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ية األصل:  ز  باإلنكلي 
 2022بر أكتو  4التاري    خ: 

 المعنية بمعايي  الويبواللجنة 

ةالدورة   العاشر
 2022 نوفمي   25إىل  21جنيف، من 

 تحليل نتائج الدراسة االستقصائية بشأن تواري    خ التقويم

 وثيقة من إعداد المكتب الدول  

 معلومات أساسية

  عام  .1
  دورتها التاسعة ف 

( ف    منقح لتحديث  2021وافقت اللجنة المعنية بمعايير الويبو )لجنة المعايير
عىل جدول زمن 

  الجزء 
ا  يتضمنو . دليل الويبو بشأن المعلومات والوثائق المتعلقة بالملكية الفكريةمن  7الدراسات االستقصائية ف 

ً
الجدول تحديث

  عام من تواري    خ التقويم بشأن  1.7 للجزء
 (. CWS/9/25من الوثيقة  114إل  109الفقرات )ي(  )انظر  2022المقرر إجراؤه ف 

  أغسطس و .2
  الدراسة  الذي يدعو مكاتب الملكية الفكرية C.CWS.162 ، أصدرت األمانة التعميم2022ف 

للمشاركة ف 
. ومن المتوقع نشر الردود 2022سبتمير  26مكتًبا للملكية الفكرية حنى  37وردت ردود من و التقويم.  تمثيل تواري    خبشأن االستقصائية 

  الجزء 
جمة2022من دليل الويبو بحلول نهاية عام  7عىل االستقصاء ف   . 1، مع مراعاة الوقت الالزم للتحضير واليى

 لدراسة االستقصائيةاتحليل 

: ه  دولة عضو  34وأجابت مكاتب من مكاتب اإلقليمية. الو اء عضاأل دول من المكتًبا للملكية الفكرية  37وردت ردود من  .3

الي ؛ كولومبيا؛ كرواتيا؛ كوبا؛ الدنمارك؛ إستونيا؛ فنلندا؛ فرنسا؛ هونغ كونغا أسيى ؛ الصير   ،؛ النمسا؛ البحرين؛ بوركينا فاسو؛ كندا؛ شيىل 
؛ هنغاريا؛ اليابان؛ كازاخستان وي    ج؛  ؛ليتوانيا  ؛؛ التفيا الصير  تغال؛ سلوفاكيا؛ سلوفينيا الالمكسيك؛ نيوزيالندا؛ الي  ؛ بولندا؛ الير  ؛فلبير 

: المنظمة ه   مكاتب إقليمية للملكية الفكرية ةأجابت ثالثو إسبانيا؛ السويد؛ أوكرانيا؛ المملكة المتحدة؛ الواليات المتحدة األمريكية. 

اءات ) اءات )EAPOاألوروبية اآلسيوية للير  (. EUIPOومكتب االتحاد األوروبر  للملكية الفكرية ) ؛(EPO(؛ المكتب األوروبر  للير

  المائة ألن معظم األسئلة تسمح بإجابات متعددة.  100النسب المئوية إل وال يصل مجموع فيما يىل  بعض أبرز النتائج. و  .4
ف 

  قد مكتب أن كل يبيرّ  وهذا 
ا مختلفة من الوثائق النى  ممارسات مختلفة لتمثيل التواري    خ. تنطوي عىل  ينشر أنواعً

ية( للتواري    خ الرقمية العام أوال البدء بترتيب أن بلغ عن وأ .5  جيبم 16ستخدم من قبل ي ،2022.09.27، مثل، )باإلنكلير 
ً
   43) ا

ف 
من قبل مكاتب الملكية  لالستخدام ST.2من االستقصاء، رغم كونه التنسيق المفضل الذي أوىص به معيار الويبو  1المائة( عىل السؤال 

                                                
 ocms.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=586531-http://www النتائج بدون ترجمة عىل:  لمحة منيمكن االطالع عىل  1

http://www-ocms.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=586531


CWS/10/18 
2 
 
 

  تناقض مع المعيار  68، من قبل 27.09.2022، ، مثلبلغ عن استخدام يوم أوال وأ. 1997الفكرية منذ عام 
 
  المائة من المجيبير  ف

 
ف

ST.2 . ا آخر أو ال يستخدمون تواري    خ رقمية بحتة. و
ً
 يستخدم المجيبون المتبقون تنسيق

 السؤال األول مضللة لعدة أسباب: اإلحصائيات المتعلقة بوتعتير  .6

  ممارسات مختلفةتنطوي عىل المختلفة قد وثائق أن البيان ، لت1ُسمح للمجيبير  باختيار إجابات متعددة عىل السؤال 
"ترتيب العديد من المجيبير  الذين اختاروا ف فيما يتعلق بالتواري    خ. 

