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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020يوليو  21 التارخي:

 (باريس احتاد) الصناعية امللكية حلماية الدويل االحتاد

 اجلمعية

 السادسة واخلمسون )الدورة االستثنائية الثانية والثالثون( الدورة
 2020سبمترب  29اإىل  21جنيف، من 

 يف األولوية حبق يتعلق فيما باريس اتفاقية تطبيق بشأن باريس احتاد مجعية من املقرتحة اإلرشادات
 الطوارئ حاالت
عدادوثيقة   ادلويل املكتب من اإ

 معلومات أأساس ية

ن حق الأولوية أ لية أأساس ية لإيداع طلبات امللكية الصناعية يف اخلارج، وذكل  .1 من اتفاقية ابريس  4بناًء عىل املادة اإ

لهيا فامي ييل ابمس "اتفاقية ابريس"( وهو مبدأأ عام وجزء ل يتجزأأ من أأنظمة امللكية الصناعية . محلاية امللكية الصناعية )املُشار اإ

قلميية، وكذكل من أأنظمة الإيداع أأو التسجيل ادلولية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية ) الويبو(، أأْي نظام معاهدة الوطنية والإ

، ونظام لهاي للتسجيل )نظام مدريد( التعاون بشأأن الرباءات )معاهدة الرباءات(، ونظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات

 .)نظام لهاي( ادلويل للتصاممي الصناعية

ىل التخفيف من وقد وردت يف نظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي مجموعة متنوعة من  .2 التدابري الرامية اإ

يداع طلبات دولية مبوجب تكل الأنظمة ولكن ل تاكد توجد . حدة الآاثر النامجة عن ش ىت أأنواع حالت الطوارئ عند اإ
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رشادات تتعلق بتطبيق أأحاكم اتفاقية ابريس يف القانون الوطين عىل الطلبات الوطنية وتطبيق تكل الأحاكم يف حالت  اإ

رشادات بشأأن املسائل املتعلقة حبق الأولوية. الطوارئ، مبا  يف ذكل اإ

، يواجه حاليًا مس تخدمو نظام امللكية الصناعية 19-ويف هذا الصدد، وبسبب الاضطراب النامج عن جاحئة كوفيد .3

فاقية ابريس، وماكتب امللكية الفكرية عددًا من التحدايت فامي خيص مجةل أأمور مهنا الإجراءات املتعلقة حبق الأولوية مبوجب ات

 ومن أأمثةل تكل التحدايت ما ييل:

مودعو الطلبات اذلين حياولون املطالبة ابلأولوية صعوابت يف الامتثال لفرتة الأولوية املنصوص علهيا قد يواجه  "1"

 ( من اتفاقية ابريس؛ 1ج)4يف املادة 

صورة من الطلب السابق مودعو الطلبات اذلين حياولون املطالبة ابلأولوية صعوابت يف تقدمي قد يواجه و  "2"

 ( من اتفاقية ابريس؛3د)4مبوجب املادة 

وقد يواجه أأيضًا مودعو الطلبات قيودًا مالية انجتة عن اجلاحئة، مما يؤدي اإىل وجود صعوبة يف دفع الرسوم  "3"

 املرتبطة ابلتأأخري أأو متديد املهل الزمنية؛

ت الإثبات يف غضون املهةل وقد يواجه مودعو الطلبات صعوابت معلية يف مجع وتقدمي مستندا "4"

دة؛ الزمنية  املُحدَّ

وقد جيد املودعون مشقًة يف الإملام ابحللول العديدة الشديدة الاختالف اليت اعمتدهتا ماكتب امللكية الفكرية  "5"

قلميية لدلول الأعضاء يف الويبو قد أأعلنت عن تدابري  ملواهجة الصعوابت املذكورة أأعاله، فبعض املاكتب الوطنية/ الإ

 ختفيفية خاصة فامي يتعلق ابملطالبة حبق الأولوية مبوجب اتفاقية ابريس؛

ىل معلومات عن التدابري التخفيفية  "6" وقد ل يكون من السهل عىل مس تخديم أأنظمة امللكية الصناعية الوصول اإ

ملام مودعي الطلبات اب  الرمسية جلريدةاليت تتيحها ماكتب امللكية الفكرية، ل س امي املاكتب الأجنبية، بسبب عدم اإ

 الوطنية أأو املوقع الإلكرتوين ملكتب امللكية الفكرية الوطين.

ضافًة اإىل ذكل، يبدو أأن هناك نقصًا يف الإرشادات اخلاصة بنطاق الأحاكم ذات الصةل الواردة يف اتفاقية ابريس  .4 واإ

ابريس يعين أأن الشكوك اليت تكتنف املطالبة  كام أأن الطابع ادلويل للأولوية اليت تُمنَح مبوجب اتفاقية. وبتفسري تكل الأحاكم

يف الوقت املناسب حبق الأولوية، أأو فقدان ذكل احلق، من احملمتل أأن تؤثر عىل عدد كبري من مس تخديم نظام امللكية 

 الصناعية والأطراف الأخرى يف مجيع أأحناء العامل.

