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 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 اخلامسةالدورة 
 2017يونيو  2مايو اإىل  29جنيف، من 

 
 

 تقرير عن الدراسة االستقصائية بشأن استخدام معايري الويبو

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 مقدمة

عىل  2016مارس اليت ُعقدت يف  دا  يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمد (املعايري جلنةمبعايري الويبو )اللجنة املعنية وافقت  .1
 نفيذ الإجراءات التالية:ت املكتب ادلويل من  وطلبت ،س تددا  معايري الويبواخلاص ابالاس تبيان 

صدار تعممي يدعو فيه ماكتب امللكية )أأ( عداد واإ ىل اس تكامل الاس تبيان اإ  ؛الصناعية اإ

عد )ب(  ؛اد تقرير عن ادلراسة الاس تقصائيةواإ

، يك توافق عىل نرشها )اخلامسة( يف دورهتا املقبةلاملعايري  جلنة دلراسة الاس تقصائية لتنظر فهيا وتقدمي نتاجئ ا )ج(
الإجراءات  وتتدذ دليل الويبو بشأأن املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناعية )دليل الويبو(من  7 يف اجلزء
ذا لز  الأمرذاالأخرى   .ت الصةل، اإ

 (.CWS/4BIS/16من الوثيقة  93و 92)انظر الفقرتني 

براز أأي مشالكاملعايري جلنة طلبت كام  .2 د، يف اخلطاب املرفق ابلس تبيان، عىل أأمهية اإ يف تنفيذ  تمن الأمانة أأن تُشد ِّ
 (.CWS/4BIS/16من الوثيقة  23)انظر الفقرة ت معايري الويبو وأأس باب تكل املشالك

 C.CWS 74الأمانة التعممي  أأرسلت، املعايري جلنةاليت اختذهتا  لقراراتهذه امتابعة عىل سبيل و  .3
، من خالل حيامث اكن ذكل مناس با  ، املعايري جلنةأأعضاء اخلاصة ب الصناعيةاإىل ماكتب امللكية  2016 أأغسطس 11 بتارخي
غية ابس تددا  معايري الويبو، ب املتعلقة ات لتبادل املامرسصة وييك لتوفري من أأنشأأت صفحةادلامئة يف جنيف، و الأعضاء بعثات 
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ىل املعايري جلنة دعوة أأعضاء  ادلول  الأمانةُ  حث تاإىل ذكل،  ضافة  اإ . و املذكورةصفحة الوييك تقدمي ردمه عىل الاس تبيان عرب اإ
لمجموعات تذكري غري رمسي لقنوات مبا يف ذكل ش ىت ال من خالل وذكل  دلراسة الاس تقصائيةاعىل الإجابة عن الأعضاء 
قدت يف يف امجلعية العامة اليت عُ املعايري جلنة  بشأأن هاتقرير ل عرض الأمانة   خالل د ِّ رمسي قُ ، وتذكري  سبمتربالإقلميية يف

ردود يف جيع أأحناء العامل مبا يف ذكل بعض البدلان  تعذلكل، ُج  . ونتيجة  لتقدمي الردود، مع متديد املوعد الهنايئ 2016 أأكتوبر
 أأدانه(. 6النامية )انظر الفقرة 

بشأأن  للجنة املعايري "ادلراسة الاس تقصائيةاملعنونة وييك الصفحة  يف علنا  متاحة ادلراسة الاس تقصائية  هذه ردودو  .4
وميكن  ،https://www3.wipo.int/confluence/x/OADDBاملوجودة يف العنوان التايل: و اس تددا  معايري الويبو" 

حملة عامة عن حاةل التنفيذ يف وتوجد . ادلراسة الاس تقصائية حسب املعيار وحسب مكتب امللكية الصناعية نتاجئتصفح 
العنوان التايل:  يفويه متاحة معايري الويبو" تنفيذ  نظرة عامة عىل" املعنونة صفحةالشلك جدول يف 

https://www3.wipo.int/confluence/x/OALDB. 

