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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( الثالثة العاديةواألربعون )الدورة  التاسعةالدورة 
ىل  2من جنيف،   2017أأكتوبر  11اإ

 
 

 قانون الرباءاتالتعاون بناء على البيانات املتفق عليها يف املؤمتر الدبلوماسي املعني مبعاهدة 

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

 املقدمة أأول.

لهيا فامي ييل  4 ينص البند .1 من البياانت املتفق علهيا يف املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد معاهدة قانون الرباءات )املشار اإ
 عىل ما ييل: 2000 يونيو 1بعبارة البياانت املتفق علهيا( واملعمتدة يف 

()أأ( من هذه املعاهدة، يدعو املؤمتر ادلبلومايس امجلعية العامة 1)8تسهيل تنفيذ القاعدة ومن أأجل .  4"
ىل توفري مزيد من املساعدة التقنية للبدلان  للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( والأطراف املتعاقدة اإ

ىل نظام الاقتصاد احلر للوفاء ابلزتاماهتا املرتتبة عىل هذه املعاهدة  النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإ
 حىت قبل دخولها حزي التنفيذ.

وحيث املؤمتر ادلبلومايس أأيضا البدلان الصناعية ذات اقتصاد السوق عىل توفري التعاون التقين واملايل ملصلحة "
ىل نظام الاقتصاد احلر ب  ناء عىل طلهبا وبرشوط يتفق علهيا البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإ

 الطرفان.

ىل مراقبة التقدم احملرز يف ذكل التعاون وتقيميه يف لك دورة " ويدعو املؤمتر ادلبلومايس امجلعية العامة للويبو اإ
 عادية لها، ما أأن تدخل املعاهدة حزي التنفيذ."

ن ا 4 الثالثة من البند فقرةووفقا لل .2 ىل مراقبة من البياانت املتفق علهيا، فاإ التقدم وتقيمي مجلعية العامة للويبو مدعوة اإ
ىل نظام الاقتصاد احلرا والبدلان البدلان النامية والبدلان الأقل منو  احملرز يف جمال التعاون التقين واملايل لفائدة  مما، املنتقةل اإ

يداع التبليغات  ييّس  لكرتوين يف تكل البدلان. يف نسقاإ  اإ
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ن  .3 لهيا يف  "ن الصناعية ذات اقتصاد السوقالبدلا"وبناء عليه، فاإ من البياانت املتفق  4البند من  2الفقرة املشار اإ
ىل تزويد ادلورة  علهيا املذكورة أأعاله مدعوة، كام هو منصوص عليه يف تكل البياانت، للجمعية ابملعلومات حىت القادمة اإ

 تمتكّن من مراقبة التقدم احملرز يف جمال التعاون وتقيميه.

 أأنشطة الويبو .اثنيا

من الالحئة التنفيذية ملعاهدة  8 أأنشطة الويبو يف هذا اجملال، رّصح املدير العام للويبو، عند اعامتد القاعدةفامي خيص  .4
قانون الرباءات يف املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد تكل املعاهدة، بأأن الويبو س تظل ملزتمة بربانجمها للتعاون التقين وأأهنا 

ىل أأنشطة ملموسة لتكوين  8 رث عىل ترمجة مضمون القاعدةس تعمل أأك ىل نظام اإ كفاءات البدلان النامية والبدلان املنتقةل اإ
 1الاقتصاد احلّر.

ىل تطوير البنية التحتية وغريها من املرافق  .5 ىل ذكل، تشري توصيات جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية اإ ضافة اإ واإ
 :املعلومات والتصالت. ولعّل التوصيتني التاليتني وجهيتان بصفة خاصة يف هذا الصدد وحتسيهنا، مبا فهيا مرافق تكنولوجيا

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية وحتسيهنا من .  10"
الفكرية أأكرث فعالية خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل مؤسسات امللكية 

والهنوض بتوازن عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة. وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية 
قلميية املعنية ابمللكية الفكرية. قلميية ودون الإ  أأيضا عىل املنظامت الإ

طار وليهتا، بتوس يع نطاق نشاطها املوّجه لر .  24" دم الهّوة الرمقية متاش يًا مع مقررات مطالبة الويبو، يف اإ
 ."اعاة أأمهية صندوق التضامن الرمقيمؤمتر القمة العاملي بشأأن جممتع املعلومات مع مر 

