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الفريق العامل املعني خبدمات النفاذ الرقمي 
  إىل وثائق األولوية

  الثالثة الدورة

 2011 ليويو 15إىل  12جنيف، من 

   خدمة النفاذ الرقمي إىل وثائق األولوية يف إطار بنية النظام احلاليةحتسنيإمكانيات 
  من إعداد األمانةثويقة

 ملخص أوال

نظام  .1 لشغل ا تنياحلايلين تني أسا سأ نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية  بو  سـي خلدمة الو ل مب لل شغال ي  :نحمطّ ا

تفعنيثإاتحة الويقة  "1" بة  نجح يف الغالب اب يد وال  بري من ا نظام أمر عىل جانب  نمن خالل ا سـ ي ك للمل لن  اذلين لتعق
نظام ألول لتخدمون ا  .  مرةيسـ

شلك خاطئمثة  "2" هور  ثاين إىل إاتحة ويقة  تب اإليداع ا يةل حلدوث أخطاء تفيض  بإماكية  ث ل ئ للجمن مبك  .ض

سني .2 تحوتضمن هذه الويقة مقرتحات  ث نفاذ الرمقي إىل واثئق األولويةلت ية، يف إطار ل خدمة ا نظام احلا ية ا ل  ل بن
تخ يل ا بات  ساابت مودعي ا سـوذكل ابألساس من خالل إدخال  ه لطل دام بوابة املودعني وتداول أكرب قدر لتسح

ية بني املاكتب بغر يوغرا فمن املعلومات ا تحقق من األخطاء لببل ساعدة يف ا لض ا شلك مل بادل الواثئق  بع  بو ت تت
 .موثوق

ياابن والواردة يف الويقة  .3 ثوإذا قررت ادلول األعضاء اعامتد املقرتحات اليت تقدمت هبا ا ل
)WIPO/DAS/PD/WG/3/6 (يني ألف وجمي، فلن " الطريق دال "واليت تقدم لبديل اكمل للطريقني احلا ك

نا ولن تكون هذه الويقة  ثتكون املقرتحات الواردة يف هذه الويقة ويقة الصةل ابملوضوع اذلي بني أيد ي ث  إال مفيدةث
ية واليت ال مي نظام احلا ية ا متةل  ية وا بني اخلصائص احلا ية  بارها تقدم معلومات أسا لاب ل ل ت سـ لبنت حمل تاح يف ع تكن أن 

 .الطريق دال

A 
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يا  القضااي املطروحة ناث
تني .4 تني  نظام احلايل إىل  بة  خمتلفسم القضااي املطروحة اب ئف لل سـ ننق نظام ) أ: (لت لهوةل إاتحة الواثئق يف ظل ا س

يف مودعنياملتفادي األخطاء اليت من املمكن أن يرتكهبا لك من ) ب(احلايل؛ و يأيت لتخف واملاكتب وا سـهنا، كام 
 . يف الفقرات الالحقةه ذكلوصف

نظام احلايل لهوةل إاتحة الواثئق يف ظل ا  س

ية إاتحة الواثئق من خالل  .5 تعلقة  يل ا تفا بكيفتلف ا مل ص ل نفاذ الرمقي إىل واثئق األولويةخت  بني ماكتب لخدمة ا
شاركة هام أدانه . ملاإليداع األول ا يأيت و تدابري كام  تان من ا تان ر صفلكن مثة  سـي ل ئيسئ الطريق "و" ق ألفالطري("ف

تخدم "جمي  ).يف الوقت احلايل" الطريق ابء"تسـ؛ واجلدير ابذلكر أن املاكتب ال 

تحدة" (الطريق ألف"ماكتب  يا، واململكة ا با تب ادلويل، وإ ندا، وا يا، و ملأسرتا ن سـ نل ملكل  )ف

بات املودعة ألول مرة دلى أحد ماكتب  .6 بة  للطلاب  ":الطريق ألف"لنسـ

تب، وإما يتقدم املودع بطلب إ "1" تب من أجل إاتحة الويقة، عامة إما بإرسال رساةل أو اسـامترة إىل ا ملكىل ا ثملك
ند  . اإليداععبوضع عالمة يف إحدى خاانت اسـامترة الطلب 

تب إىل نظام  "2" نفاذ الرمقي ملكيرسل ا تب ادلويل، لخدمة ا ية دلى ا بة ر تخزيهنا يف  سخة من الويقة  ملكإما  مق ت ل ث مكن
هل ياانت الاتصال يسوإما مرجعا  ية، مع  ية  بة ر ثور علهيا يف  ب ا حمل مق ت شخيص، أو يف العادة (مكلع نوان ا لا لع

 .ودعملاخلاصة اب) عنوان الربيد الالكرتوين

تب ادلويل ملودع الطلب شفرة نفاذ "3"  .ملكيرسل ا

نفاذ الرمقي  دخوهل إىل بوابة املودعني اخلاصة خباملودعيسجل  "4" نفاذ إىل إلعداد قامئة املاكلدمة ا ها اب لتب املرخص  ل
بدل ورمق الطلب كـ  تعامل رمز ا لالويقة، اب سـ تخدم"ث نفاذ كـ " ملسـهوية ا رس"لوشفرة ا  ".للكمة ا

