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بمعايب الويبو
اللجنة المعنية
ر
الدورة التاسعة
جنيف ،من  1إىل  5نوفمب 2021

ز
ر
الياءات
نش نتائج الجزء الثان من الدراسة االستقصائية حول نفاذ الجمهور إىل معلومات ر
وثيقة من إعداد المكتب الدوىل

معلومات أساسية
وافقت اللجنة المعنية بمعايي الويبو (لجنة المعايي) ،زف دورتها الثامنة الت ٌعقدت زف  2020عىل ر
نش نتائج الجزء األول من
.1
الدراسة االستقصائية حول نفاذ الجمهور إىل معلومات الياءات .كما وافقت لجنة المعايي عىل االستبيان المنقح الخاص بالجزء الثانز
ر
الياءات .وأضيف سؤال آخر إىل
من الدراسة االستقصائية عىل النحو الذي قدمته فرقة العمل المعنية بنفاذ الجمهور إىل معلومات ر
الدراسة االستقصائية خالل الدورة الثامنة للجنة المعايي .وطلبت لجنة المعايي من األمانة إصدار تعميم يدعو مكاتب الملكية الفكرية
للمشاركة زف الجزء ز
الثان من الدراسة االستقصائية( .انظر الفقرات من  70إىل  72ومن  122إىل  125من الوثيقة .)CWS/8/24

نتائج الدراسة االستقصائية
أصدرت األمانة زف مايو  2021التعميم  C.CWS.146تدعو فيه مكاتب الملكية الفكرية للمشاركة زف الجزء ز
الثان من الدراسة
.2
.
.
الياءات وتم استالم الردود حت أغسطس  2021وأثناء إصدار الدراسة االستقصائية،
االستقصائية حول نفاذ الجمهور إىل معلومات ر
حذف السؤال الجديد الذي تمت إضافته خالل الدورة الثامنة للجنة المعايي عن غي قصد من االستبيان الصادر .و ً
نظرا ألن منصة
الدراسة االستقصائية ال تسمح بإجراء تعديالت عليها ر
مباشة ،فقد قرر المكتب الدوىل إصدار دراسة استقصائية تكميلية منفصلة تضم
ً
ز
َ
المستجو ز
بي الذين ردوا عىل الجزء الثان من الدراسة االستقصائية الرئيسية الرد أيضا عىل الدراسة
فقط السؤال المحذوف .وطلب من
االستقصائية التكميلية.
المشفة عىل فرقة العمل ،الردود ر
وحلل المكتب الدوىل ،بصفته الجهة ر
ونش النتائج عىل صفحة الويك الخاصة بفرقة العمل
.3
الياءات .وقدمت فرقة العمل التقرير التاىل لتنظر فيه لجنة المعايي .ويمكن االطالع عىل الردود
معلومات
إىل
الجمهور
بنفاذ
المعنية
ر
عىل الدراسة االستقصائية عىل الرابط
 .https://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/en/cws_9/cws_9_item_16.zipوطلبت فرقة العمل من لجنة
ز
المعايي أن توافق عىل ر
نش نتائج الدراسة االستقصائية ف الجزء  7من دليل الويبو بشأن المعلومات والوثائق المتعلقة بالملكية
الصناعية.
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التحليالت
واليازيل وكولومبيا
.4
وردت الردود عىل الدراسة االستقصائية من  36مكتبا للملكية الفكرية :أسياليا والنمسا وأذربيجان والبحرين ر
ز
وكوت ديفوار وإكوادور وإستونيا وفنلندا وجورجيا وألمانيا وهنغاريا وإشائيل وإيطاليا واليابان وليتوانيا والمكسيك واليوي ج وبنما وبابوا
ز
واليتغال وجمهورية كوريا وجمهورية مولدوفا واالتحاد الروس وسان مارينو وسلوفاكيا وسلوفينيا
غينيا الجديدة
والفليبي وبولندا ر
للياءات.
األورون
والمكتب
أوروغواي
و
األمريكية
المتحدة
الواليات
و
المتحدة
المملكة
و
انيا
ر
والسويد وأوك
ر ر
بي ( )28إىل عدم فرض رسوم للنفاذ إىل معلومات الياءات .وأشار ر
َ
أكي من نصف المشار ز
المستجو ز
كي ( )19إىل
وأشار معظم
.5
ر
ليية .ويتيح أقل من نصف المكاتب وثائق قابلة ز ز
أن الواجهات اإللكيونية متاحة باللغة اإلنك ز
للتييل بأنساق نصية قابلة للبحث (مثل
ز
الياءات الممنوحة ()15؛ والطلبات المنشورة ()13؛ والتعديالت
نص عادي و HTMLو XMLوأنواع معينة من  ،)PDFبما ف ذلك ر
ً
والتصويبات والتحديثات ( .)13وأفاد ر
الياءات المتاحة
عشون
مكتبا من مكاتب الملكية الفكرية أنه يمكن النفاذ إىل جميع معلومات ر
ر
من خالل صفحة أو بوابة إلكيونية واحدة .وأشار خمسة عش مكتبا من مكاتب الملكية الفكرية إىل أن وثائق الملكية الفكرية اإلقليمية
أو الدولية يمكن النفاذ إليها من خالل أنظمتها اإللكيونية.
الياءات ال تتاح عىل اإلنينت إذا ما أجريت التغييات بعد ر
وذكرت ر
النش .ويتاح
.6
عشة مكاتب أن النسخ المحدثة من وثائق ر
ز
الياءة .وتخطط تسعة مكاتب لتنفيذ
عي اإلنينت ف  22مكتبا للملكية الفكرية بعد منح ر
سجل األحداث الكامل ( )15أو الجزن ( )7ر
ز
حي تشي تسعة من مكاتب الملكية الفكرية األربعة ر
القانون زف المستقبل ،زف ز
عش الت ال تخطط
المعيار  ST.27بشأن أحداث الوضع
لتنفيذ المعيار  ST.27زف الوقت الحاىل إىل عدم كفاية الموارد كسبب رئيس.
عش ً
وأفاد ثالثة ر
مكتبا من مكاتب الملكية الفكرية بأنها تقدم ملفات اإلدارة المتوافقة مع المعيار  ST.37من خالل بوابة الويبو
.7
لملفات اإلدارة عىل اإلنينت ،بينما تقدم خمس مكاتب للملكية فكرية ملفات إدارة غي متاحة عىل بوابة الويبو .وتذكر مكاتب الملكية
ز
كسببي
الفكرية الت ال تمتثل للمعيار  ST.37بشأن ملف اإلدارة الخاص بها نقص الموارد ( )7وصعوبة المتطلبات التقنية ()5
ز
رئيسيي.
ويرى المكتب الدوىل أن نتائج الدراسة االستقصائية ستكون مفيدة لتحديث الجزء  1.6من دليل الويبو "المحتويات الدنيا
.8
ً
ز
ر
بالنش
عتي النتائج ذات صلة أيضا بالمهمة رقم  62المتعلقة
الموىص بها لمواقع مكاتب الملكية الفكرية ف شبكة اإلنينت" .وت ر
اإللكي ز
ون لوثائق الملكية الفكرية ،والت أسندت إىل فرقة العمل المعنية بالتحول الرقم.
.9

