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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( الثانية العاديةواألربعون )الدورة  السابعةالدورة 
ىل  5من جنيف،   2015 أأكتوبر 14اإ

 
 

 البيانات املتفق عليها يف املؤمتر الدبلوماسي املعني مبعاهدة قانون الرباءات بناء علىالتعاون 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 املقدمة أأول.

يهيا ي ام يي املعين ابتؤرمر ابدللوماي يف املمن البياانت املتفق علهيا  4 البندنص ي  .1 تعدامد معادد  اانو  الارااات ااملاار اإ
 عىل ما يي: 2000 يونيو 1املعمتد  يف و هيا( لعبار  البياانت املتفق عل

(اأأ( من دذه املعادد ، يدتعو املتؤرمر ابدللوماي امجلعية العامة 1ا8ومن أأجل تسهيل تنفيذ القاعد  .  4"
ىل تويري مزيد من املساعد  التقنية للبدلا   للمنظمة العاملية للملكية الفكرية االويبو( والأطراف املتعااد  اإ

ىل نظام الااتصاد احلر للوياا ابلزتاماهتا املرتتبة عىل دذه املعادد  النامية  والبدلا  الأال منوا والبدلا  املنتقةل اإ
 حىت ابل دخولها حزي التنفيذ.

وحيث املتؤرمر ابدللوماي أأيضا البدلا  الصناتعية ذات ااتصاد السوق عىل تويري التعاو  التقين واملايل ملصلحة "
ىل نظام الااتصاد احلر لناا عىل طلهبا وبرشوط يتفق علهيا البدلا  النامية وا لبدلا  الأال منوا والبدلا  املنتقةل اإ

 الطريا .

ىل مراابة التقدم احملرز يف ذكل التعاو  وتقيميه يف لك دور  " ويدتعو املتؤرمر ابدللوماي امجلعية العامة للويبو اإ
 عادية لها، ما أأ  تدخل املعادد  حزي التنفيذ."

ىل مراابة  4 الثالثة من البند فقر قا للووي .2 التقدم وتقيمي من البياانت املتفق علهيا، ياإ  امجلعية العامة للويبو مدتعو  اإ
ىل نظام الااتصاد احلرا والبدلا  البدلا  النامية والبدلا  الأال منو  احملرز يف جمال التعاو  التقين واملايل لفائد   مما، املنتقةل اإ

يداع التبل  ييّس  لكرتوين يف تكل البدلا . يف نسقيغات اإ  اإ
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يهيا يف البندو  ناتعية ذات ااتصاد السوق، ياإ  البدلا  الص ولناا عليه .3 املذكور  من البياانت املتفق علهيا  4 املاار اإ
ىل تزويد ،  دو منصو  عليه يف تكل البياانتكام، مدتعو  أأعاله عرشو ( ابدور  السالعة والأرلعني اابدور  العادية الثانية وال اإ

 حىت تمتّكن من مراابة التقدم احملرز يف جمال التعاو  وتقيميه. لجمعية ابملعلوماتل 

 أأناطة الويبو اثنيا.

من الالحئة التنفيذية ملعادد   8 أأناطة الويبو يف دذا اجملال، رّصح املدير العام للويبو، تعند اتعدامد القاعد ي ام خيص  .4
املعين ابتعدامد تكل املعادد ، لأأ  الويبو س تظل ملزتمة لارانجمها للتعاو  التقين وأأهنا اانو  الارااات يف املتؤرمر ابدللوماي 

ىل أأناطة ملموسة لتكوين  8 س تعمل أأكرث عىل ترمجة مضمو  القاعد  ىل نظام اإ كفااات البدلا  النامية والبدلا  املنتقةل اإ
 1الااتصاد احلّر.

