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 من جدول الأعامل املوّحد 15لبند ا

 مجعية احتاد ابريس

ىل الوثيقة  .5  .P/A/56/1استندت املناقشات اإ

ىل أأن مس تخديم نظام امللكية الصناعية، واهجوا بسبب  أأشارت الأمانة، P/A/56/1الوثيقة  عرض ودلى .6 اإ

، صعوابت يف الامتثال للمهل الزمنية أأو فرتة الأولوية، يف حني هجدت ماكتب 19-الاضطراب اذلي س ببته جاحئة كوفيد

ية حول سالمة سري معل نظم امللكية الفكرية يف ظل امللكية الفكرية ملواصةل العمليات اليومية. ويثري ذكل شكواكً قانون 

الظروف احلرجة اليت تلقي باكهلها عىل الابتاكر، وهو ما يؤثر عىل املس تخدمني، والأطراف الثالثة وماكتب امللكية الفكرية 

لتفاقية ابريس قد يربر اختاذ هنج متفٍق عليه دوليًا ملعاجلة املسائل بصورة  العامليعىل السواء. وأأضافت الأمانة أأن الطابع 

من اتفاقية  13جامعية، ولس امي يف حالت الطوارئ ذات الأثر العاملي. وذكّرت الأمانة بأأن مجعية احتاد ابريس، وفقًا للامدة 

يق التفاقية. واس تعرضت الأمانة بنية الوثيقة ابريس، يه املنتدى اذلي ينبغي أأن تُناقش فيه املواضيع املتعلقة بتطب 

P/A/56/1 ىل التدابري التخفيفية ن الوثيقة تعرض الأحاكم ذات الصةل الواردة يف اتفاقية ابريس؛ مث تتطرق اإ : فقالت اإ

ليت ميكن اخلاصة احملمتةل اليت تقلل من خماطر فقدان حق الأولوية يف حالت الطوارئ؛ وتيل ذكل مناقشة للعنارص العملية ا

الإرشادات من مجعية احتاد ابريس  مرشوع 33مراعاهتا عند تصممي هذه التدابري التخفيفية؛ ويف اخلتام تقدم الوثيقة يف الفقرة 

ىل بدلان الاحتاد تناول مسائل مرشوع الإرشادات ي . ولحظت الأمانة أأن بشأأن هذا املوضوع، ليك تنظر فيه امجلعية وتعمتده اإ

ّس حبق البدلان كنه ل ميلوطين حلق الأولوية يف حاةل حمددة وحمصورة، أأل ويه حالت الطوارئ، ل متعلقة ابلتطبيق ا

ن الإرشادات ل تنشئ أأحاكمًا  الأعضاء يف احتاد ابريس يف تأأويل التفاقية وتطبيقها مبا يامتىش مع قوانيهنا الوطنية. وقالت اإ

بتطبيقها. وأأضافت أأن اتباع الإرشادات، مع ذكل، س يكون برأأهيا  عهّدت ُملزمة لدلول الأعضاء ول تفرض عىل هذه ادلول أأي 

مبثابة اس تجابة ملموسة من أأعضاء احتاد ابريس للتحدايت اليت تطرهحا حالت الطوارئ الراهنة واملس تقبلية ذات الطابع 

ء. ومن شأأن ذكل أأن حيّسن الشفافية العاملي، منّوهًة ابلهنج املتفق عليه دوليًا واجلهود امجلاعية اليت تبذلها ادلول الأعضا

 وييرس تبادل املعلومات وفضىل املامرسات بني الأعضاء يف احتاد ابريس ومس تخديم نظم امللكية الفكرية والأطراف الثالثة. 

