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  اجلمعية العامة للويبو
 

  )الدورة العادية العشرون (األربعونالدورة 
مترب إىل 26جنيف، من  توبر 5سب   2011ك أ

 
 

التعاون يف إطار البيانات املتفق عليها يف املؤمتر 
  تالدبلوماسي املعني مبعاهدة قانون الرباءا

  األمانةمن إعدادثويقة 

 مقدمة .أوال

ند  .1 بنص ا تفق علهيا يف املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد معاهدة قانون الرباءات 4لي ياانت ا مل من ا شار إلهيا فامي (لب ملا
بارة  تفق علهيا"بعييل  ياانت ا ملا  :، عىل ما ييل2000 ونيف األول من يوية عمتدمل، ا)"لب

يل   4" تنفومن أجل  هس ية العامة ) أ)(1(8يذ القاعدة ت مجلعمن هذه املعاهدة، يدعو املؤمتر ادلبلومايس ا
ية الفكرية  ية  للملكنظمة العا مل بو(للم بدلان ) يالو ية  ساعدة ا تعاقدة إىل توفري مزيد من ا للواألطراف ا ن مل لتقمل

تصاد احلر للوفاء اب تقةل إىل نظام الا بدلان ا بدلان األقل منوا وا ية وا نا قا نم ل ل تلزتاماهتا املرتبة عىل هذه املعاهدة ملل
يذ بل دخوها حزي ا نفحىت  ل  .لتق

تقين واملايل ملصلحة  تعاون ا سوق عىل توفري ا تصاد ا ية ذات ا نا بدلان ا لوحيث املؤمتر ادلبلومايس أيضا ا ل ل ع لص قل
ناء عىل طل تصاد احلر  تقةل إىل نظام الا بدلان ا بدلان األقل منوا وا ية وا نا بدلان ا با ن ل ل ل قل تفق علهيا ملم يهبا ورشوط  ب

 .الطرفان

ميه يف لك دورة " تعاون و تقدم احملرز يف ذكل ا بة ا بو إىل مرا ية العامة للو تقيويدعو املؤمتر ادلبلومايس ا ل ل ي قمجلع
يذ ها، ما أن تدخل املعاهدة حزي ا نفعادية   ."لتل

ند ووفقا لل .2 ثة من ا ثا بفقرة ا ل ية الع4لل تفق علهيا، فإن ا ياانت ا مجلع من ا مل تقدم احملرز لب بة ا بو مدعوة إىل مرا لامة للو قي
تصاد احلر،  تقةل إىل نظام الا بدلان ا بدلان األقل منوا وا ية وا نا بدلان ا تقين واملايل لفائدة ا تعاون ا ميه يف جمال ا ّو ق نم ل ل ل ل ل ملل ّ ّ تقي

بدلان شلك إلكرتوين يف تكل ا يغات  يل إليداع ا هّد ا لواذلي  ب لتبل ب يه. لسمي بدلان اعلو ل، فإن ا سوق، ل تصاد ا ية ذات ا لنا ع قص
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ند و شار إلهيا يف ا با تفق علهيا 4لمل ياانت ا مل من ا يه املذكورة لب نصوص  ية ابملعلومات كام هو  علأعاله، مدعوة إىل تزويد ا ممجلع
تفق علهيا ياانت ا مليف تكل ا  .لب

يا بو .ناث شطة الو يأ  ن

بو يف هذا اجملال،  .3 شطة الو يأما عن أ ند اعامتد القاعدة ياملدير العام للوبّرصح  فقدن يذية ملعاهدة 8عو،  لتنف من الالحئة ا
تقين وأهنا  تعاون ا ها  تظل ملزتمة بربان بو  لقانون الرباءات يف املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد تكل املعاهدة، بأن الو لل سـ جمي

بدلا8سـتعمل أكرث عىل ترمجة مضمون تكل القاعدة  تكوين الكفاءات يف ا شطة ملموسة  ل إىل أ ل تقةل إىل ن بدلان ا ية وا نا نن ا ل ملل م
تصاد احلر ّنظام الا  1.ق

ية وغريها من املرافق  .4 ية ا ية إىل تطوير ا شأن ا بو  يات جدول أعامل الو شري تو بق،  توإضافة إىل ما  من ب ي ص ت لتحسـ لبن لت
يا املعلومات والاتصاالت نولو يهنا، مبا فهيا مرافق  جو تك تان . حتس تني و تا تني ا تو جهيولعل ا ي ل ي لل ص  : يف هذا الصددةاص خبصفةّ

