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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019مایو  14 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السابعة الدورة
 2019یولیو  5ٕاىل  1جنیف، من 

 الفكرية ألدوات تعريف املودعنياستخدام مكاتب امللكية نتائج الدراسة االستقصائية بشأن 

 املكتب ا�ويل من ٕا�دادوثیقة 

 مقدمة

�ىل اس�تبيان �شأٔن اس�ت�دام  2018) يف دورهتا السادسة يف �ام جلنة املعایريعایري الویبو (املعنیة مبلجنة ال وافقت  .1
تب امللكية الفكریة للمشاركة أ�مانة ٕاصدار تعممي یدعو ماك منطلبت وقد . ماكتب امللكية الفكریة ٔ�دوات تعریف املود�ني

 .)CWS/6/34من الوثیقة  170و 169. (انظر الفقرتني ا�راسة �س�تقصائیة �شأٔن أٔدوات التعریفيف 

 عهنا ممثلني ٔأن تعني ماكتب امللكية الفكریةتطلب فيه  C.CWS.110التعممي   2018يف نومفرب  ٔأصدرت أ�مانةو  .2
 ا�راسة �س�تقصائیة. للمشاركة يف 

 نتاجئ ا�راسة �س�تقصائیة

ا�ي وافقت �لیه �س�ت�دام �س�تبيان  2019ٕاىل مارس  2018من د�سمرب  أ�جریت هذه ا�راسة �س�تقصائیة .3
قدم ثالثة وعرشون مكتًبا ردوًدا و . ا�راسة �س�تقصائیةطلب رابط ب�سعة وثالثون مكتًبا  التعممي ورد �ىل. جلنة املعایري

 تاحوتُ . جلنة املعایريقام املكتب ا�ويل للویبو بت�لیل الردود ؤأ�د التقر�ر التايل لتنظر فيه و . قصائیةا�راسة �س�تهذه �ىل 
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الرابط التايل:  الردود الفردیة وامجلاعیة حرفيًا �ىل
]related1.zip-https://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/ar/cws_7/cws_7_8.[   

تضمن ٔأس�ئ� حول وی . املود�نئأسامء اس�ت�دام ماكتب امللكية الفكریة ٔ�دوات تعریف  �شأٔن تناول �س�تبيان قضا�و  .4
املس�تقبلیة  ططاخل، و ختصیص ماكتب امللكية الفكریة ٔ�دوات التعریف، و�یفية ٔ�دوات التعریف امللموسةاملزا� والعیوب 

 .ٔأدوات التعریفاس�ت�دام من ٔأ�ل  لت� املاكتب

 :ا�راسة �س�تقصائیةالتالیة يف  23شار�ت املاكتب و  .5

 ٔأسرتالیا

 كندا

 سو�رسا

 الصني

 �ولومبیا

 �وس�تار�اك

 مجهوریة التش�یك

 ٔأملانیا

 مجهوریة ا�ومنیاكن

 س�تونیاإ 

 ٕاس�بانیا

 اململكة املت�دة

 �رواتیا

 ٕایطالیا

 الیا�ن

 مجهوریة �ور�

 مجهوریة مو�وفا

 نیوزیلندا
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 �حتاد الرويس

 السوید

 سلوفا�یا

 ٔأو�رانیا

 الوال�ت املت�دة �مر�كية

أ�صلیة  الردودصیا�ة بعض التعلیقات من  التقر�ر اعید يف هذوقد أ�  .�س�تبيان الردود �ىلویعرض التقر�ر ملخص  .6
یتكون و  مقصودا. فهو ليسؤأي ابتعاد عن معىن التعلیق أ�صيل  �ختصار والتوضیح و��ساق.الرتمجة ؤ�غراض 

 يان من ثالثة ٔأجزاء و�رد ٔأد�ه ملخص �لك جزء.�س�تب 

ٔأدوات  ملاكتب اليت �س�ت�دم� یتعلقف�  ٔألف�ىل أ�س�ئ� الواردة يف اجلزء  من املاكتب املس�تجَوبة امكتب 20 وردّ  .7
�ىل أ�س�ئ� الوال�ت املت�دة) و مجهوریة ا�ومنیاكن و  �وس�تار�اكو   كندأأربعة ماكتب ( توردّ . اس�ت�دا�اتعزتم ٔأو  التعریف

