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الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام الهاي بشأن التسجيل 
 الدويل للتصاميم الصناعية

 
 السابعةالدورة 

 2018 يوليو 18اإىل  16جنيف، من 
 
 

 استبيان الويبو بشأن وثائق األلويةعلى ردود حتليل ال
عدادمن  وثيقة  املكتب ادلويل اإ

 معلومات أأساس ية أأول.

صدار وتقدمي  .1 نظام لهاي  أأعضاء واثئق الأولوية واس تعادة حق الأولوية مضنأأعد املكتب ادلويل اس تبياان بشأأن "اإ
لي  يام امل )" الصناعيةبشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي  عىل أأعضاء نظام لهاي يف ييل ابمس "الاس تبيان"(، ووّزع  شار اإ

 .(C. H 130) 2017 نومفرب 8

واكن الغرض من الاس تبيان هو مساعدة املكتب ادلويل عىل تقيمي ممارس ت  يضال عن حتسني الاس تبيان العام اذلي  .2
ىل الأعض لي و  التفاقعىل تصديقهم اء اجلدد أأثناء يُبعث لك س نة لأعضاء نظام لهاي ويُقدم اإ  تزويدية ، بغ انضامهمم اإ

 .الصفحات الالكرتونية اخملصصة مبزيد من املعلومات عنس تددمني امل 

لهيا  ثالث منظامت حكومية دوليةعضوا و  28ىل الاس تبيان من ماكتب ردا ع 31واس تمل املكتب ادلويل  .3 )املشار اإ
 1"(.املاكتب اجمليبة" ييل بعبارةيام 

 .نرش عىل موقع الويبو الإلكرتوينتُ عىل الاس تبيان يف وثيقة منفصةل و اجملمعة  الردود وستُتاح .4

                                                
1
التالية: أأرمينيا، أأذربيجان، البوس نة والهرسك، بلغاراي، كرواتيا، ادلمنارك، يرنسا، جورجيا، أأملانيا، هنغاراي، ضاء ، وردت ردود من ادلول الأعيف اجملموع 

 يا، رومانيا، الاحتاد الرويس، سان تويم وبرينسييب، س نغايورة،، مجهورية مودلو أأيسلندا، الياابن، قرغزيس تان، لتفيا، ليتوانيا، املغرب، الرنوجي، مجهورية كوراي
س بانيا، سويرسا، طاجيكس تان، تركيا، الولايت املتحدة الأمريكية ومكتب بنلوكس  ،: املنظمة الأيريقية للملكية الفكريةالتالية وليةادلكومية احلنظامت امل  منو  ،اإ

 .ةومكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكري ،للملكية الفكرية
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ىل أأربعة أأقسام املاكتب اجمليبة بعثت هبادود اليت الأساس ية الناش ئة عن الر  هجاتوتلخص هذه الوثيقة التو  .5 ، وتنقسم اإ
صدار تعكس بنية الاس تبيان، ويه اكلتايل:  ىل  تقدمي واثئقو" "اثئق الأولويةنظام لهاي لوماكتب أأعضاء "اإ الأولوية اإ

خدمة الويبو للنفاذ خطط املشاركة يف "اس تعادة حق الأولوية" و"املعني"، و املتعاقدطرف املاكتب بصفهتا مكتب ال
 ".(DAS) الرمقي

 سؤال.للك يرد يي  عدد الردود  ، ويضم جدول"الاس تبيان عىل لردودلويكِّّل الوثيقة مريق عنوان  "امللخص الكي  .6

 نظام لهاي لواثئق الأولويةء اإصدار أأعضا .اثنيا

 ."قةمصد  أأولوية "تصدر واثئق  املاكتب اجمليبةمن  31من بني  30تكشف نتاجئ الاس تبيان أأن  .7

 .يقط "قةمصد  أأولوية "غري واثئق  واحد مكتب جميبصدر وي .8

مهنا  8تصدر يف صيغة ورقية و واثئق مهنا  30تصدر "، قةمصد  أأولوية "ق اليت تصدر واثئ املاكتب اجمليبةومن بني  .9
لكرتونيةواثئق   .يف صيغة اإ