ً
 ترتيب "اختار  ،"العام أوال

ً
 وا أيضا

ً
أفاد و . "اليوم أوال

  المائة( باستخدام  24تسعة مجيبير  فقط )
 
"ترتيب ف

ً
تيب تاري    خ وحيد   "العام أوال  للمعيار  ،كيى

ً
هؤالء و . ST.2امتثاال

   بتاكمالمجيبون هم 
 
؛ الدنمارك؛ هنغاريا؛ اليابان؛ ليتوانيا الملكية الفكرية ف تغال؛ السويد؛  ؛: الصير  وي    ج؛ الير

الي 
 . (EAPOاءات )المنظمة األوروبية اآلسيوية للير و 

  كأحد تنسيقات التترتيب لم يخيى مجيب واحد عىل األقل و "
ً
  التعليقات إل و "العام أوال

 
  يستخدمها، لكنه أشار ف

اري    خ النى
  الواقع يستخدم 

 
  بعض الظروف. ترتيب أنه ف

 
" ف

ً
 "العام أوال

  تي تنسيقات المحددةالمجيًبا باستخدام أحد  24، أفاد 6فيما يتعلق بالسؤال و ". ب ليى
ً
يشير هذا إل أن و "العام أوال

" ترتيب المجيبير  الثمانية، الذين اختاروا 
ً
  "العام أوال

 
"ختاروا ترتيب لم يو  6السؤال ف

ً
  ا "العام أوال

 
قد ، ربما 1لسؤال ف

 . 1أساءوا فهم السؤال 

   68اري    خ هو النقطة "." )و الفاصل األكير استخداًما بير  مكونات التوذكر أن  .7
 
ا بالمائة(، ف

ً
طة "المتبوع "، أو مسافة، أو -شر

  بعض التواري    خ المنشورة عىل األقل.  32أفاد  ،نفاصلة. ولك
  المائة من المجيبير  باستخدام فاصل مختلف ف 

 ف 

 عن و  .8
ً
  المائة من المجيبير  أن أصفار البد 80أفاد ما يزيد قليال

  التواري    خ الرقمية، مثل "درج ة تايف 
. 09دائًما ف  " لشهر سبتمير

  المائة من المجيبير  أنهم حذفوا أصفار البد 19، ذكر نكول
  بعض الظروف. وهذا يتعارض مع توصيات المعيار ايف 

، الذي ST.2ة ف 
 باستخدام رقمير  لليوم والشهر دائًما لتجنب االلتباس.  1997أوىص منذ عام 

  المائة( أنهم ال  51أفاد أكير من نصف المجيبير  بقليل )و  .9
  أي تواري    خ. أسماء األش يكتبون ف 

يستخدم المجيبون المتبقون و هر ف 
  بعض التواري    خ المنشورة عىل األقل. األ أسماء 

 و شهر كاملة أو مخترصة ف 
ً
ية )كألسماء األشهر ه  اإلن اللغات األكير استخداما    47لير 

ف 
  المائة(، والفرنسية ) 21المائة(، واإلسبانية )

  المائة(.  15ف 
 ف 

  و  .10
األكير شيوًعا )بغض النظر عن الفواصل( هو كان التنسيق ستخدمها المستجيبون،  يمن بير  تنسيقات التواري    خ النى

DD.MM.CCYY  م 27ستخدمه يالذي 
ً
  المائة( 73 )جيبا

 م 24ستخدمه يالذي  CCYY.MM.DD تنسيق ، يليهف 
ً
  المائة( 65 )جيبا

. ف 

 م 13ل من قب DD.MM.YYالتنسيقات الشائعة األخرى ه  و 
ً
  المائة 36) جيبا

 عام أي ال CCYY.(M)M.(D)Dوتنسيق  (،ف 
ً
مع  أوال

 م 12ة من قبل ايدأصفار البحذف 
ً
  المائة 32) جيبا

  D.(M)M.CCYY(D)(، وف 
ً
 10من قبل  ةايمع حذف أصفار البد أي اليوم أوال

  المائة(. كما  27جيبير  )م
   24مشاركير  ) 9ن قبل م D.MM.YY(D)تنسيق  ستخدميف 

 أو YY.MM.DD تنسيقو  المائة(ف 

YY.(M)M.(D)D  المائة 22مشاركير  ) 8من قبل  
 (. ف 

 جيبم 28اري    خ، أفاد و بالنسبة لتخزين التو  .11
ً
   75) ا

 اري    خ لوثائقو المائة( باستخدام حقول قاعدة البيانات لتخزين تنسيقات التف 
  المائة(  16ستة مجيبير  )م يستخدو . الملكية الفكرية

 ف 
ً
 زمنيختما

ً
  أو  ا

يستخدم أربعة و ثانية من نقطة ثابتة(، أجزاء ال)عدد الثواب 
  المائة(  11مجيبير  )

 ف 
ً
 مختلف طابعا

ً
حيالت فقط إل أن أنظمتهم قد تتأثر بجيبير  أشار أربعة مو عدد صحيح. أساس عىل  ا تاري    خ يى

  ختم ال
  ف 
 . 2079أو  2038أو  2036الزمن 

 ة إل: إن لجنة المعايير مدعّو  .12

 ؛ةلما بمحتوى هذه الوثيقاإلحاطة ع (أ)

  محتويات تحليل الدراسة  (ب)
النظر ف 
  الفقرات من حسبما ورد والموافقة عليها 

 3ف 
ها مع نتائج الدراسة  11إل  أعاله لنشر

  دليل الويبو. 
 االستقصائية ف 

 [نهاية الوثيقة]