بدلان احتاد ابريس ومس تخديم نظام امللكية ، اتصل ابملكتب ادلويل للويبو عدد من 19-ومنذ بداية جاحئة كوفيد .5

اس تفسارًا من ادلول الأعضاء واملس تخدمني  75وَوَرَد حنو . من اتفاقية ابريس 4الفكرية يلمتسون معلوماٍت عن تطبيق املادة 

تنظر مجعية  وذلكل قد يكون من املناسب أأن. بشأأن أأمور قانونية وتنفيذية تتعلق مبطالبات الأولوية وتقدمي واثئق الأولوية

ىل الأطراف املتعاقدة يف اتفاقية  رشادات اإ احتاد ابريس يف مسائل حق الأولوية يف حالت الطوارئ، وأأن تنظر يف تقدمي اإ

 ابريس بشأأن خيارات تطبيق أأحاكم التفاقية عىل الصعيد الوطين.
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مث تتناول التدابري التخفيفية . قية ابريسوتقدم هذه الوثيقة يف البداية حملة عامة عن الأحاكم ذات الصةل الواردة يف اتفا .6

وتيل ذكل مناقشة للعنارص العملية اليت ميكن . اخلاصة اليت ميكن أأن تقلل خماطر فقدان حق الأولوية يف حالت الطوارئ

ىل . مراعاهتا عند تصممي هذه التدابري التخفيفية رشادات من مجعية احتاد ابريس اإ بدلان ويف اخلتام، تقدم الوثيقة مسودة اإ

 وهذه الإرشادات غري ُملزِمة لبدلان احتاد ابريس.. الاحتاد بشأأن هذا املوضوع، ليك تنظر فهيا امجلعية وتعمتدها

ومن اجلدير ابذلكر أأن املكتب ادلويل، بصفته القامئ بأأداء املهام الإدارية املتعلقة ابلحتاد، ل يسعه أأن يقدم تفسريًا  .7

 عىل ادلول الأطراف يف املعاهدات ذات الصةل. مقصور   ن هذا التفسري اختصاص  رمسيًا للمعاهدات اليت يديرها، لأ 

 الأولوية مبوجب اتفاقية ابريس

 فرتة الأولوية

( من اتفاقية ابريس عىل أأن فرتة الأولوية تكون اثين عرش شهرًا للرباءات ومناذج املنفعة، وس تة 1ج) 4تنص املادة  .8

 التجارية.أأشهر للتصاممي الصناعية والعالمات 

فينبغي، من انحية، أأن . وجيب أأن حتقق فرتات الأولوية توازاًن بني مصاحل مودع الطلب ومصاحل الأطراف الأخرى .9

يكون مودعو الطلبات قادرين عىل المتتع حبق الأولوية خالل فرتة اكفية ابتداًء من اترخي الإيداع الأول، وينبغي، من الناحية 

وتشري  1خرى بفقدان حقهم يف امللكية الصناعية بسبب فرتات أأولوية مفرطة يف الطول.الأخرى، أأل تصطدم الأطراف الأ 

ىل أأن بدلااًن كثرية مل تكن مؤيدة لمتديد فرتة الأولوية يف احلالت اليت مل يمتكن فهيا مودعو الطلب ات اخللفية التارخيية لهذا احلمك اإ

ذه الظروف أأمر يامتىش مع ل أأن رّد حق الأولوية يف مثل همن الالزتام هبذه الفرتة لأس باب خارجة عن س يطرهتم، اإ 

 2ابريس. اتفاقية

ويف ضوء ما س بق يتضح أأنه من املتفق عليه أأن التفسري الصارم لفرتة الأولوية البالغة اثين عرش شهرًا أأو س تة أأشهر  .10

للأطراف الأخرى، خصوصًا يف الطلب و يتوافق مع التدابري التخفيفية اليت حُتقِّق توازاًن بني املصاحل املرشوعة ملودع 

 الطوارئ. حالت

 فرتة الأولوية يف حاةل عدم فتح املكتب

ذا اكن اليوم الأخري لفرتة الأولوية يومَ 3ج)4تنص املادة  .11 عطةل رمسية أأو يومًا ل يفتح فيه  ( من اتفاقية ابريس عىل أأنه اإ

يداع الطلبات يف ادلوةل اذلي تُطلَ  ىل أأول يوم معل يليهب فهيا امحلاملكتب لقبول اإ ن الفرتة متتد اإ والغرض من هذا . اية، فاإ

غالق املكتب اذلي جيب أأن يُوَدع فيه الطلب الالحق.  احلمك هو تفادي فقدان حق الأولوية بسبب اإ

                                         
 .44، ص 1968ج. ه. ك. بودهناوزن، "دليل تطبيق اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية"،   1

اتفاقية ابريس، ُأدِرجت عبارة "مع مراعاة  ( من معاهدة قانون الرباءات املتعلقة برّد حق الأولوية تتوافق مع2)13من أأجل النص رصاحًة عىل أأن املادة   2

( من معاهدة قانون الرباءات يف أأثناء املؤمتر ادلبلومايس لعامتد معاهدة قانون الرباءات )مالحظات توضيحية بشأأن معاهدة 2)13" يف املادة 15املادة 

 (.13.05قانون الرباءات ولحئهتا التنفيذية، الفقرة 
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يداع الطلبات .12 لهيا عدم فتح املكتب لقبول اإ د هذا احلمك أأي أأس باب يُعزى اإ  وذلكل جيوز تأأويل هذا احلمك عىل. ول حُيّدِ

