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الفريق العامل املعني خبدمات النفاذ الرقمي 
  إىل وثائق األولوية

  الثالثة الدورة

 2011 ليويو 15إىل  12جنيف، من 

 املعدلة خلدمة النفاذ الرقمي إىل وثائق األولوية األحكام اإلطارية
ّ

  ومالحظات توضيحية
 األمانة من إعدادة ثويق

 مقدمة أوال

ية الفكرية  .1 ية  نظمة العا تب ادلويل  للملكوضع ا ململك بو(للم نفاذ الرمقي إىل ) يالو لاألحاكم اإلطارية املعدةل خلدمة ا ّ
ية يف  تو يحواثئق األولوية واملالحظات ا ية معاهدة 2009 مارس 31ضل ية احتاد ابريس و يذا لقرار  مجع  مجع تنف

نفاذ الرمقي مجعقانون الرباءات و يات الفريق العامل املعين خبدمات ا شأن الرباءات، وتو تعاون  لية معاهدة ا ص ل ب ل
يات") الفريق العامل("إىل واثئق األولوية  شأته هذه ا مجلعاذلي أ  .ن

بق يف الوقت الراهن فقط عىل ن خدمةبأ WIPO/DAS/PD/WG/3/2ث الويقة ّتذكرو .2 نفاذ الرمقي  نط ا تل
تعلقواثئق األولوية  تجارية ناء عىل بو.  ابلرباءاتةملا ية بقانون العالمات ا بو ادلامئة ا نة الو ية من  لتو ن ي جل ملعص

ية وعىل والرسوم والامنذج ياانت اجلغرا ية وا نا ف ا ب ع تفع ابخلدمة املقدمة للص ية من املاكتب اليت  تناقرتاحات غري ر مس
يا، أو  تب ادلويل يف إماكية اليت لحا نتدرس الاتفاع هبا، نظر ا تعلقة ملكن ملمتديد هذه اخلدمة إىل واثئق األولوية ا

نفعة، وخلص إىل أن  ية ومناذج ا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ملابلعالمات ا ع لص متديدل يد ملاكتب لهذا ا مف جمد و ٍ
ية و نا ية ا عا لص ية عىل حد سواءململلك نا ية ا بات احلصول عىل حقوق ا عودعي  لص  .مللكطل

تب ادل .3 يه ا يا مع ما خلص إ ملكو ل نفاذ متشـ تعديل األحاكم اإلطارية خلدمة ا توي هذه الويقة عىل اقرتاح  لويل  ب ث حت
تعلقة إىلالرمقي  متكن هذه اخلدمة من معاجلة واثئق األولوية ا ية يك  تو مل واثئق األولوية واملالحظات ا يح تل ض

نا تجارية والرسوم والامنذج ا تعلقة ابلعالمات ا لصابلرباءات بل وأيضا واثئق األولوية ا ل نفعةمل ملية ومناذج ا . ع
يه يو نظر  ية  تو هذه األحاكم اإلطارية واملالحظات ا رشوع نص معدل  هذه الويقة  فتضمن املرفق األول  ل يل يح ل م لث ض ّ

A 
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نص احلايل. الفريق العامل نص املعدل وا سري املقارنة بني ا يا إىل  لو ل ي ّسع سخة من ،ت ثاين  تضمن املرفق ا ن  ل ي
ي تو يحاألحاكم اإلطارية واملالحظات ا يريات ة ضل يان ا تغمع  شطبلب سطري وا لاب  .لت

يا تعديالت املقرتحة عىل األحاكم اإلطارية ناث  لا

تعديالت املقرتحة عىل األحاكم اإل .4 ية علهيالإن أغلب ا تا يقات  تطلب أية  بطارية واحضة يف حد ذاهتا وال  ك تعل . ت
ية املقرتحةبعضومع ذكل يرد أدانه  تعديالت الر يقات عىل ا سـ ا ل يتعل  .ئل

بارة سـالقد  .5 عيض عن  بارة " رباءةالطلب "تع  3يف الفقرات (يف نص األحاكم اإلطارية لكه " مكتب الرباءات"عو
ثال10 و9 و7 و4و يل ا مل وما إىل ذكل عىل  توايل" كتبملا"ولكمة " طلبال"بلكمة ) سب ويرد تعريف . لعىل ا

تني  تايل وسع نطاق هذه).  سابقا26الفقرة  (25يف الفقرة للكمهاتني ا ّواب شمل كذكل واثئق األولوية ل لي األحاكم 
ية  نا ية ا ئات أخرى من حقوق ا تعلقة  عا لص مللكمل ية ومناذج (بف نا تجارية والرسوم والامنذج ا عوخاصة العالمات ا لص ل