نفاذ إىل ويقة األولوية  .7 ها اب تعديل القامئة األوية للماكتب املرخص  تب اإليداع األول  نظام  سمح ا ثكام  ل ل ب ل لي ملك
نظام،  سجةل دلى ا لندما تكون الويقة  م ث تب ع يح هذه اخلدمة يف الوقت احلايل سوى ا ملكعىل الرمغ من أنه ال  يت

تجارية باين للرباءات والعالمات ا لاإل  .سـ

ية" (الطريق جمي"ماكتب  تحدة األمر هورية كوراي، والوالايت ا ياابن، و يكا ملمج  )ل

بات املودعة ألول مرة دلى أحد ماكتب  .8 بة  للطلاب  ":الطريق جمي"لنسـ

تخدام شفرة عادة ما تكون حيصل املودع عىل  "1" تب، إما عن طريق طلب خاص وإما اب سـشفرة نفاذ من ا ملك
يارية، كوصل اإليداع يةل إبالغ  معبوعة عىل و سـ  .مط

نفاذ الرمقي إىل واثئق األولويةيوسجل املودع دخوهل إىل بوابة املودعني اخلاصة خب "2" بدل لدمة ا تخدام رمز ا ل اب سـ
تخدم"ورمق الطلب كـ  نفاذ " ملسـهوية ا رس"كـ لوشفرة ا تابة امس". للكمة ا نظام  كويطلب ا نوان ل تخدم و ع ا ملسـ

يام بأي إجراء آخر سمح للمودع يف هذه املرحةل اب نه ال  لقبريده الالكرتوين،   .يلك

تأكد "3" تب من أجل ا نفاذ إىل ا نظام رمق الطلب وشفرة ا لويرسل ا ل توافق رمق الطلب مع (فإذا جنح هذا األمر . ملكل
تقدميلشفرة ا نازلكنفاذ واختاذ لك اخلطوات الرضورية،  نفصلت  شلك  م  رسية ُت ب به ا لرفع مبو تب ج بة  ملكاب لنسـ

تجارية تحدة للرباءات والعالمات ا لالوالايت ا تاحة)مل يدا بأن الويقة  تب تأ م، يرسل ا ثملك  .ك

نوان اذلي قدمه املودع يف اخلطوة  "4" ية عىل ا نظام رساةل إلكرتو لعويرسل ا ن تب قد أبلغ بأن يؤكد) ب(ل يه أن ا ملك  ف
تاحة مالويقة   .ث

نفاذ إىل الويقة "5" ها اب ثوسجل املودع دخوهل مرة أخرى ويعدل قامئة املاكتب اليت يرخص  ل  .لي
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شالك املربطة ابلطريقني  تا  "جمي"و" ألف"مل

ية عىل عدة خطوات مرتابطة .9 لعملنطوي ا ورية ما مل ومن املمكن أال يدرك املودعون بأن لك هذه اخلطوات رض. ت
برية ناية  تعلاميت  كيقرأوا ا بع تب اإليداع . ل تاحة  ملكفعدم إمتام أي خطوة من هذه اخلطوات يعين أن الويقة غري  م ث

ثاين  .لا

 نإماكية حدوث األخطاء

بارش إىل الغري أو إىل املاكتب اليت مل  .10 شلك  ية من األمان حتول دون تقدمي الواثئق  نظام بدرجة عا ُتع ا ت ب ل ل ممت منح ي
نفاذ إىل الويقةحق  ثا نظام . ل ثل يف إماكية تقدمي رمق طلب خاطئ  لللكن، تظل بعض اخملاطر قامئة و ن يجة (تمت نتإما 

به املودع  تابةدلىتكخطأ ار تب يف ا به ا بب خطأ ار ثاين وإما  تب اإليداع ا لك  ملك تك س بمك فإذا قدم هذا ). ل
نفاذ الرمقي إىل واثئق ا) اخلاطئ(الطلب  بو  للنظام خدمة الو ي ألولوية وحدث أن رخص مودع هذا الطلب ل

نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية من  بو  متكن نظام خدمة الو نفاذ إىل الويقة،  ثاين املعين اب للتب اإليداع ا ي ث ل سيل ملك
نجاح باسرتجاع الويقة  هور . ث تاح هذا الطلب  ميكن أن  ثاين اخلطأ،  تب اإليداع ا للجمأما إذا مل يالحظ  يمك فل

بة ابألولويةصد به ُع طلب مل يقعىل أساس إيدا  .لاملطا

ناء عىل طلب خاطئو .11 ند إيداع واثئق األولوية  سه قامئا  بيظل اخلطر  ع بادل . نف ند ا تة  نايم درجة األ تلكن  ع مت لت
هور بل إاتحة الويقة  شف األخطاء  للجمالالكرتوين لواثئق األولوية يزيد من خماطر عدم  ثق تخدام . ك سـكام أن الا

نايم لألنظمة هور من الاطالع عىل امللفات يملتا بري من مجل اليت متكن ا شلك  كزيد  ثطالع الغري عىل الويقة خطر اب
رشها نبل   . ق

ثا نظام احلايل لاث  لإاتحة املعلومات للمودعني يف ا
12. 

