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 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 الرابعةالدورة 
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0B األولوية التي كانت مكاتب امللكية الصناعية استبيان بشأن أنظمة ترقيم الطلبات وطلبات
 )30تستخدمها يف املاضي (املهمة رقم 

 أ�مانة ٕا�دادمن وثيقة 

�ىل ٔأنه عند �نهتاء من  – 2010يف دورهتا أ�وىل يف ٔأكتو�ر  –وافقت اللجنة املعنية مبعايري الويبو (اللجنة)  .1
ٔأن تُِعد�  ST.10/Cليًا لرتقمي الطلبات، ينبغي لفرقة العمل املعنية �ملعيار ا�راسة �س�تقصائية اخلاصة �ملامرسات املُت�بعة �ا

اس�تبياً� ٕالجراء دراسة اس�تقصائية �ديدة �شأٔن ٔأرقام الطلبات ؤأرقام طلبات أ�ولوية اليت اكنت ماكتب امللكية الصناعية 
نة من �ديد هذا القرار يف دورهتا الثالثة ). ؤأكّدت اللج CWS/1/10من الوثيقة  22�س�ت�د�ا يف املايض (انظر الفقرة 

 ).CWS/3/14من الوثيقة  70(انظر الفقرة  2013اليت ُعقدت يف ٔأ�ريل 

ت فرقُة العمل املعنية �ملعيار  .2 مرشوع اس�تبيان "�رقمي الطلبات  ST.10/Cووفقًا لطلب اللجنة السالف ا��ر، ٔأ�د�
املامرسات السابقة" ليك تنظر فيه اللجنة وتوافق �ليه يف دورهتا الرابعة. و�رد �س�ٌة من مرشوع  –وطلبات أ�ولوية 

 �س�تبيان يف مرفق هذه الوثيقة.

ات احلالية" اليت املامرس –وهيلك �س�تبيان �ش�به هيَلك ا�راسة �س�تقصائية "�رقمي الطلبات وطلبات أ�ولوية  .3
مت مكرشوع ٕاىل اللجنة لتحيط به �لامً يف دورهت ، 2013). ويف سبمترب CWS/3/10من الوثيقة  4الثالثة (انظر الفقرة  اقُّدِ

من دليل الويبو �شأٔن املعلومات والو�ئق املتعلقة �مللكية الصناعية  6.2.7�ُرشت ا�راسة �س�تقصائية يف اجلزء 
 الويبو). (دليل

 �ا� موافقة اللجنة �ىل �س�تبيان املذ�ور أٓنفًا، ينبغي ٔأن يُطلَب من املكتب ا�ويل تنفيذ إالجراءات التالية:ويف  .4

 ٕا�داد وٕاصدار تعممي يدعو فيه ماكتب امللكية الصناعية ٕاىل اس�تكامل �س�تبيان؛ •
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 وٕا�داد تقر�ر عن ا�راسة �س�تقصائية؛ •

من  7فهيا اللجنة يف دورهتا اخلامسة، يك توافق �ىل �رشها يف اجلزء وتقدمي نتاجئ ا�راسة �س�تقصائية لتنظر  •
 دليل الويبو.

 ٕان اللجنة املعنية مبعايري الويبو مدعوةٌ ٕاىل: .5

النظر يف اس�تبيان "�رقمي الطلبات  (ٔأ)
املامرسات السابقة" اليت �رد  –وطلبات أ�ولوية 

 �س�ٌة منه يف مرفق هذه الوثيقة واملوافقة �ليه؛

والنظر يف إالجراءات اليت جيب أٔن  (ب)
تت�ذها ا�ٔمانة، ٕاضافًة ٕاىل االٕطار الزمين، �ىل 

د يف الفقرة   أٔ�اله، واملوافقة �ىل ذ�. 4النحو املُ�د�

 [ييل ذ� املرفق]
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2Bاملامرسات السابقة" –اس�تبيان "�رقمي الطلبات وطلبات أ�ولوية  مرشوع 

3Bتعل�ت خبصوص ملء هذا �س�تبيان 

�شأٔن ٔأنظمة �رقمي الطلبات  2012ًة ل�راسَة �س�تقصائية اليت ٔأجريت يف �ام مّ �ُشّلكِ هذه ا�راسُة �س�تقصائية تتِ  .1
�ىل ٔأنظمة الرتقمي اليت اكنت �س�ت�د�ا ماكتب امللكية الصناعية يف من دليل الويبو)، و�ُركِّز  6.2.7و 5.2.7(انظر اجلزٔأ�ن 

 املايض واليت مل تعد �ُس�ت�دم ا�ٓن.

