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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 احلادية عشرةالدورة 

ىل  18جنيف، من   2018 يونيو 22اإ
 
 

 معلومات بشأن دخول املرحلة الوطنية

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

خطار املكتب ادلويل بشأأن الطلبات ادلولية  1.95، بناء عىل القاعدة 2017يوليو  1منذ  ،1املاكتب املعّينة أألزمت .1 ابإ
اليت تدخل املرحةل الوطنية يف املكتب املعين. وطور املكتب ادلويل نظام مجلع تكل املعلومات ونرشها. وقد تطور تزويد 

يام مبزيد العمل لتعزيز نطاق تكل البياانت وجودهتا ، بيد أأنه ينبغي الق نفاذال املكتب ابملعلومات منذ دخول الرشط حزي 
 وضامن دقة مواعيد نرشها.

 اخللفية

، اعمتدت PCT/WG/8/8عقب الاقرتاح الوارد يف وثيقة الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  .2
 النفاذ، اذلي دخل حزي 1.95يل القاعدة امجلعية العامة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دورهتا الرابعة والس بعني، تعد

، وبناء عليه ينبغي عىل املاكتب املعّينة أأن تقدم معلومات مناس بة التوقيت بشأأن الطلبات ادلولية اليت 2017يوليو  1 يف
نظر ادخلت املرحةل الوطنية، فضال عن معلومات بشأأن أأي نرش وطين للطلب أأو براءات متنح تبعا هل يف مرحةل لحقة )

ىل  18والفقرات من  PCT/A/47/4 Revلوثيقة ا ىل حتسني PCT/A/47/9من الوثيقة  20اإ (. وقد هدف الاقرتاح اإ
ىل معلومات الرباءات، عىل أأساس أأين ترسي امحلاية وليس أأين طلبت امحلاية.  النفاذ اإ
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شارة أأيضا اإىل املاكتب اخملتارة؛ والإشارة اإىل املاكتب الوطنية واملرحةل الوطن   ىل املاكتب املعيّنة يه اإ شارة الإشارة، يف هذه الوثيقة، اإ أأيضا اإىل ية يه اإ
 املاكتب الإقلميية واملرحةل الإقلميية.
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قلميية، 50زّود ، 2015عام يف  PCT/WG/8/8ووقت صياغة الوثيقة  .3 بصفهتا  مكتبا من املاكتب الوطنية والإ
مكتبا وطنيا فقط من املاكتب  16. غري أأن ماكتب معّينة، املكتب ادلويل ببعض البياانت املتعلقة بدخول املرحةل الوطنية

 املعينة واصلت تقدمي بياانت ابنتظام اكف، وحتديث البياانت يف غضون عام من أ خر حتديث.

 التحديثات املرتبطة ابلتنفيذ

اين رشط تقدمي املاكتب لبياانت دخول الرباءات للمرحةل الوطنية، وأأدخل حتديثات اس تعد املكتب ادلويل لبدء رس .4
لإبالغ املعلومات املتعلقة بوضع املرحةل الوطنية  2عىل نظام اس تالم البياانت دليه. ويوفر املكتب ادلويل، حاليا، مواصفات

طار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ، ولإرسالها عن طريق خدمة تبادل البياانت املتاحة يف اإ XMLو CSV بنسقي
(PCT-EDI.) 

طار النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  .5 وفضال عن ذكل، توفر اخلدمة املتاحة للماكتب املعينة يف اإ
(ePCT ىل ماكنية الإبالغ عن حالت دخول املرحةل الوطنية. ومصمت هذه اخلدمة أأساسا من أأجل متكني النفاذ اإ ملفات ( اإ

الطلبات ادلولية اليت دخلت املرحةل الوطنية قبل النرش، ولكهنا تس تخدم أأيضا لإبالغ مجيع املعلومات املطلوبة املتعلقة بوضع 
ابس تخدام خدمة تبادل البياانت املتاحة يف امللكية الصناعية  ةنظام أأمتتاملرحةل الوطنية من قبل بعض املاكتب اليت ل تود 

