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الفريق العامل املعني خبدمات النفاذ الرقمي 
  إىل وثائق األولوية

  الثالثة الدورة

 2011 ليويو 15إىل  12جنيف، من 

  

 ئملخص الريس

ند  تاح ادلورة:  من جدول األعامل1لبا فتا
 

سس غري، املدير ال .1 يد فرا تح ا نا سـ لت ية متديد ف شاركني، معراب عن أ بو، ادلورة ورحب اب مهعام للو مل  خدماتي
نفاذ الرمقي إىل أنواع  ية الفكرية ولا نظاممللكأخرى من حقوق ا شاركة يف هذا ا يع عىل ا ليع ا مل مجل  ومعل. تشج

يد  يام مرييديثلسـا نا للفريق العامل يلو  .ميأ

ند  تخاب الريس وانئيب الري:  من جدول األعامل2لبا ئا ئ  سن

يفني  .2 يد دون  تخب الفريق ا لا سـ ية(لن تحدة األمر يكالوالايت ا يدة) مل تخب ا سا لدلورة، وا سـر ن لي يائ  مادريغال سـينث 
يث  يك(منغدو بة هل) ملكسـا  .ئان

ند   اعامتد جدول األعامل:  من جدول األعامل3لبا

نقح الوارد يف الويقة  .3 رشوع جدول األعامل ا متد الفريق  ثا مل ّم ، WIPO/DAS/PD/WG/3/1 Prov.2ع
سة حمرضحميطا علام بأن  سـ ا سائل يجلل تخذة يف ا يع القرارات ا تضمن  بارة عن ملخص من الريس  ملكون  مل مج ي ئع
ية فقط  .ئيسـالر

ند  نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية:  من جدول األعامل4لبا  لخدمة ا

متديد اخلدمة إىل أنواع أخرى من الواثئق ) أ (  لاقرتاح 
 

شات إىل ال .4 نا ندت ا قا مل  .WIPO/DAS/PD/WG/3/2ثويقة ست

A 
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شمل متديدووافق الفريق عىل  .5 نفاذ الرمقي  ت خدمات ا تجارية واثئق  واثئق أولوية أخرى مهنالل لالعالمات ا
نفعة ية ومناذج ا نا ملوالرسوم والامنذج ا ع ية اليت لص تا سائل ا يطا علام اب ل،  ل مل شلك خاصحم بيلزم دراسـهتا   .سـ

تيف الوقت الراهن و .6 وميكن للماكتب أن تقرر إذا . لنظاماب نالاتفاعب عىل حده مدى مكجيب أن حيدد لك 
شارك  ية الفكرية و") تقبل("يف ستاكنت  نا بأنواع تقرر أن مللكلك نوع من أنواع حقوق ا همىت يكون ذكل، ر

ية قد تكون رضورية وبأي اوأولوايهتحتياجاهتا احلقوق اليت تديرها واب تعدادات قانوية أو  نا ن بغي أن . تقسـ ينو
سورةي هوةل وتلكفة  ياجاهتم  ية ا يه  شاركة  نظام جذااب للمودعني واملاكتب  يكون ا ب ت ب للم مل ب سح  .بتلف

ية املاكتب حتصب وعلام .7 ّأن غا يع ل يف الوقت الب سخ مصدقة من الواثئق،  تطلراهن رسوما عىل إعداد  فستسـن
سق ذاته أن حتصاملاكتب ّ عىل ا بت يفلن تفادة من اخلدمة إذا ر غل رسوما عىل الا  . ذكلسـ

توصل إىل اتفاق عىل األحاكم  .8 نظام إىل أنواع أخرى من الواثئق ا ية متديد ا يل  تطلب حتديد تفا لو ل يفص كي س
يل  سائلبنيةصاإلطارية وعىل تفا نظام وغري ذكل من ا مل ا  .ل

ثل عن  .9 تخدمنيمموأعرب  تجارية والرسوم ملسـا نظام إىل واثئق األولوية اخلاصة ابلعالمات ا متديد ا يده  ل تأ ل لي
ية، وا يري ا تعلقة  نفعة، بل وأيضا إىل أنواع أخرى من الواثئق مهنا الواثئق ا ية ومناذج ا نا مللكلامنذج ا تغ مل مل ع بلص

