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 التعاون بشأن الرباءات مواصلة تطوير نظام معاهدة

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

، نرش املدير 2017فرباير  2بشأأن الرباءات يف  مبوجب معاهدة التعاون دويل طلب براءةماليني  3رش تزامنا مع ن  .1
. واكن الغرض 1"عامة وتوهجات وأأولوايت مس تقبلية ممكنة نظرة –نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات العام مذكرة بعنوان "
ىل  عامةالولوايت الأ و توهجات ال يف معلا  الككر لإ " زادا فكراي"م قد   ت  أأن من تكل املذكرة هو  للعمل املس تقبيل اذلي هيدف اإ

املعين مبعاهدة الرباءات، يف الكريق العامل تأأييد من  ، بعد مثاين س نوات تقريبامواصةل حتسني نظام معاهدة الرباءات
 خارطة طريق معاهدة الرباءات. ، لتوصيات2010 عام

هذه الوثيقة تدمعو الكريق فاإن ذلكل . وارمسي ناششة مذكرة املدير العامفرصة مل أأي بلكريق العامل حىت الآن ا حيظومل  .2
ىل اس تعراض ما حتقق منذ  ىلتوصيات خارطة طريق معاهدة الرباءاتتأأييد العامل اإ التوهجات  قيبات بشأأنتقدمي تع  ، واإ

 .تهاملدير العام يف مذكر يت أأوحضها امة املقرتحة للعمل املس تقبيل الوالأولوايت الع

 مواصةل تطوير نظام معاهدة الرباءات

، نرش املدير 2017فرباير  2ماليني طلب براءة دويل مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف  3تزامنا مع نرش  .3
نظرة عامة وتوهجات وأأولوايت مس تقبلية ممكنة". واكن الغرض  –العام مذكرة بعنوان "نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

ىل  م "زادا فكراي" لإمعلا  الككر يف التوهجات والأولوايت العامة للعمل املس تقبيل اذلي هيدف اإ من تكل املذكرة هو أأن ت قد  
الطلبات  يودمعالوطنية وم   املشرتكة لدلو  املتعاشدة واملاكتب املنكعةمبا حيقق ، مواصةل حتسني نظام معاهدة الرباءات

                                                
1
 http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/3million/pdf/memo.pdf 
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توصيات خارطة طريق معاهدة أأن حتل حمل هو القصد مهنا أأنه ليس عىل  املذكرة رصاحة  نصت . و رخر والأطراف الأ 
ن مل يكن مجيعها،  اليت ل يزا  الرباءات متاهما تكل التوصيات البناء عىلالقصد مهنا هو ، بل امناس بمعظمها، اإ  .واإ

 التايل:مللخص اباملذكرة وارخت متت  .4

دخا  شهدت الس نوات امخلس معرشة املاضية  .80" نظام معاهدة الرباءات مدفوعة بتغيريات  عىلحتسينات هائةل اإ
ل أأن يف الإطار القانوين.  ذ ذه التغيريات حمدود. يكون مدفوعا هبالتقدم الإضايف اذلي ميكن أأن اإ يمكن مكتاح اإ

ل شك أأن تغيريات الإطار واملعاهدة. تقوم عليه ا عىل هدف "التعاون" اذلي املس تقبلية يف الرتكي جمددالتحسينات 
لدلو  يف املقام الأو  مرتوك دور دامع. ومع ذكل، ير  املكتب ادلويل أأن الأمر الآن أأداء القانوين ستس متر يف 

شلميية اليت تؤدي أأدوارااملتعاشدة واملاكتب الوط  هدف  يفاحلياة بث  مواصةلمبوجب املعاهدة من أأجل  نية والإ
، عىل النحو اذلي أأرادته كأداة دلمع الابتاكر والاستامثر والتمنيةفعال متاما جعل نظام معاهدة الرباءات بغية "التعاون" 

 تكل ادلو  املتعاشدة نكسها.هل 

 تناولها يف هذا الس ياق ما ييل:نبغي الرئيس ية اليت ي سائل تشمل امل و  .81 "

لهيا املاكتب بأأداء أأدوارها املس ندة رضورة شيام  - د يف اإ عامة ملاكتب الأرخر  و عل اجلوابجلودة الالزمة وشهتا امل حدَّ
ن اكن ، هذه املاكتبتؤديه  يلعمل اذلابالناس يثقون  ت دفع ليك يتلقى الآرخرون ذكل شد ينطوي عىل تاكليف واإ

 املنافع الرئيس ية؛

 لها؛ع لرشابة عامة أأكرب عىل شبو  املاكتب رضورة  -

أأكرث عىل حنو تباد  معلومات شابةل لالس تخدام مع الآرخرين غية تطوير أأنظمة تكنولوجيا املعلومات ب رضورة  -
طاةل موحدةعايريمبفعالية و  ىل زايدة تاكليف التطوير الأولية واإ  ؛الزمنية جداو  التطوير ، رمغ أأن ذكل شد يؤدي اإ

شناع م  رضورة  -  بدور أأكرث فعالية يف "التعاون"؛ مشياهم، لضلان ذلكل ، ووضع حوافز تبعاالطلبات ودمعياإ

 أأداء أأدوارها بكعاليةعىل لضلان شدرة ماكتب مجيع ادلو  املتعاشدة  نيالتدريب واملساعدة الالزم تقدميرضورة  -
 .واس تعداد هذه املاكتب ذلكل

وتلقى املكتب ادلويل بعض ، الإلكرتوينعىل موشع الويبو شد ن رشت مذكرة املدير العام من اجلدير ابذلكر أأن و  .5
ل أأن ، احمتوايهت عىلغري الرمسية قيبات التع  فرصة حىت الآن ملناششة أأي تح هلم الآرخرين مل ت  شأأن ادلو  املتعاشدة وأأحصاب ال اإ

 .عىل حنو ذي طابع رمسي أأكربالتعقيب علهيا و  تكل املذكرة يف ةوحضللعمل املس تقبيل املعامة والأولوايت الالتوهجات 

ىل اس تعراض ما حتقق منذ هذا الأساسعىل و  .6  تأأييد، ير  املكتب ادلويل أأن الوشت شد حان دلمعوة الكريق العامل اإ
ىل توصيات خارطة طريق معاهدة الرباءات و  ةاملقرتحة للعمل املس تقبيل امل   الأولوايت العامةو  التوهجاتالتعقيب عىل اإ يف  وحضَّ

 مذكرة املدير العام.

 يف علية الاس تعراض، تتضمن هذه الوثيقة ما ييل:ملساعدة الكريق العامل و  .7

بعنوان "نظام معاهدة التعاون  2017فرباير  2رشت يف ن  اليت من مذكرة املدير العام، طبق الأصل نسخة  )أأ(
 يف املرفق الأو  لهذه الوثيقة؛وترد "، ممكنةعامة وتوهجات وأأولوايت مس تقبلية  نظرة –بشأأن الرباءات 
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الكريق العامل املعين مبعاهدة يدها نكيذ مجيع توصيات خارطة طريق معاهدة الرباءات اليت أأ حتديث بشأأن ت و  )ب(
ىل جانب مقرتحات بشأأن جمالت العمل الإضايف املطلوب فامي خي2010الرباءات يف عام  التوصيات ص تكل ، اإ

 يقة؛يف املرفق الثاين لهذه الوث يرد هذا التحديث ذ ابلاكمل حىت الآن، و نكَّ اليت مل ت  

، ابلإضافة اإىل جمالت العمل الإضايف من حيث املبدأأ علهيا واملوافقة  جمالت العمل الرئيس يةيف اشرتاح للنظر و  )ج(
، كأساس هب( أأعاله، عىل النحو املبني يف مذكرة املدير العام وامللخص أأدان) بندال امل حدد يف املطلوب 

 .تكصيال للتحسني عىل مس تو  أأكرثحمددة  مس تقبلية شرتاحاتل

يف بعض احلالت، اإحصاءات أأحدث توجد، و الأو  كلا ن رشت يف الأصل. رفق املذكرة يف املمن ت عرض نسخة و  .8
ثة وتعليقات م    .ذات الصةل الثاينرفق يف أأشسام املحدَّ

 جمالت العمل الرئيس ية

مس تقبلية عامة وتوهجات وأأولوايت  نظرة –"نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعنونة حددت مذكرة املدير العام  .9
 ، عىل النحو املوجز يف الكقرات التالية.الرباءات مواصةل تطوير نظام معاهدةفامي خيص ممكنة" أأربعة جمالت عل رئيس ية 

 مسائل شانونية ومؤسس ية

ىل  42من انظر الكقرات  .10  من مذكرة املدير العام )انظر املرفق الأو (. 49اإ

الرئيس ية من خال  تطوير الإطار القانوين ادلويل ميكن امعتبارها اكمةل النظام و أأن اإصالحات يبدأأنه يف املذكرة رد و  .11
جراء تعديالت طكيكةاإىل حاجة مس مترة ، رمغ أأنه س توجد تقريبا فرص كبرية لتحسني  توجدرخر ، ل تزا  الأ ناحية ال . ومن اإ

النظام من  زايدة فعاليةبتقامس العمل بني املاكتب، ول ما يتعلقخاصة ، الرباءات السلات املوجودة ابلكعل يف نظام معاهدة
جرائية ومؤسس ية لضلان   .فعالدمعلا  املرحةل الوطنية يفعاجلة امل يدمع يةادلول  عل املرحةلأأن خال  هجود اإ

الأولية الرئيس ية هو بذ  هجود لتحسني الربط بني الإيداعات  الإضايفلعمل اقرتح أأن يكون أأحد جمالت ي   ومن ثَّ  .12
 ،أأدانه( عىل النحو امل ناشَشمزيد من اجلهود لتحسني اجلودة )بذ  املرحةل الوطنية، و يف  عاجلةاملبات ادلولية، و ل الوطنية، والط 

ودمعي الطلبات تشجع  وطنيةحوافز وبذ  مزيد من اجلهود لوضع  اإىل لكه أأفضل امللارسات، وشد يؤدي ذكل عىل اتباع م 
، يف وينطوي ذكل. منح براءات ابطةل واحلد من رخطر اخلكض املزتامن لتاكليف املعاجلة اليت تتكبدها املاكتب الوطنية

يف املاكتب الأرخر ، مبا يف ذكل  دثاملاكتب الوطنية عىل تلقي معلومات بشأأن املعاجلة اليت حتشدرة ضلان عىل جوهره، 
شد تتطلب بعض و . هذه املعلومات الاس تكادة الكعاةل منعىل شدرهتا و ، كحصمعلومات التصنيف وكذكل نتاجئ البحث وال

دخا  امل  لت عاهدة الرباءات، ملل التغيريات الأخرية مل الالحئة التنكيذية عىلتغيريات سائل اإ مجع  عىلللمساعدة اليت ُأدخ 
 ةنظمعىل التصممي والتنكيذ الكعالني للأ دا امعامتأأكرث  التقدم يكونن املرحج أأن ولكن مبات الأولوية. ل معلومات التصنيف من ط 

ىل نتاجئ البحث والكحص ، ملل نواملنصات ، وتيسري تباد  املعلومات، (WIPO CASE)ظام الويبو للنكاذ املركزي اإ
أأن يسلكوا س بال عىل الطلبات ودمعي متشجيع حوافز ل  وضع، و أأكرث نكعانساق وحتسني املعايري التقنية لتقدمي البياانت يف أأ 

كادة الكعاةل من هذه والاس ت تساعد عىل تباد  معلومات التصنيف السابق ونتاجئ البحث والكحص من ماكتب أأرخر 
 .املعلومات والنتاجئ

 البيئة التقنية )تكنولوجيا املعلومات(

ىل  50من انظر الكقرات  .13  من مذكرة املدير العام )انظر املرفق الأو (. 61اإ
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ع املعلومات بكعالية بني م   متريرالقدرة عىل ىل عالرباءات يعمتد نظام معاهدة  .14  ،ومكتب تسمل الطلبات ،الطلبود 
ىل املكتب املعني.  ،والإدارات ادلولية دخا  احلأأو نسق لك تغيري يف ال ينطوي و واملكتب ادلويل، ث اإ ىل اإ  بياانت يدواياجة اإ

ىل يلك تأأخري يف مترير املعلومات و أأرخطاء.  حدوثعىل رخطر اس امترة أأو  رخطابمن  اثرة ال ؤدي اإ ىل اإ حدوث خماطر شك واإ
الطلبات ولك  تسملمن ماكتب لك مكتب فيؤدي . معكاها الزمنمعاجلة غري رضورية أأو غري حصيحة عىل أأساس معلومات 

دارة دولية   املسائلمن كثريا يف املرحةل الوطنية وتواجه املاكتب  ،غريهمع بدرجة كبرية ا أأن يكون متطابق ينبغيمعظمها  اهماماإ
بشلك  ةنظمأأ تواصل تطوير املاكتب ولكن أأن تكون شادرة عىل معاجلة معلومات نشأأت يف ماكتب أأرخر . ل بد و املشرتكة

عىل ذ نك  ما ت   غالبافاإن هذه املعايري، عىل أأرض الواشع،  العمليات،كلري من معايري دولية ل رمغ وجود . و بعيدمس تقل اإىل حد 
آرخر من شليالحنو خيتلف  ىل أ  .مكتب اإ

مسائل يتبني أأن أأي أأن ت ناشش . وذلكل ينبغي ، عىل الأشلتباد  البياانت الرئيس يةابس مترار أأنساق ذ نك  أأن ت  وينبغي  .15
عدادي س تحسن، يف الوضع الأملل، معايريها غامضة أأو غري اكفية لتلبية الاحتياجات اجلديدة. و  ليك مكوانت نظام موحد،  اإ

ىلتؤدي وثيقة أأو جزء من البياانت معاجلة أأحد املاكتب لميكن الوثوق يف أأن  النتيجة نكسها اليت ميكن أأن حتدث يف مكتب  اإ
آرخر.  ىل  ةمعاجلبرامج ق انسأأ )التحو  من بصكة خاصة ملتون الطلبات  امكيد كلشد يكون ذو أ أأنساق أأبسط بلغة النصوص اإ

بأأن شرار وتقارير البحث. ومن انحية أأرخر ، ل بد من الإ  ،(، والرسومات امللونة، والأسلاء والعناوين(XMLالرتمي املوسعة )
. وعالوة عىل ذكل، تتطور مراعاهتاب جتضغوط حملية علهيا و  داخليةمجيع املاكتب لها، بطبيعة احلا ، متطلبات 

عيار دويل التكاق عىل م شبل  يف بعض املناطقأأحد الرتتيبات شد معكاه الزمن التكنولوجيات مبعد  جيعل من املمكن أأن يكون 
 وتنكيذه وفقا للرتتيبات التقليدية.

ىل مزيد من التككري الاسرتاتيجي امجلامعي و  .16  سرتاتيجياتالازايدة توجه ىل اإ ويف هذا الس ياق، يبدو أأن هناك حاجة اإ
 توافقكيكية "رؤية اسرتاتيجية بشأأن  وضعغية ب حنو الأمعلا  التجارية تكنولوجيا املعلومات اخلاصة ب  الوطنية وادلوليةوالهيالك 

ىل  شأأن، دمعت الويبو مجيع أأحصاب ال من هذا القبيلاسرتاتيجية"  امجليع" يف هناية املطاف. وكخطوة أأوىل حنو وضع "رؤية اإ
دارة لأغراض اجامتع ماكتب امللكية الككرية بشأأن اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات والتصالت واذلاكء الاصطنامعي " اإ

ىل  23يف جنيف يف الكرتة من  قرر أأن ي عقد هذا الاجامتعومن امل، "امللكية الككرية ، للنظر يف مجةل أأمور، 2018مايو  25اإ
س يقدم املكتب ادلويل تقريرا و مواءمهتا وما ميكن فعهل للسلاح بذكل بشلك فعا . اليت ينبغي جوانب الأنظمة أأمه حتديد مهنا 
 ق العامل.معن نتاجئ هذا الاجامتع خال  ادلورة احلالية للكري شكهيا

 املسائل املالية

ىل  62من انظر الكقرات  .17  من مذكرة املدير العام )انظر املرفق الأو (. 70اإ

ىل الرباءات املالية الرئيس ية اليت تواجه نظام معاهدة قسم املسائل تن  .18 رسوم املتأأتية من يرادات الإ ، متثل فئتني. أأولاإ
يرادات من  %75معاهدة الرباءات أأكرث من  ول بد لس تقرار املنظمة،  اأأساس يه الإيرادات أأمرا هذ ثبات عتربي  املنظمة. و اإ
عادة النظر بعناية يف  دخالها عىلالتغيريات املقرتح من اإ الناجتة معن وكذكل تغيريات الإيرادات أأو النكقات  ،هيلك الرسوم اإ
الرسوم  تكلرمغ أأن اجلزء الأكرب من حتصيل معظم الرسوم، تتوىل ماكتب تسمل الطلبات ، . اثنيامتغيري أأمناط اس تخدام النظا

س تحق ادلفع اإ شد ي دارات ىل املكتب ادلويل و كون م  عم  هبا ليت يدفع العمةل االبحث ادلويل بعمالت ختتلف معن اإ  .الطلب ود 
ىل ااملس تحقة ادلفع بعض الرسوم توجد ومن انحية أأرخر ،  ودمعورمبا يلزم و  ،ملكتب ادلويل والإدارات ادلوليةاإ  أأن يدفعها م 

ليه الطلبات يف بدل بعيد معن املكتب اذلي جي ودمعي م  أأن وجود أأنظمة فعاةل لضلان من الرضوري الرسوم. و ب أأن ت دفَع اإ
لضلان ، و س تحقة هلاملكتب امل شبل اس تالم الرسوم يف الوشت املناسب من لضلان دفع الرسوم بسهوةل، و يس تطيعون الطلبات 

ىل أأدىن حد وتسمح مبراجعة فعاةل وتقلل  ةشويتحويل عليات ال  أأن  العمالت.ويل لك من الإدارة وحتاخلاصة بالتاكليف اإ
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ىل  مناششات بشأأن مسائل   حاليار فامي يتعلق مبس تو  الرسوم، جت  و  .19 النظام، ل س امي فامي يتعلق تتعلق ابلنكاذ اإ
هذه ي واملعلومايت ودمع الصياغة ل ادلمع الإدار س يواصل املكتب ادلويل تقدمي و  ،اجلامعاتجيب أأن تدفعها ابلرسوم اليت 
جراء ، سالآن يف مرحةل ما، ولكن ليسواملناششات.  ذا أأ مناششة وف يلزم اإ مع ملس توايت الرسوم والتخكيضات، خاصة اإ

ىل  الرامية تجددةامل هود اجل جنحت  شناع م  اإ أأكرب  صمحيظى خباذلي )يداع يف الإ  XMLنسق الطلبات ابس تخدام ودمعي اإ
 من ماكتب تسمل الطلبات.أأكرب ( عىل نطاق مجموعة PDFرخصم الطلبات املودعة بنسق من فرنك سويرسي  100 مبقدار

 1عىل وشك أأن يبدأأ )يف مرشوع جترييب  يف وشت كتابة هذه الوثيقة،اكن يوجد،  رسوم،تباد  ال ةنظمأأ فامي يتعلق بو  .20
جراء رسوم )حساب اإجلايل املدفوعات املس تالبشأأن مقاصة ( 2018أأبريل  حقة بني ماكتب خمتلكة يف أأي من الاجتاهني واإ

التجرييب، ولكن من املأأمو  أأن رشوع عىل نتاجئ امل  رخطوات أأرخر  بناءت قرتح مدفوعات فردية عىل أأساس الكرق(. وسوف 
 السلاح للمكتب ادلويلملل ا عرب نظايم مدريد ولهاي وأأن يتيح رخيارات فعاةل للمدفوعات املركزية، ذكل أأيضنجح ي 
ذاأأو الإدارات ادلولية ماكتب تسمل الطلبات الرسوم نيابة معن تحصيل ب  لكرتونية تس تضيف أأنظمة اكنت  اإ عرب الإنرتنت اإ

ا مع تكل املاكتب. ومن املأأمو  أأيضأأرخر  متعلقة ابلرسوم جراءات لقيام ابإ ابطلبات دولية أأو يداع الطلب ابإ ودع تسمح مل
جرا دارية أأشل من حتديد أأشاك  جديدة لدلفع، مما يسمح ابإ آمنة سهةل بتاكليف اإ طرق ادلفع تاكليف ء معامالت أ

 احلالية. الرئيس ية

 اجلودة

ىل  71من انظر الكقرات  .21  من مذكرة املدير العام )انظر املرفق الأو (. 79اإ

آرخر اكفية نكَّ ي  أأن جودة العمل اذلي بمن الرضوري أأن تثق املاكتب الوطنية  .22 شد و النتاجئ مكيدة لها.  جلعلذ يف ماكن أ
أأوسع من  طائكةلتشمل  هاا عىل الإدارات ادلولية والنظر يف توس يع نطاش ق حاليطبَّ يتطلب ذكل حتسني أأطر اجلودة اليت ت  

ىلوينبغي أأن يعين ذكل أأيضا الوظائف.  جت العمل الرئيس ية اليت تقدهما املاكتب اخملتلكة، فامي وانشياس اجلودة الكعلية ل  السعي اإ
 الأهلية للرباءة. معنادلولية  المتهيديةبتقارير البحث ادلويل والتقارير أأيضا لق ابملسائل الشلكية والإجرائية وفامي يتعلق يتع

ادلولية  دارةأأو الإ وحده الطلبات عىل عاتق مكتب تسمل بات الكردية ل ط ل مراشبة اجلودة عىل مس تو  امسؤولية قع وت .23
ذ  هجود مجلع بياانت اكفية نبغي أأن ت بوي  ،هممأأمر الشكافية يف اجلودة لكن . و دون سواه أأو املكتب املعني املعينوحدها 

يسمح  رمباادلولية والوطنية. عىل سبيل املثا ، تني لك من املرحل عىل ذكل  ويرسياملقارنة بني املاكتب. تساعد عىل 
جياد يف  (XMLتخدام لغة الرتمي املوسعة )اس   جرائية بتحليل فع أأشاك اإ املاكتب  تقوم به فامياملوجودة ا  لالرختالفات اإ

ذا اكنتستشهد هبا يف ابلواثئق امل اخلاصة املعلومات و . علمن  اخملتلكة لت املرحةل الوطنية وما اإ كرتة تعديالت يف ال شد أُدخ 
يف  ن ك  ذي العمل اذلعىل من املرحةل الوطنية كلا أأن أأي تعقيبات شد تسمح أأيضا ببعض التحليالت الإحصائية. أأم ل الكاصةل 

من شبل املكتب من السهل التعامل مع هذه التعقيبات  كونيأأن ل بد مكيدة من حيث املبدأأ، ولكن س تكون املرحةل ادلولية 
املاكتب املعينة الأرخر  اليت تقوم من شبل و املتلقية لهذه التعقيبات،  ادلوليةدارة من شبل الإ و ، م لهذه التعقيباتقد   امل  املعني 
جراء متكني ل بياانت ل عه من  ميكن مجول بد من النظر فامي. هنكسالطلب مبعاجلة  حصائية متسقة و  مراجعةمن اإ دون مكيدة اإ

 .تفرض أأمعباء عىل الكاحصني لإجراء تقيامي

بدلان وادلو  الأمعضاء يف س ياق الطلبات من خمتلف ال ودمعي مل  و  ةعاهدة مكيدا للماكتب الوطنياملنظام ليك يكون و  .24
 عىلالابتاكرية والاستامثرية الأوسع نطاشا، من املهم أأن تمتتع املاكتب الوطنية ابملهارات الالزمة للمساعدة  ماسرتاتيجياهت

آرخر، ولكهنا شد تشمل اخلاصة ختتلف الاحتياجات وف ساس تخدام النظام بكعالية. و  ىل أ احلاجة اإىل يف الغالب من مكتب اإ
سداء ، والقدرة عىل تسمل الطلباتبني، والقدرة عىل الترصف بكعالية مككتب ل درَّ م  براءات  فاحيص املشورة ومساعدة اإ

املكتب ادلويل  قدهماتطور الأدوات واملنصات اليت يتتغري مع  ملهارات احملددة الالزمةل تزا  احملمتلني. وا ودعنيامل  و  ودعنيامل  
ظام نو  ،(IPASنظام أأمتتة امللكية الصنامعية )و  ،(ePCTملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )النظام الإلكرتوين )مبا يف ذكل 
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ىل نتاجئ البحث والكحص  س يواصل املكتب و . الأرخر  ( واملاكتب واملنظلات(WIPO CASE)الويبو للنكاذ املركزي اإ
ع ل م  لتدريب من خال  مراجعة الواثئق اخلاصة به )دليل  هادلويل السعي اإىل حتسني تقدمي واملبادئ التوجهيية الطلب، ود 

خل( وت اثئق النظام الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات،وو تب تسمل الطلبات، اكمل ن بعد م، سواء يف املوشع أأو ة  التدريب مباش قدمي اإ
وما شابه ذكل. ويف جمالت أأرخر ، ل س امي فامي يتعلق بتدريب الكاحصني، س يكون من حلقات دراس ية ش بكية  من خال 
جراء مزيد من التنس يق،  املس تحسن خال  ادلورة سي ناشش وكلا  PCT/WG/10/9الوثيقة  يفأأن ن وشش س بق  كلااإ

 احلالية للكريق العامل.

 الاس تنتاج

ىل أأي اإصالح جذري، ولكن يف الوشت احلايل ل حيتاج نظام معاهدة الرباءات  .25  عىلمجيع الأطراف ليك حيصل اإ
تشمل اجملالت و املالية والتقنية والتدريبية. مور حتسني التنس يق يف الأ ل بد من وجلودة ، جيب الوثوق اباملرجوةالكوائد 

 مزيد من العمل يف الس نوات القادمة ما ييل:اليت حتتاج اإىل  ةالرئيس ية املقرتح

 املسائل القانونية واملؤسس ية -

اس تخدام املعلومات الواردة من طلبات ذات صةل يف ماكتب أأرخر  ميكن ينبغي أأن حتدد املاكتب كيف  )أأ(
شلمييةاس تخداما أأ  تدمع أأساليب ب الترصفالطلبات عىل ودمعي تشجيع م  هل ميكن و  ،كرث فعالية يف املعاجلة الوطنية والإ
 هذا التعاون.

املعلومات ذات باد  ت  عىلينبغي أأن يواصل املكتب ادلويل دمع تطوير الأنظمة واس تخداهما بكعالية للمساعدة  )ب(
 العملية معند الرضورة.يف هذه لمساعدة ل الصةل، مبا يف ذكل تطوير الإطار القانوين 

 املعلومات( تكنولوجياالبيئة التقنية ) -

البياانت باد  من أأجل مجع وت تعمل مجيع املاكتب أأن تعاون أأفضل لضلان  س بلينبغي للماكتب أأن جتد  )ج(
طار زمين تكون فيه مكيدة.تتكق أأن و  ،وفعاةلمتسقة أأنساق الرئيس ية ب  عىل املعايري الالزمة وتنكذها يف اإ

 املسائل املالية -

يرادات رسوم معاهدة الرباءاتأأن تظل ادلو  الأمعضاء ل بد أأن تضمن  )د( ينبغي أأن تكون و . شابةل لالمعامتد علهيا اإ
 هتا.اتس هتدف بشلك فعا  حتقيق أأهداف س ياسأأن التخكيضات معقوةل و 

أأررخص وأأرسع الرسوم بني املاكتب عىل حنو تباد  مرشوع املقاصة التجرييب بغية ينبغي للماكتب أأن تدمع  )هـ(
آمنة  ةنظمأأ دمع تطوير أأن تو  ،وأأكرث شكافية وموثوشية  الطلبات.ودمعي فعاةل ملو سداد أ

 اجلودة -

 ر بعناية يف عليات اجلودة ونتاجئ علها.ولية أأن تنظيف املرحةل ادل اأأدوار تؤدي ينبغي مجليع املاكتب اليت  )و(

ر  ناششات امل ينبغي أأن يواصل املكتب ادلويل دمع  )ز(  عىلووضع مقاييس ملساعدة املاكتب  ،بني املاكتباليت جت 
 رصد أأنشطهتا.

عل نواجت اجلودة أأمر رضوري لتعزيز الثقة يف مسائل يف  الرصاحة والوضوحأأن تقر املاكتب بأأن  يينبغ )ح(
 املاكتب الأرخر .



PCT/WG/11/5 
7 
 

دارات ادلولية واملاكتب املعينة لينبغي  (ط) ماكنية تقدمي تعقيباتالإ  .ةادلولي ةلمكيدة بشأأن عل املرح أأن تنظر يف اإ

املكتب ادلويل أأو املاكتب ملاكتب أأرخر ، ل س امي قدمه ما يالقيام مبزيد من العمل بشأأن حمتوايت ل بد من  )ي(
، وبشأأن التنس يق الإجرائية واملوضومعية عىل السواء الأمور عىل تدريبمن  ،والبدلان منالبدلان النامية وأأشل اماكتب 

 .الكعا  لهذا التدريب

اجلهود الرامية اإىل حتسني نظام معاهدة الرباءات، ينبغي مالحظة أأن العمل يف  تس هتدفأأن هذه الوثيقة رمغ و  .26
رباءات الكي معظم املاكتب الوطنية، تعمتد غالبية فطلبات مسار ابريس.  هذه الوثيقة ميكن أأن يساعد أأيضا اجملالت املبينة يف

معت املمنوحة عىل طلبات  آرخر. و أأولُأود  ن التعاون ذلكل يف مكتب أ ىل تعريف أأفضل  ، استناداهذه اجملالت يفالأكرب فاإ اإ
ملاكتب اليت ل يكون فهيا مسار تكل ال  حىت، بعيدعىل املد  ال  اكون مكيديملعايري معاهدة الرباءات وتنكيذها، من املرحج أأن 

 .حىت منح الرباءة متابعهتاجتري بات اليت ل املصدر الرئييس للط هو معاهدة الرباءات 

ن الكريق العامل مدمعو  .27 ىل ااإ لتعليق عىل اإ
العمل الرئيس ية  مساراتأأولوايت وتوهجات 

 يف هذه الوثيقة.وحضة امل

 ]ييل ذكل املرفقان[
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 ية ممكنةوأولويات مستقبلوتوجهات عامة  نظرة –نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات 

 مذكرة من املدير العام للويبو

 مقدمة

ع مبوجب ودَ م   طلب براءة دويلماليني  3للمنظمة العاملية للملكية الككرية )الويبو(  ، نرش املكتب ادلويل2017فرباير  2 يف
ن بداايت مفيف اترخي املعاهدة والويبو. هملا  حداثذكل ي عد  لتعاون بشأأن الرباءات )معاهدة الرباءات(، و ل الويبو معاهدة 

 وسارت الركية احملورية الرباءات، منت معاهدة مرابدئ الأ وةل متعاشدة يف بامثين معرشة د، 1978عام  يفشديدة التواضع 
عىل الصعيد  ةبراء مبوجب ايةاحلصو  عىل امحلالطلبات اذلين يسعون اإىل ودمعي لنظام الرباءات ادلويل، والأداة الرئيس ية مل  

 جناح ملةل عىلالأ ضل أأحد أأفدوةل، و  151البالغ عددها يف معاهدة الرباءات من ادلو  املتعاشدة احلالية دوةل ادلويل يف أأي 
 ةمطردزايدة عدد الطلبات ادلولية املودعة  زاد، العملا من عاما تقريب 39خال  و املتعدد الأطراف.  التعاون وتقامس العمل

ع ا طلب 459من  ىل ما يقرب من  اخال  عاهمُأود  ع طلب  220 000الأو  اإ  2016أأرشام عام وتشري ) 2015يف عام ُأود 
ىل ؤشتة امل آرخر من المنو القوي(، وهو ما يت عاماإ عاهدة يف امل  اذلين أأنشأأوا نظاممؤسسنيلل تكاؤلالأكرث جاوز بكلري التوشعات أ

ذ  الويبو أأصو  اليوم أأحدنظام معاهدة الرباءات ها هو ات. و يالس تين  يراداهتا و  %76ثل مي الرئيس ية، اإ من  املنظمة مك  ني  من اإ
 منوه وحيويته.اس مترار اإىل لك التوشعات تشري من براجمها الأرخر ، و  كثريمتويل برانمج التعاون الإمنايئ و 

شادة  بجناح معاهدة الرباءات وي عد   اذلين توشعوا، شبل أأكرث من أأربعة معقود، القمية الرباءات معاهدة نظام مؤسيس رؤية اإ
. يف بدلان عديدة ةمبوجب براء لخرتاعاهتمحلاية احلصو  عىل اإىل سعهيم خدمة عاملية ملساعدة املبتكرين يف قدمي احملمتةل يف ت
ىلالرباءات الرؤية، س يحتاج نظام معاهدة  تكلوبناء  عىل  أأداة دلمع الابتاكر والاستامثر والتمنية ليظل مبثابة التطور مواصةل  اإ

التوهجات يف كر معلا  الكلإ " زادا فكراي"هو أأن تقدم ثيقة ه الو القصد من هذو هؤلء املؤسسون. عىل النحو اذلي أأراده هل 
ىل مواصةل حتسني العامة ولوايت الأ و  دلو  املتعاشدة عىل ااملشرتكة  ابملنكعة، مبا يعود نظامال للعمل املس تقبيل اذلي هيدف اإ

كلري من ف  –مسائل لل  دليال شامالأأن تكون  اقصد مهنيس ال. ول رخر الطلبات والأطراف الأ ودمعي وم   2واملاكتب الوطنية
يس املقصود لرباءات. ول اعاهدة واثئق الكريق العامل املعين مبتعماميت أأو ال من خال  جتري مناشش هتا  تكصيالالأكرث الأمور 

ن مل يكن لك،معظم فاإن ،2011و 2009"خارطة الطريق" اليت نوششت بني عايم اثئق ومهنا أأن حتل حمل  اليت  الأمور ، اإ
رحت  .وثيقة الصةلل تزا  خارطة الطريق" واثئق "يف  ط 

                                                
2
 شلميية.الرباءات الإ  وشواننيالرباءات  ا ماكتبأأيضيشمل وشوانني الرباءات الوطنية  الرباءات اإشارات اإىل ماكتبمن  ثيقةيف هذه الو ما يرد  
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 معرضا موجزا ثيقةمن الو جزأأين   أأو يقدم و واهجها. ياليت سائل عامة معن نظام معاهدة الرباءات وبعض امل  حملةثيقة تقدم الو و 
شد يكون من املكيد حيامث ملعاهدة الرباءات داخهل، مبا يف ذكل بعض احلقائق التارخيية  ةاملتطور ةلنظام الرباءات ادلويل واملاكن

ىل ما هو عليه النظام احلايل وصو معرفة كيكية  الرئيس ية اليت يواهجها نظام سائل قة بعض امل ثييتناو  اجلزء الثالث من الو و . اإ
ىل ، عىل وجه اخلصوص، يشري. و ة تكل املسائلملعاجلالنظر فهيا والتدابري اليت ميكن  الرباءات حاليامعاهدة   سبيلأأن ال اإ

دخا  ع حقيق هذا الهدف هو التأأكيد جمدداالرئييس لت  ىل معنرص "التعاون" يف املعاهدة، اذلي يتطلب يف معظم الأحيان اإ
جراءات املاكتب  ياتتغيريات عىل سلوك  دخا  من  )مبا يف ذكل املكتب ادلويل( بدلواإ   قانوين.الطار كبرية عىل الإ تغيريات اإ

 .[املصطلحات الإنلكيية الواردة يف الأشاك  يف امللحقترد ترمجة  مالحظة: ]
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 العامل الرباءات يف مجيع أأحناء أأول.

 أأعداد الطلبات

ع حنو  .1 ت . واكن2014معن عام  %7.8 شدرها ، بزايدة2015 مجيع أأحناء العامل يف عام مليون طلب براءة يف 2.9ُأود 
ىل ت هذ الزايدة الكبرية يداعات الصني، اليت تلقت يف عام رجع اإ يداع  208 000مما يقرب من  174 000حنو  2015اإ اإ

ضايف  يداعات، و الزايدةمن اإجلايل  %84بنس بة اإ  ساهلا ينذللالولايت املتحدة الأمريكية واملكتب الأورويب للرباءات، ا اإ
جلايل ال %8.6بنس بة  نيجممتع  .زايدةمن اإ

 طلبات الرباءات يف مجيع أأحناء العامل السائد يف جتاهالا :1الشلك 

 

ودعة الطلبات امل  الأعداد الإجلالية تشمل براءات. وهذه  مكتب 150شمل العاملية يه تقديرات الويبو ابس تخدام بياانت ت  ةالإجلاليالأعداد مالحظة: 

شلميية والط دل  مباشة   املاكتب من خال  املرحةل الوطنية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )حيامث ينطبق ذكل(. تدخلبات اليت ل ماكتب وطنية واإ

 2016بياانت الويبو الإحصائية، أأكتوبر  املصدر: شاعدة
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 اس تخدام غري املقميني لنظام الرباءات

كرب  :2الشلك   2015مكتبا،  20طلبات الرباءات يف أأ

 

 .2014شري هذه العالمة اإىل بياانت *ت 

 .. تعين هذه العالمة أأن البياانت غري متاحة.

 اتقدمو جيوز هلم أأن ي ودعني أأشل من الطلبات لأن املمكيات  عام،وجه بتتلقى،  الأورويب للرباءاتدلو  الأمعضاء يف املكتب لمالحظة: املاكتب الوطنية 

 والتقس مي اإىل مقميني وغري مقميني غري متوفرأأي دوةل معضو يف املكتب الأورويب للرباءات.  داخلامحلاية طلب لعرب املكتب الأورويب للرباءات  اهتمبطلب

يران الإساليف حاةل  يطاليا.مجهورية اإ  مية أأو اإ

 2016املصدر: شاعدة بياانت الويبو الإحصائية، أأكتوبر 

أأغلبية الطلبات من غري املقميني اذلين وَدع (، ت  لحوظةعدد من الاس تثناءات امل ما عدايف معظم املاكتب الوطنية )و .2
ما س يكون يف كثري من الأحيان بدل  يفوَدع طلب الرباءة امل  من ثَّ فاإن . و أأيضا امحلاية يف بدلاهنم الأصلية لمتسوني ما  عادة
 أأكرب من الطلبات امللاثةل املودعة يف بدلان أأرخر  حو  العامل.أأرسة من  جزءا

 2015 مكتبا، 20 طلبات الرباءات يف أأكرب 8أألف-
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ىل  2011أأرس الرباءات حسب عدد املاكتب، من  :3الشلك   2013اإ

 

يداعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يداعات اتكاشية ابريس مقابل اإ  اإ

ما ط  البدلانشد تكون هذه الإيداعات املتعددة  .3 ىل مطالبة ا دل  مباش  اوطني ابل اإ مكتب براءات وطين، يستند عادة اإ
يداع أأو  يف وطن  3ولويةابلأ  عمن اإ لك دوةل  يف ابل معاهدة الرباءات، وهو ما يعاد  ط وَدعا بناء عىل م   ادولي ا، أأو طلبامل ود 

يداع ا هو ش يوع هات الإيداعسيناريو وأأكرث (. 2017دوةل يف هناية يناير  151لرباءات )من ادلو  املتعاشدة مبوجب معاهدة ا اإ
يداع ن اترخي مشهرا  12ل انقضاء ي، ث شب عامل ودأأو أأكرث يف وطن وطين واحد طلب  ما أأن الطلب الأو ، اإ طلب ي وَدع اإ

املطالبة ، و مباشة  املاكتب الوطنية املعنية دل  ع عدد من الطلبات الوطنية الأجنبية ودَ دويل من خال  معاهدة الرباءات أأو ي  
 لأولوية لواحد أأو أأكرث من الطلبات الوطنية السابقة.ابيف لكتا احلالتني 

الولايت املتحدة الأمريكية واملاكتب الوطنية لأمعضاء أأنظمة والاس تثناءات الرئيس ية يه معظم املاكتب ) يفو .4
شلميية، ملل التكاشية الأوروبية للرباءات(، الرباء ودمعي أأغلبية م  يسلكه ي اذل املسارمعاهدة الرباءات يه تكون ات الإ

 الطلبات غري املقميني.

