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 بناء على معاهدة املنشورةمعلومات عن دخول الطلبات الدولية 
  )اإلقليمية(التعاون بشأن الرباءات يف املرحلة الوطنية 

  األمانةإعدادمن 

همة رمق .1 بو، وفقا  ية مبعايري الو نة ا للمترصد ا ي ن بات ادلوية   دخولإدراج املعلومات عن"، 23 ملعللج لا شورةلطل ناء ملنا ب 
شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا سب احلال، ل ح، وعدم دخوها،  ية ل ية(طنيف املرحةل الو ياانت )قلمياإل ". لبيف قواعد ا

تب ادلويل  بغي  للمكو تني  ن يقدم تقريراأين همة سـنلك  تقدم احملرز يف تكل ا ملعن ا بوإىلل ية مبعايري الو نة ا ي اجامتعات ا ن  .ملعللج
 .).CWS/1/10 Prov ث من الويقة52  والفقرةCWS/1/9 ثانظر الويقة(

يا املعلولا سابقا الفريق العامل املعين ابملعايري والواثئقونظر  .2 نولو ية  نة ادلامئة ا جتابع  بتك ن يف دورته احلادية مات ملعللج
توبر نعقدة يف أ كرشة ا مل تقريرينيف  2009 ع يلا تب ادلويل ام أعدهالذلين نيحل املر تب األورويب للرباءات وا ملك ا همة ملك ملشأن ا ب

 .)SCIT/SDWG/11/14 ث من الويقة55 و54 انظر الفقرتني(. املذكورة أعاله

تابعة ملا ذكر أعاله، دعت األمانة إىل أن يعد لك  .3 ُو تب األورويب للرباءات تقريره املرحيل م تب ادلويل وا ملكمن ا ملك
همة رمق تقدم احملرز يف ا ملشأن ا ل رشة للفريق العامل املعين ابملعايري والواثئق23 ب نذ انعقاد ادلورة احلادية  ع  تضمن املرفق . م يو

تب األورويب للرباءات، فامي يردثذه الويقة وملحقه لهاألول  تقرير املرحيل  للمكا تب ادلويل يف ل ثايناململك تقرير ا  .لرفق ا

بو مدعوة إىل  .4 ية مبعايري الو نة ا يإن ا ن ملعللج
تب  يني  تقريرين املر للمكاإلحاطة علام مبضمون ا حل ل
همة  شأن ا تب ادلويل  ملاألورويب للرباءات وا بملك

هام ، 23 رمق توايل نّصكام ورد   نيرفقامل يفلعىل ا
ثاين  لاألول وا  .ثهذه الويقةل

] املرفقانييل ذكل[
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 املرفق األول
همة رمق شأن ا ملتقرير مرحيل   العامل املعين ابملعايري والواثئق للفريق 23 ب

تب األورويب للرباءات  ملكمن إعداد ا

 املواصفات

رشة ل .1 تقرير املرحيل املقدم يف ادلورة احلادية  عهذه الويقة يه حتديث  لل سابقلفريق العاملث   املعين ابملعايري والواثئقل ا
توبر تقرير احلايل الوضع يف هناية فرباير.2009 كيف أ همة رمق2012 ل ويعرض ا نوان ا سارات اليت حيددها  بع ا مل و عت مل  23 ي

بات   دخولرصد إدراج املعلومات عن): ".CWS/1/10 Prov ث من الويقة52  والفقرةCWS/1/9 ثانظر الويقة( لطلا
شورةلادلوية  شأن الرباءات ملنا تعاون  ناء عىل معاهدة ا ب  ل سب احلال، وعدم دخب حوها،  ية ل ية(طنيف املرحةل الو  يف )قلمياإل

ياانت  ".لبقواعد ا

تقدم احملرز  لا

همة .2 بو يف هذه ا تعاون مع الو تقدم احملرز األبرز هو مثرة  ملإن ا ي لل  إدارة من إدارات 61 ويف الوقت احلايل، مفن أصل. ل
شأ تب األورويب للرباءات  ياانت ا سامه يف قاعدة  بالرباءات اليت  ب بات تقدمملكت  مهنا معلومات عن 43 للطلن الوضع القانوين 

ية  ية(طنادلخول يف املرحةل الو تب األورويب للرباءات و). قلمياإل تب األورويب ملكومبا أن عددا من ادلول األعضاء يف ا ملكا
يوي للرباءات ية فقط، سـاآل نات اإل سمح اب مي  قلي شموةللتعيي بدلان ا ملفإن عدد ا  .األقل بدلا عىل 53  يصل إىلل