تانادمة بوابة املودعني اخلاصة خبل تان أسا ينفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية يف الوقت احلايل و سيف ظ  :ل

نفاذ إىل ويقة األولويةتتيح للم )أ( ها اب سمح  ثودعني حتديد املاكتب اليت  ل  :لي

شلك   1لا
نفاذ تحمك يف ا تحديث قوامئ ا ية  شاشة احلا لا ل ل ل  ل

يه( شارك  ثريا من املاكتب اليت ما زالت ال  بني  فمن منوذج نظام  ت ك  )ي

 



WIPO/DAS/PD/WG/3/5 

4  

تلف املاكتبو )ب( نفاذ  توارخي اليت رخص فهيا اب تعلقة اب خملبني املعلومات ا ل ل مل شلك فعيل إىل ت ب وما إذا نفذت 
 :أم ال ثالويقة

شلك   2لا
نفاذ تحمك يف ا ية للمعلومات اخلاصة بقوامئ ا شاشة احلا لا ل ل  ل

يه( شارك  بني املاكتب اليت ما زالت ال  فمن منوذج نظام  ت  )ي

  

يةوتعد  .13 بار صخا ننيخ اإل بني ا نظام  ية يف ا بري من األ ثعىل جانب  ل مه  :لسـبك

تب إيداع اثن معني وختربمه للمودعنيتعليقات تقدم  "1" شلك اكمل  تاحة  تكون  يث تؤكد هلم بأن الواثئق  ملك  بم سـ حب
يا املعلومات أو إخطارات ماكتب جسل ابلوقت اذلي  نولو متد عىل نظم  نفاذ، وإال فإن املودع  جيه ا تك سـيعف ل

ياانت شاف ما إذا حدث نقل  ثاين ال باإليداع األول وا ت للل نظم واإلخطارا. ك نوع هذه ا لو بريتت شلك  كت   .ب

تب  "2" تاحة  هادا عىل أن املودع جعل الويقة  للمكتقدم إ م نظام –ثش ل يف احلاالت اليت يعين فهيا حدوث خطأ يف ا
يع يف واقع األمر اسرتجاع ويقة األولوية تب ال  ثأن ا يسـتط يضمن . ملك ناءات اليت (سـوهو ما  سـتثمع بعض الا

نطاق با ما تكون واسعة ا لغا بوا يفللمودعني عدم فقدا) ل يجة حاالت مل  تارخي األولوية  بهنم  ست يتن ا، ما مل  حدوهثل
شلكة  هرين الذلين خيطر فهيام املودع حبدوث ا تب خالل ا تاحة  ملبح الويقة  ث شتص للمك  من 14انظر الفقرة (لم

 ).األحاكم اإلطارية

سني بوا .14 تب ادلويل يرى رضورة  منوذج األسايس، فإن ا نفس ا تفظ  نظام  حتومبا أن ا ب حي ملكل تقدمي ل لبة املودعني 
يد يف من ا ساعدة عىل ا تعقاملزيد من املعلومات و لتخف ل نطوي علهيات اليتللم ية إاتحة الويقة من خالل ات  ث  معل

 .لنفاذ الرمقي إىل واثئق األولويةاخدمة 

 املقرتحات رابعا
ي .15 نظام احلا ية ا ية بإجراءات تطوير  تا لتعلق املقرتحات ا ل ل ل ذا قرر الفريق العامل  اليت لن تكون ذات جدوى إةبنت

 ). أدانه36 إىل 34انظر الفقرات من " (جمي"و" ألف"كبديل اكمل للطريقني " الطريق دال"اعامتد 
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نظام تعني أن يقدهما ا لاملعلومات اليت   ي
نة .16 بدل ورمق طلب الويقة ا تقدمي رمز ا ثاين يف الوقت احلايل إال  نظام ماكتب اإليداع األول وا يال يلزم ا ث ل ب ل . ملعل

شلك عامللو ية، لكن ال يرسل ذكل  ية إضا يوغرا ياانت  بنظام القدرة عىل ختزين  بل فب ف  .ب

تب اإليداع األول  مكاملعلومات املقدمة من 
تعلقة بواثئق األولوية يف شلك تقرأه  .17 ية ا تا تب اإليداع األول عىل إاتحة املعلومات ا ملمن املقرتح أن يعمل  ل ل مك

يل ويقة حباآلالت  ند  ثيث ترسل إما  سج ها أحد تع سرت ندما  نظام، وإما مع ويقة األولوية  جعاألولوية يف ا ي ع ث ل
ثاين  :لماكتب اإليداع ا