اآلن وقد أجريت الدراسة االستقصائية ،توىص فرقة العمل بتحديث وصف المهمة رقم  52عىل النحو التاىل:
الياءات الت تتيحها مكاتب الملكية الصناعية
"إجراء دراسة استقصائية عن محتوى ووظائف أنظمة النفاذ إىل معلومات ر
ر
بالنش؛ وإعداد توصيات بشأن أنظمة النفاذ إىل
للجمهور ،فضال عن الخطط المستقبلية فيما يخص ممارساتها المتعلقة
الياءات الت تتيحها مكاتب الملكية الفكرية للجمهور".
معلومات ر
.10

إن لجنة المعايي مدعوة إىل ما يىل:
(أ )

اإلحاطة علما بمحتوى هذه الوثيقة؛

(ب) وطلب األمانة ب رنش نتائج الدراسة
االستقصائية زف الجزء  7من دليل الويبو بشأن
المعلومات والوثائق المتعلقة بالملكية الصناعية عىل
النحو الموصوف زف الفقرة  3أعاله ،إىل جانب نتائج
تحليل الدراسات االستقصائية عىل النحو الموصوف زف
الفقرات من  4إىل  7أعاله؛
(ج) والنظر زف مراجعة المهمة رقم 52
الموضحة زف الفقرة  9أعاله والموافقة عليها.

[نهاية الوثيقة]