 الوضع الراهن

ياانت .3 شأن الوضع القانوين، بفامي خيص قاعدة  تب األورويب للرباءات  با بارشة من  ملك ياانت الواردة  متخدم ا ب لسـ ُت
بو ها الو تجدات اليت تر ية إضافة إىل ا ياملاكتب الو سـ سلن مل ياانت . ط سب مصدر ا بدلان  سم ا بويف الوقت الراهن،  ح ل لنق ت

 :ييل كام

ياانت املقدمة - تب الوطينلبا بو ومن ا ملك عرب الو  18 ي
بو فقط - ياانت املقدمة عرب الو يا  23 لب
تب الوطين فقط - ياانت املقدمة من ا ملكا  2 لب

ياانت و تعلق مبضمون قاعدة ا يل يف اجلدول املرفق هبذه الويقة وا تفا بميكن الاطالع عىل ا مل ث ص ). انظر ملحق املرفق األول(لل
تقاة من اجلدو نونمسـوتكل املعلومات    الوضع القانوينبشأن املركز ادلويل لواثئق الرباءات   مضمون ونطاق ملف "ملعل ا

يا" للطلبات بو ثه أ تب األورويب للرباءات اذلي يمت حتد بيك  تاح عىل املوقع ا عا سـ ي شـ للمكمل ميكن تزنيل اجلدول من . ( ل
يةحتت ا >org.epo.www://http< :املوقع تا ية ا لناوين الفر ل ع  :لع

 Searching for patents/Essentials/Useful tables and statistics/coverage and codes( 

تب األورويب  .4 بو وا بادل الو ملكو يت باتللرباءات ت لطلياانت دخول ا ناء عىل معاهدة يف  ل ادلويةب ية  باملرحةل الو طن
شأن الرباءات تعاون  با هريل بات اختذ . ش وفقا جلدول زمين  ياانت الوضع القانوين  تكرار يف قاعدة  ُوتفادي حاالت ا للطل ب ل ل

يان تا تدبريان ا لا ل  :ل
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تلقاها  - تلفة عن رموز األحداث اليت  بو حتت رموز للوضع القانوين تكون  بلغ عهنا عرب الو تختزين األحداث ا خم ي مل
بارشة ية  ماملاكتب الو  .طن

بلغ عهنا م - هريملإزاةل حاالت تكرار األحداث ا ية لرموز . شن الك املصدرين وفقا جلدول زمين  سـبقوتعطى األ ُ
بو بلغ عهنا عرب الو ياانت ا يا مل  .لب

رشط  بو  ياانت للو بدلان تقدم ا بغري أن بعض ا ي ب بدلان للحصول عىل موافقهتا . تعمميهاعدم لل يع تكل ا بو  لوقد اتصلت الو جبم ي
تب األورويب للرباءات ياانت  للمكعىل تقدمي ا ئة ومن بني. لب متي أصال إىل هذه ا بدلان اليت  لف ا تن يل (ل ئاألربو وكواب وإرسا ي

نغافورة وتريا و بني و يك ومالزياي وا هورية كوراي وا كو سـ لفل ملكسـ ياانم فييتمج نوب أفر يق و تب )ج تلقى ا ملك،  األورويب للرباءات ي
يك يل وا ية من األربو وإرسا ياانت ادلخول يف املرحةل الو يا  سـحا ئ ي ن ب ملكل ترص . ط ياانت املقدمة عىل معلومات تقو ية ا بأ لب غل

باتبشأن  شأن الرباءاتيف  ل ادلويةلطلدخول ا تعاون  ناء عىل معاهدة ا ية  باملرحةل الو ل ب شمل ما ييل ذكل من . طن توقلام 
نح الوطين بات الرباءات أو ا رش الوطين  ثل إعادة ا ملأحداث  لطل لن بو يف الوقت احلايل إماكية إعادة إدراج . م نوبحث الو ي تكل ت

ياانت  .لباألحداث يف قواعد ا

تعلقة بعدم دخول  .5 بة للمعلومات ا ملواب يةلنسـ بات يف املرحةل الو نا تقدمطلطل ل فمل حيرز مزيد من ا ويف الوقت احلايل، . ُ
يه سوى ثالثة ماكتب للرباءات ويه شلك موثوق  نوع من املعلومات  فال يقدم هذا ا ب تب األورويب : ل تب األملاين وا ملكا ملك

