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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 اللجنة املعنية بالتعاون التقني

 
 العشرونالسادسة والدورة 

 2023أأكتوبر  2اإىل سبمترب  23جنيف، من 
 
 

 التقرير

 اذلي اعمتدته اللجنة

 مقدمة

عقدت جلنة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعنية ابلتعاون التقين )"اللجنة"( دورهتا السادسة والعرشين يف جنيف  .2
ىل  23يف الفرتة من  عية ادااد ابلزتامن مع ادلورة الرابعة والأربعني )ادلورة العادية التاسعة عرشة( جل  2023أأكتوبر  2سبمترب اإ

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )"اجلعية"( املعقودة يف س ياق سلسةل الاجامتعات احلادية وامخلسني جلعيات ادلول الأعضاء 
ىل أأن مجيع ادلول الأعضاء يف A/51/INF/3يف الويبو. وترد قامئة املشاركني يف هذه الاجامتعات يف الوثيقة  ، مع الإشارة اإ

دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل )"الإدارات ادلولية"(  مجعية ادااد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومجيع اإ
 أأعضاء يف اللجنة. 

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس

يد تيان ليبو )الصني( والس يد توماس رئيسة للجنة؛ والس   سوزان أأس س يفبورغ )السويد(انتخبت الس يدة  .2
س تونيا( انئبني للرئيسة. لويم  )اإ

 اعامتد جدول الأعامل

 .PCT/CTC/26/1اللجنة ابلإجامع مرشوع جدول الأعامل الوارد يف الوثيقة  اعمتدت .3



PCT/CTC/26/3  
2 
 

تعيني ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية كإدارة  عنعية ادااد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات جل  اإخطار
 دولية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ىل الوثيقة  .4  .PCT/CTC/26/2استندت املناقشات اإ

دارة للبحث ادلويل احلكومية"( لت  عرض وفد أأوكرانيا طلب ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية )"ادلائرة  .5 عني كإ
والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وأأعرب عن معيق تقديره للمدير العام للويبو 

فرانسس غري عىل ما قدمه من مساعدة لتعزيز التعاون الناحج بني الويبو وأأوكرانيا، وكذكل الأمانة عىل ما قامت به  الس يد
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل، كام من  مشاورات ومشاركة يف الأعامل التحضريية لتعيني ادلائرة احلكومية كإ

عرب عن تقديره ملاكتب ادلول الأعضاء يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت قدمت ادلمع واملساعدة يف هذه العملية. وترد 
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف تفاصيل اجلوانب التقنية للتعيني وأأ  س باب تقدمي طلب التعيني كإ

 ..PCT/A/44/4 Revو PCT/CTC/26/2 الوثيقتني

ورصح الوفد بأأن أأوكرانيا اكتسبت رويدا رويدا مسعهتا كدوةل دلهيا مس توايت مرتفعة للملكية الفكرية ونظام حديث  .6
فذت السلطة التنفيذية س ياسة لدلوةل تريم اإىل ضامن ارتفاع اجلودة يف مجيع للحامية القانونية للملكية الفكرية. وعليه ن

دارة البحث ادلويل والفحص المتهيدي  ن احلصول عىل صفة اإ العمليات املرتبطة ابمحلاية القانونية للملكية الفكرية. وراح يقول اإ
ارات والتحيل بقدرات تقنية متينة، ومن شأأنه امله عىل رضورة الاس تعانة مبوارد برشية عالية أأمر همم من شأأنه أأن يؤكدادلويل 

 أأن يعزز حامية امللكية الفكرية وييرس ظروف تطوير النشاط املؤسيس الابتاكري.

ن  .7 املهم للغاية مالحظة أأن مبادرة طلب التعيني حصلت عىل ادلمع الاكمل من املؤسسات من ومىض الوفد يقول اإ
رتعني يف أأوكرانيا، ابعتبار ذكل وس يةل لتعزيز عنرص الابتاكر يف الاقتصاد الأوكراين. احلكومية وغري احلكومية، ومن دوائر اخمل

ن البدل مكن نفسه كطرف فاعل يف العالقات ما بني ادلول يف جمال امللكية الفكرية. وخالل الفرتة من  وأأردف قائال اإ
ىل عام  2992 عام  32 000دخل املرحةل الوطنية مهنا تقريبا  طلب محلاية اخرتاعات، وقد 96 000قدم ما يزيد عىل  2022اإ

جراءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات للمودعني الأجانب. وأأضاف أأن خالل الفرتة ذاهتا جسلت أأكرث  هطلب أأودع بناء عىل اإ
براءة عىل أأساس الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن  26 000براءة اخرتاع؛ ومنحت تقريبا  60 000من 
ن املودعني الوطنيني أأودعوا زهاء ا طلب محلاية اخرتاعاهتم برباءة خارج أأوكرانيا. ويف  2 200لرباءات. واس تدرك قائال اإ

لت زايدة يف عدد طلبات الرباءات املودعة يف أأوكرانيا. ويف عام  تسلمت ادلائرة احلكومية  2022الس نوات الأخرية جس 
د الطلبات اابملائة مهنا بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وواصلت أأعد 40طلب براءة، أأودعت نس بة  5 000 زهاء

. وتبني هذه الأرقام ادلور الفعال لدلائرة 2023املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات الزتايد أأيضا خالل عام 
 احلكومية يف جمال منح الرباءات ادلولية.

نوقال الوفد أأيضا  .8 لت يف الأعامل التح اإ دارة حبث دويل وحفص متهيدي دويل قد اس هت  ضريية لتعيني ادلائرة احلكومية كإ
موظفا بدوام  232ني ع  جاح. و دت خطة مدهتا مخس س نوات لتحديث نظام الرباءات يف أأوكرانيا ونفذت بنع  . وأ  2008عام 
 الرباءات عىل شهادة صخصص حصل مجيع فاحيصتقنية لإجراء البحث والفحص. و  من مؤهالتا يكف  مب زواوج  كمل 

شهادة ماجس تري يف جمال التكنولوجيا اخلاص بلك مهنم، ودلى العديد مهنم خربة معل هائةل يف مؤسسات الأكدميية  أأو
ضافة  الوطنية للعلوم أأو مؤسسات التعلمي العايل أأو خمتلف ادلوائر الصناعية الرائدة وبعضهم دليه شهادة دكتوراه يف العلوم. واإ

ن مجيع الفاحصني اإىل ذكل ىل مسأأةل اللغات وقال اإ  دلى مجيع الفاحصني شهادة نانية يف جمال امللكية الفكرية. والتفت الوفد اإ
يتحدثون الأوكرانية والروس ية والإنلكزيية بطالقة، وبعضهم دليه معرفة كفية ابلأملانية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية أأو البولندية 

جناز حبوث خرب  الياابنية. وقد مكنت أأو ات اخلرباء ومعارفهم املتعمقة بشأأن طائفة عريضة من املواضيع مكنهتم ابلتايل من اإ
 وحفوص عالية املس توى يف مجيع ميادين العلوم والتكنولوجيا.
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نه يف الوقت الراهن، ترتاوح فرتة معاجلة الطلبات ابلنس بة لالخرتاعات يف أأوكرانيا بني  .9  29و 27واس تطرد الوفد قائاًل اإ
ىل جانب ضامن جودة عالية للبحث والفحص شه رًا، وظلت تكل الفرتة مس تقرة لعدة أأعوام. وقد أأمكن بلوغ تكل امل هل، اإ

نظرًا لأن ادلائرة احلكومية قد لفتت أأقىص اهامتهما لتدريب اخلرباء ابس مترار. وحيظى الفاحصون مبرشدين لتوجهيهم. وقد 
حصني بغية داديث كفاءاهتم وداسني ووضع أأفضل اسرتاتيجيات لإجراءات انعقدت اجامتعات ودورات تدريبية عادية للفا

ىل احلد الأدىن من الونائق املنصوص ، اس ت خدمت قواعد للبياانت التجارية الأجنبية، تتيح ا2007البحث. ومنذ عام  لنفاذ اإ
التابع ملكتب  EPOQUENetنظام ، يف معلية الفحص، ويف هذا الإطار كن عليه يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

دارة اجلودة املعمول هبا يف ادلائرة احلكومية عىل  الرباءات الأورويب أأداة أأساس ية للبحث. وانطوى تقرير مبديئ عن نظم اإ
املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل  من 22معلومات مفصةل عن امتثاهل لأحاكم الفصل 