 مكتب وا�د �ىل أ�س�ئ� يف � اجلزٔأ�ن. وردّ  .�س�ت�دم ٔأدوات التعریفال ملاكتب اليت ف� یتعلق � ءالواردة يف اجلزء �

 ٔأدوات التعریف –اجلزء ٔألف 

دوات التعریف ٔأو �ٔ  ماكتب امللكية الفكریة�ىل ٔأس�ئ� حول اس�ت�دام  ا�راسة �س�تقصائیةحيتوي اجلزء أ�ول من  .8
 يه: ٔ�دوات التعریفاملزا� الرئيس�یة  ٔأنى �ر تبني الردود ٔأن معظم املاكتب و .  اس�ت�دا�ا �زتا�اا

 ؛يف املائة) 95( إالدارة الفعا� ملعلومات املودع -
 .يف املائة) 85( وا�د وقت يف املعنیة الس�الت مجیع يف املودع معلومات تغیري سهو�و  -

 من طائفة تبني. ومع ذ�، ٔأخرى اردود الفكریة اليت ٔأجرت ا�راسة �س�تقصائیةواختار ما یقل عن ثلث ماكتب امللكية 
ٔأدوات الس�ت�دام  �رى ٔأنه من احملمتل ٔأن �كونمعوًما  ماكتب امللكية الفكریة، ٔأن الس�تة لردا، مبا يف ذ� خيارات الردود

  امللموسة. العدید من املزا�  تعریف املود�ني

ماكتب امللكية  ردود اكنت، معلومات الرباءات وومس�ت�دم دعوناليت سيس�تفيد مهنا املو  امللموسة�لنس�بة للمزا� و .9
 :ما یيلها أٔمه  ، حيث اكنتنو�ًا الفكریة ٔأكرث

 يف املائة) 79( جتمیع صیغ متعددة المس املودع يف امس مو�د من ٔأ�ل تاليف اللبس النامج عن �دم ��ساق -
 يف املائة)  68ا (ٕاحصاءات دقيقة عن مودعي الرباءات ومالكهي -
 يف املائة)  63نفس املعلومات (ملود�ني) ا(ٕاد�ال  لتكرار �دم احلا�ة -

ٔأربعة ٕا��ة ، مع اليت سيس�تفيد مهنا املود�ني�ىل املزا� املدر�ة أ�خرى  ماكتب امللكية الفكریةوافق ما بني ربع وثلث و 
 ٕاضافية. رد خيارات
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اليت  املود�ني تعریفٔأدوات هنا تنرش ٔأو تنوي �رش أٔ  �س�تبياناليت ردت �ىل  فقط ثلث املاكتب ورصح .10
تتيح ٔأدوات التعریف للجمهور ٔأو ٔأن �دًدا �بًريا من املاكتب  یعين هذا �ىل الرمغ من ٔأنو اس�ت�دا�ا.  تعزنم�س�ت�د�ا ٔأو 

. وقد �شري ذ� اخلاصة هباال تنوي ٔأن تنرش ٔأدوات التعریف  املاكتبٔأن ثليث  �ىل ٔأیًضاه یدل ، فٕانيف املس�تقبل س�تتيحها
ببساطة  ذ� �شري ، قدبدًال من ذ�و . ٔأدوات التعریفاس�ت�دام  �شأٔنصعو�ت يف التعاون بني املاكتب اح�ل وجود ٕاىل 

، يف )مثل جواز السفر ٔأو ٔأرقام املعرف الرضیيبللنرش ( ال تصلحاليت �س�ت�د�ا هذه املاكتب �الًیا  ٔأدوات التعریفٕاىل ٔأن 
ٔأن ٕاىل ذ� . ٔأو قد �شري �ىل اعتبار ٔأهنا معدة لتتاح للجمهور ٔأدوات التعریف مفتو�ا�رش ٔأنواع ٔأخرى من  �كونقد �ني 