ورّحب وفد اململكة العربية السعودية ابلإرشادات اليت تقرتهحا مجعية احتاد ابريس بشأأن تطبيق اتفاقية ابريس فامي  .7

يف حالت الطوارئ. وأأبلغ الوفد امجلعية أأن املنتدى العاملي لتحدايت امللكية الفكرية س ُيعقد عىل هامش  الأولويةلق حبق يتع

ن مكتب اململكة اعمتد عددًا من التدابري دلمع مودعي  اس تضافة اململكة للس نة الرئاس ية جملموعة العرشين. وقال الوفد اإ

 ذكل فامي يتعلق بفرتة الأولوية. الطلبات يف حالت الطوارئ، مبا يف 

عدادها الوثيقة  .8 ن P/A/56/1وحتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء، فشكر الأمانة عىل اإ . وقال الوفد اإ

دارة أأعاملها مبا يراعي الظروف القاس ية اليت  الإرشادات الواحضة واملوهجة يف الوقت املالمئ تدمع ماكتب امللكية الفكرية يف اإ

. وشكر الوفد الأمانة لتذكريها بأأن الإرشادات ليست ملزمة، وبأأن القرار الأخري يرجع لدلول 19-ها جاحئة كوفيدتفرض 

ن الوثيقة  رشادات حفسب، ل الأعضاء. وقال الوفد اإ من شأأن النصاحئ املقدمة أأن تساعد ماكتب امللكية الفكرية  بلتقدم اإ

دارهتا حلق الأولوية مبوجب اتفاقية ابريس. وأأضاف الوفد أأن قبول عىل معاجلة التحدايت اليت يواهجها مودعو الطل  بات عند اإ

النسخ املصدقة رمقيًا يتيح ملاكتب امللكية الفكرية الاس تفادة القصوى من التكنولوجيا لتأأمني اس مترارية اخلدمات خالل هذه 

غري أأوقات الأزمات. أأوقات أأخرى يل يف الفعال والفعالأوقات العصيبة. ولحظ الوفد أأن هذه التدابري س تعزز التواصل 
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جرائية تالمئ  وعرّب  الوفد عن رسوره لأن الوثيقة ركزت عىل اجلوانب الإجرائية ملنح الرباءات، وانهتجت تصممي جوانب اإ

جراءات طوارئ أأوسع نطاقًا أأو أأقل  ىل اإ الظروف الراهنة كوس يةل فضىل لالس تجابة حلاجات مودعي الطلبات، ومل تلجأأ اإ

 . تفصيالً 

ن مجهورية كوراًي، نظرًا لحامتل نشوء P/A/56/1وشكر وفد مجهورية كوراي الأمانة لإعدادها الوثيقة  .9 . وقال الوفد اإ

يف املس تقبل، تس تطيع أأن تبدي مرونة يف تعاملها مع الإرشادات اليت تقرتهحا  19-حالت طوارئ عىل سبيل جاحئة كوفيد

 أأن مجهورية مجعية احتاد ابريس بشأأن تطبيق اتفاقية ابريس فامي يتعلق حبق الأولوية يف حالت الطوارئ. لكن الوفد وّض 

كوراي تواجه بعض الصعوابت يف تعديل قانوهنا املتعلق ابلرباءات يف غضون فرتة زمنية قصرية. وذلكل، طلب الوفد من 

ذا اكن املس تخدمون قد قدموا طلبات لمتديد فرتة  الأمانة أأن جتري اس تطالعًا بني ادلول الأعضاء يف الاحتاد ملعرفة ما اإ

ن هذا الاس تطالع سيساعد ادلول الأعضاء كثريًا عىل التفكري يف تعديل قوانيهنا 19-الأولوية خالل أأزمة كوفيد . وقال الوفد اإ

 الوطنية للملكية الفكرية فامي يتعلق هبذه املسأأةل. 

وعرّب وفد الصني عن تقديره للجهود اليت تبذلها الأمانة وادلول الأعضاء فامي يتعلق بتطبيق نظام حق الأولوية وحتسينه  .10

الت الطوارئ. ولحظ الوفد أأن الإرشادات ل متّس حبق البدلان الأعضاء يف احتاد ابريس بتأأويل اتفاقية ابريس خالل ح

ىل أأن الإرشادات توّض ببساطة املامرسات اليت تشجع امجلعية  وتطبيقها مبا يامتىش مع قوانيهنا الوطنية. ولفت الوفد الانتباه اإ

رض أأي تعهّد عىل ادلول الأعضاء بتطبيقها، وعرّب الوفد عن تأأييده لهذا الهنج. وقال الوفد ادلول الأعضاء عىل مراعاهتا، ول تف