صيغة  يفواثئق  31من أأصل  ماكتبتصدر س بع ، "قةمصد  أأولوية "غري اليت تصدر واثئق  املاكتب اجمليبةويام خيص  .10
لكرتونية واثئق  ماكتبمخس تصدر و ورقية   يف صيغة أأخرى.واثئق  مكتب واحدصدر يو يف صيغة اإ

لكرتونية هناك:قةمصد  أأولوية "اليت تصدر واثئق  املاكتب اجمليبةومن بني  .11  " يف صيغة اإ

ىل مكتبان ي  -  حتتوي عىل رمز تعريفي؛ اماخلاصة هب واثئق الأولويةأأن شريان اإ

ىل أأن واثئق الأولوية اخلاصة هبا ل حتتوي عىل رمز تعريفي ماكتبوثالث  -  ؛تشري اإ

ىل أأ يشريان  مكتبانو  - لكرتوين أ خر تصديقعىل حتتوي  امن واثئق الأولوية اخلاصة هباإ  .اإ

صدار مصد  اليت تصدر واثئق أأولوية " املاكتب اجمليبةوتتيح مجيع  .12 ماكنية اإ لكرتونية اإ الواثئق  تكلقة" يف صيغة اإ
ذا اكن مكتب الإيداع الالحق ل يقبل  يف لكرت  تكلصيغة ورقية اإ  ونية.الواثئق يف صيغة اإ

صدر تبأأهنا  28 صلمن أأ  مكتب جميب 14 أأياد، القانون الوطين/الإقلميي بطلب يضم تصاممي متعددة حاةل سامحويف  .13
 تصممي واحد أأو بعض التصاممي يقط.أأولوية ل واثئق 

 مكتب الطرف املتعاقد املعنّي تقدمي واثئق الأولوية اإىل املاكتب بصفهتا  .اثلثا

أأعضاء نظام (، ل تطلب ماكتب 31 من أأصل 18) املاكتب اجمليبةأأكرث من نصف يف   تكشف نتاجئ الاس تبيان أأن .14
 تقدمي واثئق الأولوية. اإطالقالهاي 

 هناك: ،مكتب 14اليت تطلب تقدمي واثئق الأولوية وعددها  املاكتب اجمليبةومن بني  .15

ىل أأن  من الواجب ماكتبست  - التسجيالت ادلولية اليت حتتوي  تقدمي واثئق الأولوية يام خيص تشري اإ
 لأولوية؛اب مطالبة عىل
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ىل أأ  ماكتبمخس و  - صاحب من تب لب املك ق الأولوية يقط عندما يطمن الواجب تقدمي واثئ  نتشري اإ
 تقدميها أأثناء معلية الفحص؛ التسجيل ادلويل

 ؛طوعي/اختياري أأمربأأن تقدمي وثيقة الأولوية  تفيد مكتب واحدو  -

 أ خر. دلهيام رشط مكتبانو  -

قلمي الطرف املتعاقد املعنّي  .16 قامة صاحب التسجيل ادلويل يف بدل/اإ ، بجب تقدمي واثئق الأولوية من ويف حاةل عدم اإ
 .14من أأصل جميبة  ماكتب 6خالل ممثل حميل يف 

ىل نسدة من جميبة  ماكتب يةمثان  تطلب بجوز أأنويف حاةل وجوب تقدمي واثئق الأولوية،  .17 واثئق أأخرى ابلإضاية اإ
 .ريس( من اتفاقية اب3)د..4طبقا للامدة  ،الطلب الأول

 ماكتب 10قة "الأصلية"، يف حني تقبل جميبة مبوجب ترشيعاهتا تقدمي واثئق الأولوية املصد   ماكتب يةوتطلب مثان  .18
 .قةمن واثئق الأولوية املصد   نسدةجميبة 

يف  صدرتأأولوية من وثيقة أأعدهتا هجة خاصة  PDF نسدة مكتب جميب 14من أأصل  ماكتب ةوتقبل س ت .19
 .ورقية صيغة

