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  اجلمعية العامة للويبو
  

  والعشرون)العادية احلادية واألربعون (الدورة الثالثة الدورة 
        2012012012013333أكتوبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر     2222ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب     23232323جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 

  
  

  قانون الرباءاتمعاهدة  بشأنلمؤمتر الدبلوماسي ل املتفق عليهاالتعاون يف إطار البيانات 

  أالمانة ٕاعدادمن وثيقة 

    املقدمةاملقدمةاملقدمةاملقدمة        أوال.أوال.أوال.أوال.

اعSد معاهدة قانون الرباءات (املشار ٕالهيا فK ييل  بشأنلمؤمتر اBبلومايس لعلهيا  املتفقمن البيا9ت  4تنص املادة  .1
 عىل ما ييل: 2000يونيو  1بعبارة البيا9ت املتفق علهيا) املعمتدة يف 

)(ٔا) من هذه املعاهدة، يدعو املؤمتر اBبلومايس امجلعية العامة للمنظمة 1(8القاعدة  ومن ٔاجل تسهيل تنفيذ  -4"
العاملية للملكية الفكرية (الويبو) وأالطراف املتعاقدة ٕاىل توفري مزيد من املساعدة التقنية للبdان النامية والبdان أالقل 

 زتاماهتا املرتتبة عىل هذه املعاهدة حىت قبل دخولها حزي التنفيذ.منوا والبdان املنتقo ٕاىل نظام mقتصاد احلر للوفاء �ل

وحيث املؤمتر اBبلومايس ٔايضا البdان الصناعية ذات اقتصاد السوق عىل توفري التعاون التقين واملايل ملصلحة "
هبا وبرشوط يتفق علهيا البdان النامية والبdان أالقل منوا والبdان املنتقo ٕاىل نظام mقتصاد احلر بناء عىل طل

  الطرفان.

ويدعو املؤمتر اBبلومايس امجلعية العامة للويبو ٕاىل مراقبة التقدم احملرز يف ذ� التعاون وتقيميه يف لك دورة عادية "
 "لها، ما ٔان تدخل املعاهدة حزي التنفيذ.
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التقدم احملرز يف  مراقبةعية العامة للويبو من البيا9ت املتفق علهيا، مطلوب من امجل  4ووفقا للفقرة الثالثة من املادة  .2
، ما ييرس ٕايداع وتقيميه لفائدة البdان النامية وأقل البdان منوا والبdان املنتقo ٕاىل نظام mقتصاد احلر التعاون التقين واملايل

من  4دمة املشار ٕالهيا يف املادة البالغات يف نسق ٕالكرتوين يف ت� البdان. وعىل هذه اخللفية فٕان بdان اقتصاد السوق املتق
البيا9ت املتفق علهيا املذكورة ٔاعاله مدعوة ٕاىل تقدمي معلومات ٕاىل امجلعية العامة عىل النحو احملدد يف ت� البيا9ت املتفق 

 علهيا.

    ٔانشطة الويبو ٔانشطة الويبو ٔانشطة الويبو ٔانشطة الويبو         �نيا.�نيا.�نيا.�نيا.

اهدة قانون الرباءات يف املؤمتر من اللواحئ اخلاصة مبع �8لنظر ٕاىل ٔانشطة الويبو الوجهية، فعند اعSد القاعدة  .3
معاهدة قانون الرباءات، ذكر املدير العام للويبو ٔان املنظمة سـتظل عىل الزتا�ا برب9مج التعاون التقين بشأن اBبلومايس 

ٕاىل ٔانشطة ملموسة لتكوين الكفاءات Bى البdان النامية والبdان  8اخلاص هبا، ؤاهنا سـتواصل ترمجة حمتوى القاعدة 
 1نتقo ٕاىل نظام mقتصاد احلر.امل 

وفضال عن ذ� تشري توصيات جدول ٔاعامل الويبو بشأن التمنية ٕاىل تطوير وحتسني البىن التحتية وغريها من  .4
 املرافق، مبا فهيا ت� املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتبدو التوصيتان التاليتان وجهيتان خصوصا يف هذا السـياق:

عدة اBول أالعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسسـية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل مسا  .10"
امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية ٔاكرث فعالية والهنوض بتوازن 

متتد هذه املساعدة التقنية لتشمل املنظامت اليت تعىن  وجيب أن .عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة
  �مللكية الفكرية عىل الصعيدين دون إالقلميي وإالقلميي.

