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ثاين لاملرفق ا  

نص املعدل ّرشوع ا ّ ل  م

 األحاكم اإلطارية
نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية  )1(لخلدمات ا

 [...]ِّوعدلت يف  2009  مارس31ُأعدت يف 

نفاذ الرمقي لخدمات ا
 

تبَّأعد  .1 ية معاهدة قانون الرباءاتملكا ية احتاد ابريس و مجع ادلويل األحاكم اإلطارية معال بقرار  مجع ية احتاد ً مجع و
نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية معاهدة ا شأن خدمات ا يات الفريق العامل  شأن الرباءات وناء عىل تو لتعاون  ب ص ب ب ًل

 .)2(")الفريق العامل("

نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية  .2 بادئ ") اخلدمات("لومتارس خدمات ا ناد إىل ا هذه األحاكم وابال ملها وفقا  ت ل سمعل ً
نظام اليت أوىص هب ية ا لالعامة و  .)3(ا الفريق العاملبن

ساح اجملال أمام املودعني و .3 بل توفري الرباءات اكتب املفوالغاية من هذه اخلدمات إ ساطة وأمان  سـتاروا بلك  ب ليخ
تفاهامت ناد إىل الاتفاقات وا بق وابال لواثئق األولوية مع مراعاة القانون ا ستملط َّ
شأن)4( تصةل هبذا ا ل ادلوية ا مل  .ل

يذ  .4 بقاءات الرباكتب املتنفويكون  سأةل ختضع للقانون ا َّهذه األحاكم  ملط م  .)5(ل

بارا من اترخي  .5 بح هذه األحاكم انفذة ا ًو ت بو اإللكرتوين عتص تب ادلويل عىل موقع الو بل ا يرشها من  ملكن بوابة (ق
نفاذ الرمقي تارخي، )لخدمة ا شاهئا إال إذا ل؛ وحىت ذكل ا ية بدأت تواصل نإ م وفقا لألحاكلعملاخلدمات إجراءاهتا ا

بارا من اترخي حيدده 2009 مارس 31َّاإلطارية كام أعدت يف  نفاذ إلهيا ا يث إيداع واثئق األولوية وا ًمن  ت عل ح
شاري شاور مع الفريق الا تب ادلويل بعد ا تا ست ل  .)6(ملك

بارات الواردة يف هذه األحاكم اسرتشادا ابلفقرة .6 هم املفردات وا ًوال بد من  لع  .25 26 ف

ش ية ا بات الر ملا مق  اركةملكت

شاركة ألغراض هذه األحاكم  .7 بة  ية  بة الر مترب ا ت مق ت مكتع شاركة("ملك ية  مبة ر مق  :إذا") مكت

بح هذه األحاكم انفذة "1" ندما  تب ادلويل ابذلكر  تصها ا ع ملك  ؛)7(خص

ناء عىل طلب من أحد  "2" تب ادلويل ابذلكر،  ها ا ًو ب ملك شاور  الرباءاتاكتباملخص لت، يف وقت الحق وبعد ا
شاريمع الفريق   .ستالا

شار إلهيا يف الفقرة .8 بق املعايري ا ملو شاركة22 23 تنط ية ا بات الر مل عىل اكفة ا مق  .ملكت

شئ اإلخطار الصادر عن أحد  .9 تب 12مبوجب الفقرة الرباءات اكتب امليُنوال  ملك أية الزتامات ترتتب عىل هذا ا
شاركة ألغراض القاعدة ية ا بة الر بول اب ملهة ا مق ملكت لق نظ من 3)4( جل  مبوجب معاهدة قانون ام األسايسلا

 .)8(الرباءات

نماكتب اإليداع وإماكية توفر واثئق األولوية عن طريق اخلدمات
 

تبحيق .10 تب  ملك  ته الرباءات مكألي  سخ )"مكتب اإليداع"(بصفيعمل  تب ادلويل بأن  ُ أن خيطر ا ن ملك طلبات لاُ
شاركةالرباءات  ية  بة ر ها يف  ماليت يود مق مكت ُ يف صدد أن )9(ع ها واثئق ت تاحة عن طريق اخلدمات بو صفبح  م ص

يا مع هذه األحاكم ًأولوية  يط هذ. متشـ تصةل هبذا املوضوع احيو ية ا تب ادلويل علام ابإلجراءات ا مل اإلخطار ا لعمل ً ملك
شار إلهيا يف الفقرة ية ا بات ا ملواب ن لتقتطل تاحة22 23 مل يارات ا يار من بني ا مل، مبا يف ذكل حتديد أي  خل جيوز  و.خ

تلف ألي ية وهل اإلخطار  تب الر بات يف ا نة من ا تب أن حيدد أنه لن يودع سوى أنواع  مبخ  مق لطل ملكي ّمك مع ّ
بات تلف أنواع ا ية اخلاصة  رشوط ا ية وا لطلاإلجراءات ا مبخ ن ل  .لتقلعمل
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تب ادلويل أية ويقة من واثئق األولوية أو إىل  .11 ثوحيق للمودع أن يرفع إىل ا تلقيالرباءات كتب ملاملك  لاجلاهز 
شاركة  ية  بة ر تودع يف  يد بأهنا  مواثئق األولوية يف هذا اخلصوص، وترفق هذه الويقة بطلب  مق ت سـ مكث يف