تب ياابينملكوا بدلان أخرى . ل ا نوع من املعلومات أيضا  تاح هذا ا لو ل يا(ي هورية كوراي ورو ندا و سـثل  مجك ياانت )م يد أن ا ب،  لب
ياانت ها من قاعدة ا ها وإما ألن جودهتا حتول دون  بب انقطاع يف تقد توافرة إما  لباألخرية غري  يل مي س حتمم  .ب

بل يط  للمسـتقا  لتخط

ية اجلغرا .6 يع ا فبغي زايدة تو تغطن لسـ تعلقة بي باتملية للمعلومات ا ناء عىل معاهدة يف  ل ادلويةلطلدخول ا ية  باملرحةل الو طن
شأن الرباءات تعاون  با ي. ل تيس إقلامي أمرياك الال نويف هذا الصدد،  رشق األوسطةتييك ية خاصةل وا اكامتل وفامي خيص . مه أ

بغي ية للحصول يناملعلومات،  ثل حاالت رفض دخول ملمعلومات عن األحداث اعىل ف بذل هجود إضا بات يف مهمة  لطلا
ية بهطناملرحةل الو بذا لو يقدم مزيد من ادلول األ. حس أو  شأن الرباءاتمعاهدةعضاء يف حو تعاون  ب ا نوع ل ل ذكل ا

 .املعلومات من

تعلقة بعدم  .7 ياانت ا ملوفامي خيص ا يةدخول لب بات يف املرحةل الو نا ناع عدد أكربطلطل هود إل ق، ال بد من مزيد من ا  من جل
ها ناف تقد ياانت أو ا تقدمي تكل ا بدلان  ميا سـتئ ب ب تخديم املعلومات . لل ياانت همم للغاية  نوع من ا سـوبوجه خاص، فإن هذا ا ب ملل ل

ثفا يف جمال  شاطا  هد  بدلان اليت  تعلقة ابلرباءات يف ا مكا نش ل باتتمل ناء عىل معاهدةيف  ل ادلويةلطلدخول ا ية  باملرحةل الو  طن
شأن الرباءات تعاون  با  .ل

 ]ييل ذكل امللحق[
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بات: لحقامل تعلقة خبدمة الوضع القانوين  ياانت ا للطلمضمون قاعدة ا مل  لب

بوع  2012/09 :سـاأل
 2012.02.09 :اإلصدار

رمز 
بدل  لا

بدل  إىل من لا
رمز <

بدل >لا
WO  ثغرات ية لا فيقات إضا  الوترية تعل

بوع  سـآخر أ
يه ُأدخلت ف 

ياانت  لبا

AP 06.08.2008 01.07.1996 ياألربو WO 

بو عن  ياانت اليت قدمهتا الو يا دخول لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

      2011/46

AT سا  WO 30.11.2011 01.02.1995 لمنا

بات ادلوية يف بياانت  لدخول ا لطل
تعاون ناء عىل معاهدة ا ية  لاملرحةل الو ب طن

 بشأن الرباءات

هرلك     2011/49ش 

    01.02.1995 30.11.2011 WO 

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

هر     2012/05شلك 

AU يا  WO 25.01.2012 10.12.1998 لأسرتا

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
بات  ناء لطلا ية  بادلوية يف املرحةل الو ن طل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

هر     2012/08شلك 

BG   02.01.2001 19.12.2007 WO 

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

هر     2011/46شلك 

BR 14.02.2012 01.03.1995 الربازيلBR WO 

بات ادلوية يف  لياانت دخول ا لطل ب
تعاون ناء عىل معاهدة ا ية  لاملرحةل الو ب طن

 بشأن الرباءات

    
لك 

بوع  سـأ
2012/07

    08.01.2003 02.01.2008 WO 

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

ت شأن الرباءاتلعىل معاهدة ا  بعاون 

      2008/18

BY 28.02.2008 15.06.2007 بيالروس WO 

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

      2011/46

BZ 23.03.2007 27.08.2002 بلزي WO 

بو ياانت اليت قدمهتا الو يا  عن دخول لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

هر     2007/37شلك 

CA 09.07.2004 01.04.1993 كندا WO 

بات ادلوية يف  لياانت دخول ا لطل ب
تعاون ناء عىل معاهدة ا ية  لاملرحةل الو ب طن

 بشأن الرباءات

هر    2006/12شلك 

    01.08.1999 24.02.2002 WO 

بات ادلوية يف  لياانت عدم دخول ا لطل ب
تعاون ناء عىل معاهدة ا ية  لاملرحةل الو ب طن