لكرتونية مبوجب ترشيعات  .20  املاكتب اجمليبةوتكشف نتاجئ الاس تبيان أأن رشوط تقدمي واثئق الأولوية يف صيغة اإ
ىل أ خرختتلف حاليا من   .مكتب اإ

لكرتونية عن مكتب الإيداع مكتب جميب 12 ميكن، مضن  وتبنّي يعال أأن .21 ، تقدمي واثئق الأولوية الصادرة يف صيغة اإ
ىل مكتب الطرف املتعاقد املعنّي الأول   :عىل النحو التايل اإ

لكرتونية املُقدمة ق الأولوية جميبة تقبل واثئ ماكتب ةمخس - يسمح للمكتب  رمز تعريفيواحملتوية عىل بصيغة اإ
 ؛املوقع الإلكرتوين ملكتب الإيداع الأول خالل ابلتحقق من صدقية الوثيقة من

لكرتونية املُقدمة جميبة تقبل واثئق الأولوية  ماكتب ةمخسو  -  بدون رمز تعريفي؛و بصيغة اإ

لكرتونية املُقدمة  ةقبالن واثئق الأولوين ي امكتبان جميبو  -  برمز تعريفي أأو بدون ؛و بصيغة اإ

لكرتونية. ةأأخرى من واثئق الأولوي اجميبة تقبل أأنواع ماكتب ةو أأربع -  املُقدمة يف صيغة اإ

لكرتونية  أأولويةتقدمي وثيقة  14جميبة من أأصل  ماكتب ةوتقبل تسع .22 لكرتونية الأصلية.مطبوعة بدل من نسخهتا اإ  الإ

احملددة لتقدمي واثئق الأولوية، تكشف نتاجئ  املهةلصاحب التسجيل ادلويل لرشوط امتثال ويام خيص تبعات عدم  .23
 :مكتب جميب 12الاس تبيان أأن  من أأصل 

 اإىل ضياع حق الأولوية؛ ماكتبتسع تشري   -

ماكنية ريض امحلاية ماكتب ةثالثوتشري  - ىل اإ ذا اكنبسب انعدام اجلدة  اإ لي  الإيداع الأول  اإ اذلي تستند اإ
يداع الطلب ادلوالأولوية قد نرُش  يل؛ قبل رارخي اإ
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لي   اإىل ماكتب ةثالثتشري و   - ذا اكن الإيداع الأول اذلي تستند اإ ماكنية ريض امحلاية بسب انعدام اجلدة اإ اإ
 ادلويل؛ التسجيلالأولوية قد نرُش قبل رارخي 

 .من التبعات تبعة "أأخرى" واحد مكتب جميبطبق وي  -

راحة  ماكتب ةمخسوتشري  .24 ىل اإ  للمهةل احملددة.عدم الامتثال يف حاةل  تدبري لوقف الإجراءاتجميبة اإ

 اس تعادة حق الأولوية رابعا.

رارخي التسجيل ادلويل هو ذات  التارخي  أأن، 1999 ()ب( من وثيقة2)10طبقا للامدة يف احلالت اليت يتبنّي يهيا،  .25
يداع ( )مبعىن أأن رارخي التسجيل ادلويل2)5اذلي اس تمل يي  املكتب ادلويل تصحيح اخملالفة املتعلقة ابملادة   يأأ ي بعد رارخي اإ

ن الترش الطلب ادلويل( قلميية لزهاء ، ياإ تنص عىل أأن حق الأولوية يكون  31من أأصل  مكتب جميب 16يعات الوطنية/الإ
ذا  ساراي أأشهر  ةأأكرث من س ترارخي الإيداع الأول بالتسجيل ادلويل بعد  واكنمن الأولوية يرتة الست أأشهر مضن  وقعاإ
 .يرتة الأولوية( بعد)مبعىن 

ذا مت .26  العظمى من غالبيةال، ل توير الإيداع الأولرارخي  التسجيل ادلويل بعد أأكرث من ست أأشهر من ومع ذكل، اإ
ماكنية طلب اس تعادة حق الأولوية.29من أأصل  مكتب جميب 23) املاكتب اجمليبة  ( لصاحب التسجيل اإ