                                                
3
يداع طلب الرباءة. وشدمت اتكاشية ابريس يف   نظام  1883عام ليك تكون الاخرتاعات شابةل للحصو  عىل براءة، ل بد لها أأن تكون جديدة ومبتكرة يف وشت اإ

وَدع يف بدل أآرخر منذ مدة تصل  يداع طلب م   شهرا. 12اإىل "أأولوية" ميكن مبوجبه أأن حيصل طلب لحق عىل فوائد اترخي اإ

ىل 2011 أأرس الرباءات حسب عدد املاكتب، من 25أألف-  2013 اإ

 

 

 

 

 

 

 

ف  معاهدة بناء عىل  املرحةل الوطنية ودرخو لأولوية، اب: مطالبة ا ييلترتبط بواحد أأو أأكرث  اليت براءات ا أأهنا طلبات ات بالرباءأأرسة مالحظة: ت عرَّ

ضافة أأو تقس مي. ،، وتمكةل جزئية، وأأولوية داخليةتمكةلالتعاون بشأأن الرباءات، و املرتبطة بطلبات براءات الأرس الرباءات هنا سو  أأرس ل تشمل و واإ

خمتارة حسب عدد يف بدلان منشأأ الرباءات أأرس توزيع مجموع شلك هذا ا و  ابت مناذج املنكعة. وي لرباءات املرتبطة بطأأرس ا وت ستبعد ،اخرتاعات

 ثلث حنو، يف حني أأن أأرس وحيدة املكتب الصني والاحتاد الرو  يه رس اليت منشأأها من الأ %97املاكتب اليت توجد فهيا. عىل سبيل املثا ، 

 .أأرس وحيدة املكتبهولندا وسويرسا والسويد يه يت منشأأها ا رس الأ 

 .2016، أأكتوبر (EPO PATSTAT)يب للرباءات و وشاعدة بياانت املكتب الأور،املصدر: شاعدة بياانت الويبو الإحصائية
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 2015الإيداع يف ماكتب خمتارة،  مسارحسب  نيطلبات غري املقمي :4الشلك 

 

ىل  1995من حسب مسار الإيداع،  نيغري املقمينس بة طلبات  :5الشلك   2015اإ

 

معي  الطلبات مزااي معاهدة الرباءات مل ود 

رمغ أأن . و الطلبات ودمعيمل   يف تقدمي مزااي كثرية املباش"اتكاشية ابريس"  عىل مسارمسار معاهدة الرباءات  يتكوق .5
هنالحقوق  نحمت  لمعاهدة الرباءات  احلقوق يف بدلان لية التقدم بطلب للحصو  عىل هذه  يض شدما يف ع متبدأأ و ت  ارباءات، فاإ

حد  . و من عدمهقرارات بشأأن منح هذه احلقوق لاملاكتب الوطنية واختاذ  ةالهنائي للمعاجلة ، حتضريامتعددة أأمه املزااي تمتثل اإ
مبوجب اتكاشية ابريس(  شهرا 12ىل الأشل من اترخي الأولوية بدل من ع شهرا 30أأطو  )زمنية فرتة ودعني للم  تيح ت  اأأهنيف 

ذا اكن الاخرتاع ذلها خالليقرروا   حبيث يس تحق الطلب متابعتهبراءة للحصو  عىل شمية جتارية اكفية ودليه فرصة اكفية  اما اإ
ىل احلصو  يف بدلان أأرخر ، و   عىل دمع مايل.كذكل ليك يسعى خاللها املودمعون الأصغر اإ

 2015 طلبات غري املقميني حسب مسار الإيداع يف ماكتب خمتارة، 51أألف-

 

 

 

 

 

 

ما مباشة ودعة طلبات الرباءات امل  تسمل براءات أأن يا مالحظة: جيوز ملكتب   ابريس"( أأو من خال  نظام معاهدة مسار اتكاشية املكتب )"دل اإ

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(.بناء عىل  املرحةل الوطنية درخو التعاون بشأأن الرباءات )

 .2016املصدر: شاعدة بياانت الويبو الإحصائية، 
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سن عالوة عىل ذكل، و  .6 ليه املودمعون معن ساسالأ معاهدة الرباءات حت  ال  الكرتة خفالقرار.  اختاذمه ذكل داذلي يستند اإ
ما ابمس "املرحةل ادلولية"، عوم ةاملعروفا من اترخي الأولوية، شهر  30قضاء اع ادلويل وتنهتيي ابناليت تبدأأ من اترخي الإيد  ي قدَّ

م تقرير حبث دويل و  الطلب مواصةل  بشأأنر اشر معند اختاذ ودعني املس يعود ابلنكع عىل واحد عىل الأشل، مما مكتوب رأأي ي قدَّ
ىل ما يسمى "املرحةل الوطنية" لدلرخو   منح الوطين،  ار يف هناية املطاف، بناء عىل شانوهنقر   املاكتب الوطنية، اليت س ت   دل اإ
اس تخدام نظام الرباءات ادلويل ل تكون عادة  رسوم املكتب ت دفع معند تاكليف أأكرب ن لأ . ومن عدمهرباءات الحقوق 

عىل الأشل  شهرا 30يل سداد تكل الرسوم ملدة الكوائد املرتتبة عىل تأأج فاإن ت ورسوم الوالكء الوطنيني، الرتجلابل الرمسية، 
تلككة رسوم  بكلري أأن تكوق ميكن –عدم امل يض شدما يف املرحةل الوطنية يف حاةل اختاذ شرار بعىل الإطالق دفعها وعدم  –

، مع ترك وحدمعيار م وفقمن املتطلبات الشلكية مرة واحدة فقط، كثري  ابستيكاءأأيضا يسمح النظام و املرحةل ادلولية. 
 دلو  املتعاشدة مبوجب معاهدة الرباءات.اخلاصة اباجلوهرية للقوانني الوطنية سائل امل 

 مزااي معاهدة الرباءات للماكتب الوطنية وادلو  املتعاشدة

ن مسار معاهدة  .7 ب خال  لعمل" عىل الطي"ليك الطلب ودع رصة ملكفاإاتحة الللماكتب الوطنية.  الرباءات مكيد أأيضااإ
بات اليت تدخل املرحةل ل ب، تعين أأن تكل الط لطلوتعديل ا الشلكية أأوجه القصوراملرحةل ادلولية، معن طريق تصحيح 

قرير حبث دويل تمصحوبة ب بات اليت تدخل املرحةل الوطنية ل الط تكون ذات جودة أأعىل. وس  من الأرحج أأن تكون الوطنية 
ن املعاجلة الوطنية ذلكل املعاجلة الوطنية. و ها عىلاليساعداملاكتب الوطنية  لاس تغلهت ل  ينجاهز  ،مكتوبعايل اجلودة ورأأي  فاإ

"مدمعومة"  من ثَّ تكون يف الغالبتقاضاها حىت وشت املنح، و ي أأكرث من الرسوم اليت  وطينالكتب امل )اليت عادة ما تلكف 
أأن الأرحج من ، و ميكن أأن تكون أأررخص مثناو "، الانطالق املبكر"ظى مبية رباءات املمنوحة( حتالعىل ض ت كر  رسوم جتديدب

ىل اختاذ شرارات أأرسع وأأكرث ككاءة من جانب املاكتب الوطنية   هملا كلميكن أأن يكون ذو . بشأأن منح الرباءة من عدمهتؤدي اإ
تقرير حبث  يتلقكلا أأن دود من الكاحصني واملوارد. احملعدد ذات ال للماكتب الصغرية واملتوسطة احلجمعىل وجه اخلصوص 

ىل توفري كبري بات الواردة ميكن أأن ل لنس بة كبرية من الط  مكتوبورأأي  يف وشت الكاحص ويف اس تخدام شواعد بياانت يؤدي اإ
بحث بكعالية عرب أأنواع كيكية ال  بشأأنا نصاحئ مكيدة يقدم أأيضميكن أأن بل وليس ذكل حفسب، ، التلككةالبحث الباهظة 

 .اتخمتلكة من املوضوع

آرخر. و عىل املس تو  الوطينو  .8 ىل أ ل الأهداف الرئيس ية عادة متتش  سوف ، ختتلف أأس باب دمع نظام الرباءات من بدل اإ
 جذب الاستامثر الأجنيب يفو  ،أأكرث فعالية اإىل سوق عامليةنتقا  عىل حنو دمع الابتاكر احمليل والسلاح للمخرتعني ابلعىل 

ىلببساطة النكاذ و  ،نيالتصنيع والتوزيع احمللي  حلاية فعاةل للرباءات.تشرتط توفري اتكاشات التجارة ادلولية اليت  اإ

، فاإن الاس تخدام الكعا  لنظام معاهدة الرباءات ميكن أأن يساعد اخلاص به رباءاتالنظام ل اكنت أأولوايت البدل  أأايو  .9
دارةاملبتكرين الوطنيني، ويقلل تلككة  ويزيد  ،كتبامل نظام الرباءات الوطين، ويقلل عدد الطلبات الرديئة اجلودة اليت يتلقاها  اإ

بدل براءات يف هناية املطاف. ويف هذا الصدد، ميكن للك ت لها نحبات اليت م  ل الط  رخضعت هل تكلي ودة الكحص اذلجبالثقة 
أأكرب شدر من الكوائد من نظام معاهدة غية احلصو  عىل جموعة متنوعة من اخليارات لتحسني نظام براءاته الوطين ب مب يأأخذأأن 

، مبا حيقق املنكعة نظام معاهدة الرباءاتل تحسينات ب  عىل املس تو  ادلويل التنبؤالرباءات. ومن انحية أأرخر ، ميكن أأيضا 
 املتبادةل مجليع ادلو  املتعاشدة.

 الراهنة تهتطويره وحال نظام معاهدة الرباءات:  اثنيا.

 اجلغرايف للمعاهدةالنطاق 

 ،دوةل 18 اكواكن عدد ادلو  املتعاشدة حينذ، 1978يونيو  1شبو  طلبات دولية يف يف معاهدة الرباءات شع نظام  .10
ىل  وصلوشد  ىل فئة من ادلو  املتعاشدة  %80ما يقرب من ينمتي و . دوةل متعاشدة 151هذا الرمق الآن اإ بدلان النامية وأأشل ال اإ
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من النشاط الاشتصادي العاملي  %95ما يقدر بنحو جممتعة  ادلو  املتعاشدة بناء عىل معاهدة الرباءات  متثلو . 4البدلان منوا
 من ساكن العامل. %87الناجت احمليل الإجلايل وحسب 

ىل معاهدة الرباءات، حالت  :6الشلك  ىل الوشت احلارض 1978من الانضلام اإ  اإ

 

 أأعداد الطلبات

ىل  1978، من ودعةادلولية امل  عدد الطلبات  :7الشلك   2015اإ

 

طلب دويل  2 700حنو ن مف .الطلبات ادلوليةمكيات لك عام تقريبا منذ بدء تشغيل النظام زايدة كبرية يف يف حتدث و  .11
ع  ؤشتة املرشام وتشري الأ ) 2015عام  يف طلب 220 000ما يقرب من ورد ، نظام، وهو أأو  عام اكمل لل 1979عام  يفُأود 
 .كبري(س نة أأرخر  من المنو ال  اإىل 2016لعام 

معت ، 2015كي عام ف. متنوع أأيضابات ل در الط ومص .12  59) الطلبات تسملمن ماكتب  امكتب 86طلبات دولية يف ُأود 
اكن المنو و من البدلان النامية وأأشل البدلان منوا(.  49) 2005يف عام مكتبا  78بل بدلان النامية وأأشل البدلان منوا(، مقاال من 

آس ياكبريا جدا  ىت مع استبعاد الصني، اليت هتمين عىل الأرشام املتعلقة ابلمنو، حف. "اللغات" أأدانهمعنوان كلا نوشش حتت ، يف أ
ىل  2005نامية وأأشل البدلان منوا يف الكرتة من ال بدلان ال من الواردة بات ادلولية ل تضامعكت تقريبا الط  ، مقارنة بمنو بلغ 2015اإ

                                                
4
 .%90الرسوم بنس بة يف معايري الأهلية لتخكيض بناء  عىل  
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الوطنية درخو  املرحةل الوطنية أأشل اكامتل، ولكن يبدو أأن درخو  املرحةل . والبياانت املتعلقة ب وجه الإجلا عىل %60حنو 
آخذ يف الزايدة بشلك كبري بدلان النامية وأأشل البدلان منواطلبات واردة من ال  بناء عىل  .أأيضا أ

 2014ملنشأأ، معاهدة الرباءات حسب بدل ابناء عىل املرحةل الوطنية  درخو  :8الشلك 

 

 

 أأدوار املؤسسات ومسؤولياهتا

ن نظام معاهدة الرباءات نظام ل مركزي بطبيعته .13 العمل بني ماكتب ادلو  املتعاشدة  وتقامسيقوم عىل التعاون وهو  ،اإ
جيب أأن يعاجله دويل فاإن لك طلب أأكرث من دور واحد، ورمغ أأن املكتب الواحد شد يؤدي خمتلكة.  ؤدي أأدوارااليت ت
 أأدوار املرحةل ادلولية:وفامي ييل  أأربعة أأو أأكرث. وأأحياانة ماكتب، ثالثوغالبا ما يعاجله ن عىل الأشل، ان خمتلكامكتب

عليات التحقق من الإجراءات من  عددب قوم، ويسمل الطلب ادلويل والرسوم املطلوبةت : ي مكتب تسمل الطلبات
دارة البحث ادلويل.  ويرسل نسخا ،اترخي الإيداع ادلويل دد، وحيالشلكية ىل اإ ىل املكتب ادلويل واإ شد يكون مكتب و اإ

شلميياتسمل الطلب سؤوليات جتاه اجملمتع ادلويل مب مكتب تسمل الطلبات ضطلع أأو املكتب ادلويل. وي ات مكتبا وطنيا أأو اإ
ىل املكتب الصحيحة الواثئق مترير الرسوم و بدشة ونزاهة و همامه من حيث أأداء  دارة ادلويل و يف الوشت املناسب اإ اإ

 .تهأأو منطق املكتب لصاحل املواطنني واملقميني يف بدل هممته البحث ادلويل، ولكنه يؤدي يف الأساس 

دارة الصةل ابجلدة واخلطوة الابتاكرية  اتذالسابقة حاةل التقنية الصنامعية للعثور عىل  اري حبث: جت  البحث ادلويل اإ
دارة البحث ادلويل اذلي تقوم به ور ويتسم ادله. لايتلالخرتاع املطالب حب فرمغ أأن كثريا من هذه  –دويل بطابع اإ

فاإن ، تهأأو منطق املكتب ن يف بدل ون أأو مقميومواطنأأودمعها طلبات  بشأأنتؤدي املهام يف املقام الأو  الإدارات 
طراف الأ  أأيضامه ات، بل الطلبودمعي املس هتلكني الرئيس يني لتقرير البحث ادلويل والرأأي املكتوب ليسوا فقط م  

الطلب ودع مجيع ادلو  املتعاشدة اليت يدخل فهيا م  يف ، عينةماكتب م بصكهتا واملاكتب الوطنية أأو الإشلميية، رخر  الأ 
 املرحةل الوطنية.

دارة الكحص المتهيدي ادلويل دارة البحث ادلويلدلبعيد دور ومسؤوليات مشاهبة اإىل حد لها : اإ ، ور ومسؤوليات اإ
ع  تعليقاتوترامعي علية تكاعلية )ارختيارية(،  تشارك يفولكهنا  عداد تقرير الكحص المتهيدي  هوتعديالتامل ود  شبل اإ
 ادلويل.

 2014: درخو  املرحةل الوطنية بناء عىل معاهدة الرباءات حسب بدل املنشأأ، 1-2الشلك ابء-
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، ويرتمج املعلومات ةالشلكيالإجراءات ق أأنشطة املاكتب الأرخر ، ويتحقق من الوفاء مبعايري نس   : ي  املكتب ادلويل
املرتبطة هبا، ويضمن تقدمي الواثئق واثئق ات والبل سجالت مس تقةل موثوشة، وينرش الط تكظ ب الأساس ية، وحي 

ىل ابه عىل حنو موثوق والبياانت  لهيا، ويوفر م ملاكتب اليت اإ لكرتونية )حتتاج اإ لإيداع من أأجل ا( ePCTنصة اإ
 معاهدة الرباءات.اليت تؤدهيا يف ظل  دوارالأ ش ىت يف همام املاكتب من كلري ات والقيام ب بل الإلكرتوين للط 

 بات الكرديةل اجلغرايف للط  النطاق –التعيينات 

ودمعي يف البداية،  .14 وأأن  عيداالإ وشت يف " يف الطلب ادلويل امل عي نةالطلبات أأن حيددوا رصاحة البدلان "اكن عىل م 
من أأي معرضة للخطأأ . ومع ازدايد عدد ادلو  املتعاشدة، أأصبحت هذه العملية أأصعب وأأكرث تلككة و عنيَّ للك بدل م   لارس وادفعي

ماكتب تسمل الطلبات واملكتب ادلويل. وعالوة عىل ذكل، اخنكضت التلككة للك من الطلب و ودع مل  ابلنس بة مىض  وشت
ىل درجة املعاجلة الإلكرتونية  ةنظمأأ مع تقدم ، وذكل تلككة ل ت ذكرالآن  تأأصبح أأن احلدية ملعاجلة التعيينات الإضافية اإ

ضع ،1985عام  ذمنو . والتوزيع الإلكرتوين للواثئق منذ و كحد أأشىص.  رسوم 10فع بديق يض رمس التعيني حد أأشىص ل و 
ل ، 1992 عام يئ ودفع رسوم تأأجيل القرار الهنامبوجب هذا النظام فاكن من املمكن نظام "التعيينات الاحرتازية"، ُأدخ 

ىلالتعيني  ىل مدة تصل اإ ك  ض ارور الوشت، ومبا من اترخي الأولوية. شهر  15 اإ ىل أأن حدث د رسوم التعيني حلد الأشىص لعدرخ  اإ
يداع طلب دويل  عد  نظام التعيني. ومنذ ذكل احلني، ي   ، يف واشع الأمر،أأن ُألغي، 2004الهناية، يف عام  يف  مبثابة تعينياإ

يداع يع ادلو  الأطراف يف املعاهدة يف اترخي مجل  تلقايئ لتجنب عليات استبعاد حمدودة وهو أأمر ل يلزم معه سو  الطلب، اإ
ىل تقدمي طلبات وطنية موازية.فهيا  جيري السعييف ادلو  اليت اذلايت"  التعارض" مشالكت  اإ

 البحث ادلويل والكحص المتهيدي ادلويل

 جيبمعاهدة الرباءات اإىل جزأأين رئيس يني. وحيدد الكصل الأو  من املعاهدة العمليات اليت بناء عىل  عاجلةاملتنقسم  .15
الكصل الثاين علية وحيدد بات ادلولية، مبا يف ذكل البحث ادلويل والنرش ادلويل. ل ط مجيع ال ص الاضطالع هبا فامي خي

 ارختيارية للكحص المتهيدي ادلويل.

 البحث ادلويل

دارة حبث لبحث ادلويل تضطلع اب .16 ، ويه مكتب وطين أأو منظمة حكومية دولية تس تويف معايري دنيا معينة دويلاإ
دارة عني  ي  الطلبات تسمل من ماكتب لك مكتب و وتعيهنا مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات للقيام هبذا ادلور.  أأو واحدة  اإ

دارات البحث ادلويل  ويف حاةل . دليهالطلبات املودعة ص ويل فامي خيادلبحث ال لقيام بعمليات اب"خمتصة" لتكون أأكرث من اإ
دارة ع ، خيتار م  وجود أأكرث من اإ  اخملتصة.بني الإدارات الطلب من ود 

ىل اليت هتالبحث ادلويل وفقا ملعايري معاهدة الرباءات املتكق علهيا دوليا   ر جي  و  .17 جعل املعلومات مكيدة لأي دف اإ
، بغض النظر معن تكاصيل شانونه الوطين. و  ىل تدير ابذلكر أأناجلمن مكتب معني  من الواثئق  طائكة واسعةضمني ه هيدف اإ

متل أأن اليت  تعاشدة مبوجب معاهدة الرباءات، حىت من ادلو  امل واخلطوة الابتاكرية يف أأي دوةل  ةصةل ابجلدوثيقة التكون حي 
دارة ل القانون الوطين للمكتب اذلي يعمل مبثابة ل يؤهالهنا للنظر فهيا مبوجب  وطبيعهتاهذه الواثئق اكن اترخي  ناإ  لبحث اإ

ىل جانب الطلب ادلويل ملساعدة الأطراف الأ ت  و ادلولية.  عىل رخر  نرش نتاجئ هذا البحث، يف شلك تقرير البحث ادلويل، اإ
 .اهب صةلالمنح براءة يف ادلو  املتعاشدة ذات  يةتقيمي احامتل 

 الكحص المتهيدي ادلويل

يرشح مبزيد من التكصيل مكتوب الكصل الثاين من املعاهدة عىل تقدمي رأأي قتىض مب  المتهيدي ادلويلينطوي الكحص  .18
ق أأيضا عىل مسائل أأرخر ، ملل الوضوح أأو عدم وجود دمع عل   وي   ،يف تقرير البحث ادلويل ستشهد هباصةل الواثئق امل  
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جيايبغية جراء تعديالت عىل الطلب ب فرصة للرد واإ وت تاح مل ودع الطلب  لالخرتاع امل طالَب حبلايته.  ،احلصو  عىل تقرير اإ
عداد الإدارة  تقومو   .يف الامعتبار هذه التعليقات والتعديالتوضع أأي من الطلب، مع بشأأن تقرير حفص متهيدي دويل ابإ

ىل  اكن، 1970ويف عام  .19 كثرية شمل ضلاانت اكن ي و  ،جوهري اإىل حد ماأأمر   عىل أأنهالكحص المتهيدي ادلويلي نَظر اإ
شديدة الرصامة بشأأن املعاهدة تنص عىل شوط من اجلدير ابملالحظة أأن الطلبات وادلو  املتعاشدة. و ودمعي للك من م  

ل بعد نرش الطلب ادلويل. وعالوة عىل ال  رسية فامي يتعلق بعملية الكحص المتهيدي ادلويل، رمغ أأن هذا ل حيدث عادة اإ
آاثر  عىلبداء حتكظ ذكل، مسحت املعاهدة لدلو  املتعاشدة ابإ  تقرير الكحص المتهيدي شابلية تطبيق الكصل الثاين، رمغ أأن أ

 1الأمعضاء يف املعاهدة يف من ادلو  الامثين معرشة أأربع دو  شررت . و عىل حنو رصحي اكنت "أأولية وغري ملزمة"ادلويل 
وفعلت ذكل ست دو  ، الأمريكية( والولايت املتحدة ،وسويرسا ،ولوكسمبورغ ،هذا التحكظ )فرنسابداء اإ  1978 ويوني

، 1997ضارة، وحبلو  عام  معواشبلها  تيسأأن علية الكصل الثاين مكيدة ول تبنيَّ انضمت لحقا. ومبرور الوشت، أأرخر  
 .تبس  اكنت مجيع التحكظات شد 

 دارة البحث ادلويلاملكتوب لإ رأأي ال

جراء الكحص المتهيدي ادلويل تطلب ي  .20 جراء مناششات تكاعلية بني م  يشمل و ، بعض الوشتاإ ماكنية اإ الطلب ودع اإ
ودع م  أأن من املعاهدة عىل  22الأصلية لللادة  الأحاكمتنص . و ين خمتلكنين موجودين يف بدلين شد يكوانذلوالكاحص، ال

ذا لكن من اترخي الأولوية. و  شهرا 20خال   ةالوطنياملعاجلة يبدأأ الطلب جيب يف الأحوا  العادية أأن  ع اإ م امل ود  " ا"طلبشدَّ
ن املادة جراء لإ  ىل  ةالزمنياملهةل هذا  ددمت 39حفص متهيدي دويل، فاإ  الأولوية.اترخي من بدءا ا شهر  30اإ

من اكن خدم بنشاط، الطلبات وحيامث اس ت  ودمعي من م  كلري ل فائدته رمغ لمتهيدي ادلويل الكحص اواكنت النتيجة أأن  .21
 جملرد لطلبكثري من املودعني ابقدم وت، ةالوطنيعاجلة نا كبريا شبل بدء املي س ب ادلويل حت لالطجودة حتسني  املمكن
تعليقات أأو أأن يقدموا ابلكعل أأشهر من الوشت الإضايف لختاذ شرار بشأأن ماكن درخو  املرحةل الوطنية دون  10 "شاء"

ىل تعديالت  دارات اب. ونتيجة ذلكل، اكنت لحتسني جودة الطتؤدي اإ لقةل   ادلويل لكحص المتهيدياإ بأأمعلا   فوق طاشهتا م 
بات اليت تدخل املرحةل الوطنية. ل تحسن جودة الط ت مل من ثَّ ب و لحتسني الطيأأخذ املودمعون بنتاجئها بغية الكحص اليت مل 

لت و ت، يف مجيع احلال شهرا 30املرحةل الوطنية دلرخو   ةالزمني هةلعل امل ، جل2002امعتبارا من عام ، 22املادة ذلكل ع د  
 .من عدمه الكحص المتهيدي ادلويللإجراء طلب  ن وجودبغض النظر مع

 وبعدها 2002شبل تغيريات عام  ،الكصل الثايناليت تس تخدم بات ل نس بة الط  :9الشلك 
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ل أأن  .22 أأهلية احلصو  لمعلومات املتعلقة بل يف رخسارة كبريةللماكتب املعينة تسبب ي  اكن ميكن أأن ، وحده،هذا التغيرياإ
كحص متهيدي دويل، رسعان ما اخنكضت رخضعت ل 2000من الطلبات ادلولية املودعة يف عام  %82رمغ أأن براءة. و عىل 

ىل  2010حبلو  عام هذه النس بة  من املاكتب كثريا لأن  الكصل الثاين. ونظرادخلت اليت من الطلبات ادلولية  %9أأشل من اإ
جراءات عدها تسااملعينة اس تخدمت تقارير الكحص المتهيدي ادلويل ل  ُّكق الوطنية الأوىل، فقد مرحلهتا يف اإ عىل أأن تقوم ات

عداد رأأي  دارات البحث ادلويل، يف مجيع احلالت، ابإ بنكس املعيار اخلاص ابملرحةل الأوىل من الكحص المتهيدي مكتوب اإ
بكلري مما اكن عليه  أأشلدارات يف نكس وشت البحث ادلويل، اكن معبء العمل الإضايف لالإ ذكل اكن حيدث ادلويل. ولأن 

تقرير الكحص من  للماكتب املعينة بدل متاحا بهذا الرأأي املكتو يكون س   ،بعد ذكلو معندما مت القيام به اكإجراء منكصل. 
جراء حفص متهيدي دويل. المتهيدي ادلويل  جراء حفصويف حاةل يف حاةل عدم اإ دارة لإ ، ميكن للرأأي املكتوب متهيدي دويل اإ

 الكحص المتهيدي ادلويل.املكتوب الأو  لإدارة رأأي الالبحث ادلويل أأن حيل حمل 

ل من حيث  انتلكخي ول واجلودة، بع اطنكس الهللا الأو  والثاين  نيالكصل مبقتىض نيالهنائي ينللتأأكيد عىل أأن التقرير و  .23 اإ
نح ، اس تغال  مودع الطلب لكرصة الرد والتعديل من عدمه التقرير المتهيدي ادلويل الكهلا يسمى "ف: اسلا واحدا انالتقرير م 

الكصل الثاين من مبقتىض ""الكصل الأو  من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات"، والآرخر مبقتىض "، أأحدهلا الأهلية للرباءة معن
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات".

 الرسوم

ىل مكتب تحويل، ورمس ال )رمس الإيداع ادلويل ت دفع حاليا الرسوم املس تحقة معن لك طلب دويل .24 ، ورمس البحث( اإ
ىل املكتب ادلويل أأن ت دفَع يف بعض احلالت اليت جيب عدد من الرسوم الإضافية املس تحقة ول يوجد سو  تسمل الطلبات.  اإ

ىل  الأولوية أأو النرش املبكر شبل توفر تقرير البحث ادلويل( أأو اتمطالب تصحيحل  صالرمس اخلاملل ) دارةاإ الكحص  اإ
ض مس توايت رمس الإيداع ادلويل، ويف بعض احلالت رسوم كَّ وخت  (. املعاجلةورمس المتهيدي المتهيدي ادلويل )رمس الكحص 

القانونية( من أأشل  )مبا يف ذكل الكياانتودعني يع املمجل لأشخاص طبيعيني من بدلان انمية و  ،متهيديالبحث والكحص ال 
 .البدلان منوا

ىل وتتضمن الرسوم املدفوعة  .25 دارةمكتب تسمل الطلبات واملكتب اذلي ياإ  معنارصالكحص المتهيدي ادلويل  قوم بدور اإ
 كثري من عىل حنو مالمئ. ويفيلزم حتويلها و مكتب واحد أأو أأكرث من املاكتب الأرخر ، لصاحل معنارص ذكل املكتب و صاحل ل

دفع ابلعمةل احمللية ملكتب ، ولكهنا ت  يحصل عىل هذه الرسومي س  كتب اذلد رسوم املاكتب الأرخر  بعمةل امل دَّ احلالت، حت  
)يف حاةل العمالت اليت ميكن  ةدوري بصكة للمبالغ املعادةل اليت حيددها املكتب ادلويل ، وفقايتلقى الرسومتسمل الطلبات اذلي 
حاةل العمالت اليت ل ميكن استبدالها حبرية(. )يف يتلقى الرسوم مكتب تسمل الطلبات اذلي اليت حيددها استبدالها حبرية( أأو 

لمبلغ املعاد ، يتحمل املكتب ادلويل خماطر تقلبات أأسعار الرصف بني العمةل اليت ت دفع هبا ل املكتب ادلويل يف حاةل حتديد و
ددت هباالرسوم والعمةل اليت  دارةض عو   يف حاةل رسوم البحث، أأن ي  عليه، الرسوم، و  ح  ن أأي رخسارة يف البحث ادلويل مع اإ

يرادات الرسوم   .دارةيف الهناية أأشل من املبلغ اذلي حددته تكل الإ دارة يكون املبلغ اذلي حصلت عليه تكل الإ حيامن اإ

 معقد ، ذلكل ل ميكنكلا هو مو  فامي يتعلق ابلتعيينات أأعاله، تغري هيلك رسوم الإيداع ادلويل عىل مر الس نني شدو  .26
 1978 عام يفتعيينات  5 اكن التعيينات عددمتوسط نظرا لأن لكن مقارنة بس يطة ملس توايت الرسوم عىل مر الس نني. و 

ىل وارتكع دخا  شبل) 1984 عام حبلو تعيينات  10 اإ يف لك مرة  (، ميكن تقدير رمس منوذيجاتلتعيينل  الأشىصرسوم العدد  اإ
ىل  5من دة وجود زايدة مطر فرتاض ابفهيا الرسوم،  تري تغ يف  يبلغ طوهل،ب دويل لوط 1984لو  عام عيينات حبت  10اإ

ىل  نكصةلامل  طوطاخلشري ت  ،التايل البياين الرمس يفو. صكحة 30 ،املتوسط  حاةل يف المنوذيج ادلويل الإيداع رمس مبلغاإ
لكرتوين، مع الإ ويف حاةل لوريق يداع االإ  فرنك  200لإيداع الإلكرتوين )ارسوم ل ضختكيشهر أأ مراعاة يداع يف شلك اإ

مع و . 1992سويرسي(. وميكن مالحظة أأن رمس الإيداع ادلويل المنوذيج مل يبلغ الآن سو  نصف ما اكن عليه يف عام 
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ودمعي أأن معظم مراعاة  يداع الإلكرتوين  200لرسوم ل يقل معن لختكيض أأي الطلبات يس تكيدون من م  فرنك سويرسي لالإ
قد اخنكض الرمس فاليوم، فرنك سويرسي  3 100حنو  التضخم، بعد، يعاد  1992عام  سويرساي فرناك 2 612املبلغ وأأن 
ىل  الكعيل دارة النظام رمغ اخنكاض  مناملكتب ادلويل مكُّن وتَ ات. يثلث مس تواه يف أأوائل التسعين  حنواإ يراداتمواصةل اإ  اإ

ىل  ةالرسوم الكعلي اليت حتققت يف  الكعاليةدليل عىل وفورات خلري ات ييف أأوائل التسعين  اثلث مس توايهتحنو للك طلب اإ
دخا  حتسني امللارسات الإدارية و املكتب ادلويل من خال    املعاجلة الإلكرتونية عىل مر الس نني. ةنظمأأ اإ

ىل الوشت احلارض 1978تطور رسوم الإيداع المنوذجية من عام  :10الشلك   اإ

 

 اللغات

 يداع والنرشالإ 

حد  لغات مخس )الإنلكيية والكرنس ية والأملانية والياابنية ت نرش  1978يف عام طلبات معاهدة الرباءات  اكنت .27 ابإ
يية لكلغات للنرش )العربية والصينية والإن 10يوجد ، 2009، ومنذ عام أأرخر ضيكت لغات والروس ية(. ومبرور الوشت، أُ 

يداع لية والروس ية والإس بانية(. وجيوز والكرنس ية والأملانية والياابنية والكورية والربتغا حسب الطلب ادلويل بلغات أأرخر ، اإ
 و الكحص المتهيدي ادلويلأأ البحث ادلويل من أأجل لنرش، و ا من أأجل ترمجةل بد من وجود ولكن ، مكتب تسمل الطلبات

 النرش.حد  لغات من الطلبات ادلولية ابإ  %98.5يف الواشع، ي ودع حاليا . ودلولية اخملتصةدارة االإ أأو لكهيلا، حسب 

نو  .28 ذكل جزئيا رجع . وياترخي معاهدة الرباءات بأأمكهل حىت الآن معظم الطلبات طوا  يية يه لغة نرشلكاكنت اللغة الإ
ىل النس بة الكبرية   معنأأيضا يعرب  همن الولايت املتحدة الأمريكية وأأورواب، ولكنودعني اللغة من شبل مودعة هبذه لطلبات امل  ل اإ

ىل تقليل تاكليف الرتمجة يف لكابللغة الإنحيدث غالبا من الاخرتاعات الآن نتاج تعاون دويل كثريا أأن  ىل جانب احلاجة اإ يية، اإ
يف ، تلقت ماكتب تسمل الطلبات 2016. ونتيجة ذلكل، يف عام فهيا درخو  املرحةل الوطنيةودمعون اليت يتوشع امل بدلانال 

من ماكتب تسمل الطلبات يف كندا  أأكرث–الإنلكيية للغة الطلبات ادلولية اب منعدد ابع وسادس أأكرب ر الصني ومجهورية كوراي 
 .حاةل الصني اململكة املتحدة، يفأأكرب من وأأسرتاليا، أأو 

ل أأن  .29 آخذ يف التغري. ف اإ الطلبات من مجموع  %73بنس بة بعد ارتكاع اللغة الإنلكيية توزيع لغات الإيداع والنرش أ
ىل عام  1993عام الكرتة من يف املنشورة  من  %50 عىل ليالما يزيد ش سو  ل متثل  الآن نلكييةالإ أأصبحت اللغة ، 1996اإ
آخذ يف الزايدة برسعة، واس تخدام . طلبات املنشورةمجموع ال  للغات الطلبات املنشورة ابنس بة  فقد بلغتاللغات الآس يوية أ

عىل التوايل. ومع ذكل، جيب  ،2015يف عام الطلبات املنشورة من مجموع  %6و %12و %20الياابنية والصينية والكورية 
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نالطلبات املنشورة اباكنت فقد جم الإيداعات. الرسيع حلزتايد ال م ذكل يف س ياقكهَأأن ي   أأكرث من  2016يية يف عام لكللغة الإ
ل أأن عام. بوجه  يتصاعداجتاه سري يف وما زالت ت  ،1993 عام يف هامخسة أأضعاف عدد للغات الطلبات املنشورة اباإ

للغة الصينية من الصكر الطلبات املنشورة اببشلك أأرسع. فعىل سبيل املثا ، ارتكعت زداد عام تبوجه الآس يوية اكنت 
ىل أأكرث من  1993 عام  .2016يف عام  26 000اإ

 موعمن اجمل نس بةال : توزيع لغات النرش يف س نوات خمتلكة، حسب احلجم و 11الشلك 

 

 املكتب ادلويل عىل يدالرتمجة 

ماكنية لضلان  .30 من شبل املاكتب املعينة  فعالاس تخداما بات املنشورة واملعلومات ذات الصةل ل لط ا اس تخداماإ
الطلبات أأنكسهم، يقدم املكتب ادلويل ترجلات عالية ودمعي ومس تخديم املعلومات املتعلقة ابلرباءات وم  رخر  والأطراف الأ 

ماكنية ال اليت حددهتا للغة ابل تكون يف الأصل اليت بعض الواثئق واملعلومات اجلودة ل  لهيا نكاذ املعاهدة )لضلان اإ من ثَّ و اإ
 الكائدة العامة للنظام(: زايدة

ىل اللغتني الكرنس ية والإنلكيية لإدراهجلا يف الطلب ادلويل املنشور؛ ي رتَجم -  معنوان الاخرتاع وامللخص اإ

الكصل الأو  أأو الكصل مبقتىض الأهلية للرباءة )سواء  معنحث ادلويل والتقرير المتهيدي ادلويل م تقرير البجَ رت ي   -
ىل  ناللغة الثاين( اإ  من اترخي الأولوية. شهرا 30شبل انقضاء يية لكالإ
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 بلغات خمتلكةالطلبات املنشورة متطلبات ترمجة  :12الشلك 

 

دارة نظام معاهدة الرباءات لككة هذه الرتجلات نس بة كبرية من تاكليفثل تمت و  .31 ، ولكهنا متثل أأيضا املكتب ادلويل يف اإ
أأوجه و  تجودة الرتجلاتتناسب من الرضوري أأن تظل تاكليف الرتمجة حتت الس يطرة وأأن و من القمية املضافة. كبريا  جزءا

ُّ  ،رتمجةالوأأدوات  كنولوجياتت أأحدث  تمدمع التاكليف. ولتحقيق هذه الغاية، امعت  الاس تكادة مهنا  كل فبع هنج وات يف  م 
ذ تولت هجات خارجية ترمجة التعاشد اخلاريج  .2015يف عام ت رمجت مليون لكمة  126من  %93، اإ

 خارجية للرتمجةجبهات تاكليف الاس تعانة  :13الشلك 

لهيا أأعاله، ي   ضافةواإ  .32 ىل الرتجلات البرشية املشار اإ لية الآ رتمجة ال. ويتيح ذكل منت الطلبلملخص و النص الاكمل لم قدَّ اإ
نظام اسرتجاع املعلومات بلغات متعددة اإىل مجموعة مزتايدة من اللغات، واس تخدام أأدوات حبث لغوي متطورة، ملل 
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(CLIR )من ( شاعدة بياانت ركن الرباءاتPATENTSCOPE) والتكاعل مع شواعد بياانت املصطلحات، ملل ،WIPO 
Pearl. 

يالء مزيد من النظر و  .33 حمتو  جعل هم للغاية يف ضلان اليت ميكن أأن تواصل هبا الويبو دورها امل  الوسائليف ميكن اإ
عكس واشع شاعدة عىل حنو يمة للمس تخدمني احملمتلني لتكل املعلومات التكنولوجية القي   لرباءات متاحاابات معاهدة ل ط 

ملل معناوين امللخصات أأو  اتبل ارص الط توس يع نطاق التغطية اللغوية لعنأأيضا التاكليف ورمبا  ءمس تخدمهيا املتغرية، مع احتوا
ماكنية ال  ىل النظام وفائدته.نكاذ التقارير لزايدة حتسني اإ  اإ

 البيئة الإلكرتونية

فقد أأصبحت الآن، أأما . شائعةتبت معاهدة الرباءات يف الأصل يف وشت اكنت فيه التصالت الإلكرتونية غري ك  لقد  .34
لكرتونية يه ال  ل . سبيل املعتادالتصالت الإ شائعا نتيجة ورسعان ما أأصبح  ،2003الإيداع الإلكرتوين الاكمل يف عام وُأدخ 

م ، اذلي شدَّ PCT EASY)بعد توشف نظام  2015يف النصف الثاين من عام و. ودعنيللممالءمته لرسوم و اباملتعلقة حوافز لل
الببليوغرافية  توي عىل البياانتحي  مرن  بقرصمصحواب الطلب ادلويل الوريقيقدم الطلب ودع م  اكن " حيث حال وسطا"

آلي لكرتوين من الطلبات ادلولية يف %94.5 مد   ش   ا(،يف شلك مقروء أ أأكرث  اإىل 2016يف عام وارتكعت هذه النس بة  ،شلك اإ
 .%95من 

ىل  :14الشلك   الإيداع الإلكرتوينالاجتاه اإ

دخاهل الطلبات بناء عىل معاهدة الرباءات اس تخدام الإيداع الإلكرتوين منذ ودمعي اس تطاع مجيع م  و  .35 ، 2003يف عام اإ
ن مل يكن ابإ  يداع طلباهتم دل  مكتب تسمل الطلبات احمليل، يداع اإ طلباهتم دل  مكتب تسمل الطلبات التابع للمكتب فباإ
اتحةأأن  ، تر شريبحىت وشت ، لتسمل الطلبات الوطنية اكتباملمعظم اكنت لكن ادلويل. و  ودمعي الإيداع الإلكرتوين مل اإ
م الإيداع الإلكرتوين  ملف – غري عيلأأمر " دلهياالطلبات " شلميية الأكرباملسو  عدد من ي قد   لتسمل  اكتب الوطنية والإ
يداع واملعاجلة "املس تضافة" قد   ملكتب ادلويل أأن ي  فباإماكن االيوم، أأما . الطلبات طارم خدمات الإ املعاهدة ظام ن يف اإ

ودمعي ملتقدميها رغب يف اس تخدام هذه اخلدمات و من ماكتب تسمل الطلبات اليت تلأي مكتب  (ePCTالإلكرتوين )
لكرتوين يف تكل املاكتب. ويف وشت كتابة يداع "، مما يسمح ابإ دلهياالطلبات " هذه الطلبات ادلولية ومعاجلهتا يف شلك اإ
لكرتوينابإ الطلبات ودمعي مل املعاهدة الإلكرتوين نظاميسمح ، السطور  اخمتلك امكتب 45 دل  يداع طلباهتم ادلولية يف شلك اإ

 أأرخر  ماكتب تسملُّ وجد ابلإيداع الإلكرتوين. وتفامي س بق تسمح  تكن أأغلبية هذه املاكتب ملو، من ماكتب تسمل الطلبات
لكرتوين مس تقةل خاصة هبا ولكهنتقدم  عديدة يداع اإ ودعة طلبات  ا ل تقبل بعد  أأنظمة اإ  الإلكرتوين.نظام املعاهدة من خال  م 
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يف ملف املكتب ادلويل.  موجودة لطالع عىل أأي واثئقابودعني واملاكتب للم   املعاهدة الإلكرتويننظام ويسمح أأيضا  .36
رسا  ودمعي ملأأيضا وميكن  ىل يداع اإىلواثئق ما بعد الإ الطلبات اإ مكتب تسمل يقوم بدور  مكتبا 47 املكتب ادلويل أأو اإ

دارة البحث ادلويل أأو  دارةالطلبات أأو اإ آرخرين  ت عد  و الكحص المتهيدي ادلويل.  اإ القدرة عىل التعاون عرب الإنرتنت مع أأفراد أ
بعض فهيا ختضع اليت يف بيئة معاهدة الرباءات يف غاية الأمهية  اعىل التأأخريات الربيدية أأمر  والتغلبيف الطلب  نيدرجم  

معن بدل مكتب  – ختتلف عدة بدلانيف  أأو –خيتلف يف بدل  وايكونللمودعني أأن فهيا جيوز شصرية، و  ملهل زمنيةالإجراءات 
 .الإدارة ادلولية عىل وجه اخلصوصأأو تسمل الطلبات 

آليا مقروءةيف أأنساق املعلومات مترير ب معايري البياانت ش ىت و  الإلكرتوينويسمح أأيضا نظام املعاهدة  .37  ميكن أأن مما ،أ
ب لؤدي اإىل حتسني جودة املعاجلة وككاءهتا بدرجة كبرية. ومع ذكل، بغض النظر معن البياانت الببليوغرافية املصاحبة للطي

آراء و . املأأمو  نطاقال هذه املعايري عىل  بعد  مل ت س تخدم ع، ودَ ادلويل امل   مكتوبة بدأأ املكتب ادلويل يف تلقي تقارير حبث دويل وأ
دارات حبث دويلمن ثالث  (XMLلرتمي املوسعة )لغة ا نسقب  بعيد  أأمرامجيع الإدارات تعممي ذكل عىل ل يزا  لكن و ، اإ

 املنا .