 بشأن الرباءات

هر     2002/22شلك 

    01.04.1993 20.12.2010 WO 

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرب تعاون  بعىل معاهدة ا  اءاتل

هر     2011/14شلك 

CH 24.11.2011 04.01.2001  يسورسا WO 

بات ادلوية يف  لياانت دخول ا لطل ب
تعاون ناء عىل معاهدة ا ية  لاملرحةل الو ب طن

نشأن الرباءات واألحداث القانوية  ب
بو  ياألخرى اليت قدمهتا الو

     2012/05
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رمز 
بدل  لا

بدل  إىل من لا
رمز <

بدل >لا
WO  ثغرات ية لا فيقات إضا  الوترية تعل

بوع  سـآخر أ
يه ُأدخلت ف 

ياانت  لبا

CN 

مجهورية 
الصني 
ية  لشعبا

01.01.2002 18.05.2011 WO 

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

  

بة  لنسـفقط اب
للطلب 

 رمق
US20030257

38W 

لك 
ثالثة 
هر  شأ

2012/05

CZ 
هورية  مجلا
ية  لتشـيكا

21.02.1995 26.01.2012 WO 

بات ادلوية يف  لياانت دخول ا لطل ب
تعاوناملرح ناء عىل معاهدة ا ية  لةل الو ب طن

نشأن الرباءات واألحداث القانوية  ب
بو  ياألخرى اليت قدمهتا الو

      2012/08

DE يا  16.02.2012DE WO 05.01.1978 نأملا

نفعة و  بات ملالرباءات ومناذج ا اليت لطلا
ية بارشة يف املرحةل الو طنمل تدخل  يف  م

يا تعاون نأملا ناء عىل معاهدة ا ل  بشأن ب
  الرباءات

 

بات فقط  لطلا
ناء عىل  شورة  با ملن

تعاون  لمعاهدة ا
ت بشأن الرباءا

 منذ
17-05-2006 ،

نذ  نفعة  مومناذج ا مل
بوع  سـاأل

25/2011 

لك 
بوع  سـأ

2012/08

DE يا  WO 18.08.2011 01.01.1993 نأملا

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل  طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

      2012/05

EA 

نظمة  ملا
باألوروية 
يوية  سـاآل
 للرباءات

18.04.2007 30.09.2010 WO 

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

      2011/02

EE تويا نإ 2012/04          15.12.2011 01.01.2003 سـ

EG 28.02.2011 03.08.2008 مرص WO 

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

      2011/14

ES يا با نإ  WO 30.06.2011 30.05.1990 سـ

بات ادلوية  لياانت دخول ا لطل يف ب
تعاون ناء عىل معاهدة ا ية  لاملرحةل الو ب طن

 بشأن الرباءات

    

لك 
ثالثة 
هر  شأ

2011/30

    30.05.1990 30.06.2011 WO 

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

      2011/33

FI  30.11.2011  فنلندا WO 

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

هر     2012/05شلك 

GB 
اململكة 
تحدة  ملا

01.04.1998 15.02.2012 WO 

بات ادلوية يف  لياانت دخول ا لطل ب
تعاون ناء عىل معاهدة ا ية  لاملرحةل الو ب طن

 أن الرباءاتبش

 

تحديث بوع ا لأ سـ
26/2009 

يل بوع ا تحموأ لسـ
29/2009 

لك 
بوع  سـأ

2012/08

    21.09.1989 30.11.2011 WO 

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

      2012/05
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رمز 
بدل  لا

بدل  إىل من لا
رمز <

بدل >لا
WO  ثغرات ية لا فيقات إضا  الوترية تعل

بوع  سـآخر أ
يه ُأدخلت ف 

ياانت  لبا

GE يا  WO 31.01.2012 31.08.1998 ججور

بات ادلوية يف  لياانت دخول ا لطل ب
تعاون ناء عىل معاهدة ا ية  لاملرحةل الو ب طن

 بشأن الرباءات

هر     2012/06شلك 

    23.07.2007 06.12.2011 WO 

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

      2012/08

HR يا  WO 24.01.2012 22.04.2008 تكروا

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

      2012/08

HU 06.04.2011 03.11.2006 هنغاراي WO 

بو عن  ياانت اليت قدمهتا الو يا دخول لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

