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الفريق العامل املعني خبدمات النفاذ الرقمي 
  إىل وثائق األولوية

  الثالثة الدورة

 2011 ليويو 15إىل  12جنيف، من 

  "الطريق دال" مقرتحاتمبا فيها حتسينات خدمة الويبو للنفاذ الرقمي إىل وثائق األولوية 
ياابنمقرت  لح مقدم من ا

ية أوال  سـمعلومات أسا

نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية،  يكتفيال  .1 بو  بادل واثئق األولوية، مبا يف ذكل خدمة الو للنظام  ي أن خيفف عبء بت
سامه كذكل يف  سب، بل  ها  ية وتقد تفعني عىل واثئق األولوية الور تعلق بإجراءات حصول ا يالعمل ا حف ن ميمل ق مل

يد الطرفني معاجعل اإلجراءات  ية، وهو ما  يفاإلدارية أكرث فعا يع إطار العمل . ل تو يب  تايل، جيب الرت سـواب ب حل
شاركة تفعني واملاكتب اجلديدة ا يد العديد من ا نافع  ملهذا ما دامت هذه ا ن ململ يد . سـتف يع لن  تو يفكام أن هذا ا سـ ل

ب نظام  ية اليت اكنت قد رشعت يف العمل  شاركة احلا تسب املاكتب ا ب ل مل يضفي كذكل حف سـادل واثئق األولوية، بل 
ية  نظراء يف هذاما لاملزيد من الفعا يزتايد عدد ا لدام  نظامسـ  .ل ا

بادل عدد من واثئق بوبدأ العمل  .2 ية، واكنت بعض املاكتب قد رشعت يف  نا تبادل واثئق األولوية مكقاربة  ئ ث ت
نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية اليت لكن مبا أن . األولوية بو لخدمة ا ياانت من خالل الو بادل ا يترب مركزا  ب ت لتع ل

يع نطاقت هاسـسعى إىل تو بل، فإهنمعل  تكون األداة األكرث مالءمة من املسـتق من أجل ا ية الاتصاالتسـ  نا ئ ا لث
شرتك جديد عىل حدة يام هبا مع لك  تب ا تعني عىل لك  تعددة اليت  ما ي لقمل ويف واقع األمر، بعد أن أطلقت . مك

نفا لندا خدمة ا هر أبريل فنل يح2011شذ الرمقي إىل واثئق األولوية يف  نظامت  ت، فإن مثاين دول و يا هذه تم ل حا
شري إىل منو مطرد وتوسع مزتايداخلدمة، بلي وهو ما   .ملسـتق ابجتاه ا

شلك تدرجيي .3 نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية  تخدام خدمة ا بوعالوة عىل ذكل، تزايد تواتر ا ل هر اجلداول . سـ تظو
تداء من 3  إىل1من  بو ا ته الو نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية اذلي  تخدام خدمة ا بة تواتر ا ب إجاميل  ي جسل ل سـ نسـ

بات ادلوية . 2011شهر فرباير  بة  تخدام اب يث تواتر الا بة مرتفعة من  يل  لويالحظ  للطل سـ سـ سـ نسج ن لت ح
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شأن الرباءات  تعاون  ناء عىل معاهدة ا باملودعة  ل بادل واثئق األوًب بة تألن إطار  للوية اب لبات ادلوية املودعة لنسـ لطل
ًناء عىل  بلعاهدةهذه املب سري . ق مل يكن موجودا من  نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية  تخدام خدمة ا يلكن ا ل سـ

رشات  بادل ما بني اآلالف و يث يمت  بادل واثئق األولوية  نايئ احلايل  نظام ا ية مقارنة مع ا تد عبوترية  ت ت ث ل حن لم ل
با نوايلطلاآلالف من ا تفعني. سـت  نفاذ الرمقي من ا تخديم خدمة ا شلك أغلب  نو ل سـ ملت م شأن ي تعاون  ب مبعاهدة ا ل

 .الرباءات

نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية مقارنة مع نظام  .4 تخدام خدمة ا ية ا سة إىل عدم فعا باب الر لويعزى أحد األ سـ ل ي ئسـ ُ
تفعني إجر هل عىل ا نايئ لواثئق األولوية اذلي  بادل ا نا ث ملت ل تخدامهاءيسل بدلوذلكل ال ميكن أن. سـات ا  تست 

نفاذ الرمقي إىل واثئق  تكون من أربع اباألولوية لخدمة ا تعامل مع جحم  بادل واثئق األولوية اذلي  نايئ  ينظام ا ي ت ث لل ل
متةل عىل . واثئق أولوية نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية خماطر  بقت اإلشارة إىل أن خلدمة ا حموفضال عن ذكل،  ل سـ

 .ألمانجانب ا

تخداهم .5 يع ا نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية هبدف  سني خدمة ا يقرتح  بق،  بارا ملا  سـوا شج ل حت سـ سـ تت  .اُع

نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية:1اجلدول   ل عدد واثئق األولوية اليت جسلهتا ماكتب اإليداع األول يف خدمة ا

سجةل مكتب اإليداع األول  ملالواثئق ا
يا   52 )فالطريق أل(لأسرتا

يا  با نإ  227 )الطريق ألف(سـ

يا العظمى   5203 )الطريق ألف(نبريطا

تب ادلويل   27 )الطريق ألف(ملكا

ياابن   693 ) الطريق جمي(لا

 3 )الطريق جمي(مجهورية كوراي 

تحدة   1619 )الطريق جمي(ملالوالايت ا

  

سرتجعة من ماكتب اإليداع األول:2اجلدول   مل عدد واثئق األولوية ا

معليات اسرتجاع الواثئق  كتب اإليداع األولم
ناحجة  لا

ناحجة  ليات الاسرتجاع ا معل
شل األول لفبعد ا

 

بات الواثئق  طلإجاميل 
ناحجة لغري ا

 

يا   1449 15 62 )الطريق ألف(لأسرتا

يا  با نإ  301 2 18 )الطريق ألف(سـ

يا العظمى  4075 32 240 )الطريق ألف (نبريطا

تب ادلويل   68 3 11 )الطريق ألف(ملكا

ياابن   56 44 607 ) الطريق جمي(لا

 79 0 2 )الطريق جمي(مجهورية كوراي 

تحدة   1227 327 1529 )الطريق جمي(ملالوالايت ا

  

ثاينهتطلب عدد واثئق األولوية اليت :3اجلدول  لا ماكتب اإليداع ا
 

ثاين معليات اسرتجاع الواثئق  لماكتب اإليداع ا
ناحجة  لا

ناحجة معليات الاسرتجاع  لا
شل األول لفبعد ا

 

بات الواثئق  طلإجاميل 
ناحجة لغري ا

 

يا  0 0 0 لأسرتا

يا با نإ  0 0 0 سـ

يا العظمى  10 2 43 نبريطا

تب ادلويل  1455 414 2315 ملكا

ياابن  19 0 1 لا

 88 0 6 مجهورية كوراي

تحدة  5683 7 104 ملالوالايت ا
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يا نفاذ الرمق ناث ية خدمات ا تعلقة  لالقضااي ا  ي إىل واثئق األولويةببنمل

بقت اإلشارة  .6 نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية، كام  سني خدمات ا ند  نظر فهيا  تعني ا سـشمل القضااي اليت  ل حت ع ل ي ت
تخدام واألماننإماكيةإىل ذكل،  تني والاجتاهات . سـ الا هاتني ا يل الوضع احلايل  تح نا  نقوم  يومن مث،  ل ب ه لقضسـ ل

بل تخذها يف ا تقاليت  ملسـت  .س

تخدامإ )1( سـماكية الا ن
  

تخدام قامئة  .7 نفاذ اب تحمك يف ا نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية مصمت من أجل ا سـعىل الرمغ من أن خدمات ا ل ل ل
نفاذ لتحمك يف ا ييل وصف وشفرة نفاذ، فإهنا ال 1لل كام أن املودعني قدموا .  ذكل أدانهسـتعد ابألمان الاكمل كام 

ن تحمك يف ا يد بأن قامئة ا ليقات  ل تخدامتفتعل بة الا سـفاذ  نرص . صع تحقق من  تخدم  نفاذ  تحمك يف ا عفقامئة ا لل سـ ل تل
نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية بو  للاألمان يف خدمات الو تعلقة . ي شف عن املعلومات ا تعني ا ملوهذا الغرض،  لك ي ل

بارش من خالل ماكتب اإل شلك غري  نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية  مابملودع وابلطلب خلدمة ا ب يداع األول أو ل
بارش عىل يد املودع مشلك   .ب

نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية ثالث طرق إلرسال  .8 ية خلدمة ا ية احلا لوتضمن ا ل يث وضعت الطرق لبنت ياانت  حا لب
تقي أحدها تب اإليداع األول أن  يارات ميكن  نمن ألف إىل جمي  يملك شف . كخ تكففي حاةل الطريقني ابء وجمي، 

شف/بشلك جزيئ نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية من خالل تكال  تعلقة ابملودع وابلطلب خلدمة ا ل املعلومات ا مل
شف . مكتب اإليداع األول ية من أجل  يام ابإلجراءات ا هم ا تعني عىل املودعني أ تايل،  كواب ن ي ملضل لق نفس

نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية  .لاملعلومات خلدمة ا

ية ألن املاكتب تقدم املعلومات خلدمة ومن هجة أخرى، ال تلزم الطريق أ .9 يام ابإلجراءات ا ملضنلف املودعني اب لق
يابة عن املودعني نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية  نا تخدام مقارنة مع . ل ية أكرب لال بب، للطريق ألف قا سـوهذا ا بل س لل

نفاذ الرمقي عدد واثئق األولوية اليت جسلهتا ماكتب اإليداع ا (1فاجلدول . الطريقني ابء وجمي لألول دلى خدمة ا
سجةل من ) إىل واثئق األولوية متد الطريق ألف أكرب عدد من الواثئق ا تحدة اذلي  تب اململكة ا ملهر أن  يعمل ملك يظ

شاركة يل واحض عىل رضورة دمعملبني املاكتب ا تب.  هذا الاجتاهل، وهو د باينملككام أن ا  للرباءات سـ اإل
تجارية يعد قوامئ ا يابة عن املودع إذا لوالعالمات ا نفاذ  ثاين اب شلك يرخص ملاكتب اإليداع ا نفاذ  نتحمك يف ا ل ل ب ل ل

 .طلب ذكل

تعزيز إماكية  .10 شاركة الطريق ألف حال إىل حد ما  شلك اعامتد لك املاكتب ا بارا ذلكل، من املمكن أن  نوا ل مل ي عت
تخدام متةل وأش. سـالا شلكة خماطر األمان ا حمللكن اعامتد الطريق ألف ال حيل  اكل القصور اليت ميكن أن تطرهحا م

نفاذ تحمك يف ا لقامئة ا يود القانوية. ل بب ا يع اعامتد الطريق ألف  نكام أن بعض املاكتب ال  لقتط بس وعالوة عىل . تسـ
هر اجلدول  سرتجعة من ماكتب اإليداع األول (2يظذكل،  تحدة ) ملعدد واثئق األولوية ا تب اململكة ا ملأن  ملك

توفر عىل أكرب عد بني يف اجلدول ياذلي  سجةل كام هو  مد من الواثئق ا سرتجعة1مل . مل أقل عدد من الواثئق ا
تب  بقت اإلشارة إىل ذكل، عىل حتديد ما إذا اكن يود اإليداع دلى  مكوجترب الطريق ألف املودع، كام  سـ

تب اإليداع األول ند اإليداع دلى  ثاين  مكاإليداع ا ع سجل فهي. ل يجة ذلكل، مثة حاالت عديدة  يو ا املودع نت
نوي اإليداع دلى  ياط عىل الرمغ من أنه ال  نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية من ابب الا يالواثئق دلى خدمة ا ت حل

تب اإليداع األول ند اإليداع دلى  ثاين  مكتب اإليداع ا عمك وهو ما يعين أن الطريق ألف جترب املودع عىل . ل
يث ال تصلح كحل هنايئ تخدامحاختاذ إجراءات غري رضورية  تعزيز إماكية الا سـ  ن  .ل

تعني اعامتد .11 تايل،  يواب سطة  مقاربةل تخدم قامئة مب جديدة و ية اليت  سـحتل حمل الطرق من ألف إىل جمي احلا تل
نفاذ تحمك يف ا لا  . ل

                                                           

ية إدارة  1 نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية خا نفاذ إىل خدمة ا تحمك يف ا صيح ا ل ل ل يات تي سجل الزمين  لعملا تحقق ل لاإلرسال فضال عن إجراء ا
 .من األمان
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 مسأةل األمان )2(

بادل واثئق األولوية  .12  : هام كام ييلن من اخملاطرنوعاتيف نظام 

تب اخطر إرسال   ) أ( شلك خاطئ إىل  مكالطلب  ثاين كويقة أولوية وب ثإليداع ا  .للغريكشفه ل

شل   ) ب( بادلفخطر  تية  تب اإليداع  واثئقمعل بة ابألولوية دلى  مك األولوية عىل الرمغ من وجود مطا ل
ثاين، وهو ما يؤد  .ي إىل سقوط حقوق األولويةلا

نقطة  .13 ية املاكتب من تدابري) ب(لويف حاةل ا يد غا لباليت يفقد فهيا حق األولوية أثره،  جراءات  وقف اإلتسـتف
تطرق. اكسرتجاع حق األولوية تب الرباءات )4( رابعازء اجلسيو نادا إىل مقرتح  بارات احملددة ا مك ألحد الا ست عت

يه الحقا شار إ ياابين اذلي  لا ي متل أن ترسل أي ويقة أولوية غري . سل متدت هذه املقاربة املقرتحة، فال  ثفإذا ا حي ع
تب آخر شلك خاطئ إىل  مكمية  ب ت. سل ياق خماطر لواب برية يف  شلكة  سـايل، فلن يؤدي ذكل إىل حدوث  ك م

تاحة للغري شورة  بح ويقة غري  ثل يف احامتل أن  ماألمان واليت  ن ث تص ممت نقطة. ت سه، يف حاةل ا لويف الوقت  ، )أ( نف
ندما يكون مثة احامتل يف أن يكون الغري قد حصل عىل ويقة أولوية مل  برية  باق أحد اخملاطر ا ثميكن ا ع لك ست

ئة، يسـ ثل هذه اإلجراءات اخلا تب اإليداع األول، وإذا رسبت معلومات رسية من خالل  طبق رشها يف  ت من مك
ها شالكت اخلطرية اليت ال ميكن تدار كتقع إحدى ا  .مل

نوعني من اخملاطر .14 تالفات جوهرية بني هذه ا لوتوجد ا سأةل األمان، من الرضوري . خ نظر يف  ند ا تايل،  مواب ل ع ل
شأهنانوع اخملاطر احتديد  تعني اختاذ تدابري  بليت  نطوي احلاةل . بشلك واحض ي عىل " أ"تويف هذا اخلصوص، 

بقت اإلش تايل، . ارة إىل ذكلسـخطورة أكرب كام  تفكريلواب سؤوةل عن لجيب ا تعني أن تكون  هة اليت  م يف ا ي جل
نوع من اخملاطر ثل هذا ا لتفادي   .م

يلويف ظل  .15 نفاذ الرمقي إىل واثلتشغا تحقق ل احلايل خلدمة ا نفاذ كإجراء  تحمك يف ا تخدم قامئة  للئق األولوية،  ل لل تسـ
ها إىل نفس مبالكن . من األمان تفادى خلط الواثئق اليت يرخص بإرسا نفاذ أن  تحمك يف ا ل أنه ال ميكن لقامئة ا ت ل ل

يح األمان الاكمل ثاين، فإهنا ال  تتب اإليداع ا تمك تايل، . ل ن عدهما ثحصة ويقة األولوية املرسةل مفتثبيت لواب
ثاين  تب اإليداع ا تحقق من األمان يف  شلك اكمل عىل إجراء ا لتوقف  ل ب تب اإليداع (مكي تحقق دلى  مكإجراء ا ل

ثاين توى إضايف من األمان) لا  . مسـإذا اكنت مثة حاجة إىل 

ناية الالزمة من خالل سـيعترببطبيعة احلال لكن،  .16 تب أنه بذل نوعا من ا لع لك  تب اإليداع األول حتملمك مك 
تحقق من األمان  يام بإجراء ا ية ا لسؤو ل ل بل إرسال ويقة األولويةتثبيت لقم ثالطلب  ويف الواقع، إذا أرسل . ق

تطع هذا األخري  ثاين، ومل  تب اإليداع ا بق رشه إىل  با غري ذي صةل ومل  سـتب اإليداع األول  ل ن سـ يطل مكي مك
ترضر من هذا اإلجراء اخلاط سلمه، فإن ا نه ابلاكمل بعد  تحقق  ملا ت تب اإليداع األول مل مكئ هو املودع دلى 

ثاين أو املودع دليه تب اإليداع ا لويس  مك تعامل مع اإلجراء . ل تب اإليداع األول ا تعني عىل  لومن مث،  مكي
ناسب . اخلاطئ يكون من ا بق،  بارا للك ما  توا ملع سـ سـ تب اإليداع األول بدل طبيقت تحقق دلى  مك نظام ا ل

