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 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 اخلامسةالدورة 
ىل  29جنيف، من   2017يونيو  2مايو اإ

 
 

 استبيان بشأن حاالت متديد محاية امللكية الصناعية

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 مقدمة

قد  امل يف دورهتا الرابعة ( املعايري جلنة) وافقت اللجنة املعنية مبعايري الويبو .1 ُق عىل  2016يف مارس عمتعة دجددا  ال ي 
نشاء املهمة رمق  من دليل الويبو بشأأن  7: "ضامن احلفظ والتحديث الالزمني لدلراسا  الاس تقصائية املنشورة يف اجلزء 50اإ

نشاء عىل وافقت و  ،املعلوما  والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناُية" فرقة معل لإجناز هذه املهمة )فرقة العمل املعنية اإ
 (.CWS/4BIS/16)ه( من الوثيقة 122و 73(. وعقنِين املكتب ادلويل مرشفا  عىل فرقة العمل. )انظر الفقرتني 7 ابجلزء

 من دليل الويبو بشأأن املعلوما  والواثئق املتعلقة ابمللكية 7.7عىل توس يع نطاق اجلزء املعايري جلنة ووافقت  .2
ىل شهادا  امحلاية التمكيليةيشمل الصناُية )دليل الويبو( ل  وبغية  .تسواي  مدة الرباءة ومتديدا  مدة الرباءة ابلإضافة اإ

الاس تبيان وتقدمي اقرتاح يف  مراجعة 7من فرقة العمل املعنية ابجلزء املعايري جلنة من دليل الويبو، طلبت  7.7جلزء حتديث ا
 (.CWS/4BIS/16 من الوثيقة 74رة دورهتا اخلامسة )انظر الفق

ىل ترش يح اذلي دُ C.CWS 72، أأصدر  الأمانة التعممي 2016يونيو  14ويف  .3 ت فيه ماكتب امللكية الصناُية اإ
ىل فرقة ال  .7جلزء املعنية ابعمل ممثلني لالنضامم اإ

 مرشوع اس تبيان بشأأن حال  متديد حامية امللكية الصناُية

حامية امللكية الصناُية ليك تنظر ونرش حال  متديد مرشوع اس تبيان بشأأن منح  7عمل املعنية ابجلزء أأعد  فرقة ال .4
 . ويرد مرشوع الاس تبيان يف مرفق هذه الوثيقة.تخذ قرارا  بشأأنهفيه اللجنة وت 
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الوثيقة،  من دليل الويبو عىل أأساس الاس تبيان الوارد يف مرفق هذه 7.7ذا وافقت اللجنة عىل حتديث اجلزء واإ  .5
 الإجراءا  التالية:اختاذ طلب من املكتب ادلويل ينبغي أأن يق ف 

 صدار تعممي يدُو فيه ماكتب امللكية عداد واإ ىل اس تكامل الاس تبيان اإ  ؛الصناُية اإ

 عد  ؛اد تقرير ُن ادلراسة الاس تقصائيةواإ

 ث  7.7 جلزءوتقدمي ا قحدَّ  يف دورهتا املقبةل. وتتخذ قرارا  بشأأنهمن دليل الويبو لتنظر فيه اللجنة امل

ن اللج  .6  نة املعنية مبعايري الويبو مدُوةاإ
ىل:  اإ

 ؛هذه الوثيقةالإحاطة علام  مبضمون  )أأ(

يف الاس تبيان املقرتح بشأأن منح  رالنظو  )ب(
حامية امللكية الصناُية، الوارد حال  متديد ونرش 

 والبِت فيه؛ ،يف مرفق هذه الوثيقة

اختاذها من ح يف الإجراءا  املقرت  النظرو  )ج(
 5د يف الفقرة دَّ حعىل النحو املق  ،املكتب ادلويلقبل 
 والبِت فهيا. ،أأعاله

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 مرشوع �س�تبيان

 حامية امللكية الصناعية متديداتمرشوع اس�تبيان �شأٔن منح و�رش 

 