بعض  ؤأدرجتيف املس�تقبل.  املُخطط اس�ت�دا�ا ٔأدوات التعریفبعد ما ٕاذا اكنت س�تنرش مل تقرر  ماكتب امللكية الفكریة 
ٔأدوات ٕاىل ٔأن  ماكتب ٔأخرى ت، بي� ٔأشار �دم النرش دافع وراءكت العامة الحئة �حتاد أ�ورويب محلایة البیا�املاكتب 
قيد  ٔأدوات التعریف، ال ميزي السؤال بني ولٔ�سف. مكتب امللكية الفكریةفقط لٔ�غراض ا�ا�لیة يف  خمصصة التعریف

 حتدید ٔأس�باب ٕاجحام بعض املاكتب عن النرش. من �مة صعبا ی، مما�ااس�ت�د طا�ط وت� �س�ت�دام 

يف اجلریدة الرمسیة ٔأو البوا�ت ستُتاح هذه أ�دوات ، ٔأدوات التعریف�رش  تعزتملماكتب اليت تنرش ٔأو ل و�لنس�بة .11
 .إاللكرتوين إالیداعإاللكرتونیة ٔأو ٔأنظمة 

مع  تتبادلهايف البیا�ت اليت  دوات التعریفأٔ ) ٕالدراج يف املائة 63( ماكتب امللكية الفكریة ثليث ما یقارب یعزتموال  .12
ٔأدوات  س�تتبادل حول ما ٕاذا اكنت من املاكتب يف املائة) 20�س�بة ٕاضافية ( یت�لل الشكيف �ني املاكتب أ�خرى. 

يف ا ٕالدرا� ختططٔأو من املاكتب يه اليت ٔأدرجت ٔأدوات التعریف فقط  يف املائة 16 لتبقى، التعریف مع املاكتب أ�خرى
. ٔأدوات التعریفاملاكتب للتعاون يف اس�ت�دام  ٔأمامصعو�ت  خيلق هذا أ�مر، قد و�ىل غرار ما ذ�رتبادل البیا�ت. معلیة 

 يف املس�تقبل.ٔأدوات التعریف للنظر يف تبادل  هاماس�تعداد عنمكتبان �ىل أ�قل يف التعلیقات  �رب، ومع ذ�

 اليت خصصهتاالس�ت�دام الرموز  ختططٔأو  �س�ت�دم إاىل ٔأهنكریة ماكتب امللكية الفمن  يف املائة 60ٔأشار حوايل و  .13
دولیة مثل الویبو. اليت خصصهتا ٕادارة فقط الس�ت�دام الرموز مهنا  يف املائة 20، بي� خيطط ٔ�دوات تعریفوطنیة  ٕادارة

جسالت ٕاىل  اتعلیقاهتيف  تٔأشار ما �البا ، "هنج ٔأخرى" وضعت �المة �ىل خيار يف املائة من املاكتب اليت 40من بني و 
 .ٔأدوات التعریف يف تعمتدهام مكصدر�ن ا�و� ٔأو مصاحل التعریف

فقط.  مودع ٔأداة تعریف فریدة وا�دةمجمو�ة متنو�ة من ا�آلیات لضامن ٔأن �كون �لك  ٔأهنا �س�ت�دماملاكتب  وذ�رت .14
ٔأو اس�ت�دام ٔأرقام  ،نمس والعنواطابقة �تم  احلكوميةالشخصیة  التعریف: اس�ت�دام بطاقات ٔأدوات التعریف ت�و�شمل 

یتحققون ٔأیًضا ٕاىل ٔأهنم ال  املاكتب املس�تجَوبةٔأشار العدید من و ٔأو اس�ت�دام املعرفات الرضیبية.  ،الرخصةٔأو  ة�سجیل الرشك
 .رشكة وا�دةلشخص وا�د ٔأو  ا�صصةتعددة امل  التعریف من ٔأدوات

ٔأدوات  لتخصیص �ىل املس�توى الوطين من املود�ني امللكية الفكریةماكتب املعلومات اليت تطلهبا نوع ف� یتعلق ب و  .15
يف  26، والرمق الرضیيب ()يف املائة 42، اكنت الردود ا�ٔكرث ش�یو�ًا يه: التسجیل يف جسل الكيا�ت القانونیة (التعریف

بعض املاكتب ٔأیًضا �دًدا من ٔأنواع �س�ت�دم و ). يف املائة 10، ورمق جواز السفر ( )يف املائة 21الربید إاللكرتوين (و ، )املائة
 للمود�ني�لنس�بة و، مثل أ�سامء والعناو�ن ؤأرقام التعریف الشخصیة. التعریف لتخصیص ٔأدواتاملعلومات أ�خرى 