تاحة عن طريق اخلدمات بح  مو  .سـتص

نفاذ  لماكتب ا

تبحيق .12 تبملك  ته الرباءات  مك ألي  نفاذ"(بصفيعمل  لتب ا يقا ألغراض )"مك تب ادلويل بأنه،  ً أن خيطر ا حتق ملك ُ
بق َّالقانون ا نا ابلفقرات من  )10(ملط ًور تاحة هل عن طريق اخلدمات كام لو 15 إىل 13ه يعاجل ويقة األولوية ا مل،  ث سـ

يه من املودع يط هذ. لأهنا قد وردت إ تصةل هبذا احيو ية ا تب ادلويل علام ابإلجراءات ا مل اإلخطار ا لعمل ً ملك
شار إلهيا يف الفقرة ية ا بات ا ملاملوضوع واب ن لتقتطل يارات ، مبا يف ذكل حت22 23 مل يار من بني ا خلديد أي  خ

تاحة بة إىل  .)11(ملا نفاذ فقط اب تب ا ته  يعمل  تب أن حيدد يف إخطاره أنه  سـوجيوز ألي  ل لنسـ مك بصف أنواع ّمك
تاحة  بات أية ويقة أولوية  تخدام تكل األنواع من ا بل ألغراض ا يه أن  بات، ولكن  منة من ا ثيق لطل سـ عل لطل معّي

نوع اذلياخلدمة بواسطة  بة لوتكون من ا تكل األنواع ّعن حق ل جيوز عىل أساسه املطا من لابألولوية 
بات  .)12(لطلا

تب إيداع حمدد عن طريق  .13 تاحة  بحت  تب ادلويل بأن ويقة األولوية أ هادة الصادرة عن ا ملكوتكون ا م ملك صش ث ل
ية يوغرا يل ا تفا فاخلدمات مبا يف ذكل ا بل ص ناول املودع )13(لبيل ت واترخي إاتحة هذه الويقة، يف  تب عن مث ملكوا

نا ابلفقرتني . )14(طريق اخلدمات هادة، ر تب هذه ا بل ا ًو ه ش ملك بق، 15 و14ليق يقا ألغراض القانون ا َّ و ملط ً حتق
توي علهيا سائل اليت  بوية اب حتهادة  مل ت ث  .كش

 متثالفرصة لال

شار إلهيا يف الفقرة  )أ( .14 هادة ا ملإذا نصت ا ن13لش تب ا تاحة  بحت  ل عىل أن ويقة األولوية أ ص ملكث فاذ عن م
تارخي  بل هذا ا ها أو  تارخي احملدد  لطريق اخلدمات يف ا قل شود("ل تارخي ا نا وتطلب األمر أن تكون ") ملل

بل هذا  تب الحظ، سواء  بق، ولكن ا تارخي مبوجب القانون ا توفرة مضن هذا ا قويقة األولوية  ملك َّم ملط ل ث
نه، عدم ورود ويقة األولوي نه أو بعد  شود أو يف  تارخي ا ثا ي ي ن حل ح يه بإخطار مل ناء  تب  يه، يقوم ا علة إ ب ملكل

تاحة هل عن طريق اخلدمات يف همةل  بح الويقة  يه الفرصة لزتويده ابلويقة أو لضامن أن  ماملودع و ث تص ث يعط
بارا من اترخي اإلخطار هرين ا تجاوز ا ًحمددة ال  ت عت  .)15(لش

تاحة هل عن طريق ا )ب(  بحت  تب أو أ موإذا وردت ويقة األولوية إىل ا صملك هةل احملددة، ث ملخلدمات مضن ا
هادة يه يف ا نصوص  يحت يف الوقت ا تعاجل كام لو أهنا قد أ لشفإهنا  عل مل ت ُسـ ثوإذا مل ترد ويقة األولوية أو مل . ُ

نصوص علهيا يف القانون  يهنا العواقب ا بق  هةل احملددة،  تب مضن هذه ا تاحة  ملتكن  حنط مل للمك تم
بق َّا  .)15(ملط

بق بإخطار املودع يف حال مل تكون ويقة  عىل14توال رسي الفقرة  )أ( .15 نفاذ اذلي يلزمه قانونه ا تب ا ث  نط ملل مك
يه مبوجب ذكل القانون، وإاتحة  تاحة  تعني أن تكون الويقة  تارخي اذلي  تاحة هل يف ا فاألولوية  م ثم ي ّل
تاح هل ويقة األولوية بواسطة اخلدمة، يف غضون ثالفرصة لزتويده بويقة األولوية أو احلرص عىل  ت  همةل ال ث

بارا من اترخي اإلخطار نني ا هرين ا تتقل عن  عث تاحة .ش بح  م ويف حال مل تقدم ويقة األولوية أو مل  تص ث َّ
بق نصوص علهيا يف القانون ا تاجئ ا يذ ا هةل، وجب  نطللمكب يف غضون تكل ا مل ملن ل نف  .)15(تمل

بق الفقرة  )ب(  نفاذ أن  تب ا يطال جيوز  ل ية، وفقا ل14ملك تا ل يف احلاالت ا بقل  :ملنطلقانون ا

سوب إما من اترخي اإليداع أو اترخي األولوية، ّما من أجل حمدد "1" ثتقدمي ويقة األولوية إىل حم،  ل
تب أو إاتحهتا هل؛  ملكا