ىل عدم فتح املكتب لقبول هذا الإيداع، مبا يف ذكل حالت الطوارئ.  3أأنه يشمل أأي سبب أأدى اإ

ىل مدة هذه الفرتة املؤقتة اليت ل يكون خاللها املكتب مفتوحًا، ول تضع حدًا  .13 ضافًة اإىل ذكل، ل تتطرق التفاقية اإ واإ

ىل أأن املادة . لها يداع ( اعُتمدت عىل 3ج)4ويشري السجل التارخيي اإ أأساس أأن الوضع اذلي "ل يفتح فيه املكتب لقبول اإ

ل عن قرار رمسي من الإدارة الرمسية املعنية.  4الطلبات" ل ميكن أأن ينتج اإ

دة اليت ل يكون فهيا املكتب مفتوحًا لإيداع طلب لحقو .14 وبعبارة أأخرى، ل . ل يتناول هذا احلمك سوى احلاةل املُحدَّ

ذا3ج)4تُطبَّق املادة  اكن املكتب غري مفتوح لأنواع أأخرى من العمليات، مثل معاجلة طلبات ُموَدعة ابلفعل، ولكنه  ( اإ

 طلبات.ال مفتوح لإيداع 

توجد يف الوقت احلارض ماكتب كثرية تقبل أأكرث من وس يةل اتصال واحدة لإيداع الطلبات ولتقدمي املستندات و  .15

ذا اكنت املادة . منصات الإيداع الإلكرتونيةاملطلوبة، مثل الإيداع الوريق أأو عرب الفاكس أأو عرب  وهنا يُطَرح سؤال مّعا اإ

حدى وسائل التصال )مثل الإيداع الإلكرتوين( 3ج)4 ( من التفاقية تُطبَّق يف احلالت اليت يس متر فهيا املكتب يف قبول اإ

الت يكون فهيا املكتب مفتوحًا وقد توجد ح. ولكنه ل يقبل وس يةل اتصال أأخرى )مثل الإيداع الوريق(، بسبب وضع طارئ

ويف حالت أأخرى قد يكون املكتب ُمغلَقًا فعليًا، ولكن يس متر . فعليًا، ولكن نظام الإيداع الإلكرتوين اخلاص به غري متاح

يداع الطلبات" يرَُتك تفسريها للأطراف املتعا. نظام الإيداع الإلكرتوين يف العمل قدة، ويف حني أأن عبارة "غري مفتوح لقبول اإ

حدى وسائل التصال اليت يقبلها املكتب، ينبغي مراعاة املساواة يف  نه يف حاةل منح مودعي الطلبات خيار اس تخدام اإ فاإ

يداع الطلبات.  املعامةل بني مجيع مودعي الطلبات اذلين يس تخدمون ش ىت وسائل اإ

 التأأخر يف تقدمي صورة من الطلب السابق

مضن الرشوط الشلكية للمطالبة ابلأولوية، تقدمي صورة )أأو صورة ُمعمتَدة( جيوز دلول احتاد ابريس أأن تطلب، من  .16

ليه املطالبة ابلأولوية يداعه وتستند اإ يداع 3د)4وتنص املادة . من الطلب اذلي س بق اإ ( من اتفاقية ابريس عىل أأنه جيوز اإ

يداع الطلب ال وتشري اخللفية التارخيية لهذا . الحقالصورة املُعمتَدة دون رسوم يف أأي وقت خالل ثالثة أأشهر من اترخي اإ

ىل أأن التفاقية تسمح بتقدمي صورة من وثيقة الأولوية بعد انقضاء املدة اليت ل تقل عن ثالثة أأشهر املنصوص علهيا يف  احلمك اإ

 5(، ويف هذه احلاةل جيوز للمكتب أأن يطلب دفع رسوم.3د)4املادة 

                                         
يداع الطلبات )3ج)4اقرتاحه، أأن املادة ذكر وفد هولندا، يف رشح   3  Actes de( تنطبق عىل مجيع احلالت اليت يُغلَق فهيا مكتب الرباءات أأمام اإ

Londres 364، ص.) 
4  Actes de Londres 453، ص. 

، Actes de Londresو 538و 429، الصفحتان Actes de La Haye( حدًا أأدىن للمدة )3ج)4تعترب فرتة الأشهر الثالثة املذكورة يف املادة   5

، Actes de Londres(. وجيوز للمكتب أأن يطلب دفع رسوم يف حاةل تقدمي صورة من الطلب السابق بعد انقضاء ذكل احلد الأدىن )513الصفحة 

 (.513ص 
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 التدابري التخفيفية

 يف أأثناء الطوارئاتفاقية ابريس والتخفيف 

ل يوجد يف التفاقية أأي حمك يتناول عىل وجه التحديد تدابري ختفيفية لتقليل احامتلية فقدان حق الأولوية بسبب  .17

ويبدو يف الوقت نفسه أأنه ل يوجد يف اتفاقية ابريس أأي نص رصحي مينع الأطراف املتعاقدة من توفري . حالت الطوارئ

مة خصيصًا للتق  ىل متديد فرتة الأولوية حىت أأول تدابري ُمصمَّ ضافًة اإ ليل من احامتلية فقدان حق الأولوية يف حالت الطوارئ، اإ

 ( من اتفاقية ابريس.3ج)4يوم معل منصوص عليه يف املادة 

طار اتفاقية ابريس، أأل وهام معاهدة قانون الرباءات .18 ومعاهدة س نغافورة بشأأن  6وهذا الأمر يؤيده اتفاقان خاصان يف اإ

قلميية  7ن العالمات التجارية )معاهدة س نغافورة(قانو اللتان تنطبقان عىل الرشوط الشلكية املتعلقة ابلطلبات الوطنية/الإ

 للرباءات والعالمات التجارية، عىل التوايل، املُودعة دلى ماكتب الأطراف املتعاقدة املعنية.