ثا تب اإليداع ا تحقق دلى  لنظام ا ية اكمةل عن إرسال مكل سؤو سؤوال  تب اإليداع األول  لين حىت يكون  م م مك
يح شلك  حصواثئق األولوية   .ب

نفاذ الرمقي إىل واثئ .17 تخدام خدمة ا متل يف نطاق ا توسع ا بارا  لوا سـ لل حملت توقف ع تحقق إجراء يق األولوية، جيب أال  لا
يدوية، بل جيب  تحقق المن األمان عىل الطريقة ا تفكري يف نظام ا لا ل بار أنه إجراء تلقايئل م عىل ا ناسب عت

نة .  األمانويضمن رشات اآلالف من واثئق األولوية لك  بادل بعض املاكتب ما بني اآلالف و سـويف الواقع،  ع تت
با نايئ  نظام ا تمن خالل ا ث لل يلل تحقق من هذا احلجم الضخم من الواثئق  ملسـتحدل واثئق األولوية، ومن ا لا

شارك يف إطار وفضال عن ذكل، عىل. بشلك يدوي يال من املاكتب  ي الرمغ من أن عددا  تبادل واثئق نظام قل
تحقق  سامه نظام ا ميكن أن  لاألولوية،  ي تلقايئف يةلا تب أكرث فعا ل يف جعل اإلجراءات اإلدارية يف ا  .ملك
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ثا شأن مقرتح لاث  "الطريق دال"ب 

ثا  ملخص عن الطريق دال 1.لاث

تب وضعت الطرق من ألف إىل جمي يف اإلطار احل .18 يارات ميكن  نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية  ملكايل خلدمة ا كخ ل
بق وصف ذكل أع تقي أحدها، كام  سـاإليداع األول أن  ثالث. الهين يث لفإذا اكنت هذه الطرق ا تلف من  ح  خت

هة  ن) مكتب اإليداع األول أو املودع(جلا تحقق من األمان خلدمة ا تقدم املعلومات الرضورية إلجراء ا لاليت  ل فاذ سـ
يث أهنا تقوم عىل أساس أن خدمة  شابه من  يمت فهيا ذكل، فإهنا  حالرمقي إىل واثئق األولوية واملرحةل اليت  تتس

تحمك يف  تحقق من األمان من خالل قامئة ا ية جزية عن إجراء ا سؤو تحمل  نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية  لا ل ئ ل م ت ل
نفاذ  .لا

ياابين للرباء .19 تب ا يجة ذلكل، يود ا لو ملك تجارية اقرتاح طريقنت بارها إجراء واعدا لات والعالمات ا عت جديدة اب
تخدام واألمانملعاجلة تعلقة بإماكية الا سـ القضااي ا ن ثوسمى الطريق اجلديدة يف هذه الويقة بـ . مل " الطريق دال"ت

شلك ( شلك أسا). 1لانظر ا سؤوةل  نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية  بففي الطريق دال، تعد خدمة ا م يس عن نقل ل
نفاذ  تحقق من األمان من خدمة ا ية عن إجراء ا سؤو يث حتولت ا تواصل بني املاكتب  لالطلب وضامن ا ل ل مل حل

تب اإليداع األولمكتب اإليداع/الرمقي إىل واثئق األولوية ثاين إىل  مك ا  .ل

تحقق .20 تب اإليداع األول بإجراء ا لويف احلاةل اليت يقوم فهيا  نفاذ الرمقي إىل واثئق ، ومبا أن خدمة  من األمانمك لا
نفاذ تحمك يف ا تخدام قامئة  تحقق من األمان، فال حاجة إىل ا يام بإجراء ا تاج إىل ا لاألولوية ال  لل سـ ل يجة . لقحت نتو

بق، مف شلك  يل املعلومات  نفاذ  تحمك يف ا تاج إىل إعداد قامئته اخلاصة اب سـذلكل، ما دام املودع ال  ب سج ل ل محي ن لت
سن  تخدامنإماكيةتتحاملمكن أن   .سـ الا

كام أنه ميكن للماكتب اليت .  الطريق دال ابملوازاة مع الطرق من ألف إىل جميتشغيلوجتدر اإلشارة إىل أنه ميكن  .21
سابق إحدى الطرق من ألف إىل جمي أن تواصل تشغلاكنت  نفاذ إىل واثئق األولوية كام تشغيلل يف ا ل خدمة ا

تب من املاكتب يف . ام جديدأي نظ) تطبيق(يه يف الوقت احلايل دون اعامتد   تشغيلمكأما إذا رغب أي 
يار الطريق دال أو الاتقال إلهيا نه ا نالطريق دال،  خت  .فميك

تب  .22 يار الطريق، وهو ما يعين أن لك  تب اإليداع األول اب يقوم  تعددة،  مكلكن، يف حال وجود طرق  مك تم خسـ
تلفة تخذ إجراءات  خممن ماكتب اإليداع األول  تب قد و. سي معاهدة باخلدمات احلاسوية يف جمال مكجسل 

شأن الرباءات تعاون  با نفاذ إىل واثئق األولوية 300أكرث من ورود  ل تخدام خدمة ا سار حول طريقة ا ل ا سـ سـتف
نة األخرية يف  تب ادلويل خالل املدة سـياق لسـخالل ا ية انحجة السرتجاع الواثئق قام هبا ا ملكأقل من ألفي  معل

نظر إىل أنه من . نفسها تب لواب تب اإليداع األول(مكاملمكن أن يكون لك  ثاين و مكتب اإليداع ا قد ) لمك
سارات، فقد  ثل هذه الا تفتوصل  بريتبنيسـمب شلك  سارات اكن مرتفعا  ك أن العدد اإلجاميل لال ب نادا . سـتف ستوا

بذ اعامتد الطريق دال كحل أوحد من أجل تفادي حدو يكون من ا شـهتا،  نا بقت  حملإىل احلقائق اليت  سـ ق ث مسـ
ثاين  . لخلط دلى املودعني وماكتب اإليداع ا
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شلك  نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية:1لا  ل الطريق اجلديدة املقرتحة خلدمة ا

OFFOFF OSFOSF
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①first filing
②file patent application 

claiming priority 
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■ JP

□ KR

：

ACL
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③Request p-doc④Request p-doc

⑥Retrieve p-doc ⑦Retrieve p-doc

 
تخدم قامئة وإضافة إىل ذكل، عىل الرمغ من .23 نفاذ إىل لتسـ أن الطريق دال لن  نفاذ، فإن خدمة ا لتحمك يف ا ل ل

سؤوةل عن نقل ا ترب  مواثئق األولوية اليت  تواصل بني املاكتب تع سجل الزمين اخلاص حتتفظ للطلب وضامن ا لاب
تاح. لطلب والرداب تايل، ميكن أن  تواب يارية ل لسجل لإلخطار ابيف شلك بوابة للمودعني خت إحدى اخلدمات الا

بري من اإلفادةالزمين إل تكون عىل جانب  يث  كرسال واثئق األولوية  سـ تضمن اجل .ح سا"زء سيو ترباط الا. مخا
ساببنظام تح ا حل  يذ" ف  . لتنفوصفا لطرق ا

ثا تب اإليداع األول يف الطريق دال 2.لاث تحقق اذلي يقوم به  مكطريقة إجراء ا  ل

يام به .24 متد الطريق دال ا تب اإليداع األول اذلي  تعني عىل  تحقق من األمان اذلي  لقتطرق إلجراء ا مك يعن ي ل . س
يارات من  تاح ا خلوميكن أن  بارها إجرا) 3(إىل ) 1(ت تب اإليداع األولعتاب تحقق اذلي يقوم به  مكء   . لل

يوغرايف  إجراءالطريق دال مع )1( تحقق ا بل ا  )املقرتح أ(لبل

تب  .25 تفظ هبا  ية اليت  يوغرا ثاين إحدى واثئق األولوية، ترسل املعلومات ا تب اإليداع ا مكندما يطلب  ف حيمك بل ل لبع
تب اإليداع األول، مث يقوم هذا األخري ثاين إىل  مكاإليداع ا ية ل يوغرا ف مبقارنة هذه املعلومات مع املعلومات ا لببل

تحقق من األمان توفر علهيا بغرض إجراء ا لاليت  ها معلومات . ي ناوين الاخرتاع  لكتوارخي األولوية، واملودعون، و عف
تحقق مهنا تعني ا ية  ليوغرا ي فبل  . ب