نح؛ "2" بل ا تاح هل  تب ويقة األولوية أو أن  تمل ا ملومن الالزم أن  ت ث قسـ ملك  ي
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نة امللفات متكن املودع "3" ية ملعا تب خدمة  ييح ا بك ملك شـت تب ويقة ي تمل ا ث من معرفة إن ا ملكسـ
يحت هل  .)15(تاألولوية أو إن أ

ناس تاحة لعامة ا لواثئق األولوية غري ا  مل

ناس مبوجب الفقرة .16 تاحة لعامة ا لإن ويقة األولوية غري ا مل توفرة عن طريق اخلدمات للماكتب فقط ال17ث غري  م 
متدة(" ي") معماكتب  نفاذ  شـوسمح هذه املاكتب للمودعني اب ل شار متت ية ا بات ا ية وا ملا مع اإلجراءات ا ن تطل لتقلعمل مل ً

 .23إلهيا يف الفقرة 

ناس تاحة لعامة ا بح  لواثئق األولوية اليت   متص

ناس عن طريق اخلدمات.17 تاحة لعامة ا لبح واثئق األولوية   :)16(متص

تب ادلويل من املودع؛ "1" تلقاه ا ملكناء عىل طلب هبذا اخلصوص  ي  ًب

يوناء عىل إخطار  "2" تب اإليداع أو ًب تحصل علهيا من  تب ادلويل أو عىل أساس معلومات  مكتلقاه ا يسـملك
بق ناس مبوجب القانون ا تاحة لعامة ا متد بأن الويقة  تب  َّمن  ملط ل مث  ؛)17(معمك

ياق طلب  "3" تب ادلويل يف  تفظ هبا ا ها ويقة أولوية  ناس بو تاحة لعامة ا بحت الويقة  سـوإذا أ حي ث ل ث ملكص صف م
شأن الرباءاتدويل مبوجب معاه تعاون  بدة ا  .)18(ل

ناس مبوجب الفقرة .18 تاحة لعامة ا لوتكون ويقة األولوية ا مل تاحة لعامة 17ث بح  تب نفاذ وجيوز أن  توفرة ألي  م  مك تصم
ناس من دون احلاجة إىل ترصحي من املودع  .لا

تاحة بواسطة اخلدمة بح  مواثئق األولوية اليت   تص

تاحة ثويقة األوتكون ، 17مع مراعاة الفقرة  .16 ية للخدمة من مللوية ا مقبة ر تاحة بواسطة اخلدمة فقط مكت ًشاركة  م م
شار إلهيا يف الفقرة ّللماكتب اليت ترخص  ية ا رشوط ا ية وا نفاذ وفقا لإلجراءات ا ملللمودع ا ن ل لعمل  .22لتقل

ناء عىل ط .17 شاركة  ية  بة ر تاحة للخدمة من  بوتكون ويقة األولوية اخلاصة بعالمة جتارية وا م مق ت مل لب املودع مكث
ًتاحة ألي  نفاذم لتب من ماكتب ا  .مك

 ترمجة نصوص واثئق األولوية

سامح برتمجة نصوص واثئق  .19.18 تدابري الالزمة  شاري، اختاذ ا شاور مع الفريق الا تب ادلويل، بعد ا للحيق  ل ت ست ل للمك
تاحة عن طريق اخلدمات بح  تودع و ماألولوية اليت  تص  .)16(ُسـ

 نرش املعلومات

تب ادلويل  .20.19 ملكرش ا بو اإللكرتوين املعلومات اخلاصة ابخلدمات مبا يف ذكل ما ييلين  :يعىل موقع الو

شاء هذه األحاكم وإدخال أية تعديالت علهيا يف وقت الحق "1" يةنإ تقا بات ا ل وأية تر ن  ؛تي

ية للخدمات؛ "2"  لعملواترخي بدء اإلجراءات ا

شاركة "3" ية ا بات الر ملوأسامء ا مق  ؛)17(ملكت

 ؛12 و10 مبوجب الفقرتني )18( الرباءاتاكتباملعلومات الواردة من واإلخطارات وامل "4"

شار إلهيا يف الفقرة "5" ية ا بات ا ية وا ملواإلجراءات ا ن تطل لتقلعمل  .22 23 مل

شاري  ستالفريق الا

شاري مما ييل .21.20 تتألف الفريق الا  :سي
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تب ادلويل اإلخطارات مبوجب الفقرالرباءات اكتب امل "1" تلقى مهنا ا ملكاليت   ؛12 و10تني ي

شاركة يف الفريق؛ "2" بهتا يف ا تب ادلويل بر ملوماكتب الرباءات األخرى اليت ختطر ا غ ملك ُ 

متة، بصفة مراقب، املدعوة إىل حضور اجامتعات الفريق العامل بعد أية ماكتب أخرى وو "23" نظامت ا ملها مل
شاري شاركة يف الفريق الا بهتا يف ا تب ادلويل عن ر بار ا تإ مل سغ ملك  .خ

بو ُوجي .22.21 تدى اإللكرتوين عىل موقع الو شلك أسايس عن طريق املراسةل وا ساته  شاري  يري الفريق الا ن ب جل ملت س
بيك  .لشـا

ية بات ا ية وا ناإلجراءات ا تطل لتقلعمل مل
 

ية  .23.22 بات  ية و شاري اختاذ ما يلزم من إجراءات  شاور مع الفريق الا تب ادلويل بعد ا نحيق  تطل معل ت تقت م س ل للمك
يات اخلد سري  معليدة  ل شاركةمف ية ا بات الر تعديالت علهيا، مبا يف ذكل معايري ا ملمات وإدخال ا مق ت  مبوجب )19(ملكل