ىل  .5 ضاية اإ ىل تطوير البنية التحتية وغريدا من املرايق  ، تاري توصيات جدول أأتعامل الويبوذكلواإ باأأ  التمنية اإ
 يف دذا الصدد: ةخاص لصفةوحتسيهنا، مبا يهيا مرايق تكنولوجيا املعلومات والتصالت. ولعّل التوصيتني التاليتني وجهيتا  

ية وحتسيهنا من مساعد  ابدول الأتعضاا عىل تطوير كفاااهتا املتؤسس ية الوطنية يف جمال امللكية الفكر .  10"
خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريدا من املرايق هبدف جعل متؤسسات امللكية الفكرية أأكرث يعالية 

وايهنوض لتواز  عادل لني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة. وينبغي أأ  تنسحب دذه املساعد  التقنية 
الميية امل  الميية ودو  الإ  عنية ابمللكية الفكرية.أأيضا عىل املنظامت الإ

طار وليهتا، لتوس يع نطاق نااطها املوّجه لردم الهّو  الرمقية رماش يًا مع مقررات .  24" مطالبة الويبو، يف اإ
 متؤرمر القمة العاملي باأأ  جممتع املعلومات مع مراعا  أأمهية صندوق التضامن الرمقي."

ىل التطورات اليت حدثت لني ابدور  العادية السالقة للجمعية العامة للويبو  حتديداوجتدر الإشار   .6 يف  املعقود اإ
ىل العالاة املتينة لني  2015وهناية مايو  2013 عام عادد  تكل امليف س ياق معادد  التعاو  باأأ  الارااات، ابلنظر اإ

طار معادد  التعاو  باأأ  الاراااتمدت ابلفعل اتعت  اد ومعادد  اانو  الارااات. وملا اكنت دذه الأناطة   ، مفن املمكنيف اإ
 يف س ياق معادد  اانو  الارااات. املديني املتوسط والبعيدتطبيقها عىل 

. ولعد ePCT واصل املكتب ابدويل تطوير ونرش نظام(: ePCTالنظام الإلكرتوين ملعادد  التعاو  باأأ  الارااات ا .7
آ  ما يفوق   ePCT لدلا خمتلفا ممن يس تعملو  نظام 100مس تخدم يف أأكرث من  20 000املرحةل التجريبية، يوجد ال

ماكهنا النفاذ  الميية، اليت ابت ابإ دار  طلبات دولية لحقا. واد ي تح النظام أأيضا للماكتب الوطنية/الإ لأغراض الإيداع و/أأو اإ
ىل اخلدمة  دار  للبحث ااإ دار  للفحص ايمتهيدي ابدويل بدى الاضطالع لأأدواردا لصفهتا مكتبا لتسمل الطلبات واإ بدويل واإ

الميية التالية يف اس تعامل تكل اخلدمات  وكذكل مكتبا معّينا. ومن املالحظ، حىت الآ ، رشوع البدلا  ومنظامت الارااات الإ
وامجلهورية  ٬وكواب ٬وكولومبيا ٬والصني ٬وش يي ٬وكندا ٬وللغاراي ٬والارازيل ٬وللجياك ٬وايمنسا ٬وأأسرتاليا ٬اجلزائرالإضايية: 
س تونيا ٬ومرص ٬وابدامنرك ٬التا يكية  ٬وينلندا، واملكتب الأورويب للارااات، واملكتب الأورويب الآس يوي للارااات ٬واإ

رسائيل ٬والهند ٬يسلندااإ و  ٬رايودنغا ٬وأأملانيا ٬ويرنسا يطاليا ٬واإ  ٬واملغرب ٬واملكس يك ٬ومالزياي ٬ولتفيا ٬وكينيا ٬واليااب  ٬واإ
ومجهورية  ٬والارتغال ٬ولولندا ٬والفلبني ٬والرنوجي ،عهد لدلا  أأورواب الااملية للاراااتوم  ٬ونياكراغوا ٬زيلنداونيو  ٬ودولندا

س بانيا ٬وجنوب أأيريقيا ٬وس نغايور  ٬واململكة العرلية السعودية ٬والاحتاد الروي ٬كوراي  ٬واتيلند ٬وسويسا ٬والسويد ٬واإ
يداع عار ش بكة الإنرتنت والولايت املتحد  الأمريكية ٬واململكة املتحد  ٬وأأوكرانيا ٬ياوترك  ّور حل لالإ ىل ذكل، ط  . وابلإضاية اإ

طار نظام (، ويه خدمة ي زمع أأ  حتّل حمّل نظام الإيداع الإلكرتوين ePCT-Filingا ePCT ي سمى خدمة الإيداع يف اإ

                                                
1

يف جسالت املتؤرمر ابدللوماي املعين ابتعدامد معادد  اانو  الارااات   رداو ال من احملارض املوجز  للجنة الرئيس ية الأوىل 2563و 2556انظر الفقرتني  
 .(327امناور الويبو رمق 



