
 

CWS/9/20 
ية ز  األصل: باإلنكلي 

 2021سبتمير  10التاري    خ: 

 اللجنة المعنية بمعايي  الويبو

 التاسعةالدورة 
 2021نوفمير  5إىل  1جنيف، من 

ي بالجزء تقرير 
 7فريق العمل المعن 

ف الهيئة إعداد  وثيقة من ي بالجزء  عىل ةالمشر
 7فريق العمل المعن 

 المقدمة

ي دورتها الرابعةاتفقت اللجنة المعنية  .1
 
( ف ي ، المستأنفة ،بمعايير الويبو )لجنة المعايير

 
قدت ف

ُ
ي ع

المهمة  إنشاء، عىل 2016الن 
ي الجزء  : "50رقم 

 
من دليل الويبو بشأن المعلومات والوثائق  7ضمان ما يلزم من حفظ وتحديث للدراسات االستقصائية المنشورة ف

ي بالجزء  يقهذه المهمة )فر  يسهر عىل إنجاز عمل  يقوإنشاء فر  " المتعلقة بالملكية الصناعية
يرِ  المكتب الدولي  (. 7العمل المعن 

ُ
وع

 عىل فر 
ً
فا  (. CWS/4BIS/16)ه( من الوثيقة 122و 73العمل. )انظر الفقرتير   يقمشر

، خالل دورتها  .2 ي  السابعةووافقت لجنة المعايير
 
قدت ف

ُ
ي ع

عىل خطة عمل منقحة بناًء عىل الدراسات االستقصائية ، 2019الن 
ي أجريت حن  اآلن.  

اءات  من 7.6عىل تأخير تحديث الجزء  لجنة المعايير وافقت كما الن  ي العمل  فريق إل أن يراجعجريدة الير
 المعن 

 (CWS/7/29من الوثيقة  185إل  183)انظر الفقرات . ST .18 المعيار الرقمي  بالتحول

 المرحىلي التقرير 

ي أبريل  .3
 
ي الجزء بشأن تحديثات  2021نشر المكتب الدولي ف

 
قيم للوثائق المنشورة والحقوق المسجلة ف من  7.2.2أنظمة الي 

ي إطار المهمة رقم  7العمل خطة العمل الخاصة بصيانة وتحديث الجزء  يقفر  راجعدليل الويبو. كما 
 
. ودعت خطة 50من دليل الويبو ف

ي الوثيقة العمل السابقة الوار 
 
ة للجنة المعايير إل تحديث العديد من الدراسات االستقصائية خالل  CWS/7/22دة ف ولم . الدورة العاشر

ي عام  الدراسات االستقصائية سيؤدي تحديث جميعو . الجائحةعن  الناجمة تعد هذه الخطة تواكب الظروف المستجدة
 
المتبقية ف

ي غن  عنه ،عبء  إلقاءإل  للجنة المعايير  التاسعةالدورة واحد بعد 
 
بيانات واإلبالغ عنها من اللجمع  لجنة المعايير أعضاء  عاتق عىل ،ف

 المطولة. الدراسات االستقصائية العديد من إجراء خالل 

ا و  .4
ً
إل ثالث مراحل: االستبيان وجمع  الدراسات االستقصائيةتقسيم بعض  بسببكانت خطة العمل السابقة معقدة أيض

 . ،المعلومات والنشر
ً
، الدراسة االستقصائيةثم إجراء ، ومن للموافقة عليه لجنة المعايير استبيان وتقديمه إل  وضعكان من المقرر   أوال

ي نهاية النتائج تنشر و  ،المقبلة لجنة المعايير عرض النتائج عىل لت
 
عملية  الدراسات االستقصائيةاتبعت بعض  ذلك،. ومع المطافف

 وإبالغ لجنة المعايير بمجرد نشر النتائج.  ها ونشر المعلومات المحدثة حيث يقوم المكتب الدولي ببساطة بجمع  مبسطة،
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 خطة العمل

ح فر ي .5 ي بالجزء  يققي 
 تحديثها: لكل سنة تقويمية لكل قسم من األقسام المتبقية   ةواحد دراسة استقصائيةإجراء  7العمل المعن 

  تواري    خ التقويم عرض 7.1الجزء 

  الممارسات الحالية -الطلبات ترقيم  7.2.6الجزء 

  السابقةممارسات ال -ترقيم الطلبات  7.2.7الجزء 

  اءاتعن أمثلة  7.3الجزء   ها وأنواع وثائق الير

  ي  7.6الجزء
 
اءاتالمعلومات الببليوغرافية ف  . جريدة الير

ي عامي  بأقدم الدراسات االستقصائيةستبدأ تحديثات و  .6
 
ي عامي  وستليها  2023و 2022األقسام ف

 
 2024األقسام األحدث ف

 ةمرتبط ا واحدة ألنهدراسة استقصائية ( باعتبارها 7.2.6و 7.2.6الحالية والسابقة )األقسام الطلبات ترقيم  أنساق ستعالجو . 2025و
ا 
ً
ا وثيق