 ).يف املائة 13، �س�تثناء جسل الكيا�ت القانونیة (بنفس الوترية ت�، �س�ت�دم املاكتب مصادر املعلومات �انبا�ٔ 
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 للمشلك املتعلق فيه املرغوباحلل  يه ةیمل �ا تعریف ٔأداة وضع ٔأن ماكتب امللكية الفكریةمن  ائةيف امل 63 ورٔأى .16
رب اهذا یعين ٔأن ما یقف ، . ومع ذ�ٔأهنا �ري واثقة من أ�مرخرى ا�ٔ  يف املائة من املاكتب 5 �ربت يف �ني، املودعمس �

، ٔأشارت من بني التعلیقات املقدمةو فيه.  مرغو� ا�املیة ٔأمر  �رون يف وضع ٔأداة تعریف) ال يف املائة 32ثلث املاكتب (
و�دد املاكتب اليت احملمتل وضعها عاملیة التعریف ال ٔأداة من �یفية اس�ت�دام  واثقةماكتب امللكية الفكریة ٕاىل ٔأهنا �ري 

 ت، اقرتحعاملیةالتعریف ال ٔأداة  تنفيذف� یتعلق �كيفية و  .�املیةٔأداة تعریف وضع دمع �شأٔن ، مما حيد من معلوماهتا اس�تعمتده
ٔأن  مكتباناقرتح و �لفعل.  اليت �س�ت�د�االوطنیة  ٔأدوات التعریفٕاىل  من إالشارةملاكتب وضع خمطط ميكن ابعض املاكتب 

دوات أٔ  وٕاذا ما ُاعمتدتمدرید.  نظام طلبات معاهدة الرباءات ٔأوب  وتد�رها ف� یتعلقعاملیة ال ٔأدوات التعریفالویبو  تضع
أٔشارت ثالثة ماكتب ٕاىل و . والوطنیة � ٔأدايت التعریف العاملیة س�ت�دمت س  امكتًبا ٕاىل ٔأهن 11ٔأشار فقد ، تعریف العاملیةال 

ٔأشارت ٔأربعة ماكتب و  .التعریف العاملیةٔأدوات الوطنیة ٕاىل اس�ت�دام  ٔأدوات التعریفٔأهنا س�تنتقل �ىل أ�رحج من اس�ت�دام 
 العاملیة. ٔأدوات التعریفعن  يف الوقت احلايل لشح املعلومات املتا�ة نظرا ا�ي ستت�ذها�هنج اس�تطاعهتا حتدید  �دمٕاىل 

 �دم اس�ت�دام ٔأداة تعریف –اجلزء �ء 

لك �مرات  5 فقط 9و 8أ�جيب �ىل السؤالني ، حيث ا�راسة �س�تقصائیةهذا اجلزء من  يف الردود متدنیةاكنت  .17
، ٔأدوات التعریفشً� من ٔأشاكل  ا�راسة �س�تقصائیةملاكتب املشاركة يف معظم ا اح�لیة اس�ت�دامیعكس هذا و مهنام. 

طرح سؤال  لعدم من هذا أ�مر ، من الصعب التیقن متاًمايف القسم أ�ول. ومع ذ�املقدمة يف �دد الردود  مبنيكام هو 
 .ا�راسة �س�تقصائیةيف  هبذا الشأٔن رصحي

ٔأنظمة  هو �دم �اهزیةالسبب  ٕانثالثة ماكتب  قالت، ٔأدوات التعریف�لنس�بة للماكتب اليت ال تنوي اس�ت�دام و .18
 یطلبال  (الوال�ت املت�دة) ببساطة ٔأنه مكتب وا�دقال و . ٔأدوات تعریف املود�ني�كنولوجيا املعلومات اخلاصة هبا �مع 

 مكتب وا�د قال، یفٔأدوات التعر كهنج بدیل الس�ت�دام و دون مزید من التوضیح.  املود�ني تقدمي ٔأدوات التعریفمن 
اليت ا البیا�ت من ٔأ�ل معاجلة یدو� وتصحیحها ٕاىل مراجعهتا �ٕالضافةمعلیات البحث عن البیا�ت  ٕانه �س�ت�دم) �رواتیا(

تقار�ر ٕاحصائیة للكشف  ٕانه �س�ت�دم) مجهوریة ا�ومنیاكنمكتب أٓخر ( قال، بي� الرباءةما� نفس  أ�د�لت مرتني �شأٔن
 عن املش�ت و�لها.