مطالبة الويبو، يف ٕاطار واليهتا، بتوسـيع نطاق نشاطها املوّجه لردم الهّوة الرمقية متاشـيًا مع مقررات مؤمتر القمة   .24"
 ".اة ٔامهية صندوق التضامن الرمقيالعاملي بشأن جممتع املعلومات مع مراع

وجتدر إالشارة ٕاىل التطورات اليت حدثت عىل وجه التحديد بني اBورة العادية السابقة للجمعية العامة للويبو املنعقدة  .5
ة يف سـياق معاهدة التعاون بشأن الرباءات، �لنظر ٕاىل العالقة املتينة اليت تربط بني معاهد 2013وهناية مايو  2011 عام يف

التعاون بشأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات. وملا اكنت هذه أالنشطة اعمتدت �لفعل يف ٕاطار معاهدة التعاون بشأن 
 عىل أالجل املتوسط والطويل يف سـياق معاهدة قانون الرباءات. يكون من املمكن تطبيقهاالرباءات فقد 

ٕاÒحة إاليداع إاللكرتوين ٔاخرى لتسمل الطلبات يف  : بدٔات يف السـنتني املاضيتني مخسة ماكتبPCT-SAFEنظام  .6
 2011بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات، ويه مكتب ٕارسائيل للرباءات ومكتب الرنوجي للملكية الصناعية يف عام 

لصناعية يف ومكتب ليتوانيا للرباءات واملعهد الوطين الربتغايل للملكية ا 2012ومكتب كرواتيا للملكية الفكرية يف عام 
بلغ عدد ماكتب تسمل الرباءات اليت تقبل إاليداعات إاللكرتونية �لاكمل بناء عىل معاهدة التعاون بشأن . وبذ� 2013 عام

الرباءات مثانية وعرشين مكتبا. و�سـتثناء فرنسا تقبل مجيع ماكتب تسمل الطلبات املذكورة إاليداعات �سـتخدام نظام 
PCT-SAFEإاليد Üي يسـتخدم النظام ٔاو �لتوليف . ويف حاßاع إاللكرتوين فيكون ذ� مبارشة من املودع ٕاىل املكتب ا

بني هذا النظام والنظام الوطين إاللكرتوين ٕاليداع طلبات الرباءات (يف ٔاسرتاليا وكندا وٕارسائيل ومجهورية كورá والوالáت 
املنتقo ٕاىل نظام mقتصاد احلر التالية (مرتبة حبسب Òرخي دخول املتحدة أالمريكية). وتقبل ماكتب البdان النامية والبdان 

-PCTإاليداع إاللكرتوين حزي النفاذ) إاليداعات بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات ٕالكرتونيا �لاكمل �سـتخدام نظام 
SAFE .والفلبني وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وكرواتيا وليتوانيا áالصني ومالزي : 

                                                
من احملارض املوجزة للجنة الرئيسـية أالوىل الوارد يف جسل املؤمتر اBبلومايس املعين �عSد معاهدة قانون الرباءات  2563و 2556انظر الفقرتني    1

 ).327(منشور الويبو رمق 
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هبدف دمع التطور  يف الوقت املناسب PCT-SAFEوصدرت نسخ ٔاخرى حمدثة من برجميات ومجموعات نظام  .7
 اجلاري لٕالطار القانوين وإالجرايئ للمعاهدة، مثل التغيريات اëتلفة يف قواعد معاهدة التعاون بشأن الرباءات.