نفعة  ).ملا

نفاذ ّ األحاكم اإلطارية املعدةل تدخلّ املعدةل عىل أن 5تونص الفقرة  .6 يه لحزي ا رشها  تارخي اذلي  تداء من ا فا ن ل يب
بوملا يتب ادلويل عىل موقع الو نفاذ الرمقي  ( اإللكرتوينك هز ، )(DAS portal)ليف بوابة خدمة ا بنية جتفورما 

تعلقة ابلعالمات  نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية ا تب ادلويل ليك تعاجل إجراءات خدمة ا نظام يف إطار ا ملا ل ملكل
نفعة ية ومناذج ا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ملا ع لص نة وم. ل توقع أن يكون ذكل يف الفصل األول من  سـن ا . 2012مل

نظام مبوجب األحاكم اإلطارية وإىل ذكل احلني يل ا تواصل  ل  تشغ  .2009 يف مارس ّاليت أعدتسي

بات، فإن الفقرة  .7 تلف أنواع ا نظام إىل  ية ا متديد  لطلوحتضريا  خم ل تغط تب 10ل ملك املعدةل توحض أن  احلرية اإليداع ّ
بات  ية بأية طريقة يريدهالطليف حتديد ا بة الر ها يف ا يود مقاليت  ت ملكسـ بات . ع تب أن يودع  يه جيوز ألي  طلو مكعل

نفعة  بات مناذج ا ملالرباءات و يةالطل نا بات الرسوم والامنذج ا تجارية أو  بات العالمات ا ع  لص طل ل وجيوز ألي . طل
يا  بات الرباءات املودعة دليه إلكرتو نتب بدال من ذكل أن يودع  طل ية، أو لط االمك قبات الور بات أن يودع ل لطلا

 .ّبعد اترخي معنيدليه املودعة 

سق ذاته توحض الفقرة  .8 تب 12لنوعىل ا تب أن يكون ا ملك املعدةل أنه جيوز ألي  مك نفاذّ  إىل طائفة حمدودة من لا
بات  تجارية أو  بات العالمات ا نفعة أو  بات مناذج ا بات الرباءات ال  ثل  بات،  طلأنواع ا ل طل مل طل طل الرسوم ملطل

ية نا عوالامنذج ا بل احلصول علهيا . لص تب أن حيد من أنواع واثئق األولوية اليت  هذا ا بغي  يقومع ذكل ال  ملك ل سـن ي
نظام إذا اكن  سموح لمن ا بات اليت ملمن ا تعلق اب بة ابألولوية فامي  تخدام هذه الواثئق للمطا لطلا ي ل يكون هذا سـ

نافذ إلهيا تب ا تب هو ا لا ملك  .ملك

ية  18 إىل 16 من وحذفت الفقرات .9 يض عهنا لاحلا تني تدخالن 17و 16 ابلفقرتني اجلديدتنيسـتعوا ريين يتغ للا
نفاذ وهام  : لعىل مقاربة ضوابط ا

هوم ُح )أ( ناس"مفذف  تاحة لعامة ا لا نفاذ فقد اكن هذا املصطلح مضلال . عن طريق اخلدمات" مل يح ا لألن اخلدمة  تت
ناسلإىل واثئق األولوية للماكتب فقط ويس لع ناهلامة ا يع املاكتب مع، ذلا فاكن  تاحة  يد هو أن الويقة  مجل الو مث ح

تب عىل حده تعني عىل املودع حتديد لك  مكدون أن  ها . ي ية حتدد من خال نه هو توفري آ لواكن الغرض  لم
رش وأن ويقة  با ما قد  شورات، أن  بارشة أو ابإلشارة إىل قامئة حمددة من ا ثاملاكتب املودعة، إما  ن طل ملن األولوية م

تب دون احلصول عىل إذن من املودع تاح ألي  مكبغي أن  تن تب عن . ي ية مل يعرب أي  ية ا نا مكومن ا لعملح ل
يار يذ هذا ا ته يف  خلر تنفب  .غ

بات  )ب( تعلقة ابلرباءات إىل واثئق األولوية القامئة عىل  نة اخلاصة بواثئق األولوية ا بات الرا متدد الرت طلويف حني  مل ه تي سـ
نفعة بات ملمناذج ا ية، يفرتض الاقرتاح أن واثئق األولوية القامئة عىل  نا بات الرسوم والامنذج ا طل و ع لص طل

بغي أن تكون  تجارية  ينالعالمات ا نفاذ يع ماكتبمجل متاحةل  .لا
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ش)  سابقا21الفقرة (ّ املعدةل 20تونص الفقرة  .10 شاري من املاكتب ا تألف الفريق الا ملعىل أن  ت اركة يف خدمة سي
بارها  نفاذ الرمقي إما اب تا نفاذماكتب "أو " اإليداعماكتب "عل تني" لا تهياملصفأو اب سائر املاكتب . لك  يحق  لو سـ