 بيا�ت االتصال

  �مس
 "�مس أ��ري"�مس أ�ول �لشلك التايل: ر� ذ�ر امس الشخص ا�ي مٔ� �س�تبيان، �ُ 

  الوظيفة
 الشخص ا�ي مٔ� �س�تبيانوظيفة ر� ذ�ر �ُ 

  الب�/املنظمة
 ST.3امس الب� ٔأو امس منظمتمك والرمز املقابل حسب معيار ذ�ر  ر��ُ 

  عنوان الربيد إاللكرتوين
 عنوان الربيد إاللكرتوين اخلاص �لشخص ا�ي مٔ� �س�تبيان ذ�ر�ر� 

  الفا�س
 الفا�س اخلاص �لشخص ا�ي مٔ� �س�تبيانذ�ر ر� �ُ 

  الهاتف
 هاتف الشخص ا�ي مٔ� �س�تبيانذ�ر رمق ر� �ُ 

 

 1السؤال 

مدة الرباءات؟ �ىل سبيل املثال: شهادات تؤدي ٕاىل متديد محلاية امللكية الصناعية  اتمتديد ٔأو منظمتمك هل مينح مكتبمك
 امحلاية التمكيلية ٔأو �سو�ت مدة الرباءة ٔأو متديدات مدة الرباءة.

 نعم 

 ال 
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 2السؤال 

متديدات حامية امللكية الصناعية منح  يف ٔأو منظمتمك مكيبدٔأ مكتبوف هل سف ، يه "ال" 1السؤال اكنت ٕا�ابتك عن ٕاذا 
 يف املس�تقبل؟

 ر املو�دللتعليقات ٔأد�ه � املاكن املُخصصر� اس�ت�دام �ُ . نعم�. 

  ُ� .ر السببللتعليقات ٔأد�ه � املاكن املُخصصر� اس�ت�دام ال�. 

    تعليقات:

 � ختطي بقية �س�تبيان.ُري فٕاذا اكنت ٕا�ابتك "ال"، 

 

 3السؤال 

 ا�طط ٕاد�الها):املنت�ات (ٔأو  محلاية امللكية الصناعيةحتصل �ىل متديد ٔأن ر� حتديد املنت�ات اليت ميكن �ُ 

 املنت�ات الطبية، 

 املنت�ات الصيدالنية، 

 ،املنت�ات الصيدالنية النباتية 

 مبيدات أ�عشاب، 

 املواد الكمييائية الزراعية، 

  لتسويقهاموافقة تنظميية اليت جيب ٔأن حتصل �ىل مجيع املنت�ات 

 �ري ذ�    

 �ُر� ٔأيضًا حتديد متطلبات منح متديد محلاية امللكية الصناعية

 راءة ممنو�ة� 

 رخيص �لتسويق� 

 جتربة رس�رية 

 :�ري ذ�    

امللكية الصناعية، ٕاذا  �ُر� تقدمي رابط يُفيض ٕاىل املبادئ التوجهيية �شأٔن ٕايداع طلبات احلصول �ىل متديدات محلاية
     اكن ذ� الرابط متوفرًا.
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 4السؤال 

�ُر� حتديد أ�ساس القانوين (أٔنواع الو�ئق وعناو�هنا) ملنح متديدات حامية امللكية الصناعية (قانون وطين، الحئة 
 ٔأ�اله، 3يف السؤال ٕا�هيا  ختتلف �ختالف املنت�ات املُشارالقانونية  أ�سس اكنت ٕاقلميية، قرارات، مراس�مي، ٕاخل). ٕاذا

 املنت�ات ذات الص�. ٕاىل ، مع إالشارةلكها ٕادرا�افُري� 

    

    تعليقات:

 

 5السؤال 

 زيية واللغة أ�صلية.لك�للغة إالن تمكمنظم  ٔأو نحها مكتبمكمي اليت  حامية امللكية الصناعية متديدات امسذ�ر ر� �ُ 

