانظر ردود لك من كولو ل  ).مب

يان  .23 e بة عىل تب من املاكتب ا بوقال  تمك سـي يا(´ تخدم هذا الرمز لإلشارة إىل ماكن اإليداع) لإيطا ويرد . يسـإنه 
نون تفسري للرموز اخلاصة يف الردود اليت قد�ا لك من املاكت تخدام "ملعب املذكورة يف الفقرة أعاله ويف اجلزء ا سـوضع رمز لال

تاجئ ا´معة" اfاخيل ّيف ا  .لن

بةرمق   قاملرا

يان  .24 e تبتطرق هذا اجلزء من سؤال (سـي بة) 9لا تخدام رمق املرا قإىل ا ية أن . سـ تقصا e راسةfشفت ا ئفقد  سـ  78ك
توي عىل هذا اجلزء) ما نظا66 نظاما من أصل 52( من أنظمة الرتقمي ملائة  نظاما 13( من الردود  ملائة20بيد أن . حيال 

ية من أصل 6مسـتخدما يف  نا ية ا ع ماكتب  لص بة يكون مدرجا إما كجزء من رمق الطلب ).  نظاما66للملك قيد أن رمق املرا تف
نفصل بعد رمق الطلب )  أنظمة10(يف الرمق األخري  شلك  مأو يوضع  تخدام رمق وللمزيد من ).  أنظمة3(ب سـاملعلومات عن ا

بة، يرe 0طالع عىل الردود اليت قد�ا لك من الصني، و يةقاملرا سوق اfا يق يف ا خلتب ا ل لتنسـ تحدة، مك مل، واململكة ا
يا  سويد، والربازيل )أربعة ردود(نوأملا يا )ردان(ل، وا با ن، وإ نون ) ثالثة ردود(سـ بة"ملعأو اجلزء ا تاجئ يف ا´" قرمق املرا  .ّمعةلنيف ا

 
 

      <��
 

C  
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نة c} الرمق  .25 رش ا ثالثة  بة يف معظم أنظمة الرتقمي ا تضمواكن رمق املرا ملل ع عىل شلك رمز عددي واحد، )  نظاما11(ق
نظامني اآلخرين بلغ . لوعىل شلك رمز أجبدي عددي واحد يف ا نة c} الرمق ا بة يف جل األنظمة ا تخدم رمق املرا ملو تضم ملسـ قي

ية )  نظاما13 نظاما من أصل 11(ا عهت ته القاب� للقراءة اآل ليف  يغة العرضصيغ بة . صو تخدم نظام واحد فقط رمق املرا قو يسـ
ية  ته القاب� للقراءة اآل ليف  يا(صيغ با نانظر رد إ  ).سـ

بة  .26 يع املاكتب اليت قالت إهنا تدرج رمق املرا قوأفادت  تخدم تسـيف رمق الطلب أهنا ) الرمز األجبدي العددي(مج
ياتاخل ثل املعامل موارز تاحة للعموم  م ا من )  نظاما13 أنظمة من أصل 9 (11أو املعامل )  نظاما13نظامان من أصل  (10مل

ته تب . سبأجل حو بات ا يات، يف بعض احلاالت، مع  يف ت� اخلوارز ملكو م متطلتك ّ سوق انظر رد (ُ يق يف ا لتب ا لتنسـ مك
ية ثال خلاfا يل ا ملعىل   ).بس

 معلومات أخرى

يان، وقدمت  .27 e سابقة من ها األجزاء ا تضمن معلومات أخرى ال  بات  بذكرت بعض املاكتب أن أرقام ا تشمل ل ت سـلطل ت
ثال، ختصص بعض املاكتب . ت� املعلومات يف اجلزء العارش يل ا ملفعىل  بات  حمددةعدديةمجموعة بس  نوع حقوق للكللطل 

تلفة أو لرتمزي معلومات اإليداع ية الفكرية ا åا سا و( اإللكرتوين مللك يوية لمنانظر ردود لك من ا نظمة األوروية اآل سـا ب مل
ياللرباءات سويد وسلوفا ك وا تحويل من نظام قدمي )ل تعلقة  تب واحد معلومات  ل، وقدم  م بو(مك  ).يالو

 الفواصل

بات .28 تخدام الفواصل يف أرقام ا يان ا e رش من لطلناول اجلزء احلادي  سـ ت بت سـ يقارب ثليث وقد أدرجت الفواصل ف� . ع
بلغ عهنا يف الردود  تخدم ).  نظاما66 نظاما من أصل 41(ملأنظمة الرتقمي ا تسـواجلدير cكر أن بعض املاكتب أفادت أهنا 

تب واحد . نوعني من الفواصل يف نظام واحد للرتقمي إىل أنه يضع مؤرش إدارة الفحص ويفصل ) eحتاد الرويس(مكوأشار 

	
 اE$0+ام ر#" ا���ا#

78% 

2% 

15% 

5% 

20% 

�,��  $�Q ت� ���  C 
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ترب جزءا من رمق الطلبت� املعلومة خبط مائل ولكهن تلف املاكتب . تعا ال  تخدام  بة ا يطي أدrه  بني الرمس ا خمو سـ سـ تخط ني ل ّ
تلفة من بني مجموع الفواصل املذكورة يف الردود  .åللفواصل يف أنظمة الرتقمي ا

 

تضمن الفواصل  .29 توي ما يقارب ثليث أنظمة الرتقمي اليت  تو يغهتا )  نظاما41 أصل  نظاما من26(حي صعىل فواصل يف 
يغة العرض ية و صالقاب� للقراءة اآل تخدمت للعرض فقط يف . ل يغهتا القاب� 41 نظاما من أصل 11سـوا هرت يف  ص نظاما و ظ
نني ية فقط يف نظامني ا ثللقراءة اآل  .ل

