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البرنامج الرئيسي ٦ 
 

نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات 
 
 

تطبيق نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات   ٦-١
االطار القانوني وأنشطة االعالم والتدريب واصالح معاهدة التعاون بشأن البراءات   ٦-٢

التصنيف الدولي للبراءات  ٦-٣
 
 

ملخص 
 

ــى ترشـيد اجـراءات ايـداع طلبـات الـبراءات الدوليـة ومعالجتـها ونشـر  تنص معاهدة التعاون بشأن البراءات عل -٩٧
المعلومات التقنية التي تتضمنها والتعاون على ذلك . وترمي المعاهدة أساسا الى تسهيل عمليات طلب البراءات في أآثر من 
بلد لتصبح أآثر فعالية وأقل تكلفة بفضل تخفيض ازدواجية اجراءات ايداع الطلبات ومعالجتها في آل بلد على انفراد ، علما 

بأن هذا االجراء هو في مصلحة المنتفعين بأنظمة البراءات ومكاتب البراءات على حد سواء .  
 

ــن" فيـه البلـدان  وتقيم معاهدة التعاون بشأن البراءات نظاما دوليا يسمح بايداع طلب "دولي" واحد للبراءات "تعي -٩٨
التي تشملها البراءة المطلوبة . ويتميز هذا النظام بما يلي :  فحص الطلبات الدولية من حيث الشكل في مكاتب تسلم الطلبات 
، واجراء بحث دولي يترتب عليه اعداد تقرير بغرض تقديمه الى مودع الطلب ونشره ، والنشر المرآــزي الدولـي للطلبـات 
ــراء فحـص تمـهيدي دولـي غـير الزامـي  الدولية مع تقارير البحث الدولي المرتبطة بها وارسالها الى المكاتب المعّينة ، واج
يفضي الى تقديم تقرير الى مودع الطلب والمكــاتب المعّينـة ذات الصلـة بـالموضوع يتضمـن رأيـا بشـأن اسـتيفاء االخـتراع 
المطالب به المعايير الرئيسية المقبولة دوليا بشأن أهلية االختراع للبراءة . وتبقى مسألة منح البراءات أمــرا يخـص المكـاتب 

الوطنية واالقليمية التي يمكنها أن تستعين بتقرير البحث الدولي وتقرير الفحص التمهيدي الدولي . 
 

وفي سنة ٢٠٠٠ ، استلم المكتب الدولي ما يناهز ٠٠٠ ٩١ طلب دولي ، أي زيادة بنسبة ٢٣% مقارنة مع عــدد  -٩٩
ــادة فـي سـنة ٢٠٠١ وخـالل فـترة السـنتين  الطلبات المستلمة في سنة ١٩٩٩ . ومن المتوقع أن يستمر عدد الطلبات في الزي

٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . 
 

ــع ، فسـتزيد  واذا آان العدد الفعلي للطلبات الدولية وطلبات الفحص التمهيدي الدولي أآثر أو أقل من العدد المتوق -١٠٠
ميزانية االتحاد أو تنقص وفقا لما ورد وصفه في الملحق ٣ . 

 
وفي ٣١ ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ ، بلغ عدد الدول المتعاقدة بموجب معــاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات ١٠٨  -١٠١
دول . وستؤدي الزيادة المرتقبة في عدد الدول المنضمة الى المعاهدة في سنة ٢٠٠١ وخالل فترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ 
، الى فرض ضغوط اضافية علـى المكتـب الدولـي لتوفـير أنشـطة اعالميـة وتدريبيـة للمكـاتب الوطنيـة واالقليميـة المعنيـة 
ولمودعـي الطلبـات الفعلييـن والمحتمليـن . وعمـال بقـرار اتخذتـه جمعيـة المعـاهدة فــي دورتــها التاســعة والعشــرين فــي 
أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ ، ستطرح على الجمعية اقتراحات الصالح المعــاهدة فـي دورتـها المنعقـدة فـي سـبتمبر/أيلـول 
٢٠٠١ . وسيستمر المكتب الدولي ، خالل فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ في االعـداد لالجتماعـات وتنظيمـها بـهدف تبسـيط 

النظام واصالحه . 
 

