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األصل:
باإلنكليية
سبتمي 2022
التاري خ19 :
ر

اللجنة المعنية بمعايي الويبو
ر
العاشة
الدورة
نوفمي 2022
جنيف ،من  21إىل 25
ر

ت حليل نتائج الدراسة االستقصائية بشأن ممارسات المكاتب فيما يتعلق بالتحول الرقم
وثيقة من إعداد المكتب الدول

معلومات أساسية

ً
المعايي) ،ف دورتها التاسعة لعام  ،2021علما بالتقدم الذي أحرزته فرقة العمل
بمعايي الويبو (لجنة
 . 1أحاطت اللجنة المعنية
ر
ر
المعايي عىل دراسة استقصائية ر
.
اقيحتها فرقة العمل لجمع
لجنة
ووافقت
62
رقم
المهمة
ف
الرقم
المعنية بالتحول
ر
ر
ر
.
المعلومات من مكاتب الملكية الفكرية بشأن ممارساتها الرقمية المتعلقة بتلق البيانات ومعالجتها ونشها (انظر(ي)
الفقرات من  89إل  95من الوثيقة . )CWS/9/25

نتائج الدراسة االستقصائية
 . 2ف مارس  ،2022أصدرت األمانة التعميم  C.CWS 155الذي يدعو مكاتب الملكية الفكرية إل المشاركة ف الدراسة
ً
ً
االستقصائية بشأن التحول الرقم  .ووردت ردود من  41مكتبا للملكية الف كرية تغط  40دولة عضوا ومنطقة  .ويعزى الفرق
ً
ّ
بدءا من هذه الدراسة االستقصائية ،بدأت األمانة ف تسجيل ر
ونش البيانات المقدمة
ربي األرقام إل اتباع ممارسة جديدة  .ف
ً
من كل مكتب ل لملكية الفكرية عىل حدة ،عوضا عن الممارسة القديمة ال رت كانت تستلزم جمع البيانات المقدمة من مكاتب
مختلفي 1ف الجزائر،
مكتبي
متعددة للمكية الفكرية ف دولة عضو واحدة  .ووردت ردود عىل هذه الدراسة االستقصائية من
ر
ر
وبالتال فإن عدد مكاتب الملكية الفكرية المجيبة أعىل من عدد الدول األعضاء باإلضافة إل مكاتب الملكية الفكرية
اإلقليمية  .ومن المقرر ر
نش نتائج الدراسة االستقصائية ف الجزء  7من دليل الويبو ف خريف عام  ،2022عندما تتم ترجمة
جميع الردود وتنسيقها .

تحليل الدراسة االستقصائية

ً
ً
كتبا إقليمي ًا للملكية الفكرية :أفغانستان؛ ر
اليازيل؛ كندا؛
 . 3وردت ردود من  40دولة عضوا وم
أسياليا؛ أذربيجان؛ البحرين؛ ر
الصي؛ كرواتيا؛ هنغاريا؛ أيرلندا؛ إرسائيل؛ إيطاليا؛
الصي؛ الدانمرك؛ الجزائر؛ إستونيا؛ إسبانيا؛ فنلندا؛ هونغ كونغ،
شيىل؛
ر
ر
الفلبي؛ االتحاد الروس؛ المملكة
األردن؛ اليابان؛ كينيا؛ جمهورية كوريا؛ ليتوانيا؛ جمهورية مولدوفا؛ المكسيك؛ نيوزيلندا؛
ر