 Ergänzendes" (�للغة أ�ملانية: DE – Supplementary Protection Certificate مثال:
Schutzzertifikat".( 

، مع إالشارة ٕاىل � ذ�رها مجيعاً ُري فٔأ�اله،  3شار ٕا�هيا يف السؤال املُ ختتلف �ختالف املنت�ات ٕاذا اكنت أ�سامء و 
 .ذات الص�املنت�ات 

       

     تعليقات:

 

 6السؤال 

 ؟حامية امللكية الصناعيةمتديد �  اً طلب نظمتمكم ٔأو  مكتبمك ،نرشٔأن ي ٔأو ينوي ، هل ينرش

 ٔأ�اله. 3مجيع املنت�ات املشار ٕا�هيا يف السؤال يف �ا�  ،نعم 

 ذ�رهار� ٔأ�اله. �ُ  3بعض املنت�ات املشار ٕا�هيا يف السؤال يف �ا�  ،نعم     

 ال 

 �ال�تالٕ لٔأو ٔ��د متديدات حامية امللكية الصناعية من الصف�ة أ�وىل  منوذج� ٕارفاق ُري فٕاذا اكنت ٕا�ابتك "نعم"، 
 .لكهياملٔأو هذه ا�متديدات  �شأٔن يف جريدة رمسيةاملنشورة 

 املرفق

      تعليقات:



CWS/5/13 
Annex 
4 
 

 7السؤال 

 .ةالنرش تضمهنا ت � ذ�ر العنارص ا�نيا اليت جيب ٔأن هو "نعم"، فُري  6ٕاذا اكن ردك �ىل السؤال 

 رمق الطلب 

 رخي إاليداع� 

  الطلب وعنوانهامس ُمودع 

 الرباءة أ�ساس�ية رمق 

 عنوان ��رتاع 

 امس املنتج 

 الترصحي بيا�ت 

 رخي الترصحي املذ�ور� 

  ُ�) هاحتديدر� عنارص ٔأخرى:(    

لوصف لك  احلزي التايل� اس�ت�دام ُري فٔأ�اله،  3املشار ٕا�هيا يف السؤال تلف �ختالف املنت�ات خت  ةالنرش  تٕاذا اكن
 النرشات

      

    تعليقات:

 

 8السؤال 

 ح؟نِ مُ متديدًا محلاية امللكية الصناعية قد  ٔأو منظمتمك مكتبمك ٔأن ينرش، ٔأو ينوي، هل ينرش

 ٔأ�اله. 3مجيع املنت�ات املشار ٕا�هيا يف السؤال  ، يف �ا�نعم 

  حتديدها ر� ٔأ�اله. �ُ  3بعض املنت�ات املشار ٕا�هيا يف السؤال يف �ا� نعم    

 ال 

ٔ��د متديدات حامية امللكية الصناعية ٔأو ٕال�الن �شأٔن  � ٕارفاق منوذج من الصف�ة أ�وىلُري فٕاذا اكنت ٕا�ابتك "نعم"، 
 .ٔأو للكهيام جريدة رمسيةمنح هذه ا�متديدات منشور يف 

 املرفق

      تعليقات:
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 9السؤال 

 .تتضمهنا النرشة� ذ�ر العنارص ا�نيا اليت جيب ٔأن ُري فهو "نعم"،  8ٕاذا اكن ردك �ىل السؤال 

 ص للمتديد املمنوح  رمق التسجيل املُخص�

 رخي �سجيل ا�متديد املمنوح� 

 امس صاحب ا�متديد وعنوانه 

 رمق الرباءة أ�ساس�ية 

 عنوان ��رتاع 

 امس املنتج 

 الترصحي بيا�ت 

 رخي الترصحي املذ�ور� 

 مدة ا�متديد 

  ،هار� حتديد(�ُ  ةتصنيف الرباءمثال: عنارص ٔأخرى:(    

لوصف لك  احلزي التايل� اس�ت�دام ُري فٔأ�اله،  3املشار ٕا�هيا يف السؤال ختتلف �ختالف املنت�ات  ةالنرش  تٕاذا اكن
 النرشات