اليت  العدید من املش�ت عن املاكتب �ربت، ٔأدوات التعریف�س�ت�دام علق تت ٔأو تعقيدات قانونیة  وكعوائق .19
، وجيب ٔأن تقبل وعنوانه فقط املودعامس یًا قانون ) وكندا الوال�ت املت�دة �مر�كيةبعض املاكتب (وتطلب . توا�ها

قرتحت . واُ أٓخر حممتل كتعقيدتعامل مع البیا�ت الشخصیة تعلقة �ل مل ااخلصوصیة  وأ�شري ٕاىل قوا�د. املعلومات اليت �زود لها
 أ��انب. ٔأدوات تعریفحلصول �ىل �حصی�ة ومعلومات  تقدمي املس�ت�دمنيضامن ب تتعلقتعقيدات ٔأخرى 

 �ود التوحيد –اجلزء جمي 

�ىل  رد 20حوايل  ا، حيث بلغ متوسطهایةمرتفعة للغ ا�راسة �س�تقصائیةهذا اجلزء من الردود �ىل معدالت اكنت  .20
 .لك سؤال

يف  75ٕالجراء مزید من التحقيق، ٔأشارت ثالثة ٔأر�ع ( اليت س�تعمتدها ماكتب امللكية الفكریة �خلیاراتف� یتعلق  .21
الوال�ت املت�دة) ٔأولویة و  �رواتیاكتبني فقط (مل  يف �ني مثلت، ٔأولویة �الیة لها ميثل ٔأدوات التعریف) ٕاىل ٔأن اس�ت�دام املائة
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 حيظومل . ٔأدوات التعریفاس�ت�دام  �شأٔنحتقيق ٕاجراء  �شلك �بري فكرة ماكتب امللكية الفكریةهذا یدل �ىل دمع و . متدنیة
 ٔ�سامء تقييس�یة املود�ني اس�ت�دامرب نصف املاكتب ٔأن ااعترب ما یقو . ب املس�تجَوبةتاملاكبدمع ٔأكرث من نصف خيار أٓخر 

حظي اس�ت�دام و . متدنیةذات ٔأولویة  ٔأولئك العنرص�ن، يف �ني اعترب النصف ا�ٓخر ویة متوسطة ٔأو �الیةٔأول مو�دةٔأو 
ذات ٔأي مهنا  ومل تعتربهأأولویة متوسطة فقط ذات س�بعة ماكتب  اعتربهتا، حيث بأٔدىن دمعقواميس ٔأسامء ٔأحصاب الرباءات 

 ٔأولویة �الیة.

ا�ٔكرث  الرد ، اكنالتابعة للجنة املعایري ٔأن حتققها فرقة العمل املعنیة بتوحيد أ�سامء املكتباليت یود ف� یتعلق �لنتاجئ و  .22
 يف املائة 45ٔأو توحيد أ�سامء ( ٔأدوات التعریف�شأٔن اس�ت�دام  ود�نياملمجمو�ة من التوصیات للماكتب ٔأو تقدمي ش�یو�ًا يه 

 يف املائة 45( القانوين وتعریفهمٔ�ش�اص تضم ایا�ت مو�دة دة ب ٕا�شاء قا� هو واكن اخلیار ا�ٓخر ا�ي ُاقرتحمن الردود). 
ٔأن فهيا  یلزماليت  احلاالت�قرتا�ات أ�خرى حتدید  ومشلتالعاملیة.  ٔأدوات التعریفختز�ن غراض �ٔ  �الباً ، من الردود)

 املود�نياملعلومات مثل عناو�ن  ٕا��ة، وتوضیح �یفية )أ�مر�كية (الوال�ت املت�دة ٔأدوات تعریف یتوفر املودعون �ىل
 ).ٔأو�رانیالتوحيد أ�سامء ( �اسوبیة، وتبادل خوارزميات )السوید(