      2012/05

IL يل  WO 31.08.2011  ئإرسا

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

    
لك 

بوع  سـأ
2011/46

JP 31.01.2012 01.01.2002 ياابنلا WO 

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

هر     2012/08شلك 

KE 05.05.2006 07.01.2004 كينيا WO 

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
بات ادلوية يف املرح لا ناء لطل ية  بةل الو طن

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

هر     2011/46شلك 

KR 
مجهورية 

 كوراي
01.01.2000 31.12.2000 WO 

بات ادلوية يف  لياانت دخول ا لطل ب
تعاون ناء عىل معاهدة ا ية  لاملرحةل الو ب طن

 بشأن الرباءات

هر     2001/39شلك 

    01.01.2000 31.12.2000 WO 

بات ادلوية يف بياانت عد لم دخول ا لطل
تعاون ناء عىل معاهدة ا ية  لاملرحةل الو ب طن

 بشأن الرباءات

هر    2001/39شلك 

    03.01.1997 13.04.2007 WO 

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

هر     2007/44شلك 

LT يا نتوا  WO 25.01.2012 01.07.1997 لي

بات ادلوية يف  لياانت دخول ا لطل ب
تعاون ناء عىل معاهدة ا ية  لاملرحةل الو ب طن

 بشأن الرباءات

هر     2012/05شلك 

    12.04.1995 08.03.2011 WO 

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءاتعىل م تعاون  بعاهدة ا  ل

هر     2011/46شلك 

LV يا  WO 30.07.2007 01.01.1998 تفال

بات ادلوية يف  لياانت دخول ا لطل ب
تعاون ناء عىل معاهدة ا ية  لاملرحةل الو ب طن

 بشأن الرباءات
 

منذ 
 ،2007 مارس

بياانت دخول 
بات ادلوية  لا لطل

ية طنيف املرحةل الو
بناء عىل معاهدة 

تعاون  بشأن لا
 عرب الرباءات

ية  قلمياملرحةل اإل
 فقط

 --- 2008/47
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رمز 
بدل  لا

بدل  إىل من لا
رمز <

بدل >لا
WO  ثغرات ية لا فيقات إضا  الوترية تعل

بوع  سـآخر أ
يه ُأدخلت ف 

ياانت  لبا

    22.11.2005 10.06.2006 WO 

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

  

منذ 
 ،2007 مارس

بياانت دخول 
بات ادلوية  لا لطل

ية طنيف املرحةل الو
بناء عىل معاهدة 

شأن  تعاون  با ل
 عرب الرباءات

ية  قلمياملرحةل اإل
 فقط

 --- 2007/44

MD 17.10.2008 10.01.2008 مودلوفا WO 

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

هر    2011/46شلك 

MX يك  WO 09.12.2008 21.12.2005 ملكسـا

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

هر     2011/46شلك 

MY 30.09.2010 09.03.2007 مالزياي WO 

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
بات ادلوية يف املرحةل ال لا ناء لطل ية  بو طن

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

      2010/50

NZ ندا يليوز  WO 30.11.2011 01.05.2001 ن

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

هر     2012/05شلك 

PH بني  WO 19.12.2008 14.03.2002 لفلا

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

هر     2009/43شلك 

PL 30.09.2011 22.12.2002 لبوندا WO 

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءاتعىل معا تعاون  بهدة ا  ل

      2011/46

RO يا  WO 27.10.2011 01.01.2002 نروما

بات ادلوية يف  لياانت دخول ا لطل ب
تعاون ناء عىل معاهدة ا ية  لاملرحةل الو ب طن

 بشأن الرباءات

  
تة سـلك 

هر  شأ
2012/03

    17.12.2004 28.01.2008 WO 

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء لطلا ية  ببات ادلوية يف املرحةل الو ن طل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

هر     2009/43شلك 

RU يا  WO 31.01.2011 03.01.2002 سـرو

بات ادلوية يف  لياانت دخول ا لطل ب
تعاون ناء عىل معاهدة ا ية  لاملرحةل الو ب طن

 بشأن الرباءات

سمرب   يد
2003 ،
2004 يناير

 

لك 
ثالثة 
هر  شأ

2012/08

    24.03.2004 30.09.2011 WO 

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

هر     2012/05شلك 

SE سويد  WO 07.07.2010 18.08.1985 لا

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
بات ادلوية يف املر لا ناء لطل ية  بحةل الو طن

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

هر     2011/46شلك 
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رمز 
بدل  لا