يهنا من  .10" ية الفكرية و ية يف جمال ا ية الو سساعدة ادلول األعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤ حتمللك ن سـ طم س
ية  ية الفكرية أكرث فعا سات ا ية وغريها من املرافق هبدف جعل مؤ بىن ا لخالل امليض يف تطوير ا س ت مللكل لتح

ية الفكري توازن عادل بني حامية ا مللكوالهنوض  ية . ة واملصلحة العامةب ساعدة ا سحب هذه ا بغي أن  نو مل تقن لت ين
ية الفكرية ية اب ية ا ية ودون اإل نظامت اإل مللكأيضا عىل ا ن مي مي ملعمل قل  .قل

يا مع مقررات   24" ية متا هوة الر ها املوجه لردم ا شا يع نطاق  تو بو، يف إطار واليهتا،  بة الو ًمطا شـ مق ن سـ ب ي ّل ل ّط
مت شأن  جممؤمتر القمة العاملي  تضامن الرمقيب ندوق ا ية  لع املعلومات مع مراعاة أ ص  ."مه

شأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءاتو .5 تعاون  يدة بني معاهدة ا نظر إىل العالقة الو باب ل ط بغي ل تحديد ين،  لعىل وجه ا
ياق اإلشارة تايل ذكرها اليت حدثت يف  تطورات ا سـ إىل ا ل شأن الرباءاتعاهدةمل تعاون  ب ا سابقة ما بني ادلورة الع ل لادية ا

نة  بو يف  سـية العامة للو ي تّوملا . 2011وهناية مايو  2009للجمع ُا شأن مدت هع تعاون  شطة يف إطار معاهدة ا بذه األ ل ن
متل الرباءات،  ياق معاهدة قانون الرباءات عىل هاتطبيقحملمفن ا توسط املدىسـ يف  يدواملدى مل ا  .لبعا

باتنظام  .6 يان). PCT-SAFE( للطلاإليداع اإللكرتوين اآلمن  بان إضا فرشع  ناء عىل  مكت بات  بسمل ا لطل معاهدة لت
شأن الرباءات تعاون  با بول  ل تني األخريتني يف  قيف ا تب اإلاإليداع اإللكرتوينلسـن تعلق األمر اب ملك، و  للرباءات يف ييسلندي

ساوي 2010سـنة  تب ا لمن وا بل اإليداع ابذكلليصبح . 2011سـنة يف ملك  ثالثةإللكرتوين ابلاكمل تق مجموع تكل املاكتب اليت 
با رشين  مكتو بل اإليداع . ع يع تكل املاكتب  تب الفرنيس، فإن  تقوفامي عدا ا تخداممجملك ظام اإليداع اإللكرتوين اآلمن  نسـاب

ميكن ل خيص اإليداع اإللكرتوينوفامي .للطلبات نظام وإمادلىمبارشة أن يقوم به لمودع ف،  تخدم ذكل ا تب اذلي  ل ا يسـ  أن ملك
تخدام يقوم بذ تحدة (نظام اإليداع اإللكرتوين الوطين سـكل إىل جانب ا ندا والوالايت ا هورية كوراي و يا و مليف أسرتا ك مجل

ية تقةل إىل). يكاألمر بدلان ا ية وا نا بدلان ا بل ماكتب ا نو ل ل ملل م ناء عىل  نظامتق ية اإليداع اإللكرتوين الاكمل  تا تصاد احلر ا ب الا ل ل ق
تخدام  باتظام اإليدانسـاملعاهدة اب سب اترخي بدء العمل ابإليداع اإللكرتوينتمربة( للطلع اإللكرتوين اآلمن  الصني ): ح 

يا يا وسلوفا بني وبوندا وروما كومالزياي وا ن ل  .لفل

يغ حمدثة من وابإلضافة إىل ذكل،  .7 ّصدرت  بات نص يدها للطلظام اإليداع اإللكرتوين اآلمن  ية يف موا عمع إضافات بر جم
شأن الرباءات، ملالقانوين واإلجرايئ  ينطارإلللتطوير اجلاري امع دل تعاون  بعاهدة ا يريات يف الالحئة ومن ذكلل تلف ا تغ  لخم