 خيارات التطبيق عىل الصعيد الوطين

ذا اكن اليوم الأخري من فرتة الأولوية يومًا ل يكون فيه مكتب فضاًل عن متديد فرتة الأولو  .19 ية حىت أأول يوم معل، اإ

يداع الطلبات )املادة  ( من اتفاقية ابريس(، يكون القانون الوطين/الإقلميي املعمول به 3ج)4امللكية الفكرية مفتوحًا لقبول اإ

ليه البدلان عند اعامتد أأي تداب ري ختفيفية اس تجابًة للصعوابت اليت يواهجها مودعو الطلبات هو الأساس الأول اذلي تستند اإ

 يف الالزتام ابملهل الزمنية ذات الصةل ابلأولوية بسبب حالت الطوارئ.

وفامي ييل بعض الأمثةل غري احلرصية عىل ال ليات اليت ميكن تطبيقها يف حالت الطوارئ ملعاجلة هذه الصعوابت اليت  .20

  تواهجها ماكتب امللكية الفكرية عند تقدمي اخلدمات التنفيذية:يواهجها مودعو الطلبات واليت

 رّد احلقوق "1"

ذا تعذر الالزتام مبهةل زمنية بسبب حاةل طوارئ، فنتج عن ذكل فقدان احلق، جاز للطرف املعين أأن يتقدم ابلامتس  اإ

د موعد هنايئ لتقدمي. اإىل مكتب امللكية الفكرية يطلب فيه رّد احلق الالامتس، من أأجل تفادي التأأخر  وعادًة ما حُيدَّ

 بال مربر يف تقدميه.

                                         
يداع 1الأولوية يف حالتني: "( من معاهدة قانون الرباءات تُلِزم الأطراف املتعاقدة بأأن تنص يف قوانيهنا عىل رد حق 3( و)2)13املادة   6 ذا تعذر اإ " اإ

ذا اكن عدم الإيداع غري مقصود، حسب اخت  يار الطلب الالحق يف الوقت املناسب عىل الرمغ من بذل العناية الواجبة اليت تقتضهيا الظروف، أأو اإ

ذا مل يقم املكتب اذلي ُأوِدع الطلب السابق2الطرف املتعاقد يف معاهدة قانون الرباءات؛ " دليه بتقدمي صورة من ذكل الطلب يف الوقت  " واإ

تا املناسب، ومن مَثَّ فُقدت الأولوية رمغ أأن مودع الطلب اكن قد المتس من ذكل املكتب يف الوقت املناسب احلصول عىل هذه الصورة. ويف ك 

يداع اإعالن أأو دليل أآخر، وتسديد  احلالتني، جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط عىل مودع الطلب أأحد أأمرين أأو كهيام معًا من أأجل رد حق الأولوية: اإ

 رسوم. وعند تطبيق معاهدة قانون الرباءات عىل الصعيد الوطين، جيوز للطرف املتعاقد أأن يفرض رشوطًا تكون، من وهجة نظر مودعي الطلبات،

عاهدة قانون الرباءات ل متنع الطرف املتعاقد من أأن ((. وذلكل يبدو أأن م1)2أأفضل من الرشوط املنصوص علهيا يف معاهدة قانون الرباءات )املادة 

 يقوم، عىل سبيل املثال، برد حق الأولوية يف حالت الطوارئ حسب مجموعة من الرشوط الأكرث مالءمًة من الرشوط املنصوص علهيا يف معاهدة

 ثاًل(.قانون الرباءات، وذكل بناًء عىل القانون الوطين املعمول به )عدم اشرتاط دفع رسوم، م 
 من معاهدة س نغافورة. 14انظر املادة   7
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 متديد املهل الزمنية "2"

ما بناًء ع ما تلقائيًا واإ دة، اإ د لفرتة ُمحدَّ ن املهةل الزمنية تُمدَّ دة، فاإ ذا اكنت املهةل الزمنية تقع مضن فرتة الطوارئ املُحدَّ ىل اإ

 الامتس من الطرف املعين.

 تعليق املهل الزمنية "3"

ذا اكنت املهةل الزمنية قد بدأأ . امللكية الفكرية تعليق املهل الزمنية خالل فرتة الطوارئجيوز ملكتب  وبوجه عام، اإ

حساهبا ابلفعل قبل بداية فرتة التعليق، فسوف يُس تأأنف حساب الفرتة الزمنية املتبقية، بعد انهتاء مدة التعليق، من 

ذا اكنت املهةل الزمنية تب. حساهبا حيث اكن قد توقف دأأ خالل فرتة التعليق، فسيبدأأ حساب تكل املهةل الزمنية واإ

 بعد انقضاء فرتة التعليق.