نفاذ7الفقرة  ترصحي اب متكني املودعني من ا يةل  ل والوسائل ا ل ب شمل تكل .16 ألغراض الفقرة )20(لكف ت وجيوز أن 
تب ادلويل وماكتب اإليد نضم إلهيا ا ية  ية وضع اتفاقات خد ملكاإلجراءات ا يم  .اعلعمل

يريات  لتغإدخال ا

شاور مع اكفة أعضاء  .24.23 يات الفريق العامل أو بعد ا يا مع تو تب ادلويل أن يغري هذه األحاكم  تجيوز  ص لشـ ً مت ُ للمك
 .الفريق العامل

 اللغات

ساوية يف  .25.24 نصوص  ترب اكفة ا ية و ية والعرية والفر ية وا ية واإلنلكزيية والرو با تتعد هذه األحاكم ابإل ل تع سـ ب سـ ن سـ مُّ ن لصين ُ
ي  )21(.ةحلجا

تخدمة بارات ا سـمعاين اللكامت وا  مللع

 :يف هذه األحاكم .26.25

بارة  "1" بق"عتعين  َّالقانون ا ها " ملط ية اليت يعمل يف  رشيعات القانوية اإل ظلالقانون الوطين أو ا مي ن قلت  كتبملال
 ؛الرباءات

شخص املذكور هبذه الصفة يف جسالت " املودع"وتعين لكمة  "2" َيث أودالرباءات كتب ملالا ع الطلب ح
بق؛ متد مبوجب القانون ا ثل املودع ا يد أيضا معىن  َّو ملط ملعمم ً  يف

ية أو " الطلب"وتعين لكمة  "3" نا يل رمس أو منوذج  نفعة أو  نح منوذج  نج براءة أو  عطلب  ص سج مل لتمل م
يل عالمة جتارية ملنحهام تصديق(لتسج أو  ية وعالمات ا لمبا فهيا العالمات امجلا  ؛)22()ع

ية ابريس، سواء ) 3( د 4معمتدة ألغراض هذه األحاكم وأغراض املادة " معمتدة "وتعين لكمة "43" ًمن اتفا ق
يث أودع  تب  ُمن ا ح نفاذ عن طريق اخلدمات، مع هذا ملك تعلق اب تب ادلويل فامي  لالطلب أم من ا ي ملك

تعاون  ية احتاد معاهدة ا ية احتاد ابريس و يه القامئ بني  تفق  تفامه ا بمراعاة ا ل مجع مجع عل مل شأن الرباءات فامي ل
 ؛)23(يتعلق ابعامتد واثئق األولوية

بارة  "54" شاري"عوتعين  يه يف الفقرة" ستالفريق الا شار إ شاري ا لالفريق الا مل  ؛20 21 ست

بارة  "6" ية"عوتعين  بة الر مقا ية " ملكت لبة ر مق تجارية أو الرسوم والامنذج طلبات امكت للرباءات أو العالمات ا
ية أو  نا عا  نفعة؛ملمناذج الص

بارة  "75" تب ادلويل"عوتعين  بو ادلويل؛" ملكا يتب الو  مك
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بارة  "6" ية ابريس"عوتعين  ية؛" قاتفا نا ية ا ية ابريس محلاية ا عاتفا لص مللك  ق

بارة  "7" ية؛" احتاد ابريس"عوتعين  نا ية ا عاحتاد ابريس محلاية ا لص  مللك

بارة  "8" يه يف " طلب الرباءة"عوتعين  شار إ نوع ا لطلب من ا مل  ؛)24( من معاهدة قانون الرباءات3املادة ل

نح الرباءات "  الرباءاتكتبملا"لكمة عبارة وتعين  "89" تجارية متإدارة  سجل العالمات ا نفعة أو  لأو مناذج ا ت ّمل
ها  سج ية أو  نا نح الرسوم والامنذج ا لأو  ت ع لص بات الرباءات مت تجارية أو الرسوم طلأو تعاجل  لأو العالمات ا

نا عوالامنذج ا نفعة لص بو أو ملية أو مناذج ا ية ابريس أو عضوا يف الو ييف من دوةل تكون طرفا يف اتفا ًتلك ق ً ب
ية  ية دوية تكون دوةل واحدة عىل األقل من ادلول األعضاء فهيا طرفا يف اتفا نظمة حكو قيف من  م ًم ل بتلك

بو يابريس أو عضوا يف الو  ؛)24(ً

بارة  "9" ية ابريس"عوتعين  ية ابريس محل" قاتفا ية؛قاتفا نا ية ا عاية ا لص  مللك

بارة  "10" ية؛" احتاد ابريس"عوتعين  نا ية ا عاحتاد ابريس محلاية ا لص  مللك

بارة  "1110" شأن الرباءات"عوتعين  تعاون  بمعاهدة ا شأن الرباءات؛" ل تعاون  بمعاهدة ا  ل

بارة  "1211" شأن الرباءات"عوتعين  تعاون  باحتاد معاهدة ا شأن " ل تعاون  بالاحتاد ادلويل   الرباءات؛لل