ىل التطورات اليت حدثت بني ادلورة العادية السابقة للجمعية العامة للويبو املعقودة يف  .6 وجتدر الإشارة حتديدا اإ
ىل العالقة املتينة بني تكل املعاهدة يف س ياق م 2017وهناية مايو  2015 عام عاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ابلنظر اإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مفن املمكن  ومعاهدة قانون الرباءات. وملا اكنت هذه الأنشطة قد اعُتمدت ابلفعل يف اإ
 .تطبيقها عىل املديني املتوسط والبعيد يف س ياق معاهدة قانون الرباءات

. وبعد ePCT (: واصل املكتب ادلويل تطوير ونرش نظامePCTالنظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) .7
آن ما يفوق   ePCT بدلا خمتلفا ممن يس تعملون نظام 100مس تخدم يف أأكرث من  34 000املرحةل التجريبية، يوجد ال

دارة طلبات دولية لحقا. وقد فُتح ماكهنا النفاذ  لأغراض الإيداع و/أأو اإ قلميية، اليت ابت ابإ النظام أأيضا للماكتب الوطنية/الإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل  دارة للبحث ادلويل واإ ىل اخلدمة دلى الاضطالع بأأدوارها بصفهتا مكتبا لتسمل الطلبات واإ اإ

قلميية التالية يف اس تعامل تكل اخلدمات  وكذكل مكتبا معّينا. ومن املالحظ، حىت الآن، رشوع البدلان ومنظامت الرباءات الإ
 ٬وش ييل ٬وكندا ٬بلغارايبرواني دار السالم، و و  ٬والربازيل ٬وبلجياكوأأذربيجان،  ٬والمنسا ٬وأأسرتاليا ٬اجلزائرالإضافية: 

كوادور ،وامجلهورية ادلومينيكية ٬وادلامنرك ٬وامجلهورية التش يكية ٬وكوابوجزر القمر،  ٬وكولومبيا ٬والصني  ٬مرص، و واإ
س تونيا  ٬أأملانياجورجيا، و و  ٬وفرنسا ٬وفنلندا، واملكتب الأورويب للرباءات، واملكتب الأورويب الآس يوي للرباءات ٬واإ

ندونيس يا ٬والهند ٬يسلندااإ و  ٬رايوهنغاواليوانن،  يران )مجهورية  ،واإ رسائيل، الإسالمية( –واإ يطاليا ٬واإ  ٬وكينيا ٬والياابن ٬واإ
 ،عهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءاتوم  ٬ونياكراغوا ٬ونيوزيلندا ٬وهولندا ٬واملغرب ٬واملكس يك ٬ومالزيايوليتوانيا،  ٬ولتفيا

واململكة العربية  ٬والاحتاد الرويس ٬مجهورية كورايقطر، و و  ٬والربتغال ٬وبولندا ٬الفلبنيامن، وبامن، وبريو، و عُ و  ٬والرنوجي
س بانيا ٬جنوب أأفريقياكيا، و سلوفينيا، وسلوفاو  ٬وس نغافورة ٬السعودية  ٬وأأوكرانيا ٬ياوترك  ٬واتيلند ٬وسويسا ٬والسويد ٬واإ

                                                
1

يف جسالت املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد معاهدة قانون الرباءات  ةرداو ال الأوىلمن احملارض املوجزة للجنة الرئيس ية  2563و 2556انظر الفقرتني  
 .(327)منشور الويبو رمق 
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يداع عرب ش بكة ومعهد فيسغراد للرباءات والولايت املتحدة الأمريكية ٬واململكة املتحدة ىل ذكل، ُطّور حل لالإ . وابلإضافة اإ
طار نظام خدمة يُزمع أأن حتّل حمّل نظام الإيداع (، ويه ePCT-Filing) ePCT الإنرتنت يُسمى خدمة الإيداع يف اإ

يداع الإلكرتوينPCT-SAFE الإلكرتوين الآمن للطلبات )نظام ماكنية تزويد املودعني حبل لالإ ، ( وتتيح للك املاكتب اإ
. وبعد مرحةل جتريبية أأولية اقترصت عىل اللغة الإنلكزيية، (2017مايو  1مكتب تسمّل طلبات )اعتبارا من  44ومعمتدة من 

لنرش ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن لك لغات ا، متاحة ب2015، يف أأبريل ePCT بحت واهجة املس تخدم لنظامأأص 
 الفرنس ية والأملانية والياابنية والكورية والربتغالية والروس ية والإس بانية.الإنلكزيية و الرباءات ويه: العربية والصينية و 