املامرسات  –من دليل الويبو "�رقمي الطلبات وطلبات أ�ولوية  6.2.7ويُنَصح يف ٔأثناء ٕا�داد الرّد �لرجوع ٕاىل اجلزء  .2
) وكذ� ٕاىل pdf-02-http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/07.06احلالية" (

مه مكتبك ٔأو منظمتك من ردود فردية �ىل ا�راسة �س�تقصائية (الردود متا�ة �ىل العنوان التايل:  ما قد�
0/ipo_responses_list-en/2012-on-http://web2.wipo.int/wipostad/en/surveys/survey.( 

 1989والهدف من هذه ا�راسة �س�تقصائية هو مجع معلومات عن ٔأنظمة الرتقمي اليت اس�ُت�دمت بدءًا من �ام  .3
من دليل الويبو املذ�ور ٔأ�اله. و�عتبار ٔأن متوسط "معر"  6.2.7� �دم تقدمي هذه املعلومات يف اجلزء حىت ا�ٓن، يف �ا

�شمول �البية الو�ئق  6.2.7س�نوات، فسوف �سمح هذه ا�راسة �س�تقصائية ٕاىل �انب اجلزء  6�ستشهادات هو 
 املُستشهد هبا ف� خيص �راءات ��رتاع السارية املفعول.

اكن مكتبك ٔأو منظمتك قد اس�ت�دما ٔأنظمة �رقمي خمتلفة ٔ�نواع خمتلفة من حقوق امللكية الفكرية، فري� تقدمي  وٕاذا .4
 ردود منفص� للك نظام �رقمي مس�ت�دم.

 واملُجيب نيابًة عن املكتب ٔأو املنظمة مدعو� ٕاىل اختاذ اخلطوات التالية: .5

 �س�تقصائية؛ 2012من دليل الويبو والردود الفردية �ىل دراسة �ام  6.2.7التحقق من اجلزء (ٔأ) 

 حتديد �دد ٔأنظمة �رقمي الطلبات اليت يتعني وصفها، مع مرا�اة(ب) 

 ،1989" أ�نظمة ا�تلفة لش�ىت حقوق امللكية الفكرية اليت اس�ُت�دمت يف �ام 1"

 قمي اليت اس�ُت�دمت يف املكتب ٔأو املنظمة،) يف ٔأي نظام من ٔأنظمة الرت 1989ٔأي تغيري أٓخر (بعد �ام و " 2"

ر ٔأنظمة الرتقمي احلالية اليت س�بق وصفها يف دراسة �ام و " 3"  �س�تقصائية. 2012ينبغي ٔأال �ُكر�

 انظر املثال املذ�ور ٔأد�ه؛

الرمادي،  شار ٕاىل املعلومات أ�ساس�ية اليت يتعني تقدميها �للون�ُ و (ج) ملء �س�ة من �س�تبيان للك نظام �رقمي. 
من دليل الويبو  6.2.7فرنجو ٔأال ترتدد يف ٕاضافة مزيد من التفاصيل ٕاذا كنت �رى ذ� مناس�بًا. وتو�د يف اجلزء 

 ٔأمثٌ� �ىل �يفية ملء �س�تبيان.

 ردود.و�رد ف� ييل قامئة حقوق امللكية الفكرية اليت يتعني ٕادرا�ا يف الرد، وذ� �سهيًال �ىل املُجيب وضامً� ال�ساق ال .6

 �راءات ��رتاع (ٔأ)

http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/07-02-06.pdf
http://web2.wipo.int/wipostad/en/surveys/survey-on-en/2012-0/ipo_responses_list
http://web2.wipo.int/wipostad/en/surveys/survey-on-en/2012-0/ipo_responses_list
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الطلبات ا�ولية املود�ة بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات (املر�� ا�ولية ملعاهدة التعاون �شأٔن  (ب)
 الرباءات)

طلبات الرباءات ا�ولية املود�ة بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات (الطلبات املقدمة بناء �ىل معاهدة  (ج)
 أٔن الرباءات واليت د�لت املر�� الوطنية)التعاون �ش

 طلبات الرباءات املؤقتة (الرباءات املؤقتة) (د)

 طلبات �راءات �بتاكر/الرباءات البس�يطة/الرباءات القصرية أ��ل/الرباءات الصغرية (�بتاكرات) (ه)

 �راءات النبا�ت (و)

 �راءات التصاممي (ز)

 شهادات امحلاية التمكيلية (ح)

 اذج املنفعة/شهادات املنفعةمن (ط)

طلبات مناذج املنفعة ا�ولية املود�ة بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات (الطلبات املقدمة بناء �ىل  (ي)
 معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات واليت د�لت املر�� الوطنية)

 العالمات الت�ارية (ك)

 التصاممي الصناعية (ل)

 طبوغرافيات) ل�وا�ر املتاكم�تصاممي ختطيطية ( (م)

