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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 
 والثالثون السادسةالدورة 

 2016أأكتوبر  19اإىل  17جنيف، من 
 
 

 النفاذ الرقمي إىل وثائق األولوية خدمةمعلومات بشأن 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 املقدمة

يف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية  .1
ابلطلب اذلي تقدم به وفد الولايت  أأحاط الرئيس علام ،2016 أأبريل 27 اإىل 25يف الفرتة من املنعقدة يف جنيف  )اللجنة(

ىل واثئق الأولوية ) خدمةمعلومات بشأأن يك تقدم الأمانة  املتحدة الأمريكية القادمة للجنة  ة( يف ادلوراخلدمةالنفاذ الرمقي اإ
 .(SCT/35/8 Prov من الوثيقة 121 )انظر الفقرة

وتلخص العمل اذلي أأجرته  اخلدمةأأساس ية عن معلومات اليت تقدم  وعىل هذا الأساس، أأعدت الأمانة هذه الوثيقة .2
قو  اخلاصة حب ولويةالأ واثئق  لتشملاخلدمة  متديداخملتارة بشأأن  هاوأأفرقة معل املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( جلان 
 .فكريةالملكية لل  أأخرى

 معلومات أأساس ية .أأول

لهيا فامي ييل بعبارة "اتفاقية ابريس"( اتفاقية ابريسن م (3د) 4  وفقا للامدة .3 جيوز  ،محلاية امللكية الصناعية )املشار اإ
قرارا ابلأولوية أأن يورد صورة  يداعه.موثقة دلول الاحتاد أأن تطلب ممن يقدم اإ منه الأولوية  طلباذلي ت  من الطلب السابق اإ

 )"وثيقة الأولوية"(.

لكرتوين يسمح بتبادل واثئق واخلدمة  .4 الأولوية والواثئق املامثةل عىل حنو أ من بني ماكتب امللكية الفكرية يه نظام اإ
بدل من طلب و . ماكتبعدة املوثقة من واثئق الأولوية يف الورقية  الصورشاركة يف النظام. ويه بديل رمقي أ من لإيداع امل  
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بأأن  اخلدمةات لحقة، تسمح طلببشأأن أأول طلب من املكتب لإرسالها اإىل ماكتب أأخرى أأودعت فهيا  ثقةمو ورقية  صورة
ل واثئق الأولوية املودع يطلب  م ِّ نظام ال  عىلمن املكتب الأول )"مكتب الإيداع" أأو "مكتب الإيداع الأول"( أأن ُي 

)"ماكتب النفاذ" أأو "ماكتب الإيداع الثاين"( أأن تسرتجع تكل الواثئق من  لكرتوين وأأن يطلب من املاكتب الأخرىالإ 
ىل ماكمبارشة يقدهما املودع  1رة للنفاذالنظام ابس تخدام شف لأولوية غري رسية واثئق ا. وتضمن هذه الشفرة ةتب الإيداع الثانياإ
 .املتاحة بعد للجمهور

واس تخدام  واثئق الأولوية املتعلقة بطلبات الرباءات فقط.لوتس تخدم حاليا  2009 أأبريل 1 منذابخلدمة وبدأأ العمل  .5
 املاكتب ول املودعني.طوعي ل يلزم اخلدمة نظام 

س بانيا والسويد واململكة ومجهورية كوراي و  3نيوزيلنداو  والياابن وفنلندا 2وتشارك ماكتب أأسرتاليا والصني وادلمنارك .6 اإ
معاهدة التعاون بشأأن املكتب ادلويل للويبو فامي خيص  فهيا كام يشاركاخلدمة يف نظام  املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية

 .4الرباءات

لتشمل واثئق خدمة النفاذ الرمقي  ديداذلي يعود أأو يشري اإىل متاخملتارة  هامعل وأأفرقة الويبو اثنيا. موجز معل جلان 
 لتصاممي الصناعيةاخلاصة ابولوية الأ 

 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية

اجلغرافية  رشاتواملؤالصناعية  والتصاممين للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية يوالعش  احلاديةادلورة يف  .7
ويف هناية هذه ادلورة، طلبت . الرمقي النفاذ خدمةعرضت الأمانة  ،2009 يونيو 26 اإىل 22يف جنيف من )اللجنة( املنعقدة 
عداداللجنة من الأمانة  ماكنية متديد  اإ لتصاممي الصناعية والعالمات املتعلقة ابولوية الأ واثئق  يك تضماخلدمة وثيقة معل تتناول اإ