 درخو  املرحةل الوطنية

للقانون  طبقا من عدمه براءةلبت يف منح املاكتب املعينة يف معاجلة الطلبات ادلولية ل رشع يف املرحةل الوطنية، ت  .38
ن اكن جيوز ملودمعيا من اترخي الأولوية، شهر  30ذكل بعد يبدأأ عادة ما الوطين. و  املعاجلة الوطنية أأن يطلبوا بدء  الطلبات واإ

الشائعة كرتة الا يه شهر  31ن اإ  حيث –هذا الارختيار حىت وشت لحق تأأجيل فرصة أأن تتيح لماكتب جيوز ل، و مبكرا
ماكنية متديد املوعد الهنايئ وت ضايف أأو رمس دفع مقابل وفر ماكتب كثرية اإ  استيكاء شوط أأرخر  معينة.يف حاةل اإ

ل الطلب عادة  عىل مودع  بدلرخو  املرحةل الوطنية، ل جيو .39 يقدم أأن دفع أأي رسوم يتطلهبا املكتب الوطين و ي أأن اإ
(. أأما الواثئق والبياانت الأرخر  الاس تثنائيةنسخة من الطلب ادلويل يف بعض احلالت ت طلب أأي ترمجة مطلوبة )شد 

ىل املكتب املعني. فيقدهما املكتب ادلويل مباشة   ،ة لبدء املعاجلة الوطنيةالالزم  اإ

اس تخدام اس امترة خاصة دلرخو  املرحةل الوطنية، رمغ أأن الاس امترات الارختيارية شرتط ل ي سمح للماكتب بأأن ت و .40
ذا  معقبات شلكية أأرخر  جيب جتاوزها ومن املكرتض أأل توجد أأيعام. وجه بأأسهل العملية عل املقدمة ت س تخدم عادة وجت اإ

)ل س امي  الرباءات املنصوص علهيا يف معاهدة ةلشلكيالإجراءات امتطلبات يف املرحةل ادلولية الطلب شد اس توىف ودع ماكن 
ب، لطلابتقدم ال ، واحلق يف أأبوة الاخرتاعسخ واثئق الأولوية، والإعالانت املتعلقة ب، ون  هومضمونشلك الطلب ادلويل ذاته 

ىل أأن ينتقل ميكن للمكتب و واحلق يف املطالبة ابلأولوية(.  ابلس تعانة  لرباءة،لأهلية لاجلوهرية املتعلقة ابتناو  املسائل مباشة اإ
 الأهلية للرباءة.معن تقرير البحث ادلويل والتقرير المتهيدي ادلويل ب 

 مة أأرخر همتطورات 

الطلبات واملاكتب والأطراف ودمعي والتوشعات املتغرية مل الاحتياجاتتلبية قد تكيف النظام عىل مر الس نني ل ل .41
لت عىل  يهأأل وأأعاله،  تصكرمبا تكون أأمه التغيريات يه تكل اليت و  و . لأرخر ا نظام التعيني، وطو  التغيريات اليت ُأدخ 

عداد املرحةل ادلولية، و  آراء اإ يف  تمتثل همة الأرخر مل وهيلك الرسوم. واكنت بعض التغيريات ا ،الكصل الأو  مبقتىضمكتوبة أ
جراءات لقوامئ  دخا  اإ عالانت والإ  ؛الكشف معن املتواليات اجلينية والبحث معهنايف تسلسل ملواهجة الصعوابت اخلاصة ال اإ

بأأشاك  خمتلكة للك مكتب؛ نكسها املعلومات قدمي ، لتخكيف معبء تسائلوغريها من امل  املتعلقة بأأبوة الاخرتاع تسقةامل 
يتوشف علهيا مصري  الأرخطاء العرضية اليت شدمن تدارك مودمعي الطلبات  لمتكنيحق الأولوية"  ورداملكقودة" "و"الأجزاء 

ذا مل يتداركوها طلباهتم  .اإ



PCT/WG/11/5 
Annex I 
19 
 

 تطوير نظام معاهدة الرباءاتمواصةل  اثلثا.

 ؤسس يةاملقانونية و السائل امل 

 املكمتةلالإصالحات الرئيس ية 

 ودمعيالاحتياجات املتغرية ملكثري من  لتلبيةكعالية كبرية، عىل النحو امل و  أأعاله، تطورت معاهدة الرباءات ب لقد .42
دخا  يف املعاهدة و املنصوص علهيا الزمنية هل من خال  تعديل امل رخر  الطلبات واملاكتب والأطراف الأ  جوهرية  تعديالتاإ

 عىل الالحئة التنكيذية.

بعض يشعر بأأمهيهتا شد للتقارير ادلولية يف املرحةل الوطنية( أأكرب منح مصداشية )ملل وتوجد تغيريات متنوعة أأرخر   .43
دخا  تغيريات عىل الإطار القانوين ملعاهدة الرباءات. مس تخديم النظام تغيريات أأرخر  وهناك ، ولكهنا ل تتطلب ابلرضورة اإ

ل ميكن  حيث املبدأأ، ولكن يبدو أأنهمن شد يرحب هبا امجليع، ( لكصل الثاينبناء عىل اعاجلة امل معند)ملل زايدة الشكافية 
جد تنكيذها، حىت لو   رئيس يني:نظرا لوجود عائقني عليني اتكاق عام بني ادلو  املتعاشدة من حيث املبدأأ، و 

دةسلات معاهدة الرباءات كثري من  - حدَّ من املس تحيل تغيريها دون معقد مؤمتر أأن يف مواد املعاهدة ويبدو  م 
سوف ىت لو اكن من املمكن امعامتد معاهدة جديدة، ف حفدوةل متعاشدة،  151د الآن نه يوجلأ  ادبلوما . ونظر 

ذا منكعة قدمي تيلزم  بل عدد من ش  معقوةل  زمنية فرتةُأريد التصديق علهيا يف غضون هائةل مجليع ادلو  املتعاشدة اإ
أأن يعمل يف ن لنظام كيف ميكأأن نتصور ، الوشت نكسه يفمن الصعب، و تدخل حي التنكيذ.  يكاكف من ادلو  

معايري صياغة خمتلكة أأو رخطوات معاجلة خمتلكة جيب  انخمتلكتني من املعاهدة تتطلبساريتني نسختني وجود 
 تأأثريات يف خمتلف املاكتب املعينة يف أأي يشء غري احلالت الاس تثنائية.حداث اختاذها لإ 

أأهنا تعين ق ائيف القوانني الوطنية لدلو  املتعاشدة بطر  حئة التنكيذية ت طبَّقاملنصوص علهيا يف الالسلات بعض ال  -
 .تغيريهاوشتا طويال ل كذكل ستس تغرق 

مكمتةل الرئيس ية من خال  تطوير الإطار القانوين ادلويل ميكن امعتبارها النظام يبدو أأن اإصالحات ، ناء عىل ذكلوب  .44

احملس نة القامئة عىل حاجة مس مترة لإجراء تعديالت طكيكة، عىل سبيل املثا ، دلمع تدفقات العمل رمغ أأنه س توجد تقريبا، 
عىل زايدة تباد  املعلومات لتشجيع أأو ل ، ثيقةهذه الو ل يف الأشسام الالحقة ن وشش تكنولوجيا املعلومات ومبادرات اجلودة، كلا 

أأن لتكنولوجيات اجلديدة )كلا س بق تناسب ايدة من الكشف ، أأو للسلاح بأأشاك  جدالبحث الوطينلتصنيف و اخلاصة اب
ل   شوامئ التسلسل(.من أأجل ُأدخ 

 احلالية لنظام معاهدة الرباءاتسلات التحسني املس متر لل 

نظام معاهدة الرباءات، ل س امي يف لتحسني السلات املوجودة ابلكعل معظمية فرص توجد ، ل تزا  عىل اجلانب الآرخر .45
جرائية ومؤسس ية النظام من خال  هجودلزايدة فعالية العمل بني املاكتب، و  فامي يتعلق بتقامس املرحةل أأمعلا  ضلان أأن ل اإ

ىل اجلهود امجلع بني مزيد من أأن من اجلدير ابملالحظة . و عىل حنو فعا  املرحةل الوطنيةتدمع املعاجلة يف ادلولية  الرامية اإ
ىل اجلهودمزيد من و  ،بات ادلولية ومعاجلة املرحةل الوطنيةل حتسني الربط بني الإيداعات الوطنية الأوىل والط  حتسني  الرامية اإ

ىل ومزيد من اجلهود  ،أأدانه(ن وشش اجلودة )كلا  ودمعي الطلبات عىل اتباع اوضع حوافز وطنية الرامية اإ مللارسات تشجع م 
ىل  نكسهوشت اليف ؤدي ياجليدة ميكن أأن  خماطر منح براءات تقليل ملاكتب الوطنية و االيت تتحملها تاكليف املعاجلة ختكيض اإ

 فقرات.  ييل منابطةل. ويرد ملالن عىل هذه اجلهود فامي
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 الرد عىل تقارير املرحةل ادلولية السلبية

السلبية  املكتوبة الطلبات تقدمي رد عىل الآراءودمعي مشرتط عىل ، بدأأ املكتب الأورويب للرباءات ي 2010يف عام  .46
ذا دارة البحث ادلويل )لإ   ،عاهدة الرباءاتاملعين مبوشش هذا الإجراء يف الكريق العامل ن  و املكتب الأورويب للرباءات(. أأعدها اإ
ىل اختاذ و  ل شبتعديل رخضعت لل زايدة كبرية يف نس بة الطلبات اليت نتجت معن ذكل يف ماكتب أأرخر . و شاهبة ترتيبات م دفع اإ

اخنكاض كبري يف جحم العمل املطلوب خال  املرحةل حدث  جة ذلكلأأن ينظر فهيا أأحد الكاحصني يف املرحةل الوطنية، ونتي
 الوطنية.

 املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات

آرخر من أأشاك   ( شالكPPHالرباءات )عاجلة الرسيع ملسار يوفر امل  .47 يداع  التحكيأ ذات جودة طلبات دولية عىل اإ
ذا وجد مكتب أآرخر رسيع يف هذه احلاةل بتقدمي حفص وطين ذكل يف مرحةل مبكرة، و  عىل تدارك أأوجه القصورأأو أأعىل  أأن اإ

املسار الرسيع ملعاجلة  يف حاةلأأما . ةابتاكريرخطوة تمتتع ابجلدة أأو تنطوي عىل هل معنارص حلاية امل طالب حبلايته الاخرتاع 
طار معاهدة الرباءات دارة البحث ادلويل أأو تقرير حفص متهيدي دويل  مكتواب هذا يعين رأأايفاإن ، الرباءات يف اإ نتاجئ  ذامن اإ

جيابية بشأأن اجلدة واخلطوة الابتاكرية.  ل أأن ت من املاكتب املشاركة املسار الرسيع يتطلب ول أأولية اإ  ع الإجراءات حيامثرس اإ
ليه امل ي نكسه اذلس تنتاج املكتب الثاين اإىل الاول يلزم أأن يتوصل  ،الرشوط ذات الصةل ت س توىف  .الأو  كتبتوصل اإ

شل من ترتيبات ترتيب املاكتب املشاركة يف  :15الشلك   املسار الرسيع ملعاجلة الرباءاتواحد عىل الأ

 

النطاق بني مكتب الرباءات الياابين ومكتب صغري مكرشوع جترييب ثنايئ  الرباءاتعاجلة الرسيع ملسار بدأأ امل و  .48
 41لكنه اس متر ومنا عىل مد  الس نوات العرش املاضية. والآن، يشارك و لتجارية، الولايت املتحدة للرباءات والعالمات ا

املسار عىل الأشل أأو يف ترتيب واحد العامل يف ترتيب ثنايئ أأحناء انمية عىل حد سواء يف مجيع ومكتبا من بدلان متقدمة 
جيابية. وذلكل  ،تعدد الأطرافامل  (Global PPHالرسيع العاملي ) الوشت مناس با لي ناشش مرة يكون رمبا واكنت ردود الكعل اإ

طار معاهدة الرباءات ونظام الرباءات ادلويل كلك.  أأرخر   :ما ييلهذه املناششات وشد تشمل دوره احملمتل يف اإ

ىل جانب  الرباءاتعاجلة الرسيع ملسار امل  كيف ميكن اس تخدام - ام الويبو ظن العمل الأرخر  ملل تقامسأأدوات اإ
ىل نتاجئ البحث والكحص  "منصات تكنولوجيا اجلزء امل عنون  انظر – WIPO CASE)للنكاذ املركزي اإ

تقليل معبء علها وحتسني جودة عىل املعلومات غري املتعلقة مبعاهدة الرباءات" أأدانه( ملساعدة املاكتب الوطنية 
 ؛رباءة من عدمهناز  معن س يادهتا يف اختاذ شرار بشأأن منح الدون الت  هاحفص 
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 معاهدة الرباءاتنظام املباش داخل  ادلمجتوفري ب من املناسب دمع هذا النظام داخل الويبو، هل س يكون و  -
)كلا اشرتحت الولايت املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة يف ادلورات اخلامسة والسادسة والسابعة للكريق  ملال

الرشوط والإجراءات املتبعة للحد من  مواءمة عىلالعامل املعين مبعاهدة الرباءات( أأو من خال  املساعدة 
 ملاكتب.اليت تتكبدها ا العامة ةالنكقات الإداريلتقليل الطلبات و ودمعي مات اليت تواجه تعقيدال 

 حوافز وطنية أأرخر 

الطلب  ودعم  ث  الرسوم معند درخو  املرحةل الوطنية حل القامئة عىلالنظر يف مبادرات أأرخر ، ملل احلوافز  ميكن أأيضا .49
تعلق ابلقانون أأمرا ي أأن وضع ملل هذه احلوافز س يكون يف الهناية رمغ بات خال  املرحةل ادلولية. و ل عىل حتسني جودة الط 

ن اتباع هنج متضافر من فاإ يف الس ياق ادلويل، جديرة بأأن ي نظر فهيا هذه املبادرات أأن والس ياسة الوطنية، يبدو الوطين 
ىل التأأثري عىل سلوك املتشاهبة جانب العديد من ادلو  اليت لها أأهداف م  ودعني بقدر أأكرب من تأأثري أأي س يؤدي بوجه عام اإ

 مبكردها.واحدة تعمل دوةل 

 (تكنولوجيا املعلوماتالبيئة التقنية )

 الكرص

يف املكتب   العرف السائديه ةالإلكرتونيعاجلة وامل ،من الطلبات ادلولية %95ميثل الإيداع الإلكرتوين الآن أأكرث من  .50
ملكتب ادلويل انفذة اص اباخل املعاهدة الإلكرتويننظام فقد فتح من ماكتب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية. كثري ادلويل و 

آنية  يداع جديدة عىل أ لكرتوين، و اإ اليت تقوم بدور ماكتب تسمل للماكتب الوطنية تيح ي هو ومعاجلة الطلب ادلويل يف شلك اإ
دارات الكحص المتهيدي ادلويل  دارات البحث ادلويل واإ  ودمعيفرصة لتقدمي خدمات متطورة عرب الإنرتنت ملالطلبات واإ

صيانة مرصوفات عامة ل دون من اإىل رخكض التاكليف ، وشد يؤدي الك الأمرين ري العمل ادلاخيلمع عليات سدلالطلبات، و
لويبو ا اليت تقوم هبا البنية التحتية العاملية اتعوومرش نظام املعاهدة الإلكرتوين . وبناء عىل لتكنولوجيا املعلوماتالبنية التحتية 

"منصات تكنولوجيا املعلومات غري املتعلقة مبعاهدة اجلزء امل عنون  انظر – IPASمتتة امللكية الصنامعية )الويبو لأ نظام ملل 
ىل نتاجئ البحث والكحصنالرباءات" أأدانه( و  لكرتونية تساعد قدمي ، توجد فرص مماثةل لتظام الويبو للنكاذ املركزي اإ خدمات اإ

 املرحةل الوطنية.يف  الالحقوطنية والعمل ال الاس تعداد دلرخو  املرحةل عىلالطلبات واملاكتب ودمعي م  

لكرتونية متتع ت و  .51 حتسني نظام معاهدة الرباءات ابلنس بة ملودمعي جتعلها شادرة عىل ماكانت كبرية ابإ هذه اخلدمات الإ
ازدواجية تكادي التأأخري، و تقليل حالت الطلبات واملاكتب وامجلهور عىل حد سواء، وذكل معن طريق رخكض التاكليف و 

دخا   آليانسق يف متريرها البياانت مرة واحدة فقط و العمل معن طريق اإ ، واحلد من اللكظي أأرخطاء النسختكادي ، و مقروء أ
ضكاء شالأرخطاء الأرخر ، احامتلية حدوث كثري من   جودة املعلومات املتعلقة نيسحت و  ،عاجلةامل عىلأأكرب من الشكافية  درواإ

 ابلرباءات وتوشيهتا.

ىل الككاءة، ولكن  أأوجه من شدرا هائالونية شد حقق ابلكعل اس تخدام اخلدمات الإلكرت و  .52 مزيد من توجد حاجة اإ
ماكانهتا.  توجد أأنظمة ومعايري لتباد  معظم املعلومات املتعلقة و التعاون بني املاكتب الوطنية واملكتب ادلويل لإطالق اكمل اإ

آلينساق أأ بو عىل حنو ش به أآين مبعاجلة الطلبات ادلولية  ل أأهنا  ،امقروءة أ لهنوض ذ أأو ت س تخدم حىت الآن ابلقدر الالزم لمل ت نكَّ اإ
به قدم خدماته الإلكرتونية اخلاصة يأأو  نظام املعاهدة الإلكرتوينس تخدم خدمات ي  مكتبا وطنيا 70 ويوجد لتعاون ادلويل.اب

لكرتونية ات متكاوتةبدرج نظام املعاهدة الإلكرتويناليت تتوافق مع خدمات  املرحةل ادلولية عرب . ومع ذكل، ل تزا  املعاجلة الإ
 عىل أأرض الواشعن معظم خدمات ما بعد الإيداع املس تخدمة أأ  الطلبات. عالوة عىلودمعي بعيدة معن متناو  معظم مبأأمكلها 

املسح تأأخريات لتأأخريات الربيدية و تكاد  ا، مما ي غالبا (PDF)نسق مصور تعمتد عىل حتميل وتباد  واثئق تقليدية، يف 
 .حتسينا جوهراي ن الإجراءات كلكس   ولكنه ل حي   ،الضويئ
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ودمعي ملاملتاحة مبعاجلة الطلبات ادلولية يف معظم ماكتب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية اليت تتعلق سجالت ال و  .53
ىل املكتب ادلويل.ابلرضورة، وتقترص عىل الواثئق اليت أُ  ةثحدَّ وغري م  انشصة الطلبات واملاكتب الأرخر    حيلت اإ

 معاهدة الرباءاتيف نظام مسائل رئيس ية بشأأن املرحةل ادلولية 

مهنا ما  ،رئيس يةينبغي مواصةل النظر يف شضااي لإطالق العنان لالإماكانت الاكمةل للأدوات واخلدمات الإلكرتونية،  .54
 :ييل

لكرتونيا ابلطلبات ااخلاصة ينبغي حتسني العمليات  - آخذة يف %، وهذه 95اليت تبلغ نسبهتا ملودعة اإ النس بة أ
يداع طلبات ورشيةيف دمع احلاجة اإىل يف الوشت نكسه ، مع الاس مترار الزايدة  معند الرضورة. هتاومعاجل اإ

دخا  البياانت مرة جيري رتيبات اخلدمة اذلاتية، حيث معن طريق تالعمل  مساراتمزيد من الرشوع يف ينبغي  - اإ
بل )سواء من  مرحةل ممكنة من الناحية العملية أأشربيف واحدة فقط،  بل املكتب اخملتص الطلب أأو من ش  ودع مش 

جراء أأي عليات وينبغي معينة(. أأداء هممة ب بَّذ أأن مطلوبة يف أأشرب وشت ممكن.  حتققاإ تكون معظم البياانت وحي 
ىل  آليمقروء أأطراف معنية أأرخر  بنسق امل رسةل اإ رسالها رمسيالتحقق من حصهتا ري ا وأأن جيأ لكرتونيا شبل اإ ىلاإ  ا اإ

 امللف.

طار يف ، امل س تحسنمن رمبا يكون  - املاكتب ب أأن تؤدهيا ش ىت اليت جيوظائف اس تعراض ال ،شيود املعاهدةاإ
جرت العادة  متسق. وشد ينطوي ذكل عىل اس تعراض بعض الوظائف اليتعىل حنو املهام برسعة و أأدية لضلان ت
بل امل  تيجة لإدخا  البياانت من هذه الوظائف ن تغري وشد ت يؤدهيا املكتب ادلويل، عىل أأن  أأو ماكتب ودعني ش 

تؤدهيا ماكتب تسمل الطلبات اليت شد جرت العادة عىل أأن اس تعراض بعض الوظائف اليت و تسمل الطلبات؛ 
لكرتونية جديدة؛ نتيجة لوجود ، من مركزية هذه الوظائف يف املكتب ادلويل تس تكيد أأدوات وخدمات اإ

، ول تسرتمعي املعين شد تكون مؤمتتة ابلاكمل، حتت مسؤولية املكتب اخملتص واس تعراض اخلدمات الأرخر  اليت
ىل  من ماكتب تسمل  لك ل متكن ي أأن من احملبذ حتتاج اإىل حل. و  تمشالكيف حاةل حدوث انتباه املوظكني اإ

يركز أأن و  ،الإجراءات الشلكية الأساس ية أأرخطاءلبحث معن من عدم الانشغا  ابالطلبات واملكتب ادلويل 
 .الطلب عاجلةملتقدمي مساعدة علية عىل علهلا 

آمن، مع ضلان عىل حنو ينبغي الاحتكاظ ابلبياانت غري املنشورة ومعاجلهتا  - املعاجلة مجيع املاكتب املشاركة يف  أأنأ
اتتعمل املبكر يف املرحةل الوطنية رخو  املرحةل ادلولية أأو عليات ادليف  حة مبعلومات متسقة وحديثة. وينبغي اإ

 .وسالمهتا، ولكن مع احلرص الشديد عىل دشهتا ةريبأأشىص شدر ممكن من احلالبياانت املنشورة بأأرسع ما ميكن و 

لكرتونيا مع مجيع املاكتب ودمعو ينبغي أأن يكون م - الطلبات شادرين عىل معرض امللكات والبياانت والتواصل اإ
يه ويف املرحةل الوطنية(، سواء اكنت تكل املاكتب املشاركة يف معاجلة طلباهتم ادلولية طوا  املرحةل ادلولية )

 .أأرخر شارة أأو ماكتب تقع يف الوطنية  م""ماكتهب

دور لية. وتاأأكرث فع عىل حنوبات للسلاح ابلكشف معن املعلومات التقنية ل ط متون ال ينبغي حتسني أأنساق  -
اتحة دلمع  (XMLلغة الرتمي املوسعة ) قاسحو  أأن املناششات احلالية   ب والصيغ الكمييائيةلالاكمل للطالنص اإ

ل أأن ا. يكون ذكل مكيد للسلاح ابلصور الكوتوغرافية والرسوم البيانية احلديثة حيامثامللونة والرسومات  والرايضية اإ
شد ي نظر فهيا أأيضا ثالثية الأبعاد ومقاطع الكيديو وغريها من أأشاك  الكشف ال والرسومات الرسوميات املتجهية 

 حيث املبدأأ.من 
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الطلب أأو املكتب املسؤو  معن ودع أأن م  الطبيعي يف الافرتاض  يمتثلودلمع الأهداف املذكورة أأعاله، ينبغي أأن  .55
جراء  آليمقروء اثبت و نسق ل مجيع البياانت ذات الصةل يف دخ  ينبغي أأن ي  ما اإ اتحة البياانت عىل الكور، ليس  اأ وأأنه ينبغي اإ

منا لتسجيلها فقط  ىل اختاذها نتيجة ذلكل. دلواإ جراءات أأرخر  حتتاج املاكتب الأرخر  اإ حاجة ويستند هذا الهنج اإىل مع أأي اإ
ىل أأن واملاكتب الوطنية واملكتب ادلويل اليت يس تخدهما املودمعون  ش ىت الأنظمة عىل  اشدرهت من حيث تصبح أأكرث تطورااإ

ينبغي و . صدديف هذا العاهدة الإلكرتوين أأداة متكينية هممة نظام املالبياانت، ومن املتوشع أأن يكون تباد  و  املهامتقامس 
اليت  وسائلراجع الواملاكتب املعي نة، أأن تالطلبات والإدارات ادلولية ماكتب تسمل اليت تقوم بدور للماكتب الوطنية، 

رسا  البياانت  تس تخدهما يف العديد  ودعني يفم   تنوب معن حيامنللتأأكد من مالءمهتا لالحتياجات احلالية، ل س امي ها واس تقبال اإ
بني املاكتب ابلتباد  الإلكرتوين للواثئق ا تبقى من عليات تباد  الواثئق الورشية من البدلان اخملتلكة. وينبغي الاس تعاضة ع  

ماكنيات خدمات الويب للسلاح بتباد  بعض الواثئق والبياو . لالس تعلا  الصاحلةوالبياانت  انت ينبغي أأن تنظر املاكتب يف اإ
ل لك أأس بوعالواثئق يف بعض احلالت ل ت رسل فهيا من اس تخدام ادلفعات اليت  بدلعىل حنو ش به أآين   .اإ

طبيق وت  ،معايري البياانتوضع ، و ةالعمل اجلديدمسارات بذ  هجد كبري يف حتديد الأهداف الأبعد منال  وتس تلزم .56
اتحة البياانت ا من املنبع""اجلودة بتحقيق الزتام شوي وجود ول بد من فعاةل للتحقق من البياانت.  ةنظمأأ   ملدخةلحىت ميكن اإ

تمتثل يف املقام الأو  يف   يقوم به املكتب ادلويل حاليايتالمعلا  من الأ  فكلري –الأرخطاء انتشار وف من اخلبرسعة دون 

الكوائد قترص . ولن ت متسقأأو  بهموثوق   تتعامل معها ش ىت ماكتب تسمل الطلبات عىل حنواليت مل بحث معن املسائلال 
تصحيحها شديد الصعوبة وابهظ التلككة ل الأرخطاء )اليت شد يكون يتقل ستشمل ، بل عىل زايدة ككاءة املعاجلةاملتوشعة 

ذا مل للمودعني ابلنس بة للماكتب و  د وت عالَج عكذكل اإ دَّ ىل الكور( وحتسني خدمات املعلومات املتعلقة ابلرباءات. وهذا من حت 
لهيا بسهوةل طائكةواملاكتب املعينة رخر  أأن يوفر للأطراف الأ  شأأنه ، مبا يف ذكل من املعلومات الأوسع نطاشا اليت ميكن النكاذ اإ

ماكنية توفري معظم املعلومات ب آليل تتطلب معرفة بلغة معينة أأنساق اإ ىل الرتجلات البرشية أأو من املمكن ترمجهتا أ ا، ابلإضافة اإ
 .ملقدمةا

 تكنولوجيا املعلومات غري املتعلقة مبعاهدة الرباءاتمنصات 

-PCT، ونظام تباد  الواثئق الإلكرتوين )الإنرتنت متصكح القامئة عىلنظام املعاهدة الإلكرتوين ابلإضافة اإىل خدمات  .57
EDI)5 ذات الصةل املعلومات باد  ، ولكها تسمح بت ركن الرباءات عرب الإنرتنتقدهما اخلدمات اليت يو  ركن الرباءات،، و

 املرحةل ادلولية، يقدم املكتب ادلويل عددا من اخلدمات الأرخر  ملساعدة املاكتب الوطنيةعاجلة الطلب ادلويل يف املباشة مب
 .عىل أأداء علها

ىل واثئق الأولوية )الويبو لل توفر خدمة و  .58 ىلاللغة الإنلكيية  يفترص اليت خت  نكاذ الرمقي اإ ( أأيضا PDASو DAS اإ
آمنة  . ودعاملواثئق الأولوية )اليت عادة ما تكون طلبات وطنية غري منشورة( بني املاكتب بناء عىل طلب  لنتقا وس يةل أ

ت دمج اندماجا و ( PCT-SAFEنظام الإيداع الإلكرتوين الآمن للطلبات )يدعها مكتبا، و  11اخلدمة حاليا يشرتك يف هذه و 
حتقيق الس تكادة من طاشاهتا الاكمنة من أأجل لعددا أأكرب من الأمعضاء تطلب ولكهنا ت  .املعاهدة الإلكرتوين نظاميف وثيقا 
 ابريس.مسار اتكاشية يف املنشود أأصال  هاغرض 

لرباءات ومناذج اخلاصة ابللماكتب الوطنية وس يةل لأمتتة العمليات الوطنية  (IPASنظام أأمتتة امللكية الصنامعية )ويقدم  .59
ىل  لإرسا رخيارات  هذه الوس يةل عىل لمتتش  و الصنامعية والعالمات التجارية، تصاممي املنكعة وال  معلومات املرحةل الوطنية اإ

ىل املكتب ادلويل ضافة اإ من أأجل معاجلة الطلبات ادلولية واثئق املطلوبة ال، حسب الطلب، ت سرتجعتسمح بأأن رخيارات ، اإ
 .الوطنيةملرحةل املنشورة يف ا

                                                
5
آمنة ت س تخدم لنقل الواثئق بني املكتب ادلويل والعديد من الأنظمة امل هو (PCT-EDIنظام تباد  الواثئق الإلكرتوين )  لكرتونية أ اكتب ؤمتتة اخلاصة ابملخدمة اإ

 يومية أأو أأس بومعية.دفعات ما يكون ذكل يف عادة و الوطنية، 
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ىل نتاجئ البحث والكحص ظام الويبو للنكاذ املن أأما .60 نه ف ،(WIPO CASE)ركزي اإ للماكتب فرصة الاطالع يتيح اإ
ورمغ املرحةل الوطنية. معاجلة الطلبات ادلولية يف بات مماثةل يف ماكتب أأرخر ، مبا يف ذكل ل عىل نتاجئ البحث والكحص من ط 

ت التقنية الصنامعية السابقة ذات الصةل مجيع حال يكشف معنأأن جودة عالية و  ايكون البحث ادلويل ذأأنه يؤمل دامئا أأن 
يف مراحل اليت ي عرث علهيا الصةل أأن التقنية الصنامعية السابقة ذات الكرصة لضلان نظام النكاذ املركزي يتيح ، فاإن وثيقةال

من رخطر منح براءات مما يقلل يف الامعتبار، وضعها ا ، ميكن أأيضيف املرحةل الوطنية لحقة، خال  معاجلة الطلبات ادلولية
 .ابطةل

ىل نتاجئ البحث والكحصنكاذ ال  :16الشلك  ىل نظام الويبو للنكاذ املركزي اإ  اإ

اليت  (Global Dossier) العاملي امللفخدمة ومن من ركن الرباءات معلومات النكاذ املركزي  نظام وت درج يف .61
الكوائد  بدرجة كبرية ديسزت ، دام املاكتب الوطنية للخدمةاس تخلكلا زاد . و ماكتب امللكية الككرية الرئيس ية امخلسةتديرها 

 املتاحة مجليع املس تخدمني.

 امللف العامليخبدمة النكاذ املركزي  نظامعالشة  :17الشلك 
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 املالية املسائل

 هيلك الرسوم

لك صكحة  معن ثالثة معنارص: رمس رئييس، ورمس مس تحق ادلفعمن الإيداع ادلويل، يف جوهره، رمس  الآن يتأألف .62
لكرتوين  ة، وختكيضات خمتلكصكحة 30اذلي تزيد صكحاته عىل من صكحات الطلب  يداع يف شلك اإ املس توايت متاحة لالإ

ىل وللم  (.يف املقام الأو  معايري معينة )البدلان الناميةتس تويف بدلان ودعني اذلين ينمتون اإ

التضخم( ما  مع مراعاة حنو نصف )أأو ثلث،حاليا  الطلباتمودمعو رمس الإيداع ادلويل المنوذيج اذلي يدفعه ويبلغ  .63
آنكاكلا ، اتياكن عليه يف منتصف التسعين  كر أ الرمس عين أأن هذا ييف املعاجلة  من أأوجه الككاءة يف املكتب ادلويلوما حتقق . ذ 

 سائل:يف عدد من امل نظر شد يلزم ال لكن . و حاليال يزا  يف املتناو  

الرسوم املتعلقة ابلإيداع  ات)لأهنم يس تكيدون من ختكيض اخمكض رسلاالطلبات مودمعي  من %95يدفع حيامن  -
ن الرمس "العادي" لالإلكرتوين(،  الإيداع  عىل لتشجيعاملمتثل يف االهدف الأصيل حتقق . وشد يعد عاداي فاإ

ىل درجة الإيداع الإلكرتوين املودعني من الإلكرتوين، كلا أأن الكوائد اليت تعود عىل   ه ل ياكد يوجدأأنوصلت اإ
ذا تساوت الرسوم يف احلالتنين ومودمع ىل الإيداع الوريق حىت اإ عادة تعديل مس توايت . س يعودون اإ ورمبا ي قرتح اإ

 .ا حىت الآنملحليس أأمرا يف الس نوات القادمة، ولكنه الرسوم 

ن  - لغة الرتمي املوسعة  نسقب لإيداع يف حاةل افرنك سويرسي  300لإيداع الإلكرتوين )من أأجل اكرب ختكيض أأ اإ
(XML) )  قدمي النصوص الاكمةل ملتون الطلبات القدرة عىل ت، أأل وهو لتحقيق هدف موجه حنو اخلدمات منحي

 الكرتونيالطلبات املودعة اإ وليس لأن ، لرباءاتاملتعلقة اب علوماتامل قديملصاحل املاكتب املعينة وم  % 100بدشة 
)برشط أأن تكون البياانت الببليوغرافية من الطلب بنسق  PDFبنسق ة الطلبات املودعأأررخص يف املعاجلة من 

XML .) ويف حني أأن أأدوات الإيداع بنسقXML  تكرتض التوشعات تعزيز هذا املسارجيري و جيري حتسيهنا ،
 .XMLنسق حنو  تدرجيي  انتقاحدوث املالية 

، اتييف منتصف التسعين ت موجودة اليت اكناملس توايت أأن رمس الإيداع ادلويل "المنوذيج" أأشل بكلري من رمغ  -
. وميكن اتأأربعة تعيينرسوم ما يصل اإىل و سا  )القدمي( الأ رمس مقابل الا اكن س ي دفع أأكرب ممسعر ال معد  فاإن 

ىل  درخو  املرحةل حيامن تكون النية معقودة عىل اس تخدام النظام يعوق  ملبط صغريعىل أأنه عامل ذكل أأن ي نظر اإ
ذا اكن م  فقط شليل ادلولية يف عدد  س ت طلب امحلاية من البدلان اليت  تأأكداالطلب م ودع من البدلان، ل س امي اإ

عداد ترجلات. فهيا  ىل اإ ودع  لأيونكع شمية  وأأن النظام ذالتأأكد من ، من حيث املبدأأ، وي س تحسنول حيتاج اإ م 
ا معن عدد متاممس تقةل تاكد الآن أأن تكون تاكليف املعاجلة لكن نظرا لأن . و مبوجب براءةادلولية يككر يف امحلاية 

معن تلككة ميسورة كيف ميكن حتقيق ذكل ب  نتصورب أأن املرحةل الوطنية، مفن الصعحالت درخو  أأو عيينات الت 
 شليل من التعيينات. عددعىل أأساس الاشتصار عىل رمس حتكيي معقو   طريق

 طويةلمعاجلة طلبات دولية يف  كبدها املكتب ادلويلاليت يت  تلككةال الرمس الأرخر ، فاإن عنارص فامي يتعلق ب أأما  .64
ل تلككة الطلبات القصريةل تزيد عىل  أأصبحت . ت طبع أأو ت رسل ابلربيدنسخ ورشية وجد الآن تاكد ت، لأنه ل زايدة ضئيةل اإ

مكية كبرية همة يف امل املعلومات  تتوار ل  يك، االإفصاح موجز عىل أأن يكون لتشجيع لكن من املكيد وفقا للس ياسة العامة او 
رمغ أأنه رمبا  ،أأي اإصالحات جوهرية عىل هذا اجلزء من الرمسدخا  من املس تحسن عدم اإ  كلذل. وأأمهيةالأشل من النصوص 

 معاهدة الرباءات. اس امترة معريضةعىل املس تحق معن لك صكحة رمس الجما  لإجراء تعديالت عىل مد  تطبيق يوجد 
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نطبق علهيا ي طريقة حتديد ادلو  اليت فاإن بدلان معينة، يف طلبات ال ودمعي ختكيضات لبعض م  تقدمي حاةل  يفو .65
ل يف الآونة الأخرية  وختضع للمراجعة ادلوريةث دَّ الاس تحقاق مل حت   يف الأجلني  يبدو أأن املبادئ متكق علهيامن ثَّ و  –اإ
عداد حتليل بشأأن تأأثري جر  . وبناء عىل اشرتاح من وفد الربازيل، القصري واملتوسط الاحامتلت عىل تقدمي ختكيضات ش ىت اإ

يف دورته يف هذا التحليل نظر الكريق العامل املعين مبعاهدة الرباءات ي ل ، 6مماثةل لبعض أأو لك اجلامعات واملعاهد البحثية
 .2017يف مايو  عقودةامل

ملناسب، أأو من الرضوري حقا، يف من ا كونيوشد  ،مس توايت الرسوم بعنايةه س يلزم رصد خالصة القو  أأنو  .66
دخا   املس تقبل شضااي بشأأن حلساس ية أأي تغيري ولتجنب مجموعات متعددة من املكاوضات  نظرالكن الهيلك. و  عىلتغيريات اإ

جراء خمتلكة، ي قرتح تأأجيل أأي  لأن املس تو  املتوشع   ري هيلكي حىت تصبح املراجعة رضورية، عىل سبيل املثايتغ تككري يف اإ
ىل أأن المنوذج احلايل سوف يصبح غري مس تدام. XMLالإيداع بنسق لس تخدام رخيار   يشري اإ

 والتسوايت املعادةل،بالغ امل و  ،وسائل دفع الرسوم

دارات اإىل ماكتب تسمل الطلبات و  ت دفع .67 ماكتب أأرخر   معنارص لصاحلتتضمن رسوم كثرية الكحص المتهيدي ادلويل اإ
دارة  آنكاكلا ، البحث ادلويل أأو املكتب ادلويلملل اإ كر أ رسا  أأموا  اإىل ماكتب ابإ من املاكتب تقوم كثريا أأن ذكل  . ويعينذ 

شدر كبري من العمل ويوجد لإجراءات وجداو  زمنية خمتلكة.  اجموعة متنوعة من العمالت ووفقمبأأرخر  وتلقي أأموا  مهنا 
شامةحتتاج املاكتب عادة اإىل و صحيح. ال وجه عىل الالإداري املطلوب لضلان أأن املدفوعات شد متت  عالشات مالية مع العديد  اإ

ينطوي عىل خماطر كبرية ذكل من املاكتب اخملتلكة، رمغ أأن أأجحام املعامالت بني بعض الأزواج شد تكون صغرية للغاية. كلا أأن 
ملكتب ادلويل، عىل وجه وفامي يتعلق ابمؤكد. من ماكتب خمتلكة شد يكون غري املقدمة ن توشيت املدفوعات لأ مجليع املاكتب 
ىل  يؤدي اخلصوص، ىل زايدةتأأرخر حتويل الرسوم من ماكتب تسمل الطلبات اإ دارات البحث ادلويل اإ سعر احامتلية ارختالف  اإ
د بناء عليه معن  ةكبري بدرجة الرصف  د   ضاملبلغ املعاد ، مما السعر اذلي ح  متل أأن ي عر   .جعزأأي املكتب ادلويل لتعويض  حي 

يداع  مدفوعة همامايف الوشت احلايل أأن املكتب ادلويل يس تضيف من املسائل الوثيقة الصةل هبذا الشأأن و  .68 )ملل اإ
ىل مكتب تسمل يلزم زا  ي( نيابة معن مجموعة مزتايدة من املاكتب، ولكن ل املطالبالطلبات ادلولية وتقدمي  ادلفع مباشة اإ

دارة الطلبات أأو  مما يسمح بتقدمي املدفوعات الكحص المتهيدي ادلويل. ولتحسني الككاءة، من املهم توفري خدمة دفع مركزية، اإ
ىل ا دارة الكحص المتهيدي ادلويلملكتب ادلويل نيابة معن مكتب تسمل الطلبات أأو اإ ذا اكن اإ . كلا ميكن النظر يف مسأأةل ما اإ

ىل امل  دفع كتب ادلويل ينبغي أأن حيل ابلكعل حمل المنوذج الالمركزي احلايل اذلي ت  هذا ادلفع املركزي لرسوم معاهدة الرباءات اإ
ىل مبوجبه الرسوم   ماكتب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية واملكتب ادلويل.اإ

حساب اإجلايل املبالغ املس تحقة ادلفع بني أأْي ة"، قاصالبدء يف خدمات "املغية دراسة هذه املسائل ب حاليا جتري و  .69
ىل شأأن ذكل أأن من ث تباد  الكارق فقط. و  خال  فرتة زمنيةمكتبني   ،حدأأدىن يسمح للماكتب بتقليل تاكليف املعامالت اإ

أأسعار حتقيق أأشىص اس تكادة من و العمالت  عليات رصفأأفضل يف توشيت عىل حنو للمكتب ادلويل ابلتحمك وأأن يسمح 
 تلبية ثالثة شوط رئيس ية: من الرضوريأأن فعا ، يبدو دث ذكل عىل حنو ليك حيو . رصفال

جراء حتويالت الرسوم بني املاكتب و ل بد من  - جلدو  زمين أأكرث موثوشية )عىل سبيل املثا ، شد يلزم  فقااإ
جراء  الأس بوع الثالث من الشهر شبل حلو   مايف شهر تقوميي دث ملعامالت اليت حتاخلاصة اب تحويالتال اإ

 التقوميي التايل(.