ْب عن ادلراسة الاس تقصائية امللكية الصناعية ماكتبأأما  .5 ُ اليت مل ُُتِّ فهيي مة، قد  ، أأو ترغب يف تعديل املعلومات امل
ىل التصال ابملكتب ادلويل  وجودة ع الإرشادات املاواتب cws.surveys@wipo.int الربيد الإلكرتوين التايل: عربمدعوة اإ

 .https://www3.wipo.int/confluence/x/MALDBيف العنوان التايل: 

 ادلراسة الاس تقصائيةملخص نتاجئ 

 :الاس تقصائيةدلراسة التالية يف اشاركت ماكتب امللكية الصناعية الثالثون  .6
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شاركت يف ادلراسة اليت صناعية حاةل تنفيذ معايري الويبو يف ماكتب امللكية ال  التايلالرمس البياين وّض ِّ ويُ  .7
ىل  تأأشار املاكتب اليت أأجابت عن ادلراسة الاس تقصائية  منكثريا  ظ أأن الح  (. ويُ 1الاس تقصائية )انظر الشلك  أأهنا اإ

 يف املس تقبل. ،أأو أأجزاء مهنا ،معايري الويبونفيذ لت مس تعدة 

 1الشلك 

ىل العقبات الرئيس ية التالية اليت تعرتض تنفيذ معاوأ   .8  صناعيةيري الويبو يف ممارسات ماكتب امللكية ال شري يف الردود اإ
ىل و   أأس باب عد  تنفيذها.اإ

ل اس تعاملهابتكنولوجيات تتعلق معايري  )أأ(  ب ط 

ل اس تعاملهاهبا قد  التكنولوجيات املوىصاكنت  "1"  ST.7من )لمية ي املُصغ رات الف مثل ، ب ط 
ىل  (.ST.35)اخملتلط نسق ( وال ST.30)مغنط امل تسجيل ال رشيط و( ST.7/F اإ

نرش الإلكرتوين، مثل التوصيات املتعلقة ل لنرش الوريق ومل تعد تنطبق عىل امناس بة ل التوصيات اكنت و  "2"
 (.ST.21لأولوية )ا( وختفيض جحم واثئق ST.20الأسامء )فهارس ( و ST.19بفهارس واثئق الرباءات )

معايري الويبو الأحدث اليت صناعية بعض التوصيات، اس تدد  بعض ماكتب امللكية ال  صوفامي خي "3"
 ST.66املعيار من  بدل   ST.96املعيار و ، ST.34املعيار من  بدل   ST.13املعيار ، مثل نفسه املوضوعشمل ت 
 .ST.86املعيار و 

دارية )ب(  قيود اإ

ىل  "1" ( يف ST.68و ST.26) مؤخرا   ينالويبو املعمتد يار يمع نفيذ لت مزيد من الوقت اكنت توجد حاجة اإ
 .صناعيةممارسات ماكتب امللكية ال 
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عىل فمن معايري الويبو.  مادوى تنفيذ معيار بيان جل صناعيةكن دلى بعض ماكتب امللكية ال مل يو "2"
دارة سبيل املثال وطنية أأخرى ابملها  ذات الصةل، مثل نرش واثئق امللكية ، اكن الأمر كذكل حيامن اضطلعت اإ

 ة.أأو تسجيل العالمات التجاريصناعية ال 

ىل الأ ُمعلقا  اإىل حني ( ST.80 مثل املعياراكن تنفيذ بعض معايري الويبو )و  "3" ادلولية  ةنظمالانضام  اإ
 ، مثل اتفاق لهاي.صناعيةمحلاية امللكية ال  ذات الصةل

رضورية لتنفيذ بعض معايري الويبو، مثل حامية العالمات  أأحاكما  تتضمن الترشيعات الوطنية  تكن ملو "4"
دراج الأحاك  صناعية بعض ماكتب امللكية ال  تأأفادو  ؛(ST.68الصوتية ) يف ترشيعاهتا املناس بة أأهنا تنظر يف اإ
 الوطنية.

قلميية( القامئة ابلفعل )مل تت  و "5" ما من معايري ( توصيات معيار أأو جزئيا   لكيا  اتباعا  بع املامرسات الوطنية )الإ
 تغيري التكنولوجيا املس تددمة.تقاو  ، عىل وجه اخلصوص، الأخرىالأطراف الويبو. واكنت 

ىل تمنية ال حباجة هأأنصناعية أأفاد أأحد ماكتب امللكية ال و  "6" ذات  اكفية لالضطالع ببعض املها القدرات اإ
 مثل الفحص املوضوعي أأو النرش الرمسي. الصةل الوثيقة بتنفيذ معايري الويبو،