WO/GA/47/15 
3 
 

ماكنية PCT-SAFE الآمن للطلبات انظام يداع الإلكرتوين. ولعد مرحةل املود تزويد( وتتيح للك املاكتب اإ عني حبل لالإ
، متاحة ابللغات 2015، يف أأبريل ePCT جتريبية أأولية ااترصت عىل اللغة الإنلكزيية، أأصبحت واهجة املس تخدم لنظام

ابنية التسع الأخرى للنرش ابدويل لناا عىل معادد  التعاو  باأأ  الارااات ويه: العرلية والصينية والفرنس ية والأملانية واليا
 والكورية والارتغالية والروس ية والإس بانية.

طار نظامخدمة  .8 طار : ePCT اس تضاية الإيداع يف اإ يوير املكتب ابدويل الآ  خدمة اس تضاية اكمةل يف اإ
يداع الإلكرتوين  ePCT نظام . وتكل اخلدمات متاحة ePCT-Filingخلدمات مكتب تسمل الطلبات املتسقة مع حل الإ

 الأتعضاا اليت ليست لها القدر  عىل تطوير وتاغيل وصيانة لنية حتتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالتملاكتب لك ابدول 
س توى اخلدمة ذاته مب لأغراض معليات ماكتب تسمل الطلبات، أأو ليست لها الرغبة يف ذكل، مما ميكّهنا من تزويد مودتعهيا 

ضاية  ول يلزم اذلي تتسم له املاكتب املتؤرمتة لدرجة كبري . نرتنت ااإ املاكتب املااركة سوى متصفح ويب معياري ووصةل لالإ
ىل هجاز للمسح الضويئ ملعاجلة الواثئق املودعة يف شلك وريق(. ويس تضيف املكتب ابدويل حاليا خوادم نظام  ePCT اإ

س تونيا والهند ولتفي ويهلفائد  عدد من ماكتب تسمل الطلبات،  ا ومالزياي ونيوزيلندا ماكتب أأسرتاليا والارازيل وش يي واإ
 .املكتب الأورويب الآس يوي للاراااتواململكة العرلية السعودية وس نغايور  يضال تعن 

ىل املاكتب يف  .9 ىل اخلدمات املذكور  أأعاله، تقدم الويبو املساعد  اإ معيات التحضري اليت جترهيا اس تعدادا وابلإضاية اإ
ملكتب تسمل الاختبارية  البيئاتمثل تويري ، قدمي مساعد  تقنيةيامل ذكل تحزّي التنفيذ. و  ePCT بدخول خدمات نظام

صدار الاها كينهالطلبات يمت  ىل هنايته، واإ  الطلبات مكتب تسمل يارتطهاد  الرمقية اليت من اختبار مسار الإيداع من لدايته اإ
ىل املكتب ابدويل( يضال تعن مساعد  اانونية و لتوايع مجموع النسخ الأصلية ابل  جرائية. و حتويلها اإ ، اس مترت عالو  عىل ذكلاإ

جناز أأتعامهلام تصديقديئتا الويبو املعنيتا  ابل  حد .واللتا  توزعا  الاهادات الرمقية وتديراهنا يف اإ ىل اإ ى ويلجأأ مودتعو الطلبات اإ
ىل الأخرى لإجراا مقارانت لأغراض سالمة لياانت الارااات اليت تعاجل الهيئتني املذكورتني   ها.ي ام تلجأأ املاكتب اإ

ىل التحّول من اخلدمات القدمية:  .10 لعد ظهور لدائل تتيح مزيدا من الكفاا  وسهوةل الاس تخدام، ينبغي الإشار  اإ
 :WO/GA/43/15 الأناطة الانتقالية التالية ي ام خيص ثالث خدمات ادمية أأللغ تعهنا يف الوثيقة

ابتعتباره حال وضعه املكتب  ePCT نظامل  PCT-SAFE الاس تعاضة تعن نظام: مع PCT-SAFE نظام اأأ(
ابدويل لأغراض الإيداع الإلكرتوين لناا عىل معادد  التعاو  باأأ  الارااات، شهد عدد ماكتب تسمل الطلبات اليت 

 2013 مكتبا يف عام 27اخنفاضا من  PCT-SAFE تقبل الإيداع الإلكرتوين لناا عىل تكل املعادد  ابس تخدام نظام
ىل  صدار ن سخ حمدثة للارانمج احلاسويبمكتبا. غري أأنه توا 26اإ يف الوات املناسب من أأجل  PCT-SAFE صل اإ

طار القانوين والإجرايئ ملعادد  التعاو  باأأ  الارااات، مثل خمتلف التغيريات املدخةل عىل  حتّمل التطور اجلاري لالإ
 الالحئة التنفيذية للمعادد .