ً
ح لالطالعانظر جدول اإلجراءات المعلقة أدناه ). ببعضها  ارتباط ي المقي 

ستكون  ،2025بحلول نهاية عام و . (عىل الجدول الزمن 
 محدثة.  7جميع أقسام الجزء 

ح يو  .7 قيم و ب المتعلق 7.2.3 المحفوظاتالعمل أيضا قسم  فريققي  والذي أوصي بحفظه  ،2000التواري    خ لعام  صيغأنظمة الي 
ي خطة العمل القديمة. 

 
ي حالة وف

 
،لجنة عليه  وافقتف ة 7.2.3سيتم أرشفة القسم  المعايير  . لجنة المعايير الدورة التاسعة بعد  مباشر

نفذ  .8
ُ
ها دون تقديم  مبسطة،عملية  عير  7الجزء  منالمتبقية  تحديثات الدراسات االستقصائيةجميع  وست أي جمع النتائج ونشر

ي  لجنة المعايير إخطار  وسيجريللموافقة عليها.  لجنة المعايير يان أو النتائج إل االستب
 
يتوافق هذا و . المقبلة دورتها بالنتائج المنشورة ف

ي الدورة الخامسة للجنة المعايير بشأن كيفية إجراء تحديثات 
 
 70الحالية )انظر الفقرة  الدراسات االستقصائيةالنهج مع القرار المتخذ ف

 (. CWS/5/22)أ( من الوثيقة 

ي كل اجتماع من اجتماعات ، العمل فريق وسيبلغ .9
 
ي تحديثات لجنة المعايير  ،لجنة المعايير ف

 
الدراسات بالتقدم المحرز ف

ي ذلك 7بالجزء  المتعلقة االستقصائية
 
الدراسات إدارة  تيسير ستعمل هذه العملية المبسطة عىل و نتائج. من ال أي  نشر ، بما ف

 عىل إنجاز دراسةالعمل فقط ، حيث يتعير  عليهم لجنة المعايير أعضاء الملق  عىل عاتق . كما سيخفف بعض العبء االستقصائية
 من احتمال الموافقة عىل استبيان  مبسط،لكل سنة تقويمية باستخدام نهج  ةواحد استقصائية

ً
 الرد ، و ةواحد دراسة استقصائيةبدال

ي العامة ثالث من دراسة استقصائية المحققة، والموافقة عىل النتائج يةثان استقصائيةدراسة عىل 
 
  . هنفس ف

حة.  7كل قسم من الجزء   حالةتلخص الجداول أدناه و  .10 ي إطار خطة العمل المقي 
 
 و ف

 
الدراسات ق" يعرض جدول "ال إجراء معل

ي  االستقصائية
ي و بالفعل  خضعت للتحديثالن 

ي لم لم تكتمل بعد الن 
 . بشأنها من لدن لجنة المعايير تحديث طلب أي يرد ، أو الن 

ح المكتب الدولي و  .11 ء الذي لمباإلضافة إل ذلك، يقي  ي
ي الجدول،  ، الشر

 
ممارسات االستشهاد المتعلق ب 7.9تحديث الجزء يرد ف

ي حالةبهذا الموضوع.  ا اهتماممكاتب الملكية الفكرية مؤخًرا  وقد أبدتقريًبا. 
 
ي  7.9 الجزء تحديث يدرج فقد ، نة المعايير لجوافقت  وف

 
 ف

ح.  ي المقي 
 الجدول الزمن 

 
 