دعني بناء عىل معاهدة التعاون بشأن للز�ئن من املو  PCT-SAFEجميات حمدثة من نظام وٕاضافة ٕاىل ٕاÒحة بر  .8
الرباءات، تقدم الويبو املساعدة ٕاىل ماكتب تسمل الرباءات ٔاثناء التحضري لٕاليداع إاللكرتوين وبعد دخوð حزي النفاذ. وتشمل 

مل ٕاىل ماكتب تس mPCT-SAFEختبارية لربجميات الزبون يف نظام  الهيالكهذه املساعدة املساعدة التقنية، مثل تقدمي 
الطلبات من ٔاجل اختبار معلية إاليداع �لاكمل، واسـتخراج الشهادات الرمقية الالزمة ملكتب تسمل الرباءات من ٔاجل توقيع 

ٔان ٕادارات  ٔاضف ٕاىل ذ�مجموعة النسخ أالصلية قبل ٕارسالها ٕاىل املكتب اBويل، فضال عن املساعدة القانونية وإالجرائية. 
 توزع الشهادات الرمقية وتديرها قد واصلت معلها. ويسـتعني مودع الطلب ٕ�دارة ٕالصدار ٕاصدار الشهادات يف الويبو اليت

 عاجلها.يالرباءات اليت حني يسـتعني املكتب ٕ�دارة أخرى من ٔاجل الربط أمنيا مع بيا9ت  الشهادات يف

تب ٕالدارة يف مك (نظام ا PCT-ROADحتققت عدة حتسينات يف نظام  2013ٕاىل مايو  2011ويف الفرتة من يونيو  .9
هو عبارة عن بر9مج بسـيط ومناسب  PCT-ROADمكتب كورá للملكية الفكرية. ونظام تسمل الطلبات)، �لتعاون مع 

ميكن اسـتخدامه Bمع وظائف ماكتب تسمل الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات، مبا يف ذ� السامح �ٕاليداع 
شمل التحسينات اليت حتققت يف أالشهر أالربعة عرش املاضية حتسينات هيلكية تتيح إاللكرتوين عىل وسائط مادية. وت 

مل الرباءات بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات املتوسطة احلجم (ٔاي ٔاكرث من مائيت ٕايداع بناء سحتسني دمع ماكتب ت 
مج حمدثة للحفاظ عىل مالءمة النظام مع التغيريات يف قواعد عىل معهدة التعاون بشأن الرباءات يف العام الواحد)، وثالثة برا

 .PCT-SAFEمعاهدة التعاون بشأن الرباءات والتغيريات يف نظام 

، وهو عبارة عن خدمة تقد�ا الويبو عىل 2012أبريل  13يف  PCT-ROADلنظام  2وُمعم الرب9مج التجرييب .10
ىل معاهدة التعاون شأن الرباءات mسـتعانة هبذا احمليط التجرييب إالنرتنت. وميكن ملوظفي ماكتب تسمل الطلبات بناء ع

عىل حواسيهبم احمللية.  PCT-ROADللتدريب واختبار هيالك جديدة وتقيمي الرب9مج دون ٔان يكون علهيم تزنيل نظام 
 تخدم الرب9مج التجرييب للنظام االٓن ٔاربعة عرش مسـتخدما من ٔاحد عرش مكتبا لتسمل الطلبات.سـ وسي 

للملكية الفكرية ٔاو معمته علهيا (ٔاغلب هذه املاكتب يف بdان  امكتب 30يف  PCT-ROADوأدخلت الويبو نظام  .11
 ماكتب تسمل الطلبات امودليل املسـتخدم اخلاص به متاحان جما9 لتزنهل PCT-ROAD. وبر9مج 2005منذ سبمترب 9مية) 

 3إاللكرتوين. بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات من موقع الويبو

): مل يفتأ املكتب اBويل يطور وينرش نظام معاهدة ePCTإاللكرتوين ( لٕاليداع نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات .12
). وٕان اكن هذا النظام ال يزال يف املرحo التجريبية، فقد ُجسل فيه حىت ePCTإاللكرتوين ( لٕاليداع التعاون بشأن الرباءات