شاري بصفة  شاركة يف اجامتعات الفريق الا متة املدعوة إىل اجامتعات الفريق العامل ا نظامت ا متة وا تا مل سمل ه مله مل
شاركة يف هذه الاجامتعاتملمراقب رشيطة أن ختطر هذه املاكتب وا بهتا يف ا تب ادلويل بر ملنظامت ا غ  .ملك

نظام )  سابقا23الفقرة (ّ املعدةل 22توتضمن الفرتة  .11 توى اخلدمات تغطي ا لحكام رصحيا بإبرام اتفاقات عىل  مسـ
شغ ّاألسايس اذلي  ية اليت ي بات الر تب ادلويل وا ّهل ا ت شغملك مقملك شغل ابت لها املاكتب املودعة أو اليت  ت . نيابة عهنال

بغي أن تغطي هذه  نفاذ املوثوق إىل واثئق األولوية، و بدو مرغوبة جدا لضامن ا ينومن شأن هذه الاتفاقات أن  ل ت
بقى فهيا واثئق األ سائل مهنا إاتحة األنظمة والفرتة اليت جيب أن  تالاتفاقات  يةم بة ر تاحة يف أية  مقولوية  مكت  .م

ي)  سابقا26الفقرة  (25ويف الفقرة  .12 بارة سـتعا تعريفني القدميني  لعض عن ا بارة " طلب الرباءة"ل مكتب "عو
بارة ". كتبملا"ولكمة " طلبال"بتعريفني للكمة " الرباءات يف تعريف جديد  لعوأ يةالكتبة ملا"ض يد ". مقر عوأ

تعاريف ليك ترد يف الرتيب  تنظمي ا ل هجايئت  .لا

ثا ية لاث تو يحتعديالت مقرتحة عىل املالحظات ا  ضل
13. 

ثة 3 إىل 1 الواردة يف الفقرات من راتاإلشاّتحدث سـ ثا تاجئ ادلورة ا ية حاملا تعرف  تو ل من املالحظات ا ل ن يح ُل ض
 .للفريق العامل

نغافورة 5ولقد عدلت الفقرة  .14 تجارية ومعاهدة  شمل إشارات إىل معاهدة قانون العالمات ا سـ  ل بشأن قانون لت
نغافورة (العالمات  ).سـمعاهدة 

بني يف الفقرة  .15 تب ادلويل  امل7موكام هو  شاركة يعزتم ملكعدةل، فإن ا ية ا بات الر يني األويل  ملبأن يكون ا مق ت للمكتع ل
بادل  تابعة للماكتب اليت اكنت  بات ا تكل ا يذ  يه األحاكم اإلطارية املعدةل حزي ا تارخي اذلي تدخل  تاب نف تف ل ت ل ملكل لت

تارخي نفاذ الرمقي يف ذكل ا يا عرب خدمات ا ليا واثئق األولوية إلكرتو ل ن  .معل

بني يف الفقرة  .16 تب 9موكام هو  ته  تب ادلويل بأنه لن يعمل  تب من املاكتب أن خيطر ا مك املعدةل، ميكن  بصف ملك ملك
ية أو مناذج  نا تجارية أو الرسوم والامنذج ا تعلقة ابلرباءات أو العالمات ا عإيداع إال فامي خيص بواثئق األولوية ا لص ل مل

يةل مهنا نفعة أو أية  تشكا  .مل

بني يف الفقرة وعىل غرار ذكل .17 تب ادلويل بأنه لن 11م وكام هو  تب من املاكتب أن خيطر ا ملك اجلديدة، ميكن  ملك
نة من واثئق األولوية تب نفاذ إال فامي خيص أنواع  ته  معييعمل  مك تكون . بصف نة مهنا  يالت  سـلكن  معي تشك

تب املعين  بارية عىل ا ملكإ بول واثئق أولوية خ(ج قثال إن رغب أحد املاكتب يف  بغي هل أيضا م فيناصة ابلرباءات 
نفعة بل واثئق األولوية اخلاصة بامنذج ا ملأن  بات الرباءة )يق سمح رصاحة  لطل، مع مراعاة أن معاهدة ابريس  ت

ية  نا بات الرسوم والامنذج ا عو لص باتطل نفعة والعكس ابلعكسطلأن تطالب ابألولوية من   .مل مناذج ا