شأن يف الوقت احلايل "1" بدل ورمق الطلب، كام هو ا لرمز ا  .ل

 .اترخي اإليداع "2"

 .امس املودع "3"

 .عنوان الاخرتاع "4"

ساعدة احلاسوب(لغة الطلب  "5" يل األخرى  تفا مبترمجة ا ص  ).ل

يف ادلويل للرباءات رمز من رموز أي "6" نح لويقة األولويةلتصنا ث   .ُم

نارص من  .18 لعهر ا ث عىل األقل يف الصفحة األوىل لويقة األولوية، لكهنا تكون يف الغالب يف " 4" إىل "2"سـتظ
تخراج املعلومات نظام اب سمح  سـشلك صورة، غري أهنا ال  لل  .ت

ثاين تب اإليداع ا لاملعلومات املقدمة من   مك
ند طلب إحدى واثئق األولويةيقوم .19 ية  تا ثاين بعد ذكل بإرسال املعلومات ا تب اإليداع ا ع  ل ل ل  :مك

بدل ورمق طلب و "1" ثرمز ا شأن يف الوقت احلايليل  .لقة األولوية، كام هو ا

 .ثاترخي إيداع ويقة األولوية "2"

 .ثرمق الطلب الالحق املطالب ابألولوية عىل ويقة األولوية "3"

 .الطلب الالحقامس مودع  "4"

 . عنوان الاخرتاع يف الطلب الالحق "5"

ساعدة احلاسوب(لغة الطلب الالحق  "6" يل األخرى  تفا مبترمجة ا ص  ).ل

شأن اسرتجاع  تحقق من حصة طلب  با  الواثئقل
تحقق من حصة اترخي اإليداع  .20 نظام ا لتعني عىل ا ل ثاين ومقارته مع اترخي إيداع املقدم مني تب اإليداع ا ن  ل مك

تب اإليداع األولالطلب تارخيان . مك املعين كام جسهل  تب اإليداع  قد رخص املودعواكن –لفإذا توافق ا ملك 
ثاين ابسرتجاع الويقة كام هو ا لا ث تاحة- يف الوقت احلايل شأنل بح الويقة  م،  ث  .تص
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تني .21 هر إحدى رساليت اخلطأ ا نظام  توافقني، فإن ا تارخيان  متلأما إذا مل يكن ا ل حملل يظ  :م

ية  قد رخص املودعذا مل يكنإ "1" تا هار الرساةل ا نظام بإ يقوم ا ثاين ابسرتجاع الويقة،  تب اإليداع ا ل  ل ل سـ ث ظل ثويقة "ملك
سموح نفاذ غري  مغري معروفة أو ا  ".ل

نح  املودع اكنإذا  "2" يصالمقد  يل خرت تفا تضمن ا نظام بإرجاع الويقة، بل سريسل رساةل إنذار  ص، فلن يقوم ا ل ت ث ل
ية  يوغرا فا تب اإليدالببل تب اإليداع عمكذات الصةل، مبا يف ذكل اترخي اإليداع اذلي قدمه  متكن  مك األول حىت  ي

تارخي املقدم من  تخدام ا ناسب طلب الويقة اب تعراض هذه املعلومات وتقرير ما إذا اكن من ا ثاين من ا لا سـ ث مل سـ ل
تع يل ا تفا تحقق من حصة ا ملتب اإليداع األول أو الرجوع إىل املودع  ص ل لل  . لقة مبطالب األولويةمك

هائل  .22 بات ادلوية ا ية مع عدد ا تعامل بفعا ية يف أهنا  ثا شلك املقرتح لرساةل اخلطأ ا ية ا لوتمكن أ ل لطل ل ت ن ل ل واملفاجئ مه
يةمع كذكل من املفرتض و( بات الو نا توارخي املقدمة من املودع يف املطالب ) طلطل تالفا بني ا بني أن هبا ا لاليت  خت

توارخي  تب اإليداع األوللابألولوية وا نة يف واثئق األولوية اليت يصدرها  مكا تب . ملبي سن أن يكون  مكو يسـتح
ثاين قادرا عىل إدخال  يحات"لاإليداع ا ياانت " لتصحا بشلك تلقايئ من أجل اسرتجاع الواثئق اليت توحض فهيا ا لب

ية بأن رمق الطلب هو الرمق املطلوب يف واقع األمر يوغرا فا  . لببل

تلقايئ ألنه أما املعلومات  .23 تحقق ا يات ا بة  مية اب ـي غري ذات  ها  ية األخرى اليت يقرتح تقد يوغرا لا ل لعمل سـ نبل لب ق ه مي فف ل
تلف بني ماكتب اإليداع األول و ختتوقع أن  ثاينماكتب ي  :لاإليداع ا

يعي مبجموعة )أ( شخص ا تب امس نفس ا رشاكت، بل إنه من املمكن أن  تلف املودعون، يف حاةل ا با ما  بغا ل ل خي لطل  يك
تخدهما املاكتب سـتلفة من اخلطوط اليت   .تخم