                                                
6
 /pct_wg_10/pct_wg_10_2.docxhttp://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/enيف العنوان التايل:  PCT/WG/10/2انظر الوثيقة  
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جراء تسوايت  جيب امعامتد هنج حماس يب - ماكنية اإ عىل لمبالغ ل متسق من جانب مجيع املاكتب املشاركة لضلان اإ
 كي مبتطلبات مراجعةي عىل حنواجلدو  الزمين لدلفع، لتنكيذ حنو موثوق به يف غضون الكرتة الزمنية الالزمة 

 .احلساابت

اس تالم املكتب فور شانوان  شد مت  عترب أأن ادلفع ي  من الوا  ملدفوعات املركزية، جيب أأن يكون فامي خيص ا -
ل   اإىل حساب املكتب املعين وَّ حي  ل املبلغ رمبا ادلويل للمبلغ، رمغ أأن  يلزم وف يف الشهر التقوميي التايل. وساإ

رخطار فوري موثوق به  حاطة لضلان ومتسق وجود نظام اإ فعت، م ذات الصةل شد د  و بأأن الرسعللا املكتب اإ
تكبد رسوم معامالت ملحوظة )ملل معامالت يف حاةل . وعىل سبيل املثا  املعاجلة املطلوبة ليك يرشع يف

ذا اكن املكتب ادلويل أأو املكتب املعين  من الوا بطاشات الئامتن(، جيب أأن يكون  ت ضاف  محملها أأ يت ما اإ
ضافية   الطلب. ودعمعىل كرسوم اإ

أأساس ترتيبات ثنائية بني املكتب ادلويل عىل  هذه املقاصة يف البداية، يعزتم املكتب ادلويل جتريب ترتيباتو .70
ذا لكن واملاكتب املعنية. و  دارية متسقة ورمبا يف شلك تغيريات  يفوف يلزم تقنيهنا العملية، فسجنحت اإ يف شلك تعلاميت اإ

 ابلتعامل مع الرسوم.اخلاصة اعد و الق

 اجلودة

زايدة و املرحةل الوطنية يف معاجلة طلبات الرباءات عىل معاهدة الرباءات هدفها املمتثل يف املساعدة الكعاةل بلغ ليك ت  .71
مة صمَّ علها الرئيس ية م   نواجت، من الرضوري أأن تكون ل تس تحقها خرتاعاتلمنح براءات جودة الرباءات املمنوحة وعدم 

م تكون مكيدة للماكتب املعينة، ل  تصمامي جيدا ودة تقرير وجلةل. فعاجتعلها تكون ذات جودة  ، وأأنيف الوشت احملددوأأن ت قدَّ
جراء بدونف البحث ادلويل أأمهية شصو ؛   الأهلية للرباءة معنتقرير المتهيدي ادلويل أأن يكون ال حبث عايل اجلودة، ل ميكن  اإ

هلية لع مل ابنتاجئ البحث ادلويل سلاته تمتثل يف توضيح صةل ن أأمه اإ ، حيث جمداي جلدة ا ، أأل وهلالرباءةياريني الرئيس يني للأ
نتيجة فعاةل هجدا مشرتاك حتقيق أأي تطلب ي و ، أأيضا شديدة الأمهيةالعمل الأرخر  نواجت بتاكرية. ومع ذكل، تعترب واخلطوة الا
 الطلبات ومجيع املاكتب املعنية.ودمعي من جانب م  

 تقارير البحث ادلويل

ن تعريف الواثئق اليت  .72 ،نطاشاأأوسع  ويلادلبحث ال  يفجيب الاستشهاد هبا اإ دل مما ينص عليه القانون الوطين  ، معن َعْ
لواثئق وفقا لتارخي الإيداع تقرير البحث ادلويل جيب أأن يستشهد اب والأمر الأجدر ابملالحظة أأنملعظم ادلو  املتعاشدة. 

لهيا حىت لو مل تكن صاحلة ي  وأأن "واثئق الرباءة السابقة" جيب أأن  ،اترخي الأولويةوليس  مبوجب القانون لالستشهاد هبا شار اإ
دارة البحث ب ماكئف يف بدل لمل يكن هل تأأثري أأو ط ، عىل سبيل املثا ،ب املذكورللأن الط لإدارة البحث ادلويلالوطين  اإ
طبقا لرباءة الأهلية ل. وهذا يعين أأن املاكتب املعي نة ينبغي أأن تكون دلهيا املعلومات الأساس ية لختاذ شرار بشأأن ادلويل

ىل اس تنتاج خمتلف  لقانوهنا الوطين، ذا توصلت اإ دارة البحث ادلويل ن معحىت اإ  ولوية.ابلأ بشأأن حصة أأي مطالبات اس تنتاج اإ

ل أأن .73 ، غراض وطنيةلأ اكفية لالمعامتد عىل البحث ل يعتربها كثري من املاكتب املعينة جودة تقارير البحث ادلويل  اإ
شرار ل عىل رسوم البحث الوطين املعي نة رخصلاتقدم بعض املاكتب و . عىل الأشل سلامعيةشواهد وذكل بناء عىل  بأأن البحث الإ

ىل توفريهيتلا" يف البحث والكحص رسيعةال نطالشة الا" عادةالكاحص  نحادلويل يف معظم احلالت مي  . ا هيدف النظام اإ
دارة تعامل معها املكتب بصكته ي لطلبات اليت ل وطين يف املرحةل الوطنية البحث ال عدد شليل من املاكتب معن تقرير ويس تغين  اإ

ة ت ل  كثرية اكتب معي نةتوجد مللبحث ادلويل. ولكن  ن اكنت هذه املاكتب شد أأعدته تقرير البحث ادلويل، حىت سمل   بصحَّ واإ
دارة للبحث ادلويل معن سيئا انطباعا  يويعطبال داع لنظام انكقات يزيد من لأنه  للغاية ؤسف. وهذا أأمر م  بنكسها بوصكها اإ

دارة البحث ادلويل مس تو  ثقة   .ايف علهاإ



PCT/WG/11/5 
Annex I 
28 
 

طار جودة  2004منذ عام ويوجد  .74 ادلولية أأن يكون دلهيا نظام لإدارة اجلودة يس تويف معايري دارات الإ يتطلب من اإ
لس نوات جر  تناولها معيد تنش يط العمل املتعلق ابجلودة املتسقة لعمليات البحث ادلويل، اليت ، أُ 2010منذ عام و معينة. 
ىل معاجلة شضااي اجلودة عىل مس تو  اخلرباء. ي جلودة معين ابفرمعي  فريقنشاء ابإ الإدارات ادلولية،  اتيف اجامتع عديدة سعى اإ

دارة اجلودة تسهم بكعالية يف ضلان جودة لتأأكد من لكلري ل جيب القيام اب، ل يزا  كبريةاختاذ رخطوات رمغ ، لكنو  أأن أأنظمة اإ
 أأهنا مناس بة للغرض املقصود.بلبات واملاكتب املعينة الط ودمعو مقر املنتج الهنايئ اليت ي

 النظر فهيا يف هذا اجملا  ما ييل:ب الرئيس ية اليت جيسائل امل ومن  .75

 ذاهتا أأعدهتا هذه املاكتبتقارير البحث ادلويل اليت جتاه املاكتب املعينة جانب من الثقة التامة والتصديق الاكمل  -
دارة للبحث ادلويل  ذا –بوصكها اإ  !الآرخرون؟ به ج جودة منتجه، فللاذا يثقنت  امل  ي ساند مل  اإ

ن ؟ تطبيقا علنياهل ميكن حتديد مقاييس اجلودة ادلولية وتطبيقها  - املقاييس املوثوشة للجودة املوضومعية لتقرير اإ
ماكنية مس تحيةل، ولكن جيب النظر جبدية يف تاكد تكون  فرديحبث  لتوفري مؤش دويل س بل العثور عىل اإ
دارة مس تقل معن عىل حنو جيب تقيمي هذا املؤش و كلك. اذلي تقوم به الإدارة للجودة الشامةل للعمل  دلةلذي  اإ

 ثقة واسعة يف شمية النتاجئ.منح من أأجل  البحث ادلويل املعنية

ذا اكنت أأنظمة  - دارة اجلودةاإ  ؟تهل تس تجيب املاكتب بكعالية للتصدي لتكل املشالكف ، ت قر  بوجود مشالكت اإ

، املاكتب املعي نةمه الأهلية للرباءة  معنادلولية متهيدية ن لتقارير البحث ادلويل والتقارير ال ون الرئيس يوماملس تخد -
 :لهذه املاكتب أأن تنظر فامي ييل ينبغيف 

 ؛نتظرهات حتديد مس توايت اجلودة اليت  عىلاملساعدة  "1"

ثبات فور تقدمي حوافز، ملل الرسوم اخملكضة، تتوافق مع الكوائد اليت س تحصل علهيا املاكتب املعينة و  "2" اإ
 اجلودة املطلوبة؛

ىل الإدارة بشأأن  تعقيباتتقدمي واملداوة عىل  "3"  جودة التقارير اليت تتلقاها.اإ

دارة حبث –أأي مكتب  الواشعي أأن يقدممن عىل الأرحج  ، لن يكونابلطبعو .76  لبحث ضلاان –أأو غري ذكل  دويل أأو اإ
وزايدة سهوةل  ينبغي الاس مترار يف اختاذ تدابري لتوس يع نطاق شواعد بياانت البحث املتاحة للكاحصنيو . اشامل حق
أأو التقنية يف املاكتب  ويةاللغاملهارات الاس تكادة الكعاةل من س بل س تكشاف لو خمتلكة، لغاتببحث ال  توفريل ، و اس تخداهما

أأدوات لتجميع نتاجئ عليات البحث الإضافية بأأو  7املرشوع الرائد للبحث والكحص التعاونينيملل الأرخر ، سواء بوسائل 
ىل نتاجئ البحث والكحصن )مللبككاءة  من املرحةل ادلولية  رضورية يف لك ل ت عترب ( حبيث تظل ظام الويبو للنكاذ املركزي اإ

 يل التمكييل( واملرحةل الوطنية.)البحث ادلو

 املرحةل ادلولية أأرخر  يف أأمعلا 

جيب اليت  املنكردةهلا أأمه العوامل للرباءة الأهلية  معنادلولية متهيدية تقرير البحث ادلويل والتقارير ال رمغ أأن جودة  .77
ن النظام ليك ، مراعاهتا منذ بضع املكتب ادلويل ويعكف . عىل ما يرام ئهمجيع أأجزا، ل بد من أأن تكون يكون فعالفاإ

                                                
7
أأل ويه ماكتب امللكية الككرية الرئيس ية امخلسة )وأأن يشمل ، 2017من املتوشع أأن يبدأأ مرشوع رائد اثلث بشأأن البحث والكحص التعاونيني خال  عام  

ملكية الككرية، ومكتب املكتب الأورويب للرباءات، ومكتب الياابن للرباءات، واملكتب الكوري لل و مكتب امللكية الككرية احلكويم مجلهورية الصني الشعبية، 
 .PCT/WG/9/20انظر الوثيقة  –( الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية
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جراءات ماكسن نرش مقاييس تتعلق حب عىل س نوات  الإدارات ادلولية تب تسمل الطلبات و توشيت مجموعة متنوعة من اإ
ىل التحسنالالزتام ابملوامعيد مس توايت شد بدأأت ، و واملكتب ادلويل يتعني القيام مبزيد من العمل لكن . و عام بوجه متيل اإ
الالزتام الصارم  مجيع املاكتب املعنية، مبا يف ذكل عىل سبيل املثا  ل احلرص شبلالقابةل للقياس من اجلودة بشأأن جوانب 

أأي موظف  كثري مهنايف وجد ل ي اليت –ماكتب تسمل الطلبات تكون دل  قرتح أأن ي  أأن واشعي لن يكون من الو . ابملوامعيد
دارات ادلولية. ومع ذكل، من شبيل الأنظمة اجلودة  دارةلإ  ةأأنظم –املهام ذات الصةل يعمل بدوام اكمل لأداء  ل املطلوبة لالإ

يالء مزيد من الاهامتم لضلان بد من  ادلولية واملكتب ادلويل دارة تسمل الطلبات والإ  مكتب –عليات مجيع املاكتب أأن اإ
من يف الوشت املناسب، حبيث ميكن الامعامتد علهيا يف املراحل الالحقة دشيقة نتاجئ  سكر معنوت فعاةل  –سواء حد عىل 

 املرحةل ادلولية والوطنية.يف عاجلة امل

دارة البحث ادلويل ارختيار  اإ

دارات البحث ادلويل: عدد 18الشلك   ماكتب تسمل الطلباتش ىت يف  ةلطلبات ادلولية املودعة اخملتصة ابعينامل  اإ

 

اتحة ش ىت مد  امللحوظة بشدة من املسائل  .78 ماكنية  ودمعهياملمعاهدة الرباءات  يف نظامماكتب تسمل  الطلبات اإ اإ
. دل  تكل املاكتبابلبحث ادلويل و/أأو الكحص المتهيدي ادلويل للطلبات ادلولية املودعة اليت تقوم ادلولية الإدارة ارختيار 

ل خبيار واحد عض ماكتب تسمل الطلبات فب دارة فقط ل تسمح للمودعني اإ . ، وتتيح ماكتب أأرخر  رخيارات متعددةادلوليةلالإ
ل تعمل بعض الإدارات ادلولية ول  . وتشري بعضها يعمل ملاكتب كثريةمن ماكتب تسمل الطلبات، و شليةل جدا جملموعة اإ

ىل الرؤية اليت 3)56( و2)16املاداتن  هناية  يف ده ينبغي أأن توجأأنويه املعاهدة  صائغيبعض  يشرتك فهيا( من املعاهدة اإ
دارة املطاف  مع زايدة عدد الإدارات ادلولية من لكن متسق مجليع الطلبات ادلولية. و عىل حنو تقارير عداد دولية واحدة لإ اإ
دارات س بع  ىل  1978يف عام اإ دارة  22اإ من املستبعد ابلامتس التعيني(، يبدو املزيد )مع اهامتم ه السطور يف وشت كتابة هذاإ

دارة  ذا اكنت امل النظر فاميذلكل جيب التككري يف كيكية احلكاظ عىل اجلودة والاتساق، و و. واحدةالآن أأن توجد اإ نافسة بني  اإ
 بات نتيجة  ل بعض الط يف حاةل بعض املاكتب لها دور طبيعي ورمغ أأن حتقيق هذا الهدف. يف  دور يكون لها الإدارات شد

جر شد يكون من املالمئ يف هذه املرحةل  للككاءة اللغوية، دارة كيكية حتديد من حيث املبدأأ ل اس تعراض اء اإ ككاءة اإ
 .ادلويل البحث

 يف املاكتب املعينة نيالبحث وتدريب الكاحص ةنظمأأ 

ذا اكن العامةالأهداف أأمهيهتا احلقيقة تمكن يف حتقيق ، ولكن أأمهية كبريةودة البحث ادلويل جل .79 ت ملعاهدة الرباءات اإ
من ابس مترار طلب مزتايد ويوجد بكعالية. أأن تس تخدهما معاهدة الرباءات و نواجت عل نظام كهم أأن ت املاكتب املعينة تس تطيع 
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ىل أأنظمة البحث الكعاةل نكاذ عىل تدريب الكاحصني وال املاكتب الوطنية الأصغر  ماكنية اس تخدام التقارير من أأجل اإ ضلان اإ
يمتكن من وليك ، ولكنه همم لقبو  النظام كلك، هذه احلاجة أأمر صعبوتلبية . حبق ادلولية لتحسني جودة الكحص الوطين

 حتقيق أأهداف مؤسس يه.

 ملخص

دخا  حتسينات هائةل عىل نظام معاهدة الرباءات مدفوعة بتغيريات يف  .80 شهدت الس نوات امخلس معرشة املاضية اإ
ذ يمك ل أأن التقدم الإضايف اذلي ميكن أأن يكون مدفوعا هبذه التغيريات حمدود. اإ ن مكتاح التحسينات الإطار القانوين. اإ

املس تقبلية يف الرتكي جمددا عىل هدف "التعاون" اذلي تقوم عليه املعاهدة. ول شك أأن تغيريات الإطار القانوين ستس متر يف 
أأداء دور دامع. ومع ذكل، ير  املكتب ادلويل أأن الأمر الآن مرتوك يف املقام الأو  لدلو  املتعاشدة واملاكتب الوطنية 

شلميية  اليت تؤدي أأدوارا مبوجب املعاهدة من أأجل مواصةل بث احلياة يف هدف "التعاون" بغية جعل نظام معاهدة والإ
 الرباءات فعال متاما كأداة دلمع الابتاكر والاستامثر والتمنية، عىل النحو اذلي أأرادته هل تكل ادلو  املتعاشدة نكسها.

 الس ياق ما ييل: وتشمل املسائل الرئيس ية اليت ينبغي تناولها يف هذا .81

د وابجلودة الالزمة جلعل املاكتب الأرخر  وعامة  - لهيا يف وشهتا امل حدَّ رضورة شيام املاكتب بأأداء أأدوارها املس ندة اإ
ن اكن ذكل شد ينطوي عىل تاكليف ت دفع ليك يتلقى الآرخرون  الناس يثقون ابلعمل اذلي تؤديه هذه املاكتب، واإ

 املنافع الرئيس ية؛

 املاكتب لرشابة عامة أأكرب عىل علها؛رضورة شبو   -

رضورة تطوير أأنظمة تكنولوجيا املعلومات بغية تباد  معلومات شابةل لالس تخدام مع الآرخرين عىل حنو أأكرث فعالية  -
طاةل جداو  التطوير الزمنية؛ ىل زايدة تاكليف التطوير الأولية واإ  ومبعايري موحدة، رمغ أأن ذكل شد يؤدي اإ

ودمعي - شناع م  ودمعي الطلبات بدور أأكرث فعالية  رضورة اإ الطلبات، ووضع حوافز تبعا ذلكل، لضلان شيام م 
 "التعاون"؛ يف

رضورة تقدمي التدريب واملساعدة الالزمني لضلان شدرة ماكتب مجيع ادلو  املتعاشدة عىل أأداء أأدوارها بكعالية  -
 واس تعداد هذه املاكتب ذلكل.

[امللحق]ييل ذكل 
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 امللحق: ترمجة املصطلحات الإنلكيية الواردة يف الأشاك 

 1الشلك 

Patent applications and grants 

worldwide 

 طلبات الرباءات والرباءات املمنوحة يف مجيع أأحناء العامل

A1 Trend in patent applications 

worldwide 

 ( الاجتاه السائد يف طلبات الرباءات يف مجيع أأحناء العامل1-)أألف

Application Year (x-axis) س نة الطلب 

Applications (y-axis) الطلبات 

Applications الطلبات 

Growth rate (%) )%( معد  المنو 

Note: World totals are WIPO estimates 

using data covering 150 patent offices.  

These totals include applications filed 

directly with national and regional 

offices and applications entering offices 

through the Patent Cooperation Treaty 

national phase (where applicable). 

د الإجلالية العاملية يه تقديرات الويبو ابس تخدام مالحظة: الأعدا

مكتب براءات. وهذه الأعداد الإجلالية تشمل  150بياانت تشمل 

شلميية والطلبات اليت  الطلبات امل ودعة مباشة دل  ماكتب وطنية واإ

تدخل املاكتب من خال  املرحةل الوطنية ملعاهدة التعاون بشأأن 

 الرباءات )حيامث ينطبق ذكل(.

Source:  WIPO Statistics Database, 

October 2016 

 2016املصدر: شاعدة بياانت الويبو الإحصائية، أأكتوبر 

 2الشلك 

A8 Patent Applications for the Top 20 

Offices, 2015 

كرب  8-أألف  2015مكتبا،  20طلبات الرباءات يف أأ

Resident مقمي 

Non-Resident غري مقمي 

Total اجملموع 

Non-resident share (%) نس بة غري املقميني (%) 

Applications (y-axis) الطلبات 

Office (x-axis) املكتب 

China الصني 

United States of America الولايت املتحدة الأمريكية 

Japan الياابن 
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Repubic of Korea مجهورية كوراي 

European Patent Office  للرباءاتاملكتب الأورويب 

Germany أأملانيا 

India الهند 

Russian Federation  الاحتاد الرو 

Canada كندا 

Brazil الربازيل 

Australia أأسرتاليا 

United Kingdom اململكة املتحدة 

Mexico املكس يك 

France فرنسا 

Iran (Islamic Republic of) يران )امجلهورية  الإسالمية(-اإ

China, Hong Kong SAR هونغ كونغ، الصني 

Singapore س نغافورة 

Italy يطاليا  اإ

Indonesia ندونيس يا  اإ

Thailand اتيلند 

* indicates 2014 data * ىل بياانت  .2014تشري هذه العالمة اإ

.. indicates not available .. تعين هذه العالمة أأن البياانت غري متاحة. 

Note:  In general, national offices of 

European Patent Office (EPO) member 

states receive lower volumes of 

applications because applicants may apply 

via the EPO to seek protection within any 

EPO member state.   Resident and non-

resident breakdown are not available for 

the Islamic Republic of Iran or Italy. 

مالحظة: املاكتب الوطنية لدلو  الأمعضاء يف املكتب الأورويب 

للرباءات تتلقى، بوجه عام، مكيات أأشل من الطلبات لأن 

املودعني جيوز هلم أأن يتقدموا بطلباهتم عرب املكتب الأورويب 

للرباءات لطلب امحلاية داخل أأي دوةل معضو يف املكتب 

ىل مقميني وغري مقميني غري متوفر الأورويب للرباءا ت. والتقس مي اإ

يطاليا يران الإسالمية أأو اإ  .يف حاةل مجهورية اإ

Source:  WIPO Statistics Database, 

October 2016 

 2016املصدر: شاعدة بياانت الويبو الإحصائية، أأكتوبر 

 3الشلك 

A25 Patent families by number of 

offices, 2011-13 

ىل  2011أأرس الرباءات حسب عدد املاكتب، من  25-أألف اإ

2013 
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1 Office مكتب 

2 Offices مكتبان 

3 Offices 3 ماكتب 

4 Offices 4 ماكتب 

5 Offices 5 ماكتب 

More than 5 offices  ماكتب 5أأكرث من 

Distribution of number of offices (y-axis) توزيع عدد املاكتب 

Origin (x-axis)  املنشأأ 

Russian Federation  الاحتاد الرو 

China الصني 

Republic of Korea مجهورية كوراي 

Total اجملموع 

Others أآرخرون 

Japan الياابن 

United Kingdom  اململكة املتحدة 

Italy يطاليا  اإ

India الهند 

United States of America الولايت املتحدة الأمريكية 

Germany أأملانيا 

Canada كندا 

France  فرنسا 

Netherlands هولندا 

Switzerland سويرسا 

Sweden السويد 

Note:  A patent family is defined as 

patent applications interlinked by one or 

more of: priority claim, Patent 

Cooperation Treaty national phase entry, 

continuation, continuation-in-part, 

internal priority and addition or division.  

Patent families here include only those 

associated with patent applications for 

inventions and exclude patent families 

ف أأرسة الرباءات بأأهنا طلبات الرباءات اليت مالحظة: ت عرَّ 

ترتبط بواحد أأو أأكرث مما ييل: مطالبة ابلأولوية، ودرخو  املرحةل 

الوطنية بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وتمكةل، 

ضافة أأو تقس مي. ول تشمل  وتمكةل جزئية، وأأولوية داخلية، واإ

براءات  أأرس الرباءات هنا سو  الأرس املرتبطة بطلبات

اخرتاعات، وت ستبعد أأرس الرباءات املرتبطة بطلبات مناذج 

املنكعة. ويو  هذا الشلك توزيع مجموع أأرس الرباءات يف بدلان 

منشأأ خمتارة حسب عدد املاكتب اليت توجد فهيا. عىل سبيل 

% من الأرس اليت منشأأها الصني والاحتاد الرو  97املثا ، 
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associated with utility model 

applications.  This figure shows the 

distribution of total patent families for 

selected origins by the number of offices 

at which they exist.  For example, 97% 

of families originating from China and 

the Russian Federation are single-office 

families, whereas around one-third of 

families originating from the 

Netherlands, Switzerland and Sweden 

are single-office families. 

أأن حنو ثلث الأرس اليت  يه أأرس وحيدة املكتب، يف حني

 .منشأأها هولندا وسويرسا والسويد يه أأرس وحيدة املكتب

Sources:  WIPO Statistics Database and 

EPO PATSTAT database, October 2016 

املصدر: شاعدة بياانت الويبو الإحصائية، وشاعدة بياانت املكتب 

 .2016، أأكتوبر EPO PATSTAT الأوريب للرباءات

 4لك الش

A51  Non-resident applications by filing 

route for selected offices, 2015 

طلبات غري املقميني حسب مسار الإيداع يف ماكتب  51-أألف

 2015خمتارة، 

Non-resident PCT national phase entries 

طلبات غري املقميني اليت دخلت املرحةل الوطنية بناء عىل معاهدة 

 الرباءات

Non-resident direct applications 

 طلبات مباشة من غري املقميني

 

Distribution of applications (y-axis) توزيع الطلبات 

Office (x-axis) املكتب 

Share of non-resident PCT national 

phase entries in total non-resident 

applications (%) 

اليت دخلت املرحةل الوطنية بناء عىل نس بة طلبات غري املقميني 

جلايل طلبات غري املقميني  (%) معاهدة الرباءات من اإ

Israel اإرسائيل 

Philippines الكلبني 

South Africa جنوب أأفريقيا 

Viet Nam فييت انم 

Brazil الربازيل 

Malaysia مالياي 

Canada كندا 
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India الهند 

Mexico املكس يك 

Russian Federation  الاحتاد الرو 

Republic of Korea مجهورية كوراي 

Australia  أأسرتاليا 

New Zealand نيوزيلندا 

Singpore س نغافورة 

European Patent Office املكتب الأورويب للرباءات 

Japan الياابن 

China الصني 

United States of America الولايت املتحدة الأمريكية 

Germany أأملانيا 

United Kingdom اململكة املتحدة 

Note:  A patent office may receive patent 

applciations filed either directly with the 

office (the "Paris route") or through the 

Patent Cooperation Treaty System 

(Patent Cooperation Treaty national 

phase entries). 

مالحظة: جيوز ملكتب الرباءات أأن يتسمل طلبات الرباءات 

ما مباشة دل  املكتب )"مسار اتكاشية ابريس"( أأو من  امل ودعة اإ

خال  نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )درخو  املرحةل 

 الوطنية بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(

Source: WIPO Statistics Database, 2016.  ،2016املصدر: شاعدة بياانت الويبو الإحصائية. 

 5الشلك 

Paris route مسار اتكاشية ابريس 

PCT national phase entries درخو  املرحةل الوطنية بناء عىل معاهدة الرباءات 

Share of PCT national phase entries (%) 

معاهدة نس بة الطلبات اليت دخلت املرحةل الوطنية بناء عىل 

 (%) الرباءات

Non-resident application (y-axis) طلبات غري املقميني 

Year (x-axis) الس نة 
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 6الشلك 

Member at 1 June 1978  1978يونيو  1معضو يف 

Joined later 70s انضم لحقا يف الس بعينيات 

Joined in 80s انضم يف الامثنينات 

Joined in 90s انضم يف التسعينيات 

Joined in 00s انضم يف العقد الأو  من الألكية الثالثة 

Joined in 10s انضم يف العقد الثاين من الألكية الثالثة 

Not yet joined مل ينضم بعد 

 7الشلك 

Number of international applications (y-

axis) 

 عدد الطلبات ادلولية

 8الشلك 

PCT national phase entries by country of 

origin, 2014 

درخو  املرحةل الوطنية بناء عىل معاهدة الرباءات حسب 

 2014بدل املنشأأ، 

No data ل توجد بياانت 

Source:  WIPO Statistics Database, May 

2016 

 2016املصدر: شاعدة بياانت الويبو الإحصائية، 

 9الشلك 

% of International Applications (y-axis)  نس بة املئوية للطلبات ادلوليةال 

Year of filing (x-axis) س نة الإيداع 

 10الشلك 

Development of Typical Filing Fees تطور رسوم الإيداع المنوذجية 

Typical Paper منوذيج_وريق 

Typical Electronic لكرتوين  منوذيج_اإ

Typical filing fee (CHF) (y-axis)  (المنوذيج )ابلكرنكرمس الإيداع 

Date (x-axis) التارخي 

01.janv.80 1  1980يناير 

01.janv.85 1  1985يناير 

01.janv.90 1  1990يناير 

01.janv.95 1  1995يناير 
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01.janv.00 1  2000يناير 

01.janv.05 1  2005يناير 

01.janv.10 1  2010يناير 

01.janv.15 1  2015يناير 

 11الشلك 

Number of publications by language نس بة الطلبات املنشورة حسب اللغة 

Proportion of publications by language عدد الطلبات املنشورة حسب اللغة 

Year (x-axis) الس نة 

 12الشلك 

Translation Requirements متطلبات الرتمجة 

Publication Language لغة النرش 

English Title and abstract to French (for 

pub) 

 الإنلكيية

ىل الكرنس ية )شبل النرش(  العنوان وامللخص اإ

French Title and abstract to English (for 

pub)  ISR to English (for pub)  

WOSA/IPER to English (for 30m) 

 الكرنس ية

ىل الإنلكيية )شبل النرش( مللخص اإ  العنوان وا 

ىل الإنلكيية )شبل النرش( تقرير البحث  ادلويل اإ

الرأأي املكتوب لإدارة البحث/ تقرير الكحص المتهيدي 

ىل الإنلكيية )شبل   شهرا( 30ادلويل اإ

Other languages  Title and abstract to 

English and French (for pub) ISR to 

English (for pub) WOSA/IPER to English 

(for 30m) 

 لغات أأرخر 

ىل الإنلكيية والكرنس ية )شبل النرش(ا  لعنوان وامللخص اإ

ىل الإنلكيية )شبل النرش(  تقرير البحث ادلويل اإ

الرأأي املكتوب لإدارة البحث/ تقرير الكحص المتهيدي 

ىل الإنلكيية )شبل   شهرا( 30ادلويل اإ

 

Translation work required on different 

groups of applications, based on 

proportions published in 2016 

أأمعلا  الرتمجة املطلوبة يف ش ىت فئات الطلبات، بناء عىل 

 .2016النسب املنشورة يف عام 

 13الشلك 

Outsourcing costs per language 

combination in 2015 (CHF) 

 

 2015تاكليف التعاشد اخلاريج للك زوج لغوي يف عام 

 )ابلكرنك السويرسي(
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 14الشلك 

Paper وريق 

Paper+PCT EASY +وريق PCT EASY  

Fully electronic (PDF, EFS-Web and XML)  لكرتوين ابلاكمل  (XML و EFS-Web وPDF)اإ

Distribution of PCT applications (%) (y-axis) )%( توزيع طلبات معاهدة الرباءات 

International filing year (x-axis) س نة الإيداع ادلويل 

Share of fully electronic filings (%) )%( يداعات الإلكرتونية  نس بة الإ

 15الشلك 

 EPO تاملكتب الأورويب للرباءا

 NPI معهد بدلان أأورواب الشلالية للرباءات

 EAPO املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات

 16الشلك 

Providing IPO (dossier data)  امل قدمة للبياانت )بياانت امللف(ماكتب امللكية الككرية 

Accessing IPO  النافذةماكتب امللكية الككرية 

CASE platform accessible only to 

participating IPOs 

ىل نتاجئ البحث والكحص متاحة  منصة نظام النكاذ املركزي اإ

 اكتب امللكية الككرية املشاركةملفقط 

Certain dossier data will be published in 

PATENTSCOPE for public access 

بعض بياانت امللف س تنرش يف ركن الرباءات لإاتحهتا 

 للجمهور 

Internet الإنرتنت 

PATENTSCOPE ركن الرباءات 

WIPO CASE servers with search for patent 

family 

ىل نتاجئ البحث والكحص رخواد م نظام النكاذ املركزي اإ

 خباصية البحث معن أأرس الرباءات  

WIPO CASE as platform  ىل  البحث والكحص مكنصةنتاجئ نظام النكاذ املركزي اإ

Robust security arrangement ترتيبات أأمنية شوية 

Transparent governance policy  س ياسة حومكة شكافة 

 17الشلك 

PTO's internal information تب الرباءات والعالمات التجاريةاملعلومات ادلاخلية ملاك 

Public مومالع 

Public Users عوم املس تخدمني 

IP5 Global Dossier  امللكية الككرية الرئيس ية امخلسةخدمة امللف العاملي ملاكتب 
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PATENTSCOPE ركن الرباءات 

Dossier data بياانت امللف 

EPO املكتب الأورويب للرباءات 

China الصني 

Japan الياابن 

US الولايت املتحدة الأمريكية 

Rep. of Korea مجهورية كوراي 

Linkage الصةل 

PCT published biblio & dossier data 

البياانت الببليوغرافية وبياانت امللف املنشورة يف نظام 

 معاهدة الرباءات

Dossier data (plan) رخطة( بياانت امللف( 

WIPO CASE ىل نتاجئ البحث والكحص  نظام النكاذ املركزي اإ

PCT(ePCT) )نظام معاهدة الرباءات )النظام الإلكرتوين 

WIPO Member State دوةل معضو يف الويبو 

Applicant's filing الإيداع 

Other PTOs  ماكتب أأرخر  للرباءات والعالمات التجارية 

Australia أأسرتاليا 

Canada كندا 

China الصني 

Israel اإرسائيل 

UK اململكة املتحدة 

Malaysia مالياي 

Mongolia منغوليا 

New Zealand نيوزيلندا 

Singapore س نغافورة 

Viet Nam فييت انم 

 18الشلك 

7 or more 7  أأو أأكرث 

Not RO ليس مكتب تسمل 

[املرفق]ييل ذكل 
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 جدو  رسوم الإيداع –املرفق 

احلد رسوم  رمس التعيني الرمس الأسا  التارخي

 اتالأشىص للتعيين

الرمس المنوذيج  رمس الصكحة

 لالإيداع الوريق

المنوذيج  الرمس

 بعد التخكيضات

  700 6  80 300 1978يونيو  1

  550 4.50  60 250 1978أأكتوبر  3

  793 6  78 325 1979أأغسطس  1

  1160 8  104 432 1981يناير  1

  1543 11  127 527 1982يناير  1

  1790 13  136 566 1983يناير  1

  2123 13  150 623 1984يناير  1

  2234 13 10 158 654 1985يناير  1

  2416 14 10 171 706 1986يناير  1

  2612 15 10 1858 762 1992يناير  1

  2612 15 11 185 762 1996يناير  1

  2150 15 11 150 650 1998يناير  1

 1850 2050 15 10 140 6509 1999يناير  1

 1570 1770 15 8 140 650 2000يناير  1

 1290 1490 15 6 140 650 2001يناير  1

 1150 1350 15 5 140 65010 2002يناير  1

 1200 1400 15   140011 2004يناير  1

 1130 1330 15   1330 2008يناير  1

 

]ييل ذكل املرفق الثاين[

                                                
8
ل ، 1992يف يوليو   دت  اكنت شد اليت –لتعيينات ااجب ادلفع يف حاةل تأأكيد وهو رمس اإضايف و مس تأأكيد"، ر"ُأدخ  د   يداعمؤشتا يف وشت ح   بعد – الطلب اإ

 اترخي الإيداع ادلويل.
9
ل    PCT EASYنظام الإيداع ب  رسوملختكيض ُأدخ 
10
ل   م الإيداع الإلكرتوين الاكمل.و رسلختكيض  ُأدخ 
11
لت ختكيضات لرسوم الإيداع متي بني    .XMLو PDFو PCT-EASYُأدخ 
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 معاهدة الرباءات حتديث بشأأن تنكيذ توصيات خارطة طريق

 معلومات أأساس ية

َّد ، أأ 2010يف عام  .1 ىل عاهدة الرباءات سلسةل من التوصيات املعين مب الكريق العاملي معاهدة نظام  أأداءحتسني الرامية اإ
ىل دراسة أأعدها املكتب ادلويل )الوثيقة  ، استناداالرباءات )"توصيات خارطة طريق معاهدة الرباءات"( اإ

PCT/WG/3/2 معاهدة الرباءات )الوثيقتان يف  لق هبا من واثئق شدمهتا ادلو  الأمعضاءما يتع( وPCT/WG/3/5 
ىل  14الكقرات من (. ويرد بيان مناششات الكريق العامل يف تقرير ادلورة )PCT/WG/3/13و الوثيقة من  137اإ

PCT/WG/3/14 Rev..) 

عاهدة الرباءات يف دورته الثالثة املعين مبالكريق العامل يدها توصيات خارطة طريق معاهدة الرباءات اليت أأ اكنت و  .2
ىل  ومشلت عدد من املبادئ الأساس ية اليت نظرت فهيا ادلو  املتعاشدة خال  ادلورتني الثانية والثالثة للكريق العامل، تستند اإ

الطلبات وادلو  املتعاشدة ودمعو وم ادلويل املكتبيقوم هبا مجموعة متنوعة من الإجراءات اليت ينبغي أأن هذه التوصيات 
معاجلة طلبات  لك ل من نظام معاهدة الرباءات يفزايدة فعالية ( لة لكتهيلاوادلولي ةالوطنيبصكتهيا تعمل اليت واملاكتب الوطنية )

ىل ااملساعدة التقنية تقدمي التكنولوجيا و نقل الرباءات ودمع   لبدلان النامية.اإ

مجموعة متنوعة من التوصيات احملددة، اكن املوضوع تضمنت رباءات توصيات خارطة طريق معاهدة الورمغ أأن  .3
مجيع لصاحل حتاو  حتقيقه اكنت املعاهدة اس تعراض ما رضورة خارطة طريق معاهدة الرباءات هو اذلي تقوم عليه  الأسا 

هات وتشجيع اجل  – بوجه أأمع واجملمتع املدينرخر  واملاكتب الوطنية والأطراف الأ ودمعو الطلبات مومه  –الأطراف املعنية 
عليه يف ، وهو ما جر  التأأكيد أأكرث فعاليةعىل حنو داخل النظام عىل اختاذ رخطوات لتحقيق هذه الأهداف  الكاعةل املعنية

ختاذ اب، بل الحئة التنكيذيةتغيري املعاهدة أأو اليتعلق ب ، مل يكن الأمر، يف معظم الأحيان. وPCT/WG/5/3الوثيقة 
دارية و   ابلكعل.صدر به تلكيف  تقنية لتحسني تنكيذ مارخطوات اإ

آاثر ميكن رؤية ومن ثَّ  .4 ذت توصيات خارطة طريق معاهدة الرباءات وجناهحا ل يف الإجراءات امللموسة اليت أ اختُّ
 :احلقائق التالية ميكن رؤيهتا أأيضا يفالتوصيات حفسب، بل ف راد  لتنكيذ 

جراء  اادلو  املتعاشدة، املتقدمة مهنا والنامية، فامي يتعلق بقدرهتالآن فهم أأكرب لشواغل واحتياجات يوجد  )أأ( عىل اإ
دلور اذلي ميكن أأن الإشرار ابو التعاون بني املاكتب رضورة الإشرار بمن ثَّ زايدة ، و عىل حنو فعا  نييحبث وحفص وطن 

لقدرة ومعبء العمل وجودة املتعلقة اباملسائل معاجلة  من أأجل أأداة لتقامس العملبوصكه يؤديه نظام معاهدة الرباءات 
 الرباءات؛

شرار )ب( جودة تقرير البحث ادلويل ل س امي معاهدة الرباءات، نواجت عل بأأمهية جودة  نطاشا أأوسع وذلكل يوجد اإ
دارة البحث ادلويل؛ املكتوب الصادر معن رأأي الو  دارة اجلودة  ةنظمأأ حتسني وأأصبح الآن اإ يف املاكتب املوجودة حاليا اإ
 لعمل املس متر؛لمعاهدة الرباءات من السلات البارزة سني جودة نواجت عل حت و 

شرار أأ و  )ج( شدرة البدلان النامية وأأشل البدلان منوا زايدة حتسني املساعدة التقنية الرامية اإىل برضورة كرب يوجد اإ
 .ساعدة عىل حنو أأفضل، وبرضورة تنس يق هذه امل من نظام معاهدة الرباءاتحتقيق أأشىص اس تكادة عىل بصكة خاصة 

 اس تعراضا حاةل تنكيذ توصيات خارطة طريق معاهدة الرباءاتالكريق العامل املعين مبعاهدة الرباءات اس تعراض و  .5
، PCT/WG/5/3و PCT/WG/4/3)انظر الوثيقتني  2012و 2011مرتني، يف دورتيه الرابعة واخلامسة يف عايم  ارمسي

التوصيات يف توجيه مناششات ادلو  خاللها جنحت أأكرث من مخس س نوات  شد مرت منذ ذكل احلنيو عىل التوايل(. 
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طار يف ا شراراهتو املتعاشدة  ىل  الرامية هجودهااإ تنكيذ عدد من شد اكمتل اليوم، و عاهدة الرباءات. مزايدة حتسني أأداء نظام اإ
فرص ُأتيحت ني معاجلهتا. و زا  يتعتشضااي جديدة ول وشد ظهرت من العمل.  امزيد ، وتنتظر توصيات أأرخر التوصيات

لكرتونية جديدة، ملشدوم جديدة، ل س امي مع   .اس تغالل اكمال بعد  ت س تغل  أأدوات وخدمات اإ

الكقرات التالية، تتبع ، فئاتوالتوصيات اإىل سائل امل تقس مي ل  PCT/WG/3/2يف الوثيقة طريقة املتبعة عىل غرار الو  .6
 الست التالية:الكئات حتديثا بشأأن تنكيذ تكل التوصيات، نكس التقس مي اإىل  تعرضاليت 

ىل  7من )انظر الكقرات  لعمل املرتا م وحتسني جودة الرباءات املمنوحةالتوصيات املتعلقة اب )أأ(  أأدانه(؛ 27اإ

ىل  28من )انظر الكقرات  راعاة املوامعيد يف املرحةل ادلوليةالتوصيات املتعلقة مب )ب(  أأدانه(؛ 33اإ

ىل  34من )انظر الكقرات  ادلويل التوصيات املتعلقة جبودة البحث ادلويل والكحص المتهيدي )ج(  أأدانه(؛ 58اإ

 وافز تشجيع املودعني عىل اس تخدام النظام بكعالية، والنقص يف املهارات والقوة العامةلالتوصيات املتعلقة حب )د(
ىل  59من )انظر الكقرات   أأدانه(؛ 87اإ

ىل  88من )انظر الكقرات  لتساق وتوافر الضلاانتابلتلككة وسارر شضااي النكاذ، وتوصيات املتعلقة ابال  )هـ(  118اإ
 أأدانه(؛

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالتوصيات املتعلقة اب )و(  ملساعدة التقنية، ونقل املعلومات والتكنولوجيا يف اإ
ىل  119)انظر الكقرات من   أأدانه(. 142اإ

 التوصيات املتعلقة ابلعمل املرتا م وحتسني جودة الرباءات املمنوحة

ىل  .7 ادلو  الأمعضاء شرت ، أأ 2010توصيات خارطة طريق معاهدة الرباءات يف عام  تأأييديف املناششات اليت أأفضت اإ
كحص طلبات بالوطنية دمع الابتاكر والاستامثر، مفن الرضوري أأن تقوم املاكتب  عىليساعد بكعالية ليك نظام الرباءات  نأأ ب

ل أأن . علي امس تحيل حد  الكلا  أأمر البحث بلوغ و ، وشتا انص يس تغرشالبحث والكحف. تنيرسعة وجودة مناس ب ب الرباءات  اإ
الطلب والأطراف ودع رتك العملية م  تمن اليقني بأأن أأي براءة ت منح صاحلة، وجيب أأل كبرية يوفر درجة الكحص ل بد أأن 

 غري معقوةل.زمنية يقني لكرتة ال عدم من  يف حاةلرخر  الأ 

عىل املس تو  الوطين وفقا لحتياجات  يتطلب عالسائل س هذه امل حدة ادلو  الأمعضاء أأن التخكيف من ذكرت و  .8
نظر هذا القسم يف عدد من و وطنية حمددة، ولكن ميكن بذ  هجود دولية يف خمتلف اجملالت للمساعدة يف هذا العمل. 