ثل يف تعزيز األمان دون  .26 تمتهذا اإلجراء فائدة  ية عىل املوضع ل باء إضا فأ تحقق عن طريق . ودعنيع للكن إجراء ا
تحقق  ية اكمةل  يام  يح ا للاترخي األولوية  بعمل لق تلقايئيت يه لا تب الرييس اذلي يودع  بعد يف ا ف، يف حني ال  ئ ملك يست

يوم 1000أكرث من  سرتجع أو يرسل طلب خاطئ حيمل نفس أن حتدثل طلب يف ا ندما  ُ مصادفة مؤسفة  ُ ي ع
يد ب تب امس املودع أو امس . أنه ال ميكن ضامن األمان الاكمليفاترخي األولوية، وهو ما  ُيكوفضال عن ذكل، 

تالف يف اللغة بب الا تلفة  خاخملرتع بطريقة  بس بدل . خم سب قانون ا تلفة  لكام ميكن أن تكون األسامء  ح بوشلك (خم
تحدة تالف ، أو أن يكون مثة احامت)ملخاص، جتدر اإلشارة إىل أن املودع هو اخملرتع يف الوالايت ا خل وجود ا

بدل اآلخر تحقق . ليف امس الاخرتاع يف الطلب املودع دلى ا ترب إجراء ا بق،  بارا للك ما  لوا يع سـ تلقايئعت  عن لا
برية من الصعوبة،  يدوي كطريق األسامء أمرا عىل جانب  تحقق ا متد إجراء ا لوإذا ا ل ناداع يزتايد ستا سـ إلهيا، 

تب اإليداع األول شلك أكرب عىل  مكالعبء  ثاين وع. ب بعض ماكتب اإليداع ا لالوة عىل ذكل، ميكن أن تكون  ل



WIPO/DAS/PD/WG/3/6 

7  

تب اإليداع األول شورة  بات غري ا تعلقة اب ية ا يوغرا شف املعلومات ا ها  سمح  ملكيود قانوية ال  ف ل نق لطل مل بل بك ت ملن . لب
ية يوغرا تقدمي املعلومات ا ثاين نظام صعب  فكام ميكن أن يكون ملاكتب اإليداع ا بل ل  .لبل

تخدام األوصاف أو الرسوموإضافة إىل ذكل، م .27 يدوي اب تحقق ا يام بإجراء ا سـن املمكن ا ل ل لكن جتب اإلشارة . لق
تحقق  تلقايئلإىل أن إجراء ا يةلا تالف اللغة والصعوابت ا بب ا با  يكون  ن  صع تقسـ لب خ  .س

نفاذ إجراء الطريق دال مع  )2( تحقق من شفرة ا لا  )املقرتح ب(ل

ن .28 تخدام شفرات ا ثاين يف ا يار ا لثل ا سـ ل خل بات يمت يت  تب اإليداع األول  بة  ية كلكامت رس اب طلفاذ احلا سـ بل لتثملك لن
تخدم واثئق األولوية،  يسـيث ال  يار ح نفاذ الرمقي إىل واثئق األولويةخلهذا ا شت هذه . ليف بوابة خدمة ا قوقد نو

نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية دونخبدماتالفكرة يف الاجامتع األخري للفريق العامل املعين  متدل ا نتيجة و. تع أن 
يل األمان و تضمن حتلإلعادة  تإماكية حدوث اخلطأ اليت  يدا ) 3(اجلزء رابعان يار  يكون هذا ا ها،  مفوصفا  خلل سـ

تب اإليداع األول تحقق دلى  مكنظام ا ل  . ل

تايل .29 شلك ا بادل واثئق األولوية عىل ا ية  لوجتري  ل ت  :معل

ن  )أ ( تب اإليداع األول  عيودع املودع شفرة نفاذ يصدرها  ثاينمك  .لد اإليداع ا

تب اإليداع األول من   )ب ( بدل إىل  نفاذ مصحوبة برمق األولوية وامس ا ثاين شفرة ا تب اإليداع ا مكيرسل  لمك ل ل
نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية  .لخالل خدمة ا

تب   )ج ( هام  نفاذ ورمق األولوية الذلين أر تكونة من شفرة ا ية ا نا تب اإليداع األول بني ا مكيقارن  سل لمك مل ئ لث
تفظ اإل نفاذ ورمق الطلب الذلين  تكونة من شفرة ا ية ا نا ثاين مع ا حييداع ا ل مل ئ ث تب اإليداع األول هباملل مك 

تحقق من األمان  .لمن أجل إجراء ا

نفاذ إىل الويقة، وبدال من ذكل، ميكن  .30 ها اب تخدم يف هذه املقاربة إىل حتديد املاكتب املرخص  تاج ا ثوال  ل سـ لحي مل
تب شفرة نفا يكتخدم أن  ثاينللمسـ ند اإليداع ا يادية مبا يف ذكل رمق األولوية  لذ إضافة إىل املعلومات الا ع ففي . عت

تعني عىل  يخفف العبء اذلي  يط والواحض، ميكن احلصول عىل األمان الاكمل تقربا، و نظام ا يهذا ا سـ ي سـ لبل
ية ما يلزم به يفاملودع حتمهل مقارنة مع نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية احلا ل خدمة ا سني . (ل حتجتب اإلشارة إىل أن 

يداهتا نفاذ و توقف عىل طول شفرات ا تعقنرص األمان  ل ي تعني عىل ). ع يخفف العبء اذلي  يوإضافة إىل ذكل،  سـ
تضمن سوى املقارنة  تحقق من األمان لن  يتب اإليداع األول حتمهل مبا أن إجراء ا ل يةمك تلقا ئا تكونة ل ية ا نا مل بني ا ئ لث

نفاذ ورمق األو نفاذ ورمق لمن شفرة ا تكونة من شفرة ا ية ا نا ثاين مع ا تب اإليداع ا هام  للوية الذلين أر مل ئ ث لل مك سل
تب اإليداع األول تفظ هبام  مكالطلب الذلين   .حي

نفاذ .31 تب اإليداع األول سوى شفرة ا ثاين ال يرسل إىل  تب اإليداع ا لوعالوة عىل ذكل، مبا أن  مكل  بغرض مك
تحقق من األمان سأةل لا مل، فلن تطرح ا ندما تقدم ُ ثاين  تب اإليداع ا ثار يف  عالقانوية اليت من املمكن أن  ل ت مكن

شور تعلقة ابلطلب غري ا ية ا يوغرا ناملعلومات ا مل ملبل ف  .لب

يري اسـامترة الطلب،  .32 يريات، مبا يف ذكل  ثاين إجراء بعض ا تب اإليداع ا تعني عىل  سه،  تغويف الوقت  تغ ل ي لنف مك
نظامي وهو ما لتدعي مراجعة ا  .سـ

نفاذ عن طريقالطر )3( تحقق من شفرة ا ليق دال مع إجراء ا نيذ الاتقال "ل نفاذ كجزء من رمق " تنف لتابة شفرة ا لك
ثاين يفاألولوية   )’املقرتح ب(ل اسـامترة الطلب اخلاصة ابإليداع ا

نظر يف املقاربة ا .33 تعلق ابملقرتح ب املذكور أعاله، ميكن ا رشح ا شار إلهيا يف هناية ا سأةل ا لخبصوص ا مل ل مل ية مل لتا ل
نفاذ مع احلفاظ عىل  يري اسـامترة الطلب بل يدخل شفرات ا ثاين إىل  تب اإليداع ا تاج فهيا  لاليت ال  تغ ل مكحي

نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية  . لاإلطار احلايل خلدمة ا

بادل واثئق األولوية  )أ ( تب اإليداع األول شفرة نفاذ كرد عىل طلب املودع اذلي يرغب يف  تيصدر   . مك
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بوعة برمق األولويةيعئب امل  )ب ( نفاذ  تابة شفرة ا ثاين  ند اإليداع ا تودع اسـامترة الطلب  ل ل مع هر أدانه . بك يظو
 : منوذج عن ذكل

 : مثال
ية  جنبمعلومات األولوية األ

نفاذ   1234XX-2008     :رمق الطلب  zxbp: الرمقيلخدمة ا
بدل ياابن :لا نفاذ    لا  لشفرة ا

 15/03/2008: اترخي اإليداع
نة يف اخلانة مكيرسل   )ج ( نفاذ ا ثاين رساةل تطلب الاطالع عىل ويقة األولوية مع شفرة ا ملضمتب اإليداع ا ل ث ل

نفاذ   1234XX-2008:مثال(اخملصصة لرمق األولوية   ).zxbp: الرمقيلخدمة ا

نقل الرساةل بفصل   )د ( نفاذ الرمقي اليت  توصل برساةل الطلب أو خدمة ا تب اإليداع األول اذلي  تيقوم  ل ي مك
تحقق ) رمق األولوية(رمق الطلب  نفذ إجراء ا نفاذ، و لعن شفرة ا ي تلقايئُل ية من لا نا تأكد من حصة ا ئ  ث للل