بات األولوية  طلترقمي 

يان  .30 e تبتطرق هذا اجلزء من سؤال (سـي بات األولويةملإىل املامرسات ا) 12لا طلبعة يف ترقمي   80ففي أكرث من . ت
بلغ عهنا يف الردود الواردة ملائة ها وطريقة ) نظاما66 نظاما من أصل 53(مل من أنظمة الرتقمي ا يغة  تخدمت ا نفس، ا لص سـ

بات األولوية بات من أجل ترقمي  تان يف ترقمي ا تخد طلالعرض ذاهتا ا لطل مسـ أنظمة من أصل  8( من احلاالت  ملائة12ويف . مل
تلفة) نظاما66 يغة  خم، اكنت ا يا، . لص يالروس، وكولو يل األخرى يف الردود اليت قد�ا لك من  تفا تالفات وا e بوترد ب ص مل خ
يةو هورية ا يكا بو  ،لتشـمجل يان، والو تحدة، وا يا، واململكة ا با يوإ ل مل ن نون ) ردان(سـ بات األولوية"ملعويف اجلزء ا يف " طلترقمي 

تاجئ ا´مع  .ةلنا

بو يار الو ثال  eي ملع  ST.13 مت

يات  .31 تو ية  نا ية ا تخدمة يف ماكتب ا ثال أنظمة الرتقمي ا يان إىل ا e رش من ثالث  صناول اجلزء ا ل ع لص سـ ت ت ل مللكي ب ملت مسـ ع
بو ييار الو ية أن . ST.13 مع نا ية ا عوأفادت ماكتب ا لص يار املذكور ملائة70مللك بلغ عهنا ت6ىش مع ا ملع من أنظمة الرتقمي ا  مل

شلك جزيئ )  نظاما66 أنظمة من أصل 7(بشلك اكمل  ثل ).  نظاما66 نظاما من أصل 39(بأو   من ت�  ملائة24ميتوال 
يار املذكور يات ا تو ملعاألنظمة  ص بة . ل تب واحد من املاكتب ا ´يوقال  يا(مك بل) كسلوفا يار يف ا يذ ذ} ا نوي  تقإنه  سـنف ملت ملع  .ي

 ا���اF) ا���0$+�	

 R?�  `*'/' 
 

35%

 ��Aـ'وا' 

14%

 �,�I ' '

33%

'()'5�J�ن 

4%

 �.$&� ��a� '.'

14%

 RA�8ا
 أ*$ى
18%



CWS/3/10 

Annex 

12 

 

بوويف .32 يار الو بلغ عهنا، لوحظ عدم eلزتام  ي معظم أنظمة الرتقمي ا مبع يث األجزاء الالزمة يف رمق ST.13 مل ح من 
تجاوز  ثابت اcي ال  يالطلب وطو: ا يه يف الفقرة 15ل نصوص  عل رمزا كام هو  يث ترمزي نوع ) أ(5م يار، ومن  حمن ذ} ا ملع

ية الفكرية  يار) ب(5الفقرة (مللكحق ا نون و). ملعمن ا ية يف اجلزء ا يل إضا ملعترد تفا بو"فص يار الو ثال  eي ملع يف " ST.13 مت
تاجئ ا´معة   ).الرابط(لنا

ية تا ممالحظات   خ

يار .33 نصوص علهيا يف ا يات ا تو ملعتظل ا مل ص بني من معظم الردود الواردة أن ماكتب ST.13 ل يات وجهية وقد  ّ تو ت ص
شلك اكمل يف يات  تو نفذ ت� ا ية  نا ية ا با ص ل ت ع لص يان وبلك جزيئ يف أغلب احلاالتمللك يار . ح بعض األ تضمن  معو ي

بو تخدمه من أنظمة 2008 املعدل آخر مرة يف فرباير ST.13 يالو يري ما  نوي  يات مو>ة فقط للماكتب اليت  سـ تو تغ ت تص
ت. الرتقمي أو العمل بأنظمة جديدة يري نظام الرتقمي إجراء معقد و يويف هذا الصدد، من اجلدير cكر أن  ثري من تغ لكطلب ا

يات . املوارد، ومن مثة فقلام تقوم املاكتب بذ} تو تاجات خبصوص وقع ا تخالص أية ا سابق ألوانه ا يه، من ا صو ل ت سـ ل نعل سـ
يد ممارسات الرتقمي شأن تو حاملعد�  تلف من . ب بات  يا لرتقمي ا بعة حا ية أن املامرسات ا تقصا e راسةfهر ا ختو لطل ل ت ئ ملسـ تظ

بومكتب إىل آخر، مما يؤكد يار الو ي ما جاء يف  يا ) 2انظر الفقرة  (ST.13 مع ية حا نا ية ا تخدمه ماكتب ا لبأن ما  ع لص مللكسـ ت
بات  يغ ألرقام ا لطلمن  يغّص ّو نةص با ها اكنت دامئا  ي لعر مت برية اليت ال تزال قامئة بني . ض نات ا با شف أنه رمغ ا لكوميكن أن  ي ت لت نس

يار ملعتلف ممارسات الرتقمي، فإن ا ية ف� خيص األجزاء املكونة لرمق  يظل مST.13 خم نا ية ا شرتاك ملاكتب ا عرجعا  لص مللكم
نة: الطلب سيل، ويان ا ية الفكرية، والرمق ا سـأي نوع حق ا ب لسل لت  .مللك

 ]ثهناية املرفق والويقة[
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