 .PCT/CTC/26/2، واندرج مضن ملحق املرفق الثاين للوثيقة أأن الرباءاتمعاهدة التعاون بش

دارة اجلودة، مما أأكد امتثال نظام  2022وذكر الوفد أأن ادلائرة احلكومية قد حصلت يف أأكتوبر  .20 عىل شهادة لنظام اإ
دارهتا للمعيار ادلويل  ت ملراقبة جودة البحث . وجنحت ادلائرة احلكومية يف وضع نظام ثاليث املس توايISO 9001:2008اإ

 والفحص والاضطالع مبراقبة املهةل الزمنية ملعاجلة الطلبات ومدة الاس تجابة للطلبات املودعة.

عالية للبحث والفحص قد مع احلفاظ عىل جودة وأأبرز الوفد كذكل أأن تقليص وقت الانتظار ابلنس بة للطلبات  .22
طار النظام الآيل  227يف الوقت الراهن تنفيذ  أأمكن نظرًا لرتفاع مس توى الأمتتة يف العمليات. وجيرى آلية يف اإ وظيفة أ

الإجراءات الإلكرتونية ملعاهدة التعاون بشأأن لالخرتاعات، مبا يغط  دورة حفص طلبات الاخرتاعات بأأرسها. واس ت خدمت 
جراء أآيل لإخطار  الرباءات ضع اإ طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وو  ابلنس بة لإدارة السجل فامي يتعلق ابلطلبات يف اإ

، اس تمكلت أأوكرانيا وضع واختبار نظام 2020املكتب ادلويل بشأأن الطلبات اليت تدخل املرحةل الوطنية يف أأوكرانيا. ويف عام 
يداع الإلكرتوين، وجرى تعمميه بنجاح يف جراءات تسمح مبعاجلة 2024. ويف عام 2022 الاس تخدام اليويم عام لالإ ، ست نفَّذ اإ

لكرتونيًا. وكنت هذه التطورات كفية لتلبية خمتلف احتياجات الإجراءات ملعاجلة الطلبات الوطنية،  الطلبات ادلولية اإ
ىل جان  ب احلفاظ عىل جودة عالية.ومكنت من توفري املوارد ملعاجلة العدد املزتايد من الطلبات ادلولية، اإ

ىل أأحصاب الطلبات من  .22 وشدد الوفد عىل أأن ادلائرة احلكومية تمتتع ابلقدرة الرضورية لتقدمي خدماهتا يف جمال الفحص اإ
املنطقة بأأرسها، ومن خمتلف بدلان العامل. وذكر أأن قدرته التقنية س ت مكل النظام القامئ، مبا يتيح الفحص يف مجيع امليادين اليت 

ددها أأحصاب الطلبات. وسعت أأوكرانيا اإىل داسني الاندماج يف النظام ادلويل للملكية الفكرية، علامً أأن معاهدة التعاون حي
دارة للفحص المتهيدي  دارة للبحث ادلويل واإ بشأأن الرباءات أأولوية اسرتاتيجية أأساس ية. وذلا، فاإن تعيني ادلائرة احلكومية كإ

تعاون بشأأن الرباءات بصفة عامة، ويزيد ل حماةل من تشجيع اس تخدام هذا النظام يف ادلويل سيسهم يف نظام معاهدة ال 
ىل تزايد يف طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت يودعها  املنطقة، ويوسع نطاق تعزيز النظام يف أأوكرانيا، مبا يفيض اإ

 أأحصاب الطلبات يف أأوكرانيا.

دارة جديدة قد يكون عاماًل همامً جدًا يف تفادي ترامك العمل أأكرث يف معاجلة وفضاًل عن ذكل، اعترب الوفد أأن تعيني اإ  .23
الإيداعات مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وفرتات الانتظار يف املرحةل ادلولية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات نظراً 

دا دارة البحث ادلويل واإ رة الفحص المتهيدي ادلويل أأن يزيد من تعزيز لكتظاظ العمل يف بعض الإدارات. ومن شأأن مركز اإ
الالزتام الراخس لدلائرة احلكومية مبواصةل التحسني الشامل لتقدمي خدمات عالية اجلودة. ومن شأأن هذا التعيني أأن يكون مبثابة 

جراءات منح الرب  اءات متاش يًا مع اعرتاف مبا تبذهل ادلائرة احلكومية من جود دؤوبة ومتضافرة يف حفز الابتاكر وداسني اإ
 املعايري ادلولية.