ىل لتخكيف من أأجل انظام معاهدة الرباءات للماكتب الوطنية يتيحها  مراجعة وحتسني املعلومات اليت التوصيات اليت تسعى اإ
ضافة اإىل عىل املس تو  ادلويل، سائل من حدة امل  ىلاإ تناولت زايدة مس توايت العمل الوطين. و  دراسة الأس باب اليت أأدت اإ

 .نيالبحث والكحص الوطنيوين ككاءات عىل تكساعدة امل و  ةادلولييف املرحةل أأشسام لحقة جودة العمل 

 حمتو  تقارير البحث ادلويل، والآراء املكتوبة، والتقارير المتهيدية ادلولية معن الأهلية للرباءة

ادلو  يدت الأهلية للرباءة، أأ معن ادلولية متهيدية والتقارير ال كتوبة فامي يتعلق مبحتو  تقارير البحث ادلويل والآراء امل  .9
 (:PCT/WG/3/2من الوثيقة  143الأمعضاء التوصيات التالية )انظر الكقرة 
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متهيدية التوصيات التالية فامي يتعلق بت تمد   عىل ذكل، ش   بناء   –توصيات  .143" قارير البحث ادلويل والتقارير ال
كرث فائدة ملساعدة املاكتب الوط ادلولية معن الأهلية للرباءة  اجلودة سائل التصدي مل  عىلنية من أأجل جعلها أأدوات أأ

 :وترا م العمل

دارات دولية أأن تواصل اختاذ رخطوات لتحسني لك ل  ")أأ( ودة من اجل ينبغي للماكتب اليت تعمل بصكة اإ
، واملبادئ التوجهيية احلاليةوالالحئة التنكيذية للمعاهدة  وفقا ت عدها اتساق التقارير اليتو صورة واملتالكعلية 

هذه املسأأةل يف نظر الامعتبار. وي  وضعه يف يف  تارةاملاكتب املعينة واخمل  ترغب   اذليتو احمل تضمن أأهنا تقدم ل 
ىل  158يف الكقرات من مبزيد من التكصيل   أأدانه. 172اإ

متر أأن ت  خمتارةماكتب معي نة و بصكة ينبغي للماكتب اليت تعمل  ")ب( يف اس تعراض احملتوايت املقصودة س 
متهيدية ادلولية معن الأهلية للرباءة، قارير البحث ادلويل والتلت وأأن تقدم أأي توصيات أأرخر  لتحسيهنا يف قارير ال

طار  أأن تكون التقارير مكيدة مجليع ادلو  املتعاشدة ول جيوز أأن حتتوي عىل أأي تعليق تقت يض القيود اليت اإ
 ا لأي شانون وطين معني.وفقبشأأن شابلية حصو  أأي اخرتاع عىل براءة من عدهما 

دارات دولية بصكة لمكتب ادلويل واملاكتب اليت تعمل ل ينبغي  ")ج( دخا  املقرتحات اخلاصة ابإ أأن تراجع اإ
متهيدية ادلولية معن الأهلية للرباءةت تضمنهت تكاصيل ما ينبغي أأن  عىلتغيريات   قارير البحث ادلويل والتقارير ال

ىل ادلورة ال أأن تقدم و  ملل ذكل أأي توصيات شد تبدو مناس بة،  لكريق العامل، مبا يفهذا ال تالية تقريرا اإ
دخا    (.س امتراتالقواعد أأو التعلاميت الإدارية )مبا يف ذكل الا عىلتغيريات التوصيات اخلاصة ابإ

ما يف اس تخدام  تارةحق املاكتب املعينة واخمل من الأحوا  يف هذه العملية بأأي حا  أأل تؤثر ينبغي  ")د(
متهيدية ادلولية معن الأهلية قارير البحث ادلويل والتقاتينتج من  بأأي طريقة تراها مناس بة، وفقا لقوانيهنا رير ال

 "وس ياساهتا الوطنية.

 التقدم

الالحئة  تلد   (، ع  PCT/WG/6/18اململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية )الوثيقة  شدمتهبناء عىل اشرتاح  .10
لزامي اجزءجلعل عليات البحث التمكييل ( 2014يوليو  1من  )امعتبارا( 70و 66عاهدة الرباءات )القاعداتن التنكيذية مل من  ااإ

جراء الكحص المتهيدي ادلويل مبوجب الكصل الثاين من املعاهدة.  اإ

الالحئة  تلد   (، ع  PCT/WG/6/13اململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية )الوثيقة شدمته بناء عىل اشرتاح و  .11
44اءات )القاعداتن عاهدة الرب التنكيذية مل

)اثلثا(
دارة البحث ادلويل جلعل الرأأي املكتوب لإ ( 2014يوليو  1من  ( )امعتبارا94و 

 عىل الكور بعد النرش ادلويل للطلب املعين.متاحا 

 التقاريرتوايت جلودة حتليال حمل الكرمعي املعين ابفريقه معاهدة الرباءات و العامةل يف ظل  اجامتع الإدارات ادلوليةأأجر  و  .12
ىل أأن حمتوايت تقارير البحث ادلويل والآراء املكتوبة  ا، وخلصةعديددورات  عىل مدار عىل النحو املنصوص عليه يف اإ

طريقة من املهم أأن تكون جودة التقارير و لكن نة. و عاهدة الرباءات مالمئة لتلبية احتياجات املاكتب املعي  الالحئة التنكيذية مل
 ز العمل عىل عدد من اجملالت احملددة:، ركَّ ومن ثَّ معرضها مناس بة. 

معاهدة  بناء عىللمبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والكحص المتهيدي ادلويل ل ة متنوعحت حتسينات اشرت   )أأ(
ن اكنت بعض ، C. PCT 1459التعممي  مع 2015تكق علهيا يف أأكتوبر امل تغيريات وصدرت ال الرباءات.  القضااي واإ

 .، ل تزا  ت ناشَشملل وحدة الاخرتاع ،االأكرث تعقيد
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عداد أأطر اجلودة اخلاصة هبا و  )ب( اإىل ضلان هذه الأطر معهنا، وتسعى تقدمي تقارير تواصل الإدارات ادلولية اإ
 عليات مراشبة اجلودة لتقدمي نتاجئ عالية اجلودة.تدريب و موارد و ملا يلزم من وفاحصهيا امتالك الإدارات 

ضع عدد من ال  )ج(  معن تعليقات اجلدة واخلطوة الابتاكرية.الإبالغ  طريقة تساق يفالااملوحدة لتحسني بنود و 

 أأمعلا  أأرخر 

. وس يواصل الكريق الكرمعي تقدمي تقارير معهناأأطر اجلودة اخلاصة هبا و عىل مراجعة الإدارات ادلولية أأن تداوم  جيب .13
 معاهدة الرباءات تطوير هذه العملية.العامةل يف ظل املعين ابجلودة التابع لجامتع الإدارات ادلولية 

، ولكنه ينوي مجعها معا يف ضلان اجلودة ومراشبة اجلودةاملطبقة ل تدابريطائكة متنوعة من ال يوجد دل  املكتب ادلويل و  .14
طار  عداد . خاص به يتسم مبزيد من الاتساقاإ طار جودة واإ  ادلولية الإداراتالأطر اليت جيب أأن متتلكها  لتكلمماثل اإ

طار أأي ، الكبرية مهناتسمل الطلبات ما عدا املاكتب  تبع ماكعىل مجي ثقيالمعبئا س يكون  ذا اكن ذكل يف اإ ل اإ جودة  عليةاإ
ككي من املوظكني املدربني . ومع ذكل، ينبغي ملاكتب تسمل الطلبات أأن تراجع علياهتا للتأأكد من أأن دلهيا ما يللمكتبأأمع 

ىل  ابلإضافة تدريبا مناس با ماكنية اإ ىل املوارد الالزمة  هانكاذاإ جراء اليت ت مك  هنا من اإ صحيح ويف الوشت عىل النحو ال العمل اإ
 .سباملنا

تدريب وأأدةل ومبادئ توجهيية، خاصة فامي يتعلق بضلان ما يس تطيع تقدميه من سوف يس تعرض املكتب ادلويل و  .15
 عىل اس تخدام النظام بكعالية. املعاهدة الإلكرتوين شدرة موظكي املاكتب اذلين يس تخدمون نظام

سوف  ،واخلطوة املبتكرة ةاجلدموحدة خبصوص بنود ابمعامتد واس تخدام ادلولية دارات العديد من الإ ومعقب شيام  .16
 .ملعاجلهتا عىل حنو مماثلجمالت أأرخر  ي نظر يف 

اتحة  ةالوطنيكحص البحث و ال تقارير  اإ

 146التوصيات التالية )انظر الكقرتني  أأيدت ادلو  الأمعضاء، ةبحث والكحص الوطنيال تقارير اتحة فامي يتعلق ابإ  .17
 (:PCT/WG/3/2من الوثيقة  147و

لبحث والكحص تقوم اباليت  تارةوىص بأأن تتشاور املاكتب املعينة واخمل يتعلق ابلتقارير الأرخر ، ي   فامي –توصية  .146"
اتحة تقاريرها الوطنية لس بل يف املرحةل الوطنية مع املكتب ادلويل بشأأن  ما معن تارةملاكتب املعينة واخمل غريها من ااإ ، اإ

رخطارات بأأن التقارير متاحة بطريقة "ركن الرباءات"يف  اوطنية لإدراهجقدمي التقارير الطريق ت ، أأو معن طريق تقدمي اإ
ضافة رابط يف  ىل نظام وطين ملي ك يض  "ركن الرباءات"تسمح ابإ نشطة الأ تنس يق ذكل مع  امللكات. وينبغيعاينة اإ

ىل ت اليت رخر  الأ   45من تقارير البحث الوطنية بني املاكتب الوطنية )ملل تكل املوصوفة يف الكقرات باد  هتدف اإ
ىل  ىل أأدىن حد من العمل اذلي SCP/14/3الوثيقة يف  47اإ اتحة التقارير لإ  املاكتبيلزم أأن تقوم به ( للتقليل اإ
اتحة ضلان لو  كرب شدر ممكن من ال الأرخر  ب التقارير للماكتباإ  كعالية.السهوةل و أأ

اتحة هذه التقارير من خال   ينبغي للمكتب ادلويل .147" املاكتب نكاذ سمح ب عىل حنو ي  "ركن الرباءات"أأن يضمن اإ
لهيا عىل حنو الوطنية  عليات مؤمتتة لس تخراج  ابس تخدامأأو  صكحات الويب التقليديةطالع عىل فعا ، سواء ابلاإ

َّذ  مجيع التقارير ذات الصةل. ب اتحة الاستشهادات ب وحي  عىل ت ك يض روابط مباشة  حبيث ميكن توفرينسق مقروء أآليا اإ
شل  ىل واثئق الرباءات امل  الأ لهيا.ستشهد هبا اإ  "اليت يسهل الوصو  اإ
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 التقدم

ىل نتاجئ البحث والكحص نأأصبح  .18 الواثئق والبياانت باد  الآن لت  متاحا( WIPO CASE)ظام الويبو للنكاذ املركزي اإ
املكتب ادلويل  ا)مبا فهي مكتبا 15، يقوم يف الوشت احلارضو)تقارير البحث والكحص يف املقام الأو ( بني املاكتب الوطنية. 

اتحة تقارير البحث والكحص هذا عىل واثئق من  امكتب 31 يطلعو  ،للآرخرين من خال  هذا النظام ملعاهدة الرباءات( ابإ
ما من خال  واهجة و النظام.  آلية ا من خال  واهجة ئيتلقاتبادلها أأو الإنرتنت متصكح  شامئة عىلميكن تباد  البياانت اإ )خدمات أ
اتحة وافق عدد من املاكتب عىل و الويب(.  ركن ". وميكن الاطالع عىل هذه الواثئق من خال  الواثئق لعامة الناسجواز اإ
اليت تنكذها  الإلكرتونية العمومية يوفره املكتب املعين والبواابتوطين ملعاينة امللكات م اوكذكل من خال  أأي نظ "،الرباءات

 بعض املاكتب الأرخر .

 PCT/WG/7/27مجهورية كوراي واملكتب الأورويب للرباءات )الوثيقة شدمته بناء عىل اشرتاح و  .19
12لت الالحئة التنكيذية ملعاهدة الرباءات )القواعد د   (، ع  PCT/WG/8/18و

)اثنيا(
23و، 

)اثنيا(
يوليو  1من  ، امعتبارا(41و ،

ىل قد   مكتب تسمل الطلبات بأأن ي  لإلزام ، 2017 دارة م اإ بق أأجراه البحث ادلويل اخملتصة نتاجئ أأي حبث و/أأو تصنيف سااإ
 ب ادلويل.للطابشأأن أأي طلب سابق يشلك أأساس مطالبة بأأولوية  وطنيا ذكل املكتب بصكته مكتبا

 أأمعلا  أأرخر 

ىل شواعد بياانت، وت  حاليا يف شلك واثئق تقليدية. موجودة معظم املعلومات  .20 نقل بعض املعلومات يف هناية املطاف اإ
آليامعلومات الاستشهاد( متاحة عىل الكور يف ل س امي عل البياانت )يلزم القيام مبزيد من العمل جل ولكن ، مما أأنساق مقروءة أ

نة يسمح  حس َّ  سخ الاستشهادات.والربط بن   ،مطابقة أأرس الرباءاتو  ،ملل القوامئ املوحدة ةثحدَّ م  و بتقدمي خدمات م 

 مالحظات الأطراف الأرخر 

من الوثيقة  149التوصيات التالية )انظر الكقرة  أأيدت ادلو  الأمعضاء، رخر فامي يتعلق مبالحظات الأطراف الأ  .21
PCT/WG/3/2:) 

بات ل الط بشأأن بتقدمي مالحظات رخر  للمكتب ادلويل أأن يتيح نظاما يسمح للأطراف الأ ي ينبغ –توصية  .149"
ىل  شارات اإ طالب به هنا تعين أأن الاخرتاع املعتقدون أأ اليت ي املعلومات املكشوف معهنا ادلولية املنشورة، مبا يف ذكل اإ

ماكنية حتديد شد ل يكون جديدا أأو مبتكرا. وينبغي أأن تظل املاكتب املعي نة  لمعلومات اس تعراضها لمد  تمتتع ابإ
صدار وثيقة ت من خال  املكشوف معهنا امل ستشهد هبا  هذا املوضوع مبزيد من تناو  هذا النظام )يعزتم املكتب ادلويل اإ

 "التكصيل(.

 التقدم

. واختذ هذا 2012يوليو  1ا من متاحا امعتبار هذا النظام ، وأأصبح ملالحظات الأطراف الأرخر عىل نظام  اتُّكق .22
ماكنية أأن تكون هذه اجلدة واخلطوة املبتكرة، بشأأن تعليقات دخا  شلك نظام شامئ عىل املتصكح يسمح ابإ النظام  مع اإ

لهياأُ  اليتحاةل التقنية الصنامعية السابقة نسخ من واثئق التعليقات مصحوبة ب  جراء بعد و . شري اإ )انظر  2014مراجعة يف عام اإ
دخا  مالحظاهتعىل الأطراف الأرخر  ل (، متت املوافقة عىل عدد من التوصيات لتسه PCT/WG/7/11الوثيقة  يف  ااإ

أأوسع من  طائكةالنظام للسلاح بتقدمي نطاق النظام. وأأمعربت بعض ادلو  الأمعضاء معن رغبهتا يف السلاح بتوس يع 
ُّكق . و كشف، ل س امي للسلاح ابلتعليق عىل مسائل أأرخر ، ملل ككاية ال املالحظات عىل الانتظار ومراجعة فعالية لكن ات

 .يف صورته احلاليةالنظام 
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رسل هذه طلبا دوليا. وت   1 394ص مالحظة فامي خي 1 422ويف الس نوات امخلس الأوىل من التشغيل، ش بلت  .23
دارات املالحظات عىل الكور اإىل  ذا ش  البحث اإ لتقارير ااملكتب ادلويل  أأن يتسمل مت شبلد   ادلويل والكحص المتهيدي ادلويل اإ

ا (. كلا هرديف معرض الطلب  ودعذات الصةل )شأأهنا شأأن أأي تعليقات من م   ىل  بنشاط أأهنا حت  من املاكتب مكتبا  11اإ
ىل  "الرباءات ركن"معظم املاكتب املعي نة الأرخر  بشلك روتيين من موشع  وتسرتجعها املعينة، عىل الإنرتنت، حيث ت عرض اإ

لكرتونية دمات الإ اخلابس تخدام  تلقائياجعها تسرت أأو  الأهلية للرباءة، معنجانب تقرير البحث ادلويل والتقرير المتهيدي ادلويل 
 ."لركن الرباءات"

مالحظات م مراجعة تكصيلية لكيكية اس تخدام نظا 201812يناير  31املؤرخ  C.PCT 1527وترد يف التعممي  .24
ىل الكريق العامل خال  الس نوات امخلس الأوىل من تشغيهل. وسالأطراف الأرخر   م اإ من  مزيداعرض وثيقة توف ت قدَّ

املاكتب املعيَّنة ومجموعات املس تخدمني بشأأن مد  فائدة تعقيبات عىل التعممي، ل س امي بشأأن ردود لا ورد من املعلومات مع
  دورته احلالية.يفالكريق العامل ليناششها  يف نظرمه، النظام

 أأمعلا  أأرخر 

ن  .25 ىل الكريق العامل ملناشش هتا يف دورته احلالية قدَّ وثيقة العمل اليت س ت  اإ مزيد دخا  اإ رضورة توصية بشأأن ستتضمن م اإ
 .C.PCT 1527التعممي ما ورد من ردود عىل  بناء عىل، مالحظات الأطراف الأرخر من التغيريات عىل نظام 

ها اإىل الاستشهادات املدرجة يف تقارير البحث ادلويل اليت نكاذ العمل اجلاري لتحسني ال يف س ياق و .26 بعض ي عد 
دارات البحث ادلولية  املالحظات الواردة يف ، يعزتم املكتب ادلويل تقدمي خدمات جتمع بني الاستشهادات XMLنسق ب اإ

م تقارير البحث ادلويل،  يفوتكل الواردة   نسخ بلغات بديةل، العثور عىل عىلللمساعدة  ستشهاداتلأرس الامطابقات وت قد  
ىل روابط وفر وت  .ات املستشهد هباواثئق الرباءتك يض اإ

 عىل مس تو  العاملالزايدة املكاجئة يف طلبات الرباءات 

ري املكتب ادلويل وىص بي  . )اثنيا(149" جراهئا  أأن يشارك يفو دراسة متابعة، أأن جي  كبري الاشتصاديني يف الويبو، اإ
من معبء ثقيل عىل نظام  هياترتب علطلبات الرباءات وما الزايدة املكاجئة يف لتحليل الأس باب اجلذرية الاكمنة وراء 

 ".الرباءات ادلويل

ثيقتني يف الو ملحقا " و عىل مس تو  العامل طلبات الرباءات يفكاجئة املزايدة الم كبري الاشتصاديني دراسة بعنوان "شدَّ  .27
PCT/WG/4/4 وPCT/WG/5/4  عاهدة لكريق العامل املعين مبيف ادلورتني الرابعة واخلامسة لن ظر فهيلا اللتني

 PCT/WG/4/17)الوثيقتان  ورتنيادل يطالع عىل التكاصيل يف تقرير الرباءات، عىل التوايل. وميكن الا
 (..PCT/WG/5/22 Revو

 املرحةل ادلوليةاملتعلقة مبراعاة املوامعيد يف  التوصيات

تقرير  من تسلميل بد ، مكيدا ليك يكونعل املرحةل ادلولية التأأكيد عىل أأن  عىل PCT/WG/3/2الوثيقة  حرصت .28
ل أأن الإدارات ادلولية مل تكن . املوعد احملدديف الأهلية للرباءة  معنادلولية متهيدية البحث ادلويل والآراء املكتوبة والتقارير ال  اإ

بل فعالني من  وتعاوان عالاكن ذكل يتطلب بل ، معن ذكل وحدها املسؤوةل . أأيضامكتب تسمل الطلبات واملكتب ادلويل ش 
الوثيقة يف  154يف املرحةل ادلولية )انظر الكقرة راعاة املوامعيد التوصيات التالية املتعلقة مب أأيدت ادلو  الأمعضاءف

PCT/WG/3/2:) 
                                                

12
 http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/circulars/2018/1527.pdf 
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مت  –. توصيات 154" متهيدية ادلولية تسلمي تقارير البحث ادلويل فامي يتعلق بضلان التوصيات التالية ش د   والتقارير ال
س باب هذه التوصيات بعبارات عامة للغاية وصيغت الزمنية احملددة يف املعاهدة.  للمهل طبقاالأهلية للرباءة  معن للأ

لهيا يف الكقرة   [ أأعاله:PCT/WG/3/2]من الوثيقة  153املشار اإ

يككي من املوظكني واملرافق والتدريب لتلقي الطلبات أأن دلهيا ما أأن تضمن تسمل الطلبات ينبغي ملاكتب  ")أأ(
ذا لزم الأمردمعوات لإرسا  ادلولية والتحقق مهنا، و نبغي لها أأن تضمن أأن ، فور اس تالهما. كلا ي لتصويب الطلبات، اإ

جراءات تلقي الرسومالإجراءات، ملل  جراء وتسمح  عىل مودمعي الطلبات اس تخداهما سهلي ، اإ عليات للمكتب ابإ
 الالزمة برسعة ودشة.التحقق 

ىل الطلبات ودمعي منكاذ  ملكتب ادلويل وماكتب تسمل الطلباتأأن يضمن اينبغي  ")ب( معلومات دشيقة وحمدثة معن اإ
يداع الطلبات ادلولية، ل س امي الرسوم، من أأجل تقليل عدد  حاتصحيحها شبل لزم اليت يأأوجه القصور متطلبات اإ ةل اإ

ىل الطلب ادلويل  دارة البحث ادلويل واملكتب ادلويلاإ  .اإ

كد من أأهنا حديثة و املبادئ التوجهيية ملاكراجع ينبغي للمكتب ادلويل أأن ي ")ج( أأن من السهل تب تسمل الطلبات للتأأ
ذا لزم الأمر مع املاكتب الوطنيةابلتعاون للمكتب ادلويل، أأيضا ينبغي و . اتبامعها ىل  اإ ورهنا بتوفر املوارد، أأن يسعى اإ

كرب عدد ممكن من لغات النرش ) اتحة املبادئ التوجهيية بأأ يية لكيف الوشت احلارض، ابللغات الإنويه متاحة، اإ
 س بانية(.والكرنس ية والياابنية والربتغالية الروس ية والإ 

ادلويل لبحث العدد املتوشع من عليات ا الإدارات ادلولية أأن تضمن امتالكها للموارد الاكفية لإجراءلينبغي  ")د(
ىل علها الوطين، و عليات و  ترا م الأمعلا ،  يف حاةلالعمل ادلويل، أأن  تضمن أأنالكحص المتهيدي ادلويل ابلإضافة اإ

اتحة لضلان  مناس بة أأولويةي منح  ىل أأشىص حد ممكناإاتحهتا، يف املرحةل الوطنية، و  تارةالنتاجئ للماكتب املعينة واخمل اإ ، اإ
 "حلو  وشت النرش ادلويل.شبل  الأرخر  طرافللأ 

 التقدم

 املرحةل ادلولية نتيجة جملموعة من العوامل: مراعاة موامعيد املعاجلة يفتقدم كبري بشأأن ُأحرز  .29

ماكتب وطنية مراعاة املوامعيد، وبذلت أأمهية أأكرث ومعيا بماكتب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية أأصبحت  )أأ(
ولزايدة مس تو  الالزتام جودة ما تقوم به من عل يف املرحةل ادلولية كبرية عىل املس تو  احمليل لتحسني  هجوداكثرية 

 .مبوامعيد ذكل العمل

نظام ال لنتاجئ. ومن خال  الإلكرتونية ل  حاةلالإ املرحةل ادلولية و  ملعاجلة يفاب اليت تقوم ةنظمالأ حتسنت  )ب(
يف متناو  مجيع املاكتب،  ةادلولييف املرحةل املعاجلة الإلكرتونية الآن الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات، أأصبحت 

( eSearchCopy) خدمة ن سخ البحث الإلكرتونيةالآن تسمح و . مكتبا 76، بدرجات متكاوتة ،الآن ويس تخدهما
دارات البحث ادلويل ماكتبمن من ذي شبل مجموعة أأكرب بكلري سخ البحث بني بنقل ن    .تسمل الطلبات واإ

نطاق حتسن ( و الطلبات تسملا من ماكتب مكتب 55توفر الآن يف امل اس تخدام الإيداع الإلكرتوين ) زايدة )ج(
مع عدد الطلبات ماكتب تسمل  تعامل، يعين الرباءات الإلكرتوين ملعاهدة نظامداخل ال ل س امي  ،حفوص ما شبل الإيداع

رسا  الواثئق.  أأشل من التصحيحات شبل اإ
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عداد ا )د( د أأكرث وضوحا وحدَّ سائل امل جعل املراحل ش ىت يف مراعاة املوامعيد لرصد نظمة ادلويل لأ  ملكتباإ
 معاجلهتا، مما مسح ابس هتداف الإجراءات عىل حنو أأكرث حتديدا.يتعني مشالك  اليت تنطوي عىل التاجمل

ىل وضع الثنايئ مع املاكتب والعمل علأن العمل اخلاصة مبراعاة املوامعيد من الصعب حتديد الأرشام ادلشيقة للتحسينات و  .30
شدم شد ل تكون أأن البياانت الأ مسأأةل ملل سائل من امل طائكة معن الكهلا أأفضل كشف عىل حنو مقاييس ملراشبة العمليات 

ىل مسائل  ،لبياانت اجلديدةل متاما  مشاهبة تتعلق بأأنواع معينة من احلالت اليت ل يزا  جيري العمل علهيا لتوفري ابلإضافة اإ
 :اخلاصة مبراعاة املوامعيد تحسيناتعىل ال فامي ييل أأملةل لكن . و جدو تدابري دشيقة وذات 

 3.15 من السجل نسخةاملكتب ادلويل ل  تسملحىت  الإيداع اترخي مناملس تغرق  الوشتاخنكض متوسط  )أأ(
 .2017 عام يف عو أأس ب 2.44 اإىل 2010 عام يفتقريبا  عو أأس ب

عدادنسخة البحث تسمل وشت املس تغرق من اترخي الكض متوسط اخن )ب( عدم تقرير البحث ادلويل )مع  حىت اإ
( من اترخي تسمل نسخة البحثمن أأشهر  3 يه 42يف القاعدة تكون هملهتا املذكورة الطلبات اليت سو  احتساب 

ىل  2010عام  شهر يف 4.19  .2017شهر يف عام  2.95اإ

ر المتهيدي ادلويل لتقريتسمل املكتب ادلويل ل  اترخيحىت  الأولوية اترخي مناملس تغرق  الوشتاخنكض متوسط  )ج(
ىل  2010شهر يف عام  30.8من الأهلية للرباءة  معن  .2016يف عام  شهر 27.1اإ

 .أأول بأأو  التوجهيية حىت الآن عىل ضلان حتديث احملتوايتاملبادئ عليات مراجعة  يف املقام الأو وشد اشترصت  .31

 أأمعلا  أأرخر 

)من  «اكيزن»نظام الرباءات ادلويل بأأسلوب "هتا املعنونة الاشرتاح املقدم من الياابن، الوارد يف وثيق توجهمع  متش يا .32
ىل التحسني الاكمل ىل اذلي يدمعو(، .PCT/WG/6/14 Rev(" )التحسني اجلزيئ اإ نشاء منص" اإ هتدف  اس تخبارات ةاإ

جراءات محتليل وحتسني اإىل  لرصد التقدم  ةنظم، يواصل املكتب ادلويل العمل عىل حتسني البياانت والأ "عاهدة الرباءاتاإ
 ةكبري  بدرجةمع حتسني ادلشة والعرض  2018احملرز يف معاجلة الطلبات ادلولية. ومن املتوشع توفري مقاييس للماكتب يف عام 

دارة  عىلللمساعدة   سائليس متر طرح امل وسوف   ماكتب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية وكذكل املكتب ادلويل. معلاأأ اإ
دت يفاليت  د   عداد أأثناء  ح   هذه املقاييس مع املاكتب الوطنية.اإ

فهم لضلان شدرة املاكتب عىل  اللغوي هاتنومع و ملبادئ التوجهيية والأدةل اسيسعى املكتب ادلويل اإىل حتسني حمتو  و  .33
 طلوب يف مجيع مراحل املعاجلة بسهوةل.امل

 التوصيات املتعلقة جبودة البحث والكحص ادلوليني

ىل  .34 ادلو  مجيع ، اتكقت 2010الرباءات يف عام توصيات خارطة طريق معاهدة  تأأييديف املناششات اليت أأفضت اإ
حتدد أأن مكيدة يف مساعدة ماكتهبا عىل الأهلية للرباءة  معنادلولية متهيدية الأمعضاء عىل أأن تقارير البحث ادلويل والتقارير ال 

مكيدة يست بأأن التقارير ل ُأشر  وفقا لقوانيهنا الوطنية. ومع ذكل، لايته شابل للحصو  عىل براءة أأم ل طالب حبخرتاع امل  هل الا
تتناو  ادلو  الأمعضاء توصيات دت ذلكل أأي. وامئا ذات جودة عالية مبا فيه الككايةعترب د ت  مل اأأن تكون لأهن نبغيبقدر ما ي 

املاكتب  كلا تراهامعن اجلودة  ، فضالتقارير البحث ادلويل والتقارير المتهيدية ادلولية بشأأن الأهلية للرباءةل  الكعليةودة اجل
آرخر.ا دل  تكونيك ل هملاالثانية أأمرا  وتعترباملعي نة،   ملاكتب ثقة يف اس تخدام تقرير من مكتب أ
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شلأأن يكون نبغي بأأن البحث ادلويل ي  PCT/WG/3/2اجلودة الكعلية، أأشرت الوثيقة ص فامي خيو  .35 بنكس  عىل الأ
ل بد أأن . وعالوة عىل ذكل، البت يف منح الرباءة من عدمهشانونه الوطين لغرض قتىض جودة البحث اذلي جيريه املكتب مب 
 تكون ذات ميكن أأن اليتالتقنية الصنامعية السابقة ديد من البحث الوطين لأنه حيتاج اإىل حت يكون البحث ادلويل أأكرث مشول

فامي ملكتب. أأما ابمبوجب القانون الوطين اخلاص ذات صةل كن تمبوجب القوانني الوطنية لأي دوةل متعاشدة، حىت لو مل  صةل
د   ، فاملاكتب املعي نةكلا تراها  م به املكتبو قيلتقارير الكردية والعمل اذلي اخيص جودة  معوامل ذات صةل يه دت قد ح 

نطاق البحث معن واملعلومات املقدمة رافق الاستشهادات الكعلية املدرجة، وشح صةل الواثئق املقدمة يف الرأأي املكتوب امل
ىل  158من واسرتاتيجيات البحث( )انظر الكقرات  ،وشوط التصنيف ،)شواعد البياانت املس تخدمة من الوثيقة  164اإ

PCT/WG/3/2.) 

دارة اجلودة ادلاخلية   الإدارات ادلولية يفأأنظمة اإ

)أأ( من الوثيقة 165الكقرة  التوصية التالية )الواردة يف 2010يف عام  أأيدت ادلو  الأمعضاء، عىل هذا الأساس .36
PCT/WG/3/2دارة اجلودة ادلاخلية  ةنظمأأ ( فامي يتعلق ب  لإدارات ادلولية:يف ااإ

ادلاخلية لإدارة اجلودة وفقا لإطار اجلودة املنصوص  هتانظمأأ الإدارات ادلولية تطوير  تواصلينبغي أأن  )أأ( .165"
، حبيث تعزز علياهتا ادلاخلية، مبا ادلويل من املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والكحص المتهيدي 21عليه يف الكصل 

عداد عليات ضلان اجلودة،  افهي . جبودة عاليةالأهلية للرباءة  معنادلولية متهيدية والتقارير ال  تقارير البحث ادلويلاإ
العمل الهدف املمتثل يف تطوير مقاييس مكيدة وشكافة للجودة لقياس مد  فائدة التقارير ادلولية يف رامعي أأن يوينبغي 
 ."الأهلية للرباءةعىل تقيمي املاكتب املعينة مساعدة 

 التقدم

دارة اجلودة -  أأنظمة اإ

، شدمت 2010يف فرباير الكريق الكرمعي املعين ابجلودة  يف دورته السابعة معرشة الإدارات ادلوليةاجامتع أأنشأأ  أأن منذ .37
ىل الالإدارات ادلولية  من املبادئ التوجهيية  21الكصل قتىض ا ادلاخلية لإدارة اجلودة مب هتنظمأأ تقارير س نوية معن الكرمعي كريق اإ

شدمت بعض الإدارات و موشع الويبو الإلكرتوين. التقارير أأيضا عىل رشت هذه ون  . ادلويل للبحث ادلويل والكحص المتهيدي
دارة اجلودة ةنظمأأ عامة معن  حملات  لتنكيذ يف ماكتهبا. وعالوة عىل ذكل، يف الاجامتعنيعىل ااخلاصة هبا ملشاركة أأملةل علية  اإ

دارات 2018ير وفربا 2017السابع والثامن للكريق الكرمعي املعين ابجلودة يف فرباير غري الرمسيني  ، عىل التوايل، أأجرت عدة اإ
مت ، اس تعراض ثنايئعلية  دارة اجلودة يبات ش تعق حيث ش د   دارة كهية عىل نظام اإ أأن علية تبنيَّ مشاركة أأرخر . و اخلاص ابإ

ىل ااملقبةل، مع دمعوة مجيع الإدارات ادلولية  الكريق الكرمعي وسوف تتكرر يف اجامتعات ،مكيدة الاس تعراض الثنايئ  ملشاركة.اإ

دارة اجلودة يف الإدارات ادلولية، حدد و  .38 دارة  ةنظمأأ  يف اليت يلزم حتسيهنا التالكريق الكرمعي اجملمع تطور أأنظمة اإ اإ
كلا . 21الآن يف الكصل ُأدجمت ة يف عليات ضلان اجلودة، اليت ي، ملل مسأأةل اس تخدام شوامئ مرجع اخلاصة ابلإدارات اجلودة

دارة اجلودة اخلاصة هبا، ملل حصل كثري من الإدارات  أأمعربت و ، ISO 9001: 2015شهادة عىل شهادة خارجية لأنظمة اإ
ىل االسعي معقدها العزم عىل  بعض الإدارات الأرخر  معن ر  حاليا حلصو  عىل هذا الامعامتد يف املس تقبل. اإ كريق يف الوجت 

دارة تدمعو اشرتاحات ن بشأأ مناششات جامتع الإدارات ادلولية التابع لجلودة الكرمعي املعين اب ىل زايدة تعزيز متطلبات أأنظمة اإ اإ
 .21الكصل قتىض اجلودة مب 
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 مقاييس اجلودة تطوير -

مجيع الإدارات أأعدهتا ن رخصائص تقارير البحث ادلويل اليت س نواي مع اتقرير  2012املكتب ادلويل منذ عام  يقدم .39
( وشواعد البياانت ادلاخلية PATSTATشاعدة بياانت املكتب الأورويب للرباءات ) يفتاحة امل بياانت ال ادلولية، ابس تخدام 

مقاييس اجلودة اخلاصة بتقارير البحث ادلويل جتريبية بشأأن ن دراسة تعاونية معيف املكتب ادلويل. وشد نشأأت هذه التقارير 
الرئيس ية ماكتب امللكية الككرية عىل تب الثالثية ث ملاكعىل االبداية وُأجريت ادلراسة يف املكتب الأورويب للرباءات، شام هبا 
 تقرير لكيف  الاستشهادات عددملل متوسط مسائل تتضمن التقارير املتعلقة ابخلصائص معلومات معن و . (IP5) امخلسة

س ندات غري ، أأو اس تخدام X/Y استشهاداتاليت حتتوي عىل  البحث لتقارير املئوية النسب أأو بحث،من تقارير ال 
دارات فقد تبني لرمغ أأن اخلصائص ليست مقياسا مباشا جلودة تقارير البحث ادلويل، و ولغة الاستشهادات. الرباءات  الإ

مما يف املقام الأو  كأداة للتقيمي اذلايت ملقارنة امللارسات وحتديد الاجتاهات والتناشضات فاس تخدمهتا ادلولية أأهنا ذات شمية، 
دارة اجلودة يف الإ الت اجمل يفر  مرة أأرخ ميكن أأن يصب  .دارةالتشغيلية وعليات اإ

ىل التقارير املتعلقة خبصائص تقارير البحث ادلويل، اإ و  .40 بالغ املكتب ادلويل أأدوات أأعدَّ ضافة اإ م أأرخر  اإ معلومات ت قد  
ابس تخدام بياانت من ماكتب امللكية الككرية ولرصد الأداء يف الإدارات ادلولية. اس تخداهما ميكن اس تخداهما مكقاييس و 

شلميية واملكتب ادلويل، وكذكل شاعدة  مركز الويبو للبياانت الإحصائية اخلاصة قدم ، يPATSTATبياانت ال الوطنية والإ
رية، مبا يف بياانت اإحصائية معن أأنشطة امللكية الككتسمح لعامة الناس ابلنكاذ اإىل خدمة جمانية عرب الإنرتنت ابمللكية الككرية 

واسعة من معلومات امللكية ، وتشمل هذه البياانت طائكة معاهدة الرباءاتظل يف العامةل ذكل نشاط الإدارات ادلولية 
مودمعي  منشأأ س نوات، ال تكاصيل املؤشات ) ، من حيثمعينة من التخصيص لتلبية احتياجاتكبرية الككرية مع درجة 

، يقدم ضافة اإىل ذكلواإ (. والرسومات البيانيةواخلرائط  شاك معرضها )الأ طريقة لكة( و ا خمت، املاكتب اليت تؤدي أأدوار الطلبات
أأحدث املعلومات اليت حيتكظ معن ملاكتب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية  فوريةارير تق ملعاهدة الرباءات م الإلكرتويننظاال 

ىل شيد الإرسا  اليت سخ البحث ، ون  ودعةكتب ادلويل بشأأن الطلبات املهبا امل  دارة البحث ادلويلاإ وتقارير البحث ادلويل  ،اإ
تتضمن التقارير حملات عامة وشوامئ تكصيلية عىل و لإدارات ادلولية. ا اليت مل تقدهما بعدوتقارير الكحص المتهيدي ادلويل 

ا ممارساهتمعن  جلودةاملعين اب الكريق الكرمعيالإدارات ادلولية يف  أأمعربتعالوة عىل ذكل، و ت ادلولية الكردية. ابل مس تو  الط 
دارة اجلودة وضلان اجلودة.اخلاصة اب  س تخدام املقاييس يف عليات اإ

 أأمعلا  أأرخر 

من املبادئ التوجهيية للبحث  21للمتطلبات املنصوص علهيا يف الكصل  ااتم تقريبا امتثالدارات الآن مجيع الإ  امتثلت .41
دخا  زايدة تعزيز املتطلبات و مكن رمغ أأن من املو ادلويل والكحص المتهيدي ادلويل.  آلية الإبالغ، اإ مزيد من التحسينات عىل أ

حتديد أأفضل امللارسات يف غية عىل أأنشطة حمددة لإدارة اجلودة ب لينصب يبدو أأن الوشت شد حان لتحويل تركي املناششات 
دارة اجلودة   الإدارات ادلولية.يف تنكيذ أأنظمة اإ

حصائياتكتب ادلويل لتحسني أأدوات سوف تس متر اجلهود اليت يبذلها امل و  .42 عداد التقارير اخلاصة ابإ مللكية الككرية ا اإ
ضافية قدمي ، مبا يف ذكل اجلهود املبذوةل لتعامة الناسالطلبات و ودمعي اليت يتيحها ملاكتب امللكية الككرية وم خدمات اإ

دارات ادلولية،  رسا  تقارير ئص تقارير رخصاطريقة أأكرث تكاعلية لالإبالغ معن ومهنا عىل سبيل املثا  لالإ البحث ادلويل، واإ
رسا  الأداء العامة عىل أأساس دوري و  ل أأن بياانت الأداء. يف هجات غري عادية و تنبهيات معند رؤية أأي صعوابت أأو تاإ اإ

قي  دا عامال ي عد  مس تو  الأمتتة املمكنة يف الوشت احلارض   عال يتطلب PATSTATشاعدة تحديث شواعد بياانت ملل ف . م 
ىل  كبري واييد رمغ فرتة زمنية حمددة. عالوة عىل أأن البياانت معن لعدة أأشهر لتوفري بياانت اكمةل تأأخريات زمنية ا، مما يؤدي اإ

هنا ل تكون يف كثري من الأحيان يف شلك يسمح ابلتحليل العميل.ل للمكتب ادلويل من الط أأهنا متاحة  عىل  بات ادلولية، فاإ
داراتسبيل املثا ، تقدم ثالث  ىل املكتب ادلويل بنسق ادلبحث ال تقارير فقط دولية  اإ للسلاح بزايدة و . XMLويل اإ
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 قسقدم نواجت علها بن ادلولية اليت تزايدة عدد الإدارات أأن تركز اجلهود عىل نبغي ، ي للبياانت ومعاجلهتا الاس تخراج التلقايئ
XML. 

