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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019مایو  15 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السابعة الدورة
 2019یولیو  5ٕاىل  1جنیف، من 

 اإللكرتونية للتصاميم الصناعيةبشأن التصاوير املرئية نتائج الدراسة االستقصائية 

 املكتب ا�ويل من ٕا�دادوثیقة 

 مقدمة 

التصاو�ر �ىل اس�تبيان �شأٔن  2018) يف دورهتا السادسة يف �ام جلنة املعایريعایري الویبو (املعنیة مبلجنة ال وافقت  .1
ا�راسة امللكية الفكریة للمشاركة يف أ�مانة ٕاصدار تعممي یدعو ماكتب  منطلبت وقد . املرئیة إاللكرتونیة للتصاممي الصناعیة

 .)CWS/6/34من الوثیقة  180و 178. (انظر الفقرتني التصاممي الصناعیة�س�تقصائیة �شأٔن 

للمشاركة يف  عهنا ممثلني ٔأن تعني ماكتب امللكية الفكریةتطلب فيه  C.CWS.110التعممي  2018يف نومفرب  ٔأصدرت أ�مانةو 
 ا�راسة �س�تقصائیة. 

 ا�راسة �س�تقصائیة نتاجئ

ا�ي وافقت �لیه �س�ت�دام �س�تبيان  2019ٕاىل مارس  2018من د�سمرب  أ�جریت هذه ا�راسة �س�تقصائیة .2
وعرشون مكتًبا ردوًدا  مخسةقدم و . ا�راسة �س�تقصائیةطلب رابط بوثالثون مكتًبا  س�تة ورد �ىل التعممي. جلنة املعایري

 وتُتاح. جلنة املعایريقام املكتب ا�ويل للویبو بت�لیل الردود ؤأ�د التقر�ر التايل لتنظر فيه و  .هذه ا�راسة �س�تقصائیة�ىل 
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الرابط التايل:  الردود الفردیة وامجلاعیة حرفيًا �ىل
]related1.zip-https://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/cws_7/cws_7_21.[ 

 :ا�راسة �س�تقصائیةالتالیة يف  25شار�ت املاكتب و  .3

 ٔأسرتالیا

 كندا

 سو�رسا

 الصني

 �ولومبیا

 �وس�تار�اك

 مجهوریة التش�یك

 ٔأملانیا

 مجهوریة ا�ومنیاكن

 س�تونیاإ 

 مكتب �حتاد أ�ورويب للملكية الفكریة

 ٕاس�بانیا

 فر�سا

 اململكة املت�دة

 �رواتیا

 ٕایطالیا

 الیا�ن

 مجهوریة �ور�

 مجهوریة مو�وفا

 الربتغال
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 الرويس�حتاد 

 السوید

 سلوفا�یا

 ٔأو�رانیا

 الوال�ت املت�دة �مر�كية

امللفات ومتطلبات  ٔأ�ساق، مبا يف ذ� التصاممي تقدميتناول �س�تبيان �یفية تعامل ماكتب امللكية الفكریة �الًیا مع و  .4
 وممارسات النرش. املشهد

ٔأهنا  یعين، مما �ىل �د سواءإاللكرتوين الوريق و  �لنسق إالیداع) ٔأرقام يف املائة 84معظم املاكتب ( وقدمت .5
ثالثة  يف �ني مل تقدم ٕالیداع الوريق.عن أأي ٔأرقام ) الصني وفر�سا وٕایطالیاثالثة ماكتب (ومل تقدم . أ�سلوبني�س�ت�دم � 

 ٕالیداع إاللكرتوين.اعن ٔأي ٔأرقام ) مجهوریة ا�ومنیاكنالصني و�رواتیا و ماكتب (

یظل �دد ، بي� JPEG �سق )يف املائة 100( مجیع املاكتب املس�تجَوبةتقبل ، الصور ثنائیة أ�بعاد ٔ��ساق�لنس�بة و .6
ٔأما ). يف املائة 55ٕاىل  يف املائة 40حمدوًدا ( PDFو GIFو PNGو TIFFأ�خرى مثل  املاكتب اليت تدمع أ��ساق

) ٔأسرتالیا وٕایطالیا والربتغالتقبل ثالثة ماكتب فقط (و ایة. للغ ةحمدود فهيي دمع معلیات التقدمي ثالثیة أ�بعاداملاكتب اليت ت
ٔأو  �رانیاو أٔ  �اصةثالثیة أ�بعاد أ�خرى ( یقبل مكتب وا�د ٔأو مكتبني فقط أ��ساق، بي� أ�بعادثالثیة  PDFملفات 

ملفات تقدمي ) �رانیاو وٕایطالیا وأٔ  مجهوریة ا�ومنیاكنثالثة ماكتب فقط (وتقبل ). مكتب �حتاد أ�ورويب للملكية الفكریة
ن يف شلك مالهولوغرامات ) ومجهوریة مو�وفا والسوید وسلوفا�یا�ولومبیا و�رواتیا مخسة ماكتب ( وتقبل .كطلب الفيدیو

 .أ�شاكل

 ودأ�بیض وأ�سللونني �و) الصور �ٔ�لوان يف املائة 100( املس�تجَوبة�لنس�بة لقيود الصورة، تقبل مجیع املاكتب و .7
ٔأكرث من نصف  وتضعرمادي. تدّرج  ذاتالصور  يف املائة) 96( وا�د ما �دا تقبل مجیع املاكتبوالصور الفوتوغرافية، بي� 