ية املكونة من رمق الطلب وشفرة نا ئعدهما مقارنة مع ا نفاذ الذلين لث تب تفظحتل ا ياانت  مك هبام قاعدة  ب
 . اإليداع األول

سق .34 ثاين دون شلك  تكون اخلانة اخملصصة لرمق األولوية يف اسـامترة طلب اإليداع ا نو ل نظر إىل ذكل، ال . مسـ لواب
تعلق  نظام ا يام به هو مراجعة ا يري، وأقل ما ميكن ا ثاين إىل  تب اإليداع ا ملتاج شلك الطلب يف  ل تغ ل لقحي مك

 .ألولويةبتبادل واثئق ا

تخدم رمق جتدر  .35 يث  تحرير  رش وا نظام ا ثاين نظام داخيل  تب اإليداع ا سـاإلشارة إىل أنه إذا اكن  ل ن ك يل ح لملك
يجب  ثاين،  ند اإليداع ا فاألولوية املدون يف اسـامترة الطلب  ل نفاذ اليت تضاف مراجعة اع بديد أثر شفرة ا لنظام  ت لل

 . إىل رمق األولوية

تايلوإضافة إىل ذكل، حيدد رمق ا .36 شلك ا لألولوية عىل ا تخدهم. ST.13 وST.10/c: ل ياران  سـوهام  بو امتمع ي الو
بة لرمق الطلب تالف بني هذه اخلانة اخملصصة لرمق األولوية مبا يف . لنسـاب خومن مث، من املمكن أن يكون مثة ا

بو يارين اخلاصني ابلو نفاذ وبني هذين ا يذكل شفرة ا ملع بارة . ل نظر إىل ا لعوذلكل،  نفاذ خدمة"سي : الرمقيل ا
zxbp " رس بأهنا وضعت يف اخلانة اخلاصة نفصةل عن رمق األولوية، لكن جيب أن  ثال مكعلومة  نة يف ا تفا ممل ملبي

يس إال  . لبرمق األولوية لغرض وصفي 

يوغرايف  .37 تحقق ا بلوميكن القول إن الطريق دال مع إجراء ا نايئ ) املقرتح أ(لبل نظام ا ثهو املقرتح األقرب إىل ا لل
بادل واثئق األولوية احل تب اإليداع (لتايل  تحقق دلى  تعني إجراء ا تحديد ما إذا اكن  تعلق  ناء ما  مكاب لث ي ب ي سـت

تب اإليداع األول ثاين أو  مكا بادل واثئق األولوية يف واقع األمر عىل إجراء ). ل نايئ  نظام ا توقف ا تلكن  ث ل لي ل
تحقق  يدوي إضافة إىل ا تحقق ا لا ل تلقايئل نايئ . مان من أجل ضامن األلا نظام ا يس مبقدور ا ثوهو ما يعين أنه  لل ل

بادل واثئق  يل  تب و يف العبء يف ا يث  تبادل واثئق األولوية أن يقدم سوى حال غري اكمل من  ه تست ملك ختف ح ل
تحقق من شفرة . األولوية ية دراسة إماكية تزويد الطريق دال بإجراء ا ية ا نا يد من ا تايل، من ا لواب ن لعمل ل حل ملف
نفاذ   ).’قرتح ب أو املقرتح بامل(لا

نا إىل هناية املقرتح .38 يان هنصل  نفاذ الرمقي إىل واثئق األولويةب، مع  سني خدمة ا لجوهر  لكن مبا أنه تواصل . حت
تضمن الفقر شأن هذا املقرتح،  بحث  فستا ب بحثل تاجئ هذا ا لات الالحقة  ند زء رابعاجلايف : ن نقاش  ع، نقطة ا ل

تحقق نفاذ لاعامتد الطريق دال مع إجراء ا سا، ويف )’املقرتح ب أو املقرتح ب(ل من شفرة ا يف ميكن ماجلزء خا ك، 
يا بو عىل تطويره حا ساب اذلي تعمل الو تح ا نظام  ها  لر ي حل فب  .بط

يةسيشار و .39 نفاذالطريق دال مع" إىل ليف الفقرات املوا تحقق من شفرة ا ل إجراء ا  ".الطريق دال "بعبارة" ل
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شأن  رابعا نقاش الفردية  تنفنقط ا ب نفاذل تحقق من شفرة ا ليذ الطريق دال مع إجراء ا  ل

نفاذ )1(  لنظام إصدار شفرات ا

نفاذ، وهام اكآليت .40 تان إلصدار شفرات ا تان ا لمثة طر ن  :ثيق

بات املودعة  )أ ( نفاذ إىل لك ا لطلإصدار شفرات ا  .ل

نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوي  )ب ( تخدام خدمة ا بون يف ا تصار عىل دعوة املودعني اذلين ير لالا سـ غ ة ق
باهتم نفاذ بعد إيداع  بون احلصول عىل شفرات ا طلو ل  . يطل

تخدم  ثال،  يل ا سـفعىل  يمل تحدةسب ملتب الوالايت ا تجارية  لمك الطريقة األوىل، يف حني للرباءات والعالمات ا
ية ثا ياابين للرباءات الطريقة ا تب ا نمتد ا ل ل ملك  .يع

بات  )أ ( نفاذ للك ا لطلإصدار شفرات ا  ل

يار األول أي .41 تدعي ا خلال  نفاذيسـ تصدار شفرات ا ل طلب ال يام بإجراءات . سـ لقوهو ما ميكن املودعني من ا
تخدامبسـيطة ويعفهيم من احل نفاذ الرمقي إىل واثئق األولويةسـاجة إىل إعداد طلب جديد ال وإضافة إىل . ل خدمة ا

تب اإليداع ا باهتم دلى  شلك آين، ما ميكن املودعني من إيداع  نفاذ  تاح شفرات ا لذكل،  طل ب ل ثاين مبجرد مكت
نفاذ املقدمة هلم تخدام شفرات ا بهتم يف ذكل اب لر سـ شفرات املودعني اذلين ال . غ لومن هجة أخرى، حتمل هذه ا

ثةل يف احامتل اسرتجاع واثئق  نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية عبء إدارهتا وإدارة اخملاطر ا متتخدمون خدمة ا ل ملسـ ي
شفت شفرة شلك غري سلمي إذا حدث أن  كالطلب  نفاذب  .ل ا

نفاذ إال يف حال طلهبا    )ب (  لعدم إصدار شفرات ا

ثاين  .42 ليار ا يار األول ) ب(للخ سم هبا ا يات اليت  يات وا خلعكس اإلجيا ت ب يب نفاذ للمودعني ): أ(لسل للن تقدم شفرة ا
تخدام خدمة ا نوون ا سـاذلين ال  خطر اسرتجاع الواثئق سـينتفي  ومن مث، .لنفاذ الرمقي إىل واثئق األولويةي

نفاذ .  غري سلميبشلك ناك إماكية احلصول عىل شفرات ا لوفضال عن ذكل، مبا أن  ن تخداهما يف مبارشة ه سـبل ا ق
نفاذ ملدة طويةل تحمهل املودعون يف إدارة شفرات ا يخفف العبء اذلي  ثاين،  لاإليداع ا ي سـ ومن هجة أخرى، . ل

تصدا شأن إجراءات طلب ا يات العبء اذلي يقع عىل املودعني  سـشمل ا ب ب لسلت نفاذ، والعبء اذلي س لر شفرة ا
يار  تقدمي هذا ا شأن اللكفة األوية  خليقع عىل املاكتب  ل ل شلك(ب يري ا لثال،  تغ يار عدم ). م يات هذا ا خلومن بني  سلب

نفاذ يف الوقت ا ملقدرة املودعني عىل معرفة شفرات ا بوناسب ل غندما ير تب اإليداع اع مك يف إيداع طلب دلى 
ثاين ثاين خالل فرتة األولويةميوهو ما من شأنه أن . لا تب اإليداع ا بات دلى  لهم من إيداع ا مكلطل ففي . نع

بوعا اكمال من تقدمي طلب احلصول  ياابين للرباءات أ تب ا نفاذ يف ا ية إصدار شفرة ا تغرق  سـالواقع،  ل ل معل ملكسـ ت
 .عليه

يارين  .43 نادا إىل ا خلوا يار) ب(و) أ(ست تعديل  ثالث  يار ا سابق ذكرهام، اقرتح ا للخا ك ل خل به ) أ (ل تقدم مبو جيث  سـح
شفرات املقدمة  يل ا توضع إجراءات  بات و نفاذ إىل لك ا لشفرات ا شغ سـ لطل لتل "). املعدل) أ(خيار  "عبارةبمسي (ُ