بدل  إىل من لا
رمز <

بدل >لا
WO  ثغرات ية لا فيقات إضا  الوترية تعل

بوع  سـآخر أ
يه ُأدخلت ف 

ياانت  لبا

SI يا  WO 18.10.2011 01.01.2001 فينسلو

بات ادلوية يف  لياانت دخول ا لطل ب
تعاون ناء عىل معاهدة ا ية  لاملرحةل الو ب طن

 بشأن الرباءات

  

بياانت اآلن 
بات  لطلدخول ا

لادلوية يف املرحةل 
ناء عىل طنالو بية 

تعاون  لمعاهدة ا
 بشأن الرباءات

عرب املرحةل 
ية فقط  قلمياإل

لك 
 شهرين

2012/05

SK يا  WO 31.12.2011 01.01.1993 كسلوفا

بات ادلوية يف  لياانت دخول ا لطل ب
تعاون ناء عىل معاهدة ا ية  لاملرحةل الو ب طن

 بشأن الرباءات

هر     2012/02شلك 

    10.09.2008 09.06.2011 WO 

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

هر     2012/05شلك 

UA يا  WO 28.11.2011 2005-12-06 نأوكرا

بات ادلوية يف  لياانت دخول ا لطل ب
تعاون ناء عىل معاهدة ا ية  لاملرحةل الو ب طن

 بشأن الرباءات

      2012/05

US  
الوالايت 
تحدة   ملا

23.03.1993 30.09.2008 WO 

بات ادلوية يف  لياانت دخول ا لطل ب
تعاون ناء عىل معاهدة ا ية  لاملرحةل الو ب طن

 بشأن الرباءات

ثغرات الفرتة
1998 من
؛!!!2001 إىل

 ومن
1.7.2005

 إىل
31.12.20

05 

 
لك 

بوع  سـأ
2008/41

    14.07.1992 24.11.2011 WO 

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

هر     2012/08شلك 

UZ تان  WO 30.06.2006 2001-01-02بكسـأوز

بات ادلوية يف  لياانت دخول ا لطل ب
تعاون ناء عىل معاهدة ا ية  لاملرحةل الو ب طن

 بشأن الرباءات

هر     2006/37شلك 

WO

بو   يالو
معاهدة (

تعاون  لا
بشأن 

  )الرباءات

21.09.1978 09.02.2012 WO 

ناء عىل معاهدة  شورة  بات ا با ن مللطل
شأن الرباءات تعاون  با  ،ل

ية ياانت اإللكرتو نا  لب

25.10.20

07 

بحت  بياانت صأ
عدم /دخول

بات  لطلدخول ا
لادلوية يف املرحةل 
ناء عىل  ية  بالو طن

ت عاون لمعاهدة ا
بشأن الرباءات 
ية  سؤو لحتت  م

ية؛ طناملاكتب الو
تلفة  خمرموز 

 7.7.2006 منذ

لك 
بوع  سـأ

2012/08

ZA 
جنوب 
يا  يقأفر

21.12.1999 07.02.2008 WO 

بو عن دخول  ياانت اليت قدمهتا الو يا لب
ناء  ية  بات ادلوية يف املرحةل الو با ن ل طلطل

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا  ل

هر     2009/43شلك 

ثاين[ ]لييل ذكل املرفق ا
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همة رمق شأن ا ملتقرير مرحيل   العامل املعين ابملعايري والواثئق للفريق 23 ب

تب ادلويل  ملكمن إعداد ا

ية  سـمعلومات أسا

ية للرباءات إىل تقدمي  .1 تب ادلويل املاكتب الو طندعا ا باتعن بياانت ملك ناء يف  ل ادلويةلطلدخول ا ية  باملرحةل الو طن
شأن الرباءاتعىل معاهد تعاون  بة ا نةل ياانت اكمةل وحمدثة2004 سـ يف  سني توافر  ّ من أجل  ب تب ادلويل . حت عدة ملكواقرتح ا

ساق ية وتوفري املرونة للماكتب اليت توافق عىل تقدمي تكلنأ همة عىل املاكتب الو يل ا ياانت من أجل  ن  ه طب مللل ياانت تس  .لبا

يذية  .2 لتنفونص الالحئة ا شأن الرباءاتعاهمل) 86 القاعدة(ت تعاون  بدة ا نة.ل ياانت إىل /ملعيّعىل أن تقدم املاكتب ا تارة  با خمل
تب ادلويل حول  باتملكا شأن الرباءاتيف  ل ادلويةلطلدخول ا تعاون  ناء عىل معاهدة ا ية  باملرحةل الو ل ب ها طن تعممي ألغراض 