بd تسخدم التفتيش أالمين للملفات للنفاذ ٕاىل الطلبات اBولية قبل  100تخدم من ٔاكرث من مسـ  6 000االٓن ٔاكرث من 
نرشها. وقد ٔاتيح النظام ٔايضا ٕاىل إالدارات اBولية اليت ميكهنا االٓن النفاذ ٕاىل وظائف حمدودة يف هذه اخلدمة لالضطالع 

ات دولية للبحث المتهيدي. وحىت االٓن بدٔات املاكتب بدورها �عتبارها ماكتب لتسمل الطلبات وٕادارات حبث دويل وٕادار 
اجلزائر ؤاسرتاليا والمنسا وبلجياك وبلغارá وكندا وشـييل والصني وامجلهورية  يف اسـتخدام هذه اخلدمات إالضافية:التالية 

ملكسـيك واملغرب وهولندا التشـيكية واBامنرك ومرص وفنلندا وأملانيا وهنغارá والهند وٕارسائيل وٕايطاليا واليا�ن والتفيا وا
وبولندا ومجهورية كورá وجنوب ٔافريقيا وسويرسا وأوكرانيا واململكة املتحدة والوالáت املتحدة أالمريكية. وفضال عن ذ� 

ومتكني مجيع  PCT-SAFEنظام  تعويضٕاليداع، والهدف منه هو رييب عىل إالنرتنت ٕالجياد حلول بشأن ااسـُهتل بر9مج جت
 لول ٕالكرتونية بشأن إاليداع. حب ويد املودعنيتز من املاكتب 

                                                
  o.wipo.int/PCT_ROAD/indexA.dodem-https://pctroad الرب9مج التجرييب متاح عىل املوقع إاللكرتوين التايل: 2
  safe/en/pctroad/-http://www.wipo.int/pctمتاح عىل املوقع إاللكرتوين التايل:  ROAD-PCTنظام  3
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وتسري التحضريات عىل قدم وساق ٔايضا يف املكتب اBويل ليك يقدم خدمات نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات  .13
 ماكتب تسمل الطلبات مبا يSىش مع حلول إاليداع إاللكرتوين اجلديدة. وستتاح هذه لفائدةيسـتفضيفها �لاكمل و  ٕالكرتونيا

اخلدمات لتسـتفيد مهنا املاكتب، ومهنا املاكتب من البdان النامية اليت ليست Bهيا قدرة ٔاو رغبة يف تطوير بنية حتتية يف 
جمال تكنولوجيا املعلومات واحلفاظ علهيا لفائدة معليات ماكتب تسمل الطلبات، مبا يتيح لها أن تقدم ٕاىل املودعني الوطنيني 

وال تتطلب املاكتب املشاركة سوى  املتاح معوما يف املاكتب اليت حتظى بدرجات عليا من أالمتتة.املسـتوى ذاته من اخلدمات 
 متصفح ويب قيايس واتصال �ٕالنرتنت (�ٕالضافة ٕاىل املاحس الضويئ لتتعامل مع الو�ئق املقدمة عىل الورق).

عضاء بشأن اقرتاح وقف العمل : جتدر إالشارة ٕاىل ٔان املكتب اBويل يتشاور مع اBول االٔ PCT-EASYنظام  .14
العمل  ين الاكمل. والتارخي املقرتح لوقفاßي حل حم% االٓن إاليداع إاللكرتو PCT-EASYبأسلوب إاليداع بناء عىل نظام 
، ومن املتوقع قبل هذا التارخي ٔان يضمن نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات لٕاليداع 2015هبذا النظام لٕاليداع هو يوليو 

) ٔان تكون ماكتب تسمل الطلبات يف البdان النامية قادرة علىي تقدمي خدمات إاليداع إاللكرتوين ePCTكرتوين (إالل
 الاكمل ٕاىل مودعهيا.