ويل وابدول الأتعضاا ات فق عىل أأ  ي،م، اتعتبارا من : لعد مااورات جرت لني املكتب ابدPCT-EASY نظام اب(
يداع الإلكرتوين التام يف PCT-EASY، واف طريقة الإيداع 2015 يوليو 1 ، اليت است بدلت الآ  خبدمات لالإ

طار نظام  .ePCT اإ

آخر (PADOSا لنظام املتؤرمت لطلب واثئق معادد  التعاو  باأأ  الاراااتا اج( : طلب املكتب ابدويل من أ
ىل  مكتبني ااملكتب الكوري للملكية الفكرية ومكتب اليااب  للارااات( ل يزالا  يس تخدما  النظام التحّول اإ

 ( عار الإنرتنت.PATENTSCOPEاخلدمات اليت يتيحها ركن الارااات ا
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 امللكية الفكريةاحللول لأتعامل ماكتب  برانمجقدم يوي ام خيص أأناطة املساعد  التقنية العامة اليت تضطلع هبا الويبو،  .11
ىل  مساعد  تركّز عىل تعزيز كفاا  أأناطة تسجيل امللكية الفكرية وحتسني اخلدمات اليت تقدهما متؤسسات امللكية الفكرية اإ

 رشاكهئا من أأحصاب املصاحل.

صّممة حسب الاحتياجات لزداا  .12 رمتة م  مكتبا من ماكتب امللكية الفكرية، خصوصا يف البدلا   68وت قدم حلول للأ
دار  س ندات امللكية الفكرية والسجالت ذات الصةل، وحتسني كفاا  العمليات املتؤسس ية من ال  ىل حتسني اإ نامية، مما يتؤدي اإ

نااا اواعد لياانت وطنية يف جمال امللكية الفكرية. وي،م الرتكزي  خالل زايد  اس تخدام تكنولوجيا املعلومات والتصالت واإ
دار  الأنظمة  تعن طريق التدريبعىل تكوين الكفااات  ىل املستؤولني تعن اإ املكثّف ونقل املعارف املرتبطة ابلارامج احلاسولية اإ

يف ماكتب امللكية الفكرية من أأجل حتسني الإدار  وضام  دمع تقين من املس توى الأول، وعىل تدريب خيص اس تخدام 
ىل املوظفني لزايد  يعالية الاس تخدام وضام  النجاح يف  تنفيذ املرشوعات وضام  اس تدامهتا. وي ام يي الأنظمة حتديدا وي قدم اإ

 خدمتا  حمدّدات  من مضن اخلدمات امل قدمة:

دار  امللكية الصناتعية ا2014حبلول أأواخر عام  اأأ( مكتبا من ماكتب  68( ي س تخدم يف IPAS، اك  نظام اإ
ومن أأصل مجموع تكل  لبدلا  الأال منوا(.لدلا من ا 17امللكية الفكرية يف البدلا  النامية الوااعة يف لك الأاالمي امهنا 

 مكتبا يس تخدم النظام لتسمل طلبات الارااات وحفصها ومنح الارااات ونرشدا. 46املاكتب، اك  

ىل العديد من ماكتب امللكية الفكرية  احللول لأتعامل ماكتب امللكية الفكرية ويقدم برانمج اب( املساعد  أأيضا اإ
لكرت  ونية، مثل الإيداع الإلكرتوين والنرش الإلكرتوين وتبادل البياانت مع اواعد البياانت يمتكيهنا من تويري خدمات اإ

 العاملية.

ىل  .13 اإ  امجلعية العامة للويبو مدتعو  اإ
التعاو  لناا عىل البياانت الإحاطة علام مبسأأةل "

املتفق علهيا يف املتؤرمر ابدللوماي املعين مبعادد  
 (WO/GA/47/15" االوثيقة اانو  الارااات

 ]هناية الوثيقة[