بارة  "1312"  معاهدة قانون الرباءات؛" معاهدة قانون الرباءات"عوتعين 

بارة  "1413" متدة من " ثويقة األولوية"عوتعين  معسخة   ؛)25( الرباءةطلبالن

بو"وتعين  "1514" ية الفكرية" يالو ية  نظمة العا للملكا مل  .مل
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ية تو يحاملالحظات ا  ضل

 
                                                           

يح، وال شلك هذه  )1( تو تب ادلويل ألغراض ا تتلحق األحاكم اإلطارية هبذه املالحظات اليت أعدها ا ض ل ملك ُ
يد باملالحظات جزءا من األحاكم اإلطارية يف حد ذاهتا،  متدها مقرتنة ابألحاكم اإلطارية ً ع أن الفريق العامل ا

تب ادلويل تعديل ). WG/PD/DAS/WIPO/4/32]…[ث من الويقة [...]38 الفقرة انظر( للمكوحيق 
يريات اجلوهرية شأن ا شاري  شاور مع الفريق الا ية بعد ا تو تغاملالحظات ا ب ت ت يح لل سض  .ل

شاء اخلدمات )2( شأن إ يات  بة لقرار ا نواب ب مجلع يات الفريق العامل، انظر الفقرة لنسـ ناء عىل تو ص  ث من الويقة 220ًب
A/42/14متد يف  يف يات ا ملع تقرير ا توبر3مجلع يات الصادرة عن . 2006ترشين األول /ك أ تو بة  صأما اب لل لنسـ

متد يف WG/PD/DAS/WIPO/4/32]…[ثالفريق العامل، انظر الويقة   ل يويو[...]19ملع من تقريره ا
2007 2011. 

ثاين يف الويقة 35 و23وانظر الفقرتني  )3( ث واملرفقني األول وا [...] ؛ والفقرات WIPO/DAS/PD/WG/2/4ل
 .WG/PD/DAS/WIPO/3/]…[ثمن الويقة [...] واملرفقات 

تفاهامت ادلوية ذات الصةل ابملوضوع ما ييل حتديدا )4( ًوشمل الاتفاقات وا ل ل   :ت

يه املؤمتر ادلويل "1" يان اذلي وافق  علا متدة يف لب بين معاهدة قانون الرباءات ا ملع  ، 2000حزيران /ن يويه1لت
نظام  ية لواثئق األولوية وأشار إىل أن هذا ا بة الر بو اإلرساع يف تكوين نظام ا لواذلي طلب إىل الو مق ت ملكي

نفاذ إىل واثئق األولوية  بون يف ا ليعود ابلفائدة عىل أحصاب الرباءات وغريمه ممن ير غ يان (سـ لبانظر ا
يه رمق  تفق  علا بو رمق PT/DC/47ث الوارد يف الويقة 3مل شور الو ي ويف   ؛)258من

ية مبطالب األولوية  "2" شأن الرباءات ا تعاون  ية ابريس ومعاهدة قانون الرباءات ومعاهدة ا نوأحاكم اتفا ب ملعل ق
ية ابريس واملادة  4املادة : انظر عىل وجه اخلصوص(وواثئق األولوية   من 4دة  والقاع6قد من اتفا

شأن الرباءات17 والقاعدة 8معاهدة قانون الرباءات واملادة  تعاون  ب من معاهدة ا  ؛)ل

يه لك من و "3" يان اذلي وافقت  مجا عل شأن الرباءات يعلب تعاون  ية احتاد معاهدة ا بة احتاد ابريس و ل مجع
متدته يف  توبر5عوا تصديق عىل واثئق األولوي2004ترشين األول /ك أ تعلق اب ل، فامي  تاحة واخملزنة ي ملة ا

تدى اإللكرتوين  شورة يف ا نوا ملن شري إىل الفقرة A/40/7ث من الويقة 173انظر الفقرة (مل  من 9ت اليت 
 ؛)A/40/6ثالويقة 

ية ابريس،  "4" ست طرفا يف اتفا ية اليت  تجارة العا نظمة ا قوالالزتامات اليت قطعهتا ادلول األعضاء يف  ًم ي مل لل
نفاذ إلهيا أيضا ابالعرتاف حبقوق األولوية، ية، إيداع واثئق األولوية وا يقا ألغراض هذه الاتفا ً وجيوز،  لً ق حتق

 .عن طريق اخلدمات

شئ األحاكم اإلطارية الزتامات تعاهدية دوية ترتتب عىل  )5( لوال  شاركةالرباءات اكتب املتُن وهتدف هذه األحاكم . ملا
ية ابريس سري توفري واثئق األولوية ألغراض اتفا قإىل  شأة تي ية ا ن دون أن تؤثر يف احلقوق والالزتامات األسا ملسـ

ية أو معاهدة  تجارية أو معاهدة قانون العالمات الرباءات قانون قمبوجب تكل الاتفا نغافورة لا سـأو معاهدة 
نغافورة(بشأن قانون العالمات  ية ابريس أو ) سـمعاهدة  قوال أن تفيض إىل أية الزتامات جديدة مبوجب اتفا

نغافورةالرباءاتون قانمعاهدة  تجارية أو معاهدة  سـ أو معاهدة قانون العالمات ا ؛ انظر عىل وجه اخلصوص ل
 . من األحاكم اإلطارية9الفقرة 