ــات الرئيسـة بنـاء علـى البرنـامج الرئيسـي ١٣ هـو  وخالل فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، سيكون أحد االهتمام -١٠٢
مواصلة تصميم نظام IMPACT ألتمتـة المعلومـات والوثـائق (أنظـر البرنـامج ١٥) بغـرض تطبيقـه علـى نظـام معـاهدة 
التعاون بشأن البراءات بتصريح من جمعيات الدول األعضاء في الويبو في مارس/آذار ١٩٩٨ . وهذا عامل رئيسي يســاعد 
ــات الدوليـة المعالجـة فـي المكتـب الدولـي وارتفـاع عـدد  في مواجهة التحديات التي تطرحها الزيادة المستمرة في عدد الطلب

الدول المتعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات .  
 

والتصنيف الدولي للبراءات تصنيف مشترك يشمل نماذج المنفعة وشهاداتها فضال عن البراءات ويسهل لمكــاتب  -١٠٣
البراءات والمنتفعين البحث عن وثائق البراءات . وال بد من مواصلة مراجعة التصنيف بانتظام لتعزيز فعاليته في استرجاع 
المعلومات المتعلقة بوثائق البراءات . ونظرا الــى أنـه يسـتخدم فـي محيـط الكـتروني يضـم مكتبـات رقميـة تربطـها شـبكات 
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ــه ومراجعتـه وتشـجيع اسـتخدامه فـي  المعلومات العالمية ، فال بد من اصالحه وال سيما استحداث أدوات مؤتمتة للحفاظ علي
العالم . 

 
 

البرنامج الفرعي ٦-١ 

تطبيق نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات 
 
 

األهداف : 
ــه السـرعة وبطريقـة  توفير الخدمات المنوطة بالمكتب الدولي بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات على وج �

موثوقة وعالية المردودية . 

وتعزيز قدرة المكتب الدولي على معالجة العدد المتزايد للطلبات الدولية .  �

وتحسين نشر المعلومات المتعلقة بالطلبات الدولية والمعلومات األخرى المرتبطة بها على الورق أو بالوســائل  �

االلكترونية . 
 
 

الخلفية 
 

ــي بموجـب معـاهدة  يتناول هذا البرنامج الفرعي اجراءات معالجة الطلبات الدولية التي يضطلع بها المكتب الدول -١٠٤
ــث الشـكل وترجمـة أسـماء االختراعـات والملخصـات  التعاون بشأن البراءات . ويغطي آذلك مسائل فحص الطلبات من حي
وتقارير الفحص التمهيدي الدولي ونشر الطلبات الدولية . ويشمل هذا البرنامج الفرعــي أيضـا أنشـطة المكتـب الدولـي التـي 

يقوم بها بوصفه مكتبا لتسلم الطلبات . 
 

مؤشرات األداء  النتائج المرتقبة 

زيادة انتاجية العمليات المنجزة في المكتب الدولــي  -١
بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات . 

النسـبة بيـن مجمـوع الموظفيـن العـاملين فـي اطـــار   �

معاهدة التعاون بشأن البراءات وعدد الطلبات الدولية 
 .

ــاع اجمـالي النفقـات المسـجلة فـي  والمقارنة بين ارتف �

اطار المعاهدة واالرتفاع في عدد الطلبات الدولية . 

ـــة  القيـام بمعالجـة سـريعة وبطريقـة موثوقـة وعالي -٢
المردوديـة لمـا ينـاهز ٠٠٠ ١١٤ طلـب دولـي فـــي ســنة 
ــاهز  ٢٠٠٢ و٠٠٠ ١٢٢ طلـب فـي سـنة ٢٠٠٣ ، ومـا ين
٠٠٠ ٧٩ طلب بناء علــى الفصـل الثـاني فـي سـنة ٢٠٠٢ 
و٠٠٠ ٨٤ طلـب فـي سـنة ٢٠٠٣ ، ونحـو ٥٠٠ ٢ طلــب 
دولي في المكتب الدولي بوصفه مكتبا لتسـلم الطلبـات فـي 
سنة ٢٠٠٢  و٩٠٠ ٢ طلب في سنة ٢٠٠٣ ، ونشر نحـو 
٠٠٠ ١٠٦ آتيب في سنة ٢٠٠٢ و٠٠٠ ١١٣ آتيـب فـي 

سنة ٢٠٠٣ . 