 نوع أٓخر (�ُر� حتديده) (ن)

 مثال

 ثالثة ٔأنواع من حقوق امللكية الفكرية: �راءات ا�رتاع، و�المات جتارية، ومناذج منفعة. يد�ر مكتٌب معنيٌ 

، وتغري� 1950و�ُس�ت�َدم نظام الرتقمي نفسه لرباءات ��رتاع ومناذج املنفعة، وقد اس�ُت�دم هذا النظام ٔ�ول مرة يف �ام 
) يف ا�راسة 2000. وتو�د �لفعل معلومات عن النظام احلايل (املُس�ت�دم منذ �ام 2000ويف �ام  1980مرتني: يف �ام 

م رّدًا وا�دًا  –ٔ�ولوية �س�تقصائية "�رقمي الطلبات وطلبات ا املامرسات احلالية". ويف هذه احلا�، يُطلَب من ا�يب ٔأن يُقّدِ
 .2000حىت  1980حفسب عن النظام املُس�ت�َدم من 

حىت ا�ٓن، ولكن القيد ذي الص� �ري موجود يف دراسة  1960وقد اس�ُت�ِدم نظام �رقمي طلبات العالمات الت�ارية منذ �ام 
م الرد ٕاىل أ�مانة، حىت لو اكن نظام الرتقمي ال �زال قيد �س�تق 2012�ام  صائية. ويف هذه احلا� يُطلب من ا�يب ٔأن يُقّدِ

  .6.2.7�س�ت�دام. وسوف �رد هذه املعلومات يف اجلزء 
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4Bتفاصيل االتصال 

 �مس
 "�ر� بيان امس الشخص ا�ي مٔ� �س�تبيان، �لشلك التايل: "�مس الشخيص امس العائ�

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

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

5Bس�تبيان� 

 مالحظات رمق طلب أ�ولوية�ىل مثال  رمق الطلب �ىل مثال الب�/ املنظمة

رمق (ٔأرقام) الطلب  + امس الب� ST.3رمز 
 (الطلبات)

رمق (ٔأرقام) طلب (طلبات) 
 أ�ولوية

 مس�ت�دم
 ٕاىل ___ من ___

قامئة حقوق امللكية من ٔأ�ل: 
 الفكرية

يف قسم  6(انظر الفقرة 
 التعل�ت ٔأ�اله)

 الوصف:
 رشح للمثال (لٔ�مث�) املذ�ور(ة) ٔأ�اله

 نوع حق امللكية الفكرية:
 املواضع، رموز لك حق من حقوق امللكية الفكرية، حروف/ٔأرقام/�هام

 بيان الس�نة:
 املواضع، التقومي: التقومي الغريغوري ٔأم �ريه، س�نة إاليداع ٔأم �ري ذ�

 :الرمق التسلسيل
   �بت/ متغري الطول ويتكون من ٔأرقام �ددها___  يف املواضع____ 

 رمز لالس�ت�دام ا�ا�يل:
 ح للعامة ٔأم ال، ما املعلومات املرموز لهااملواضع، متا

 رمق املراقبة:
 املواضع، اخلوارزمية

 مالحظات ٔأخرى:
 معلومات ٔأخرى �ُرَمز لها يف الرمق
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رموز ٕاضافية ملا ييل، �ىل سبيل املثال: تقس�مي الطلب، مرا�ل يف إالجراءات، طريقة 
 إاليداع، ٕاخل.

 صيغة مقروءة أٓليًا:
�لعرض (ٔأو �لطبا�ة) والصيغة املقروءة أٓليًا املس�ت�دمة  ميالتقدهل يو�د ٔأي فرق بني 

لنظام الرتقمي؟ ٕاذا اكن هناك ٔأي فرق، فُري� ذ�ر ٔأمث� �ىل التصو�ر املقروء أٓليًا لٔ�رقام 
 (الطلب وطلب أ�ولوية) ورشح هذا الفرق.

 مالحظة خبصوص الفواصل (ٕاذا لزم أ�مر)
املائل ٔأو املسافة ٔأو الرشطة الواص� ٔأو �ري ذ�)  ال يُعمتد �ىل الفواصل املس�ت�دمة (اخلط

 يف حتديد موضع عنارص رمق الطلب.

 

 [هناية املرفق والوثيقة]

 


	استبيان بشأن أنظمة ترقيم الطلبات وطلبات الأولوية التي كانت مكاتب الملكية الصناعية تستخدمها في الماضي (المهمة رقم 30)
	المرفق
	مشروع استبيان "ترقيم الطلبات وطلبات الأولوية – الممارسات السابقة"
	تعليمات بخصوص ملء هذا الاستبيان
	تفاصيل الاتصال
	الاستبيان