نظام الهاي عىل وجه اخلصوص سن من الاتفاع  يف و تاك بعاقدا األمل عىل أن يقلل ذكل من ا ن حي ل  .ل

تب ادلويل إىل أن الاقرتاح املقدم  .10 نة يتعلق يف املرحةل الال ملكوأشار ا تلفة من سوى هرا خمبواثئق األولوية ألنواع 
بات وأن إماكية  نا تب يف لطل نظر فهيا ا تعني أن  سأةل  شاء خدمة مماثةل ألنواع أخرى من الواثئق يه  ملكإ ي ي م ن

بل  .ملسـتقا

 تعديل األحاكم اإلطارية  )ب(

شات إىل الويقة  .11 نا ندت ا ثا ق مل  . WIPO/DAS/PD/WG/3/4ست

شاركة يف الوقت  من املتقتيضأن األحاكم اإلطارية املقرتحة من شأهنا أن وأحاط الفريق العامل علام ب .12 ملاكتب ا
يةالراهن و بات الرباءات فقطملعنا نفعة وأي بطل  بات مناذج ا نظام القامئ عىل  بل واثئق األولوية من ا مل أن  طل ل تق

ية الفكرية اليت ميكن أن يطالب ابألولوية مبوجهبا بط  اءة يف إطار القانون الوطين،لب برمللكنوع آخر من حقوق ا
تب ادلويل عىل  نظام أمام هذه املاكتب، ووافق ا يل ويف ا شالكت يف ا ملكاألمر اذلي أقر بأنه قد يطرح  ل شغ لتم ُ
يديو  ية أو عىل قرص  سخة ور تضاها ترسل الواثئق يف  ية اليت  بات ا ثل الرت ية،  تقا تخذ تدابري ا فأن  ق مبق ي نم ن ل ن لتقي ت

تلقي  تعد  لمدمج ريامث  بارشةيسـ نظام  تخدام ا مهذه الواثئق اب ل  .سـ

تع بوضع املراقب ويس العضو إذا ما شاركت يف أن أشري إىل قد و .13 نظام  شارك جبد يف ا لاملاكتب اليت ال  مت ل ستت
شاري،  تربستالفريق الا با عادايذكل  يعو شلك اكمل يف تيتر شاركة  بني ا بو وميكن للمرا ئات الو ب يف  مل ي قي ه

شاري شات الفريق الا تنا سق  .م

تعلق ابلفقرة  .14 تب ادلويل 17يوفامي  تعلق ابلعالمات  إاتحةأنملك من األحاكم اإلطارية املقرتحة أكد ا ت أية ويقة  ث
شاركة  ية  بة ر تجارية للخدمة من  ما مق ت بة " ابلامتس من املودع"مكل تتعين إاتحة تكل الويقة من خالل هذه ا ملكث

تب اإليداع األول  .مكابلامتس يقدم إىل 

نحو املقرتح يف الويقة ووافق الفريق .15 ث العامل عىل أن حتدث األحاكم اإلطارية عىل ا ل ّ
WIPO/DAS/PD/WG/3/4نقاط املذكورة أعاله، ومع اإلحاطة علام بأن ه قد يلزم ل، مع مراعاة ا

نظر يف شة  لإعادة ا نا يل عقب  تفا قبعض ا ص شاري" الطريق دال"مل ية يف الفريق الا شة  تنا ن سق تق  .م

نفاذ الرمقيعرض عن وظائف خدم )ج( لة ا
 

تب إيداع أول  .16 نظام القامئ، مبا يف ذكل اإلجراءات اليت يلزم اختاذها يف أي  تب ادلويل عرضا  مكأجرى ا للملك
تخدام  تخذها املودع اب سـوفقا للطريقني ألف وجمي، واإلجراءات اليت يلزم أن  لمودعني، لشـبكية لبوابة الاي
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تب إيدا تب كذكل . ع اثنمكواإلجراءات اليت يلزم اختاذها يف أي  لماكتب لشـبكية لبوابة الاملكوعرض ا
يارا بارها  خاب ية إيداع الواثئق عت نظام دون أن يكون علهيا أن تؤمتت  شارك يف ا معل للماكتب الصغرية يك  ل ت

