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  الفكرية ةالملكي لوكالءاالتحاد الدولي 
  

  2011نوفمبر  9 – 6قرار اللجنة التنفيذية، روما، 
  
  "والتسجيل اإللكتروني العطل الرسمية"
  

، الذي يمثل المھنة الحرة على نطاق واسع FICPI الفكرية الملكية لوكالءاالتحاد الدولي التأم 
نوفمبر  9 – 6ية المنعقد في روما، إيطاليا من في جميع أنحاء العالم في اجتماع لجنته التنفيذ

  :وأصدر قراره التالي بيانه 2011
  

 يصادفبأن معاھدة باريس والعديد من القوانين الوطنية تنص على مد اآلجال عندما  االعتراف

 ةيكون فيه مكتب تسجيل الملكي اطلب ما يومقديم اليوم المحدد التخاذ خطوات معينة في عملية ت

  ؛الطلبات يداعغير مفتوح ال لمعنياالفكرية 

  

، تستطيع العديد من مكاتب بأنه مع التطورات المستمرة في االتصاالت اإللكترونية االعتراف

  ؛في أي يوم من أيام األسبوع االيداعالفكرية تلقي طلبات  ةتسجيل الملكي

  

تاريخ رسمي ديد الفكرية لتح ةأن المبادرات التي تتم بمعرفة بعض مكاتب تسجيل الملك مالحظة

كان  ذافي نفس يوم استالم المستند إلكترونيًا قد يؤدي إلى أوجه التباس قانوني فيما يتعلق بما إ

الطلبات في ذلك اليوم من  بخصوص ايداعالفكرية كان يفتح أبوابه للعمل  ةمكتب تسجيل الملكي

  ؛عدمه

  

تعبير أي أو " الطلبات يداعمفتوح ال"المسألة في ھذا الصدد من حيث أن معني عبارة  دراسة

مستخدم في عدة قوانين للملكية الفكرية والمعاھدات قد يشوبه الغموض وقد يفسر على أنه ومشابه 

  الفكرية مستندات بالوسائل اإللكترونية؛ ةيشمل أي يوم يتلقى فيه مكتب تسجيل الملكي

  

قادًرا على تلقي الطلبات  الفكرية ةأنه، بصرف النظر عما إن كان مكتب تسجيل الملكي علىحث ي

والمستندات األخرى إلكترونيًا من عدمه في اليوم الذي ال يكون فيه المكتب مفتوًحا للعمل بشكل 

شكل غير إلكتروني، يتعين مد الموعد النھائي لالستالم والذي بفعلي لتلقي المستندات المقدمة 

مل، أي اليوم التالي الذي تفتح تلك ينتھي في مثل ذلك اليوم إلى اليوم التالي الذي يكون يوم ع

  شكل غير إلكتروني؛ وبالمكاتب أبوابھا للعمل بصورة فعلية لتلقي المستندات المقدمة 
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وجوب إيضاح تلك القوانين واللوائح والمعاھدات الوطنية القابلة للتطبيق، إذا لزم  يحث على

غير مفتوح "معني عبارة  الزمني سوف يستمر متاًحا وأن تمديداألمر لضمان أن مثل ذلك ال

 ".شكل غير إلكترونيبغير مفتوح فعليًا لتلقي المستندات المقدمة "سوف يعتبر " الطلبات يداعال