تطورات اليت  )ب( تلفة ومن املمكن أن تكون قد تغريت وفق ا توبة بلغات  ناوين الاخرتاعات  لعادة ما تكون  خم مكع
نة األولوية  .سـتقع داخل 

يان )ج( يف ادلويل للرباءات يف أغلب األ تخدم رموز ا حلن  ن تصسـ تة . لت شلك من رموز مؤ قكام ميكهنا أن   من أجلتت
تلفة يف لك احلاالت  .خمتوزيع امللفات عىل الفرق الفاحصة وميكن أن تكون 

رسيع من وجود مطلب ابألولوية .24 تحقق ا يدة للماكتب واملودعني يف ا تكون هذه املعلومات جد  للكن،  ل  كام مفسـ
توقع  .مهو 

تب اإليداع األول تاحة للمودع من  مكاملعلومات ا  مل
تب اإليداع األول بلك حماوةل يقوم هبا ُخي .25 مكطر املودع يف  ثاين السرتجاع ويقة لكَ تب من ماكتب اإليداع ا ث  ل مك

نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية تج عن ذكل وميكن أ. لاألولوية وذكل من خالل بوابة املودعني اخلاصة خبدمة ا ينن 
شلك  نة يف ا ياانت ا نة من شاشة ا ليغة  ب سـ ملبيص ل  : اكآليت2حم
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شلك  3 لا
تب اإليداع األول تاحة للمودع يف  ياانت املعدةل ا مكمقرتح ا مل  لب

تب  مكشفرة 
ثاين  لاإليداع ا

تب اإليداع  مكادلوةل أو 
ثاين  لا

نفاذ يف  لرخص اب ِّ
 اترخي

 طلبات الاسرتجاع

 

FI تب الوطين للربا  ءاتملكا
ندا يل يف  نلوا فسج  لت

 )انحج (2011 مايو 6 2011أبريل  3 
 )2011 مايو FI 20111234)2 : الطلب
 .Smith Industries (FI) Corp: املودع

نوان   fi :(  Keksintö(لعا

نوان  ية(لعا  اخرتاع): لترمجة آ

GB  تحدة مكتب ملاململكة ا
 للملكية الفكرية

 )انحج( مايو 15 2011ريل  أب3 
 )2011 مايو GB 1101234.5 )3 : الطلب
 .Smith Industries (GB) Co: املودع

نوان  اخرتاع: لعا
 

ثاين ال يزال معلقا( مايو 26 تب اإليداع ا لاإلرسال إىل   )مك
 )2011 مايو GB 1101235.9  )3 : الطلب
 .Smith Industries (GB) Co: املودع

نوان  اخرتاع: لعا
JP ياابين لتب الرباءات ا   2011ريل  أب3 مك

US  تحدة ملتب الوالايت ا مك
للرباءات والعالمات 

تجارية  لا

سموح(  )ُرفض الطلب( مايو 26 )منفاذ غري 
 )2011 مايو US 11/456,789  )6 :الطلب
 Jones Corporation: املودع

نوان تلف: لعا  خماخرتاع 

 

ثات هذه القامئة عن طريق الربيد الالكرتوين .26 تحد يميكن إخطار املودعني  متكني ومبا. ب ل أن بوابة املودعني مصمت 
نظام  ساب اتبع  للاملودعني من  تار ما إذا اكن يود سمل ) أدانه30انظر الفقرة (ح ميكن للمودع أن  ت،  خي ف

ية ترسل ابلربيد الالكرتوين  )أ( تاحة ) ب(أو ) أكرث مالءمة(تفصيلمعلومات  مإخطار بأن مثة معلومات جديدة 
سابه  يل )أكرث أماان(حيف   :ما ييلقب، من 

نفاذ الرمقي" )أ( بو  للرفض طلب اسرتجاع من خدمة الو ي ُ 

بمك " سخة من  تجارية  تحدة للرباءات والعالمات ا تب الوالايت ا طلطلب  ن ل مل  بغرض AU 201 0012345مك
بة ابألولوية عىل الطلب  نون ) US 11/456,789) Jones Corporationلاملطا تلف"ملعا  ".خماخرتاع 

نفاذ إىل هذا ُرفض هذا الطلب ألنمك" تجارية اب تحدة للرباءات والعالمات ا تب الوالايت ا ل مل ترخصوا  ل مل ملك
 .الطلب

نفاذ الرمقي إىل " نمت تقصدون اسرتجاعه من خالل خدمة ا نمت تقرون بوجود طلب للحصول عىل الرباءة و لإذا  ك ك
يل دخولمك إىل بوابة املودعني اخلاصة خبدمةفواثئق األولوية،  يمك  سجتعني  عل نفاذ الرمقي إىل واثئق تي بو  لل الو ي

تأكد  تب  نفاذ مث الاتصال هبذا ا تجارية اب تحدة للرباءات والعالمات ا تب الوالايت ا يص  للاألولوية، والرت ل ل ملكمل ملك خ
يقوم مبحاوةل أخرى السرتجاعه  .سـمن أنه 