ها  .عواسرتجا

نظام )د( ية ا لمراجعة  بن
 

شات إىل الويقة  .17 نا ندت ا ثا ق مل  .WIPO/DAS/PD/WG/3/3ست

نظام  .18 ية املقرتحة  للووافق الفريق العامل عىل أن تليب ا تجارية اخلاصة ابحتياجات الالبن للعالمات ا
تيس  شار إلهيا عىل أهنا  ية ا تا نقاط ا يريات وا نا اب نفعة، ر ية ومناذج ا نا تكوالرسوم والامنذج ا مل ل ل ل تغ ه مل ع للص

ية خاصة  :مهأ

نظام  "1" تخدم ا تجارية،  تعلق ابلعالمات ا لفامي  سـ ل سائر حقوق سيي تخدمة  ها ا ية  ية ا لا سـ ملن س نفن لتق لب
رسية ثل األمن وا يط بعض اجلوانب،  ية الفكرية، مع  لا مسـ  .تبمللك

متد الطريق دال "2" ية للمودعني إذا ا بوابة ا عقد يلزم تعديل ا لشـبك بوابة دور يف . ل هذه ا لوقد يكون  ل
اإلخفاق اخلاصة /لنجاح الواثئق وأوضاع اطلبات اسرتجاعتقدمي املعلومات إىل املودعني عن 
ية الفكرية مللكيع أنواع حقوق ا  .جبم

بادل  "3" نظام وهام نظام  تان يف الوقت الراهن يف ا تا تخدام من آةل إىل آةل  تا ا تناك وا ل سـ هج حه م
بادل الواثئق ) PCT-EDI(الواثئق اإللكرتوين  ثاليث  نظام ا توا ل  ومن املقرتح اإلبقاء ،)TDA(لل

يارين لألنواعينعىل هذ تجاريةخل ا ية الفكرية، مبا فهيا العالمات ا ل اجلديدة من حقوق ا قد و. مللك
يات أو  تخدام ليلزم متديد هذه اآل يةسـإعداد واهجات ا بات املاكتبفإضا نا  تطل، ر  .مبه

نافذة،  "4" ية الفكرية يف مرجع لك ويقة، للماكتب املودعة واملاكتب ا لقد يلزم حتديد نوع حق ا ث مللك
تخدام سـىن ا سـما مل  ية الفكرية بوضوحيت تحديد نوع حق ا بات  مللك أعداد ا ل  .لطل

يارعىل الرمغ من أن  "5" تخدام ST.67 ملعا تجارية، مفن املقرتح ا سـ هو أحد معايري العالمات ا ل
سقني يه لنا شمولني  ف ا لرسوم اب اخلاصةللصور امللونة والصور الرمادية ) TIFF وJPEG(مل

ية، فضال عن سائر حقوق  نا عوالامنذج ا ية الفكريةلص بغي أن . مللكا سقان كون يينو لنهذان ا
ية يني  لتلباك ياجات ف بلالعاجةل حت الا ساق أخرى يف ا نظر يف إضافة أ ملسـتقنظام، وميكن ا ن ل  .لل

ية )ه( نظام احلا ية ا نفاذ الرمقي يف إطار  سني خدمة ا لإماكيات  ل ل حت بنن
 

شات إىل الويقة  .19 نا ندت ا ثا ق مل  .WIPO/DAS/PD/WG/3/5ست

نفوافق الفري .20 ّق العامل عىل أن  نفذ من خالهل املودعون ي ساب  تح  تب ادلويل نظاما قامئا عىل  يذ ا ح ف ملك
تجارية نفاذ يف حاةل العالمات ا لإىل الواثئق، مبا يف ذكل ا يل هذا ناقش يسو. ل شاري تفا صالفريق الا ست

نظام هادات  الواثئق، وإصدطلبات اسرتجاع، مبا يف ذكل تقدمي املعلومات إىل املودعني عن لا شار 
نظاميف  أخرىوظائف إدراجن، وإماكية اإلاتحة يارية ملقامئة  مهنا ل ا نفاذختا بة ا لرا  .ق