يمكن هذا األمر  )6( ِّو ُ ها دون انقطاع إىل أن تدخل األحاكم اإلطارية املعدةل حزي من سـ ّأن تواصل اخلدمة أعام ل
نفاذ ثال من إرسال اإلخ.لا يل ا ملعىل  من األحاكم اإلطارية " 3"و" 2" 21 و12 و10طارات مبوجب الفقرات سب
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شاء هذه  شط يف إ شاري ابالضطالع بدور  سمح للفريق الا ية مما  بدأ اخلدمات إجراءاهتا ا نبل أن  ن ت ي لعمل ست ق
 .اخلدمات

تب ادلويل أن  )7( نوي ا ملكو يني ي ية ًيعني أوال تعيعود  بات الر مقا بداية ملكت بات ليف ا الرباءات لماكتب للتابعة املكتإىل ا
بادل أصال واثئق األولوية  ًاليت  نإلكرتوين بشلك تت بو  للبواسطة خدمة الو رش األي اكم حنفاذ اإللكرتوين يف اترخي 

تب الكوري .ّاإلطارية املعدةل ية وا هورية الصني ا ية الفكرية  تب ا ملكوهذه املاكتب يه حتديدا  مجل مللك لشعبمك ً
تب ا لية الفكرية وا ملك تب األورويب للملك ية للرباءات وا تحدة األمر تب الوالايت ا ملكياابين للرباءات و يك ملمك

تب ادلويل يف حد ذاته  .ملكللرباءات ابإلضافة إىل ا

شاركة ألغراض القاعدة )8( ية  بة ر بول  شارك غري ملزم  تب الرباءات ا موملا اكن  مق ت مكمل بق من معاهدة ) 3( 4 مك
بع  لطقانون الرباءات، فإنه حر اب ية للغرض ذاته إن رغب يف ذكلُّ بة الر بول تكل ا مقيف  ملكت  .ق

بة إىل واثئق األولوية  )9( تب اإليداع فقط اب ته  يعمل  تب ادلويل بأنه  تب أن خيطر ا سـوحيق ألي  لنسـ مك بصف ملك مك
يةل مهنا نفعة أية  ية أو مناذج ا نا تجارية أو الرسوم والامنذج ا تعلقة ابلرباءات أو العالمات ا تشكا مل ع لص ل ي وحيق أل .مل

ية الغري الرباءات مكتب  ته الر شاء  مققادر عىل إ ب تجارية أو (مكتن للواثئق األولوية اخلاصة ابلرباءات أو العالمات ا
نفعة ية أو مناذج ا نا ملالرسوم والامنذج ا ع يانهتا أو غري ) لص تب ادلويل أو مع الصو توصل مع ا ملكراغب يف ذكل أن  ي
ي تعامل مع  تعد  تب آخر  معلأي  لل مسـ ية مك بة الر بات تكفل إيداع واثئق األولوية يف ا مقات اإليداع، إىل تر ملكت تي

تب اآلخر تب ادلويل أو ذاك ا ملكاحملفوظة يف ا تلقي . ملك تعداد  تب ادلويل عىل ا هذه الغاية فإن ا يقا  لو سـ ملك ل ًحتق
ها ضويا إذا وردت يف شلك وريق تدى اإللكرتوين أو  ًهذه الواثئق عن طريق ا ئ لنسخن ت. مل بات سـتحو تياج الرت

ياانت مالمئ سق  تخدام  يل ا ية من  سائل ا باملعدة إىل مراعاة بعض ا ن سـ ب ن قمل لتق َّ ُ. 

تني  )10( ية 5 و4حظوانظر املال بق وأحاكم اتفا ياق القانون ا تعرف عىل طريقة معل هذه األحاكم يف  ق أعاله  َّ ملط سـ لل
تفاهامت ادلوية لابريس وغري ذكل من الاتفاقات وا  .ل

تب للمكجيوز  )11( ته  يعمل  تب ادلويل بأنه  مكتب أن خيطر ا بصف بة إىل واثئق لاسـملك  األولويةلنسـنفاذ فقط اب
ية  نا تجارية أو ابلرسوم والامنذج ا نفعة أو ابلعالمات ا تصةل ابلرباءات أو مناذج ا عا لص ل مل يةل مهنامل  .تشكأو بأية 

نفذ إىل اخلدمة فقط ال )12( ثال اإلخطار بأنه  نفاذ  تب ا يجيوز  م سملك بات الرسوم ل بطلسرتجاع واثئق األوية اخلاصة  ل
ية نا عوالامنذج ا نفعة . لص بات سابقة لامنذج ا بل واثئق األولوية القامئة عىل  يه يف هذه احلاةل أن  تعني  ملو طل عل يقي

ية نا بات سابقة للرسوم والامنذج ا عو لص  .طل

بات  )13( ية يف ا يوغرا يل  بغي إدراجه من تفا سأةل ما  توبقى  بل ص م ملكت في بن شاري مع مراعاة ي ناوها الفريق الا تسأةل  سم ل يت
شورة بات غري ا تعلق ابحلفاظ عىل رسية ا ثال فامي  بقة  تىض القوانني ا بات  نا لطل ي ملط ملتطل ً م َّمبق  .مل

ية  )14( تاحة للمودعني وللماكتب ا هادات  تكون ا نو ملعسـ م ها ) ًحرصا(لش بكة اإلنرتنت أو إلرسا للالطالع علهيا عىل  شـ
 .عند الطلب