 قإجراء معل

 الحالة إصدارآخر  الموضوع القسم

ي عام  تحديث 1997 التقويم تواري    خ عرض 7.1الجزء 
 
ف
2022 

قيم و  7.2.3الجزء   جاهز لألرشفة 2000 2000التاري    خ لعام  صيغأنظمة الي 

ي عام  تحديث 2017 الممارسات الحالية - الطلباتترقيم  7.2.6الجزء 
 
ف
2024 

ي عام تحديث 2017 الممارسات السابقة - الطلباتترقيم  7.2.7الجزء 
 
 ف

 2024 

اءاتعن و أمثلة  7.3الجزء  ي عام  تحديث 2016 هاوأنواع ثائق الير
 
ف
2025 

اءات 7.6الجزء  ي جريدة الير
 
ي عام  تحديث 1990 المعلومات الببليوغرافية ف

 
ف
2023 
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ق
 
 ال إجراء معل

 الحالة إصدارآخر  الموضوع القسم

 مكتمل مؤرشف تقديم أرقام الطلبات 7.2.1الجزء 

أنظمة ترقيم الطلبات والوثائق المنشورة والحقوق  7.2.2الجزء 
 المسجلة

 مكتمل 2021

 مكتمل 2018 أرقام طلبات األولوية 7.2.4الجزء 

ي مكاتب 7.4الجزء 
 
اءات إجراءات التصحيح ف  الطلب بناء عىل 2009 الير

اءات الماديةالخصائص  7.5الجزء   مكتمل مؤرشف لوثائق الير

وتمديدات  (SPCs) شهادات الحماية التكميلية 7.7الجزء 
اءالمدة   (PTEs) ةير

 مكتمل 2019

 مكتمل مؤرشف الصناعيةالتصاميم  متطلباتإجراءات و  7.8الجزء 

 الطلب بناء عىل 2008 االستشهادممارسات  7.9الجزء 

 الطلب بناء عىل 2009 الرموز المستخدمة لألغراض الداخلية 7.10الجزء 

ي  ST.22 تنفيذ معيار الويبو 7.11الجزء 
بشأن التعرف الضوئ 

 الرموزعىل 
 الطلب بناء عىل 2012

 الطلب بناء عىل 2018 استخدام معايير الويبو 7.12الجزء 

 

ح لعملية   النشر التحديث المقي 

ح المكتب الدولي تعديل اإلجراء  .12 ي ذلك الدراسات االستقصائية  جنة المعايير لل ئيةستقصاالدراسات اال بجميع  المتعلقيقي 
 
)بما ف

 :  الجديدة( عىل النحو التالي

الدراسة تحليل قدم يس ذاك،آنو الردود الفردية والمجمعة.  االستبيان،الردود عىل  تتوفر  من   ،سينشر المكتب الدولي 
ي للموافقة عليه  للجنة المعايير  االستقصائية

 
ي حالة و. المقبلة تها دور ف

 
 لجنة المعايير دورة التحليل بعد  سينشر  ،عليه الموافقةف

 ةمعين عىل دراسة استقصائيةردود التأجيل نشر  لجنة المعايير قد تطلب  كاستثناء،و جنًبا إل جنب مع الردود المنشورة بالفعل. 
 عىل جميع المواد.  المعايير لجنة حن  توافق 

ح .13 ي تأخير النشر و له العديد من اآلثار السلبية. عليها للموافقة  عىل دراسة استقصائيةردود الهذا التغيير ألن تقديم  واقي 
إل يعن 

وبذلك  ر،أشهلعدة  الدراسة االستقصائيةإل نتائج  النفاذ المستخدمير   ه سيتعذر عىلأن لجنة المعايير موافقة  غاية الحصول عىل
ي غضون ذلك.  لن تكون هناك أيإما عىل معلومات قديمة أو  سيعتمدون

 
 ممارسةالموافقة عىل الردود هي إل حد كبير و معلومات ف

ل: ال صورية
 
عد

ُ
ي وافق عليها كل إل  الدراسات االستقصائية تعهد حيث  ،لجنة المعايير  لدنمحتويات الردود من  ت

جمع المعلومات الن 
 العام. وبالتالي فإن الغرض من موافقة ألغراض ابالفعل  فكريةمكتب ملكية 

يختلف تحليل و عىل الردود غير واضح.  لجنة المعايير لنشر
ي الردود.  الدراسة االستقصائية

 
ا أو استخالص استنتاجات من المعلومات المقدمة ف ً ،ألنه قد يتضمن تفسير ي تقديم  وبالتالي

فمن المنطق 
 كما هو الحال حالًيا.   ،ا عليهللموافقة  لجنة المعايير إل  يةالدراسة االستقصائتحليل 

ي جعل وجهات نظر وممارسات لل الدراسات االستقصائيةيتمثل الغرض الرئيشي من و  .14
 
أكير  مكتب الملكية الفكريةجنة المعايير ف

ي و من أجل تطوير المعايير وللجمهور.  لجنة المعايير ل وضوًحا 
 
ي الغالب  لجنة المعايير ل االستقصائيةالدراسات المعلومات الواردة ف

 
هي ف

 من  جاهزة، من  أصبحت الدراسة االستقصائيةيجب أن تكون الممارسة العامة هي نشر ردود و تقنية أو واقعية. 
ً
ات غير  تقرير بدال تأخير

ي العملية. 
 