      

    تعليقات:
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 10السؤال 

 ؟8و 6السؤالني  املشار ٕا�هيا يفالنرشات  منظمتمكٔأو  مكتبمك ،صِدر، ٔأو ينوي ٔأن يُ يُصِدريف ٔأي شلك 

 متديدات حامية امللكية الصناعيةطلبات خيص ف�  •

 كجزء من جريدة رمسية 

 عن طريق �رش الطلب 

 الطالع امجلهور �ليهٕا��ة الطلب طريق ن ع 

  املنظمة) ٔأولمكتب إاللكرتوين ل  وقعاملإالنرتنت (ٔأو ش�بكة من �الل قوا�د بيا�ت �ىل 

  س ذ�ال�عن طريق �سلمي �س�ة من الطلب عند 

 (ر� حتديده�) �ري ذ�   

    ما اجلدول الزمين املقرر لنرش هذه املعلومات؟

احلزي  � اس�ت�دامُري فٔأ�اله،  3ملنت�ات املشار ٕا�هيا يف السؤال ا �ختالف املتبعة ختتلف ٕاذا اكنت املامرسة
 .املامرساتلوصف لك النيص التايل 

      

 ف� خيص ا�متديدات املمنو�ة •

  جريدة رمسيةكجزء من 

 عن طريق �رش ا�متديد 

 عن طريق ٕا��ة ا�متديد الطالع امجلهور �ليه 

 (ٔأو املوقع إاللكرتوين للمكتب ٔأو املنظمة) من �الل قوا�د بيا�ت �ىل ش�بكة إالنرتنت 

 �عن طريق �سلمي �س�ة من ا�متديد عند ال�س ذ 

 (ر� حتديده�) �ري ذ�    

    املعلومات؟ ما اجلدول الزمين املقرر لنرش هذه

ٔأ�اله، فُري� اس�ت�دام احلزي  3ٕاذا اكنت املامرسة املتبعة ختتلف �ختالف املنت�ات املشار ٕا�هيا يف السؤال 
 النيص التايل لوصف لك املامرسات.

      

     تعليقات:
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 11السؤال 

م، بيا�ت تتعلق �متديدات حامية امللكية الصناعية يف قوا�د بيا�ت قدِّ م، ٔأو ينوي ٔأن يُ قدِّ يُ  ٔأم منظمتمك ٕاذا اكن مكتبمك
، )الش�بكية عناو�هناو القوا�د  هذهٔأسامء ٔأو (الش�بيك ٕالكرتونية (دا�لية ٔأو جتارية)، فُري� ذ�ر امس هذه القا�دة وعنواهنا 

 وحتديد عنارص البيا�ت الببليوغرافية:

 مر:التالية، ٕاذا لزم ا�ٔ  البيا�تميكن �كرار 

 :امس قا�دة البيا�ت      

  الش�بيكعنواهنا:        

 :عنارص البيا�ت الببليوغرافية    

    تعليقات:

 

 12السؤال 

ص ٔأو منظمتمك ٕاذا اكن مكتبمك ص، ٔأو ينوي ٔأن ُخيّصِ حامية  متديداتاخلاصة � تسجيالت ال طلبات ٔأو ل ٔأرقامًا معينة ل  ،ُخيّصِ
 امللكية الصناعية، فُري� تقدمي ٔأمث� وتفاصيل.

    ف� خيص نظام �رقمي الطلبات اخلاصة �متديدات حامية امللكية الصناعية: •

 ف� خيص نظام �رقمي معليات �سجيل ٔأو منح متديدات حامية امللكية الصناعية (ٕاذا اكن خمتلفًا عام س�بق): •
    

    تعليقات:
 
 

 والوثيقة][هناية املرفق 
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