ية لوضع واثئق  .21 شمل اترخي األولوية مكعلومة إضا نظام  فوأحاط الفريق العامل علام بأن من املمكن متديد ا ي لل
نظام، األمر اذلي من شأنه أن يقلل من  ية يف ا لاألولوية يف قوامئ مر يحة اسرتجاعخطر جع حص واثئق أولوية غري 

تحقق من الواثئق املودعة ية  هور يف هناية املطاف من خالل األنظمة ا للوإاتحهتا  بك ولن تضاف إىل . لشـللجم
ياانت  نارص أخرى من ا نظام  با ع يةلل يوغرا فا به أو ما إىل ذكل/امس املودع (لببل رسية ) لقاخملرتع أو  يود ا لبب  ق بس

نظامتب وقةل املفروضة يف بعض املاك  .لاجلدوى العامة من إدراج هذه املعلومات يف ا
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 "الطريق دال" مبا فهيا مقرتحات أخرى مقرتحةحتسينات  )و(

شات إىل الويقة  .22 نا ندت ا ثا ق مل ياابنWIPO/DAS/PD/WG/3/6ست ها وفد ا ل اليت عر  .ض

يل .23 ية ن. لتفصوانقش الفريق العامل هذا الاقرتاح اب شاورات غري الر ناء ا مسوأ مل شت اجلوانب القانوية ث نو ق
ية املمكن اختاذها يف الفرتة اليت  بات الاتقا يل، مبا يف ذكل الرت ية العامتد الطريق دال اب ية وا لوا ن تفص ن تييل ل لتقشغ لت

تخدم فهيا عدة طرق يف آن واحد  .تسـمن املمكن أن 

بدأ  .24 يث ا ملوأيد الفريق العامل من  تعلق  حمل الطرق ألف وابء وجمي الالطريق دالأن حيل ح نة فامي  يرا ه
شاري إجراء  نا بأن يواصل الفريق الا نفعة، ر ية ومناذج ا نا تابلرباءات والرسوم والامنذج ا ه مل ع سلص

ية عىل  ية وا يات القانوية وا تدا يل املفصل  تح ية وا شات ا نا نا يل ن ع لل ل ل ن ق تقمل لتق شارك، لك لتشغل متب  مك
ية تقا لوعقب انقضاء فرتة ا  .ن

ند    أخرىشؤون:  من جدول األعامل5لبا

بل .25 يع . ملسـتقانقش الفريق العامل اإلجراءات اخلاصة ابلعمل يف ا مجووافق عىل أن تعمم األحاكم اإلطارية عىل 
ية الرضورية يريات ا تب ادلويل بعد الاتفاق عىل ا رشها ا يعلقوا علهيا، مث  نأعضائه  تغ ن تقل لي ل  .ملك

تب ادلويل اقرتاحات  .26 متديد نظام خدمملكووافق الفريق العامل كذكل عىل أن يصوغ ا لية حمددة   اتتقن
نفاذ، وإلصدار  بة ا ساابت، وملرا ية الفكرية، وإلدارة ا نفاذ الرمقي إىل أنواع جديدة من حقوق ا لا حل قل مللك

يذ الطريق دالاإلاتحةشهادات  شاري هذه الاقرتاحات ورمبا يوافق . لتنف، و ناقش الفريق الا ستو سي
تدى إلكرتوين ووافق الفريق العا. علهيا يف هناية املطاف شاء  نمل عىل إ يةمن شاور بفعا لتواصل وا ت  .للل

ند  ئملخص الريس:  من جدول األعامل6لبا
 

شاركني عىل حده يف الويقة . ئأحاط الفريق العامل علام هبذا امللخص اذلي أعده الريس .27 رش قامئة ا ثو مل سـتن
WIPO/DAS/PD/WG/3/INF/1. 

ند  تام ادلورة:  من جدول األعامل7لبا ختا
 

تمت  .28 سة يف خا جللالريس ا  .2011ل يويو 14ئ

 ]ثهناية الويقة[

 