يقلل  يل، وهو ما  يام بإجراء ا يه ا تحمك يف الوقت اذلي يودون  يح هذا املقرتح املعدل للمودعني ا سـو شغ لتل لق ف يت
يات الاسرتجاع غري ا لسلمن خماطر  نفاذمعل شفرة ا تخدام غري سلمي  لمية ولك ا ل وفضال عىل ذكل، مثة نقطة . سـ

تب  ندما يرغب املودعون يف إيداع الطلب دلى  تكون قد صدرت  نفاذ  ية أخرى ويه أن شفرات ا مكإجيا ع سـ ل ب
ثاين نظر إىل اسـامترة . لأو ماكتب اإليداع ا لميكن ا تحدة اليت يلزم SB/39ف ملتب الوالايت ا لرباءات  لمك

تجاريةوالعال يل اذلي يضايه ما ذكر لمات ا نوع من إجراء ا ها  تقد تب إيداع أول املودعني  باره  شغ اب ك ب تت لع مي مك
 .سابقا

تع .44 يار اذلي  شأن ا تب اإليداع األول هو من يقرر  يو خل ب متد إني اعامتده، لكن من انفةل القول مك بذ أن  تعنه  حي
ها نفس املقاربة من أجل تفادي حدوث خلط دلى امل  .ودعنيلكاملاكتب 
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نفاذ  )2( شفرات ا متل  رسب ا لمعاجلة ا ل حملت  ل

تب اإليداع األول  .45 بة  نفاذ كلكامت رس اب ملكتعمل شفرات ا سـ ل بات واثئق األولويةلتثبيتلنسـ . طل لك طلب من 
ية  تدعي اخلطوات احلا تحديد،  لوللمزيد من ا سـ بة ابألولوية ) أ(تل ند املطا شفرات  لتابة ا ع ل تب أو دلىك مك 

تب اإليداع األول من خالل و) ب(، لثاينماكتب اإليداع ا ثاين إىل  تب اإليداع ا شفرات من  مكإرسال ا لمك ل
نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية،  شفراتمكتب اإليداع األول حتقق و) ج(لخدمة ا يذ . لمن ا تغرق  تنفو يسـ

هر) ج(إىل ) أ(اخلطوات من  نة وأربعة أ شيف العديد من احلاالت   . سـ

شأ .46 شت يف ن طريقة بوإذا اختذ القرار  نفاذ كام نو قنح شفرات ا ل ناء عىل ) 1(رابعا اجلزء م شفرات  نح ا بأعاله  ل مل
يار  بة  للخطلب فردي اب يل كام )ب(لنسـ بات وكذكل اعامتد إجراءات ا شفرات للك ا نح ا شغ، أو  لطل لتل م

يار  بل اإليداع ) أ(خلاقرتحت يف ا يت هذه اإلجراءات يف مرحةل ما  ميكن حتديد تو قاملعدل،  ق ثاين من أجل ف لا
شلك غري مقصود رسهبا  نفاذ أو  شفرات ا تخدام غري سلمي  شأن لك ا متةل  شالكت ا يل من ا با ت ل ل سـ ب مل حملتقل  . ل

 نإماكية حدوث اخلطأ )3(

نظام) (WIPO/DAS/PD/WG/2/2(ث من الويقة 12تشري الفقرة  .47 لية ا  اليت قدمت للفريق العامل املعين) بن
نفاذ الرمقي إىل واثئق ا ية إىل خطر ألولويةلخبدمات ا ثا ن خالل ادلورة ا تابة "ل تلف مراحل  كوقوع أخطاء يف  خم

شفرة ثاين (لا تب اإليداع ا شفرة، ومن املودع إىل  يه ا لمن املودع إىل من نقلت إ ل مكل تب،ُ ثاين  مك ومن  لاإليداع ا
نفاذ الرمقي نقطة كام ييل). لإىل خدمات ا ثت هذه ا لوقد   :حب

ي )3-1(  اانت يف املاكتبلبتزايد أخطاء إدخال ا

ثاين بطريقة يدوية يف  .48 تب اإليداع ا نفاذ اليت يقدهما املودعون  بات وشفرات ا تعني إدخال أرقام ا لإذا اكن  ل لطل ملكي
يات ناك احامتل وقوع أخطاء يف هذه ا لعملاملاكتب،  ثلكن، ما دام أنه ال ميكن إرسال أي ويقة أولوية من . فه

تب اإليداع مكتب اإليداع األول إىل  ية املكونة مك نا توافق ا شلك خاطئ ما مل  ياانت  بب إدخال ا ثاين  ئ ا ث ت ب ب لل ل بس
بق وصف ذكل يف من رمق الطلب و نفاذ كام  سـشفرة ا يااجلزءل غري ذي طلب سـينتفي خطر إرسال أي ف، )2(ن اث

ثاين كويقة أولويةصةل  تب اإليداع ا ثشلك خاطئ إىل  ل يد لوعالوة عىل ذكل، مبا أنه من املمكن إعادة ا. مكب كتأ
توقع أال تقع  شلك خاطئ، مفن ا ياانت  بب إدخال ا تعذر اسرتجاع واثئق األولوية  ندما  ملعىل يد املوظفني  ب ب ي لع بس

بريا عىل املاكتب ئا  نوع وأال تضع  ثرية من هذا ا كأخطاء  ب ل  . عك

تب اإل .49 بادةل بني  ثقة ا بادل واثئق األولوية يقوم عىل أساس ا مكوجتدر اإلشارة إىل أن نظام  ت ل يداع األول ملت
تب اإليدا ناك نفاذ غري قانوين من جانب املاكتبعمكو ثاين وال يفرتض يف الغالب أن يكون  ه ا ففضال عن . ل

ها إىل احلصول عىل واثئق األولوية بطريقة غري  ثاين أي حافز يد يس ملاكتب اإليداع ا تالف اللغات،  فعا ل لخ
تب من املاكتب . نقانوية مكوارباطا بذكل، حىت لو حصل  ثاين(ت تب اإليداع ا ناء  لاب مك نبطريقة غري قانوية ) سـتث

نفاذ اليتعىل رمق الطلب وشفرة  تب اإليداع األول، لا مك ال تعرها املاكتب وحاول اسرتجاع واثئق األولوية من  ف
سجل الزمين الف لسجل ادلخول إىل ا تب اإليداع األولسرتجاع واثئق األولوية سي تعلق  نظام ا سم ا مبكيف  مل ل . ق

شطة وإضافة  نفاذ الرمقي هذه األ تيل اإلشارة إىل ذكل أدانه أن ترصد خدمة ا نإىل ذكل، من املمكن كام  ل سـ
يس للماكتب أي مربر لركوب خماطر اسرتجاع الواثئق بطريقة غري مرخص هبا نظرا . كذكل ية،  بد ية ا نا لمفن ا ئح مل ل

ميةلوجود  بات غري ا ية لرصد ا لسلآ لطل  .ل

بار  .50 معويف الطريق دال، ميكن ا تبعت بار املودعني  مكية إ خ شفرات نفاذمهل ثاين  ب اإليداع ا ية اجلوهرية ل نا ح من ا ل
تب اإليداع األول و نفاذ إىل  تب اب هذا ا يصا مهنم  مكتر ملك ل ثاينبلخ تب اإليداع ا لتقدمي ويقة األولوية   .  كذكلملكث

ناء عىل  .51 ثاين  تحمك يف نفاذ ماكتب اإليداع ا تب اإليداع األول يف ا بوإذا رغب  ل ل قرار املودعني، مفن املمكن مك
نفاذ  تحمك يف ا به قوامئ ا تب اإليداع األول يقيض بإقامة نظام  بة  يار اب لطرح  ل شـ يسـ ملكن يح للمودعني حبلخ يتيث 

ثاين تب اإليداع ا بة  نفاذ اب يص ا بون فهيا لرت لحتديد اإلعدادات اليت ير سـ ل ملكغ  . لنخ
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 نإماكية ارتاكب املودعني لألخطاء )3-2(

نفاذ ورعند اعامتد ال .52 تقدمي شفرات ا نفاذ وإلزام املودعني  تحقق من شفرة ا لطريق دال مع إجراء ا ب ل مق األولوية، ل
هم من ةسرتجاع واثئق األولويافشل سـيزتايد احامتل  بب ما يديل به املودعون أ تب اإليداع األول  س من  س نفمك ب
ئة  .طأوصاف خا

متدت الطريق دال وأ .53 بقت اإلشارة إىل ذكل إذا ا علكن كام  تحقق املزدوج، سـ تب اإليداع األول نظام ا لقام  مك
بب األخطاء اليت يرتكهبا املودع يجة ذلكل، . بسفلن يقع أي خطأ ولن يقدم أي طلب غري سلمي  عىل سـينتفي نتو