جياد اإىل معن رخصائص تقارير البحث ادلويل  جمرد الإبالغ لالنتقا  منضافة اإىل ذكل، ينبغي الآن بذ  هجود اإ و  .43 اإ
امعت رب أأن حيامن  كلا اكن متوىخ يف بداية مناششات املقاييسنواجت عل املرحةل ادلولية،  جبودة ترتبط ارتباطا مباشامقاييس 
املؤشت عىل ينبغي أأن يركز العمل و . ثالث مراحلذات خلصائص ي عد املرحةل الأوىل من علية مس هتدفة املتعلق ابالتقرير 

جودة شأأن )سواء ب  أأن تثري القلق من احملمتلاليت  حتديد اجملالت عىلعىل املساعدة تقدير، عىل أأشل  ،املقاييس القادرة
اليت ميكن جالت تمتكن الإدارات ادلولية أأو املكتب ادلويل من ختصيص موارد للميك نتجات الهنائية أأو فعالية العمليات( امل 

جراء حتسينات فهيا. شمية التقارير يف املرحةل الوطنية، ملل اس تخدام يف اس تقصاء هذا العمل انطالق نقطة  تمتثلميكن أأن و  اإ

لأو  مرة يف املرحةل الوطنية رمغ  اتالستشهادات يف املرحةل ادلولية، ومد  الاستشهاد بأأرس الرباءل تارةاملاكتب املعينة واخمل 
جراء يف وشت عامة الناس أأن الوثيقة متاحة ل  .ادلويل البحث ادلويل أأو الكحص المتهيدياإ

 البحث الكعا  معن واثئق بلغات أأرخر  غري لغات املكتب الرمسية

التوصية التالية )الواردة يف  2010ادلو  الأمعضاء يف عام يدت واثئق بلغات خمتلكة، أأ  معنفامي يتعلق بتحسني البحث  .44
 (:PCT/WG/3/2)ب( من الوثيقة 165 الكقرة

مكتهبا واثئق بلغات غري لغات  معنللبحث الكعا  س بل  الامتس تواصلالإدارات ادلولية أأن لينبغي  )ب( .165"
همارات ذوي فاحصون يقوم مبقتضاها  اليت تجريبيةال ليات والآ من الوسائل التقنية  الرمسية. وينبغي أأن يشمل ذكل الك

عداد ابلتعاون عىل تمكيلية   ."املاكتبيف  تقاريرال اإ

 التقدم

يف شاعدة تنوعة املكتب ادلويل أأدوات لغوية م  طور، أأرخر بلغات املكتوبة لتسهيل البحث وترمجة واثئق الرباءات  .45
أأن لغة، مما يسمح للمس تخدم بأأربع معرشة ب (CLIRاسرتجاع املعلومات بلغات متعددة )تتوفر أأداة و . "ركن الرباءات"بياانت 

جياد الرئيس ية و البحث معن طريق ترمجة لكلات واحد  أآنيف بحث ابس تخدام املصطلحات املناس بة بلغات متعددة ي   مرادفاتاإ
مت  .لها . ويف "ركن الرباءات"اة الرتمجة الآلية يف ويه أأد ،WIPO Translateأأداة  لواثئق الرباءات رخصيصاوشد ُص 

ىل ، أُ 2016أأكتوبر  . عىل "اذلاكء الاصطنامعي" تعمتدواثئق الرباءات رتمجة جديدة لة مبتكر أأداة هذه الأداة ضيكت اإ
ىل  WIPO Translateبأأداة الرباءات واثئق (، ميكن ترمجة NMTابس تخدام الرتمجة الآلية العصبية )و بأأسلوب لغة اثنية اإ
أأزواج لغوية  سابقة يفال الإحصائية رتمجة الأأداء أأدوات  يكوقالاس تعلا  الشائع للغة، وبأأداء عكس بدشة لغوية تصياغة و 

 WIPO) "أأداة الرتمجة الآلية العصبية يف الويبو" ، أأصبحت هذه الأداة، املعروفة ابمس2017منذ سبمترب و ممتية. 
Translate NMT) يف نظام معاهدة الرباءات ومن هذه الأرخر  تسع مجيع لغات النرش ال اإىل يية لكالإنمن للرتمجة ، متاحة
ىل الإنلكيي ح ، أأو السلاالرتمجة لتحسني دشة تقنيا جمال 31من جما  ا فرصة حتديد أأي لمس تخدم أأيضوت تاح ل . ةاللغات اإ

 .رتمجةرباءة املالين لوثيقة تقاحملتو  ال حسب ا للنظام ابكتشاف اجملا  تلقائي

حد  لغات غري رمسية من املكتوبة بمتثل النس بة املئوية لستشهادات الرباءات و  .46 دار اإ البحث ادلويل أأحد  اتاإ
يف السائدة الاجتاهات تتبع من خال  و أأعاله(.  39)انظر الكقرة رخصائص البحث ادلويل يف تقارير اليت ت ذكر املؤشات 

 املكتوبة أأي تأأثري لتدابري حتسني البحث يف الواثئقدارات أأن تر  بلغات غري رمسية، ميكن لالإ املكتوبة الاستشهاد ابلواثئق 
 بلغات خمتلكة.
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 معلا  أأرخر أأ 

ىل العربية الرتمجة من متاحة كنسخة اكمةل، ابس تثناء  وية لأداة الرتمجة الآلية العصبية يف الويبوزواج اللغالأ مجيع  .47 اإ
ن ل العربية، ومن الإنلكيية اإىل يية لكالإ . ومن املقرر تجرييبال رختبار عامة لالعىل منصة فهذان الزوجان اللغواين غري متاحني اإ

.عىل حنو يمت التحقق من اخلدمة ين الزوجني حيامن من هذ طرح نسخة اكمةل  اكفل

عداد التقارير يف فامي يتعلق "ابو  .48 لآليات التجريبية اليت يقوم مبقتضاها فاحصون ذوي همارات تمكيلية ابلتعاون عىل اإ
عداد مرشوع جترييب ( عىل IP5) امخلسةالرئيس ية امللكية الككرية ماكتب ا حاليعكف "، تاملاكتب آرخر بشأأن ااإ لبحث أ
 ئقاململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية )الواثاشرتاحات شدمهتا " 20/20"معاهدة الرباءات )انظر  التعاونيني والكحص

PCT/WG/5/18و ،PCT/WG/6/15و ،PCT/WG/7/20،) حتسني خدمات معاهدةزايدة ل اشرتاحات"و 
ىل ،(PCT/WG/5/20للرباءات )الوثيقة مقدمة من املكتب الأورويب  ا"ومنتجاهتالرباءات  الاشرتاح املعنون  ابلإضافة اإ

ىل التحسني الاكمل)من  «اكيزن»نظام الرباءات ادلويل بأأسلوب " الوثيقة ) املقدم من الياابن ("التحسني اجلزيئ اإ
PCT/WG/6 Rev.) هو املرشوع س يكون هذا و  .2018يف يوليو هذا املرشوع التجرييب أأن يبدأأ مبدئيا املقرر من (، و

 2010 ن بني عايماالسابقفقد ن ك  ذ املرشوعان التجريبيان  ،نيلبحث والكحص التعاونيبشأأن ااملرشوع التجرييب الثالث 
ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات  ،واملكتب الكوري للملكية الككرية، مع املكتب الأورويب للرباءات 2012و

تسهم يف  الثالث، ومن املتوشع أأن يبيتجر رشوع ال يف امل مجيعها  امخلسةالرئيس ية لكية الككرية امل ماكتب ستشارك و التجارية. 
مخس ول تزيد عىل ملدة ل تقل معن ثالث س نوات  املرشوع التجرييب اوين. ومن املقرر أأن يس مترعمنتجات العمل التعداد اإ 

نه س نوات. و يف املرحةل الوطنية  تلكةاخمل لغوية اللكيات ذوي اخل التعاون بني الكاحصني  أأثرتحقيق كسح اجملا  ل س ي  ذلكل فاإ
 PCT/WG/10/11الثالث، انظر الوثيقتني  يبيتجر رشوع ال ملزيد من املعلومات معن امل و . عاهدة الرباءاتمل
آرخر  ارباءات تقرير لل الأورويب كتبامل قدم وس ي   ،PCT/MIA/25/7و ىل الكريق معن أأحدث املس تجدات أ نظر ي العامل ل اإ

 فيه يف دورته احلالية.

 رباءاتالرمقنة واثئق 

)ج( من 165ة يف الكقرة التوصية التالية )الوارد 2010يف عام  أأيدت ادلو  الأمعضاءفامي يتعلق برمقنة واثئق الرباءات،  .49
 (:PCT/WG/3/2الوثيقة 

لكرتوين أأن ت  يفغري متاحة بسهوةل مجموعات براءاهتا الوطنية تكون ينبغي للماكتب اليت  )ج( .165" نظر يف شلك اإ
ذا رمقنهتا   ذكل( واإاتحهتا لالإدارات ادلولية واملاكتب الأرخر  لأغراض البحث." أأرادت)مبساعدة املكتب ادلويل، اإ

 التقدم

وطنية متاحة براءات مثاين مجموعات توجد ، اكنت 2010يف وشت امعامتد خارطة طريق معاهدة الرباءات يف مايو  .50
ضافة مجموعات  بعد. و "ركن الرباءات"حث يف شاعدة بياانت للب ربوين دار السالم ومكبوداي والكلبني اخلاصة برباءات الوطنية الاإ
مكتب الولايت املتحدة  ات، وحمتو  ملك2018لهند يف مارس اخلاصة اب، و 2017ندونيس يا ومالياي واتيلند يف أأغسطس اإ و 

شلمييا، أأو  مكتبا وطنيا 52البياانت متاحة من أأصبحت ، 2017بر للرباءات والعالمات التجارية يف أأكتو  مجموع جسالت زاد و اإ
 .جسل مليون 69 ىلالرباءات ع

 أأمعلا  أأرخر 

لكرتوين بسهوةل متاحة مجموعات براءاهتا الوطنية تكون املاكتب اليت ل حث  يواصل املكتب ادلويل  .51 عىل يف شلك اإ
اتحهتا للماكتب الأرخر .اجملموعات و هذه  لتشاور مع املكتب ادلويل بشأأن رمقنةا  اإ
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 الإدارات ادلوليةتقدمي تعقيبات اإىل 

ىل الإدارات ادلولية ملساعدقيبات من أأجل السلاح للماكتب املعي نة بتقدمي تع  .52 أأيدت علها،  جودةحتسني  عىل هتااإ
 (:PCT/WG/3/2)د( من الوثيقة 165يف الكقرة  واردةالتوصية التالية )ال 2010يف عام  ادلو  الأمعضاء

عداد نسق أأن ي لمكتب ادلويل ل ينبغي  )د( .165" ىل يبنظام مركزي يسمح للماكتب املعينة بتقدمي تعق اإ ات اإ
 الإدارات ادلولية."

 التقدم

رز تقدم ي ذكر .53 شامة يف هجود  مل حي  ادلويل تقرير البحث بشأأن ات يبيسمح للماكتب املعينة بتقدمي تعق من شأأنه أأن نظام اإ
دارة البحث ادلويل. املكتوب رأأي الو  ىل اإ كر بناء عىل اشرتاح و اإ  «اكيزن»نظام الرباءات ادلويل بأأسلوب "الاشرتاح املعنون  يفذ 

ىل التحسني الاكمل)من  لزايدة حتسني  (.PCT/WG/6/14 Revانظر الوثيقة ) املقدم من الياابن ("التحسني اجلزيئ اإ
آليات معن طريق ةل ادلولية املرحخال  البحث والكحص جودة  نشاء أ دارات تعقيبات بني املاكتب املعينة و لتباد  ال اإ البحث اإ
عايم  يفعىل نطاق ضيق مكتب الياابن للرباءات واملكتب السويدي للرباءات والتسجيل دراس تني جتريبيتني ، أأجر  ادلويل
بني نتاجئ البحث ادلويل والوطين.  التباينالت لتيسري حتديد حاس امترة تعقيبات املكتبان وأأعدَّ خالهللا ، 2015و 2014

ىل أأن كتب امل  يفيس تغرق وشتا طويال جدا من الكاحص ارختالفات، وجود  يف حاةل، تعقيباتال تقدمي  وأأشارت النتاجئ اإ
ذ يتطلب ملء الاس امترةعني، امل  لوثيقةل الثاين املرفق من 15و 14 الكقرتني انظر) يف املتوسط دشيقة 60 من يقرب ما اإ

PCT/MIA/23/14 واملكتب الكندي للملكية  ،مكتب أأسرتاليا للملكية الككرية)فانكوفر مجموعة ماكتب  شدمتكذكل (. و
أأوحضت فهيا أأنه حيامن اكن املكتب الكندي نتاجئ التجارب تقارير بشأأن ( لملكية الككريةل ومكتب اململكة املتحدة  ،الككرية

دارة حبث دويل  اليت يلزم تقدمي تعقيبات بشأأهنا جحم احلالت اكن مكتب معني، مكتب اململكة املتحدة بصكة و يعمل بصكة اإ
دارة البحث ادلويل  ة أأد الوطنياملرحةل  كحص يفبني البحث ادلويل وال الزمينكارق الأأن عالوة عىل  ،حتدايميثل  ىل تلقي اإ اإ

من املرفق الثاين للوثيقة  21نظر الكقرة )امت حلها ابلكعل اكن  مسائلات من املكتب املعني بشأأن يبتعق ل 
PCT/MIA/24/15.) 

 أأمعلا  أأرخر 

ىل ينبغي أأن تس متر اجلهود  .54 بداء التعقيبات تصممي نظام الرامية اإ نقل معلومات ب املعينة للماكتب يسمح مركزي فعا  لإ
ىل الإ  ىل احلد الأدىن  التعقيباتاس امترات يف ملء الكاحص  س تغرشهي ي ادلولية مع تقليل الوشت اذلدارات ذات صةل اإ اإ

يصا  معلومات دامعي هل هجد ل أأي وجتنب  . وذلكل ينبغي يكون شد معكاها الزمن يف ذكل الوشتاليت سائل امل معن يف اإ
اخلطوات املس تقبلية، ملل  يفأأن تنظر و قيبات طوا  العملية السابقة ملنح الرباءة يف تباد  خربات التع أأن تس متر لماكتب ل

عداد اس امترة ت  ىل اوتقدم بوضوح  هايكون من السهل عىل الكاحص اس تكلال عقيبات منوذجية اإ املعلومات اليت ادلولية دارة لإ اإ
س يكون التعقيب علهيا بات اليت ل بسهوةل الط ليك حتدد املاكتب املعينة ميكن أأن تتبعها اليت س بل حتديد ال ، مع س تكون مكيدة

دارات حتسينات يف عل س يحقق مكيدا و  الأمعلا  شد جيعالن شيام معظم ضيق الوشت وترا م مع مالحظة أأن ، البحث ادلويلاإ
 .غري واشعيأأمرا  الطلبات اليت دخلت املرحةل الوطنيةخبصوص مجيع  املاكتب املعينة بتقدمي تعقيبات

رةاجلودة   الأهلية للرباءة معنلتقرير البحث ادلويل والتقارير المتهيدية ادلولية  امل تصوَّ

، املاكتب املعي نةراها تالأهلية للرباءة كلا  معنادلولية متهيدية جودة تقارير البحث ادلويل والتقارير ال من أأجل معاجلة  .55
من  170التوصيات التالية )انظر الكقرة  2010  عاميف أأيدت ادلو  الأمعضاءلتحسني اجلودة الكعلية للتقارير،  ولكن أأيضا

 (:PCT/WG/3/2الوثيقة 
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دارات دولية أأن بصكة للماكتب اليت تعمل  يينبغ )أأ( .170" كرث من  ةروتيني بصورةوأأل جتري جبودة علها  ت سملاإ أأ
دارة  اتعمل بصكهتاكنت طلب دويل مرحلهتا الوطنية يدخل حيامن  واحد "تمكييلحبث "  لابلطبع، أأ وينبغي، . هلدولية اإ

جراء أأي عليات حبث رضورية لضلان  اليت كردية الالت احلعالية اجلودة يف راءة منح بمينع ذكل الكاحصني من اإ
ذا اكنت ، أأو أأن نطاق البحث ادلويل اكن انشصا ي الحظ فهيا ىل حاجة أأرخر  توجد اإ ضايف، اإ كأن يكون ملال حبث اإ

ىل بسبب ختضع للبحث أأو لأن بعض الاخرتاعات مل  اكبري تغريا نطاق املطالبات شد تغري   خرتاع.الا وحدةالافتقار اإ

ىل  . )ب(170" اتحة ينبغي أأن تسعى الإدارات ادلولية اإ ليك مزيد من املعلومات املتعلقة ابسرتاتيجيات البحث اإ
كرب ن يف املاكتب املعينة أأن يقي موا بسهوةلولكاحصيس تطيع ا  جري.نطاق البحث ادلويل اذلي أُ  أأ

 يكون امثمن املصادر، حيواسعة طائكة ينبغي أأن تسعى الإدارات ادلولية اإىل الاستشهاد بواثئق من  . )ج(170"
 دون التقليل من جودة البحث. ذكل ممكنا

مهية الواثئق جيدة لأ  توضيحاتعىل تقدمي   التابعني لهاكاحصنيث الالإدارات ادلولية أأن حتلينبغي  . )د(170"
ىل اخل، ل س امي يف احلالت اليت ير  فهيا الكاحص أأن ستشهد هباامل   بتاكرية، أأو أأن الواثئق الاطوة الاخرتاع يكتقر اإ

تكل جتاوز يف ابتاكره  اخلليطهذا ير  أأن رمغ ذكل لكن الكاحص و سلات معنارص امحلاية ظهر مجيع ت  جممتعة  
ىل تو شضائية أأرخر  شد ي  ولية)نظرا لأن أأحد الكاحصني من  الإفصاحات  تطلب شدراي شد أأو ، خمتلف اس تنتاجصل اإ

ىل توصكبريا من التحليل لل   "(.نكسه الاس تنتاجل اإ

 التقدم

اتحة - دارات  اسرتاتيجيات البحث اإ  البحث ادلويلاخلاصة ابإ

أأعاله  55يف الكقرة وارد نصها ال PCT/WG/3/2)ب( من الوثيقة 170ابلتوصية الواردة يف الكقرة  فامي يتعلق .56
اململكة املتحدة والولايت املتحدة اشرتاحات شدمهتا ( PCT 20/20" )20/20"معاهدة الرباءات رد يف و )متبوعة ابشرتاح 

الإدارات ادلولية تبادلت ، ((PCT/WG/7/20، وPCT/WG/6/15، وPCT/WG/5/18 ئقالواثانظر الأمريكية )
ىل زايدة شكافية البحث  امزيديف الس نوات الأخرية  ضافة اإ من املعلومات املتعلقة ابسرتاتيجيات البحث اخلاصة هبا. واإ

تقارير البحث ادلويل معند دراسة الطلبات يف املرحةل ل  تارةاملاكتب املعينة أأو اخمل  ذكل تقيمي يرس   أأن ي  من املكرتض ادلويل، 
ج ابرختصار، ميكن تلخيص الوالإدارات ادلولية. تيحها ارختالفات يف املعلومات اليت ت ، توجد الوطنية. ومع ذكل اخملتلكة اليت هنُّ

 عىل النحو التايل:دارات ارختارهتا الإ 

 الاس امترةطلوب يف عىل النحو امل احلقو  اليت مت البحث معهنام مجموعة من الإدارات بتسجيل تقو  )أأ(
PCT/ISA/210 – شواعد البياانت الإلكرتونية وأأسلاء  ،ذكل الواثئق اليت مت البحث معهنا برمز التصنيف ويشمل

 ؛اعلي ذكليكون ملس تخدمة، حيامث ابلإضافة اإىل مصطلحات البحث ا س تخدمة يف البحث،امل 

، معلومات معن اجلوانب 2017مت يف هناية عام يقدم املكتب الأورويب للرباءات، معقب برانمج جترييب ارخت  و  )ب(
ذكل شواعد البياانت اليت أأجر  فهيا الكاحص البحث،  ويشمل –منكصةل ورشة الرئيس ية لسرتاتيجية البحث يف 

أأرخر   معنارص لكلات رئيس ية أأونه واس تخدامه من ما جيب البحث مع ورموز التصنيف اليت حتدد نطاق البحث، و 
 الصةل؛ اتذ حاةل التقنية الصنامعية السابقةالاخرتاع معند اسرتجاع ي مت

دارات قوم وت )ج( من  اليت صدرت هبا أأاي اكنت هذه الصيغة صيغةل ابجسالت حبث اكمةل بتقدمي مجموعة من ست اإ
 ."ركن الرباءات"يف  هتامشاركأأجل 
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 بواثئق من طائكة واسعة من املصادرالاستشهاد  -

أأعاله،  55الكقرة  يفوارد نصها ، الPCT/WG/3/2)ج( من الوثيقة 170يف الكقرة  املذكورةالتوصية ص فامي خي .57
تقارير رخصائص البحث ادلويل اليت يصدرها املكتب  تقارير البحث ادلويل يف يفامل ستشهد هبا لواثئق امصادر ت دَرج ش ىت 

دارات البحث ادلويل ذلكل يكون بوسع أأعاله. و 39و  يف الكقرة عىل النحو املادلويل لك عام،  واثئق  أأن تراجع اس تخداماإ
معن النس بة املئوية  ، فضالادلويل اخلاصة هباالبحث تقارير يف رباءات الغري س ندات براءات من مصادر نرش خمتلكة و 

 البحث ادلويل.دارة لإ رمسية اللغات اللستشهادات الرباءات بلغات غري 

 أأمعلا  أأرخر 

ذا اكن ينبغي للمكتب ادلويل رختالف الهنُّ ج املتبعة يف ل نظرا .58 أأن جيري تباد  اسرتاتيجيات البحث، ينبغي النظر فامي اإ
آراء مس تخديم تقارير البحث  وحمتو نكع اس امترة لتحديد أأ ء اس تقصا عىل ارختالف  جسالت البحث من خال  الامتس أ
ودمع، ملل أأنوامعهم دارة حفص  ةبصكاليت تعمل ، واملاكتب الطلبات يم  واملاكتب املعينة، ومجموعات  ،متهيدي دويلاإ

تكون اليت ميكن أأن الأس ئةل  وصيغة نطاقبشأأن جلودة مناششات الكريق الكرمعي املعين اب ، بدأأ من أأجل ذكلاملس تخدمني. و 
املوجودة حاليا اسرتاتيجيات البحث أأشاك  أأس ئةل مناس بة وأأن املس تخدمني يكهمون  نه يطرحلضلان أأ  ءا من الاس تقصاجزء

 .مس تنري ليك يس تطيعوا تقدمي ردوارختالفاهتا، 

 التوصيات املتعلقة حبوافز تشجيع املودعني عىل اس تخدام النظام بكعالية، والنقص يف املهارات والقوة العامةل

 اس تخدام النظام "بكعالية" اإجياد حوافز لتشجيع مودمعي الطلبات عىل

ذا يس تكيدون الطلبات س ودمعي وم  رخر  بأأن املاكتب والأطراف الأ  PCT/WG/3/2أأشرت الوثيقة  .59 الطلبات اكنت اإ
ذا حص    تاكد ختلو من ال  املودعة ادلولية داراتالعيوب خال  املرحةل ادلولية. وهذا من شأأنه أأن يساعد  تحعيوب، واإ البحث  اإ
جراء البحث ادلويل، و  عىلادلويل  جيعل أأن ، و حصوهل عىل براءةنطاق الاخرتاع احملمتل ب أأن يزيد من ثقة الأطراف الأرخر  اإ

)انظر  أأم ل القانون الوطينيف  ااملنصوص علهي تطلباتمل يس تويف االطلب حتدد هل أأن املاكتب املعينة عىل من السهل 
ىل  173من الكقرات   (.PCT/WG/3/2من الوثيقة  175اإ

بات ادلولية خال  املرحةل ادلولية ل فامي يتعلق بتحسني جودة الط ، التوصيات التالية أأيدت ادلو  الأمعضاء ذلكلو .60
 (:PCT/WG/3/2من الوثيقة  176)انظر الكقرة 

وشت العدوا الطلبات يف الطلبات بأأن ي  ودمعي املكتب ادلويل واملاكتب الوطنية م  ينبغي أأن يويص  . )أأ(176"
 .مطالباهتمشبل صياغة يبحثوا بأأنكسهم معن حاةل التقنية الصنامعية السابقة ناسب وأأن امل 

أأثناء الكحص المتهيدي يف فرصة جيدة للحوار مع الكاحص ودعني ادلولية أأن تتيح للملالإدارات ينبغي  . )ب(176"
شل شبل اإ مكتوب رأأي تقدمي ادلويل، مبا يف ذكل   .شأأن الأهلية للرباءةب  "سليب"عداد تقرير متهيدي دويل واحد عىل الأ

ينبغي لدلو  املتعاشدة أأن تنظر يف احلوافز املمكنة اليت ميكن تقدميها سواء عىل الصعيد ادلويل أأو عىل  . )ج(176"
يداع طلبات الطلبات عىل  ودمعياملس تو  الوطين لتشجيع م   العيوب يف املرحةل لتصويب ذات جودة أأعىل و اإ

 ".ادلولية
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 التقدم

عداد الطلبات يف -  الوشت املناسب واإجراء املودعني بأأنكسهم لعمليات البحث معن حاةل التقنية الصنامعية السابقة اإ

زاد أأعاله،  60يف الكقرة وارد نصها ، الPCT/WG/3/2)أأ( من الوثيقة 176يف الكقرة ذكورة ابلتوصية امل فامي يتعلق .61
ىل  8من  "ركن الرباءات"التغطية يف شاعدة بياانت نطاق  شلميية 52اإ منذ امعامتد توصيات خارطة  مجموعة براءات وطنية واإ

ىل نكاذ من خال  ال و . 2010طريق معاهدة الرباءات يف عام  يف  بلغات النرش العرش ة، املتاح"ركن الرباءات" شاعدة بياانتاإ
وثيقة براءة، مبا يف ذكل أأكرث من مليون  69أأكرث من يف ، ، جماانأأن يبحثوا الطلباتودمعي معاهدة الرباءات، ميكن ملنظام 
ىل واإ . هذه الواثئق ميكن البحث يف نصها الاكمل مليون طلب منشور من طلبات معاهدة الرباءات، وكثري من 3.3 ضافة اإ

خاصية البحث ُأضيكت أأعاله(،  46)انظر الكقرة  WIPO Translateأأداة الرتمجة الآلية اليت شهدهتا التطورات الأخرية 
ىل  ةكمييائيابلرتكيبة ال   كمييائية، وحتويل امس تركيبةرير سمح للمس تخدمني برمس أأو حتي ، مما 2016يف أأكتوبر  "ركن الرباءات"اإ

ىل  سلسةل جديدة من مقاطع وُأضيكت براءة. معن بحث ال يف  امن ملف لس تخداهمتركيبة أأو حتميل تركيبة، مركب كمييايئ اإ
رشادات  2018ير يف ينا "ركن الرباءات"الكيديو التعلميية اإىل  كيكية اس تخدام شاعدة البياانت. بشأأن نصاحئ و تدرجيية لتقدمي اإ

العنوان التايل: يف عىل مزيد من املعلومات معن ركن الرباءات عىل موشع الويبو عىل الإنرتنت طالع ميكن الاو 
http://www.wipo.int/patentscope/en/. 

اتحة الكرصة لإ  -  المتهيدي ادلويلكحص الطلب والكاحص خال  الودع حوار بني م  جراء اإ

أأعاله، يف  60الكقرة  يفالوارد نصها ، PCT/WG/3/2)ب( من الوثيقة 176الكقرة  يفذكورة فامي يتعلق ابلتوصية امل .62
ودمعي الطلبات لارسات املتعلقةاملدارات ، انششت الإ 2012ادلولية يف عام ادلورة التاسعة معرشة لجامتع الإدارات   مبنح م 

جراء الكحص المتهيدي ادلويل.  خال للحوار ممتدة فرصة  ذا حاو  اإ أأوجه شصور الطلب أأاي  من  أأن يتداركالطلب ودع م  واإ
دة يف  ادلويل دارة البحث ادلويلالصادر معن الرأأي املكتوب امل حدَّ دارةأأو  رأأي مكتوب من أأيضا )عادة ما يكون  اإ الكحص  اإ

ذا اثن  فينبغي يف هذه احلاةل عىل وجه اخلصوص أأن يصدر رأأي مكتوبالمتهيدي ادلويل( معن طريق احلجج أأو التعديالت،  اإ
دارة ، مل سلوبا الأ تتبع هذدارات بعض الإ ورمغ أأن . يعرتيه النقصأأن الطلب ل تزا  تر  الكحص المتهيدي ادلويل  اكنت اإ

لزاميااملكتوب أأن يصبح هذا الرأأي  يفالإدارات ترغب  ، كرار غري الرضوريأأخري أأو التلتجنب الت ظل ارختيارايي، بل الثاين اإ
ضافية )انظر الكقرتني تأأرخر  سكر معنمما شد ي  من الوثيقة  42و 41 نيوالكقرت PCT/MIA/19/2من الوثيقة  10و 9تقارير اإ

PCT/MIA/19/14.) 

 املرحةل ادلوليةعىل زايدة جودة الطلبات وتصحيح أأوجه القصور يف شجيع ت ل حوافز ل  -

ن  .63 يداع  احلوافزأأحد اإ ودع الطلب عىل اإ متل أأن تشجع م  أأوجه القصور طلبات ذات جودة أأعىل وتصحيح اليت حي 
بات اليت تدخل يف املرحةل الوطنية ل املرحةل الوطنية للط  خال تقدمي ختكيضات يف الرسوم يف يمتثل املرحةل ادلولية  خال 

جيابي ثاينالكصل ال أأو الكصل الأو  بناء عىل الأهلية للرباءة  معنويكون تقرير الكحص المتهيدي  ابلكعل . وشد ُأدرج ا متامااإ
اململكة  اليت شدمهتا "20/20"معاهدة الرباءات  اشرتاحاتتعديل الالحئة التنكيذية ملعاهدة الرباءات لهذا الغرض يف ب اشرتاح 

( PCT/WG/7/20، وPCT/WG/6/15و ،PCT/WG/5/18ئق املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية )انظر الواث
 مل.االعكريق الحمدود للغاية يف تأأييد سو  هذا الاشرتاح تلق ي ولكن مل 

)انظر اململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية  اشدمهت يت" ال20/20"معاهدة الرباءات  اشرتاحاتوشد ُأدرج يف  .64
وكذكل يف  (PCT/WG/6/16، والوثيقة PCT/WG/7/20، وPCT/WG/6/15و ،PCT/WG/5/18ئق الواث
قدمة من املكتب الأورويب للرباءات )الوثيقة امل ا"واصةل حتسني خدمات معاهدة الرباءات ومنتجاهتاشرتاحات مل"

PCT/WG/5/20)   لزام م   اشرتاح شارة سلبية معلقة يف التقرير المتهيدي ادلويل ودع ابإ الأهلية  معنالطلب ابلرد عىل أأي اإ

http://www.wipo.int/patentscope/en/
http://www.wipo.int/patentscope/en/
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جانب عدد من ادلو  ش وبل ابلقلق من ولكنه  ،معند درخو  املرحةل الوطنية الكصل الأو  أأو الكصل الثاينبناء عىل  للرباءة
 ،من جانب واحد يف شوانيهنا الوطنية الساريةرشط هذا ال ق طبيشام عدد من ادلو  املتعاشدة الآن بت مع ذكل، املتعاشدة. و 

جيايب وجود وأأبلغت معن  جراءاهتهل عىل أأثر اإ نح الرباءات )انظر عىل سبيل املثا  تقرير املكتب الأورويب ا الوطنية مل اإ
 (.PCT/WG/8/24للرباءات الوارد يف الوثيقة 

اململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية )انظر ا يت شدمهت" ال20/20معاهدة الرباءات "اشرتاحات ُأدرج يف و  .65
ىل السلاح اشرتاح ( PCT/WG/7/20و ،PCT/WG/6/15و، PCT/WG/5/18 قئالواث تعديالت دخا  ابإ يدمعو اإ

عدد من ادلو  املتعاشدة. جانب خاوف من ل ويق هذا الاشرتاح مبولكن  ،لكصل الأو ه طبقا لصحفب خال  للطعىل احمدودة 
ر  يف الكريق العامل مناششات بشأأن اشرتاحات و يف  ابلإحاةل "حصيحة"وأأجزاء ذات صةل للسلاح بتضمني معنارص ل تزا  جت 

يداعحاةل   .رخطأأ  معنارص وأأجزاء من الطلب  اإ

" حيث يعمل املكتب PCT Direct، أأطلق املكتب الأورويب للرباءات خدمة جديدة تسمى "2014نومفرب  1 يفو .66
دارة  ات بوصكهالأورويب للرباء ا يطالب طلبا دوليودع اذلي ي  ودع لملميكن  ،PCT Direct خدمةقتىض مب و البحث ادلويل. اإ

يداع م، يف وشت قد   املكتب الأورويب للرباءات أأن ي  رخضع للبحث يف طلب سابق من ولوية لأ فيه اب الطلب ادلويل، تعليقات اإ
ىل  ط ، طلب الأولويةمن أأجل البحث اذلي ُأعد  أأير يف  اعرتاضاتما ُأثري من تدارك غري رمسية هتدف اإ تقيمي مما ي بس  

مكتب الرباءات الإرسائييل وتوجد خدمة مشاهبة يقدهما شمية تقرير البحث ادلويل والرأأي املكتوب. يزيد ب ادلويل و لالط
دارة اذلي يعمل بصكته  يقدهما أأن املتوىخ من و  ،(PCT/WG/9/21و PCT/WG/8/17حبث دويل )انظر الوثيقتني اإ

ىل  77)انظر الكقرات من رباءات لمعهد بدلان أأورواب الشلالية لاملس تقبل  يف  (.PCT/WG/9/27من الوثيقة  81اإ

يداعالطلب يمتثل أأحد احلوافر الأرخر  لتشجيع مودع و  .67  أأوجه القصور طلبات ذات جودة أأعىل وتصحيح عىل اإ
ذا لتقدمي معاجلة رسيعة للطيف املرحةل ادلولية  خال  أأملةل هذه املعاجلة ومن معايري معينة.  ا س ت وفيتب يف املرحةل الوطنية اإ

 يف املرحةل الوطنية بناء  عىلاذلي ميكن فيه أأن يطلب املودع معاجلة رسيعة  (PPHالرباءات )عاجلة الرسيع ملسار امل الرسيعة 
دارة البحثالصادر معن ماكتب أأرخر ، مبا يف ذكل الرأأي املكتوب نواجت عل  دارة الكحص المتهيدي ادلويلادلويل و  اإ ، اإ

املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات بناء عىل معاهدة "الأهلية للرباءة مبوجب الكصلني الأو  والثاين ) معنوالتقرير المتهيدي ادلويل 
نشاء ما ي  و (. (PCT-PPH" )الرباءات اليت تضم ، 2014عام  يف العاملية ملسار معاجلة الرباءات الرسيع ش بكةل سمى ابمنذ اإ
دارة  14ادلويل من عمل النواجت  ت قبَلا، مكتب 25حاليا  معاجلة كأساس لطلب  معضاء يف هذه الش بكةمن الإدارات ادلولية الأ اإ

املسار الرسيع ملعاجلة وي عد أأيضا املاكتب املشاركة الأرخر . مكتب من أأي من  يفرسيعة للطلب بناء عىل معاهدة الرباءات 
 ماكتب امللكية الككرية امخلسة الكرب املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات يف  من ش بكة اجزء معاهدة الرباءات الرباءات بناء عىل

(IP5 PPH)ومكتب الياابن  ،املكتب الأورويب للرباءاتأأل ويه ) ماكتب امللكية الككرية امخلسةيع مجل مبوجبه  نميكي ، اذل
ومكتب الولايت  ،كتب امللكية الككرية احلكويم مجلهورية الصني الشعبيةم و  ،واملكتب الكوري للملكية الككرية ،للرباءات

ىل نواجت  (املتحدة للرباءات والعالمات التجارية عل أأن تقبل طلبات املعاجلة الرسيعة بناء عىل معاهدة الرباءات استنادا اإ
املعاجلة عدد طلبات  تقريبا تضامعف، 2011منذ عام و الأرخر .  امللكية الككرية امخلسةماكتب مكتب من  أأيأأعدها دويل 

يف عام طلبات  5 808اإىل وصل  2011ا يف عام طلب 2 954العدد اكن فبعد أأن ، الرسيعة بناء عىل معاهدة الرباءات
201513. 

اململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية )انظر  ا شدمهتيت" ال20/20"معاهدة الرباءات اشرتاحات ُأدرج يف و  .68
ىل ادلمج الرمسي ل  اشرتاح (PCT/WG/7/20و، PCT/WG/6/15و ،PCT/WG/5/18ق ئالواث لمسار يدمعو اإ

، وورد مزيد من التكاصيل معن هذا الاشرتاح يف يف معاهدة الرباءات الرسيع ملعاجلة الرباءات بناء عىل معاهدة الرباءات

                                                
13
 .https://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htmانظر موشع البوابة الإلكرتونية اخلاصة ابملسار الرسيع ملعاجلة الرباءات يف العنوان التايل:  
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ىل الكريق العامل يف عام الك البدلين املقدمتني من الوثيقتني   2014( ويف عام PCT/WG/6/17)انظر الوثيقة  2013اإ
ىل ، فمل أأمعربت بعض ادلو  املتعاشدة معن شلقهالكن (. و PCT/WG/7/21)انظر الوثيقة  يمتكن الكريق العامل من التوصل اإ

ىل  196 من توافق يف الآراء بشأأن الاشرتاح )انظر الكقرات  (.PCT/WG/7/30من الوثيقة  230اإ

 أأمعلا  أأرخر 

ب بعد أأن يقوم لأأوجه شصور يف الطيف حاةل وجود يا اثن مكتواب  رأأاي ةروتينيصورة ولية اليت ل تصدر بالإدارات ادل اإن .69
هذه الإدارات لعلها تود أأن تنظر يف  – الأو  كتوبامل رأأي اليف ُأثريت أأي اعرتاضات تدارك الطلب مبحاوةل صادشة ل ودع م  

رسا  التقارير المتهيدية ادلولية التحسن يف بعد أأن لحظت  ا الأسلوباتباع هذ  مبوجب الأهلية للرباءة معنالالزتام مبوامعيد اإ
رسا  التقارير المتهيدية ادلولية اس تغرشه اذلي الوشتالكصل الثاين )متوسط  ىل املكتب  الثاينمبوجب الكصل  اإ ادلويل يف عام اإ

، أأما الأولويةاترخي من  شهرا 28يف غضون  وليةمن التقارير المتهيدية ادل %68.8ومل ي رسل سو  ، شهر 31.6اكن  2011
رسا  التقارير المتهيدية ادلولية  س تغرشها اذلي الوشتبلغ متوسط فقد  2017يف عام  ىل املكتب  الثاينمبوجب الكصل اإ اإ
الطلب ودع هذا من شأأنه أأن يتيح ملو . من اترخي الأولوية( شهرا 28يف غضون  %89.3رسا  ، مع اإ شهر 27.1ادلويل 

ىل  ،بلفرصة أأرخر  لتعديل الط بتقرير متهيدي دويل بات اليت تدخل املرحةل الوطنية ل الط زايدة عدد وميكن أأن يؤدي اإ
 .الأهلية للرباءة معن جيايباإ 

دار فاإن وعالوة عىل ذكل،  .70 اليت  PCT Directخلدمة شاهبة البحث ادلويل اليت ل تقدم حىت الآن خدمة م  اتاإ
اتحة  النظر يف تقدمي هذه اخلدمة، أأيْ شد ترغب يف ءات وغريه يقدهما املكتب الأورويب للربا يسمح الطلبات ودمعي رخيار ملاإ

بعد ذكل وضع تكل طلب وطين سابق، وميكن خبصوص املكتب  أأجراهحبث بشأأن أأي بتقدمي تعليقات غري رمسية هلم 
ضافة اإىل ذكل، شد ترغب املاكتب يف النظر يف و أأثناء البحث ادلويل. يف يف الامعتبار التعليقات  هذه اخلدمة توس يع نطاق اإ

دارة البحث ادلويل، ل س امي معندما يكون توىل حبهثا بات سابقة ل بتقدمي تعليقات غري رمسية بشأأن ط تسمح ل  آرخر غري اإ مكتب أ
من اتمة ، وبذكل تس تكيد اس تكادة نكسهاللغة اب شد ُأع دَّ  طلب الأولوية وتقرير البحث الوطين وأأي رأأي بشأأن الأهلية للرباءة

23القاعدة 
)اثنيا(
، 2017يوليو  1منذ اليت دخلت حي النكاذ عاهدة التعاون بشأأن الرباءات، يف الالحئة التنكيذية مل اجلديدة 

رسا  مكتب تسمل الطلبات ل تنص عىل اليت و  دارة البحث ادلوعليات نتاجئ اإ ىل اإ  يل.البحث السابقة ومعلومات التصنيف اإ

عادة النظر يف الرباءاتعاجلة الرسيع ملسار مل فامي يتعلق ابو  .71 ىل شرتاح الا، شد ترغب ادلو  الأمعضاء يف اإ اذلي يدمعو اإ
أأعاله(.  68يف معاهدة الرباءات )انظر الكقرة لمسار الرسيع توفري معاجلة رسيعة يف املرحةل الوطنية من خال  ادلمج الرمسي ل 

ماكنيةه من شأأنفذكل  دارة نتخب عني  أأو م  لطلبات يف أأي مكتب م  املعاجلة الرسيعة ل  أأن يتيح اإ ذا اكنت اإ البحث ادلويل أأو اإ
دارة الكحص المتهيدي ادلويل  جيابيا مبوجب املادة شد أأصدرت اإ ىل )2)33رأأاي اإ ص فامي خيمن معاهدة الرباءات ( 4( اإ

ماكانت ومع ازدايد  ري معاجلهتا يف املرحةل الوطنية.جتاملطالبات اليت  يزيد ذكل من تشجيع ، ميكن أأن الرسيعةملعاجلة ااإ
جيايبغية ب خال  املرحةل ادلولية ب لالطاملودعني عىل تعديل  قلل تاكليف املعاجلة يف املرحةل مما ي، احلصو  عىل تقرير اإ

 الوطنية.

 معاجلة النقص يف املهارات والقوة العامةل

ريب املوظكني عىل البحث والكحص يف املاكتب الوطنية ببعض الصعوابت يف تد PCT/WG/3/2أأشرت الوثيقة  .72
شلميية. عىل سبيل املثا ،  ىل املاكتب الصغرية غالبا ما تكتقر والإ ادلاخيل  متدريهب املهارات املناس بة لإجراءدلهيم  نيفاحصاإ

ىل اإ اخلاص هبم.  احة لتقدمي املساعدة يف هذا تدريب ملاكتب أأرخر  دلهيا موارد حمدودة مت ن املاكتب اليت ميكهنا تقدميأأ ضافة اإ
ن اكن املكتب ادلويل فاإن اجملا . وعالوة عىل ذكل،  نه واإ دليه بعض املوظكني من ذوي اخلربة يف أأمعلا  البحث والكحص، فاإ

خارطة طريق معاهدة الرباءات أأيضا أأشارت و تدريب مباش ملاكتب أأرخر . قدمي الالزمة لت اخلربة احملافظة عىلغري شادر عىل 
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ىل أأن  ىل التداخل والازدواجية )انظر الكقرات تكاوض بشأأنه عىل املس تو  الثنايئ التدريب امل  اإ بني املاكتب ميكن أأن يؤدي اإ
ىل  178من   (.PCT/WG/3/2من الوثيقة  180اإ

( فامي PCT/WG/3/2من الوثيقة  181التوصية التالية )انظر الكقرة  أأيدت ادلو  الأمعضاءوعىل هذا الأساس،  .73
 البحث والكحص: عىلتنس يق التدريب يتعلق بتحسني 

البحث والكحص املوضومعي  عىلوىص بأأن تنظر املاكتب الوطنية القادرة عىل تقدمي تدريب وبناء عىل ذكل، ي   .181"
كرب عدد ممكن يعود ابلنكع عىل ميكن أأن  تدريب تمكييلقدمي يف تنس يق أأنشطهتا من أأجل ت شد و من املاكتب املتلقية. أأ

ىل مقدار ونوع التدريب اذلي  السلاح مبطابقة طلبات التدريب ابدلورات و  ،تقدميهتس تطيع يشمل ذكل الإشارة اإ
ينبغي و . اثةلاحتياجات لغوية وموضومعية مم توجد ماكتب عديدة دلهيا حيامث اوطنيوليس واإدارة تدريب اإشلميي  ،املتاحة

يتعلق ابلتدريب عىل العمليات الإجرائية ملعاهدة الرباءات ملل عل أأن ينظر املكتب ادلويل يف اتباع هنج مماثل فامي 
 ".مكتب تسمل الطلبات

 التقدم

أأعاله، أأعد  73الكقرة  يفوارد نصها ، الPCT/WG/3/2من الوثيقة  181يف الكقرة ذكورة فامي يتعلق ابلتوصية امل .74
معاهدة الرباءات يف عام العامةل يف ظل  احلادية والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية ورةدلمن أأجل ااملكتب ادلويل وثيقة 

" كيكية حتسني أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة 1"لبدء حوار مع الإدارات ادلولية ومجيع ادلو  الأمعضاء بشأأن  2014
" وادلور اذلي ميكن أأن 3التقنية املذكورة، "" ومد  متكن ادلو  الأمعضاء من دمع أأنشطة املساعدة 2بتدريب الكاحصني، "

)انظر الوثيقة  يؤديه املكتب ادلويل لتيسري التعاون ادلويل يف جما  تدريب الكاحصني وتقامس الأدوات ومواد التدريب
PCT/MIA/21/4.) 

حقيق تنس يق لت اشرتاحات اجامتع الإدارات ادلولية يف دورته احلادية والعرشين، أأعد املكتب ادلويل ال بتوصية عو  .75
باد  ، وت البعيددريب الكاحصني بني املاكتب الوطنية، مع مراعاة مسائل التخطيط الكعا  عىل املد  أأفضل يف علية ت

الاحتياجات  تلبيةاملاكتب القادرة عىل و تدريب الكاحصني التوفيق بني احتياجات و  ،تقدمي التدريب الكعا اخلاصة ب اخلربات 
)انظر  2015يف عام  من دوراتاجامتع الإدارات ادلولية والكريق العامل معقده  فامي شرتاحاتالاذات الصةل. ونوششت هذه 

كتب ادلويل تعزيز دور امل ل تأأييده الشديد أأمعرب الكريق العامل معن و (. PCT/WG/8/7و PCT/MIA/22/5الوثيقتني 
فيه من طلب ي، كخطوة أأوىل، تعمامي يصدراملكتب ادلويل أأن المتس من يف تنس يق تدريب فاحيص الرباءات بني املاكتب، و 

البدلان وخاصة ماكتب ماكتب أأرخر ،  لصاحلأأنشطة تدريب الكاحصني اليت تقوم هبا املاكتب  معنمعلومات املاكتب تقدمي 
ر  بشأأن املرحةل التالية من املناششات يف وجه أأفضل  عىلي سرتشد هبذه املعلومات  ليكالنامية،  ن الطريقة اليت ميكاليت جت 

 (.PCT/WG/8/25من الوثيقة  46)انظر الكقرة  للمكتب ادلويل أأن يعمل هبا كهيئة منسقة عىل أأجنع وجه

معن الأنواع اخملتلكة لأنشطة التدريب  ، شدم املكتب ادلويل تقريرا2016تاسعة للكريق العامل يف عام يف ادلورة ال و .76
)انظر الوثيقة  هذه التوصيات كريق العاملالوأأيد  ،اليت تقدهما املاكتب، واشرتح بعض توصيات املتابعة

PCT/WG/18/09.) 

حد  التوصيات من املكتب ادلويل و  .77 ىل الإبالغ معن  دراسات اس تقصائيةري أأن جي  تتطلب اإ س نوية دلمعوة املاكتب اإ
 45الكقرة )انظر الإلكرتوين  هذه الأنشطة عىل موشع الويبوخالصة وافية ل ، وأأن ينرش أأي أأنشطة تدريبية تنكذها أأو تتلقاها

ىل الإبالغ يدمعوها اإىل املاكتب ل دراسة اس تقصائية (. وبناء عىل ذكل، أأرسل املكتب ادلويل PCT/WG/9/18 من الوثيقة اإ
أأيضا بعض التوصيات الأرخر ، مبا يف ذكل جتميع املكتب  ت ادلراسة الاس تقصائيةاتبع. و 2016عام يف معن أأنشطة التدريب 
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ادلورة  عىللدلراسة الاس تقصائية  املكتب ادلويل تقيامي ومعرضاليت تقدهما املاكتب. يت ملواد ودورات التدريب اذلاادلويل 
عىل ونرشها صادر التعمل الإلكرتوين أأعدَّ شامئة مب( و PCT/WG/10/7)انظر الوثيقة  2017العاشة للكريق العامل يف مايو 

 .http://www.wipo.int/meetings/en/wg10/e-learning resourcesالإلكرتوين يف العنوان التايل: املوشع 

ىل و  .78 عداد دعا أأيضا الكريق العامل، يف دورته التاسعة، املكتب ادلويل اإ معن تعزيز التنس يق يف تدريب  مذكرة مكاهمييةاإ
الكاحصني عىل الكحص املوضومعي للرباءات، ل س امي معن طريق التعاون مع املاكتب املاحنة، يك يناششها الكريق العامل يف 

ضافة PCT/WG/9/18من الوثيقة  50)انظر الكقرة  دورته املقبةل معي اإىل ذكل، (. واإ ىل أأن يبحث املكتب ادلويل د  اإ
، وأأن يعد مذكرة مكاهميية لإ نظام مسأأةل وضع وتس يري  من  65)انظر الكقرة الكريق العامل يف دورته املقبةل  ليناششهادارة التعمل 

طار ككاءمقرتحات يف هذه اجملالت، مبا يف ذكل  مع رضت(. و PCT/WG/9/18الوثيقة  للقامئني عىل الكحص  اتوضع اإ
هذا درج ي  (. وس  PCT/WG/10/9)انظر الوثيقة  2017 مايو ادلورة العاشة للكريق العامل يف عىل، املوضومعي للرباءات

 مرة أأرخر  يف جدو  أأمعلا  الكريق العامل يف دورته احلالية.الأمر 

 أأمعلا  أأرخر 

ادلورة  اإىل، وس يقدم بني املاكتبنك ذ فامي س يواصل املكتب ادلويل تقدمي تقرير س نوي معن أأنشطة التدريب اليت ت   .79
طار ككاءيف وضع احملرز معن التقدم الإضايف  تقريرا احلالية )احلادية معرشة( للكريق العامل للقامئني عىل الكحص املوضومعي  اتاإ

 دارة التعمل.لإ ونظام  للرباءات

تطوير أأدوات تكنولوجيا املعلومات مراعاة لتدريب، مع ل  هاملكتب ادلويل السعي اإىل حتسني تقدميأأيضا س يواصل و  .80
وما حلقات دراس ية ش بكية معن طريق بعد  من، سواء يف املوشع أأو التدريب مباشة  قدمي ملتاحة، من خال  مراجعة واثئقه وتا

 شابه ذكل.

 معاجلة النكاذ اإىل أأنظمة حبث فعاةل

ماكنية  PCT/WG/3/2انششت الوثيقة  .81 . عاةلف اإىل أأنظمة حبث اكتب الوطنيةنكاذ املاملبادرات الرامية اإىل حتسني اإ
مت،  ىل البحوث من أأجل التمنية والابتاكر وش د   يف  ُأطلقاذلي ( ARDI)عىل وجه اخلصوص، معلومات معن برانمج النكاذ اإ

سمح ملاكتب امللكية وي كبار موردي املعلومات املتعلقة ابلرباءات شاكة بني القطاعني العام واخلاص مع  ووه – 2009يوليو 
ىل أأدوات وخدمات متطورة لسرتجاع بياانت  ة ابحلصو  عىلالككرية املؤهةل يف البدلان النامي نكاذ جماين أأو منخكض التلككة اإ

 (.PCT/WG/3/2من الوثيقة  184و 183تطوير شاعدة بياانت ركن الرباءات )انظر الكقرتني  معنو  – الرباءات وحتليلها

ىل نكاذ ال معاجلة فامي يتعلق بتحسني ، التوصية التالية أأيدت ادلو  الأمعضاءوذلكل،  .82 حبث فعاةل )انظر الكقرة  ةنظمأأ اإ
 (:PCT/WG/3/2من الوثيقة  185

ملاكتب معقوةل التلككة تمني هبا اعلية و س بل وىص بأأن يواصل املكتب ادلويل وادلو  املتعاشدة البحث معن ي   .185"
 "الوطنية شدرات البحث عىل الإنرتنت.

 التقدم

ىل البحوث من أأجل الت ل يزا   .83 ماكنية النكاذ منية والابتاكربرانمج النكاذ اإ ىل معلومات علمية وتقنية يف بدلان  يتيح اإ اإ
وفر أأكرث من يربانمج، هذا المن خال  و اكتب امللكية الككرية الوطنية. ملانمية للمؤسسات الأاكدميية والبحثية غري الرحبية و 

ماكنية ال  100 ىل نكاذ انش اإ شلامي 121لصاحل جمةل متخصصة وكتاب ومصنف مرجعي  30 000حنو اإ تعمتد و . بدلا انميا واإ

ىلالأهلية لل  أأشل  حاةلوأأرشام مؤش التمنية البرشية، و ادلخل القويم الإجلايل، نصيب الكرد من املوارد املتاحة عىل  نكاذ اإ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372831
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حد  مجموعات . يف الأ  املتحدة وامنلبدلان ا ماكنية النكاذ اجملاين من خال  البدلان وتمتتع اإ ىل البحوث من  برانمج النكاذابإ اإ
ماكنية النكاذ، يف حني أأن مجموعة أأجل التمنية والابتاكر دولر أأمرييك للك مؤسسة يف الس نة  1500 مقابل أأرخر  تمتتع ابإ

 التقوميية.

ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات ) أأيضايسهم و  .84 شدرات البحث عىل الإنرتنت تمنية يف ( ASPIبرانمج النكاذ اإ
ربانمج، ميكن أأن تس تكيد هذا المن خال  و . أأشل البدلان منوامن البدلان النامية و بدلا ثالثني مؤسسة مسجةل يف لامثنني 

ىل منتجات البحث يف بياانت نكاذ ماكتب الرباءات املؤهةل وكذكل املؤسسات الأاكدميية والبحثية يف البدلان النامية من ال  اإ
مثانية من يف الوشت احلايل، يوجد، أأو بتلككة خمكضة. و  علومات املتعلقة ابلرباءات جمااناملوردو اليت يوفرها م هاوحتليل رباءات ال

دي شواعد البياانت التجارية  شاكء بوصكهم من خال  الربانمج يف الرباءات وحتليلها يقدمون أأنظمهتم اخلاصة ابلبحث مور 
ماكنية النكاذ حلساب واحد للك مسامهني.  ملاكتب الرباءات وكذكل  جماان اعد البياانتمن خدمات شو  خدمةوت منح اإ

ماكنية النكاذ مقابل  ،ة والبحثية يف أأشل البدلان منوالمؤسسات الأاكدمييل فرنك سويرسي للك حساب يف  1000وت منح اإ
ملاكتب الرباءات وكذكل الرباءات اعد بياانت و حبد أأشىص ثالثة حساابت للك خدمة من خدمات ش الس نة التقوميية

ماكنية النكاذ  ل،ادلخ متوسطةبدلان خمتارة يف  الأاكدميية والبحثية للمؤسسات ىل ثالثة حساابت كحد أأشىص للك وت منح اإ اإ
فرنك سويرسي للك حساب يف  3000اعد بياانت الرباءات ملاكتب الرباءات فقط بتلككة شدرها و خدمة من خدمات ش

 .لبدلان أأرخر  خمتارة الس نة التقوميية

ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات ومات معن برانمج مزيد من املعلويوجد  .85 ىل البحوث من و النكاذ اإ برانمج النكاذ اإ
 التمنية أأجندة تنكيذ معن العام املدير تقرير من 36، ويرد بيان ذكل يف الكقرة الإلكرتوينعىل موشع الويبو أأجل التمنية والابتاكر 

 .2018والعرشين للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الككرية يف مايو  ةحلادياورة ادل عرض عىل(، اذلي س ي  CDIP/21/2 الوثيقة)

 أأعاله. 61يف الكقرة  َّ وواصل املكتب ادلويل تطوير شاعدة بياانت ركن الرباءات، عىل النحو امل  و  .86

 أأمعلا  أأرخر 

قديم شواعد البياانت س يواصل املكتب ادلويل العمل مع  .87 ىل تب امللكية الككرية ماكنكاذ اكتب من أأجل حتسني املو م  اإ
 س بل أأن تس تكشفملاكتب امللكية الككرية يف البدلان املتقدمة أأيضا ميكن و املعلومات التقنية، ل س امي يف البدلان النامية. 

اتحة   .أأسعار اشرتاك خمكضةب بدلان النامية وأأشل البدلان منواشواعد بياانت البحث الإلكرتوين ملاكتب امللكية الككرية يف ال اإ

 لتساق وتوافر الضلاانتابالتوصيات املتعلقة ابلتلككة وسارر شضااي النكاذ، و

اتحة ختكيضات الرسوم  اإ

، يف نظام معاهدة الرباءاتاملودعني درخو  بعض حيو  دون عائقا كبريا ل تزا  أأن رسوم معاهدة الرباءات بعد الإشرار ب .88
ىل  187من ، يف الكقرات PCT/WG/3/2الوثيقة أأسهبت  تقدمي مزيد من املساعدة لبعض رضورة توضيح يف ، 190اإ
مهنا ، سائلمجموعة متنوعة من امل مراعاة املتوسطة احلجم واملؤسسات الأاكدميية، مع و الصغرية ، مبا يف ذكل املؤسسات املودعني

ىل احلصو  عىل حلاية تلككة  اإجلايل من الرباءات ليست سو  جزء صغري جداأأن رسوم معاهدة  مبوجب دولية السعي اإ
ىل نظام الرباءات بنكاذ الرسوم وحده لن حيل مشلكة ال تكل فاإن مس تو  من ثَّ ، و ةبراء  ، والأثر احملمتل عىلوجه أأمعاإ

يرادات  .املوارد املالية للمنظمةومن ثَّ تأأثريات ذكل عىل رسوم معاهدة الرباءات،  اإ

من الوثيقة  191ية )الواردة يف الكقرة التوصية التال  2010يف عام  أأيدت ادلو  الأمعضاء، عىل هذا الأساسو  .89
PCT/WG/3/2:) 
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اليت يدفعها املودمعون عىل  رسومالس تو  مل راجعة زيد من املوىص بأأن يقوم املكتب ادلويل وادلو  املتعاشدة مب. ي  191"
بسبب ارتكاع اس تخدام النظام معزوف املودعني معن والبحث معن حلو  مبتكرة ملشلكة ضلان عدم ، ارختالف أأنوامعهم
 "مس تو  الرسوم.

 التقدم

 عاموجه مس تو  رسوم معاهدة الرباءات ب -

مجليع أأنواع اخنكاضا كبريا ، عىل مر الس نني، رمس الإيداع ادلويل المنوذيج شد اخنكضيف البداية، التذكري بأأن ينبغي،  .90
دخا  رسوم العددشبل و هيلك رسوم الإيداع ادلويل عىل مر الس نني. اليت شهدها ، مع مراعاة التغيريات املودعني شىص الأ  اإ

عدد املطرد لرتكاع الااض فرت ابو. 1984 عام يف 10 اإىل 1978 عام يف 5 من التعيينات عدد، ارتكع متوسط اتتعيينل ل 
رمس التايل كيف تطورت يو  ال صكحة، 30هو  ادلويل بللطا طو متوسط ابفرتاض أأن و نيالتارخيين التعيينات بني هذ

لكرتوين، شلك يفيداع الإ  حاةل ويفوريق ال يداعالإ  حاةل يفرسوم الطلب ادلويل المنوذيج   تخكيضاتال شهر أأ مراعاة  مع اإ
وميكن مالحظة أأن رمس الإيداع ادلويل المنوذيج مل يبلغ الآن سو  فرنك سويرسي(.  200الإلكرتوين ) لإيداعا لرسوم

 .1992عام نصف ما اكن عليه يف 

ىل الوشت احلارض 1978تطور رسوم الإيداع المنوذجية من عام  :19الشلك   اإ

 

فرنك  200ختكيض الرسوم مبا ل يقل معن  الطلبات يس تكيدون منودمعي أأن معظم م  ا وضعنا يف الامعتبار أأيضا ذاإ و  .91
يداع الإلكرتوين، وأأن   فرنك 3 100حنو التضخم  بساوي اليوم بسبي  1992يف عام  فرناك سويرساي 2 612سويرسي لالإ

ىل شد الرمس الكعيل  فس نجد أأن، سويرسي متكُّن املكتب ادلويل من و . التسعينياتثلث مس تواه يف أأوائل حنو اخنكض اإ
يرادات الرسوم الكعلية للك طلب اإىل حنو ثلث مس توايهتا يف أأوائل التسعينيات خلري  دارة النظام رمغ اخنكاض اإ مواصةل اإ

دخا  أأنظمة املعاجلة دليل عىل وفورات  الكعالية اليت حتققت يف املكتب ادلويل من خال  حتسني امللارسات الإدارية واإ
 الإلكرتونية عىل مر الس نني.

 الرسوم اتتخكيضمتتع مودعني من بدلان معينة ب معايري أأهلية  -

قدت توصيات الكريق العامل املتكق علهيا يف دورته بناء عىل  .92 امعمتدت مجعية معاهدة ، 2014يف يونيو اليت مع 
قدت الرباءات، يف دورهتا السادسة والأربعني دخالها ، التعديالت املقرتح 2014 يف سبمترب اليت مع  عىل جدو  رسوم معاهدة اإ
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دخا  معايري جديدة لتحديد ادلو  اليت حيق ملواطنهيا و الرباءات ىل اإ لمقميني فهيا احلصو  عىل ختكيض بنس بة ل ، مما أأد  اإ

ىل لإيداع ادلويل وبعض الرسوم الأرخر يف رسوم ا 90% لتغيري ملكتب ادلويل. واكن الأثر العميل لهذا اا اليت جيب دفعها اإ
ضافية  10، أأصبحت الطلبات املقدمة من أأشخاص طبيعيني من مواطين 2015يوليو  1هو أأنه امعتبارا من  أأو من دو  اإ

لهذا  مؤهةل هيلاقميني فاملقدمة من مودعني من مواطين دولتني أأو من امل بات ل ط ، ومل تعد ال مؤهةل لتخكيض الرسوم اقميني فهيامل 
 .التخكيض

تقرير مرحيل  2017الكريق العامل يف مايو  عىلمع رض يف دورته السابعة، اتكق عليه شد الكريق العامل  اكن ووفقا ملا .93
نكيذ التعديالت )انظر الوثيقة عىل جدو  رسوم معاهدة الرباءات، بعد عامني من ت امل دخةل معن تنكيذ التعديالت 
PCT/WG/10/20 ىل أأنه  ذكل(. ويف آاثر أأن يس تخلص أأي نتيجة ل ميكنه التقرير املرحيل، خلص املكتب ادلويل اإ بشأأن أ

 :سو  مالحظة ما ييل التغيريات يف معايري الأهلية

اتحة ختكيضات الرسوم تيبدو أأن  )أأ( يداع الطلبات ادلولية ابمس خشص طبيعي حيامث أأمكن اإ يل امل  يفؤثر اإ ىل اإ
 ؛ذكل

يداعات  الإجلايلأأي تغيري يف العدد  لكنو  )ب( شل يبدو يف كثري من الأحيان أأ نتيجة  لتخكيض الرسوم اكن لالإ
 حلي الاشتصادي والس يا  للبدلان املعنية.شهدها االعوامل الأرخر  اليت  تأأثريات بكلري من

من  5وينص البند . هبا الكريق العامل ملعاهدة الرباءات يف ادلورة احلالية للعمل عىلمن املعلومات مزيد وسوف ي عرض  .94
حة لتخكيض الرسوم املنصوص علهيا يف البندين نقَّ املعايري امل  عىل أأن امجلعية جيب أأن تراجع جدو  الرسوم بصيغته املعدةل 

ن امل من ثَّ )أأ( و)ب( من جدو  الرسوم لك مخس س نوات. و 5الكرمعيني  بل امجلعية من ش  راجعة الأوىل للمعايري امل نقَّحة فاإ
 .2015يوليو  1يف  نقَّحةوات من بدء نكاذ املعايري امل  ، بعد مخس س ن2020يف عام تكون سوف 

 ختكيضات الرسوم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة واجلامعات واملعاهد البحثية العامة -

قدات عاهدة الرباءات يف دورتيه السادسة والسابعة ال املعين مبانشش الكريق العامل  .95 ، 2014و 2013يف عايم لتني مع 
دخا  ختكيضات  ماكنية اإ  يةث ح عاهد الب املرسوم معاهدة الرباءات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة واجلامعات و يف عىل التوايل، اإ

للمؤسسات الصغرية ممية رسوم  لوضعطقي الأساس املن "1": غري الهادفة للرحب، وانشش من مضن ما انشش مسائل ملل
التأأثري احملمتل ملثل هذه التخكيضات يف و  "2"؛ الهادفة للرحب ومد  فعالية ذكلواملتوسطة واجلامعات واملعاهد البحثية غري 

يرادات نظام مالرسوم عىل  ول  يايف الرسوم بطريقة مس تدامة مال  تخكيضاتهذه ال املمكنة لإدخا  س بل عاهدة الرباءات وال اإ
 لتنكيذ اليتواملسائل املتعلقة اب "4"معايري الأهلية املمكنة ملثل هذه التخكيضات يف الرسوم؛ و  "3"؛ يراداتتؤثر عىل الإ 

دخا  سوف يلزم تناولها الواردة يف الاشرتاحات الصغرية واملتوسطة أأحد مؤسسات للالرسوم يف تخكيضات هذه ال . واكن اإ
اململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية )انظر الواثئق " اليت شدمهتا 20/20اشرتاحات "معاهدة الرباءات 

PCT/WG/5/18 ،وPCT/WG/6/15 وPCT/WG/7/20.) 

دخا  ختكيضات ماكنية وفامي يتعلق ابإ  .96 الصغرية واملتوسطة، أأشر الكريق العامل  للمؤسساترسوم معاهدة الرباءات يف اإ
دخا  ختكيضات جديدة يف الرسوم ل وحلها شبل بعناية النظر فهيا  يلزماليت سائل ثري من امل ك وجود ب ذه اجملموعات من هاإ

توسطة لأغراض ختكيض رسوم امل صغرية و المؤسسة للوحد تعريف مرضورة وضع سائل ومن أأبرز هذه امل ، مودمعي الطلبات
ىل، والتكاق عىل هذه التعريفمعاهدة الرباءات  جياد س بل ممكنة لإدخا  رضورة  ابلإضافة اإ يف الرسوم  تخكيضاتهذه ال اإ

يرادات او بطريقة مس تدامة ماليا يف ادلورة السابعة للكريق العامل ا الأمر هذ بشأأنمتت املناششات ملنظمة. وارخت  ل تؤثر يف اإ
ضايف بشأأن هذه املسأأةل حىت عىل عدم القيام بشدما، و فيه وا  للم يض  سبيلابلتكاق عىل عدم وجود  تقدم ت أأي عل اإ
حد  ادلو  الأمعضاء   .عيلشرتاح اباإ
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م من قدَّ وهو اشرتاح م  أأل ، العملية شرتاحاتأأحد هذه الا 2016عة يف عام انشش الكريق العامل يف دورته التاسو .97
الاشرتاح  ويدمعو من القطاع العام. املموةل يةعاهد البحث املختكيضات يف رسوم معاهدة الرباءات للجامعات و دخا  لإ الربازيل 

دخا  ختكيضات الرسوم عىل مرحلتني، مع اشرتاح اإىل   يةث ح عاهد الب املرسوم يف املرحةل الأوىل للجامعات و الختكيضات منح اإ
ذه هتوس يع نطاق . ومن احملمتل بدلان النامية وأأشل البدلان منوابعض البدلان فقط، ل س امي ال القطاع العام يف املموةل من 

الأرخر ، ولكن بدلان مجيع ال القطاع العام يف املموةل من  يةعاهد البحث املجلامعات و لتشمل االتخكيضات، يف املرحةل الثانية، 
مل يف دورته اس مترت املناششات بشأأن الاشرتاح املقدم من الربازيل يف الكريق العاو تقيمي نتاجئ املرحةل الأوىل. ليس شبل 

صصة ختكيض الرسوم للجامعات فقط، وستس متر يف حلقة عل خممقصورة عىل احامتلية  تاكن ناإ ، و 2017العاشة يف عام 
 الكريق العامل نكسه.دورة ويف  ،خال  ادلورة احلالية للكريق العاملمن املقرر معقدها  لهذا الأمر

 أأمعلا  أأرخر 

دخا  ختكيضات اخلاص ابإ اشرتاح الربازيل  ةمناشش الكريق العامل ملعاهدة الرباءات يف ادلورة احلاليةس يواصل  .98 ماكنية اإ
كر يفكلا ، الرسوم للجامعاتيف   .أأعاله 97 الكقرة ذ 

نصف ما اكن عليه يف حنو الطلبات يف الوشت احلارض ودمعو ادلويل المنوذيج اذلي يدفعه م يداعلإ رمس اويبلغ  .99
كر أأعالهكلا ، التضخم(يف ضوء ، هات )أأو ثلثيمنتصف التسعين  يف املعاجلة وما حتقق يف املكتب ادلويل من أأوجه الككاءة . ذ 

ل أأنه يف الوشت احلارض.  معقول ل يزا الرمس عين أأن هذا ي  :سائليف عدد من امل نظر يلزم ال رمبا اإ

% من مودمعي الطلبات رسلا خمكضا )لأهنم يس تكيدون من ختكيضات الرسوم املتعلقة ابلإيداع 95حيامن يدفع  -
ن الرمس "العادي" ل يعد عاداي. وشد حتقق الهدف الأصيل املمتثل يف التشجيع عىل الإيداع الإلكرتوين(، ف اإ

ىل درجة أأنه ل ياكد يوجد  الإلكرتوين، كلا أأن الكوائد اليت تعود عىل املودعني من الإيداع الإلكرتوين وصلت اإ
ذا تساوت الرسوم يف احلالتني.  ىل الإيداع الوريق حىت اإ عادة تعديل مس توايت مودمعون س يعودون اإ ورمبا ي قرتح اإ

 .الرسوم يف الس نوات القادمة

ن أأكرب ختكيض من أأجل الإيداع الإلكرتوين ) - فرنك سويرسي يف حاةل الإيداع بنسق لغة الرتمي املوسعة  300اإ
(XML) ي منح لتحقيق هدف موجه حنو اخلدمات، أأل وهو القدرة عىل تقدمي النصوص الاكمةل ملتون الطلبات )

لكرتونيا 100شة بد قديم املعلومات املتعلقة ابلرباءات، وليس لأن الطلبات املودعة اإ % لصاحل املاكتب املعينة وم 
)برشط أأن تكون البياانت الببليوغرافية من الطلب بنسق  PDFأأررخص يف املعاجلة من الطلبات املودعة بنسق 

XML ويف حني أأن أأدوات الإيداع بنسق .)XML  ي تعزيز هذا املسار، تكرتض التوشعات جيري حتسيهنا وجير
 .XMLاملالية حدوث انتقا  تدرجيي حنو نسق 

رمغ أأن رمس الإيداع ادلويل "المنوذيج" أأشل بكلري من املس توايت اليت اكنت موجودة يف منتصف التسعينيات،  -
ىل أأر  بعة تعيينات. وميكن فاإن معد  السعر أأكرب مما اكن س ي دفع مقابل الرمس الأسا  )القدمي( ورسوم ما يصل اإ

أأن ي نظر اإىل ذكل عىل أأنه عامل ملبط صغري يعوق اس تخدام النظام حيامن تكون النية معقودة عىل درخو  املرحةل 
ودع الطلب متأأكدا من البدلان اليت س ت طلب امحلاية  ذا اكن م  ادلولية يف عدد شليل فقط من البدلان، ل س امي اإ

عداد ترجلات. و  ىل اإ ودع  لأيي س تحسن، من حيث املبدأأ، التأأكد من أأن النظام ذو شمية ونكع فهيا ول حيتاج اإ م 
يككر يف امحلاية ادلولية مبوجب براءة. ولكن نظرا لأن تاكليف املعاجلة تاكد الآن أأن تكون مس تقةل متاما معن عدد 

ة ميسورة معن التعيينات أأو حالت درخو  املرحةل الوطنية، مفن الصعب أأن نتصور كيف ميكن حتقيق ذكل بتلكك
 طريق رمس حتكيي معقو  عىل أأساس الاشتصار عىل عدد شليل من التعيينات.



PCT/WG/11/5 
Annex II 
25 
 

ن التلككة اليت يتكبدها املكتب ادلويل يف معاجلة طلبات دولية طويةل  .100 أأما فامي يتعلق بعنارص الرمس الأرخر ، فاإ
ل زايدة ضئيةل، لأنه ل تاكد توجد الآن نسخ ورشية ت طبع أأو ت رسل ابلربيد.  أأصبحت ل تزيد عىل تلككة الطلبات القصرية اإ

ولكن من املكيد وفقا للس ياسة العامة التشجيع عىل أأن يكون الإفصاح موجزا، يك ل تتوار  املعلومات املهمة يف مكية كبرية 
دخا  أأي اإصالحات جوهرية عىل هذا اجلزء من الرمس، رمغ أأنه ر  مبا من النصوص الأشل أأمهية. وذلكل من املس تحسن عدم اإ

 يوجد جما  لإجراء تعديالت عىل مد  تطبيق الرمس املس تحق معن لك صكحة عىل اس امترة معريضة معاهدة الرباءات.

القو  أأنه س يلزم رصد مس توايت الرسوم بعناية، وشد يكون من املناسب، أأو من الرضوري حقا، يف  وخالصة .101
دخا  تغيريات عىل الهيلك. ولكن نظرا حلساس ية أأي تغيري ولتجنب مجموعات متعددة من املكاوضات بشأأن شضااي  املس تقبل اإ

جراء تغيري هيلكي حىت تصبح ا ملراجعة رضورية، عىل سبيل املثا  لأن املس تو  املتوشع خمتلكة، ي قرتح تأأجيل أأي تككري يف اإ
ىل أأن المنوذج احلايل سوف يصبح غري مس تدام XMLلس تخدام رخيار الإيداع بنسق   .يشري اإ

 الإلكرتونيةوالإجراءات واخلدمات س امترات تبس يط الا

ىل  .102 جياد حلو   انجتالرباءات ات الالحئة التنكيذية ملعاهدة تعقيدشدرا كبريا من أأن رمغ الإشارة اإ تليب معن رضورة اإ
تبس يط الاس امترات عىل اس تحباب  PCT/WG/3/2الوثيقة  شددت احتياجات مجيع ادلو  املتعاشدة يف اجملالت اخملتلكة،

ن   مبادئ توجهيية بس يطة تقدمي والإجراءات حيامث أأمكن، و  شدر الحئة التنكيذية التعامل مع تكاصيل ال ودمعي الطلباتم   بجت 
رشادية و  اس تخدام تطوير الأنظمة الإلكرتونية ابس تخدام واهجاتكذكل  وينبغي ،الإماكن لهيا  يسهلتعلاميت اإ  و    ت  و الوصو  اإ
ىل شواعد ةطلوبالأمور امل دارية دون اللجوء اإ ل يف  الالحئة التنكيذية يف العمليات الإ  حالت اس تثنائية.اإ

 195و 194و 193لتوصيات التالية )الواردة يف الكقرات ا 2010ادلو  الأمعضاء يف عام يدت ، أأ عىل هذا الأساسو  .103
 (:PCT/WG/3/2من الوثيقة 

ىل أأي  ادلو  املتعاشدةتلكت ي وىص بأأن . 193" عىل تبس يط الإجراءات أأنه ميكن هبا تر  س بل انتباه املكتب ادلويل اإ
ىل تغيري القوانني الوطنية.مودمعي الطلبات   دون احلاجة اإ

ث أأول بأأو  الرباءات لضلان بناء عىل معاهدة  اتالطلبودمعي املكتب ادلويل دليل م  يراجع وىص بأأن ي   .194" دَّ نه حي  أأ
 م معلومات مكيدة وسهةل الكهم.قد   وي  

عداد املكتب ادلويل واملاكتب اليت تعمل عىل ي وىص . 195" لكرتونية ملأأنظمة اإ يالء ابحلرص عىل  تعاهدة الرباءااإ اإ
نظمة رات س امتمعند حتديث الام خاص، اهامت وما يرتبط هبا  الاس تخدام اللغة وواهجاتتكون أأن ب، الإلكرتونيةوالأ
رشادية من  ىل الالحئة التنكيذية يف لغين مودع الطلب معن ات  تعلاميت اإ  معظم احلالت."رجوع اإ

 التقدم

وأأشسام  مةنظالأ ووظائف س امترات الافراد  التوصيات املذكورة أأعاله، أأشرت ادلو  الأمعضاء بأأن حتسني تأأييد معند  .104
ودمعي الطلبات دليل  ىل ، ا طويل الأجليكون مرشوعمن شأأنه أأن م  يف املوظكني العدد املتاح من حمدودية وأأشارت اإ

حتتاج ست نكَّذ حيامن تغيريات ال وذلكل فاإن  ،تنكيذ هذه التوصياتأأمعباء معظم  يحمل عىل عاتقهي س  ملكتب ادلويل اذلا
لهيا"( اإىل ادلليل)"ودمعي الطلبات بناء عىل معاهدة الرباءات ودليل م   ةنظمووظائف الأ س امترات الا لأس باب  الانتباه اإ

 .(PCT/WG/3/2من الوثيقة  196عىل املد  القصري )انظر الكقرة تطبيق التغيريات عىل لك يشء من  أأرخر ، بدل

أأنه لضلان  ادلليلتب ادلويل املك راجع ، PCT/WG/3/2من الوثيقة  194 عال ابلتوصية الواردة يف الكقرة رمقو  .105
ث  حدَّ ث كتب ادلويل. قدر ما يس تطيع امل بم  دَّ دة معن فراد  حدَّ )اليت حتتوي عىل معلومات م   ادلليلمرفقات  ابس متراروحت 
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كلا ، لمواد احملدثةالأس بومعي لنرش ال مع ، التحديثات املكتب ادلويل أأن يتسمليف أأشرب وشت ممكن بعد  (داراتالإ املاكتب و 
كر يف عام   .PCT/WG/4/3من الوثيقة  86يف الكقرة  2011ذ 

تكاصيل لك مكتب من ماكتب اخلاصة بش ىت ، فامي يتعلق ابلبياانت ادلليلهذا الس ياق، مالحظة أأن  يفومن املهم،  .106
دارات يف نظام امللكية الككرية  ل اكمال يكون ميكن أأن معاهدة الرباءات، ل بصكهتا ماكتب واإ املاكتب قدار ما تقدمه مباإ

ىل  بياانتمن والإدارات  ثغرات عىل بياانهتا توي دوةل متعاشدة حت  20ويوجد يف الوشت احلارض أأكرث من املكتب ادلويل. اإ
 كبرية.

