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CWS/8/11 

  ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020 أأكتوبر 26 التارخي:

 الويبو بمعايير المعنية اللجنة

 الثامنة الدورة
 2020 ديسمرب 4اإىل نومفرب  30جنيف، من 

النماذج والصور الثلاثية الأبعاد في البيانات نشر نتائج الدراسة الاستقصائية بشأن استخدام 

 والوثائق فيما يتعلق بالملكية الفكرية

عدادوثيقة  بعاد من اإ  الهيئة املرشفة عن فرقة العمل املعنية ابلامنذج والصور ثالثية الأ

 معلومات أأساس ية

لتقدم اذلي أأحرزته فرقة العمل اب 2019يف دورهتا السابعة يف عام  أأحاطت اللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة املعايري( .1

جراؤها ابدلراسةاملعنية ابلامنذج والصور ثالثية الأبعاد، ول س امي فامي يتعلق  . ملاكتب امللكية الفكرية الاس تقصائية املقرر اإ

بني ماكتب امللكية الفكرية. الامنذج والصور الثالثية الأبعاد  اس تخدام ادلراسة الاس تقصائية بشأأنوافقت جلنة املعايري عىل و 

صدار تعممي و  . )انظر ادلراسة الاس تقصائيةماكتب امللكية الفكرية للمشاركة يف فيه دعو تطلبت جلنة املعايري من الأمانة اإ

 (.CWS/7/29من الوثيقة  101و 91الفقرتني 

 نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية

ادلراسة ماكتب امللكية الفكرية للمشاركة يف  فيه دعوت C.CWS.129التعممي  2019يف نومفرب أأصدرت الأمانة  .2

ىل مارس  2019من نومفرب يف الفرتة  وأأجريت تكل ادلراسة. بشأأن اس تخدام الامنذج والصور الثالثية الأبعادة الاس تقصائي اإ

الردود عىل ح وتتافيه جلنة املعايري.  لتنظرالتقرير التايل  تالردود وأأعدالهيئة املرشفة عن فرقة العمل  وحللت. 2020

: الإلكرتوينعىل موقع الويبو  ادلراسة الاس تقصائية

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/en/cws_8/cws_8_item_11.zip.  

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/en/cws_8/cws_8_item_11.zip
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قلميية الأفريقية للملكية الفكرية، : اادلراسة الاس تقصائية هشارك ثالثون مكتًبا يف هذو  .3 أأسرتاليا، و ملنظمة الإ

كوادور، و منرك، اادلو ، يةالتش يك  وامجلهوريةكوس تارياك، و ش ييل، و كندا، و بلجياك، و أأذربيجان، و  املكتب الأورويب للرباءات، و اإ

يطاليا، وأأيرلندا، وهنغارايمكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية، وفرنسا، وأأملانيا، و  رسائيل، واإ والياابن، واملكس يك،  ،واإ

س بانيا، وسويرسا،  والرنوجي، وبريو، ومجهورية كوراي، والاحتاد الرويس، وسنت مارتن )اجلزء الهولندي(، وسلوفاكيا، واإ

 وأأوروغواي. واململكة املتحدة،

 :اليت ردت عىل ادلراسة الاس تقصائيةبني املاكتب من و  .4

ىل أأن يف  43) مكتباأأشار ثالثة عرش  - قلميية )ثالثية الأبعاد  الرمقية الامنذج والصورخربة يف  دلهيااملائة( اإ املنظمة الإ

، وهنغارايأأملانيا، و فرنسا، و ، ومكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية، الأفريقية للملكية الفكرية، وأأسرتاليا

الامنذج  تس تخدم ولكهناأأوروغواي(، و ، اململكة املتحدةو ، وسنت مارتنمجهورية كوراي، و الرنوجي، و ، كاملكس يو 

 بعض أأنواع حقوق امللكية الفكرية ويف مراحل معينة من دورة حياهتا. يففقط والصور ثالثية الأبعاد 

قلميية الأفريقية للملكية الفكريةيف املائة( ) 30) ماكتبتسعة وتس تخدم  - ومكتب الاحتاد الأورويب ، املنظمة الإ

الامنذج أأوروغواي( و اململكة املتحدة، و ، سنت مارتنو الرنوجي، و املكس يك، و ، وهنغارايأأملانيا، و ، للملكية الفكرية

 لعالمات التجارية.ا يفوالصور ثالثية الأبعاد 

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية، وأأسرتاليا( )يف املائة 23) ماكتبس بعة وتس تخدم  - ومكتب الاحتاد  ،املنظمة الإ

 يفالامنذج والصور ثالثية الأبعاد أأوروغواي( و مجهورية كوراي، و املكس يك، و ، وهنغاراي ،فكريةالأورويب للملكية ال

 لتصاممي الصناعية.ا

يف الامنذج والصور ثالثية الأبعاد يف املائة( )بلجياك وفرنسا واملكس يك وأأوروغواي(  13) وتس تخدم أأربعة ماكتب -

ىل اس تخداهمامال  الكمييائية. الرتكيبات  يفرباءات، بيامن أأشارت أأملانيا اإ

نالامنذج والصور ثالثية الأبعادمن بني املاكتب اليت تس تخدم و  .5 لإيداع الطلبات  اأأساس اتس تخدهمغالبية املاكتب  ، فاإ

لفحص أأو النرش أأو البحث أأو تبادل يف اقليل من املاكتب  عدد ويس تخدهماوختزين العالمات التجارية والتصاممي الصناعية. 