متل أن يكون قد وقع خطأ يف " نمت تقرون بعدم وجود طلب احلصول عىل الرباءة،  فيحإذا  ياانت ك لبا
يحه يمت  ية و يوغرا تصحا سبل ف رسية. فال داعي للقلق. لب يد ا لتظل ويقة األولوية اخلاصة بمك  ث  ."قسـ
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نفاذ الرمقيُرفض طلب اسرتج" )ب( بو  للاع من خدمة الو  ي

سجةل دلى " باتمك ا تجارية السرتجاع أحد  تحدة للرباءات والعالمات ا تب الوالايت ا ملرفض طلب من  طل ل مل مك ُ
بو  نفاذ . للنفاذ الرمقي إىل واثئق األولويةيخدمة الو بو  نمك مراجعة بوابة املودعني اخلاصة خبدمة الو للويرىج  ي م

يل تفا صالرمقي إىل واثئق األولوية للمزيد من ا  ."ل

نظام يف واقع األمر، .27 لتخذ ا ية سي  :لمقاربة أكرث فعا

بات الاسرتجاع اليت اكنت انحجة لكن مل يقر هبا املودع  )أ( بة  لطلاب ميكلنسـ تب اإليداع األول،  ِّيف  سـ ن هذا مك
شلك  بة ابألولوية  تحقق من املطا نه ا ثاين يطلب  تب اإليداع ا بارش إىل  شلك  باملودع من إرسال رساةل  ل ل ل مب مك م

يق  .قد

نح  )ب( ية  شل ا هور اإلخطار  ند  يف زرا  بداية،  بات الاسرتجاع اليت رفضت يف ا بة  ملاب لعمل بف ع يض ل لطل ظسـ سـ لن
نفاذ وإر تح ا ليار  ف نفاذخ يص اب نقرة واحدة إذا اكن القصد هو الرت ثاين  تب اإليداع ا لسال الويقة إىل  ب ل خث  .مك

تحقق من  .28 يد أنه ال يقصد من ذكل وضع عبء ا لوجيب تأ تب إجناز العملك يح عىل املودع يف  شلك  مك  حص ب
ش متل أن يكون قد تأثر  شخص اذلي  باره ا نحه الفرصة، اب باإليداع األول، بل يقصد بذكل  ل حيت ع لك سليب م

يف مهنا  .لتخفابألخطاء، إلدراك األخطاء اليت من املمكن أن ترض مبصاحله مع ا

 مسـتوى األمان
بات بوجه عام  .29 بري من ا يكون لعدد  تدبري ال يضمن وقاية اكمةل من األخطاء ما دام  لطلمن الواحض أن هذا ا ك سـ ل

يث أنه من املمكن أن من املاكتبمكتب أي نفس اترخي اإليداع دلى  ي  نتج توافق خاطئ عن أي خطأ حب
ند إرسال الواثئق . يرتكب يف األعداد األخرية من رمق الطلب يا  علكن ذكل يقلل من اخملاطر اليت توجد حا ل

بل  ها  بة وضامن  ية إلدراك لك األخطاء املر تب اإليداع األول فرصة  نح للمودع يف  يا و قور يح تك يق مك تصحق حق مي
 .حدوث أي رضر

ساببوابة املودعني القامئة  تح ا حلعىل   ف
نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية  .30 ية اخلاصة خبدمة ا لتخدم بوابة املودعني احلا ل وهو . "الطلب الواحد"عىل أساس تسـ

تخدم هاته هوية ا رس  تخدم ولك شفرة نفاذ يه لكمة ا سـما يعين أن لك رمق طلب هو يف واقع األمر هوية  ل ملسـ . لم
تجابة لطلب ادلول األعضا ندما أحدءسـوا تب ادلويل اجلزء األكرب من نظام ع  نظام ألول مرة، طور ا ملكث ا ل

تخدم واحد ساب  باهتم بدل أن يكون هلم  نفاذ إىل لك  سـسمح للمودعني بإدارة ا ح طل ل ُوعلق العمل هبذا . مي
بو اجلديد إلدارة ية نظام بديةل، لكن لك ما بقي إجنازه هو ادلمج يف نظام الو شاء  ند تلقي مقرتح بإ نظام  يا ن ع  بنل

باره هوية وا ختا ية. ل تا تكون هل اخلصائص ا نظام وبدأ العمل به،  لفإذا أمكل تصممي هذا ا ل سـ  :فل

ساب واحد اتبع  )أ( يقات تدار من خالل  ها مع حمفظة  شفرة نفاذ ملرة واحدة لر تاج لك طلب إال  حلن  ب ل تطحي بط
بو تاج. يللو تخدام آخر ولن  نفاذ غري صاحلة ألي ا بح شفرة ا حيوبعد ذكل،  سـ ل  .  املودع إىل تذكرها أو إدارهتاسـتص

