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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
ا 10التاري    خ:   2022ير فير

اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
ات  الجغرافية والمؤشر

 واألربعون الخامسةالدورة 
 2022 مارس 30إىل  28جنيف، من 

ي بعض المعارض الدولية 
 
تحديث النموذج األولي لقاعدة البيانات بشأن الحماية المؤقتة الممنوحة للتصاميم الصناعية ف

 من اتفاقية باريس 11بموجب المادة 

 األمانة من إعداد 

ي دورتها  .1
ات الجغرافية )لجنة العالمات( ف  طلبت اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

 ، اح قدمه وفد إسبانيا و الرابعة واألربعي    إل اقتر
ً
إعداد ( 12 الفقرة ،SCT/44/7 الوثيقة) ، من األمانة(SCT/44/5 الوثيقة) استنادا

 نموذج لقاعدة ب
ً
عىل االستبيان بشأن الحماية المؤقتة الممنوحة للتصاميم  يانات تحتوي عىل المعلومات الواردة من أعضاء اللجنة ردا

ي بعض المعارض الدولية بموجب المادة 
 (. SCT/42/2 الوثيقة) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 11الصناعية ف 

األولي لقاعدة البيانات هذه إل جانب تقدير للموارد الالزمة لتطويرها بشكل كامل وطلبت لجنة العالمات أيضا تقديم النموذج  .2
ي دورتها الخامسة واألربعي   

ي تلك (. 12 ، الفقرةSCT/44/7 الوثيقة) ف 
وبناء عليه، ستقدم األمانة النموذج األولي ضمن عرض حي ف 

ح تكا ليف تطويره وتحدد التكلفة اإلضافية المقدرة إذا ما قررت اللجنة الدورة. وتقدم هذه الوثيقة وصفا موجزا للنموذج األولي وتشر
 . توسيع النموذج األولي إل قاعدة بيانات كاملة

 تطوير النموذج األولي 

ات  .3 أعد هذا النموذج األولي باستخدام نموذج واجهة المستخدم الحالية "لقاعدة بيانات لجنة العالمات بشأن معلومات المؤشر
ية والفرنسية واإلسبانية. هي و https://www.wipo.int/memberprofilesgeo ، الجغرافية متاحة باللغات الثالث التالية: اإلنكلت  

ي االستبيان المذكور 
د النموذج األولي باستخدام المعلومات المقدمة من أكتر مجيبي   قدما إجابات عىل أكتر عدد من األسئلة ف 

ّ
وقد ول

اليا وفرنسا.   معلومات مستقاة من سبع مجموعات من األسئلة وبحسب تصميم االستبيان، يعكس النموذج األولي  أعاله؛ وهما أستر
ي  14تغطي ما مجموعه 

ي قدمها المجيبان. وبعبارة أخرى، فإن جميع المعلومات التر
سؤاال؛ كما استنسخت التعليقات التكميلية التر

ي الردود عىل 
ي النموذجتبادلها المجيبان ف 

 . األولي  االستبيان مدونة ف 

https://www.wipo.int/memberprofilesgeo/#/
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 كلفة تطوير النموذج األولي ت

ي  12,000تكلفة تطوير النموذج األولي  بلغت .4
، والتعديالت التر فرنك سويشي. ويشمل ذلك خدمات المتعاقدين الخارجيي  

ي بيئة قبول األعمال
 
، وترجمة واجهة المستخدم، ودمج النموذج األولي ف

 . تلت التعقيبات أثناء اختبار القبول لدى المستخدمي  

ي حال توسيع النموذج ا
 
 ألولي إل قاعدة بيانات كاملةالتكلفة اإلضافية ف

دولة عضوا ومنظمتي   حكوميتي    52) 54م ددهمجيبي   وعقاعدة بيانات كاملة أن المعلومات المقدمة من جميع اليقصد ب .5
ي 
 
( ف ي قاعدة البيانات ،ىل االستبيان المذكور ردودهم ع دوليتي  

 
"مكتب إنشاء هذه البيانات األوسع، يلزم إدراج ولغرض   .ستدرج ف

ي 
وعالوة عىل ذلك، ووفقا لسياسة "الحوسبة السحابية . البيانات باستخدام مواردها الداخليةإدراج األمانة تحمل وست. طويرهت" و خلف 

" للويبو
ً
ي استضافة قاعدة البيانات عىل *أوال

ي مخدم ، ينبغ  وتقدر تكلفة تطوير . ألمنها وإمكانية توسيع نطاقها وتوافرها ضمانا  سحابر
ي واالستضافة السحابية بمبلغ 

 . فرنك سويشي 10,000المكتب الخلف 

ح إتاحة قاعدة البيانات بجميع اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة بتكلفة إضافية تقدر بمبلغ  .6  3,000وإضافة إل ذلك، يقتر
 .فرنك سويشي

ي  .7
 
: موزعة  ،ك سويشيفرن 25,000، ستبلغ تكلفة قاعدة البيانات اإلجمالي وف  عىل النحو التالي

 12,000  المنفق عىل تطوير النموذج األولي المبلغ  – فرنكا سويشيا، 

 13,000بجميع اللغات الرسمية الست المبلغ المقدر لتوسيع النموذج األولي إل قاعدة بيانات كاملة  – فرنك سويشي
 المتحدة.  لألمم

 إن لجنة العالمات مدعوة إل:  .8

ي مضمون هذه الوثيقة؛  النظر "  1"
 ف 

اح إنشاء "  2" اإلعراب عن آرائها بشان اقتر
قاعدة بيانات تحتوي الردود عىل االستبيان 
بشأن الحماية المؤقتة الممنوحة للتصاميم 
 
ً
ي بعض المعارض الدولية، طبقا

الصناعية ف 
من اتفاقية باريس لحماية الملكية  11للمادة 

 (SCT/44/5الصناعية )الوثيقة 

 ]نهاية الوثيقة[

                                                
ة من   * ي الفتر

 
ي عقدت ف

ين التر ي دورتها الثامنة والعشر
 
انية ف نامج والمت    WO/PBC/28/13)الوثيقتان  2018سبتمتر  14إل  10أوصت لجنة التر

ي لجمعيات الويبو ووافقت عليها ا (WO/PBC/28/14و اتيجية التحول السحابر
ة من باستر ي الفتر

 
ي عقدت ف

ي سلسلة اجتماعاتها الثامنة والخمسي   التر
 
ة ف  24ألخت 

" للو A/58/11من الوثيقة  78)الفقرة  2018أكتوبر  2سبتمتر إل 
ً
 يبو. (، مما أثمر عن سياسة "الحوسبة السحابية أوال

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_28/wo_pbc_28_13.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_28/wo_pbc_28_14.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_58/a_58_11-main1.pdf