ىل  )ج(  التوعية واملساعدة التقنيةاحلاجة اإ

 معايري الويبو.من بوجود بعض  ل عمل هل أأنهصناعية مللكية ال أأحد ماكتب اأأفاد  "1"

مبادئ توجهيية بشأأن تنفيذ معايري الويبو يف اإىل حباجة  صناعيةبعض ماكتب امللكية ال اكنت و  "2"
ىل أأو  ،ممارساهتا  توضيحات معينة من املكتب ادلويل للويبو.اإ

ىل تلقي مساعدة تقنية  حباجة أأنه صناعيةمللكية ال أأحد ماكتب اأأفاد و  "3"  ،تنفيذ معايري معينة عىل تُعينهاإ
 .ST.96مثل املعيار 

أأعاله )انظر  8 اليت أأبلغت عن العقبات املذكورة يف الفقرةصناعية عدد ماكتب امللكية ال التايل  الرمس البياينوّض ِّ ويُ  .9
 (.2 الشلك

 2الشلك 
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 تابعةامل 

يف صناعية اليت شاركت جيع ماكتب امللكية ال أأفادت )أأ( أأعاله،  8الفقرة الفرعية  يفذكورة فامي يتعلق ابلصعوابت امل .10
ىل ST.7املعيار من بدءا  ادلراسة الاس تقصائية أأهنا ل تس تدد  معايري الويبو  . وذلكل، ST.30املعيار و  ST.7/F املعيار اإ

 عىل موقع الويبو الإلكرتوين. أأيضا   ةتاحات، امل احملفوظمن دليل الويبو ونقلها اإىل حذف هذه املعايري قرتح يُ 

ل اس تعاملهاقد التالية عدد كبري من اجمليبني أأن معايري الويبو  ربواعت .11 توجد يف الوقت نفسه ماكتب اكنت ، ولكن ب ط 
 عايري ابلاكمل:هذه املنفذ ملكية صناعية ت 

  ابلنرش الوريق: ذات الصةل معايري الويبوST.10/D، وST.12/C، وST.18، وST.19، وST.20، وST.21، 

  ل اس تعاملهامعايري الويبو املتعلقة ابلتكنولوجيات اليت و )لغة الرتمزي  ST.32و ،(احلروف)مجموعات  ST.31: ب ط 
 ،بات(ل أأرقا  الط دوين )ت ST.34و ،(صورة طبق الأصل) ST.33و ،((SGML) املعممة القياس ية

 عىل قرص مدمج(. الأصل صورة طبق) ST.40و ،اخملتلط( النسق) ST.35و

ذا اكن مدعوةاملعايري جلنة و  .12 ىل النظر فامي اإ يف دليل الويبو أأعاله  10يف الفقرة ذكورة معايري الويبو امل ينبغي أأن تظل اإ
ىلنق  تُ   أأ  ذا اكن  ، أأيْ احملفوظات ل اإ عايري هذه املذ نف ِّ اليت مل تُ صناعية تقو  ماكتب امللكية ال ل يزال من املس تحسن أأن ما اإ

 ها يف املس تقبل.بتنفيذ

طار  داخلانجة عن أأس باب ل ميكن معاجلهتا  فهيي )ب( أأعاله 8يف الفقرة الفرعية ذكورة الصعوابت املأأما  .13 معل اإ
 .املعايري جلنة

الرايم اإىل هجده بذل يواصل املكتب ادلويل وف )ج( أأعاله، س 8يف الفقرة الفرعية ذكورة الصعوابت امل صوفامي خي .14
مداد ماكتب امللكية الصناعي عىل طلب ماكتب امللكية  ، ل س امي بناء  تكوين الكفاءاتل  تنيملشورة واملساعدة التقني ة اباإ

لهيا يف ردود وسوف يتابع املعنية، صناعية ال   .ادلراسة الاس تقصائيةاملسائل املشار اإ

ىل أأن و  .15  اخلاصة الربجمية تنفيذ معايري الويبو قد حتقق يف بعض احلالت عن طريق حلول الويبومبا أأنه قد أ شري اإ
من  تلقائيا   ، ميكن تنفيذهاعىل سبيل املثال، ST.80و ST.60و ST.36و ST.9معايري الويبو فاإن  ،صناعيةاكتب امللكية ال مب

معايري الويبو من خالل نفيذ يواصل املكتب ادلويل دمع ت وف (. وسIPASخالل اس تددا  نظا  أأمتتة امللكية الصناعية )
 .الصناعيةاخلاصة مباكتب امللكية  الربجمية حلول الويبو