ورية ف ي حالة ويجوز ض 

 
، ف ن تطلب أ حساسة، ردود حتوي عىل تقد  ةنمعي   دراسة استقصائيةاعتقدت أن  للجنة المعايير

.  لجنة المعايير إل  ةالمحدد ه الدراسة االستقصائيةتقديم الردود الخاصة بهذ  للموافقة عليها قبل النشر

ح عىل استبيانات و  .15 دراسات للموافقة عىل  لجنة المعايير تقديمها إل  المطلوب ،الدراسات االستقصائيةال يؤثر التغيير المقي 
غالًبا ما  لجنة المعايير تعد خطوة الموافقة عىل االستبيان مفيدة ألن  ،الدراسة االستقصائية ردود عىل عكس و جديدة.  استقصائية

 
ُ
 توضيحات أو تعديالت أو أسئلة جديدة يطرحها األعضاء أثناء االجتماع.  ها ضمنت
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ح أيضا ال و  .16 ي الجدول أعاله.  7تحديثات الجزء  يؤثر عىلالتغيير المقي 
 
ي وافقتإن عملية هذه التحديثات و  المشمولة ف

عليها  الن 
ي دورتها الخامسة لجنة المعايير 
 
ح،متوافقة بالفعل مع النهج  ف ال تخضع  7الجزء المتعلقة بالمنتظمة  الدراسات االستقصائيةألن  المقي 

 .(CWS/5/22)أ( من الوثيقة  70النتائج بالفعل بمجرد توفرها. )انظر الفقرة  وتنشر للتحليل 

 خطة العمل السابقة ملخص

ي الوثيقة  للمقارنة، .17
 
دمت خطة العمل السابقة ف

ُ
خصت. CWS/7/22ق

ُ
،  ول ي خطة العمل السابقة بالجدول التالي

 تأصبح والن 
ي ستحل خطة العمل المنقحة أعاله محل خطو . متجاوزةاآلن 

 
 . CWS/7/22ة العمل الواردة ف

آخر  
 إصدار

بعد الدورة 
الخامسة للجنة 
المعايي  لعام 

2017 

بعد الدورة 
السادسة للجنة 
المعايي  لعام 

2018 

بعد الدورة 
السابعة للجنة 
المعايي  لعام 

2019 

بعد الدورة 
الثامنة للجنة 
المعايي  لعام 

2020 

بعد الدورة 
التاسعة للجنة 
المعايي  لعام 

2021 

تجميع  استبيان   1997 7.1الجزء 
 المعلومات

 نشر 

     مؤرشف  7.2.1الجزء 

تجميع  استبيان  2001 7.2.2الجزء 
 المعلومات

  نشر 

  مؤرشف     7.2.3الجزء 

 تحديث   تحديث/نشر   2018 7.2.4الجزء 

ث بناًء عىل طلب لجنة المعايير  2013 7.2.5الجزء 
 
 ُحد

تجميع     2017 7.2.6الجزء 
المعلومات/ 

 النشر 

 

تجميع    نشر  2017 7.2.7الجزء 
 المعلومات/ نشر 

 

تجميع    2016 7.3الجزء 
المعلومات/ 

 النشر 

  

ث بناًء عىل طلب لجنة المعايير  2009 7.4الجزء 
 
 ُحد

 مؤرشف  7.5الجزء 

 نشر  تحديث استبيان   1990 7.6الجزء 

 تحديث  نشر  تحديث استبيان 2002 7.7الجزء 

 مؤرشف  7.8الجزء 

ث بناًء عىل طلب لجنة المعايير  2008 7.9الجزء 
 
 ُحد

ث بناًء عىل طلب لجنة المعايير  2009 7.10الجزء 
 
 ُحد

ث بناًء عىل طلب لجنة المعايير  2012 7.11الجزء 
 
 ُحد

 تحديث حسب االقتضاء بناًء عىل الطلب نشر  2018 7.12الجزء 

 

:  إن لجنة المعايير مدعوة .18  إل ما يىلي

 بمضمون هذه الوثيقة؛ (أ)
ً
 اإلحاطة علما
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الموافقة عىل خطة العمل المنقحة و  (ب)
ي الفقرات من 

 ؛أعاله 10إل  5الواردة ف 

اتخاذ قرار بشأن طلب تحديث  )ج(
كما هو   ،7.9ممارسات االستشهاد بالجزء 

ي الفقرة 
 ؛أعاله 11موضح ف 

ي  )د(
ح ف  الموافقة عىل التغيير المقي 

الدراسات شر لجميع إجراءات الن
ي الفقرة الواردة  للجنة المعايير  االستقصائية

ف 
 ؛أعاله 12

 

 [يىلي ذلك المرفق]

 

 

 

 

 

 