ذا فقد مودع الطلب هذا احلق بسبب عدم متكنه من  نه طبقًا لقانون الرباءات الصيين، ل ميكن رّد حق الأولوية اإ الالزتام اإ

ذا اكن تأأخري  فرتة الأولوية. ولكن ميكن رّد حق الأولوية يف حال قُّدمت يفب وقت متأأخر نسخة عن الطلب املقدم مس بقًا. واإ

التقدمي انجتًا عن قوة قاهرة، ميكن الإعفاء من رسوم الرّد. ولحظ الوفد أأن الإرشادات تشلك مرجعًا جيدًا لدلول اليت تسعى 

ذا وافقت امجلعية عىل الإرشادات، أ خذة يف الاعتبار التأأثريات اليت ، 19-تس ببت هبا جاحئة كوفيد اإىل حتسني قوانيهنا. واإ

جراء تعديالت عىل قانون الرباءات اخلاص هبا، وس تفكر يف حبث التدابري التخفيفية املتعلقة بفرتة الأولوية  س تدرس الصني اإ

ىل الويبو املعلومات ذات الصةل يف الوقت املالمئ، حىت تنرشها املنظمة  نه س يقّدم اإ يف حالت الطوارئ. وختامًا، قال الوفد اإ

 عىل موقعها الش بيك، وتصل املعلومات اإىل مودعي الطلبات وامجلهور، ويتعزز مس توى اليقني القانوين. 

عدادها وأأورواب الرشقية، فشكر الأمانة عىل  وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز .11 اإ

رشادات فامي يتعلق حبق الأولوية يف حالت الطوارئ. ونّوه ا لوفد بأأمهية موافقة مجعية احتاد ابريس عىل هنج موحد فامي يتعلق اإ

هبذه املسأأةل من أأجل تقليل الشكوك بشأأن حق الأولوية وتقليص خماطر فقدان احلقوق. وعرّب الوفد عن تقديره لدلور اذلي 

ماكنية تطبي ق التدابري التخفيفية. وأأشار تضطلع به الويبو يف تنس يق املنشورات وتعممي املعلومات والتوضيحات املتعلقة ابإ

ىل أأنه س يكون عىل قدر من الأمهية ملودعي الطلبات أأن تُدرج املعلومات عىل موقع ش بيك للويبو، ُمخصص لرصد  الوفد اإ

اتحة املعلومات الرمسية املتعلقة ابلتدابري التخفيفية اليت  التغريات ذات الصةل يف معل ماكتب امللكية الفكرية. ومن شأأن اإ

 املاكتب أأن يعزز شفافية نظام تقدمي اخلدمات اخلاصة ابمللكية الفكرية. تعمتدها

مانة العامة لإعدادها  .12 وأأيّد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء، وعرّب عن تقديره للأ

رشادات معينة بشأأن تطبيق الأحاكم امل  تعلقة ابلأولوية مبوجب اتفاقية ابريس، من أأجل الوثيقة. وأأشاد الوفد بتقدمي الويبو اإ

الأولوية حبد ذاهتا. وذكّر  فرتةتشجيع ادلول الأعضاء عىل التفكري يف اس تجاابت مرنة تتوافق مع قوانيهنا الوطنية بدون تغيري 

اثئق الأولوية الوفد بأأن مكتب الياابن للرباءات اس تجاب مبرونة لطلب رّد حقوق الأولوية من أأجل متديد همةل تقدمي و
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ىل أأن مكتب الياابن للرباءات س يواصل بذل اجلهود  املصدقة، ونرش التدابري املتخذة عىل موقعه الش بيك. وأأشار الوفد اإ

 ملصلحة املس تخدمني.