جيابية يف التنصيب املتعلق بتعيني ادلائرة احلكومية  .24 لهيا أأعاله، طلب وفد أأوكرانيا النظر بصفة اإ ونظرًا للعوامل املشار اإ
دارًة للفحص المتهيدي ادلويل مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الربا دارًة للبحث ادلويل واإ  ءات.الأوكرانية للملكية الفكرية اإ
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دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلوأأيد وفد الياابن  .25 . تعيني ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية كإ
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلواعترب الوفد أأن ادلائرة احلكومية قد اس توفت الرشوط ادلنيا لتعييهنا  مبوجب  كإ

دار ءات. وأأكد الوفد أأن معاهدة التعاون بشأأن الربا ىل العمل للحفاظ  لبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلا اتاإ حباجة اإ
ىل ادلائرة احلكومية ليك  عىل اجلودة وداسيهنا عن طريق بذل اجلهود احلثيثة للتحسن ذاتيًا. ويف هذا الس ياق، تطلع الوفد اإ

من هدف داسني اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن  تضطلع مبسؤوليهتا عىل حنو جدي معتربًا أأن هذا التعيني س يعزز
 الرباءات وهو هدف جد هام.

نه كن عىل اقتناع بأأن ادلائرة احلكومية  .26 وقال وفد المنسا بعد دراسة الوثيقة والاس امتع للمعلومات اليت قدمهتا اللجنة اإ
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلقد اس توفت الرشوط لتعييهنا  . وأأيد معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتوجب مب كإ

جيابيًا جلعية ادااد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بشأأن هذا التعيني.  الوفد اللجنة وأأعطى رأأاًي اإ

ادلائرة وشكر وفد فندلا وفد أأوكرانيا عىل العرض الشامل أأمام اللجنة وأأحاط علامً ابلعمل الشاق اذلي اضطلعت به  .27
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.يف التحضري دلورها اجلديد  ة للملكية الفكريةاحلكومية الأوكراني وعليه مل خيف  كإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.الوفد تأأييده لرتحشها وتعييهنا    كإ

نه اس متع ملداخةل الوفد الأوكراين ودرس املعلومات الواردة يف الوثيقة .28 ائرة وعرب عن تأأييده لتعيني ادل وقال وفد ش ييل اإ
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية  مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. كإ

دارة للبحث ادلوعرب وفد هنغاراي عن دمعه لطلب وفد أأوكرانيا ل  .29 ويل تعيني ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية كإ
 مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. والفحص المتهيدي ادلويل

هنا أأيدت طلب  .20 ادلائرة احلكومية وأألقى الرئيس ببيان يلخص وجات نظر كفة الوفود اليت أأخذت اللكمة وقال اإ
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل مبوجب معاهدة لتعييهنا  الأوكرانية للملكية الفكرية  التعاون بشأأن الرباءات.كإ

جيابية جلعية ادااد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ل  تعيني ادلائرة وأأراد الرئيس أأن يقرتح عىل اللجنة أأن تصدر توصية اإ
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية كإ

تعيني ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية اللجنة ابلإجامع جلعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وأأوصت  .22
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات   .الفكرية كإ

املكتب ادلويل خلروجه هبذا الرأأي الإجيايب ، وفد أأوكرانيا هتنئًة حارًة نيابة عن نسيس غريافر  وهنأأ املدير العام للويبو، .22
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل مبوجب من اللجنة بشأأن  تعيني ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية كإ

نه يف حال قبول مجعية ادااد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، س تصري  .معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ائرة احلكومية ادلوقال اإ
الإدارة ادلولية التاسعة عرشة. وشكر املدير العام وفد أأوكرانيا عىل تعاونه البناء مع املكتب ادلويل  الأوكرانية للملكية الفكرية

دارة حبث دويل ممتنيًا لها النجاح يف أأعاملها  خالل الأعوام القليةل الأخرية يف التحضري لطلبه ليك تصري ادلائرة احلكومية اإ
 املس تقبل. يف

 [هناية الوثيقة]

 