يذية نفاذ إىل واثئق األولوية و لتنفا سديد اإللكرتوينلخدمات ا  .لتوخدمة ا

                                                 

ية األوىل2563 و2556انظر الفقرتني  1 نة الر سـ من احملارض املوجزة   يف جسالت املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد معاهدة قانون الرباءات ةرداو الئيللج
بو رمق ( يشور الو  .)327من
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يات ابلًوفضال عن تزويد هجات اإليداع  .8 ، تقدم لطلباتلنظام اإليداع اإللكرتوين اآلمن ل ة اخملصصة للزبونّدثاحملجمرب
بو  ساعدةيالو يقملا ناء اإلعداد لإليداع اإللكرتوين وبعد دخوهل حزي ا بات أ سمل ا ب ملاكتب  ث لطل لتطت   تقدمييوشمل ذكل. ّ

ية  نساعدة  بارية من(تقم ختثل توفري األجزاء الا يات  تكلم ساملجم الرب بار  متكن من ا بات  سمل ا ماكتب  ت لطل خت ّ ل ر اإليداع من تّ
ته، ته إىل هنا يبدا هاد وإصدار ي يةةلشا ها إىل  اليت يطلهبا مق الر بل حتو ية  سخ األ يع مجموع ا تو بات  سمل ا يلتب  ق ق صلمك ن ل لطل لت ّ

تب ادلويل ية) ملكا ساعدة القانوية واإلجرا ئفضال عن ا ن مل تان ابالعامتد . ً بو ا تا الو مترت  بق، ا يوابإلضافة إىل ما  نئ ملعي يه سـسـ
ية وتديراهنا هادات الر تان توزعان ا مقوا بات يف إجناز أعامهلام، لشلل   إىل األخرىاملاكتبفامي تلجأ  حدهيامإىل إ لطلويلجأ مودعو ا

ياانت الرباءات إلجراء مقارانت ألغراض سالمة  .جلهاااليت تعب 

بات  .9 سمل ا لطلنظام إدارة ماكتب  ناتدخل عدد من ُأ .)PCT-ROAD(ّت سمل لتحسيا ّ عىل نظام إدارة ماكتب  ت
بات ية الفكرية2011 وماي إىل 2009 وينمن يو يف الفرتة لطلا تب الكوري  تعاون مع ا للملك اب ملك بارة عن . ل نظام  عوهذا ا ل

يطة يات  سـبر يةبجم ناء معل و بات املودعة  سمل ا تب  تخداهما دلمع وظائف  ب ميكن ا لطل ت ّسـ نإماكية ، مبا يف ذكل عىل املعاهدةمك
نات املدخةل ومشلت . اإليداع اإللكرتوين عىل دعامة مادية يةلتحسيا رشين املا هور األربعة وا ضيف ا لع ية لش بن إعادة تصممي 

نظام ياانت،لا ية قاعدة ا لب و يات، مما أدى إىل،بن سن  لعمل وا تقرار أفضل وتاجئ أ حيق ا ن سـ  .لبياانت اخلارجةلأعىل جودة وحتق
سخة اإلنلكزيية هذالنوإىل جانب ا بحتنظاملا ل  بامتاحة هل نسخة  ص أ  .نيةسـابللغة اإل

نذ .10 متربمو نظام املذكور آنفا يف ، 2005 سب  بو ا ًأدخلت الو ل رشيني ية و عمثا ية الفكرية  ن للملكبا  بدلان (مكت لها يف ا معظم
ية نا ما ناء عىل املعاهدة ).ل بات املودعة  سمل ا ب وبإماكن ماكتب  لطل يات احلصول عىلّت باتجم هذه الرب تخدم ابجملان كتيو ملسـ ا

ها من  يلتزن بو اإلب  2.لكرتوينيموقع الو

تب ادلويل ."ePCT"نظام  .11 نظام ُنظاما جديدا ي ملكوضع ا يا  بعرف حا يح ePCTل سمح خدماتيت و ية  ت  شـبك
بات ادلويةابال يا بأمان عىل ملفات ا لطالع إلكرتو لطل رشن بل ا لن  ية حمدودة يف 2011 مايو 2ويف . ق يب، انطلقت مرحةل جتر

تاج . بدايهتا ياانت إ تخدم  نوهذه املرحةل اليت  ب تخدمني اذلتسـ تعاون مع مجموعة حمدودة من ا ية أوية اب سـية يه  ل ل ملمعل ين حقيق
تب ادلويل  يا دلى ا بات دوية إلكرتو ملكأودعوا  ن ل ببصفتهطل باتل امكت  لطلسمل ا شاركة عدد . ت يت  بري تو شلك  توقف  مو ك قب سي