 (DAS)خطط املشاركة يف خدمة الويبو للنفاذ الرمقي  .خامسا

 ،حاليا، املاكتب اجمليبةغالبية العظمى من الل تشارك  ،(DASيام خيص املشاركة يف خدمة الويبو للنفاذ الرمقي ) .27
 (.مكتب جميب 31مشاركة من أأصل  ماكتب 4اخلدمة ) تكل يف

 اخلدمة يف املس تقبل حسب الإطار الزمين التايل:  تكلشاركة يف ابمل  أأبدت اهامتهما اجميب امكتب 20 غري أأن .28

ىل  س نتنيللمشاركة يف اخلدمة يف غضون  ختطط ماكتب ةأأربع -  س نوات؛ ثالثاإ

 للمشاركة يف اخلدمة يف غضون أأربع اإىل مخس س نوات؛  ختطط ماكتب ةثالثو  -

 دد الإطار الزمين بعد.حتكن  مل يف اخلدمة ول  ابملشاركة ابدي اهامتهمت  مكتب 14و -

 املكتب اجمليبوضعية  (DASخدمة الويبو للنفاذ الرمقي )بشأأن املشاركة القامئة واملس تقبلية يف  نومل حيدد السؤالا .29
يداع" و/أأو "مكتب بصفهت  تصاممي.و/أأو  واثئق الأولوية اخلاصة برباءاتمثل  ،نواع الواثئقول تغطية أأ نفاذ" ا "مكتب اإ

املاكتب الأربع املشاركة يف اخلدمة من بني مجموع  املاكتب اجمليبةوحسب الرشوحات الإضايية اليت تقدمت هبا  .30
يداع" و  بصفت حاليا  واحد مكتب جميبشارك ، ي اجمليبة "مكتب نفاذ" يام يتعلق بواثئق الأولوية اخلاصة  بصفت "مكتب اإ

ىلالثالثة  املاكتب اجمليبةوأأشارت  ممي.ابطلبات التص نفسها يف املس تقبل القريب لاكمةل أأهنا تسعى لتحقيق الوضعية ا الأخرى اإ
 ممي.التصالأولوية اخلاصة ابواثئق خبصوص 

 امةاخل .سادسا

ن النتاجئ ل تبدو قاطعة مبا  هو مكني املكتب ادلويل من تقيمي ممارسات الاس تطالع ن الهدف من وراء هذاأأ رمغ  .31 ، ياإ
 يي  الكفاية لإحداث أأي تغيري يوري عىل املامرسات احلالية.
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ينظر اجمليبة، ياإن املكتب ادلويل قد  ماكتباختالف املامرسات احلالية للو  الثاين والثالث اجلزأأين ومبراعاةومع ذكل،  .32
ماكنية صدار واثئق الأولوية املصد   مس تقبال يف اإ لكرتونية اإ  عضاء نظام لهاي عىل نطاق واسع.أأ  يقبلهاقة يف صيغة اإ

أأن اس تعادة حق الأولوية قضية تندرج حتت ترشيعات لك طرف متعاقد  نوأأخذا يف احلس با، الرابع اجلزءويام خيص  .33
ذا أأن حق الأولوية س يكون ساراي  املاكتب اجمليبةكرث من نصف ، أأشار أأ معنّي  يرتة الست أأشهر من رارخي الإيداع مضن  وقعاإ

ن اكن رارخي التسجيل ادلويل  الأولوية وتؤكد نتيجة هذا الاس تطالع  .أأكرث من ست أأشهربعد رارخي الإيداع الأول بحىت واإ
اذلي ينص عىل رضورة  ،تفاق لهايل 1960ووثيقة  1999وثيقة املشرتكة ل ةالتنفيذي" من الالحئة 1("2)15 نص القاعدة

يداع الطلب ادلويل  دراج املطالبة ابلأولوية يف التسجيل ادلويل لكام اكن رارخي اإ يندرج  -عكس رارخي التسجيل ادلويل –اإ
 الست بعد رارخي الإيداع الأول.ر مضن الأشه