عـدد الطلبـات الدوليـة وطلبـات الفحـــص التمــهيدي   �

ــــدد  الكتيبـــات  الدولــي المســتلمة والمعالجــة ، وع
المنشورة . 

وضمان معالجة الطلبات الدولية (بما في ذلــك النشـر  �

والفحص بناء على الفصل الثاني) في المهل المحددة 
 .

ــة الملخصـات والتقـارير بفضـل  رفع انتاجية ترجم -٣
استخدام أآبر لتقنية الترجمة بمساعدة الحاسوب . 

عدد الترجمات في آل فئة .    �

ارتفـاع نسبـة الطلبـات الدوليـة المعـدة باستعمـــال  -٤
 . (PCT-EASY) برنامــج الطلــب االلكتروني

عـدد الطلبـات الدوليـة المودعـــة باســتخدام برنــامج   �

 . (PCT-EASY) الطلب االلكتروني
 
 

األنشطة 
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فحص الطلبات الدولية من حيث الشكل .  �

 
والتأآد من أن مكاتب تسلم الطلبات وادارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي تحترم المهل المحددة .  �

 
واقامة اتصاالت مع مكاتب البراءات ومودعي الطلبات ووآالئهم بغرض ارسال االخطارات والوثائق وغيرها .   �

 
وتأمين خدمات اعالمية لالستجابة لالستفسارات المتعلقة بالطلبات الدولية في اطار معاهدة التعاون بشأن البراءات .  �

وترجمة أسماء الطلبات الدولية وملخصاتها والتعليقات الكتابية على الرسوم الى اللغتين االنكليزية والفرنسية .  �

 
وترجمة تقارير الفحص التمهيدي الدولي الى االنكليزية .  �

 
ووضع أدوات الترجمة آالقواميس االلكترونية والمراجع المتاحة على الخط .  �

 
ونشر الطلبات الدولية في شكل آتيبات معاهدة التعاون بشأن البراءات .  �

 
ونشر البيانات الواردة في الطلبات الدولية التي سبق اصدارها في جريدة معاهدة التعاون بشــأن الـبراءات فـي شـكل  �

ورقي والكتروني . 
 

ومعالجة الطلبات الدولية المودعة في المكتب الدولي بوصفه مكتبا لتسلم الطلبات .  �

 
ومواصلة تنفيذ مشروع أتمتة جديد (IMPACT) لمكتب معاهدة التعاون بشأن البراءات يكــون قـادرا علـى معالجـة  �

الملفات االلكترونية ودعم العمليات المؤتمتة . 
 

وستجري األنشطة بالتنسيق مع البرنامج الرئيسي ١٥ وغيره من البرامج الرئيسية ، عند الحاجة . 
 
 

البرنامج الفرعي ٦-٢ 

االطار القانوني وأنشطة االعالم والتدريب واصالح معاهدة التعاون بشأن البراءات 
 
 

األهداف : 
تحسين االطار القانوني للمعاهدة وتبسيط اجراءاتها وتقليل تكلفتها للحصول على الحماية في العالم .  �

وزيادة االلمام بمعاهدة التعاون بشأن البراءات لدى المنتفعين الفعليين والمنتفعين المحتملين والوآالء في مجال  �

الملكية الصناعية والحكومات والمنظمات الدولية الحكومية ، وتوعيتهم بطريقة تطبيقها واالنتفاع بمزاياها .  
 
 

الخلفية 
 

يتناول هذا البرنامج الفرعي مواصلة تطويــر االطـار القـانوني لنظـام معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات وتبسـيط  -١٠٥
اجراءاته وتوحيدها ، باالضافة الى األنشطة االعالمية والتدريبية المقترنة به . 



 WO/PBC/4/2
 - 61 -

 
 

 
مؤشرات األداء  النتائج المرتقبة 

ـــــاع بحمايــــة  تحســـين االطـــار القـــانوني لالنتف -١
االختراعـات بموجـب المعـاهدة الـــذي مــن شــأنه تبســيط 

االيداع االلكتروني للطلبات الدولية بوجه خاص .  