مانة العامة لإعدادها الوثيقة املهمة بشأأن تطبيق اتفاقية ابريس فامي يتعلق حبق الأولوي .13 ة وعرّب وفد كولومبيا عن تقديره للأ

رشادات معلية ومناس بة من حيث توقيهتا لبدلان الاحتاد. وأأشاد الوفد ابلإرشادات الواردة و  ،الطوارئحالت يف  اليت تضّم اإ

ىل بناء هنج منّسق وشفاف وموّحد يساعد  يف الوثيقة وأأقرها. وعرّب الوفد عن اقتناعه بأأن هذه الإرشادات س تؤدي اإ

مة ودمعها، نظرًا لأن هذه الإرشادات ل تؤثر عىل احلقوق مس تخديم نظم امللكية الصناعية. وأأيّد الوفد الإرشادات املقدّ 

 القانونية اليت تمتتع هبا ادلول الأعضاء. 

ث وفد الاحتاد الرويس بصفته الوطنية فأأيّد ما جاء يف البيان اذلي أأدىل به ابمس بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وحتد .14

بني هُنج املاكتب فامي يتعلق حبق الأولوية يف حالت الطوارئ. وعرّب  وأأورواب الرشقية. ودمع الوفد اعامتد الإرشادات واملواءمة

الوفد عن اس تعداده تقدمي املعلومات الالزمة بشأأن التطبيق الوطين للأحاكم املتعلقة حبق الأولوية. وذكّر الوفد بأأن الاحتاد 

بعض املهل، مبا يف ذكل ُمهل دفع رسوم  الرويس، بغية توفري الراحة للمس تخدمني، اعمتد القرار احلكويم املتعلق بمتديد

ىل  30الرباءات وغريها من الرسوم. ومبوجب هذا القرار، ميكن متديد املُهل املنرصمة يف الفرتة من  ذا ما  30مارس اإ نومفرب اإ

بطلب . وينص القرار عىل متديد ُمهل تقدمي طلبات الأولوية املتعلقة 2020ديسمرب  31المتس ذكل مودع الطلب قبل اترخي 

ليه طلب الأولوية، يف حال واجه مودع الطلب  موَدع مس بقًا، وُمهل تقدمي نُسخة مصّدقة عن طلب مودع مس بقًا يستند اإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )معاهدة الرباءات(، نفّذت  يداعه الأول من املكتب. ويف اإ صعوابت يف تلقي نسخة اإ

، القواعد املتعلقة برّد حق الأولوية. تسمل الطلباتمكتب بعة لالحتاد الرويس، ابعتبارها ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية التا

نه سريّحب بعمل الويبو  نه يؤيد املناقشات ادلولية فامي يتعلق مبسأأةل حق الأولوية يف حالت الطوارئ، واإ وخمت الوفد قائاًل اإ

 التدابري التخفيفية. بشأأن تطبيق مكنسق للمنشورات ولتعممي املعلومات والتوضيحات

يران )مجهورية  .15 ن حق الأولوية  -وشكر وفد اإ الإسالمية( الأمانة عىل مبادرهتا ونّوه بتقدمي الأمانة الوثيقة. وقال الوفد اإ

ىل أأمهية فرتات  4املس متّد من املادة  من اتفاقية ابريس أ لية أأساس ية لإيداع طلبات امللكية الصناعية يف اخلارج. وأأشار اإ

جياد توازن بني مصاحل مودع الطلب ومصاحل الأطراف الثالثة. وأأضاف الوفد أأنه نظرًا لالضطراب  الأولوية ىل اإ واحلاجة اإ

، يواجه مس تخدمو نُظم امللكية الفكرية وماكتب امللكية الفكرية عددًا من التحدايت، لس امي من 19-اذلي س ببته جاحئة كوفيد

ة. ذلا رأأى الوفد أأنه يتعني عىل البدلان الأعضاء يف احتاد ابريس أأن تتخذ التدابري حيث تطبيق التدابري املتعلقة حبقوق الأولوي

الالزمة لتخفيف أ اثر اجلاحئة عىل أأحصاب احلقوق وماكتب امللكية الفكرية. وذكّر الوفد بأأن تأأويل أأحاكم املعاهدات اليت 

يف املعاهدات ذات الصةل، وأأيّد املوقف اذلي ينظر  تربهما الويبو، من حيث املبدأأ، هو كفاءة عامة تمتتع هبا لك دوةل عضو