ياانت، ولكن عدد املاك. عىل نطاق أوسع لبويس مبقدور لك املاكتب تقدمي هذه ا تداد الفرتة من ل متب اليت تقدهما ازداد عىل ا
 . إىل غاية اآلن2004 سـنة

 الوضع الراهن

ية عرب  .3 ياانت املرحةل الو تب ادلويل  نيح ا طب ملك بحث يف يت ياانت الواردة من. ركن الرباءاتلحمرك ا بوتوافر ا با 46 لت مكت 
ية اخملزن 4,1وتصل إىل أكرث من  ياانت املرحةل الو نيون مدخل إىل  ب يا مكتبا  11وهذا يعين . ة يف ركن الرباءاتطمل فإضا

نة 0,6وزايدة بلغت  سـيون مدخل مقارنة بآخر تقرير مرحيل يف  ثون عن . 2009 مل تخدمون اذلين  يالحظ ا بحو سـ يسـ مل
هر عىل هذه الواهجة اجلديدة  ياانت أن واهجة ركن الرباءات قد حدثت و يظهذه ا ّ ُ ياّحمرك حبث لب  .لكجديد 

شأن الرباءاتبياانت دخول املر تعاون  ناء عىل معاهدة ا ية  بحةل الو ل ب  طن

تب ملكا
بدايةاترخي    الهنايةاترخي  لا

حاالت 
دخول 
املرحةل 
ية طنالو

 

رش نح لنا  الرفض ملا

عدم 
ادلخول 

يف املرحةل 
ية طنالو

 

سحب  لا

AE تحدة ملاإلمارات العرية ا مترب 30  ب  ال ال ال ال ال 106 10سب 

AP ية اإلفر نظمة اإل يا مي قية قلمل
 )ياألربو(للملكية الفكرية 

سطس 06 96 ل يويو01  ال ال ال ال ال 1081 80 غأ

AT سا  ال ال ال ال ال 2397  11 نومفرب 30 80 نومفرب 28 لمنا

AU يا سمرب 05 لأسرتا سمرب 20 97 يد  نعم ال نعم نعم نعم 224397 11 يد
BG سمرب 19 04 نايري 06 بلغاراي  نعم ال نعم نعم نعم 1333  07 يد
BY ناير07 بيالروس  نعم ال ال ال نعم 44  07 نيويو 15 07 ي 
BZ سطس 27 بلزي  غأ

02 

 ال ال نعم نعم نعم 108 07 فرباير 09

CA سمرب 20 94  فرباير25 كندا  نعم ال ال ال ال 416937  10 يد
CH ال ال ال ال ال 143  11 نومفرب 24 08 ليويو 08 يسورسا 

CN ال ال ال ال ال 307580 11 مايو 18 98 يناير 04 الصني 

CU ال ال ال ال ال 121 10 نويو ي30 09 نومفرب 03 كواب 

CZ ية هورية ا يكا سمرب 27 90 نومفرب 09 لتشـمجل  نعم ال نعم نعم نعم 28651 11 يد
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تب ملكا
بدايةاترخي    الهنايةاترخي  لا

حاالت 
دخول 
املرحةل 
ية طنالو

 

رش نح لنا  الرفض ملا

عدم 
ادلخول 

يف املرحةل 
ية طنالو

 

سحب  لا

DE يا سطس 18 80 نومفرب 13 نأملا  نعم ال ال ال ال 38379 11 غأ
EA  يوية نظمة األوروية اآل سـا ب مل

 للرباءات

 ال ال ال ال ال 2719 09 سبمترب 30 06 نومفرب 01

EG ال ال ال ال ال 3813 11 فرباير 28 08 يناير 01 مرص 

EP تب األورويب للرباءات سمرب 29 80 مايو 28 ملكا  نعم ال نعم نعم نعم 1122026  11 يد
ES يا با نإ  نعم ال نعم نعم نعم 1746 11 نيويو 30 90 مايو 30 سـ
FI ال ال ال نعم ال 22219 11 نومفرب 30 80 ايرين 14 فنلندا 