 املهل الزمنية اليت يُعترَب ُموِدع الطلب ُممتِثاًل لها "4"

دة بعد انهتاء حاةل  ن امتثال ُموِدع الطلب ملهةل زمنية ُمحدَّ رة، فاإ ذا اكنت املهةل الزمنية تقع يف نطاق فرتة الطوارئ املُقرَّ اإ

ما بناء عىل الامتس من الطرف املعين.ال ما تلقائيًا واإ  طوارئ جيعهل كأنه قد اس توىف املهةل الزمنية الأصلية، ويكون ذكل اإ

" من الفقرة السابقة ل يشمل متديد فرتة الأولوية البالغة اثين عرش شهرًا أأو س تة 2ومن اجلدير ابلتوضيح أأن البند " .21

ىل  8من اتفاقية ابريس )انظر الفقرات من  (3ج)4أأشهر اليت خترج عن نطاق املادة   أأعاله(. 10اإ

وحالت الطوارئ العاملية تتطلب بطبيعهتا اختاذ تدابري بس يطة ورسيعة الاس تجابة للتخفيف من خماطر فقدان  .22

لت الطوارئ وميكن يف حا. وينبغي أأل تكون هذه التدابري ُمرِهقة بشدة أأو ابهظة التلكفة أأو ُمعقَّدة أأكرث من الالزم. احلقوق

ضافية وكذكل قد تواجه الأطراف صعوابت يف مجع أأدةل تثبت أأن . أأن يُنَظر عىل وجه اخلصوص يف الإعفاء من دفع رسوم اإ

ىل الظروف اليت من شأأهنا أأن تربر . التأأخري اكن بسبب حاةل الطوارئ وميكن النظر يف جدوى تطبيق أ لية بس يطة لالإشارة اإ

عالن بس يط عن طريق وضع عالذكل التأأخري، مثل قيام الطرف ا حدى خاانت اس امترة ملعين بتقدمي بيان أأو اإ مة يف اإ

 مس بقًا. مطبوعة

كام أأن املكتب ادلويل، يف س ياق معهل يف جمال التعاون التقين، عىل اس تعداد لإسداء مشورة ترشيعية خمصصة  .23

 8ات وللأطراف الأخرى.لفرادى ادلول الأعضاء عند الطلب، مع مراعاة املصاحل املرشوعة ملودعي الطلب

 التنس يق ادلويل

ََّفق عليه ىل هنج ُمت  الافتقار اإ

ىل مواهجة الصعوابت احلالية املتعلقة ابلمتثال للمهل  .24 يف ظل الظروف احلالية، تتفاوت التدابري الوطنية الرامية اإ

ذ يبلغ عدد أأطرافها . الزمنية ذات الصةل ابلأولوية املنصوص علهيا يف اتفاقية ابريس ويتطلب الطابع ادلويل لتفاقية ابريس )اإ

                                         
املساعدة تقدم الويبو املساعدة يف جمايل الس ياسات والترشيعات بناًء عىل طلب دولها الأعضاء، وتتخذ هذه املساعدة أأشاكلً متعددة. وتستند هذه   8

واضعي الس ياسات عىل حتقيق أأقىص اس تفادة من امللكية الفكرية يف  بوجه عام اإىل املعرفة املتخصصة أأو أأفضل املامرسات أأو كتهيام، وميكن أأن تساعد

 س ياقهم الوطين اخلاص.
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طرفًا متعاقدًا( هنجًا ُمتََّفقًا عليه دوليًا ملعاجلة القضااي بشلك فعال، خصوصًا يف حالت الطوارئ ذات التأأثري العاملي، مثل  177

 .19-جاحئة كوفيد

ابلضطراابت اليت حتدث يف املكتب اذلي ُأوِدع  ويف س ياق املطالبة ابلأولوية، قد يتأأثر حق أأولوية مودع الطلب .25

عالوًة عىل أأن حاةل الطوارئ اليت يشهدها البدل اذلي يقمي . دليه الطلب السابق أأو املكتب اذلي يُوَدع دليه الطلب الالحق

ىل املكتب اذلي يُودَ  ع دليه الطلب فيه مودع الطلب قد تؤثر أأيضًا عىل تقدمي صورة من الطلب السابق يف الوقت املناسب اإ

ن اتباع بدلان احتاد ابريس لهنج ُمتََّفق عليه فامي خيص التدابري التخفيفية يف حالت الطوارئ من شأأنه أأن . الالحق وذلكل فاإ

( من اتفاقية 3ج)4وس يكون من املفيد مجع املعلومات والتجارب املتعلقة بتطبيق املادة . يعود ابلنفع عىل مجيع الأطراف املعنية

ذ تقر امجلعية ابختالف طريقة تطبيق الأحاكم ذات . وتبادل هذه املعلومات والتجارب فامي بني ادلول الأعضاءابريس،  واإ

ىل  الصةل عىل الصعيد الوطين من مكتب لآخر، فاإن امجلعية قد ترغب يف النظر يف مزيد من العمل لتقليل ذكل الاختالف اإ

 احل مودعي الطلبات والأطراف الأخرى.أأدىن حد ممكن عىل حنو حُيافظ عىل التوازن بني مص

 اس تخدام التكنولوجيات الرمقية

من أأجل تعزيز اليقني فامي خيص الاس تخدام املزتايد للوسائل الإلكرتونية يف تقدمي واثئق الأولوية وختزيهنا وتعمميها،  .26

