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 استبيان حول استعمال معايري الويبو

 أ�مانة ٕا�دادمن وثيقة 

 مقدمة

معلومات امللكية مس�ت�ديم و معايري الويبو موّ�ة ٕاىل ثالث فئات من املس�ت�دمني: ماكتب امللكية الصناعية  .1
معلومات من ٔأ�ل �سهيل تبادل ة ٔأعاملها الصناعية ومودعي الطلبات. وتنفّذ ماكتب امللكية الصناعية معايري الويبو يف ممارس

و بأٔفضل املامرسات السائدة يف وقت اع�دها وفهيا فائدة للماكتب الراغبة يف وضع امللكية الفكرية وتعمميها. وتأٔ�ذ معايري الويب
مودعي و . و�الطالع �ىل معايري الويبو �سهل �ىل مس�ت�ديم معلومات امللكية الفكرية ٔأو تطو�رها ٔأنظمة املعلومات والنرش

ئق املنشورة وإال�ال�ت الصادرة عن ماكتب امللكية الطلبات تعميق فهمهم للمعلومات التكنولوجية والقانونية الواردة يف الو�
 الصناعية.

وقد ال �كفي �طالع فقط �ىل التوصيات املتضمنة يف معايري الويبو ٕالجراء حتليل معمق ٔ�فضل ممارسات املاكتب  .2
ا لكيا ٔأو هننفيذ ٔأ� مومعايري الويبو ليست ملزمة، و�� ميكن للمكتب ٔأن خيتار ت ٔأو حملتو�ت بعض و�ئق امللكية الفكرية. 

جزئيا ٔأو ٔأال يتّبع التوصيات ٕاطالقا؛ ويف بعض احلاالت، تتيح التوصيات املرونة يف التنفيذ يف خمتلف املاكتب وبطريقة 
خمتلفة. و��، عند حتليل ممارسات املاكتب ٔأو عند العمل بوثيقة للملكية الفكرية صادرة عن مكتب معّني، قد �كون من 

 ل املكتب يتّبع التوصيات املقّدمة يف معايري الويبو ٔأو ال، و�يف ينّفذها حتديدا ٕاذا قّرر تنفيذها.احلامس معرفة ه

حول اس�تعامل معايري الويبو يف ماكتب امللكية الصناعية.  اس�تقصاءولتلبية هذه احلا�ة، يقرتح املكتب ا�ويل ٕاجراء  .3
بو يف املاكتب وحتسني فهم �حتيا�ات ٔ�غراض تطو�ر �ىل الكشف عن مس�توى تنفيذ معايري الوي �س�تقصاء وسيسا�د 

معلومات امللكية الفكرية يف املس�تقبل ووضع معايريها. ومن شأٔنه ٔأيضا ٔأن �زيد من ٕاقبال مس�ت�ديم معلومات امللكية الفكرية 
فيذ معايري الويبو يف خمتلف �ىل اس�تعامل معايري الويبو وتقد�رها، ال س�� ؤأهنم ما فتئوا يّرصحون بأٔن املعلومات املتعلقة بتن 

 املاكتب لها قمية كربى يف معلهم.
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 �ديد اس�تقصاء

حرصا �ىل �رش�يد �ود التقييس وتوفري معلومات واحضة عن معايري الويبو اليت �س�ت�د�ا ماكتب امللكية الصناعية،  .4
للموافقة �ليه. و�رد مرشوع ٔأ�ّد املكتب ا�ويل مرشوع اس�تبيان عن اس�ت�دام معايري الويبو ويعرضه �ىل نظر اللجنة 

 �س�تبيان يف مرفق هذه الوثيقة.

امة ملعرفة يف املعلومات الع �س�تقصاءمن املقرتح حرص )، 53( �اليا و�لنظر ٕاىل ٔأمهية �دد معايري الويبو السارية .5
ل حول تنفيذ يص ااملكتب توفري مزيد من التف ارتأٔىتنفيذه. وٕاذا املعزتم ك ينف�ذ يف املكتب ٔأوال وهل من هل هذا املعيار ٔأو ذا

معيار بعينه من معايري الويبو ٔأو تقدمي تعليقات ٔأو اقرتا�ات �شأٔن تقييس جمال معّني، فبٕاماكنه اس�تعامل ٕاطار "التعليقات" 
 الغرض.ا�صص لهذا 

 الصناعيةاملتعلقة �مللكية  دليل الويبو للمعلومات والو�ئقمن  7يف اجلزء  �س�تقصاءومن املعزتم ٔأن تُنرش نتاجئ  .6
(WIPO Handbook) املاكتب، من املقرتح حتديث يف . ولتوفري ٔأ�دث املعلومات عن اس�ت�دام معايري الويبو

 �شلك دوري. �س�تقصاء

حول اس�ت�دام معايري الويبو �ىل ٔأساس مجمو�ة أ�س�ئ� الواردة يف  �س�تقصاءويف �ال موافقة اللجنة �ىل ٕاجراء  .7
 ينبغي ٔأن يُطلَب من املكتب ا�ويل تنفيذ إالجراءات التالية:لوثيقة، مرفق هذه ا

 ٕا�داد وٕاصدار تعممي يدعو فيه ماكتب امللكية الصناعية ٕاىل اس�تكامل �س�تبيان؛ •

 ؛ء�س�تقصاوٕا�داد تقر�ر عن  •

 من دليل الويبو. 7، يك توافق �ىل �رشها يف اجلزء املقب�لتنظر فهيا اللجنة يف دورهتا  ءوتقدمي نتاجئ �س�تقصا •
 واختاذ إالجراءات املعنية أ�خرى، عند �قتضاء.

نية مبعايري الويبو ٕان اللجنة املع  .8
 ٕاىل: مدعوةٌ 

ضمون إال�اطة �لام مب (ٔأ)
 الوثيقة؛ هذه

اس�تقصاء س�تبيان "�النظر يف و  (ب)
حول اس�تعامل معايري الويبو يف ماكتب امللكية 

الوثيقة  مرفق هذه، كام هو وارد يف "الصناعية
 واملوافقة �ليه؛

والنظر يف إالجراءات اليت جيب  )ج(
 7الفقرة كام يه حمددة يف ٔأن تت�ذها أ�مانة، 
 .هيأأ�اله، واملوافقة �ل

 

 [ييل ذ� املرفق]
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 املرفق

Draft questionnaire 
 
SURVEY ON THE USE OF WIPO STANDARDS BY INDUSTRIAL PROPERTY 
OFFICES 
 

These four questions will be asked about every WIPO Standard in force. 

WIPO Standard ST.XX 
 
1. Is the Standard implemented in your Office’s/Organization’s practice? 

• Completely 

• Partly 

• Not Implemented 

 

2. If the answer was “Partly”, please explain your Office’s/Organization’s practice briefly 
           

 

3. If the answer was “Not implemented”, does your Office/Organization plan to implement the 
Standard? 

• Yes.  If so, when?  

• No.  If not, why?  

 

4. Comments (optional) 

 
 هناية املرفق والوثيقة][
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