نظام عىل  تخدمني يف ا لأكرب من ا يةردودملسـ تجر شاركني يف املرحةل ا تخدمني ا يب ا ل مل تاح ملسـ بةل، و هور ا ت يف ا ملق سش ل
شأن الرباءاتللمسـتخدمني اآلخرين مل تعاون  بعاهدة ا ية ل تجر شاركة يف املراحل ا يب فرص ا ل رشوعمل تقدم ا بةل وفقا  ملا ل يح . ملق تتو

سمح  ية  ية خدمات  تجر تهذه املرحةل ا بكل شـب تب ابالي بات ادلوية املودعة دلى ا يا بأمان عىل ملفات ا ملكطالع إلكرتو ل لطل ن
ببصفتهويل ادل ناير ل امكت  تداء من األول من  رش وذكل ا بل ا بات  يسمل ا ب لطل لنت تخدام 2009ق ظام اإليداع اإللكرتوين نسـ اب

بات بو للطلاآلمن  ية للو هادات ر يو مق بات املودعة دلى . ش شمل ا شاركة  يوسع نطاق ا ية  تجر لطلومع تقدم املرحةل ا ي مل سـ لل يب
تملاملاكتب األخرى  بات تسـاليت  ناء عىل املقدلطل ا شأن الرباءاتبمة  تعاون  بمعاهدة ا يات ى أخرسـتخدام أنوع ابل جم من بر

بات ادلوية . اإليداع اإللكرتوين شمل ا نظام  يوسع نطاق ا ية يف جمال اإليداع اإللكرتوين،  سب جتربة اك ندما  لو لطل ي ل سـ ت لع فتك ُ
يا عىل دعامة ماد هادات الرناملودعة عىل الورق أو إلكرتو تخدام ا لشية دون ا  .مقيةسـ

تعلقة مب .12 يل الواثئق ا ملخدمة  شأن الرباءاتحتم تعاون  بعاهدة ا نة رحةل مباخلدمةبعد أن مرت هذه  .ل ية  سـ جتر ، 2009يب
بحت  يع متاحة ابلاكملصأ ناير  املعاهدةمسـتخديممجل  ناء عىل املعاهدة أو وومت، 2010ي يف  ككن املودع   أو هام معا من هليب

بات واثئقإحاةل تعلقة اب لطل  تب ادلويل إلل ةالحق م يةتحميلها بملكيداع إىل ا سعت 2010لويف يويو . شـبكعرب واهجة  ت، ا
يل  متكن املودعني من  حتماخلدمة  باتل إليداع املوهجةل الالحقةواثئق الل سمل ا با  ته  لطلتب ادلويل  ت لت مك بصف  .لمك

شأن الرباءاتلطلب واثئق  تاملؤمتنظام لا .13 تعاون  بمعاهدة ا تب .)PADOS( ل ـى ا ملكا  من وضع 2010 ادلويل يف نهت
يا حمّسننظام  باره دا خل وا بدالخت ناء عىل الطلب  ستال يغ  بنظام ا تخدهما )PCT-COR(لتبل تسـ، وهو من األنظمة اليت 

                                                 

سخة   2 نظام يف 3.0.0لنصدرت ا تايل2011 مايو 9ل من ا تاحة عىل املوقع ا ل ويه   >/http://www.wipo.int/pct-safe/en/pctroad<: م
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يخضع . املاكتب لطلب واثئق املعاهدة نظام املؤمتت لطلب واثئق سـو بار2011بداية يف عاهدة امللا تخدمني خت ال مسـ عىل يد 
يني يف عدد من امل يةجخار تجر شاركة يف املرحةل ا يباكتب ا ل  .مل

شأن الرباءاترسوم د يسدتلاملؤمن نظام لا .14 تعاون  بمعاهدة ا يال تب ادلويل يف يويو  .ن إلكرتو لأطلق ا  خدمة 2010ملك
بطاقة الائامتن عرب  سديد بعض الرسوم  يا متكن املودعني من  سديد رسوم املعاهدة إلكرتو بجديدة  ت ن سديد إلكرتوين خدمةلت ت 