ُمتََّفقًا عليه بشأأن املبادئ السارية عىل  تفاهامً  2004اعمتدت مجعيتا احتاد ابريس واحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام 

م وثيقة الأولوية لها  9( من اتفاقية ابريس ومواد أأخرى.3د)4تطبيق املادة  وينص هذا التفامه عىل أأن الإدارة اخملتصة اليت تُقّدِ

د الطريقة اليت تعزتم اتباعها يف د ما يُعترب مبثابة تصديق عىل وثيقة الأولوية وأأن حُتّدِ  التصديق عىل ذكل النوع من أأن حُتّدِ

لكرتوين قابل ملعاجلة النصوص، وصورة تشمل و . الواثئق أأمثةل أأشاكل التصديق املُتَّفق عىل قبولها: التصديق يف شلك اإ

لكرتونية لتصديق وريق صدار التصديق يف شلك ما )صورة . اإ ويف حالت الطوارئ، قد يمتكن مكتب الطلب السابق من اإ

لكرتونية للتصديق م  آخر )يف شلك وريق مثاًل(اإ صداره يف شلك أ ونظرًا للتفامه املُتََّفق عليه . ثاًل(، ولكن قد ل يمتكن من اإ

دارات البدلان اليت تشهد حالت 2004اذلي اعُتمد يف عام  ، ينبغي أأن تقبل ماكتب امللكية الفكرية التصديق الصادر عن اإ

 اصة بتقدمي نسخة مصدقة من الطلب السابق.طوارئ، عىل الأقل لغرض الامتثال للمهةل الزمنية اخل

ضافًة اإىل ذكل، حيّث املكتُب ادلويل ادلوَل الأعضاء عىل املشاركة يف خدمة الويبو للنفاذ الرمقي، فهذه اخلدمة  .27 واإ

 10تُسهِّل اإىل حد بعيد تقدمي نسخة مصدقة من الطلب السابق يف حالت الطوارئ.

 تخذة عىل الصعيد الوطين أأو الإقلمييأ لية للشفافية يف التدابري التخفيفية املُ 

ن الطابع اخلاص للتدابري التخفيفية يف حالت الطوارئ من شأأنه أأن يتطلب أأيضًا النرش الرسيع ملعلومات اكمةل عن  .28 اإ

هذه التدابري للجمهور ليك يمتكن مودعو الطلبات والأطراف الأخرى من اختاذ الإجراءات املناس بة، وذكل هبدف حماوةل 

ىل أأقىص حد ممكنزايدة  ولأن ماكتب امللكية الفكرية قد تسمح ابس تخدام وسائل اتصال خمتلفة لإيداع . اليقني القانوين اإ

                                         
 (.173اإىل  161)الفقرات من  A/40/7و A/40/6الوثيقتان   9

لكرتونية تسمح ابلتبادل الآمن لواثئق الأولوية فامي بني ماكتب امللكية الفكرية املشاركة يف اخلدمة. و   10 توفر هذه اخلدمة خدمة النفاذ الرمقي يه منصة اإ

آمنًا لإيداع نسخ ورقية من واثئق الأولوية دلى العديد من ماكتب امللكية الفكرية. ومن خالل خدمة ا لنفاذ الرمقي، ميكن للُموِدع بدياًل رمقيًا بس يطًا وأ

اذلي يُطاِلب ابلأولوية أأن يطلب من ماكتب الإيداع الثاين املُشاِركة يف اخلدمة أأن تسرتد بنفسها صورًة من وثيقة الأولوية. انظر 

https://www.wipo.int/das/en/. 
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الطلبات وتقدمي الواثئق، فس يكون من املفيد للمس تخدمني توضيح مدى رساين التدابري التخفيفية عىل لك وس يةل من 

تنرش املاكتب معلومات عن وسائل التصال اليت تظل قيد العمل  وابملثل، ميكن أأيضًا أأن. وسائل التصال املسموح هبا

ن وجدت.  خالل فرتة الطوارئ، اإ

ىل الُبعد ادلويل وتأأثريات التدابري التخفيفية املتعلقة حبق  .29 نشاء هجة تنس يق دولية نظرًا اإ ضافًة اإىل ذكل، ميكن اإ واإ

عة اإىل هجة التنس يق ادلولية املعلومات املتعلقة مبا وفور ظهور حاةل طوارئ، ميكن أأن ترسل ادلول الأعضاء برس . الأولوية

اعمتدته من التدابري الوطنية ذات الصةل، فتقوم هجة التنس يق ادلولية بنرش املعلومات وتعمميها عىل مجيع ادلول الأعضاء 

ات الصةل يف هذا ومبقدور املكتب ادلويل أأن يقوم بدور هجة التنس يق ادلولية املذكورة، اإىل جانب الأنشطة ذ. وامجلهور

 11الصدد.