اعتماد التعديالت الضرورية علــى الالئحـة التنفيذيـة   �

للمعاهدة وعلى التعليمات االدارية . 

زيادة االلمام بنظام المعاهدة .   زيادة في الجودة والكمية والفرص المتاحة للحصــول  ٢- �

على المعلومات المتعلقة بالمعاهدة . 
 
 

األنشطة 
 

تقديم المعلومات والمساعدة والمشورة والتدريب الى المنتفعين الحاليين والمنتفعين المحتملين .  �

 
وتقديم المعلومات والمساعدة والمشورة والتدريــب الـى مكـاتب المعـاهدة واداراتـها ال سـيما بـهدف تحسـين النوعيـة  �

واالنتاجية والفعالية في تطبيق المعاهدة . 
 

ــاهدة  وتحضير اجتماعات بشأن تطبيق اجراءات المعاهدة وتنسيقها مع الدول المتعاقدة بموجب المعاهدة ومكاتب المع �

واداراتها والمنتفعين بنظامها ، وتقديم الخدمات الالزمة لتلك االجتماعات . وتحضير اقتراحات بشأن تعديــل الالئحـة 
التنفيذية للمعاهدة لتنظر فيها جمعية اتحاد المعاهدة وتعديل التعليمات االدارية بما فيها االستمارات ومختلف المبـادئ 
التوجيهية المتعلقة بالمعاهدة . واالشــتراك فـي اجتماعـات مكـاتب المعـاهدة واداراتـها بمـا فيـها اجتماعـات المنظمـة 

األوروبية اآلسيوية للبراءات والمنظمة األوروبية للبراءات .  
 

وتحضير اجتماعات بشأن تبسيط نظام المعاهدة واصالحه وتقديم الخدمات لتلك االجتماعات .  �

 
ــتروني .  ونشـر نصـوص قانونيـة ومـواد اعالميـة وترويجيـة عـن المعـاهدة وتوزيعـها علـى الـورق وفـي شـكل الك �

ومواصلة تطوير االطار القانوني اليداع الطلبات الدولية ومعالجتها بما يخدم مصلحة المنتفعين والمكاتب واالدارات 
، وال سيما لدعم االيداع وغيره من االجراءات االلكترونية . 

 
واستخدام األدوات المعتمدة على الحاسوب مثل قواعد البيانات والمحافل االلكترونية وتقنيات التعليم عن بعد بغرض  �

تقديم الخدمات القانونية وانجاز أنشطة تدريبية واعالمية . 
 

وسيجري انجاز هذه األنشطة بالتنسيق مع البرامج الرئيسية األخرى وعلى وجه الخصوص البرامج ٥ و٩ و١٢ و١٣ و١٤ 
، عند الحاجة . 
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البرنامج الفرعي ٦-٣ 

التصنيف الدولي للبراءات 
 
 

األهداف : 
زيـادة الفعاليـة فـي تطبيـق التصنيـف الدولـي للـبراءات باعتبـاره أداة بحـث الســـترجاع المعلومــات المتعلقــة  �

بالبراءات بغض النظر عن اللغة المعتمدة . 

وضمان االنتفاع الفعلي بالتصنيف في المحيط االلكتروني باصالحه واستحداث أدوات حاسوبية للتصنيف .  �

ــائق الـبراءات وغيرهـا مـن النصـوص المتعلقـة  والنهوض باالنتفاع بالتصنيف في العالم ألغراض تصنيف وث �

بالبراءات وبحثها . 
 
 

الخلفية 
 

يتناول هذا البرنامج الفرعي الخدمات االداريـة واالعالميـة التـي يقدمـها المكتـب الدولـي بغـرض الحفـاظ علـى  -١٠٦
ــة وهيئـات البحـث  التصنيف الدولي للبراءات ومراجعته واصالحه والنهوض به لدى الحكومات والمنظمات الدولية الحكومي

والتطوير وعامة الجمهور . 
 

مؤشرات األداء  النتائج المرتقبة 

زيادة في فعالية االنتفاع بـالتصنيف بغـرض بحـث  -١
وثائق البراءات والنصوص المتعلقة بها وتكييف التصنيف 

بما يتوافق مع االنتفاع به في المحيط االلكتروني . 