نة تشرتط تقدمي الاعتبار أأن بعض ماكتب الأطراف املتعاقدة املعيّ  يفأأخذا و ، الثالث واخلامس اجلزأأينويف س ياق  .34
 ،واثئق الأولوية يف ظروف خمتلفة، يهناك حاجة لتسهيل تبادل واثئق الأولوية بني أأعضاء نظام لهاي. ويف هذا الصدد

  2بني أأعضاء نظام لهاي. (DASخدمة الويبو للنفاذ الرمقي )الع بوضوح عىل توس يع اس تددام حتث نتاجئ الاس تط

ن الفريق العامل مدعو .35 لنظر ل  اإ
 .مضمون هذه الوثيقة يف

 ]ييل ذكل املريق[ 

                                                
2
الطلب  واس امترةحتتوي واهجة الايداع الالكرتوين  ،(DASخدمة الويبو للنفاذ الرمقي ) يف أأعضاء نظام لهاياس تجابة للتطورات الأخرية املتعلقة مبشاركة  

من التعلامت الإدارية )أأ( 408 بندلل  طبقا، (DASخدمة الويبو للنفاذ الرمقي )عرب  النفاذ شفرةعىل بند يسمح بتويري ، 2018يرباير  28منذ ، DM/1 ادلويل
 هاي.اتفاق ل لتطبيق
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 املريق
 

 امللخص الكي للردود عىل الاس تبيان

 الأس ئةل

العدد 

الإجاميل 

 للردود

 للكدد الردود ع

 ختيارا

 )نُسخ الإيداع الأول( واثئق الأولويةمكتبمك لاجلزء الأول: اإصدار 

صدار ل قةمصد  واثئق أأولوية  : التاليةابلصيغ  قةمصد  /غري قةمصد  واثئق أأولوية  مكتبمك: هل يصدر )أأ(1 واثئق ليس هناك أأي اإ

 قةمصد  أأولوية 

31 1 

 30 31 ورقيةصيغة 

لكرتونيةصيغة   8 31 اإ

 0 31 خرىصيغة أأ 

 7 31 ورقيةصيغة  قةمصد  واثئق أأولوية غري 

لكرتونيةصيغة   5 31 اإ

 1 31 خرىصيغة أأ 

ماكنية التسلمي العاجل  7 31 اإ

صدار )ب(: 1 لكرتونية، هل حتتوي عىل رمز تعريفي قة مصد  لواثئق أأولوية  مكتبمكيف حاةل اإ يسمح يف صيغة اإ

 ؟كتبمكواثئق الأولوية من خالل املوقع الإلكرتوين مل من صدقية ابلتحقق ملاكتب الإيداعات الالحقة 

 2 7 نعم

 3 7 ل

تصديق ل  مكتبمكاس تددام 

لكرتوين   من نوع أ خراإ

7 2 
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 الأس ئةل

العدد 

الإجاميل 

 للردود

 للكدد الردود ع

 ختيارا

صدار )ج(: 1 صدار  مكتبمكيف حاةل اإ ماكنية اإ لكرتونية، هل يسمح ابإ الواثئق يف  تكلواثئق الأولوية يف صيغة اإ

لكرتونية؟  ذا اكن مكتب الإيداع الالحق ل يقبل واثئق الأولوية يف صيغة اإ  صيغة ورقية اإ

 7 7 نعم

 0 7 ل

قلميية تسمح 1 ذا اكنت الترشيعات الوطنية/الإ واثئق  مكتبمكهل يصدر بطلب يضم تصاممي متعددة، )د(: اإ

 ذا طلب من  ذكل؟و بعض التصاممي يقط، اإ تصممي واحد أأ ل أأولوية 

 

 14 28 نعم

 14 28 ل

ىل اجلزء الثاين:   دويل يف تسجيل  املعنّي  املتعاقدطرف ال مكتب بصفت  مكتبمكتقدمي واثئق الأولوية اإ