 املهل الزمنية دلفع الرسوم

ىل فقدان احلق، يف حني أأن العديد من الأطراف )مثل  .30 كثريًا ما يؤدي عدم دفع الرسوم يف غضون املهةل الزمنية اإ

جراءات املاكتب( قد تواجه صعوابت يف دفع ش ىت الرسو  م مودعي الطلبات أأو أأحصاهبا أأو الأطراف الأخرى املشاركة يف اإ

ىل أأن املادة . يف حيهنا يف أأثناء حالت الطوارئ وعىل الرمغ من أأنه أأمر خارج عن نطاق هذه الوثيقة، جتدر الإشارة اإ

عادة العمل ابلرباءات اليت تكون قد سقطت بسبب 2)اثنيًا()5 ( من اتفاقية ابريس تؤكد حق دول الاحتاد يف النص عىل اإ

 الضوء عىل أأمهية هذا احلمك يف حالت الطوارئ. فميكن أأيضًا تسليط. عدم دفع رسوم الصيانة

امي يتعلق حبق الأولوية يف الإرشادات املقرتحة من مجعية احتاد ابريس بشأأن تطبيق اتفاقية ابريس ف

 الطوارئ حالت

رشادات توحض  .31 ىل بدلان الاحتاد من اإ نظرًا لأمهية املوضوع املطروح للمناقشة، فاإن ما تقدمه مجعية احتاد ابريس اإ

املامرسات اليت ميكن أأن تضعها البدلان يف الاعتبار عند تنفيذ أأحاكم اتفاقية ابريس فامي يتعلق حبق الأولوية يف حالت 

ق يف التصدي للتحدايت العاملية النامجة عن مرض كوفيد ىل اتباع هنج ُمنسَّ  .19-الطوارئ، قد يُفيض اإ

 د عىل ما يأأيت:وفامي خيص طبيعة تكل الإرشادات ونطاقها، ينبغي التشدي .32

مة من مجعية احتاد ابريس ليست سوى رشحٍ للمامرسات اليت حتثُّ امجلعيُة ادلوَل الأعضاء  - الإرشادات املُقدَّ

وهذه الإرشادات ل تضع أأحاكمًا ُملزِمًة لدلول الأعضاء، ول تفرض عىل ادلول الأعضاء أأي الزتام . عىل مراعاهتا

ل أأن توضيح بعض املسائل . بتنفيذها قد يكون أأمرًا مفيدًا، ليس ملاكتب امللكية الصناعية حفسب، بل أأيضًا ملودعي اإ

 الطلبات والأطراف الأخرى؛

ريس ويف تنفيذها وفقًا ول تُغرّيِ هذه الإرشادات من حق بدلان احتاد ابريس يف تفسري اتفاقية اب -

 الوطين؛ لقانوهنا

                                         
 مجيع ادلول املتعاقدة يف الويبو ومس تخديم أأنظمة التسجيل اليت يديرها لقد رشع املكتب ادلويل ابلفعل يف أأداء هذه الوظيفة يف حماوةل ملد يد العون اإىل 11

-https://www.wipo.int/covid19-policy) 19-والأطراف الأخرى، وذكل ابس تخدام الأداة اليت ُوِضعت حديثًا لتتبُّع الس ياسات املتعلقة بكوفيد

tracker/#/covid19-policy-tracker/ipo-operations.) 
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زاء الطلبات ة اليت تُتَّخذ يف يوتشمل الإرشادات التدابري التخفيف  - وضع بعينه، أأْي يف حالت الطوارئ، اإ

 الوطنية، اليت تقع مضن الاختصاص الوطين للك دوةل من ادلول الأعضاء؛

ىل أأبعد مما تنص عليه املادة 3ج)4ومع مراعاة املادة  - د فرتة الأولوية اإ ( 1ج)4( من اتفاقية ابريس، ينبغي أأل تُمدَّ

ا عن طريق اختاذ تدابري لأولوية أأثناء حالت الطوارئ وبسبهبمن التفاقية، وميكن تفادي فقدان حق ا

 مناس بة؛ ختفيفية

ف: فادلول الأعضاء ميكهنا أأن تتعامل مع لك حاةل عىل حدة بأأنسب طريقة  - ومصطلح "حاةل الطوارئ" غري ُمعرَّ

 دون وجود تعريف مشرتك، لأن العوامل احملمتةل املعنية ميكن أأن تكون متنوعة.

س بق، يُقرَتح أأن تنظر دول احتاد ابريس يف الإرشادات املقرتحة الآتية بشأأن تطبيق اتفاقية ابريس فامي  ومع مراعاة ما .33

رشادات ترسي عىل الطلبات الوطنية:  يتعلق حبق الأولوية يف حالت الطوارئ، ويه اإ

يفتح فيه املكتب  ( من اتفاقية ابريس يف حالت الطوارئ، ينبغي أأن تُفرسَّ عبارة "ل3ج)4عند تطبيق املادة  (أأ )

يداع الطلبات يف ادلوةل اليت تُطلَ  ب فهيا امحلاية" الواردة يف تكل املادة عىل أأهنا تشمل أأي فرتة مؤقتة ل يكون لقبول اإ

ده السلطة اخملتصة يف ذكل البدل، مع مراعاة املصاحل املرشوعة ملودع  املكتب خاللها مفتوحًا، عىل النحو اذلي حُتّدِ

 لأخرى.الطلب وللأطراف ا

يداع الطلبات يف ادلوةل اليت تُطلَ  (ب) ب فهيا امحلاية" الواردة يف املادة فامي يتعلق بعبارة "ل يفتح فيه املكتب لقبول اإ

يداع واحدة.3ج)4  (، ينبغي للك مكتب أأن يُوحّضِ كيفية تطبيق هذا احلمك يف حاةل قبول املكتب لأكرث من وس يةل اإ

ختاذ تدبري ختفيفي وفقًا لقانوهنا الوطين من أأجل احلد مّما تواهجه الأطراف ينبغي أأن تنظر دول احتاد ابريس يف ا (ج)

 املعنية يف أأثناء حالت الطوارئ من صعوابت يف:

يداع طلب لحق يُطالب بأأولوية طلب سابق يف غضون فرتة الأولوية؛ "1"  اإ

ليه املطالبة ابلأولوي "2" ة، يف غضون وتقدمي صورة )أأو صورة مصدقة( من الطلب السابق اذلي تستند اإ

 املهةل الزمنية املُطبَّقة.