تكل  قطب   ت  حيامن بعض الأحيان  يف هل ت بلغماكتب معي نة هناك املكتب ادلويل عىل وجه اخلصوص أأن  ذكربعد أأن و  .107
جراءات جديدة تؤثر شوااملاكتب   ا، أأرسل املكتب ادلويل تذكري هيادلالطلبات ادلولية اليت دخلت املرحةل الوطنية يف نني واإ

مارس  30، بتارخي C. PCT 1506معاهدة الرباءات بشأأن بياانت املرحةل الوطنية )التعممي معن طريق أأحد تعماميت 
ىل امعلومات اكمةل وحديثة معن متطلبات املرحةل الوطنية قدمي تب  تارةاخمل  وأأ و/، "تذكري للماكتب املعينة 2017 ملكتب ادلويل اإ
 "(.الإلكرتوينالطلبات بناء عىل معاهدة الرباءات وعىل موشع الويبو ودي يف دليل م  نرشها من كن متحىت ي 

عدادالعمل اس متر و  .108 دليل يف  اليت ت س تخدمنظام حيتكظ جبميع "البياانت املرجعية ملعاهدة الرباءات"  يف سبيل اإ
املعاهدة  ، ونظامالإشعارات الرمسية )جريدة معاهدة الرباءات(، والرباءاتمعاهدة أأرخبار نرشة ، واتالطلبودمعي م  

يف الوثيقة ، وذكل عىل النحو امل و َّ الرباءات عاجلة طلبات معاهدةمل ادلاخلية ادلويل املكتب وأأنظمةالإلكرتوين، 
PCT/WG/4/3  املصدر الوحيد" مجليع معنارص البياانت مبثابة ، حيامن تعمل باكمل طاشهتاشاعدة البياانت هذه،  كونت. وس"

 البياانت بككاءة أأكرب تكلن املكتب ادلويل من معاجلة مك   ت  وف ، وسهومنشوراتاملطلوبة يف مجيع أأنظمة املكتب ادلويل 
ىل أأدىن حد ، وتقليل الازدواجيةبكلري  الاتساق. واملساعدة عىل ضلان ،اإ

عاهدة الرباءات والأنظمة الإلكرتونية، عىل النحو املوىص به، سعى املكتب ادلويل اس امترات مفامي يتعلق بتحديث و  .109
يالء اهامتم خاص  ىل اإ ودمعي الطلبات غة ورسائل املساعدة ذات الصةل املقدمة من أأجل تقليل حاجةللاباإ ىل  م  ىل اإ الرجوع اإ

 دة الرباءات.عاهسارية ملال  الالحئة التنكيذية

عداد ابإ مزيد من املاكتب الوطنية قيام س بال ل  املعاهدة الإلكرتويناخلدمات املقدمة من خال  نظام  وأأاتحت .110
عادة اس تخداهما يف املعاجلة من شبل املكتب ادلويل أأو املاكتب يلزم أأن البياانت اليت التأأكد من و  لكرتونياس امترات اإ الا اإ

ىل الأنظمة ملساعدة  جلهباالأرخر  ميكن  ل أأن ذات الصةل.  العملياتمباشة اإ حمدودة حىت الآن كل ل تزا  النتيجة العملية ذلاإ
جلايل الطلبات ادلولية.املعاهدة الإلكرتوين تب داخل نظام املاكالطلبات اليت تعاجلها نظرا لأن   ل متثل سو  جزء صغري من اإ

اململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية املكتب يت شدمهتا ل" ا20/20"معاهدة الرباءات اشرتاحات جشعت و  .111
دخا  مزيد من رخيارات "اخلدمة اذلاتية" داخل  من الوثيقة  8معاهدة الرباءات )انظر الكقرة نظام ادلويل عىل اإ

PCT/WG/7/20 ودمعوخل مداجلديدة حيث ي  سلات مجموعة متنوعة من ال  نظام املعاهدة الإلكرتوين(. وشد أأدخلت خدمة 
ىل النظام، وأأبرزها الإجراء اخلاص بتحديد تغيري 92مبوجب القاعدة  ما الطلبات البياانت اليت ميكن اس تريادها مباشة اإ

)اثنيا(
 

ىل تقليل الإجراءمن الالحئة التنكيذية  املكتب ادلويل يف معظم  ايلزم أأن يتخذه يتال اتملعاهدة الرباءات. وشد أأد  ذكل اإ
ىل نقرة واحدة لتأأكيد  صدارهااحلالت اإ ل أأن . أأن البياانت شد ت قبل وأأن الاس امترات ذات الصةل ميكن اإ املتعلقة اخملاوف اإ

 .متامامنعت هذه الإجراءات وغريها من أأن تصبح خدمة ذاتية  ،لتحقق من حصة التوشيعات، وكذكل جودة البياانتاب
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 أأمعلا  أأرخر 

ىل تقدمي املعلومات واملليدمعوها  املاكتب املعنية،تواصل مع ي  املكتب ادلويل ،ظل، وس يظل .112 رسا  ناشصةال  رفقاتاإ ، واإ
بل علهيا من لتصديق ثه اخلاصة ل و حببناء  عىل عدها املكتب ادلويل املسودات اليت ي املكتب ادلويل مرة لمتس ي و املكتب. ش 

 علومات.نقص املمشالكت حل  عىلمعاهدة الرباءات والإدارات العامةل يف ظل اكتب املتعاون مجيع أأن ت أأرخر  

نرتنتعىل تقدمي خدمات  اشادر نظام املعاهدة الإلكرتوين  الآنأأما وشد أأصبح  .113  الآيل الآينابلتكاعل ، مما يسمح عرب الإ
من الكعا  للبياانت باد  دفوعة ابلت املعاجلة لتكون ممواءمة بني املاكتب، فقد يكون من العميل اس تئناف النظر يف كيكية 

العمليات الأساس ية. وشد لتعبري معن س تخدم ل احلالية اليت ت  الاس امترات  وبنيةمن حمتو   ، بدلحتقيق النتاجئ املطلوبةأأجل 
 ويقلل سواء، مما يزيد من ككاءة املعاجلةحد للماكتب الوطنية واملكتب ادلويل عىل بعيد ذكل فوائد كبرية عىل املد  ال  ققحي

ل أأنه س . حتديث الاس امترات أأول بأأو وشت وتلككة  س هتدفة يه امل لضلان أأن العمليات الأكرث فائدة  تنس يقا كبريايتطلب اإ
 خمتلكة. برسعاتالتقليدية اإىل خدمات الاستبدا  س امترات وأأن املاكتب شادرة عىل الانتقا  بسالسة من الا أأول

 اإرخطارات عدم التوافق

بعد أأن  (PCT/WG/3/2من الوثيقة  198الكقرة  يفواردة التوصية التالية )ال 2010اء يف عام ادلو  الأمعضأأيدت  .114
رخطارا حتكظا و  150ما يقرب من  2009يف عام يوجد اكن  هأأن ذكرت توافق فامي يتعلق مبختلف املواد والقواعد ال عدم بعالان اإ و اإ

آاثر اصة اخلالإدارية والتعلاميت   اكلا يراهختتلف من دوةل لأرخر  مبعاهدة الرباءات، مما يعين أأن املعاهدة ميكن أأن تكون لها أ
أأدخلت للسلاح ملودمعي اكنت شد الطلب، ل س امي أأن الغالبية العظمى مهنا تتعلق مبختلف أأحاكم الضلاانت اليت ودع م

 :ن أأرخطاء فادحة يف طلباهتمأأن تكو تداركها ميكن لولالأرخطاء العرضية اليت  بتداركالطلبات 

ذا أأن والتعلاميت الإدارية و الالحئة التنكيذية ادلو  املتعاشدة توافقها مع تراجع . يوىص بأأن 198" ىل حتديد ما اإ تسعى اإ
رخطارات عدم التوافق ماكهنا سب اإ  ".أأم ل اكن ابإ

 التقدم

عاهدة الرباءات عىل للواحئ التنكيذية السارية ملفامي يتعلق اب حاليااملوجودة الوطين  القانوينالتضارب أأوجه بشامئة توجد  .115
من  64علقة مبوجب املادة املتحكظات ال ، يف شامئة مشرتكة مع 14الصكحة الرئيس ية ملعاهدة الرباءات مبوشع الويبو الإلكرتوين

لتوصية الواردة يف ل لكريق العامل ا تأأييدمنذ التضارب القامئة معاهدة الرباءات. وشد ُأحرز بعض التقدم يف رخكض عدد حالت 
دوةل متعاشدة مبوجب معاهدة الرباءات حالت  11، سبت 2010منذ عام و . PCT/WG/3/2من الوثيقة  198الكقرة 

 :عاهدة الرباءاتمل لتعلاميت الإداريةبقواعد الالحئة التنكيذية واالتالية فامي يتعلق التضارب 

2010 :GB  (؛ 49.6)القاعدةES  أأ( و)ب((؛20.8)القاعدة( 

2011 :HU  26)أأ( و)ب(؛ القاعدة 20.8)القاعدة
()اثنيا
49)ي(؛ القاعدة 3.

(اثلثا)
49)ز(؛ القاعدة 1.

)اثلثا(
)ح(؛ 2.

51القاعدة 
)اثنيا(
 )ج((؛3)ج( و2.

2012 :JP  (؛ 49.6)ب(؛ القاعدة و)أأ( 20.8)القاعدةLT  49)القاعدة
)اثلثا(
 و)ب((؛)أأ( 20.8)القاعدة  PH(؛ 2.

2013 :ES  26)القاعدة
()اثنيا
49؛ القاعدة )ي(3.

(اثلثا)
51)ح(؛ القاعدة 2.)ز( و1.

)اثنيا(
 )و((؛1.

                                                
14
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2014 :US  49)القاعدة
(اثلثا)

 )ح((؛2)ز( و1.

2015 :AU  و( من التعلاميت الإدارية(؛ 703)القسم(JP  26)القاعدة
)اثنيا(
49القاعدة  ؛)ي(3.

(اثلثا)
)ز( والقاعدة 1.

49
(اثلثا)

51)القاعدة  KR)ح((؛ 2.
)اثنيا(
 (؛)ج(3.

الالحئة التنكيذية ملعاهدة الرباءات أأضافت سلسةل أأرخر  اليت شهدهتا سب، ولكن التعديالت أأي وجد ي: ل 2016
23ت عدم توافق القواعد )القاعدة من حال

()اثنيا
رخطارات  10 وشدمت)ب( و)ه((، 2.  ؛مناظرةماكتب اإ

2017 :CA  التعلاميت الإدارية(؛( من و)703)القسم 

2018 :BE  26القاعدة (؛ أأ )20.8)القاعدة
)اثنيا(
 .)ي(3.

كلان من أأحاكم عدم التوافق  ذف، ح  2017يوليو  1امعتبارا من و  .116 51)د( و10-4 تنيفامي يتعلق ابلقاعدح 
()اثنيا

)و( 1
آرخر حئة التنكيذية معقب من الال  .هاتني القاعدتنيبناء عىل عدم التوافق املعلقة بشأأن رخطارات الإ سب أ

لالحئة التنكيذية يف شوانني وطنية فامي يتعلق ابفردية حاةل عدم توافق  94ل تزا  توجد ، 2018أأبريل  1امعتبارا من و  .117
من معاهدة  64فامي يتعلق ابلتعلاميت الإدارية )ل يشمل هذا العدد حتكظات املادة تان أأرخراين ل حاعاهدة الرباءات و مل

 الرباءات(.

 أأمعلا  أأرخر 

ىل  أأحرزت ادلو  املتعاشدة تقدما جيدا .118 رخطارات مراجعة يف هجودها الرامية اإ أأطرها القانونية الوطنية وسب أأي اإ
من توصية ذه ال ملزيد فامي يتعلق هبالقيام ابأأنه ميكن  ،املكتب ادلويل وهجة نظرمن ولكن يبدو، . ، حيامث أأمكنبعدم التوافق

الرامية اإىل هجودها تكرار ادلو  املتعاشدة عىل  عشجأأن ي يود املكتب ادلويل من ثَّ اهدة الرباءات. و معخارطة طريق توصيات 
ىل عاهدة الرباءات، والسعي مللتعلاميت الإدارية الالحئة التنكيذية وا معالقامئة  القانوين أأوجه التضاربمراجعة  ذا اإ حتديد ما اإ

رخطارات عدم التوافق  ماكهنا سب اإ معاهدة الرباءات بطريقة أأكرث تنظامي نظام تسهيل تشغيل ليك تس تطيع ، أأم لاكن ابإ
شواعد معاهدة الرباءات اليت توجد بشأأهنا كثريا من مالحظة أأن  من املهم أأيضاو مس تخدمهيا. من أأجل لتنبؤ هبا شابلية ل و 

؛ والتطبيق منيةجتاوز همةل ز الطلبات معند حدوث أأرخطاء، ملل ودمعي حلاية ملمتنح وطين القانون يف ال معلقة تضاربحالت 
دارات بل مجيع ماكتب و املوحد لهذه امحلاية من ش   معاهدة نظام مصاحل مس تخديم عىل أأفضل وجه حيقق معاهدة الرباءات اإ

 الرباءات.

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  التوصيات املتعلقة ابملساعدة التقنية، ونقل املعلومات والتكنولوجيا يف اإ

 املساعدة التقنية

داخل تقنية للبدلان النامية  تنظمي مساعدةبني تنس يق ال جيري ، 1978الرباءات يف عام منذ بدء عليات نظام معاهدة  .119
منايئ أأرخر  يف  ،من معاهدة الرباءات 51عىل النحو املنصوص عليه يف املادة  ،يف جما  الرباءاتالويبو  مع أأنشطة تعاون اإ

الويبو املناس بة املنشأأة لتنظمي أأنشطة املساعدة التقنية والإشاف علهيا لصاحل جما  امللكية الصنامعية حتت مسؤولية هيئة 
. PCT/WG/5/6، ومبزيد من التكصيل يف الوثيقة PCT/WG/3/2و  يف الوثيقة ، وذكل عىل النحو املالبدلان النامية

ىل كونه أأكرب1978الرباءات يف عام نظام معاهدة عليات وهكذا، منذ بدء  يرادات مصدر ل ، ابلإضافة اإ من ثَّ يف الويبو و الإ
معاهدة الرباءات نظام أأنشطة املساعدة التقنية الرئيس ية اليت شدهما  فاإناملصدر الرئييس لمتويل معظم أأنشطة التعاون الإمنايئ، 
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، عاهدة الرباءاتملس تخدام البدلان النامية اب ةمباش  صةلعىل اجلوانب اليت لها  تقترص –ل تزا  حىت اليوم و –اكنت مباشة 
سداء ملل  ىل معاهدة الرباءات بشأأن توافق القوانني وامللارسات اإىل ااملشورة القانونية اإ لبدلان اليت تنظر يف الانضلام اإ

 ماحملمتلني لزايدة ومعهيالطلبات ومودمعي  الطلبات ودمعيتقدمي تدريب خاص مبعاهدة الرباءات ملوظكي املكتب ومو الوطنية؛ 
ىل نكاذ اس تخدام أأنظمة تكنولوجيا املعلومات لتحسني التصالت وزايدة ال  عىلاكتب مساعدة امل؛ و هم هلوفهم لنظام اب اإ

اتحة املعلومات هتااتحاإ و رباءات الوطنية الاملعلومات التقنية، مبا يف ذكل املساعدة يف أأمعلا  رمقنة مجموعات  املتعلقة بدرخو  ، واإ
للبدلان النامية اليت ترتبط بطريقة ما املقدمة بصكة خاصة ساعدة التقنية للم وتوجد جوانب كثرية أأرخر  املرحةل الوطنية. 

 الويبو. تقنية الأمع داخلمن خال  برامج املساعدة ال عىل حنو أأفضل التعامل معه ري مبعاهدة الرباءات، ولكن معظمها جي

من الوثيقة  204يف الكقرة  تني)الواردني التاليتني التوصيت 2010ادلو  الأمعضاء يف عام يدت ساس، أأ هذا الأ وعىل  .120
PCT/WG/3/2  من الوثيقة  129والكقرةPCT/WG/3/14 Rev.  شد ُأدرجتعىل أأهنا ثانية وملت التوصية ال ، وشد مع 

204بوصكها الكقرة  PCT/WG/3/2يف الوثيقة 
)اثنيا(

:) 

أأن تضمن ب أأي جما  أآرخر، املساعدة التقنية يف س ياق معاهدة الرباءات، كلا هو احلا  يف الامتسمعند ي وىص،  .204"
وأأن يكون املكتب ادلويل عىل عمل ابلس ياسات  واحضالامتس دة أأن يكون الغرض من الااملاكتب وادلو  املتعاش
كد من أأن و الوطنية ذات الصةل.  م من ينبغي للمكتب ادلويل أأن يتأأ يرامعي  ةنظمأأ مشورة وتدريب و ما ي قدَّ

 صحيح.ال عىل الوجه الاحتياجات والس ياسات الوطنية 

للبدلان النامية املقدمة دراسة للنظر يف مسأأةل تنس يق املساعدة التقنية بأأن جيري املكتب ادلويل  وىص. ي  )اثنيا(204"
ز ويسرتشد من معاهدة الرباءات،  51يف املادة  املنصوص عليهعىل النحو  ركَّ التمنية،  أأجندةبتوصيات عىل حنو م 

نشاؤها املساعدة التقنية تقدمي توصيات بشأأن "ارختصاصات" جلنةل و  ادلورة  عىلهذه ادلراسة عرض س ت  و . احملمتل اإ
 ."لختاذ شرار بشأأهنا الرابعة للكريق العامل

 التقدم

ن  .121  أأجندةعاهدة الرباءات تسرتشد مببادئ ملس تخدام البدلان النامية اب ةمباش صةل أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها اإ
، املس تطاع، شدر ملكتب ادلويليقوم ااملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو. و ، شأأهنا يف ذكل شأأن مجيع أأشاك  التمنية

طار الويبووضع رخطة الويبو القطرية  من علية وفقا للك ل ابلتخطيط للأنشطة وتنكيذها  تصممي اسرتاتيجيات املعين ب  وكذكل اإ
بناء عىل احتياجات ، شامئة عىل الطلب وشكافة لضلان أأهنا موهجة حنو التمنية و وطنية للملكية الككرية من أأجل التمنية، وذكل

وتوجد عالشة متبادةل بني  .وترامعي السلات اخلاصة للك بدل فامي يتعلق ابلتصممي والتنكيذ والتقيميالبدل ومس تو  التمنية، وأأهنا 
 لآرخر.ذ يسرتشد أأحدهلا اباإ لملكية الككرية، هنج الاسرتاتيجية الوطنية ل خلطة القطرية و هنج ا

يف التخطيط ادلاخيل املكصل والتنس يق والتنكيذ الهنايئ لهذه  من شطاعات خمتلكة داخل الويبوش ىت وحدات وتشارك  .122
شطاع  داخلشعبة شانون الرباءات ) أأل ويه .عاهدة الرباءاتالبدلان النامية ملس تخدام اب ةمباش  صةلاليت لها تقنية الأنشطة ال 

شلميية(، و (والتكنولوجيارباءات ال ىل نظام الاشتصاد احلر والبدلان ، وشطاع التمنية )ل س امي املاكتب الإ دارة البدلان املنتقةل اإ اإ
عبضافة اإىل خمتلف ، ابلإ شطاع البنية التحتية العاملية، و املتقدمة معاهدة الرباءات اليت تشارك يف ملل هذه الأنشطة  ش 

تنظمي ملل هذه الأنشطة، والشعبة تأأخذ بزمام املبادرة يف الرباءات اليت عادة ما  عاهدةملشعبة التعاون ادلويل وأأبرزها )
 .أأمعلا  معاهدة الرباءات( تطويرالقانونية ملعاهدة الرباءات، وشعبة 

س تخدام معاهدة الرباءات عىل مساعدة البدلان النامية اب ةمباش صةل ينصب تركي أأنشطة املساعدة التقنية اليت لها و  .123
 نظام حتقيق أأفضل اس تكادة من نظام معاهدة الرباءات، مع مراعاة الاحتياجات القطرية احملددة، ل س امي مس تو  تطور عىل

شلميي بشأأن الرباءات ونظام الرباءات ادلويل. ابراءاهتا الوطين ومس تو  مشاركهت يف ادلورة اخلامسة للكريق و يف أأي تعاون اإ
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دراج تقارير مرش 2012ام الرباءات يف عالعامل املعين مبعاهدة  املساعدة التقنية املتعلقة  اتعو، وافق الكريق العامل عىل اإ
ىل مبعاهدة الرباءات كبند منتظم يف جدو  أأمعلا  ادلورات املقبةل للكريق العامل. ومنذ ذكل احلني، شدم املكتب ادلويل  لك اإ

للبدلان املقدمة أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات  معلومات مكصةل معن مجيعدورة من دورات الكريق العامل 
ملزيد من و  الأنشطة اليت من املقرر تنكيذها يف الكرتة املتبقية من الس نة املعنية.شمل النامية، ابلإضافة اإىل رخطة العمل اليت ت 

 ،PCT/WG/9/6و ،PCT/WG/8/16و ،PCT/WG/7/14و ،PCT/WG/6/11ئق التكاصيل، انظر الواث
 .PCT/WG/10/19و

، معلومات مكصةل اإىل لك دورة من دورات الكريق العامل بشأأن 2012منذ عام ، م املكتب ادلويلشدَّ كذكل و  .124
عاهدة املعنية مبت اإشاف هيئات الويبو الأرخر  )غري ن ك  ذت حتأأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات اليت 

امجلعية العامة للويبو. وميكن الاطالع و لتمنية وامللكية الككرية واللجنة املعنية مبعايري الويبو ملعنية اباالرباءات(، ل س امي اللجنة 
من  13يف الكقرة  2016و 2015و 2014و 2013الأنشطة اليت ُأبلغ هبا الكريق العامل يف تكل عىل مزيد من التكاصيل معن 

الكقرة و ، PCT/WG/8/16من الوثيقة  6الكقرة و ، PCT/WG/7/14من الوثيقة  7الكقرة و ، PCT/WG/6/11الوثيقة 
 .PCT/WG/10/19من الوثيقة  9والكقرة  ،PCT/WG/9/6من الوثيقة  6

ىل ابشأأن مسأأةل تنس يق املساعدة التقنية  فامي يتعلق ابدلراسة اليت أأجراها املكتب ادلويلو  .125 م اإ لبدلان النامية اليت ت قدَّ
م املكتب ادلويل من معاهدة الرباءات،  51يف املادة  نصوص عليهعىل النحو امل  تنس يق املساعدة التقنية تكل ادلراسة )"شدَّ

ىل الكريق العامل  "(من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 51ملادة ا مبوجبومتويل مرشوعات املساعدة التقنية للبدلان النامية  اإ
 PCT/WG/4/5يه الرابعة واخلامسة )انظر الوثيقتني الكريق العامل يف دورت  اونظر فهي ،يف دورته الرابعة

 عىل التوايل(. PCT/WG/5/6و

 أأمعلا  أأرخر 

ُّكق عليه  .126 درجت تقارير املكتب ، أُ 2012الرباءات يف عام يف ادلورة اخلامسة للكريق العامل املعين مبعاهدة طبقا ملا ات
 ،املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات كبند منتظم يف جدو  أأمعلا  ادلورات املقبةل للكريق العامل اتعومعن مرش  ادلويل

ىل من ثَّ و  مل املعين مبعاهدة الرباءات معن مجيع أأنشطة املساعدة اكريق العالس يواصل املكتب ادلويل تقدمي معلومات مكصةل اإ
 للبدلان النامية. املقدمةالتقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات 

التوصية اخلاص حباةل تنكيذ تحديث أأعاله ال فامي يتعلق بأأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة بتدريب الكاحصني، انظر و  .127
ىل  72)انظر الكقرات من  PCT/WG/3/2من الوثيقة  181الواردة يف الكقرة   أأعاله(. 79اإ

 امعلومات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونقل التكنولوجي

شد طلبت منذ فرتة طويةل معلومات معن التكنولوجيا اكنت بأأن البدلان النامية  PCT/WG/3/2أأشرت الوثيقة  .128
ىل ترارخيص جمااناملتاحة لالس تخدام  من املس تحيل حتديد ذكل دون معرفة حاةل مجيع أأشرت الوثيقة بأأن  ولكن ،دون احلاجة اإ

هذه كلا ذكرت أأن . فهيا جتارية يرغب أأحد الأطراف يف ممارسة أأمعلا  اليت رمباطلبات الرباءات ذات الصةل يف مجيع ادلو  
لزامأأي لعدم وجود  معظم ادلو  املتعاشدة منمتاحة بسهوةل يست املعلومات ل  تقدمي ب  للمكتب يف الالحئة التنكيذيةد حدَّ م   اإ

ىل املكتب ادلويل. و الطلبات اليت دخلت تكاصيل معن  درخو   حتديثات بشأأنشدم املاكتب من  اعددرمغ أأن املرحةل الوطنية اإ
ن املعلومات املقدمة مل تكن اكفية يف كثري من الأحيان لتحديد الوضع احلايل للط فرتاتاملرحةل الوطنية عىل  ب يف لخمتلكة، فاإ

ىل املكتب الوطين.د   بات ذات الصةل اليت رمبا تكون شد ش  ل الط ومل تشمل  ،املاكتب اخملتلكة  مت مباشة اإ
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ىلشد بأأن البدلان النامية  PCT/WG/3/2ثيقة الو كلا أأشرت  .129 الرترخيص يف جما   لارساتالهنوض مب سعت أأيضا اإ
ىل البدلان املهمتة، ل الهنوض ابل س امي هبدف  ،تنافس يةال  امللكية الككرية مبا يعزز القدرات لإبداع والابتاكر ونقل التكنولوجيا اإ

املكتب  مل يمتكنالتمنية(. و توصيات أأجندة من 23)التوصية  وتعمميها يف تكل البدلان، س امي البدلان النامية والبدلان الأشل منوا
ىل معاهدة الرباءات، نظام من حتديد طريقة موثوشة لإدماج هذه التوصية يف ادلويل  تتناو   أأن معاهدة الرباءات لوأأشار اإ

براءات شامئة عىل طلب دويل واحد لأشخاص نح من الوارد أأن ت م وأأن  فقط،رباءات بل طلبات الالرباءات يف حد ذاهتا، 
ن أأ  تصورمن املمكن أأن يبدو ومع ذكل  س ياسات تررخيص خمتلكة،لهؤلء الأشخاص خمتلكني يف دو  خمتلكة، وشد يكون 

ىل رغبهتم يف تررخيص براءاهتودعني من نوع ما يسمح للم املرحةل ادلولية شد تتضمن جسال  احملمتةل. مابلإشارة اإ

من  211و 207يف الكقرتني  تني)الوارد يتنيالتال  نيالتوصيت 2010 عام ادلو  الأمعضاء يفيدت ساس، أأ هذا الأ عىل و  .130
عىل أأهنا ثانية وشد معوملت التوصية ال ، .PCT/WG/3/14 Revمن الوثيقة  129، ويف الكقرة PCT/WG/3/2الوثيقة 

211 بوصكها الكقرة PCT/WG/3/2يف الوثيقة  شد ُأدرجت
)اثنيا(

:) 

، وينبغي أأل تقدمي معلومات فعاةل معن حاةل الرباءاتعىل وىص بأأن يعمل املكتب ادلويل مع املاكتب الوطنية ي   .207"
حفسب، بل بناء علهيا  ومن ثَّ الرباءات املمنوحة معاهدة الرباءاتاملودعة بناء عىل بات ل ط تشمل هذه املعلومات ال 

دمج هذه عىل يعمل املكتب ادلويل مع املاكتب الوطنية أأن أأيضا الطلبات الوطنية العادية، و تشمل ينبغي أأن 
ىل املكل العامالتكنولوجيا اليت لكشف عىل حنو أأيرس معن املعلومات يف نظام حبث يسمح اب  .أآلت اإ

ذا اكن ي   .211" ا يف املرحةل مكيدميكن أأن يكون نظام لتعزيز الرترخيص وجود وىص بأأن تنظر ادلو  املتعاشدة فامي اإ
دخا  نظام تقين معاجلة ذكل مميكن فهل معاهدة الرباءات، واإذا اكن الأمر كذكل، لنظام ادلولية  م أأ فقط ن خال  اإ

 يف ادلو  املتعاشدة. مالمئة ياسات وطنيةس يلزم دعه بس  

دراسة متابعة لس تعراض وتقيمي مد  جناح نظام معاهدة الرباءات يف أأن جيري املكتب ادلويل وىص بي   .)اثنيا(211"
املقدمة ىل التكنولوجيا وكذكل تنظمي املساعدة التقنية نكاذ اإ هدفه املمتثل يف نرش املعلومات التقنية وتيسري ال  حتقيق

 للبدلان النامية.

، مبا يف ذكل عىل حنو أأفضل الهدف كلينبغي أأيضا أأن تقرتح ادلراسة توصيات واشرتاحات بشأأن كيكية حتقيق ذو "
مد  ككاية الإفصاح، يك تنظر فهيا ادلو  املتعاشدة يف ادلورة الرابعة للكريق العامل املعين توصيات واشرتاحات بشأأن 

جراء اختاذ بأأن  التسلميمبعاهدة الرباءات، مع   الويبو الأرخر . حمافلشد يتطلب مناششة يف سائل بعض امل  بشأأناإ

جراء تغيريات مناس بة يفو" )الوثيقة  لأرخر الحظات الأطراف امل ةاملقرتحالاس امترة  يف هذا الس ياق، ينبغي اإ
PCT/WG/3/6يف ادلورة القادمة." هتا، ملناشش فصاح"(، مبا يف ذكل جوانب" ككاية الإ 2، الصكحة 2رفق ، امل 

 التقدم

ىل ، PCT/WG/3/2من الوثيقة  207يف الكقرة  واردة، الفامي يتعلق ابلتوصية .131 يعمل املكتب ادلويل أأن اليت تدمعو اإ
يف هناية املطاف، هذه املعلومات يف نظام حبث أأن يدمج، لتقدمي معلومات فعاةل معن حاةل الرباءات، و  مع املاكتب الوطنية

ىل التكنولوجيا اليت لكتشاف الأسهل ل يسمح اب آلت اإ املعنية امعامتد جلنة الويبو ما جر  مؤرخرا من شار اإىل ملكل العام، ي  أ
قدت عايري الويبو، يف دورهتامب "توصية بشأأن تباد  بياانت الوضع  ST.27ملعيار الويبو اجلديد  ،2017مايو يف  اليت مع 

اتحة مفن منطلق التسلمي بأأن. القانوين للرباءات" ثة وموثوشة ومكهومة معن الوضع المعلومات  اإ حدَّ قوق امللكية حلقانوين م 
هذه قدم لككرية تلكية امللكية الككرية، وأأن ماكتب امل ا حقوق انهتاكتكادي الأفراد ليك يس تطيع الككرية أأمر رضوري 

لارسات املقوانني و الغري متسق، ويف وشت غري مناسب بسبب ارختالف عىل حنو خمتلكة،  نساق ولغاتبأأ  املعلومات حاليا
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شلميية  ن الغرض من اخلاصة ابلرباءاتالوطنية والإ املعيار اجلديد هو تعزيز التباد  الكعا  لبياانت الوضع القانوين هذا ، فاإ
ومس تخديم معلومات امللكية الككرية  هذه املاكتبنكاذ بغية تيسري يقة منسقة بني ماكتب امللكية الككرية للرباءات بطر 

اتحةيحسني ي س  اذلوهذا املعيار، اإىل هذه البياانت. ومقديم بياانت امللكية الككرية وامجلهور واجلهات الأرخر  املعنية   اإ
رخطوة أأوىل هممة يف ي عد  ، عىل مس تو  العامل يف الوشت املناسبمقارنهتا  ةوشابليالقانوين للرباءات وموثوشيهتا وضع بياانت ال
ىلاجلهود  عىل حنو لكشف ركن الرباءات، مما يسمح اب شاعدة بياانتبحث، ل س امي ال دمج هذه املعلومات يف أأنظمة  الرامية اإ

ىل املكلالتكنولوجيا اليت أأيرس معن  آلت اإ  العام. أ

دخلت عىل التعديالت اليت أُ عىل  2015اءات يف دورهتا السابعة والأربعني يف أأكتوبر مجعية معاهدة الرب  وافقت .132
املتعلقة علومات امليف الوشت املناسب أأن ترسل باملاكتب املعينة اليت ت لزم عاهدة الرباءات الالحئة التنكيذية ملمن  95القاعدة 

. ومن 2017يوليو  1لطلبات دولية امعتبارا من اءات املمنوحة الرب و  ،رخو  الطلبات املرحةل الوطنية، واملنشورات الوطنيةبد
املعلومات املتعلقة بدرخو  املرحةل الوطنية املقدمة يف نظام املعاهدة الالكرتوين  اكامت أأن حيسن كثريا من جودة و ذكل شأأن 

ىل ايف نسق مجمع املعلومات امل قدمة وركن الرباءات، وكذكل   لرباءات.املتعلقة اب علوماتاململاكتب ومقديم اإ

اتحة املحتسني بشأأن  PCT/WG/3/2من الوثيقة  211فامي يتعلق ابلتوصية الواردة يف الكقرة و  .133 اخلاصة  علوماتاإ
دخا  نظام ي  حب اليت رباءات الاس تعدادمه لرترخيص ما اإىل يف جسل  من الإشارة الطلباتمودمعي ن مك   اةل الرباءات معن طريق اإ

ىل أأن ، امن احملمتل أأن حيصلوا علهي ضيكت اإىل ركن الرباءات يف يناير جديدة لتنكيذ هذه التوصية شد أُ مسة جتدر الإشارة اإ
ىل الطلبات ودمعي مما يتيح مل 2012 معلومات معن أأي شوط للرترخيص. يقدموا اس تعدادمه لرترخيص الاخرتاع و أأن يشريوا اإ

لكرتونيمؤشات  ميكن تقدميو  يداعمن بدءا أأو الكاكس يف أأي وشت  العادي ا أأو معن طريق الربيدالرترخيص اإ الطلب ادلويل  اإ
للأطراف رابط يسمح ب مع لمؤش الرترخيص يف البياانت الببليوغرافية للطذكر ي  و ا من اترخي الأولوية. ر شه 30قضاء حىت ان

مؤشات وشد ُأضيف أأيضا وجود . ذاتهب ادلويل املنشور لا من الطجزء ليساملؤش لكن و ىل حمتواه، رخر  ابلنكاذ اإ الأ 
ىل شامئة معايري البحث يف ركن الرباءات. و  ىل ركن الرباءات،  تمنذ أأن ُأضيكالرترخيص اإ ُأتيح لعامة الناس هذه املية اجلديدة اإ

 من مؤشات الرترخيص.مؤشا  868ما مجموعه 

211الكقرة واردة يف فامي يتعلق ابلتوصية الو  .134
)اثنيا(
جراء ب  PCT/WG/3/2من الوثيقة   راسة دلويل املكتب ادلشأأن اإ

متابعة لس تعراض وتقيمي مد  جناح نظام معاهدة الرباءات يف حتقيق هدفه املمتثل يف نرش املعلومات التقنية وتيسري النكاذ 
ىل التكنولوجيا وكذكل تنظمي املساعدة التقنية املقدمة للبدلان النامية نظام )"أأهداف  بعنوان دراسةشدم املكتب ادلويل ، اإ

ىل املقدمة تنظمي املساعدة التقنية املمتثةل يف معاهدة الرباءات  للبدلان النامية ونرش املعلومات التقنية وتيسري النكاذ اإ
يف دورته اخلامسة  عللا هباالتكنولوجيا؛ وككاية الإفصاح"( اإىل الكريق العامل املعين مبعاهدة الرباءات، وأأحاط الكريق العامل 

( يف جلنة الويبو املعنية ابلتمنية وامللكية حينذاكملناششات اجلارية )اط عللا اببعد أأن أأح(. و PCT/WG/5/6)انظر الوثيقة 
للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جما  التعاون لأغراض التمنية" )الوثيقة  ةاخلارجياملراجعة بشأأن " )جلنة التمنية( الككرية

CDIP/8/INF/1( )،)"ت شبل تكل املناششا ةجييف دورته اخلامسة عىل انتظار نت  فق الكريق العاملاو  "املراجعة اخلارجية
 ابملساعدة التقنية من توصيات خارطة طريق معاهدة الرباءات. ةء املتعلقاجز الأ ص فامي خي النظر يف كيكية امل يض شدما

التمنية  جلنةمناششات  حتديثا بشأأنلكريق العامل، شدم املكتب ادلويل ادورات من ما تالها ادلورة السادسة و  يفو .135
تقرير اذلي أأعده ابل العاشة(، ادلورة ) اتهيف أأحدث دوروأأحاط الكريق العامل، لمراجعة اخلارجية والواثئق ذات الصةل. ل

قدت الثامنة معرشة  ايف دورهتالتمنية املناششات اجلارية يف جلنة مس تجدات املكتب ادلويل معن  جنيف يف الكرتة من  يفاليت مع 
ىل  31 أأن تكتح، " و ةخلارجيللمراجعة ا"غلق ابب مناشش هتا أأن تشررت جلنة التمنية . ويف تكل ادلورة، 2016 نومفرب 4أأكتوبر اإ

 عىل ما يسمى يرتكمع اللويبو يف جما  التعاون لأغراض التمنية ا اليت تقدهما املساعدة التقنية ةمناشش، ابب بدل من ذكل
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الست  وراتدليف ا( دلورة السابعة معرشة للجنة التمنيةامللخص رئيس املرفق ابمللحق الأو  "الاشرتاح الإس باين املنقح" )
 .التمنية لجنةل القادمة 

ىل املكتب ادلويل ا املقدم منضوء تكل املناششات اجلارية يف جلنة التمنية، تضمن التقرير  يفو .136 دلورة العاشة للكريق اإ
جتنب من أأجل ، الكريق العامل أأنا مكاده( توصية PCT/WG/10/19)الوثيقة بشأأن أأحدث املس تجدات العامل 

ىل جانب الا ازدواجية اجلهود، شد يرغب يف انتظار نتاجئ مناششات شرتاح الإس باين املنقح يف جلنة التمنية وتنكيذه الهنايئ اإ
الأجزاء املتعلقة ص فامي خي يف كيكية امل يض شدماأأن ينظر ، شبل ابملساعدة التقنية، مبا يف ذكل املراجعة اخلارجيةاملتعلقة الواثئق 

211التوصية من ابملساعدة التقنية 
)اثنيا(
ابلوثيقة  أأحاط الكريق العامل عللاو من توصيات خارطة طريق معاهدة الرباءات.  

PCT/WG/10/19. 

 أأمعلا  أأرخر 

ن بدء رساين  .137  " وكذكلتوصية بشأأن تباد  بياانت الوضع القانوين للرباءات" ST.27معيار الويبو اجلديد لك   من اإ
، ملعاهدة الرباءات" من الالحئة التنكيذية تارةنة واخمل لنصوص املرتمجة من املاكتب املعي تلقي املعلومات وااجلديدة " 95القاعدة 
ن أأن حي  ، مبرور الوشت، من شأأنه يف ركن و املعاهدة الإلكرتويناملقدمة يف نظام واكامت  املعلومات بعيد جودة اإىل حد س  

 ملرحةل الوطنية.يف االقانوين وضع وال ،الوطنيةيف املرحةل واملعاجلة  ،املرحةل الوطنيةدرخو   الرباءات بشأأن

شدر كبري من العمل اذلي يتعني القيام به يف هذا ل يزا  يوجد معلومات املرحةل الوطنية، قدمي حتسن تلكن رمغ و  .138
ىل ادلورة احلالية للكريقدَّ اجملا . وس ي    ق العامل.م تقرير منكصل معن هذا املوضوع اإ

اخلاصة ملساعدة التقنية ص الأجزاء املتعلقة ابفامي خي كيكية امل يض شدمايف نظر ادلو  الأمعضاء بتأأجيل فامي يتعلق و  .139
211التوصية الواردة يف الكقرة من مبعاهدة الرباءات 

)اثنيا(
ترغب ادلو  الأمعضاء يف انتظار رمبا ، PCT/WG/3/2من الوثيقة  

ىل جانب الواثئق ذات الصةل ابملساعدة التقنية، مبا يف نتاجئ مناششات الاشرتاح  الإس باين املنقح يف جلنة التمنية وتنكيذه الهنايئ اإ
ح جتنب ازدواجية اجلهود، وذكل من أأجل ذكل املراجعة اخلارجية  .PCT/WG/10/19الوثيقة  يف، طبقا ملا اكن شد اشرت 

 الكريق العاملالتغطية اللغوية لواثئق 

ىل عامل يف دورته الثالثة التوصية التالية الكريق ال يدأأ  .140 عاهدة مب املعين واثئق الكريق العاملعدد زايدة اليت تدمعو اإ
وشد ، .PCT/WG/3/14 Revمن الوثيقة  129ابللغات الرمسية الأرخر  للأ  املتحدة )انظر الكقرة املتاحة الرباءات 

 (:213 بوصكها الكقرة PCT/WG/3/2يف الوثيقة  شد ُأدرجتعىل أأهنا  هذه التوصيةوملت مع  

اتحة من ادلو  املتعاشدة يف كثري رغبة نظرا ل .213" مبعاهدة الرباءات لكريق العامل املعين مجيع واثئق العمل اخلاصة اباإ
 هذه سريي ملشاركة يف املناششات وت مجيع ادلو  املتعاشدة عىل اتشجيع من أأجل  ابللغات الرمسية الست للأ  املتحدة،

الويبو اللغوية بشأأن س ياسة حاليا ا املكتب ادلويل هير جيادلراسة اليت سأأةل يف هذه امل درج وىص بأأن ت  ، ي  ركةاملشا
 ".عامةال

 التقدم

قد يف وافقت مجعيات ادلو  الأمعضاء يف الويبو يف اجامتمعها  .141 عىل توصية جلنة الربانمج وامليانية  2011عام اذلي مع 
ىل  173 من )انظر الكقرات هيئات توس يع نطاق التغطية اللغوية لواثئق اجامتعات بشأأن ( A/49/18من الوثيقة  184اإ

للغات الرمسية الست للأ  لتكون اب ،واجلديدةرئيس ية ، فضال معن املنشورات الالعامةل هتاا وأأفرشالويبو الرئيس ية وجلاهن
 ذكلب وعال. 2011عام  من ءاوالإس بانية(، عىل حنو تدرجيي بداملتحدة )العربية والصينية والإنلكيية والكرنس ية والروس ية 
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شمل مجيع اللغات الرمسية الست للأ  ي عاهدة الرباءات ل املعين مب الكريق العاملالتغطية اللغوية لواثئق اتسع نطاق ، قرارال
 .2014املتحدة يف عام 

 أأمعلا  أأرخر 

ذا اكن ينبغي أأن ت شد ترغب ادلو  الأمعضاء يف  .142 توس يع نطاق التغطية اللغوية لجامتعات الكريق العامل زايدة نظر فامي اإ
الرتمجة الشكهية  أأيضاتشمل واثئق اجامتعات الكريق العامل حفسب، بل  قترص عىلعاهدة الرباءات حبيث ل ت املعين مب

ل يف الوشت احلارض الرتمجة الكورية ت قدم ل للأ  املتحدة )الست ملداولت الكريق العامل اإىل مجيع اللغات الرمسية   اتابللغاإ
ن م ملوافقة عىل املتطلبات الرضورية من املوارد. وس  اب رهنايية والكرنس ية والإس بانية(، لكالإ ىل الكريق العامل  بذكلاشرتاح ي قدَّ اإ

 للنظر فيه يف دورته احلالية.

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