 (.SCT/21/9 الوثيقة من 145 اإىل141 الفقرات من تنظر فهيا يف دورهتا القادمة )انظريك التجارية 

، انقشت اللجنة 2009 نومفرب 26 اإىل 23من  للجنة املنعقدة يف جنيف يف الفرتةويف ادلورة الثانية والعشين  .8
ىل واثئق الأولوية" ةخدم" بعنوان SCT/22/7 الوثيقة أأن اللجنة طلبت من الأمانة أأن الرئيس  واس تخلص. النفاذ الرمقي اإ

ىل نفاذ رمقي  خدمةلإقامة يف العمل متيض قدما  لتصاممي الصناعية والعالمات التجارية عىل حنو اخلاصة ابولوية الأ واثئق اإ
 (.SCT/22/9 من الوثيقة 78 من املاكتب املهمتة بتكل اخلدمة )انظر الفقرة يضمن مشاركة أأكرب قدر

ىل  30الفرتة من ويف ادلورة الثالثة والعشين للجنة املنعقدة يف جنيف يف  .9 أأحاط الرئيس علام  ،2010 يوليو 2يونيو اإ
ىل الأمانة لتقدمي عرض عن وضع العمل يف  لتصاممي الصناعية والعالمات التجارية يف ادلورة ل النفاذ  خدمةابلطلب املقدم اإ

 (.SCT/23/7 من الوثيقة 63 ةر القادمة للجنة )انظر الفق

ىل  1 ويف ادلورة الرابعة والعشين للجنة املنعقدة يف جنيف يف الفرتة من .10 ، ارتكزت املناقشات بشأأن 2010 نومفرب 4اإ
حاطةعىل اخلدمة  مع الارتياح ابلتقدم احملرز حىت  علاممن الوفود أأحاط  اعددالرئيس أأن  واس تخلص الأمانة. اقدمهت ةشفهي اإ

خبطط العمل  الصناعية، كام أأحاط علام والتصامميلعالمات التجارية املتعلقة ابولوية الأ شمل واثئق ت ل اخلدمة  متديدال ن حنو 
ماكنية متديد  ة.يقبل س ت امل  )انظر  التسجيل الرمقي عىل حد سواء نظام شهاداتنطا  ويف هذا الس يا ،مت تشجيع اإ

 .(SCT/24/7 من الوثيقة 10و 9 الفقرتني

                                                
1
 .2012 يوليو 1 النفاذ يفدخل اإجراء شفرة أ    
2
يداع" فقط.النفاذ شغل خدمات اذلي ي   هو املكتب الوحيد املكتب ادلامنريك للرباءات والعالمات التجارية    "مككتب اإ
3
 .2016 مايو 30 اعتبارا من  
4
 .2016 يونيو 21 قامئة املاكتب املشاركة حىت  
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 النفاذ الرمقي خبدمة املعينالفريق العامل 

 اخلدمةعىل متديد العامل وافق الفريق ، 2011 يوليو 15 اإىل 12 يف ادلورة الثالثة املنعقدة يف جنيف يف الفرتة من .11
شري حتديدا وأ   الصناعية ومناذج املنفعة. التصامميو لعالمات التجارية املتعلقة ابولوية الأ لتشمل واثئق أأولوية أأخرى مهنا واثئق 

لك نوع من أأنواع يف "( الانضامم خيار)"يرغب يف ذكل  يرغب يف املشاركة يف النظام ومىتهل يقرر  أأنللك مكتب  أأن  اإىل 
تقنية ال قانونية أأو الس تعدادات والايف  هوأأولوايتكتب امل واحتياجات  ديرهاياحلقو  اليت حسب أأنواع حقو  امللكية الفكرية 

 .(WIPO/DAS/PD/WG/3/7 من الوثيقة 6 و 5 قد تكون رضورية )انظر الفقرتنياليت 

لت ومعال بتوصيات الفريق العامل، ع   .12  أأعدتاليت لخدمة لطارية الإ حاكم الأ  2012 يوليو 1يف د ِّ
 تعين النفاذ الرمقي خلدمة" من الأحاكم الإطارية 3"25 لامدةوفقا ل الطلب"" لكمةومنذ ذكل احلني، . 2009 مارس 31 يف
أأو لتسجيل عالمة جتارية )مبا فهيا العالمات  منحهصناعي أأو  تصممينح منوذج منفعة أأو لتسجيل مل براءة أأو  حطلب ملنال

 ذا التعريف.. وتندرج الطلبات ادلولية املودعة بناء عىل اتفا  لهاي يف هامجلاعية وعالمات التصديق(