 مكتباً  17فضلت س�تة من ٔ�ي رد، حيث  مل تذهب أ��لبیة ، نبغي ٔأن �ركّز �لیه �ود التوحيدی وف� یتعلق مبا  .23
أٔدوات اخلاصة ب ةاخلارجيالبیا�ت  وقوا�د  كية الفكریةاكتب املل ملا�ا�لیة نظمة ا�ٔ ) الرتكزي �ىل لك من يف املائة 35(

، بي� فضلت ثالثة ار�اخلنظام ال ) الرتكزي فقط �ىل وٕایطالیا و�ولومبیا وكندا ٔأسرتالیافضلت ٔأربعة ماكتب (و  .التعریف
ٔأو�رانیا ٔأعربت ثالثة ماكتب (و  .ملاكتب امللكية الفكریة) الرتكزي �ىل أ�نظمة ا�ا�لیة والیا�ن ونیوزیالندا ٕاس�بانیاماكتب (

 وا�د من ماكتب امللكية الفكریة اقرتح و . توفرها �ىل ٔأي خيار) عن �دم أ�مر�كية الوال�ت املت�دةو مجهوریة ا�ومنیاكن و 
السابقون واملودعون  واملودعون(احمللیون وأ��انب  املود�نيمجمو�ات خمتلفة من ليت توا�ه امعاجلة املشلكة ) ٔأو�رانیا(
 .ماكتب امللكية الفكریةس�تقبلیون) وفقًا ٔ�ولو�ت امل 

 تعزتماليت �س�ت�د�ا املاكتب ٔأو  احلاسوبیةوارزميات اخل �شأٔن(ب):  اجلزء(ٔأ) و  اجلزء، 12السؤال وف� یتعلق � .24
 �رب، بي� �اسوبیةخوارزمية  معن اس�ت�دا� املاكتب املس�تجَوبةثلث  �ّرب ، ٔأسامء املود�ني لتقييس ٔأو توحيدس�ت�دا�ا ا

ولئك ا��ن �س�ت�دمون �ٔ  و�لنس�بة. واثقا من أ�مركن �، وثلث أٓخر مل �اسوبیةخوارزمية ٔأي الثلث عن �دم اس�ت�دام 
 املودعتأٔ�ید  من البیا�تالبیا�ت إالضافية ( �طالع �ىلبعد  بت�دید أ�سامء یدیو�اخلوارزميات: تقوم ٔأربعة ماكتب 

العناو�ن  بتقييس مكتب وا�دویقوم سامء؛ ا�ٔ  لت�دید البحث التقریيب ٕاهنام �س�ت�دمان انمكتب لوقا؛ )املتوصل ٕا�هيا للنتي�ة
ویقوم ؛ ، ٕاخل)و�المات الرتقمي الفاص�املسافة  �الس�تعاضة عن( تقييس أ�سامء تقنیة مكتب وا�د �س�ت�دمو  ؛الربیدیة
 .الح�ل تطابق أ�سامءقوا�د البیا�ت اخلارجية ب �لتحق من أ�سامء مقارنةوا�د مكتب 

 19من مكتبًا  13، قال البیا�ت تبادلة مجیع ا�ُهنج ا�تلفة من ٔأ�ل جلهود التوحيد مواءموحول ما ٕاذا اكن ینبغي  .25
 �ونمن  واثقة املاكتب املس�تجَوبة أ�خرىكن �مل وس�یكون مثالیا. أ�مر ) ٔأن هذا يف املائة 70(حوايل مكتب مس�تجوب 
لكثري من � یتسم) ٔأن توحيد أ�سامء كندا واململكة املت�دة ؤأو�رانیاالحظت ثالثة ماكتب (و. ادمفي هذا أ�مر س�یكون

 بدًال من ذ�. وتقامسها تطو�ر ٔأدوات التعریفالرتكزي �ىل  وینبغيالتبا�ن 

 ٕاّن جلنة املعایري مدعوة ٕاىل: .26

 (ٔأ) إال�اطة �لام مبحتو�ت هذه الوثیقة؛
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 ا�ويلاملكتب (ب) ؤأن تطلب ٕاىل 
ٕا�داد و�رش التقر�ر فضال عن الردود 

الفردیة وامجلاعیة �ىل املوقع  إاللكرتوين 
 .للویبو

 [هنایة الوثیقة]
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