هدف من الفقرة و )15( ثاال 14لا هم ابخلدمة ا تفا يات أنه يف حال ا يد ملودعي ا تأ ت من األحاكم اإلطارية هو ا ن لطل ك مل ع
تب  تاحة  ية غري  بني أن ويقة األولوية ا ية يف  تكون  هم يف األولوية  ملكبات األحاكم فإن حقو م نق ث ت محم سـ ملعتطل ّمل

نفاذ بواسطة اخلدمة شار إلهيا . لا هرين ا ملأما همةل ا هةل املقررة مبوجب ) أ(14يف الفقرة لش سجمة مع ا ّـي  مل منه ف
يذية ملعاهدة قانون الرباءات) 1(6القاعدة  بعة . لتنفمن الالحئة ا نهتج املامرسات ا تب، اذلي  بع  توحيق اب مللط ي للمك

شار إلهيا يف الفقرة ًمعوما يف إرسال تكل اإلخطارات  شود، أن يقوم هبذا األمر) أ(14ملا ملنبل املوعد ا  سواء ق
ية موضع  ناكنت ويقة األولوية ا شار إلهيا يف الفقرة شهادةملعث  عىل 14توال رسي الفقرة .  أو مل تكن كذكل13م 

نوع املذكور يف الفقرة  يح يف إجراءاته ضامانت من ا نفاذ اذلي  لتب ا تل تب األورويب )أ(15يمك ثل ا ملك،  م
نفاذ اذلي  تب ا ها  تعني أن  تللرباءات، كام ال  مك يبق ل يطي نوع املذكور يف الفقرة ّ ليح يف إجراءاته ضامانت من ا
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تجارية)ب(15 ية للرباءات والعالمات ا تحدة األمر تب الوالايت ا ثل  ل،  يكمل مك ي وشار إىل أن إخطارات ماكتب .م
تب ادلويل نفاذ املقدمة إىل ا ملكا ّ ناء عىل الفقرة ل ناء عىل الفقرة 12ب  شورة  ب وا يل "4"20ملن توي عىل تفا ص،  حت

بقة وفقا للفقرتني اإلجر  .15 و14ملطاءات ا

ترب الفقرة   )16( ناس عن 17ُتعو بعة إلاتحة ويقة األولوية لعامة ا يث الطرائق ا ل من األحاكم اإلطارية شامةل من  ث ملت ح
بعة إلاتحة ويقة األولوية خارج اخلدمات بق عىل الطرائق ا ثطريق اخلدمات ولكهنا ال  ت ملنط توقع أن . ت ملومن ا

تىض الفقرة تشمل اإلجرا ية  بات ا ية وا مبقءات ا ن تطل لتقلعمل سحب فهيا 23مل تغطي حاالت  ُ، أحاكما خصصت  ي ل ُ ً
تأخرة بة ابألولوية يف مرحةل  مطلب مطا  .ل

تب ُتمكنمن األحاكم اإلطارية " 2" 17 وملا اكنت الفقرة  )17( متد من إخطار ا نفاذ ا تب ا تب اإليداع أو  ملك  مك ُملعمك ل
بق ثادلويل بأن ويقة األولو ناس مبوجب القانون ا تاحة لعامة ا َّية  ملط ل تب املخطر(م بقه ا ُأي القانون اذلي  ملك ، )يط
يس  تب  لفإن هذا ا تاحةًملزماملك بح هذه الويقة  ندما  م مبوجب هذا احلمك أن يرسل إخطارا  ث تص ُع ً تقاء . ُ سـوميكن ا

تب هبذا األمر، سمح ا ناس بعد أن  ملكاملعلومات عن إاتحة الويقة لعامة ا ي ل تب ث تلقاها ا ياانت اليت  ملك من ا ي لب
تب  .ملكادلويل من ذاك ا

شأن الرباءات) ج( 17.2وانظر القاعدة   )18( تعاون  بمن معاهدة ا  .ل

نفاذ إلهيا   )16( نصوص املرتمجة وا ية اليت تكفل إيداع ا بات ا ية وا لوتدعو احلاجة إىل حتديد اإلجراءات ا ل ن تطل لتقلعمل مل
هذا األمر مبوجب الفقرة من األح22 23 مبقتىض الفقرة بل أن حتدد همةل  لاكم اإلطارية  تطرق . 18 19 ُق توال 

نصوص املرتمجة، وغري ذكل  نفاذ أن تطلهبا يف حاةل ا بغي ملاكتب ا هادات اليت  لاألحاكم اإلطارية إىل نوع ا ل ن يش ل
نص املرتمج يف هذ يودا علهيا، وال تضمن األحاكم اإلطارية أيضا أن يليب ا لوال تفرض  ً ً ياجات أي ق حته اخلدمات ا

تب بق يف لك  سائل للقانون ا ترتك هذه ا نه؛ و مكتب نفاذ  َّمك ملط مل سـ ُويؤمل مع ذكل أن يكون مبقدور العمل . بعي
تفق عدد من املاكتب عىل نص مرتمج واحد سأةل وأن  يق قدر من توافق الهنج يف هذه ا بيل  يا مل ُ حتق  .ملسـتق

ب  )17( رش اخلاصة اب يل ا شمل تفا تو ن ص ملكت ل ية س بة الر ثال، اترخي بدئ معل ا يل ا شاركة، عىل  ية ا مقات الر ت مل مل ملكمق سب
شلك الواثئق  تعلقة  بات ا بمبوجب اخلدمات وا مل  .إخل...ملتطل