ثاين كويقة أولويةغري ذي صةل طلب إرسال أي خطر ) 1-3(غرار الفقرة  تب اإليداع ا ثشلك خاطئ إىل  ل  .مكب

بة ويف الوقت ذاته، عىل .54 بادل واثئق األولوية حىت يف وجود مطا ية  شل  ل الرمغ من وجود خماطر من  ت معل ف
ية املاكتب عىل حلول دلىابألولوية  توفر غا تب،  يث ال ترسل الويقة إىل هذا ا ثاين  تب اإليداع ا ب  ت ث حب لل ملك مك

 . السرتجاع حق األولوية

ية ملدة حمد .55 تقا نظر يف اعامتد مرحةل ا لوفضال عن ذكل، جيدر ا ن يث ل يذ  بارشة بعد ا حبدة  نف نظام يف حال يقوم لتم لا
ئة  ثويقة األولوية مع إنذار للمودع، وذكل حىت يكون من املمكن تفادي بإرسال طإدخال املودع أي شفرة نفاذ خا

يار بني . وقوع خلط دلى املودعني سأةل األكرث خطورة ابال تحدد ا نقطة،  توخبصوص هذه ا مل سـ  إرسال خطرخل
شلك خاطئثويقة أولوية عن  ياانت  تب يف معاجلة إدخال ا تحمهل ا بطريق اخلطأ وعبء العمل اذلي  ب لي  .ملك

نفاذ،  .56 لوعالوة عىل ذكل، إذا حصل املودع عىل شفرة نفاذ خاصة ابلغري وأودع الطلب مبطالب األولوية وشفرة ا
نسرتسل ويقة األولوية بطريقة غري قانويةف بة للماكتب و. ث ها يف الفقرة لنسـلكن، عىل غرار احلاةل اب صفاليت ورد و
تفظ اب)3-1( نظام  ل، مبا أن ا حي شري إىل اإلجراءات غري القانويةسجل الزمين ل ناذلي  تعمدةي ّ ا ، فإن خماطر مل

يةل بح  شلك غري قانوين  نفاذ  تخدام شفرات ا قلا تص ب ل  .سـ

شل املودعنياإلعفاء من  )4(   يف اسرتجاع واثئق األولويةفحقوق األولوية يف حال 

يه أعاله يف اجلسـتقسم ا .57 شار إ سقوط حق األولوية ا تعلقة  لخملاطر ا مل ب يازء مل تني يف ) 2(ناث تا تني ا يإىل احلا ل لل
 :الطريق دال

ناجت  )1-ب( بادل اإللكرتوين لواثئق األولوية ا ية ا شل  بب  لخطر عدم إرسال ويقة األولوية املطلوبة  ت معل ف لث بس
ياانت  نظام أو خطأ يف إدخال ا بعن عطل يف ا  .ملكتب ادلىلل

تب اإليداع  )2-ب( ئة إىل  بب تقدمي املودع شفرة نفاذ خا مكخطر عدم إرسال ويقة األولوية املطلوبة  طس بث
ثاين  .لا

تعلقة بلك نوع من اخملاطر كام ييل .58 تدابري ا مليقدم وصف  لل  :سـ

 ):1-ب(خبصوص 

نفاذ الرمقي إىل َّشغل تيف الطريق جمي اليت  .59 يل يف خدمة ا يا، بعد إهناء ا لحا سج تخدام لتل سـواثئق األولوية اب
نفاذ الرمقي إىل  تب اإليداع األول ذات الصةل، زودت بوابة خدمات ا يد وجود ويقة  نفاذ وبعد تأ لشفرات ا ث ك مكل

نجاح يل  يد إهناء ا ية متكن من تأ بواثئق األولوية خبا سج ك نفاذ . لتص يل يف خدمات ا ية ا يت  لفإذا أ سج معل لتهن
تب اإليدامكالرمقي إىل واثئق األولوية، يرسل  با خبصوص ويقة األولوية إىل  ثاين  مكتب اإليداع ا ث طل  األول، عل

ثاين تب اإليداع ا هذا الطلب، يرسل هذا األخري الويقة املطلوبة إىل  تجابة  لوا ث مكسـ وإذا وقع خطأ خالل هذه . ل
بادل الالكرتوين لواثئق األولوية،  ية ا يجة ذلكل  نه  ية ومل  تا معل ت للعمل نت  13تني وفق الفقر ،سـيكون من املمكنُ

ثاين املعين عفاء املودع من اإلجراءات إذا قدمت  من األحاكم اإلطارية، إ14و تب اإليداع ا لإىل  هادة مك لشا
نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية والصادرة عن تاحةاليت ل خدمة ا يه ويقة األولوية  بحت  تارخي اذلي أ مهر ا ف ثتظ ص  . ل
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تضمن الطريق دال أي إجراء  .60 للكن، ال  تة كام هو احلال يف الطريق جميت ئات املؤ قيل دلى إحدى ا ي هسج لت ومن . ل
ية نح املودع مبوجهبا تدابري وقا ية  تعني وضع آ ئمث  مي ل نفاذ الرمقي إىل واثئق . ي لوشلك خاص، مبا أن خلدمة ا ب

نايئ لواثئق األول بادل ا تفاعل مع عدد غري حمدود من املاكتب خبالف نظام ا ية ا ثاألولوية قا ت ل لبل بدل هيوية، مفن ا  ـيل
نه إلرسال  واثئق  يد القصد املعرب  تأ تب اإليداع األول إعداد بعض الوسائل  عأن يكون من الرضوري عىل  ك ل مك

ثاين أن تكون هل تدابريه  تب اإليداع ا توقع من  تدبري إلعفاء املودعني من اإلجراءات دون أن  لاألولوية  ي مكك ُ
ية لوقف اإلجراءات بار الاسـامترات لوهذا الغرض، ميك. عالطو تحدة دلى SB/39عتن ا ملتب الوالايت ا  مك

تجاريةل يل يف للرباءات والعالمات ا يار "لتشغ أو إجراء ا شار إلهيا أعاله" املعدل) أ(خلا . ملإحدى الوسائل ا
نفاذ  سأةل إصدار شفرات ا بق عىل هذا الغرض أيضا  لوفضال عن ذكل،  م نفاذ بناء عىلتنط ل طلب احلصول عىل ا

تب )). ب)(1(رابعا( يع  تفكري يف تعديل األحاكم اإلطارية حىت  يكون من الرضوري ا تايل،  مكواب تط ل سـ يسـل
نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية،  تاحة خلدمة ا يه واثئق األولوية  بحت  تارخي اذلي أ لاإليداع األول ضامن ا ص مل ف

ند احلاجة به من اإلجراءات  تارخي اذلي يعفى املودع مبو عوا  . جل

ييل وصفه وعالوة عىل .61 ساب اذلي  تح ا تخدام نظام  سـ ذكل، من املمكن إعفاء املودع من اإلجراءات اب حل فسـ
سا  يل يف الفصل خا ماب يه ). أ)(2(لتفص شار إ ساب ا تح ا ية نظام  شوا تخدم بطريقة  لأي أن املودع  مل حل ئ ع فسـ ي

نظام سه يف ا سجل  يث  لأدانه  نف ي تارخي اذلي. ح هادة تضمن ا بو  لومن مث، إذا أصدرت الو يه خدمة شي ف أكدت 
تاحة خلدمة  يه ويقة األولوية  بحت  تارخي اذلي أ باره ا سجل اب نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية الطلب ا ما ثف ص ل ت مل عل

يةل يعفى املودع مبوجهبا من اإلجراءات نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية، ميكن أن يكون ذكل و سـا  .ل

 :)2-ب(خبصوص 

تب املودعرضورة إخطار حاكم اإلطارية إىل من األ) ب(15و) أ(14تشري الفقراتن  .62 َا ية ملك بل انهتاء صال ح  ق
هرين من اترخي اإلخطار نح بذكل فرصة تقدمي ويقة األولوية هل داخل أجل ال يقل عن  يث  شحق األولوية  ثح . مت

مي ثاين من خالل تقدمي تعديل منملودعكن اسـففي الطريق دال،  تب اإليداع ا يحة  ل تقدمي شفرة نفاذ   ملكحص
هرين شتوب داخل أجل  ي. مك تايل،  ُواب سـ تاعبل ية احلاالت من اإلجراءات دون أي  معفى املودعون يف غا . لب