طار نظام .8 طار  :ePCT خدمة اس تضافة الإيداع يف اإ يوفر املكتب ادلويل الآن خدمة اس تضافة اكمةل يف اإ
يداع الإلكرتوين  ePCT نظام وتكل اخلدمات متاحة . ePCT-Filing خلدمات مكتب تسمل الطلبات املتسقة مع حل الإ

والتصالت  ملاكتب لك ادلول الأعضاء اليت ليست لها القدرة عىل تطوير وتشغيل وصيانة بنية حتتية لتكنولوجيا املعلومات
لأغراض معليات ماكتب تسمل الطلبات، أأو ليست لها الرغبة يف ذكل، مما ميكّهنا من تزويد مودعهيا مبس توى اخلدمة ذاته 

ضافة  نرتنت )اإ اذلي تتسم به املاكتب املؤمتتة بدرجة كبرية. ول يلزم املاكتب املشاركة سوى متصفح ويب معياري ووصةل لالإ
ىل هجاز للمسح الضويئ مل  ePCT عاجلة الواثئق املودعة يف شلك ور(ي(. ويس تضيف املكتب ادلويل حاليا خوادم نظاماإ

 ، دار السالموبروين، والربازيل ،جانوأأذربي ،وأأسرتاليا ،والمنسا، اجلزائرلفائدة عدد من ماكتب تسمل الطلبات، ويه ماكتب 
س تونيا ،ادلومينيكيةوامجلهورية  ،وامجلهورية التش يكية ،وكواب ،وكولومبيا ،وش ييل ندونيس يا ،والهند ،وهنغاراي ،واإ يران  ،واإ واإ

وقطر،  ٬والربتغال ٬امن، وبامن، والفلبنيوعُ  ٬ونيوزيلندا ٬واملغرب ٬واملكس يك ٬، ومالزيايتفياولالإسالمية(،  –)مجهورية 
فضال عن املكتب الأورويب  ٬وتركيا ،وسلوفاكيا، وجنوب أأفريقيا ٬وس نغافورة ٬واململكة العربية السعودية ٬والاحتاد الرويس

 .للرباءات يالآس يو 

ىل املاكتب يف معيات التحضري اليت جترهيا اس تعدادا  .9 ىل اخلدمات املذكورة أأعاله، تقدم الويبو املساعدة اإ وابلإضافة اإ
كتب تسمل مل الاختبارية  البيئاتمثل توفري ، يشمل ذكل تقدمي مساعدة تقنيةحزّي التنفيذ. و  ePCT دلخول خدمات نظام

ىل هنايته، و  من اختبار مسار الإيداع من كينهالطلبات لمت  حاةل بدايته اإ ىل املكتب ادلويلاإ فضال عن ، مجموع النسخ الأصلية اإ
جرائية. و  واللتان توزعان الشهادات الرمقية  تصديقهيئتا الويبو املعنيتان ابل ، اس مترت عالوة عىل ذكلمساعدة قانونية واإ

جناز أأعامهلام حداملاكتب و ويلجأأ مودعو الطلبات  .وتديراهنا يف اإ ىل اإ ىل لأغراض توثيق ال  ى الهيئتنياإ خدمات نفاذ اإ
عرب تصل تطبيق أأو  يودّلها لكمة مرور ملرة واحدة"ذ طريقتني جديدتني للتوثيق )"ينف مّت ت ، 2017. ويف مارس ePCT نظام

 .ePCT التصممي اجلديد لنظامقصرية( كجزء من نرش ية نص رساةل 

ىل  .10 التحّول من اخلدمات القدمية: بعد ظهور بدائل تتيح مزيدا من الكفاءة وسهوةل الاس تخدام، ينبغي الإشارة اإ
 :WO/GA/43/15 الأنشطة الانتقالية التالية فامي خيص ثالث خدمات قدمية أأبلغ عهنا يف الوثيقة

ابعتباره حال وضعه املكتب  ePCT بنظام PCT-SAFE مع الاس تعاضة عن نظام: PCT-SAFE نظام )أأ(
ادلويل لأغراض الإيداع الإلكرتوين بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، شهد عدد ماكتب تسمل الطلبات اليت 

 2013 با يف عاممكت  27اخنفاضا من  PCT-SAFE تقبل الإيداع الإلكرتوين بناء عىل تكل املعاهدة ابس تخدام نظام
ىل  صدار نُسخ حمدثة للربانمج احلاسويب 20اإ يف الوقت املناسب من أأجل  PCT-SAFE مكتبا. غري أأنه تواصل اإ

طار القانوين والإجرايئ ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مثل خمتلف التغيريات املدخةل عىل  حتّمل التطور اجلاري لالإ
 الالحئة التنفيذية للمعاهدة.