اكتب امللكية أأنه قد   تدريبا  مل ،عىل سبيل املثال ،مهناو  مبعايري الويبوذاكء الوعي لإ  وبذل املكتب ادلويل هجودا   .16
)انظر  عن معايري الويبو ا  ونرش كتيبالإلكرتوين، عايري الويبو يف موقع الويبو اخلاصة مب صفحاتالث ، وحد  صناعيةال 

web.pdf-brochure-http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/standards .)
ذاكء الوعي وس يواصل املكتب ادلويل هجوده  ىل اإ  مبعايري الويبو.الرامية اإ

من أأجل املعايري، وذكل  وثيقة توجهيية كجزء ل يتجزأأ منوعالوة عىل ذكل، تتضمن معايري الويبو احلديثة واجلديدة  .17
بل تيسري تنفيذ   .صناعيةمللكية ال اماكتب معايري الويبو من قِّ

http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/standards-brochure-web.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/standards-brochure-web.pdf
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 الاس تنتاجات

وحتديد  ،ةصناعيمللكية ال لتحقق من حاةل تنفيذ معايري الويبو يف ماكتب ايف ا ادلراسة الاس تقصائية مفيدة  اكنت  .18
وحتديد احتياجات ماكتب امللكية  ،وزايدة الوعي مبعايري الويبو هذه املشالكت، وأأس بابالويبو معايري تنفيذ  تمشالك

ىل و صناعية امللكية ال  ملعلوماتالتطوير املس تقبيل للتوحيد القيايس  اإىل صناعيةال   املساعدة التقنية يف هذا اجملال.اإ

صناعية عىل معايري الويبو ل تزال أأداة قوية لتبادل معلومات وواثئق امللكية ال س تقصائية أأن ادلراسة الاوّض وت .19
 .الصناعيةماكتب امللكية  بنيتنفيذ ال اختالفات يف وجود عىل الرمغ من الصعيد ادلويل، 

 ارساتو مطبقة يف ممايري الويبمعاليت توّض هل س امي املعلومات  ل – صناعيةوالردود املقدمة من ماكتب امللكية ال  .20
؛ صناعيةعىل حتليل واثئق امللكية ال صناعية مس تدديم معلومات امللكية ال  أأن تساعد ميكن –أأ  ل هذه املاكتب 

ىل ابلنس بة  املعلومات فهذه  املامرسات القامئة يف جمال معلومات عرفةمل قامي   الأخرى تشلك مصدرا  صناعية ماكتب امللكية ال اإ
 .وواثئق امللكية الصناعية

ن  .21 ىلعايري امل جلنةاإ  :مدعوة اإ

 ؛هذه الوثيقةضمون مب علام   الإحاطة )أأ(

يف يف نرش نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية  النظرو  )ب(
ليه يف  12.7اجلزء  من دليل الويبو، عىل النحو املشار اإ
 ؛يف ذكل والبت   ،)ج( أأعاله1الفقرة 

  قد ِّ اليت مل تُ صناعية ال ماكتب امللكية وحث   )ج(
ليه يف أأن تفعل ردودها عىل  ذكل، عىل النحو املشار اإ

 ،أأعاله 5 الفقرة

ىل  ST.7من  بدءا  معايري الويبو نقل يف  النظرو  )د( اإ
ST.7/F وST.30  ىل احملفوظات، عىل من دليل الويبو اإ

ليه يف الفقرة   ؛والبت  يف ذكل ،أأعاله 9النحو املشار اإ

ذكورة معايري الويبو املخبصوص  اتتقدمي توجهيو  )ه(
 ،أأعاله 11و 10يف الفقرتني 

متابعة احلالت  املكتب ادلويل الالامتس منو )و(
لهيا يف الفقرة  اليت )ج( أأعاله واحلالت الأخرى  8املشار اإ

ذاكء حت و  يف املس تقبلد تُطرح ق ىل اإ الوعي واملساعدة تاج اإ
النتيجة  دراجاإ تقدمي املساعدة حسب الاقتضاء، و التقنية، و 

يف "تقرير املكتب ادلويل عن تقدمي املشورة واملساعدة 
التقنيتني من أأجل تكوين كفاءات ماكتب امللكية الصناعية" 

ىل   .جلنة املعايريامُلقد   اإ

 ]هناية الوثيقة[
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