تب اإليداع األول املعين أن يقدم  )ب( تب امسمكوبدال من ذكل، ميكن للمودع مبوافقة  بو إىل  سابه دلى الو مك  ي ح
تخداهما إال ملرة واحدة(اإليداع األول  ناك حاجة إىل ا ية حىت ال تكون  ها مبوارد و نه أن ير سـاذلي  ه طن بط ) ميك

تب اإليداع ا بو دون احلاجة إىل إرسال أي شفرةملكوميكن  ساب الو بارشة دلى  سجل الطلب  يألول أن  ح  .مي

ها )ج( ية أو  تا شأن بعض احلاالت ا يار ما إذا اكن يود تلقي إخطارات  لكيكون املودع قادرا عىل ا ل ل ب ت  :خسـ

نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية؛تسجي "1"  لل طلب جديد دلى خدمة ا

ناحج "2" لبات الاسرتجاع ا ثاين؛طل  لة ألحد ماكتب اإليداع ا

ثاين "3" لبات الاسرتجاع الفاشةل ألحد ماكتب اإليداع ا  .طل



WIPO/DAS/PD/WG/3/5 

9  

ميك )د( َّو لفائدة املاكتب يف احلاالت اليت تقدم فهيا إيداعات الحقة حىت " معيارية"ن املودع من إعداد حقوق نفاذ سـ
تعامل مع رسائل اخلطأ أو إلضافة بوابة رضورية إال  للال تظل زايرة ا بة للماكتب ل نفاذ اب سـ أو حذف إماكية ا ل لنن

تلف عام  بة ابألولوية يف مجموعة من املاكتب اليت  بات املطا ختيف احلاالت اليت تقدم فهيا  ل ياريةُحددطل  .ملع يف القمي ا

تعددة من خالل إجراء واحد )ه( بات  نفاذ  متكن املودع من إعداد حقوق ا مو لطل ل  .سي

ي )و( بات فوميكن إخفاء اخلطوات اإلضا بة  تعني عىل املودعني اختاذها يف الوقت احلايل اب لطلة اليت  سـ الطريق "لني
يع املودعون " جمي يسـتطيث  بات ح بة  هر اب شاشات اليت  نة نفس ا لطلمعا سـ ل لني ناء " الطريق ألف"تظ سـتثاب

ساب  شل فهيا ربط الطلب مع ا حلاحلاةل اليت  ت(يف بب عدم اختاذ إحدى اخلطوات الرضورية دلى  مكثال  س ب بم
نازلاإليداع األول كإيداع تجارية تت  تحدة للرباءات والعالمات ا تب الوالايت ا ُ دلى  ل مل رسيةمك به ا لرفع مبو ). ج

تقل يف قامئة اإلجراءات احملددة يف الفقرة  بارشة من اإلجراء 8سـينوهو ما يعين أن املودع  احلصول ) (أ(م أعاله، 
نفاذ تب إعداد حقوق ا) (ه(إىل اإلجراء ) لعىل شفرة ا يد من  تأ توصل اب تظار ا تة يف ا مكنفاذ ولو بصفة مؤ كق ل ل ن ل

شلكة)اإليداع األول تب اإليداع األول حبدوث  بلغ فهيا  بع خطوات أخرى إال يف احلاةل اليت  م، ولن  مكي  . يت

ية  )ز( بار يف اخلدمات ا يد الا يا ما زالت  نولو ند إىل  ثة  يغة حد بكويف  ق ج تك شـت لخ ت ي شأن تسص تعاون  بملعاهدة ا ل
ساب آخر )ePCT system (اءاتالرب ية اخلاصة بأي طلب حمدد إىل  ميكن املودع من نقل حقوق ا ح،  مللك سـ

ثاين  نح حقوق الاطالع عىل املعلومات للمودعني يف ماكتب اإليداع ا يري املوظفني، و نازل أو  ليف حال ا تغ مت ل
شأ هذا الطلب أو حقوق الاطالع  بة  نفاذ اب تحمك يف حقوق ا بدون فقدان ا سـ ل لل بات لن لطلن لك طلب من ا

 .األخرى يف احملفظة

نظام تخدام ا تعلقة بطلب ا نات ا لا سـ مل  لتحسي
يام هبا دلى  .31 تعني ا تالفا جوهراي واليت  تلفة ا يات ا نظام احلايل عن ا بس يف ا لقتج اجلزء األكرب من ا خ لل ين خمل لعمل ل ي

نظام تقدمي طلب إضايف إىل ا لتلف ماكتب اإليداع األول  ب بذ. خم دمي طلب إضايف إىل خدمة ن يكون تق أحيو
تب اإليداع األول من بني ما ييل تخذ دلى  نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية يف شلك إجراء واحد  مكا ي  :ل

ند اإليداع؛ )أ(  عوضع عالمة يف إحدى خاانت اسـامترة الطلب 

 إرسال رساةل أو اسـامترة؛ )ب(

بيك مأمون لالطالع عىل امل )ج( شـيار نقرة واحدة داخل نظام  متدخ ياره بواسطة ويل  معلفات ميكن ا ك  .خت