عدد المعطيات الجديدة وغيرها من التعديالت المعدة   �

ـــف . واعــداد  الدخالـها علـى الطبعـة الثامنـة للتصني
الدليل المعدل للتصنيف . 

اسـتحداث أدوات مؤتمتـة تسـاهم فـي دعـم عمليـــة  - ٢
الحفاظ علــى التصنيـف ومراجعتـه ووضـع قواعـد بيانـات 

ألغراض التصنيف . 

ــروع   تنفيذ نظام جديد الدارة التصنيف في اطار المش �

 (IBIS) الثاني لنظام المعلومات المتعلقــة بـالتصنيف
 .

 
 

األنشطة 
 

االشراف على مراجعة التصنيف بتحضير أربع دورات للفريق العامل المعني بمراجعــة التصنيـف وتقديـم الخدمـات  �

اليه . ومعالجة وثائق المراجعة ونشرها . 
 

ــة بـالتصنيف وتقديـم الخدمـات اليـهما وأربـع  وتنسيق عملية اصالح التصنيف بتحضير دورتين للجنة الخبراء المعني �

ــل الخاصـة بـالتصنيف . ومعالجـة  دورات للفريق العامل المعني باصالح التصنيف واالشراف على عمل أفرقة العم
وثائق االصالح ونشرها . 

 (IBIS) وتقديم المعلومات بشأن متطلبات المنتفعين فيما يتعلق بتطوير النظام الثاني للمعلومات المتعلقـة بـالتصنيف �

ونظام تصنيف المعلومات المؤتمتة (CLAIMS) (أنظر البرنامج الرئيسي ١٥) بغرض تحديد متطلبــات المنتفعيـن 
الى أنظمة متطورة في مجال المعلومات .  

 
ــي تلـك الـدورات  والنهوض باالنتفاع بالتصنيف في العالم بتنظيم دورات تدريبية وندوات عن التصنيف واالشتراك ف �

والندوات . 
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الجدول ١١-٦   الميزانية المفصلة لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ 
البرنامج الرئيسي ٦ 

نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات  
 

ألف - تغير الميزانية بحسب غرض االنفاق 
(بآالف الفرنكات السويسرية) 

 2000-2001    Variation  2002-2003
   Revised    Program    Cost    Total   Proposed

 Object of Expenditure    Budget  Amount    %  Amount    %   Amount    %    Budget
    A    B    B/A    C   C/A   D=B+C   D/A    E=A+D
         

 Staff Expenses       86,771      9,677     11.2      7,746      8.9     17,423    20.1     104,194
 Travel and Fellowships            665        (23)    (3.5)           23      3.5              -         -            665

 Contractual Services       10,427        (43)    (0.4)         375      3.6          332      3.2       10,759
 Operating Expenses       13,196      (314)    (2.4)         464      3.5          150      1.1       13,346

 Equipment and Supplies         3,695           93       2.5         137      3.7          230      6.2         3,925
         

    114,754     9,390       8.2      8,745      7.6    18,135    15.8    132,889
 

باء - تغير الميزانية بحسب فئة الوظيفة 
 

  2000-2001   Variation  2002-2003
   Revised    Proposed
    Budget     Budget

 Post Category    A    B-A    B
    

 Directors               6              (2)               4  
 Professionals             45              26              71  

General Service           272              25            297  
     

 TOTAL           323              49            372  
 

جيم - اعتماد الميزانية بحسب البرنامج الفرعي وعناصر غرض االنفاق 
(بآالف الفرنكات السويسرية) 

 
   Sub-program  Total

 Object of Expenditure  1  2  3  
      

 Staff Expenses     
  Posts      87,220      7,920      1,042      96,182
  Short-term Expenses        7,652         240         120        8,012

Travel and Fellowships     
  Staff Missions           295         370              -           665

 Contractual Services     
  Conferences             15         119           76           210
  Consultants           216         190         166           572
  Publishing        2,273         337           20        2,630
  Other        7,236           41           70        7,347

 Operating Expenses     
  Premises and Maintenance        5,483         610           50        6,143
  Communication and Other        6,392         711         100        7,203

Equipment and Supplies     
  Furniture and Equipment        1,284         182         200        1,666
  Supplies and Materials        2,039         190           30        2,259
      

  Total    120,105    10,910      1,874    132,889
 