يجة مقرتح حذف الفقرات من  .18 تحذف أيضا  م18 إىل 16نتو يا،  سـن األحاكم اإلطارية كام يه سارية حا فل
ية17 إىل 15الفقرات من  ية احلا تو ل من املالحظات ا يح  .ضل

نص عىل أن لغات معل اخلدمات يف 20وإن الفقرة  .19 ـي  نفاذ الرمقي  ية خلدمات ا ت إذ تعرب عن املامرسة احلا ل فهل
ية وا ية واإلنلكزيية والفر ية يه ا لإجراءاهتا ا سـ نلعمل سعى لصين تب ادلويل  ية وأن ا با ية والكورية واإل ييااب ن سـ سن ملك

شأن الرباءاتنإىل إضافة أي لغة أخرى من لغات رش  تعاون  بمعاهدة ا يد ل تب من املاكتب  تف حني يعرب  يسـمك
نظام ية حازمة يف الانضامم إىل ا لتخدموه من هذه اللغات عن  ن  .مسـ

لطلشمل ا" الطلب" اجلديدة أن لكمة 21وتوحض الفقرة  .20 شأن لبات ادلوية املودعة مبوجب ت تعاون  بمعاهدة ا ل
 . ومبوجب اتفاق الهايالرباءات
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تاما، فإن الفقرة  .21 متدته 22خو يه اذلي ا تفق  تفامه ا ع املعدةل تذكر بأن ا عل مل ية احتاد معاهدة ل مجعية احتاد ابريس و مجع
شأن الرباءات تعاون  با تعلقة ابلربا2004 عام ل بق عىل واثئق األولوية ا مل  تجارية والرسوم ينط لءات والعالمات ا

نفعة ية ومناذج ا نا ملوالامنذج ا ع  .لص

 أمور أخرى لدلراسة رابعا

تعديالت املقرتحة عىل األحاكم اإلطارية ال تراعي  .22 ث الويقة الوارد يف" الطريق دال"لا
WIPO/DAS/PD/WG/3/6 . شأن 15 و14واألحاكم املذكورة يف الفقرتني  فرصة"ب من األحاكم اإلطارية 

ثال تحقق من توفري ضامانت مالمئة ملودعي " متالا ية  تأ بلت تكل الاقرتاحات، دراسة  للتيض، يف حال  ن م ق ُتق سـ
بات  تفاظ لطلا توقف عن الا نظام ميكن أن  نفاذ ألن ا نظام أو حدوث خطأ يف شفرة ا شل ا حسواء يف حال  ي ل ل ل ف

تأكد من أن ويقة ةبأي مع معلومات عن مودع الطلب اذلي اختذ خطوة  ث تب لل تاحة  ملكنة من واثئق األولوية  م ي
هادة ند إلهيا يف إصدار  شمن املاكتب و  .يُست

سا نفاذ مخا لدخول األحاكم اإلطارية املعدةل حزي ا
 

نظام القامئ  .23 متر  توامئة يف معظم جوانهبا مع العمل ا ية إىل تعديل األحاكم اإلطارية  للإن الاقرتاحات الرا ملسـ م م
يذها رسيعا  رشوع يف  تنفوميكن ا تب ل شاركة، نظرا ألن ا تخدمني أو املاكتب ا ية حبق ا ملكدون أية آاثر  مل سـ ملب سل

بات تلف أنواع ا نادا إىل  ية يك يعرتف بواثئق األولوية ا لطلادلويل قد وسع نطاق األنظمة األسا خم  .ستسـ

ية هو الفقرة .24 تقا بات ا تيض تر يد اذلي  تب ادلويل، فاألمر الو يل اذلي أجنزه ا تح لووفقا  ن ل يلل يق ح ، إذ 12 تملك
يزي بني طلب مقدم من أجل ويقة أولوية خاصة بامنذج  ية حتديث أنظمهتا  نفاذ احلا ثتعني عىل ماكتب ا مت ل للل سي

يع واثئق األولوية هذه بواسطة أرقام  يزي بني  يقة أولوية خاصة ابلرباءات، إال إذا اكن من املؤكد ا نفعة وو مجا مت ث لمل
بات فقط  .لطلا

 :ضطالع مبا ييلإن الفريق العامل مدعو إىل الا .25

نظر يف األحاكم اإلطارية املعدةل خلدمة  "1" نفاذ لا لا
 واملالحظات الرمقي إىل واثئق األولوية

ية املقرتحة يف املرفق األول، تو يحا  ضل

تب ادلويل وضع تكل  "2" توىل ا ية بأن  تو ملكوا ي ص ل
األحاكم اإلطارية املعدةل واملالحظات 

ية يف أرسع وقت ممكن تو يحا  .ضل

 

 ]ذكل املرفق األولييل [

 

 

 

 