GB تحدة  نعم ال نعم نعم نعم 28316 11 نومفرب 30 00 يناير 05 ملاململكة ا
GE يا توبر 10 ججور  نعم ال ال ال ال 2205 11 نومفرب 04 02 كأ
HR يا سمرب  16 99 نومفرب 19 تكروا  نعم ال نعم نعم نعم 4108 11يد
HU نعم ال ال نعم نعم 90 11 أبريل 06 07 يناير 03 هنغاراي 
IL يل سمرب 06 ئإرسا سطس 31 96 يد  نعم ال ال نعم نعم 53513 11 غأ
JP ياابن سمرب 28 91 أبريل 03 لا  نعم ال نعم ال ال 510353 11 يد
KE ال ال ال ال ال 158 06 مايو 12 98 يناير 06 كنيا 

KR سمرب 30 97 يناير 03 مجهورية كوراي  نعم ال نعم نعم نعم 316652 11 يد
LT يا نتوا  نعم ال نعم نعم نعم 703 11 مارس 08 95 أبريل 12 لي
LV يا  ال ال ال ال ال 280 08 مايو 19 98 يناير 05 تفال

MD توبر 17 08 يناير 10 مجهورية مودلوفا  ال ال ال ال ال 15 08 كأ

MX يك سمرب 09 04 يناير 07 ملكسـا  ال ال ال ال ال 114340 08 يد

MY نعم ال نعم نعم ال 4276 10 سبمترب 30 08 نيويو 02 مالزياي 
NZ ندا يليوز سمرب 18 ن  ال ال ال نعم نعم 70489 11 نومفرب 30 85 يد

PH بني  نعم ال ال نعم ال 25721 11 سبمترب 30 02 يناير 03 لفلا
PL ال ال ال ال ال 4661 11 ليويو 19 07 مايو 01 لبوندا 

RO يا  ال ال ال ال ال 4024 08 يناير 28 90 يناير 06 نروما

RU نعم ال ال ال ال 70161 11 سبمترب 30 01 ليويو 17 الاحتاد الرويس 
SE سويد سمرب 16 لا  ال ال ال ال نعم 1931 10 ليويو 07 82 يد

SG ال ال ال ال ال 28153  95 فرباير 01 سـنغافورة 

SI يا توبر 18 01 يناير 10 فينسلو  ال ال ال ال ال 222 11 كأ

SK يا  ال ال ال ال ال 13481 11 نيويو 09 93 يناير 14 كسلوفا

TR ال ال ال ال ال 12232 05 ليويو 27 96 مارس 20 كتريا 

UA يا سمرب 06 نأوكرا  نعم ال نعم نعم نعم 1437 11 نومفرب 28 05 يد
US ية تحدة األمر يكالوالايت ا  ال ال ال نعم نعم 664106 11  نومفرب24 91 فرباير 25 مل

UZ تان  ال ال ال ال ال 964 06 نيويو 23 01 يناير 02 بكسـأوز

VN ال ال ال ال ال 11852 08 أبريل 09 95 أبريل 01 انم فييت 

ZA يا يقنوب أفر سمرب 21 ج  ال ال ال ال ال 59162 08  فرباير07 99 يد

ها و .4 يث  بريا من  تالفا  تب ادلويل ا ياانت املقدمة إىل ا تلف ا سقو ح خ نملك ك ب ها، مما يطرح حتداي لخت ميمضموهنا ووترية تقد
تب ادلويل تعلقة . ملكأمام ا ياانت ا تب ادلويل يدواي ا تخرج مهنا ا ها و ية باك ياانت الو ملويف بعض احلاالت، تقدم ا ب سـ ن لب ي ط ملكل مل

ناء عىل  ببات الرباءات  شأن الرباءاتبطل تعاون  بمعاهدة ا شاريع ملعاجلة. ل يا عىل  تب ادلويل حا مويعمل ا ل تة ملك ياانت املؤ مت ا لب
بل يا يف ا ية آ ياانت املرحةل الو تخرج  ملسـتقومن املقرر أن  ل ن ب طسـ  .ُت
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ية  .5 ية ملاكتب ا ساعدة ا تب ادلويل توفري ا ية الفكرية اذلي يقدمه ا مللكويواصل برانمج حتديث ماكتب ا ملك نمللك لتقمل
بدلان األقل منوا، يف جمال أ الفكرية، وال ية وا نا بدلان ا متسـامي يف ا ل ل ية الفكريةمل يات ا مللكتة  رشوع يف تعزيز . معل ملوسامه هذا ا ي

ها يف ركن الرباءات ياانت إلدخا تب ادلويل فرصة احلصول عىل ا يح  ية و لمجموعات الرباءات الو للمك بت لن  .يط

 ]ثهناية املرفقني والويقة[
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