لبحث وتبادل البياانت يف يف االامنذج والصور ثالثية الأبعاد أأعربت بعض املاكتب عن اهامتهما ابس تخدام و البياانت. 

 املس تقبل.

ىل اس تخداهما املاكتب اليت ردت عىل ادلراسة الاس تقصائيةومن بني  .6 يف الامنذج والصور ثالثية الأبعاد  واليت أأشارت اإ

 ابلعالمات التجارية: املتعلقة اممارساهت

 يف مرحةل الإيداع؛ا تس تخدهميف املائة  33 -

 يف البحث وتبادل البياانت بشأأن العالمات التجارية؛ تس تخدهمايف املائة  13و -

 ؛الفحصمرحةل يف  تس تخدهمايف املائة  23و -

 لتخزين والنرش.يف ا تس تخدهمايف املائة  27و -
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ىل اس تخداهما الامنذج والصور ثالثية الأبعاد  .7 يف ومن بني املاكتب اليت ردت عىل ادلراسة الاس تقصائية واليت أأشارت اإ

 ممارسات التصممي الصناعي:

 يف مرحةل الإيداع؛ تس تخدهمايف املائة  27 -

 يف البحث وتبادل البياانت؛ تس تخدهمايف املائة  7و -

 يف الفحص والنرش؛  تس تخدهمايف املائة  17و -

 لتخزين.يف ا تس تخدهمايف املائة  20و -

ىل اس تخداهما الامنذج والصور ثالثية الأبعاد  .8 يف ومن بني املاكتب اليت ردت عىل ادلراسة الاس تقصائية واليت أأشارت اإ

 رباءات:ابل اهتا املتعلقةممارس

 يف مرحةل الإيداع؛ تس تخدهمايف املائة  10 -

 الفحص؛  يف تس تخدهمايف املائة  7و -

 .لبحث والتخزين والنرشيف ا تس تخدهمايف املائة  3و -

ذات  الأنساقلتحديد و . املودعنيلفات ثالثية الأبعاد من امل أأنساقأأفاد عدد قليل من ماكتب امللكية الفكرية بقبول و  .9

اليت ية الأبعاد أأنساق امللفات ثالث توضيح  املاكتب اليت ردت عىل ادلراسة الاس تقصائيةالأولوية للمعيار، ُطلب من 

صوًرا نقطية اليت ردت عىل ادلراسة الاس تقصائية اكتب امليف املائة من  80يف الوقت احلايل، يس تخدم وحالًيا.  تس تخدهما

، ثالثية الأبعادالرمقية  لفاتامل أأنساقاليت تقبل  املاكتبمن بني و . لامنذج والصور ثالثية الأبعادلاملريئ  للتصويرثنائية الأبعاد 

ن   الأنساقتتضمن و يف املائةX3D (10  .)ويف املائةOBJ (10  )يف املائة( و 13) STLالأكرث ش يوعًا يه  الأنساقفاإ

 .U3Dو STEPو DWGو DWFو 3DSو IGESمكتب واحد عىل الأقل  اليت يقبلهاالأخرى 

ىل ذكل، دُ و .10 دراهجا  أأنساقعيت ماكتب امللكية الفكرية للتعليق عىل خطط املس تقبل واقرتاح ابلإضافة اإ للنظر فهيا واإ

ن الأغلبية ،لأنساق معينة واليت أأعربت عن تفضيلها عىل ادلراسة الاس تقصائية ومن بني املاكتب اليت ردتيف التوصيات.   فاإ

 املاكتبابملائة من  10فضل أأقل من و يف املائةX3D (17  .)ويف املائةOBJ (10  )يف املائة( و 13) STL قبولتفضل 

 .DWGو DWFو STEPو U3Dى مثل أأخر  أأنساقاس تخدام 

ثالثية الأبعاد ابس تخدام  والصور عرض الامنذج املاكتبوالأدوات الأخرى، تفضل  بأأدوات العرضفامي يتعلق و  .11

أأحد املعايري الرئيس ية  يمتثلالإضافية. ومع ذكل،  التوصيل تبرجمياتعديالت طفيفة مثل  مع احامتل حدوثمتصفح الإنرتنت، 

أأشارت بعض ماكتب امللكية و وسهوةل الاس تخدام.  توفر املعلومات يفثالثية الأبعاد  ابلامنذج والصوربرامج خاصة لعامتد 

ىل أأهنا ستس تخدم حال ماكنية، واذلي (CAD) تصممي مبساعدة المكبيوترا وهو ال برجمي الفكرية اإ الامنذج والصور عرض  يتيح اإ

 الأبعاد ابلتفصيل من أأي منظور. ثالثية

ن جلنة املعايري .12 ىل ما ييل: اإ  مدعوة اإ
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الإحاطة علاًم مبضمون هذه  )أأ(

 الوثيقة؛

تطلب من املكتب ادلويل  نوأأ  )ب(

الويبو  موقعنرش ادلراسة الاس تقصائية عىل 

 .الإلكرتوين

 [هناية الوثيقة]