طار نظام معاهدة ا  لتعاون بشأأن الرباءات.اإ

ىل املرحةل الوطنية يف  .6 مكتبا أأكرث  13مكتبا معينا، أأي  63وقد مجع املكتب ادلويل يف الوقت الراهن بياانت ادلخول اإ
مكتبا، بيهنا مكتبان يس تخدمان واهجة املس تخدم للنظام الإلكرتوين  41. وقد وردت البياانت املذكورة من 2015من 

ىل أأن ملعاهدة التعاون بشأأن ا ( تزود حاليا املكتب ادلويل 2015مكتبا أأكرث من  16مكتبا ) 32لرباءات. وجتدر الإشارة اإ
ابلبياانت بشلك أأكرث انتظاما. ويف حال دخلت براءات املرحةل الوطنية يف مجيع املاكتب، قد يبلغ عدد املاكتب اليت قد 

عضوا )ابحتساب ادلول اليت أأغلقت طريقها الوطين دوةل  152مكتبا، تغطي  124بياانت دخول املرحةل الوطنية  تزود
قلميية(.  واملاكتب الإ

دارة الرباءات  (IPASامللكية الصناعية ) ةنظام أأمتتومن أأجل مساعدة املاكتب اليت تس تخدم  .7 التابع للويبو يف اإ
يك يشمل مسارا مؤمتتا لإاتحة بياانت دخول  3الوطنية، قام املكتب الوطين بتحديث التطبيق الربجمي لنظام الويبو للنرش

عداداهتا. وينتظر أأن يبدأأ  الرباءات املرحةل الوطنية. ويقوم عدد من املاكتب املعينة حاليا بتثبيت هذه الوظيفة وضبط اإ
 اس تخدام هذه القناة لس تالم بياانت املرحةل الوطنية قريبا.

يصال بياانت دخول املرحةل الوطنية ومدى وضوهحا ومن انحية أأخرى، أأدخل املكتب ادلويل حتديثات عىل  .8 طريقة اإ
ذ ميكن للمس تخدم النقر عىل Patentscopeركن الرباءات الإلكرتوين من خالل بعض التطويرات عىل املوقع الالكرتوين ل ، اإ

"Browse يف القامئة الرئيس ية من أأجل تزنيل مجموعات بياانت دخول املرحةل الوطنية يف نسق "CSVاملكتب  . وينوي
دخال املزيد من التحسينات عىل املوقع الإ  لكرتوين يف القريب العاجل، من أأجل السامح بتزنيل مجموعات بياانت ادلويل اإ

 ترامكية )بدل تزنيل مجموعات البياانت الاكمةل(.
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متاحة يف موقع الويبو الإلكرتوين عىل العنوان التايل:  
http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/data/pdf/20170421_npe_v4_1.pdf. 

3
ميكن تثبيته وتوصيهل بأأي ، غري أأنه حزمة برجميات نظام الويبو لإدارة امللكية الصناعية املوهجة للماكتبأأحد أأجزاء نظام الويبو للنرش يشلك  

ىل  11يبو للنرش انظر الفقرات من . وملزيد املعلومات عن نظام الو امللكية الفكرية يف أأي مكتب من ماكتب امللكية الفكرية لإدارة نظام من  15اإ
اجامتع ماكتب امللكية الفكرية بشأأن اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات والتصالت واذلاكء الاصطناعي لأغراض عن  WIPO/IP/ITAI/GE/18/4 الوثيقة

دارة امللكية الفكرية ىل  23، اذلي س يعقد يف جنيف من اإ  مايو. 25اإ

http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/data/pdf/20170421_npe_v4_1.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/data/pdf/20170421_npe_v4_1.pdf


PCT/WG/11/10 
3 
 

ء، ومهنا وقد تس ببت بعض املوانع يف تأأخري البدء يف نقل البياانت أأو توريدها بشلك فعيل من بعض ادلول الأعضا .9
خاصة املشالك املتعلقة جبودة البياانت والنامجة عن حاةل بعض مجموعات الواثئق السابقة املمسوحة ضوئيا. ويف املقابل نفذ 

املكتب ادلول عددا من معليات مراقبة جودة البياانت املؤمتتة، هبدف التأأكد من أأن التارخي املبني يف بياانت دخول املرحةل 
طلب بعينه يرد مضن حزي زمين معقول مقارنة بتارخي دخول الطلب املرحةل الوطنية ومن أأن تسلسل الرمق الوطنية املتعلقة ب

 الوطين للطلبات موافق لبياانت دخول املرحةل الوطنية، ابلشلك املنتظر.