ضافة اإىل ذكل، .13 ( الألوان وتدرجيات الرمادي والصور الكبرية DAS 2.0)مبدئيا  اخلدمةالإصدار الثاين من يدمع  واإ
 .5التجارية العالمةالصناعي و  التصممياملس تخدمة يف طلبات TIF و JPEG يف نسق

، وذكل رهن عن طريق النظامالرباءات  جانباإىل حبقو  امللكية الفكرية وميكن ال ن تبادل واثئق الأولوية املتعلقة  .14
دخالها املاكتب املشاركة  لتغيريات التشغيلية والتقنية الواجب عىلا  .6يف أأنظمهتااإ

ليه فامي بعد بعبارة "الفريق  الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )املشار اإ
 العامل"(

ىل  28 الثالثة للفريق العامل املنعقدة يف جنيف يف الفرتة من ادلورةيف  .15 ، نوقشت 2013 أأكتوبر 30اإ
رسال أأنواع معينة من "بعنوان  H/LD/WG/3/4 الوثيقة ىل واثئق الأولوية وغريها من وسائل اإ خدمة النفاذ الرمقي اإ

طار نظام لهاي ميكن "()و( و)ز( من الالحئة التنفيذية املشرتكة5)7الواثئق مبوجب القاعدة   يف اس تخدام اخلدمات. ويف اإ
يداع سابق " أأول يف حال احتوى طلب دويل عىل 1حالتني: " يداع الأول ومكتب الطرف و مطالبة ابلأولوية من اإ مكتب الإ

ن واثنيا" 2؛ و"اخلدمةيف من املاكتب املشاركة  الكهام املتعاقد املعيني صبح من مث الأول وي طلب الهو الطلب ادلويل اكن  اإ
قلميي خارج ل ابلنس بةلبة ابلأولوية أأساسا للمطا ويف تكل احلالتني، ميكن حتميل نظام لهاي. ميدان طلب لحق وطين أأو اإ

ويف هناية تكل اجللسة، (. H/LD/WG/3/4 من الوثيقة 14 الطلب ادلويل نفسه يف املكتبة الرمقية للخدمة )انظر الفقرة
يف الالزتام ماكتب الأطراف املتعاقدة يف نظام لهاي  تفكرمن السابق لأوانه أأن الرئيس أأنه يف هذه املرحةل  اس تخلص

 (.H/LD/WG/3/8 من الوثيقة 84 )انظر الفقرة خدمة النفاذحميل واثئق الأولوية واسرتجاعها ابس تخدام ت ب 

أأن الفريق العامل أأنه من املرغوب فيه ، رأأى 2014 يونيو 18 اإىل 16يف جنيف من  الرابعة املنعقدةويف ادلورة  .16
ىل يضاف املسموح هبا يف الطلب ادلويل  املسائلعنوان "ب  408 جديد رمق بندلتطبيق اتفا  لهاي  ةالتعلاميت الإداري اإ

 طبقااملشاورة لتكل ونتجية  .(H/LD/WG/4/7 من الوثيقة 45 )انظر الفقرة" يلطلب دو أأن يشفع هباوالواثئق املسموح 
ل املدير العام للويبو ، عد  لتفا  لهاي 1960 ووثيقة 1999 بني وثيقةاملشرتكة التنفيذية من الالحئة )أأ( (1)34 لقاعدةل

                                                
5
  http://www.wipo.int/das/en/description.html 
6
  http://www.wipo.int/das/en/ 
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طلبه ادلويل املوَدع ع شفي أأن الطلب  ملودع 7)أأ(408 البند وجيزيعىل هذا الأساس. التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفا  لهاي 
 .النفاذ الرمقي خدمةاملعنية من نظام  واثئق الأولويةتسمح ابسرتجاع نفاذ بشفرة  بناء عىل نظام لهاي

 اخلامتة

ا يف ذكل عالوة عىل الرباءات، مب حاليا تبادل واثئق الأولوية املتعلقة حبقو  امللكية الفكرية الأخرىاخلدمة تتيح  .17
أأخرى واثئق الأولوية اخلاصة حبقو  لبعد س تخدم ت  ل اخلدمة مات التجارية ومناذج املنفعة. غري أأن الالتصاممي الصناعية والع

 الرباءات. خبالففكرية الملكية لل 

ىل الإحاطة  .18 ن اللجنة مدعوة اإ  علاماإ
 الوثيقة. ذههب

 ]هناية الوثيقة[

                                                
7
 .2014 يوليو 1التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفا  لهاي كام دخلت حزي النفاذ يف  