ن بات اجلديدة املودعة. ةممؤ سديد رسوم ا تاحة  لطلواخلدمة  لت ناء عىل املعاهدة م سمل ب  با  ته  تب ادلويل  تدلى ا لت مك بصف ملك
بات بحث اإلضايف ادلويلتقدمي طلب لتسديد رسوم أيضا و لطلا تب ادلويللا نظر عن  للمك  بات مكتب لبغض ا لطلسمل ا ت

يه الطلب فاذلي أودع  تب ادلويل يف اسـامترات ولن يضطر بعد ذكل املودعون. ُ للمك إىل تقدمي معلومات بطاقة الائامتن 
ية يف أمان ورسية ننفصةل ألنه بإماكهنم اآلن إجراء معامالت إلكرتو تحقة . م سديد الرسوم األخرى للمعاهدة ا بح  سـو ت مليص سـ

نا  ممكتب ادلويل  تدرجي للمك  .عرب هذه اخلدمةلاب

تعلق ابو .15 لتقساعدة الالعامة نشطة أليفامي  بولم يية للو ية الفكرية يقدم  ،ن ية ملاكتب ا ية ا مللكبرانمج حتديث ا لتحتن لب
شطة تركز عىل مساعدة  ية الفكرية ألحصاب املصلحة لانتعزيز كفاءة أ سات ا سني اخلدمات اليت تقدهما مؤ مللكيل و س حت تسج

ياجات  مَّقدتو. فهيا سب الا تة  تحلول األ ح ية يف لملكية الفكريةلمكتبا  52ا مجموعه ملحمت نا بدلان ا ما ل ، مما أدى إىل  ابألساسل
ية الفكرية حتسني إدارة  مللكندات ا سجالت ذات الصةلسـ ية يف العمل من خالل زايدة الاعامتد عىل و  هبالوا لتعزيز الفعا

يا املعلومات  جنولو يةتك ية الفكرية الو ياانت ا شاء قواعد  نوإ ب طن تدعن طريق تكوين الكفاءات الرتكزي عىل يونصب. مللك ريب ل ا
ثف ونقل معارف  ياتملكا ية   األنظمة يفمسؤويلإىل  جمالرب ية الفكرية  بغماكتب ا تقين من دارة اإلحتسني مللك لوتقدمي ادلمع ا

توى األ تخدام أكرث تركزيا توفري تدريب  و،ولملسـا رشضامن ونظام للفعال سـللموظفني عىل ا مليذ ا ضامن ونجاح بع وتنف
ته تدا ما ية اخلدمات احملددة اتوتاح. سـ لتا  :ل

ية  )أ( نا ية ا تة إجراءات ا عاكن نظام أ لص تخدم2010 سـنةهناية  إىل غاية )IPAS(مللكمت مكتبا  38 يف امسـ، 
يع للملكية الفكرية  ية من  نا بدلان ا مجيف ا ل تخدم . األقالميمل تالم من أجل نظاملا من هذه املاكتبكتبا م 25يسـو  سـا
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ية اواكن  )ب( نا ية ا عنظام العريب إلدارة ا لص ية الفكرية 14 يف امسـتخدم) AIPMS(مللكل للملكبا  نطقة ملا يف مكت
به هذا. بالعرية يةاحلاسويب  الربانمج يشـو نا ية ا تة إجراءات ا عنظام أ لص يث  مللكمت ويدمع إضافة إىل ، ائفهوظحمن 
تخد. ب اللغة العريةذكل يع املاكتب اليت  يل  سـومن املقرر تر تمج يا ح ية الم حا نا ية ا عنظام العريب إلدارة ا لص نظام  إىلمللكل

ية نا ية ا تة إجراءات ا عأ لص بلمللكمت  .ملسـتق يف ا

ية يقدم  )ج( ية ا لتحتبرانمج حتديث ا ساعدة أيضالبن ية الفكرية كثري من لمل ا ياانهتإلاتحةمللكماكتب ا تعلقةب   ملا ا
ياانت ادلوية رباءاتابل للقواعد ا بارشة  2010 سـنة يف  الربانمج وقدم.لب ية ا ساعدة ا ملا ن نة يف جماللتقمل جسالت مق ر

يةلالرباءات  نا بدلان ا مبعة ماكتب يف ا ل ل  .سـ

بو مدعوة إىل  .16 ية العامة للو يإن ا مجلع
 .ث هذه الويقةمبضموناإلحاطة علام 
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