): بعد ٔان اجتاز هذا النظام مرحPADOS oنظام طلب الو�ئق املؤمتت بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات ( .15
وتسـتخدمه ماكتب ليك تطلب مسـتخرجات من قاعدة بيا9ت ركن  دة، جيري االٓن ٕانتاجهاكتب الرائmختبار يف عدد من امل

وتسلمها تلقائيا عن طريق نظام تبادل البيا9ت إاللكرتوين بناء عىل معاهدة التعاون بشأن  PATENTSCOPEالرباءات 
 ٔاملانيا. ). واملاكتب اليت تسـتخدم هذا النظام يه ماكتب اليا�ن وكورá و PCT-EDIالرباءات (

و�اللتفات ٕاىل ٔانشطة املساعدة التقنية العامة اليت تضطلع هبا الويبو، يقدم بر9مج احللول العملية ملاكتب امللكية  .16
يز فعالية ٔانشطة التسجيل يف جمال امللكية الفكرية وحتسني اخلدمات اليت تقد�ا مؤسسات ز الفكرية املساعدة �لرتكزي عىل تع

 ب املصلحة فهيا.امللكية الفكرية ٔالحصا

مكتبا من ماكتب امللكية الفكرية، جلها يف البdان النامية، ما  66وتقدم احللول املؤمتتة املطوعة ٕاىل ما يبلغ مجموعه  .17
وما يرتبط هبا من جسالت، وحتسني الفعالية يف املعاجلة العملية من خالل  امللكية الفكرية صكوكٔاسفر عن حتسني ٕادارة 

وجيا املعلومات وٕانشاء قواعد بيا9ت وطنية يف جمال امللكية الفكرية. وانصب الرتكزي عىل تكوين زáدة اسـتخدام تكنول
الكفاءات من خالل إالسهاب يف التدريب ونقل املعارف �لربجميات ٕاىل مديري أالنظمة يف ماكتب امللكية الفكرية لتحسني 

تدريب املقدم ٕاىل املوظفني عىل املسـتخدم من ٔاجل اسـتخدام واBمع التقين عىل املسـتوى أالول، وزáدة تركزي ال إالدارة 
  النظام اسـتخداما فعاال وضامن تنفيذ املرشوع بنجاح واسـتدامته. ويف هذا الصدد تقدم اخلدمات احملددة التالية: 

 14هنا مكتبا من ماكتب امللكية الفكرية من البdان النامية من مجيع أالقالمي (م 46اكن  2012يف هناية عام   (ٔا)
مكتبا يسـتخدم  28ٔامتتة ٕاجراءات امللكية الصناعية. ومن هذه املاكتب اكن  نظاميسـتخدم من ٔاقل البdان منوا) 

  النظام لتسمل طلبات الرباءات وحفصها ومنح الرباءات ونرش الطلبات.

فكرية يف املنطقة مكتبا من ماكتب امللكية ال 13اكن النظام العريب ٕالدارة امللكية الصناعية مسـتخدما يف   (ب)
العربية. ويشـبه هذا النظام الربجمي نظام ٔامتتة ٕاجراءات امللكية الصناعية من حيث الوظائف، ولكنه يدمع ٔايضا اللغة 

العريب ٕالدارة امللكية الصناعية ٕاىل نظام ٔامتتة ٕاجراءات امللكية  تدرجييا انتقال مجيع املاكتب من النظام ة. وجرىالعربي
  الصناعية.
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م بر9مج احللول العملية ملاكتب امللكية الفكرية أيضا املساعدة ٕاىل العديد من ماكتب امللكية الفكرية ٕالÒحة يقد  (ج)
  9ت اBولية.ابيا9هتا اخلاصة �لرباءات والعالمات التجارية يف قواعد البي

ٕان امجلعية العامة للويبو مدعوة ٕاىل  .18
 ة.إالحاطة علام �ملعلومات الواردة يف هذه الوثيق

  [هناية الوثيقة]