وقف طريقة وادلول الأعضاء اتُفق عىل أأن ت: بعد مشاورات جرت بني املكتب ادلويل PCT-EASY نظام )ب(
 .2015 يوليو 1، اعتبارا من PCT-EASYالإيداع 
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آخر  :(PADOS) لنظام املؤمتت لطلب واثئق معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتا )ج( طلب املكتب ادلويل من أ
ىل اخلدمات اليت يتيحها ركن الرباءات  يس تخدم )مكتب الياابن للرباءات( ل يزال مكتب النظام التحّول اإ

(PATENTSCOPE.عرب الإنرتنت ) 

ىل حتسني أأنظمة الأعامل والبنية التحتية التقنية اخلاصة ابمللكية الفكرية دلى ماكتب امللكية  15هيدف الربانمج  .11 اإ
قلميية ملساعدهتا عىل أأن تقدم لأحصاب املصا حل دلهيا خدمات أأجدى من الناحية الاقتصادية وذات جودة الفكرية الوطنية والإ

ىل تعزيز البنية التحتية املؤسس ية والتقنية ملاكتب  أأعىل. وتتواءم املساعدة املقدمة مع توصيات جدول أأعامل التمنية الرامية اإ
وتقيمي املشاريع والتخطيط وتشمل خدمات الربانمج املشورة التقنية؛ وتقيمي احتياجات العمل؛  ومؤسسات امللكية الفكرية.

جراءات العمل؛ ومواصةل تطوير وتعممي حلول أأنظمة العمل اخملصصة لإدارة حقوق امللكية الفكرية ولتبادل واثئق  لها؛ وحتليل اإ
نشاء قواعد بياانت للملكية الفكرية؛ واملساعدة يف رمقنة جسالت امللكية الفكرية وجتهزي  الأولوية ونتاجئ البحث والفحص؛ واإ

ىل موظفي مؤسسات امللكية الفكرية؛ ودمع ا لكرتونيا؛ والتدريب ونقل املعارف اإ لبياانت لنرشها عىل الإنرتنت وتبادلها اإ
 وتراعي املساعدة معايري الويبو املتعلقة ببياانت ومعلومات امللكية الفكرية وفق مقتىض احلال. الأنظمة اليت تقدهما الويبو.

قلميية مساحة كبرية من معل الربانمج وتلعب دورا حاسام يف وحيتل التدريب يف املوقع والتوج  يه وحلقات العمل التدريبية الإ
 حتقيق النتاجئ املرغوبة.

طار هذا الربانمج أأنشطة مع  .12 حلقة معل تدريبية  15، مبا فهيا 2016يف عام  الفكريةمكتبا للملكية  85ونُّظمت يف اإ
قلميية. قلميية ودون اإ حول العامل تس تخدم حلول الأعامل اليت تقدهما  الفكريةمكتبا للملكية  81، اكن 2016وحبلول هناية عام  اإ

رفع  ،احلاليةيف الثنائية  ،الرتكزي الرئيس ية للربانمجمن نقاط و  الويبو واليت تشمل معايري الويبو لإدارة حقوق امللكية الفكرية.
ىل اخلدمات مس توى خدمة ماكتب امللكية الفكرية عن طريق مساعدهتا عىل الانتق لأغراض الإيداع ونرش الإلكرتونية ال اإ

ويُتاح مزيد من املعلومات عىل املوقع الإلكرتوين لربانمج املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو . املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية
 كية الصناعية عىل الرابط التايل:ملاكتب املل 

http://www.wipo.int/global_ip/en/activities/technicalassistance/. 

ىل  .13 ن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ اإ
الإحاطة علام مبسأأةل "التعاون بناء عىل البياانت 

ومايس املعين مبعاهدة املتفق علهيا يف املؤمتر ادلبل
 .(WO/GA/49/15قانون الرباءات" )الوثيقة 

 ]هناية الوثيقة[

http://www.wipo.int/global_ip/en/activities/technicalassistance/
http://www.wipo.int/global_ip/en/activities/technicalassistance/