ها ابلطلب  .32 يل لر ساب ا بو هبوية  يار تزويد الو سمح اإلجراء  بذ يف لك هذه احلاالت أن  بطو لعم ح ي خب ي دون (حي
نفاذ، دون احلاجة يف ) احلاجة إىل تقدمي شفرة نفاذ ها اب لوقامئة برموز مكونة من حرفني للماكتب اليت يرخص  ل

بول إىلادلخوأغلب احلاالت إىل  ساب الو ي   . ح

تخديتعني من الواحض أنه و .33 تارت ا بة للماكتب اليت ا سـاب خسـ باب قانويةلن نام الطريق جمي أل  وضع بعض سـ
شلك انجع وقانوين يق ذكل  شأن الطريقة اليت ميكن هبا  بارات  بالا ب ب تطت نظر إىل أن للك املاكتب اليت . ع للكن اب

تط متخدم الطريق جمي يف الوقت احلايل أنظمة  ناك إماكية تسـ تعني أن تكون  يا املعلومات،  نولو نورة  ه ي ج لتك
نفاذ مقدمحتويل طلب  ل من خالل نظام مأمون لالطالع عىل امللفات إلاتحة إحدى واثئق األولوية خلدمة ا

رسية  نازل عن ا لالرمقي إىل واثئق األولوية إىل طلب جيمع بني ا نقل املعلومات ) عند الرضورة(لت لوطلب خاص 
ية عن املودع من ذات الصةل، ية من ا بات القانوية مع إخفاء اخلطوات اإلضا ساعد عىل جتاوز ا لعمل ما  ن في لعق س

يا يذها تلقا ئخالل   .تنف
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سا  العالقة بني هذه املقرتحات والطريق دال مخا
بقت اإلشارة إىل ذكل يف الفقرة  .34 سـتعلق هذه املقرتحات، كام  ي3ت نظام احلا ية ا تطوير  ل أعاله،  ل بةبنب ق تنط وال 

ياابن الوارد يف الويقة  بارش عىل الطريق دال كام جاء يف مقرتح ا ثشلك  ل ). WIPO/DAS/PD/WG/3/6(مب
نفاذ الرمقي إىل  تخدام بوابة املودعني اخلاصة خبدمة ا مترار يف ا يعين اعامتد هذه الطريق أنه ال ميكن الا لو سـ سـسـ

 :واثئق األولوية ما دام

نفاذ يف هذه ال )أ( تخدام شفرة ا لأن ا شلك خطرا عىل جانب األمان إذا سـ نفاذ إىل بوابة املودعني  يطريق إلاتحة ا سل
متلني أرسلت ثاينبغرض حم أيضا إىل عدة أطراف  ها إىل ماكتب اإليداع ا لإرسا  .ل

يد )ب( ثري من ا تدخل ا تخداهما يف بوابة املودعني  ية ال تعقأن إاتحة شفرة اث للك سـ سـ  .اتن

بارش أنه من املمكن أن تكون ملاكتب اإل )ج( شلك  تطوير أنظمة لربط الطلب  ية  ميداع األول حمفزات غري اك بف ل
نفاذ الرمقي إىل  لساب يف بوابة املودعني اخلاصة خبدمة ا ياحب نرصا أسا شلك ذكل  سـواثئق األولوية إذا مل  ع  ي

بات نفاذ إىل ا يص ملاكتب أخرى اب لطلللرت ل  .خ

بذ تقدمي الطري .35 نجم حملوجتدر اإلشارة كذكل إىل أنه من غري ا بب ما  يق دال إضافة إىل الطريقني ألف وجمي  سس ب
سب ماكتب اإليداع األول  بق وذكل  نة اليت ميكن أن  يارات ا هم لك ا يد يف  حعن ذكل من  تط ملمكخل ف تعق

تخدمة ثاين ا سـواإليداع ا بديل اكمل للطريقني ألف وجمي. ملل تخدم الطريق دال إال  كيجب أال  تسـ يجة ذلكل، . ف نتو
متد هذا امل بات الطريقني ألف وجمي كإجراء مؤقت يف عإذا ا تعامل مع  بقى بوابة املودعني إال  طلقرتح، فلن  لل ت

شلك اكمل نظام اجلديد  ها إىل ا تقل املاكتب  بحني  ل لك  .سـتن

تأكد من أن أنظمهتا تقدم  .36 ثاين يف الطريق دال ا تعني عىل ماكتب اإليداع األول واإليداع ا يجة ذلكل،  لو ل ي ست ن
ية للمود يكون فمعلومات اك شلك انحج ما دام أنه  يات نقل واثئق األولوية تمت  يقن من أن  سـعني متكهنم من ا ب معل لت

شرتكة تقدمي هذه املعلومات من خالل خدمة مركزية  يق  مناك نطاق  ل ض  .ه

نظر يف امل .37 قرتحات لإن الفريق العامل مدعو إىل ا
نة يف هذه الويقة ثا  .ملضم
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