 تقدمي واثئق الأولوية كدمع للمطالبة ابلأولوية؟  مكتبمكهل يطلب : 2
 اإطالقا

31 18 

يف واجب الأولوية  وثيقةتقدمي 

مجيع التسجيالت ادلولية اليت 

 تتضمن مطالبة ابلأولوية 

31 6 

يقط واجب  الأولوية وثيقةتقدمي 

من  مكتبمكيطلب  عندما

تقدميها صاحب التسجيل ادلويل 

 أأثناء معلية الفحص

31 5 
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 الأس ئةل

العدد 

الإجاميل 

 للردود

 للكدد الردود ع

 ختيارا

تقدمي واثئق الأولوية أأمر 

 اختياري/طوعي

31 1 

 2 31 أ خر رشط

ذا اكن صاحب التسجيل ادلويل غري مقمي يف بدلمك3 قلميمك: اإ ىل  علي  ، هل بجب/اإ  مكتبمكتقدمي واثئق الأولوية اإ

 من خالل ممثل حميل؟

 6 14 نعم

 2 14 ل

 6 14 أ خر رشط

ىل نسدة من أأ  واثئقيطلب أأن لمكتب ل  بجوز( من اتفاقية ابريس، 3.)د.4: مبوجب املادة 4 خرى ابلإضاية اإ

 ؟مكتبمكينطبق عىل  مرالأول. هل هذا الأ الطلب 
 8 8 نعم

 0 8 ل

ىل  تُقدمأأي شلك ميكن أأن  يف: 5 اليت أأصدرها  ةواثئق الأولوي مكتبمكاإ

 ؟مكتب الإيداع الأول بصيغة ورقية

 8 15 أأصليةواثئق  قةواثئق الأولوية املصد  

 10 15 أأصليةنُسخ لواثئق 

 0 15 أ خر شلك

 0 2 أأصليةئق واث قةاملصد   غري واثئق الأولوية

 ُ  2 2 أأصليةواثئق لسخ ن

 0 2 أ خر شلك
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 الأس ئةل

العدد 

الإجاميل 

 للردود

 للكدد الردود ع

 ختيارا

لكرتونية أأخرى( )من خالل املسح الضويئ PDF نسدةبتقدمي  مكتبمكهل يسمح : 6 أأعدهتا ( مثال )أأو نسدة اإ

 أأولوية صدرت أأصال يف صيغة ورقية؟من وثيقة  هجة خاصة

 6 14 نعم

 8 14 ل

ىل  تُقدميف أأي شلك ميكن أأن : 7 واثئق الأولوية اليت أأصدرها مكتب الإيداع الأول بصيغة  مكتبمكهبا اإ

لكرتونية  ؟اإ

بصيغة املُقدمة واثئق الأولوية 

لكرتونية  رمز واحملتوية عىل اإ

يسمح للمكتب ابلتحقق  تعريفي

من صدقية الوثيقة من خالل 

املوقع الإلكرتوين ملكتب الإيداع 

 الأول

12 5 

واثئق الأولوية املُقدمة بصيغة 

لكرتونية وبدون رمز تعريفي  اإ

12 5 

أأنواع أأخرى من واثئق الأولوية 

 الإلكرتونية

12 4 

 من نسخهتا الإلكرتونية تقدمي النسخ املطبوعة من واثئق الأولوية الإلكرتونية بدل مكتبمك: هل يقبل 8السؤال 

 الأصلية؟

 9 14 نعم

 5 14 ل

ىل 2الأس ئةل من  يف حال انطباق: 9السؤال  أأحصاب  لتقدمي، ما هو الأجل الأقىص )ه( أأعاله)ب( اإ

ىل   ؟ مكتبمكالتسجيالت ادلولية واثئق الأولوية اإ

ىل  جاابت يرىج الرجوع اإ وثيقة الردود اجملمعة للحصول عىل اإ

 مفصةل
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 الأس ئةل

العدد 

الإجاميل 

 للردود

 للكدد الردود ع

 ختيارا

احملددة،  املهةليام خيص اذلكر صاحب التسجيل ادلويل للرشوط السابقة  امتثاليف حاةل عدم : 10السؤال 

قلميية وهل هناك تدبري  ما  ؟ لوقف الإجراءاتيه تبعات ذكل مبوجب الترشيعات الوطنية/الإ

