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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020أأكتوبر  30 التارخي:

 املعنية مبعايري الويبواللجنة 

 الثامنةالدورة 
 2020 ديسمرب 4اإىل  نومفرب 30جنيف، من 

 1اجلمهور إىل معلومات الرباءات، اجلزء نشر نتائج الدراسة االستقصائية بشأن نفاذ 
عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

 معلومات أأساس ية

، يف ادلراسة 2019نظرت اللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة املعايري(، يف دورهتا السابعة املنعقدة يف عام  .1

ىل معلومات الرباءات اليت قدمهتا فرقة ال ىل معلومات الرباءات. عمل املعنية الاس تقصائية بشأأن نفاذ امجلهور اإ بنفاذ امجلهور اإ

املس تقبلية فامي يتعلق اكتب امللكية الصناعية عن حمتواها، وممارساهتا، ووظائفها، وخططها وجيمع الاس تبيان معلومات من م

عدلت الردود: ونظمت فرقة العمل ادلراسة الاس تقصائية يف جزأأين من أأجل زايدة ممبعلومات الرباءات املتاحة للجمهور. 

وحيتوي اجلزء الأول عىل اس تبيان موجز مجلع املعلومات الأساس ية، يف حني حيتوي اجلزء الثاين عىل اس تبيان أأكرث تفصياًل. 

ىل اتفاق بشأأن اس تبيان اجلزء الثاين اذلي  ىل فرقة  أأعيدووافقت جلنة املعايري عىل اس تبيان اجلزء الأول، لكهنا مل تتوصل اإ اإ

ىل يه بشلك معّمق. ف  لتنظرالعمل  وطلبت جلنة املعايري من الأمانة العامة أأن تصدر تعماميً يدعو ماكتب امللكية الصناعية اإ

ىل  197من ادلراسة الاس تقصائية. )انظر الفقرات من  1املشاركة يف اجلزء   (.CWS/7/29من الوثيقة  201اإ

 نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية

ىل  C.CWS.133، التعممي رمق 2020أأصدرت الأمانة العامة، يف فرباير  .2 اذلي تدعو فيه ماكتب امللكية الصناعية اإ

ىل معلومات الرباءات. ومت تلقي الردود خالل شهر يوليو  1املشاركة يف اجلزء  من ادلراسة الاس تقصائية بشأأن نفاذ امجلهور اإ
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رشفة عىل فرقة العمل، الردود وتشارك النتاجئ مع فرقة العمل لتقدم تعليقاهتا . وحلل املكتب ادلويل، بصفته اجلهة امل 2020

لتنظر فيه جلنة املعايري وتقدم تعليقاهتا بشأأنه. وميكن الاطالع عىل الردود عىل  فرقة العمل التقرير التايل وقدمتبشأأهنا. 

ادلراسة الاس تقصائية عىل الرابط 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/en/cws_8/cws_8_item_10.zip وطلبت فرقة العمل أأيضًا .

من جلنة املعايري أأن توافق عىل نرش موجز نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية اذلي يرد وصفه أأدانه مع الردود عىل املوقع الإلكرتوين 

  للويبو.

س بانيا؛ وأأسرتاليا، ومت تلقي س تني ردًا عىل ادلراسة الاس تقصائية من:  .3 الاحتاد الرويس؛ والأرجنتني؛ وأأرمينيا؛ واإ

يطاليا؛ واببوا نيو غينيا؛ وابراغواي؛ وابكس تان؛  كوادور؛ وأأملانيا؛ وأأنغول؛ وأأوكرانيا؛ وأأيرلندا؛ واإ رسائيل؛ واإ س تونيا؛ واإ واإ

ل؛ وبروين دار السالم؛ وبلجياك، وبلغاراي؛ والبوس نة والهرسك؛ وبيالروس؛ واتيالند؛ والبحرين، والربازيل؛ والربتغا