 .طلب مقدم�لك  التصاممئأقىص لعدد ًا �دجم امللفات املقدمة و ٔأقىص حل �داً املاكتب 

يف املائة من  100 وضعتبي�  ةحلجم الورق �دًا ٔأدىنمن املاكتب  يف املائة 75 وضعت، الوريق لٕالیداع�لنس�بة و .8
 حلجم يف املائة)  50( دىن�دًا أٔ و ) يف املائة 75( �دًا ٔأقىصمعظم املاكتب ٔأیًضا  وتضع. ةٔأقىص حلجم الورق�دًا  املاكتب
املائة يف  69ل وحتوّ وا�د يف لك صف�ة.  مشهدٔأكرث من وجود ) بيف املائة 75معظم املاكتب ( و�سمح�ىل الورق. الصورة 

ٔأو  JPEG للملفات الناجتة عن هذا التحویل يه ةالشائع، وأ��ساق الورقية ٕاىل شلك ٕالكرتوين التصاممي من املاكتب
TIFF  ٔأوPDF . الثلث قوم یس�نوات، بي�  5یقوم حوايل ثلث املاكتب بتخز�ن عینات الورق ملدة ترتاوح بني س�نة و و
 ىل أ�بد.إ ٔ��ل �ري مسمى/ عینات الورق بتخز�نا�ٓخر 

تقوم املاكتب ني �يف . �رفضها، ولكن ببساطة الصور املعیبة) يف املائة 48(املاكتب رب نصف اما یقل والحيوّ  .9
يف  28( الفار�ةاملسا�ة  قص وأٔ ) املائة يف 48امللف ( �سقحتویل  وأٔ ) يف املائة 48(الصورة  جحمو  بتغیري قياسأ�خرى 

 تحویالت ٔأخرى.ب  تقوم) ٔأو يف املائة 16( لونیة اتتصحی� وأٔ ) املائة
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 ٔأمافقط من املاكتب.  يف املائة 16يف  يه نفسها مودعي الطلبات و�ري مودعي الطلباتٔأمام  إالیداعمتطلبات و  .10
لیودع ) ٔأو ليس �هيا متطلبات حمددة يف املائة 44( ٔأن یودع الغري الطلب �ىل إالطالقٕاما ٔأهنا ال تقبل املاكتب أ�خرى 

 ).يف املائة 40( لبالغري الط

ویب.  متصفحٕا�هيا �س�ت�دام  للنفاذ�رب إالنرتنت  التصاممي تصاو�ر) بنرش �رواتیا( وا�د ما �داتقوم مجیع املاكتب و  .11
العدید من املاكتب ٕاىل  ؤأشارتأ�خرى.  �س�ت�دام خمتلف أ��ساقمن املاكتب  يف املائة 30و يف املائة 20بني كام تنرش 

 64امللف ( �سقٔأو ) يف املائة 72الطلب من حيث احلجم ( قدمه مودعام ع �س�ت�دمه يف النرش قد خيتلفالنسق ا�ي ٔأن 
 ).يف املائة

ویطبع ما ) الصور ٕالكرتونًیا ٔ�غراض الفحص ٔأو إالدارة. مجهوریة ا�ومنیاكن( ما �دا وا�دتعرض مجیع املاكتب و  .12
مودع  عام قدمهقد ختتلف الصور املس�ت�دمة و . الغرضني �نذالصور �ىل الورق لهيف املائة)  48یقارب نصف املاكتب (

�س�ت�دام  يف تصاو�ر التصاممي وتبحث املاكتب). يف املائة 64( �سق امللف) ٔأو يف املائة 72احلجم ( الطلب من حيث
) ٔأو تصنیف يف املائة 24( الطریقتنيامجلع بني ) ٔأو يف املائة 14لصور (�) ٔأو البحث التلقايئ يف املائة 48( الوصفيةبیا�ت ال 

 ).يف املائة 16لواكرنو (

يف  88(مشاهد أ�و�ه ، حيث یدمع ٔأكرث من ثليث املاكتب تقدمي ٔأنواع متعددة من املشاهد�سمح معظم املاكتب ب و  .13
 املشهد وأٔ  )يف املائة 84( كةاملفكّ  املشاهد وأٔ  )يف املائة 92(أ�وضاع البدی�  وأٔ  )يف املائة 92(مشاهدة ُمكّربة  وأٔ  )املائة
ٔأو سلس� من اللقطات  )يف املائة 68مقطعیة ( مشاهد وأٔ  )يف املائة 76( مشاهد جزئیة وأٔ  )يف املائة 84��اكمل ( ا�مع

يف  84(خلطوط املتقطعة ، مبا يف ذ� التنازالت البرصیةو�ىل نفس املنوال �سمح املاكتب بأٔنواع �دیدة من ). يف املائة 80(
 ).يف املائة 60( امللونتظلیل ال ٔأو  )يف املائة 60( الطمسٔأو  )املائة

ت� املاكتب اليت من بني و للتصاممي.  منوذجية صور حتدید) يف املائة 56ٔأكرث من نصف املاكتب ( �شرتطوال  .14
�ىل ) الصنيمكتب وا�د فقط ( و�شرتطيف ٔأ�لب أ�حيان.  ا�منوذجيةالصورة  يف املائة) 41( املاكتب حتدد، ذ� �شرتط
 .ا�منوذجيةالصورة  ٔأن حيدد الطلبمودع 

 ٕاّن جلنة املعایري مدعوة ٕاىل: .15

 (ٔأ) إال�اطة �لام مبحتو�ت هذه الوثیقة؛ 

) ؤأن تطلب ٕاىل املكتب ا�ويل (ب)  
فضال  نتاجئ ا�راسة �س�تقصائیةٕا�داد و�رش 

عن الردود الفردیة وامجلاعیة �ىل املوقع  
 .إاللكرتوين للویبو

 الوثیقة] هنایة[
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