ليست هناك أأي تبعات ما 

ماكنية تقدمي واثئق  دامت هناك اإ

أأثناء الأولوية يف مرحةل لحقة )

جراءات الإبطال  (مثال اإ

12 0 

 9 12 ضياع حق الأولوية

ماكنية ريض امحلاية بسبب  اإ

ذا اكن الإيداع انعدام اجلدة  اإ

لي  الأولوية  الأول اذلي تستند اإ

يداع   الطلبقد نرُش قبل رارخي اإ

 ادلويل

12 3 

ماكنية ريض امحلاية بسبب  اإ

ذا اكن الإيداع  انعدام اجلدة اإ

لي  الأولوية  الأول اذلي تستند اإ

 التسجيلقد نرُش قبل رارخي 

 ادلويل

12 3 
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 الأس ئةل

العدد 

الإجاميل 

 للردود

 للكدد الردود ع

 ختيارا

 1 12 تبعات أأخرى

)الإيداع  وقف الإجراءاتتدبري 

 يف وقت لحق( 

12 5 

 (DAS) واثئق الأولويةاإىل خدمة الويبو للنفاذ الرمقي اجلزء الثالث: اس تعادة حق الألوية وخطط النفاذ اإىل 

، يف حاةل اكن رارخي التسجيل ادلويل هو ذات  التارخي اذلي اس تمل 1999()ب( من وثيقة 2)10: طبقا للامدة 11

( )مبعىن أأن رارخي التسجيل ادلويل يأأ ي بعد رارخي 2)5يي  املكتب ادلويل تصحيح اخملالفة املتعلقة ابملادة 

يد ذا وقع ساراي ، ترشيعاتمك الوطنية/الإقلميية حسبيكون حق الأولوية،  هلاع الطلب ادلويل(، اإ اإ

أأشهر  ةأأكرث من س تبرارخي الإيداع الأول التسجيل ادلويل بعد  واكنمضن يرتة الست أأشهر من الأولوية 

 ؟)مبعىن بعد يرتة الأولوية(

 16 31 نعم

 15 31 ل

ذا اكن ل 12 يداعتسجيل دويل : اإ بعد أأكرث من ست أأشهر من رارخي الإيداع الأول )مبعىن بعد يرتة  ،رارخي اإ

ىل  ماكنية أأن يتقدم صاحب التسجيل ادلويل بطلب اإ لس تعادة حق  مكتبمكالأولوية(، هل هناك اإ

 الأولوية؟

 6 29 نعم

 23 29 ل

جاابت أأن  لصاحب التسجيل ادلويل يي  ميكن اذلي يرتة الست أأشهر من الأولويةما هو الأجل الأقىص بعد انهتاء : 13 ىل وثيقة الردود اجملمعة للحصول عىل اإ يرىج الرجوع اإ
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 الأس ئةل

العدد 

الإجاميل 

 للردود

 للكدد الردود ع

 ختيارا

ىل   مفصةل لس تعادة حق الأولوية؟ مكتبمكيتقدم بطلب اإ

يداع  ؟(DAS) واثئق الأولويةاإىل خدمة الويبو للنفاذ الرمقي يف  مكتبمك: هل يشارك 14 نعم، بصفت  مكتب اإ

 ومكتب نفاذ

31 3 

يداع  0 31 نعم، بصفت  مكتب اإ

 1 31 نعم، بصفت  مكتب نفاذ

 27 31 ل

ذا : 15 خدمة الويبو للنفاذ الرمقي خطط للمشاركة يف  مكتبمك"ل " يف السؤال السابق، هل دلى  اكن اجلواباإ

(DAS) يف املس تقبل؟ 

 0 28 نعم، يف غضون س نة واحدة

ىل ثالث نعم يف غضون س ن  تني اإ

 س نوات

28 4 

نعم، يف غضون أأربع اإىل مخس 

 س نوات

28 3 

طار  نعم، ولكن ليس هناك اإ

جراءزمين أأو  أ خر )يرىج  اإ

 التحديد(

28 14 

 7 28 ل

 [والوثيقة املريق هناية]