وترينيداد وتوابغو؛ وتش يكيا؛ وتونس؛ وسان مارينو؛ وسلوفاكيا؛ والسويد؛ وسيش يل؛ وش ييل؛ والصني؛ وهونغ كونغ 

هورية كوراي؛ وكوس تارياك؛ وكولومبيا؛ )الصني(؛ وعامن؛ وفرنسا؛ وفنلندا؛ وكرواتيا؛ ومكبوداي؛ وكندا؛ وكوت ديفوار؛ وج 

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية )نظمة امل كسمربغ؛ وليتوانيا؛ واملكس يك؛ واململكة املتحدة؛ و نان؛ ول ولتفيا؛ ولب   (؛ARIPOالإ

ونيوزيلندا؛ وهنغاراي؛ وجهورية مودلوفا؛ وموانكو؛ والرنوج؛ ونياكراغوا؛ (؛ EAPOواملنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات )

 والولايت املتحدة الأمريكية؛ والياابن.

ن  88وقال ثالثة ومخسون من املس تجيبني ) .4 تقدم معلومات الرباءات عىل الإنرتنت. ويقدم أأكرث  ماكتهبميف املائة( اإ

نرتنت فامي يتعلق ببياانت الأولوية، وا 75من  لوضع القانوين، والطلبات يف املائة من هؤلء املس تجيبني املعلومات عىل الإ

املنشورة، والطلبات املمنوحة الرباءات، واجلريدة الرمسية اخلاصة هبم. ويقدم نصف املس تجيبني عىل الأقل املعلومات عىل 

عادة الانتداب، والتصحيحات، ومتديد الفرتات )مبا يف ذكل شهادات امحلاية  الإنرتنت فامي يتعلق ابلرتاخيص، ومعليات اإ

يف املائة(،  31يف املائة(، والتحقق من امللفات ) 40وتشمل املعلومات املقدمة بدرجة أأقل قرارات احملامك ) التمكيلية(.

 يف املائة(. 19يف املائة(، واملعلومات عن أأرسة الرباءات ) 22والطلبات غري املنشورة )

البياانت لبضع  يف املائة 70أأكرث من ومن بني املاكتب اليت تقدم معلومات بشأأن الوضع القانوين عىل الإنرتنت، يقدم  .5

ذا اكنت الرباءة قد ُمنحت، أأو اكنت سارية حاليًا، وبشأأن دفع الرسوم، وتغيريات امللكية.  س نوات عىل الأقل بشأأن ما اإ

ويقدم أأكرث من النصف معلومات عن اترخي دخول معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املرحةل الوطنية، والأحداث ما قبل وما 

 منح الرباءات املرتبطة بقرارات احملامك. بعد 

( ابلنفاذ عرب الإنرتنت لأي خشص من دون اشرتاط تسجيل ادلخول. وحيّدث معظم 51وتسمح جيع املاكتب تقريبًا ) .6

يف املائة حسب نوع املعلومات(،  70يف املائة و 60املس تجيبني معلومات الرباءات يوميًا أأو أأس بوعيًا أأو لك أأس بوعني )بني 

ىل  15ّن التحديثات الشهرية )لك ىل  10يف املائة( والتحديثات الآنية ) 20يف املائة اإ يف املائة( شائعة أأيضًا.  15يف املائة اإ

يف املائة( معلومات الرباءات ابللغة الإنلكزيية، ويقدم معظم هذه املاكتب كذكل املعلومات بلغة أأو أأكرث  92مكتبًا ) 55ويقدم 

 من اللغات احمللية.

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/en/cws_8/cws_8_item_10.zip
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ن  .7 ىل جلنة املعايري مدعوةاإ  ما ييل: اإ

الإحاطة علاًم مبضمون هذه  (أأ )

 الوثيقة؛

والطلب من املكتب ادلويل أأن  (ب)

ينرش نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية مع 

الردود عىل املوقع الإلكرتوين للويبو عىل 

 أأعاله. 2النحو احملدد يف الفقرة 

 ]هناية الوثيقة[