 من الأمثةل غري احلرصية ل ليات هذا التدبري التخفيفي ما ييل:

لهيا يف البند " -  "؛2متديد املهةل الزمنية املُشار اإ

لهيا يف البند " - " أأو فرتة الأولوية خالل فرتة معينة من فرتات 2تعليق املهةل الزمنية املُشار اإ

 الطوارئ؛

دة بعد انهتاء حاةل الطوارئ جيعهل كأنه قد الزتم ابملهةل الزتام  - ُموِدع الطلب مبهةل زمنية ُمحدَّ

لهيا يف البند "  " أأو فرتة الأولوية؛2الزمنية الأصلية املُشار اإ

 رّد حق الأولوية اذلي فُِقد يف أأثناء حاةل الطوارئ وبسبهبا، -
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دة يف املوذكل  ( من اتفاقية ابريس من خالل تفسري التفاقية، ما مل 1ج)4ادة برشط عدم متديد فرتة الأولوية املُحدَّ

 (.3ج)4ينص عىل خالف ذكل يف املادة 

يالء الاعتبار الواجب حلالت الطوارئ اليت 2فامي خيص التدبري التخفيفي املتعلق ابلفقرة )ج(" (د) "، ينبغي اإ

م يشهدها البدل اذلي ُأوِدع فيه الطلب السابق، والبدل اذلي يُقمي فيه م ودع الطلب، وبدل املكتب اذلي جيب أأن تُقدَّ

ليه صورة من الطلب السابق.  اإ

لهيا يف الفقرة )ج( أأن تراعي املصاحل املرشوعة ملودع الطلب وكذكل املصاحل  (ه) ينبغي للتدابري التخفيفية املُشار اإ

فًة بدون داعٍ  الإعفاء بشلك اس تثنايئ من دفع وميكن . املرشوعة للأطراف الأخرى، وينبغي أأل تكون ُمعقَّدًة أأو ُملكِّ

املعمول به يف لك دوةل  الرسوم املفروضة لالس تفادة من تكل التدابري يف س ياق حالت الطوارئ، وذكل وفقًا للقانون

 الأعضاء. من ادلول

ت، نظرًا للتفامه املُتَّفق عليه بشأأن تقدمي واثئق الأولوية مبوجب اتفاقية ابريس ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءا (و)

، بغرض 2004اذلي اعمتدته مجعيتا احتاد ابريس واحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، عىل التوايل، يف عام 

الامتثال للمهةل الزمنية اخلاصة بتقدمي صورة مصدقة من الطلب السابق، ينبغي أأن تبذل ماكتب امللكية الفكرية 

لقت الطلب السابق، اليت تقع يف بدلان تشهد حالت قصارى هجدها لقبول التصديق الصادر عن الإدارات اليت ت

 طوارئ.

بالغ امجلهور عىل  (ز) لزايدة الشفافية، ومع مراعاة املصاحل املرشوعة ملودعي الطلبات وللأطراف الأخرى، ينبغي اإ

ذه املعلومات وحُيبَّذ أأن ترسل ادلول الأعضاء يف الاحتاد ه. الفور مبعلومات عن التدابري التخفيفية اليت تطبقها املاكتب

ىل املكتب ادلويل، اذلي س ينرشها عىل موقع الويبو الإلكرتوين.  اإ

ن مجعية احتاد ابريس مدعوة   .34 ىل احلّث  اإ اإ

هذه الوثيقة  يف 33يف الفقرة  ما ورد عىل تطبيق

رشادات بشأأن تطبيق اتفاقية ابريس فامي من  اإ

يتعلق حبق الأولوية يف حالت الطوارئ، واإىل 

 املذكورة.اعامتد الإرشادات 

 ]هناية الوثيقة[


	الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية (اتحاد باريس)
	الجمعية
	معلومات أساسية
	الأولوية بموجب اتفاقية باريس
	فترة الأولوية
	فترة الأولوية في حالة عدم فتح المكتب
	التأخر في تقديم صورة من الطلب السابق

	التدابير التخفيفية
	اتفاقية باريس والتخفيف في أثناء الطوارئ
	خيارات التطبيق على الصعيد الوطني

	التنسيق الدولي
	الافتقار إلى نهج مُتَّفَق عليه
	استخدام التكنولوجيات الرقمية
	آلية للشفافية في التدابير التخفيفية المُتخذة على الصعيد الوطني أو الإقليمي
	المهل الزمنية لدفع الرسوم

	الإرشادات المقترحة من جمعية اتحاد باريس بشأن تطبيق اتفاقية باريس فيما يتعلق بحق الأولوية في حالات الطوارئ