ّ
قدمان للبيانات هما "المعهد الوطت الجزائري للملكية الصناعية" و"الديوان الوطت الجزائري لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة".
 1مكتبا الملكية الفكرية الم
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العربية السعودية؛ السويد؛ سلوفاكيا؛ سان مارينو؛ تشاد؛ أوكرانيا؛ الواليات المتحدة األمريكية؛ أوروغواي؛ مكتب بنيلوكس
للياءات (. )EPO
األوروب للملكية الفكرية ))EUIPO؛ والمكتب
للملكية الفكرية ))BOIP؛ مكتب االتحاد
األوروب ر
ر
ر
ّ
وقد م المكتب الدول إل فرقة العمل المعنية بالتحول الرقم ردود مكاتب الملكية الفكرية ر
ومشوع تحليل لنتائج الدراسة
.4
ُ
ّ
االستقصائية لتنظر فيها وتعلق عليها  .وبالتشاور مع ر
المشف عىل فرقة العمل ،أعد التحليل التال .
ً
ً
مجيبا) إل أن  PDFهو نسق الملفات األ ر
كي استخداما
المجيبي (31
 . 5وفيما يىل بعض النقاط البارزة ف النتائج  .أشار معظم
ر
ً
ً
مجيبا) ونسق  Microsoft Word DOCXف صيغة حرة ( 19مجيبا)  .وأشار ر
أكي من نصف
يليه استخدام الورق (30
ّ
ً
ّ
المجيبي ( 24مجيبا) إل أنهم يوفرون عمليات التحقق األولية القائمة عىل المحتوى لمقد م الطلبات قبل تقديمها لتقليل
ر
عدد حاالت عدم االمتثال لإلجراءات الشكلية .
 . 6وف سؤال ذي صلة ،أجابت األغلبية الساحقة بنعم ( 38إجابة) بشأن المكاتب ر
تطهي إلزالة البيانات الوصفية
الت توفر أداة
ر
ً
ّ
غي المرغوب فيها من الوثائق قبل تقديمها  .باإلضافة إل ذلك ،قدم عدد ال بأس به من المكاتب ( 29مكتبا) تعقيبات خالل
ر
ّ
ّ
توضح بالتفصيل المشاكل المحتملة ف الطلب المقدم ،نتيجة لعمليات التحقق ر
الت يجري ها المكتب .
عملية تقديم الطلب
ً
ً
ّ
تعتي نسخة الطلب ذات
كبي من المكاتب ( 31مكتبا) أن وثائق
الطلبات المقد مة أصال ر
 . 7وليس من المستغرب أن يذكر عدد ً ر
ً
ً
ّ
ّ
الحجية  .وتحتفظ بعض المكاتب أيضا بنسق الصور المقدم أصال ( 12مكتبا)  .باإلضافة إل ذلك ،أشارت معظم المكاتب إل
ً
ً
أنها ستعرض النسق المقدم أصال ( 27مكتبا) لفحص الطلبات وإدارتها .
 . 8وأشار ر
المشف عىل فرقة العمل إل أن هذه المعلومات المتعلقة بالوثائق والصور المقدمة ه نقطة رئيسية ينبغ أن تنظر
ّ
فيها فرقة العمل عند التخطيط لعمل المستقبل .
وتعتي المكاتب ومقد مو الطلبات عىل السواء أن تقديم الطلب األصىل هو
ر
ً
ّ
الحجية ل لطلب ،مما يعت أنه من الضوري ّأن تحتفظ المكاتب دائما باإليداع األصىل ف صيغته األصلية ،إل
النسخة ذات
جانب أي تحويالت مط لوبة لمعالجة البيانات من أجل تدفق العمل الداخىل .
ً
ً
 . 9وبالنسبة إل ر
مجيبي إل أنهم سيستخدمون نسق الوثائق المقدمة أصال ( 20إجابة) أو نسقا قام
النش ،أشار معظم ال
ر
ّ
ر
المكتب بتحويله ( 20إجابة)  .وتجدر اإلشارة إل أن هذا السؤال يتيح إجابات متعددة ،لذلك قد تحدد المكاتب أكي من خيار
واحد  .وأشارت عدة مكاتب ( 10مكاتب) إل أنها ر
تعيم وقف المنشورات الورقية ف السنوات الخمس المقبلة .

إجراءات أخرى
 . 10بعد استعراض نتائج هذه الدراسة االستقصائية ،يوص ر
المشف عىل فرقة العمل بوضع خطة لفرقة العمل من أجل العمل
ر
ر
المجالي هما األ كي قابلية
الياءات :التلق واإلرسال  .واألرجح أن هذين
عىل تحقيق التوحيد ف
ر
مجالي لعملية تقديم طلبات ر
ر
ً
ّ
ر
للتطبيق من حيث القواسم المشيكة ربي المكاتب ومن شأنهما أن يساعدا مقدم الطلب أيضا .
تلق الطلبات  -تتطلب معظم المكاتب معلومات مماثلة بشأن ر
 . 11ر
تلق الطلبات ،تتعلق باأل ساسيات مثل البيانات الضخمة
والمطالبات وملخص المواصفات والرسومات  .وينبغ لفرقة العمل أن تستكشف تحويل  DocXإل  XMLكخيار يتاح
للمكاتب .
 . 12اإلرسال  -تقدم معظم المكاتب منشورات ( اإلرسال) ف نسق واحد أو ر
أكي .ويمكن لفرقة العمل أن تعمل عىل تشجيع جميع
المكاتب عىل تقديم منشوراتها ف نسق ر
مشيك للمعيار  ST.96إل جانب األنساق األخرى القائمة  .ومن شأن ذلك أن يساعد
ّ
ر
بالياءات عىل اتباع نسق مشيك واحد عىل األقل يمكنهم االعتماد عليه ف استخدامهم
مستخدم المعلومات المتعلقة ر
للبيانات .
المعايي عىل محتوى تحليل الد راسة االستقصائية أعاله ،فسوف ر
ينش مع نتائج الدراسة االستقصائية ف
 . 13وإذا وافقت لجنة
ر
الجزء  7من دليل الويبو.

ّ
مدعوة إل ما يىل:
المعايي
 . 14إن لجنة
ر
ً
(أ) اإلحاطة علما بمضمون هذه الوثيقة؛
(ب) النظر ف محتويات تحليل الدراسة االستقصائية
الواردة ف الفقرات من  3إل  9أعاله والموافقة
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عليها ،لغرض رنشها مع نتائج الدراسة
االستقصائية ف دليل الويبو؛
(ج ) النظر ف بنود عمل فرقة العمل ّ
المبينة ف
الفقرات من  10إل  12أعاله والموافقة عليها .
[نهاية الوثيقة]