نح مدة األجل الطويةل للمودع من عدهما من أجل إعادة  تعني  تب إيداع اثن تقرير ما إذا اكن  هد للك  مو مك ييع ُ سـ
يح شف. ثتقدمي ويقة األولوية بول  يكون من املمكن أيضا  تصحلكن،  ية مدة قسـ نفاذ حىت بعد انهتاء صال حرة ا ل

ثاين تب اإليداع ا سب تقدير  لحق األولوية وذكل   . مكح

تا حاليت اخملاطر ، عند اعامتد الطريق دالو .63 لكيكون من املمكن يف  بقت اإلشارة إىل ، ك)2- أو ب1-ب(سـ سـام 
بارا للك. منح املودعني نوعا من تدابري وقف اإلجراءات ذكل أعاله، تايل، ا تواب يكون من عل سـ هذه اجلوانب، 

بل نظر يف األحاكم اإلطارية يف ا ملسـتقالرضوري إعادة ا  .ل

سا سابت الارباط مخا تح ا نظام  حل   فب

شار إلهيا أعاله ) WIPO/DAS/PD/WG/2/2(ث من الويقة 11تتضمن الفقرة  .64 نظام(ملا لية ا واليت أعدت ) بن
نفاذ الرلثاين للفريق العامل املعين خبدماتلالجامتع ا تايلل ا  :لمقي إىل واثئق األولوية الوصف ا

بال نظام  .11" تطوير  شمل أعامل ا ًومن املمكن أن  مسـتق ل ساب"ت حتح  متكن املودعون ممن " ف ييث  حب
بات من إعداد قامئة نفاذ  ثري من ا لطلتقدمون اب ً، إال أن هذه القامئة لن تكون جزءا من "معيارية"لكي

بدأ العمل به وذكل خفضا  نظام اذلي  ًا سي تخدام نظام معل ل با للوقت الالزم يف ا يف و سـتاك سـ ل ًلل ك
 ".أسايس

بق وصفه أن ميكن  .65 نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية اذلي  ساب اخلاص خبدمة ا تح ا سـويفرتض يف نظام  ل حل ف
بات  تخدمبشلك آينللطلاملودعني من وضع مراجع أو إعدادات  ساب ا بات  سـ من خالل ربط ا حب ويامتىش . مللطل

تح ا حلنظام  ية املأمونة يف ف برية مع اخلدمات ا نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية بدرجة  لشـبكساب اخلاص خبدمة ا ك ل
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شأن الرباءاتإطار م تعاون  بعاهدة ا ية الاطالع عىل امللفات ل هزيه خبا يث يطور يف الوقت احلايل مع  ص  جت ح
يات أخرى  . صوخا

تابعأما  .66 نفاذ الرةليف ما خيص ربط الطريق دال ا ساب اخلاص خبدمة ابمقي ل خلدمة ا تح ا حلنظام  لنفاذ الرمقي، فقد ف
تعراض  تاجئ الا سـجاءت   :كام ييلن

 ملسار املقرتحا )1(

بادل واثئق يف الطريق دالسيتواصل العمل  .67 بارها حمطة نقل  نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية اب بو  ت خبدمة الو ت لل لي ع
نفاذ الرمق تخدام خدمة ا لاألولوية بني املاكتب اب تح . يسـ بات املودعني يف نظام  سجل  ندما  تايل،  فواب طل ت ع ل

بات اليت أودعوها بة للك ا بادل لواثئق األولوية اخلاصة هبم اب بع أشاكل ا ساب، ميكن للمودعني  لطلا سـ ت نحل لل . تت
ثاين وفق واثئق  تب اإليداع ا يح إىل  شلك  باهتم قد أرسلت  تحقق مما إذا اكنت  يح ا لوهو ما  حص ب طل مكل يت

تحققاألولوية ا  .  مما إذا اكن مثة أي طلب أو اسرتجاع غري سلمي كذكللملطلوبة وا

نادا إىل قامئة  .68 نفاذ إىل الويقة ا ها اب تاج املودعون إىل إعداد قامئة املاكتب املرخص  سه، ال  تويف الوقت  سل ث ل حي نف
نفاذ تحمك يف ا لا  .ل

يل )2(  لتسجطريقة ا

هة اليتسـتطرح  .69 تعلق اب سأةل  ساب  تح ا جليف نظام  تف م  سرتبط املودع ابلطلب ونوع املعلومات اليت سرتبط حل
 .بيهنام

تني .70 تني ا نوخبصوص ذكل، ميكن اقرتاح طر  :ثيق

هم )أ( ساب عىل يد املودعني أ تح ا يل يف نظام  سا نفف حل  لتسج

تخدام رمق الطلب لربطه ابملودعني  .71 يل، ال يكفي ا ية ا هم  يام املودعني أ سـيف حاةل  سج لتبعمل س  حيث يوجدنفق
ساب اخلاص ابملودعخطر ربط طل شلك خاطئ اب حلب الغري  تفكري فهيا . ب يارات اليت ميكن ا تايل، من ا لواب خل ل

يام  نفاذ الرمقي من ا لقمتكني خدمة ا سجل دلى ) كام هو احلال يف الطريق جمي(ل يت حصة الطلب ا مليات  تثببعمل
نفاذ مع أرقام الطلب يل شفرات ا لتب اإليداع األول من خالل  تسج ن. مك شفرة املقدمة لوشفرة ا لفاذ يه نفس ا

بات ابملودعني ية لربط ا تخدمة مكعلومة أسا شفرة ا ثاين ويه كذكل ا لطلتب اإليداع ا سـ سـ ل ملل تخدم . ملك سيسـو
بع بون يق ضامن إماكية ا ندما ير يهتم  سؤو ية عىل  لتتاملودعون هذه اآل ن غ ع ل م نطوي عىل . ل يلكن ما دام هذا األمر 

هات أخرى غري نفاذ  جلتقدمي شفرات ا تب اإليداع األول املعين ألغراض أخرى غري ل ثاين أو  تب اإليداع ا مك  لمك
توى اكف من األمان حىت ال  تب اإليداع األول، مفن الرضوري ضامن  تحقق اليت يقوم هبا  سـيات ا ل ممعل مك

نفاذ شفرات ا لحيدث أي رسب  ل نظام. ت نفاذ يف ا نة عدم ختزين شفرات ا تدابري ا ثال، من ا يل ا لفعىل  ل ل ملمكمل  سب
تب اإليداع األول تحقق لصاحل  ية ا نفاذ الرمقي  ـي خدمة ا مكبعد أن  لتهن معل  .ل

ساب املودعني عىل يد ماكتب اإليدا )ب( يل يف  حا   األولعلتسج

يابة عن  .72 نفاذ الرمقي  يل الطلب دلى خدمة ا تب اإليداع األول  يام  يارات األخرى املطروحة  نمن ا ل سج بتخل مك ق
شفرة ويف هذه احل. املودعني وبطلب مهنم تخدام ا نطقي ا لاةل كذكل، من ا سـ ساب(مل ثل املودعني ) حلامس ا متاليت 

بات ساب لربط املودعني اب تح ا لطلكام قدمت إىل نظام  حل تح . ف تخدام نظام  ففإذا اكن املودع يرغب يف ا سـ
تب اإليداع األول سابه  ساب، فإنه يقدم امس  ملكا ح تاج املودعون يف هذه الطريقة إىل شفرة ا. حل لوال  نفاذ من حي

ساب تح ا حلأجل نظام  تب اإليدا. املودعنيالعبء عن وهو ما خيفف . ف  األول عمكلكن جيب أن يكون 
سأةل الربط تحقق من  باء يف ا تب اإليداع األول املزيد من األ ية الربط، وهو ما حيمل  مسؤوال عن  ل ع معل  .مكم
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 خالصة. سادسا

بارها بديال  .73 هل عتتعد الطريق دال من الوسائل الواعدة اب يث  ية  نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية احلا سخلدمة ا يح ل ل
ها يف املقرتح  تعلق بد ية، والسـامي يف ما  نفاذ الرمقي احلا ها مقارنة مع طريق خدمة ا جمعىل املودعني  يهم ل ل لرايم إىل اف

ثاين زويد ت لتب اإليداع ا تب اإليداع األول بمك نفاذ اليت يصدرها  مكشفرة ا تحقق من الطريق دال مع إجراء(ل ل ا
نفاذ برية من اعامتد ). لشفرة ا ناك خماوف  بقت اإلشارة إىل ذكل إن من املمكن أن تكون  كويصعب القول كام  ه سـ
ساب فهيا من أجل ضامن . الطريق دال تح ا يد دمج نظام  هوةل إجراءات هذه الطريق، من ا حلففضال عن  ف ملف س
بع لتتإماكية ا نظر ، وهو أمر ن ناك إقطاملا أنلجدير اب ياجات املودعنيه   . حترارا اب
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