ىل الإرشادات الواردة يف الوثيقة   أأي تعهد لدلول الأعضاء بتطبيقها.عىل أأهنا غري ُملزمة وعىل أأهنا ل تنشئ  P/A/56/1اإ

ونّوه الوفد بفرصة وأأيّد وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء.  .16

مجلعية احتاد ابريس بشأأن تطبيق الأحاكم املتعلقة حبق الأولوية يف اتفاقية ابريس يف  ليق عىل مرشوع الإرشادات املقرتحالتع 

ىل أأن الإرشادات املقرتحة تقّدم لأعضاء احتاد ابريس نصاحئ قيّمة ملعرفة التدابري اليت ميكن  حالت الطوارئ. وأأشار الوفد اإ

ا للتقليل من حالت فقدان حقوق الأولوية الناجتة عن حالت الطوارئ. وأأيّد الوفد اس تخدام التكنولوجيات الرمقية اختاذه

قامة تواصل فعيل وفعال يف حالت الطوارئ ويف  ىل أأن ذاك سيسمح ابإ لتصديق واثئق الأولوية خالل فرتة اجلاحئة، مشريًا اإ

 الظروف العادية كذكل. 
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مانة العامة لإعدادها الوثيقة. ورّحب الوفد ابلإرشادات اليت تقرتهحا مجعية احتاد وعرّب وفد اجلزائر  .17 عن تقديره للأ

ىل البند  20 من الفقرة" 1" ابريس بشأأن تطبيق اتفاقية ابريس فامي يتعلق حبق الأولوية يف حالت الطوارئ. وابلإشارة اإ

اع طلب رّد للحقوق يه همةل مذكورة عادة، أأحاط الوفد علامً بأأن اذلي ينص عىل أأن املهةل القصوى لإيدو برّد احلقوق  املتعلق

نه س يكون من املفيد عىل الرمغ من ذكل أأن حُتدد، يف حاش ية، الفرتة القصوى اليت ل ينبغي  الإرشادات غري ُملزمة، وقال اإ

طّبقة يف قوانني لك دوةل عضو يف حاةل ختطهيا. وميكن أأن تكون الفرتة املُحددة عىل سبيل املثال يه نفسها الفرتة املُحددة أأو امل 

 ابلرفض، أأل ويه فرتة شهرين أأو شهر واحد. وختامًا دمع الوفد الإرشادات املقرتحة.  الإخطار

وشكرت الأمانة الوفود عىل بياانهتا، مبا يف ذكل البياانت اليت أأشادت بفائدة الوثيقة. وتعليقًا عىل البيان اذلي أأدىل به  .18

جراء اس تطالع بشأأن تدابري التطبيق الوطنية فامي يتعلق مبسائل الأولوية، ذكّرت الأمانة  وفد مجهورية كوراي واقرتح فيه اإ

لهيا الوثيقة واليت ميكن أأن تفسح اجملال أأمام مبادرة من هذا القبيل من أأجل تبادل تدابري التطبيق  بأأمهية الشفافية اليت تشري اإ

لزامية الإرشادات وعىل حرية لك دوةل عضو يف حتديد الوطنية اليت تتبعها ادلول الأعضاء. وشّدد ت الأمانة عىل عدم اإ

نه نظراً لختالف املامرسات عىل  اخليارات الفضىل للتطبيق. أأما ابلنس بة لبيان وفد اجلزائر بشأأن رّد احلقوق، قالت الأمانة اإ

ىل التفكري يف هذا الصعيد الوطين يف أأحناء العامل بشأأن رّد احلقوق، تلفت الإرشادات نظر ماكتب  ىل احلاجة اإ امللكية الفكرية اإ

 اخليار، حمتفظًة ابملرونة واحلرية اليت يمتتع هبا لك مكتب لتطبيق هذا اخليار مبا يالمئ القوانني الوطنية.

رشادات بشأأن  P/A/56/1الوثيقة من  33ما ورد يف الفقرة  حثّت مجعية احتاد ابريس عىل تطبيق .19 من اإ

 .الإرشادات املذكورةواعمتدت فامي يتعلق حبق الأولوية يف حالت الطوارئ،  تطبيق اتفاقية ابريس

 ]هناية الوثيقة[