 اخلطوات املقبةل

ملاكتب أأو حصلت علهيا، يويص املكتب ادلويل بأأن تتأأكد املاكتب املعينة من توفر البياانت اليت قدمهتا تكل ا  .10
 ." يف القامئة الرئيس ية لركن الرباءات الالكرتوينBrowse"ابس تخدام خيار 

ثر ذكل، ينبغي عىل املاكتب حسب البياانت املتاحة، القيام بأأحد الأعامل التالية عىل الأقل:  اإ

تس تعرض املعلومات املمسوحة ضوئيا املتاحة يف الوقت الراهن يف قواعد بياانهتا اخلاصة، ومقارنة تكل أأن  )أأ( 
، وينبغي عىل املاكتب اليت تتوفر دلهيا مجموعة بياانت عالية اجلودة وغري تالرباءااملعلومات مع البياانت املتاحة يف ركن 

ىل املكتب ادلويل، وحيبذ أأن ت متاحة يف ركن الرباءات  س تخرج مجموعة البياانت املذكورة وترسلها بشلك منفصل اإ
رسالها يف النسق املطلوب  ىل النسق املطلوب،  –اإ وسيساعد املكتب ادلويل املاكتب عىل حتويل البياانت اإ

  احلاجة. حسب

جراء مبسط ابس تخدام النظام الإلكرتوين ملعاهد أأنو  )ب( ماكنية تنفيذ اإ ة التعاون بشأأن الرباءات أأو تس تعرض اإ
رسال  نظام حميل من أأجل تسجيل املعلومات الواردة يف امللف الأمايم لبياانت دخول املرحةل الوطنية املطلوبة، واإ

رسال البياانت مرة يف الشهر عىل الأقل( يف أأحد النسقني الرضوريني ) أأو  CSVتكل املعلومات ابنتظام )يفضل اإ
XMLىل تنفيذ أ لية مؤقتة  امللكية الصناعية ةنظام أأمتتليت تنفذ (، وقد حتتاج املاكتب ا لإدارة الرباءات الوطنية، اإ

ذا مل يمت حتديث نظام أأمتتة امللكية الصناعية، قبل موىف  رسال بياانت 2018لإرسال البياانت، اإ ، بشلك ميكّن من اإ
 دخول املرحةل الوطنية؛

ىل طلبات تزود املكتب ادلويل، بقاعدة تقنية للتع أأنو  )ج(  رف ابس تخدام رمق الطلب الوطين عىل الرابط املؤدي اإ
الرباءات الواردة يف قاعدة البياانت الوطنية لطلبات الرباءات، يف احلالت اليت ينفذ فهيا املكتب املعني قاعدة بياانت 

 وطنية لطلبات الرباءات، دون أأن يتضمن ركن الرباءات أأي رابط لتكل الطلبات.

ويل، املاكتب املعينة اليت مل تس ت م أأي طلبات دخول املرحةل الوطنية منذ فرتة زمنية، سواء ويويص املكتب ادل .11
، أأو أأطول من ذكل، أأن تتصل ابملكتب ادلويل يك تؤكد أأهنا مل تس ت م أأي طلب دخول للمرحةل 2018قصرية، مثال يف 

 الوطنية منذ بعض الوقت.

ىل .12 رسال البياانت وأأعرب املكتب ادلويل عن اس تعداده، لكام دعت اإ  ذكل احلاجة، ملساعدة أأي مكتب عىل تنفيذ اإ
 حتسينه. أأو

ىل الإحاطة علام  .13 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
ابملس تجدات املتعلقة مبعلومات دخول املرحةل 

 هذه الوثيقة.الوطنية املبينة يف 

 ]هناية الوثيقة[