يريات أمرا   )18( تصل هبا من  بات املاكتب وما  يل احملدثة عن اإلخطارات و تفا بع رش ا يكون اب ًو تغ ي تطل ص ل ن لط مسـ َّ
بني يف الا غيواي للمودعني الرا ً يات توفري واثئق األولويةح ية  يةل مأمونة  تضعامتد عىل اخلدمات كو ب مقسـ . لتل

نفاذ واثئق األولوية إىل  متةل  يل عن الطرق ا تفا ثال، رش ا يل ا يكون من الرضورة مباكن، عىل  لو ص ل ن مل حملسـ سب
تب معني من ) WG/PD/DAS/WIPO/4/23/3ثالويق املرفق األول من انظر (اخلدمات  تاحة يف  مكوا مل

 .تب اإليداع األولماك

نفاذ وضامن   )19( سامح اب يل ا ثال معايري من  يل ا ية عىل  بات الر شاركة ا شمل معايري  توقع أن  لومن ا ل ب مل مق ت م ت قمل سبملك
بارا من اترخي األولوية نفاذ املودعة ختزن لفرتة حمددة ا بات خاصة بواثئق ا رسية واشرتاط إعداد تر ًا ت ل عل ُ ومن . تي

شأن الرباءات جيب أن حتفظ ُابب املقارنة، يلحظ أن  تعاون  تىض معاهدة ا بات ادلوية  تصةل اب ُامللفات ا ب ل ل لطل مبقمل
تب ادلويل ملدة  سجةل؛ انظر القاعدة30ملكيف ا سخة ا تالم ا بارا من اترخي ا مل عاما ا ن سـ لت ً ع من معاهدة " أ" 93.2 ً
شأن الرباءات تعاون  با  .ل

بق رشحه يف الويقة   )20( ثوكام  توقع اعامتده يف WG/PD/DAS/WIPO/2/23/3سـ يد ا نظام الو مل، فإن ا حل
متدة احملفوظة يف  نفاذ هو نظام حتمك املودع بقامئة املاكتب ا ملعالوقت الراهن لضامن احلصول عىل ترصحي املودع اب ل

تب ادلويل تخدام . ملكا يضمن ا يد هوية املودع دلى حتديث القامئة، و تأ نفاذ  تحمك اب تخدم شفرة ا سـو سـ ك ل ل ل ستُسـ
نفاذقنوات ا تب ا تعرف عىل هوية  نفاذ ا تب ا تب ادلويل و لتصال مأمونة بني ا ل مكل مك  .ملك
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ية يه  )21( ناء إجراءاهتا ا تكون لغات معل اخلدمات أ لعملو ث تب ادلويل سـ ية يف ا ملك ذاهتا لغات العمل الر أي (مس
ية شمل اللغات األخرى مىت أمكن ذكل) نسـاإلنلكزيية والفر يع العمل  يمع إماكية تو سـ صينية واإلنلكزيية لا .لن

ية با ية والكورية واإل يااب ية وا نوالفر سـ ن ل تب ادلويل إىل إضافة لغات أخرى من لغات رش . نسـ سعى ا نو ملكي س
تب  بل  نظام من  تا عىل الانضامم إىل ا تب ادلويل عزما اث يامن يلمس ا شأن الرباءات  تعاون  مكمعاهدة ا ق ملك لح ب ب ل

يه فائدة يف إضافة إحدى اللغات ا يةملنتفعيكون   .فإلضا

شأن  )22( شأن الرباءات وناء عىل اتفاق الهاي  تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات ادلوية املودعة  بوشمل ذكل ا ب ب ل ب ل لطل ي
ية نا يل ادلويل للرسوم والامنذج ا عا لص  .لتسج

يه عىل واثئق األولوية اخلاصة ابلرباءايي ورس.أعاله" 3" 4 ًوانظر أيضا املالحظة )23( تفق  يان ا عل هذا ا مل ت لب
نفعة ية ومناذج ا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ملوالعالمات ا ع لص  .ل

شري املادة  )24( ية ابريس ) 1( 3 تويف املقابل،  قمن معاهدة قانون الرباءات إىل بعض األحاكم الواردة يف اتفا
شأن الرباءات تعاون  بومعاهدة ا ية يف املادة . ل تو يحانظر أيضا املالحظات ا ضل وملا . الرباءات من معاهدة قانون 3ً

نا أن املاكتب  تعريف فقط، فال يعين هذا  شري إىل معاهدة قانون الرباءات أي ألغراض ا تعريف  ًاكن ا مض ل ي ل
ية ملزمة بأحاكم معاهدة قانون الرباءات شمل أغلب أنواع واثئق . ملعنا تعريف  يوعالوة عىل هذا األمر، ملا اكن ا ل
بل األولوية اليت من املرحج أن تكون هممة من ا يام مبراجعة يف ا تدعي ا ية، فإن األمر قد  ية ا تقنا لق ملسـح سـ لعمل يل

ًتحديد ما إذ وجب إدراج أنواع أخرى أيضا من واثئق األولوية  تصةل (ل ثال، واثئق األولوية ا يل ا ملعىل  مل سب
نفعة  ).ملبامنذج ا

 .أعاله" 4" 4 ًوانظر أيضا املالحظة  )24(

 .من األحاكم اإلطارية" 3" 26 يف الفقرة" معمتد"ًوانظر أيضا تعريف لكمة   )25(

 

ثاينهناية املرفق [  ]ث والويقةلا


