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التارخي 28 :يونيو 2019

اجلمعية العامة للويبو
الدورة احلادية واخلمسون (الدورة العادية الرابعة والعشرون)

جنيف ،من  30سبمترب اإىل  9أأكتوبر 2019

املساعدة التقنية والتعاون ألغراض معاهدة قانون الرباءات

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

 .1يف البياانت املتفق علهيا بشأأن معاهدة قانون الرباءات ولحئهتا التنفيذية ،دعا املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد معاهدة
قانون الرباءات ،واذلي عُقد يف جنيف يف الفرتة املمتدة من  11مايو اإىل  2يونيو  ،2000امجلعية العامة للمنظمة العاملية
للملكية الفكرية (الويبو) وا ألطراف املتعاقدة اإىل توفري مزيد من املساعدة التقنية للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا والبدلان
املتحوةل للوفاء ابلزتاماهتا املرتتبة عىل هذه املعاهدة بغية تيسري تنفيذ القاعدة  ()1(8أأ) من معاهدة قانون الرباءات 1.وطلب
تقّي التقدم احملرز يف هذا التعاون يف لك دورة عادية لها.
املؤمتر ادلبلومايس حتديد ًا من امجلعية العامة للويبو أأن تراقب و م ِ
 .2واستناد ًا اإىل تكل البياانت املتفق علهيا ،قدَّمت ا ألمانة ابنتظام اإىل امجلعية العامة للويبو معلومات عن أأنشطة املساعدة
التقنية والتعاون الوجهية اليت تقوم هبا أأمانة الويبو لتيسري اإيداع التبليغات يف شلك اإلكرتوين .وترد ا ألنشطة املنفذة يف الفرتة
املمتدة من يونيو  2017اإىل مايو  2019يف املرفق ا ألول هبذه الوثيقة .وترد قامئة اب ألطراف املتعاقدة مبوجب معاهدة قانون
الرباءات ،حمدَّثة حىت شهر يونيو  ،2019يف املرفق الثاين لغرض الإعالم فقط.
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البند  4من البياانت املتفق علهيا بشأأن معاهدة قانون الرباءات ولحئته التنفيذية.
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 .3وفض ًال عن ذكل ،تُدعى "البدلان الصناعية ذات اقتصاد السوق" املشار اإلهيا يف الفقرة  3من البند  4من البياانت
املتفق علهيا اإىل تقدمي املعلومات املطلوبة يف تكل الفقرة اإىل امجلعية العامة للويبو حىت تمتكن من مراقبة وتقيّي التقدم احملرز
يف التعاون.

 .4اإن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإىل
الإحاطة عل ًام ابملعلومات الواردة يف "املساعدة
التقنية والتعاون ألغراض معاهدة قانون الرباءات"
(الوثيقة .)WO/GA/51/16
[ييل ذكل املرفقان]
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املرفق ا ألول

خدمات املساعدة التقنية والتعاون املقدَّمة اإىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا والبدلان املتحوةل لتيسري تنفيذ
القاعدة ()1(8أأ) من معاهدة قانون الرباءات،
يف الفرتة املمتدة من يونيو  2007اإىل مايو 2019
 .1يف الفرتة املمتدة من يونيو  2017اإىل مايو  ،2019قدمت أأمانة الويبو خدمات املساعدة التقنية والتعاون اإىل مجموعة
من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا والبدلان املتحوةل 2بغية تيسري تنفيذ القاعدة  ()1(8أأ) من معاهدة قانون الرباءات أأي
تيسري اإيداع التبليغات الإلكرتونية يف تكل البدلان؛ ومشلت اخلدمات اجملالني التاليني ( :أأ) البىن التحتية التقنية ملاكتب امللكية
الفكرية الوطنية وا إلقلميية؛ (ب) والتبليغات الإلكرتونية يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .2واكنت تكل ا ألنشطة مامتش ية وتوصيات أأجندة التمنية الرامية اإىل تعزيز البنية التحتية املؤسس ية والتقنية ملاكتب
ومؤسسات امللكية الفكرية3.

أألف .البىن التحتية التقنية ملاكتب امللكية الفكرية الوطنية وا إلقلميية
 .3معلت ا ألمانة ،طوال الفرتة املشموةل ابلتقرير ،عىل دمع حتسني أأنظمة ا ألعامل والبنية التحتية التقنية اخلاصة ابمللكية
الفكرية دلى ماكتب امللكية الفكرية الوطنية وا إلقلميية ملساعدهتا عىل أأن تقدم ألحصاب املصاحل دلهيا خدمات أأجدى من
الناحية الاقتصادية و أأعىل جودة .واكن من أأمه مواضع تركزي الربانمج خالل الثنائية الارتقاء مبس توى اخلدمة يف ماكتب
امللكية الفكرية مبساعدهتا عىل الانتقال اإىل اخلدمات الش بكية يف الإيداع ونرش معلومات امللكية الفكرية .وميكن الاطالع
عىل مزيد من املعلومات عرب املوقع الإلكرتوين لربانمج املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو ملاكتب امللكية الفكرية:
.https://www.wipo.int/cooperation/ar/technical_assistance/
 .4ومشلت خدمات املساعدة التقنية والتعاون املقدَّمة املشورة التقنية؛ وتقيّي احتياجات العمل؛ وحتديد نطاق
املرشوعات والتخطيط لها؛ وحتليل اإجراءات العمل؛ ومواصةل تطوير حلول أأنظمة العمل اخملصصة لإدارة حقوق امللكية
الفكرية ولتبادل واثئق ا ألولوية ونتاجئ البحث والفحص ،وتعمميها؛ وإانشاء قواعد بياانت للملكية الفكرية؛ واملساعدة يف رمقنة
جسالت امللكية الفكرية وجتهزي البياانت لنرشها عىل الإنرتنت وتبادلها اإلكرتوني ًا؛ والتدريب ونقل املعارف اإىل موظفي
مؤسسات امللكية الفكرية؛ ودمع ا ألنظمة اليت تقدهما الويبو .وتراعي املساعدة معايري الويبو املتعلقة ببياانت ومعلومات امللكية
الفكرية وفق مقتىض احلال .ويشلك التدريب يف املوقع والتوجيه وحلقات العمل التدريبية ا إلقلميية جزء ًا كبري ًا من معل
الربانمج ولكها يؤدي دور ًا حمور ًي يف حتقيق النتاجئ املنشودة.
 .5وخالل الفرتة املشموةل هبذا التقرير ،ن ُ مفِذت أأنشطة ابلتعاون مع  70مكتب ًا للملكية الفكرية أأو امللكية الصناعية ،مهنا
 22حلقة معل تدريبية إاقلميية أأو دون إاقلميية ،يف مجموعة من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا والبدلان املتحوةل .وحبلول
2
3

ِمقدمت خدمات املساعدة التقنية والتعاون اإىل ادلول ا ألطراف يف املعاهدة وغري ا ألطراف فهيا بعد بغض النظر عن رشوعها يف معلية الانضامم اإىل
املعاهدة أأو التصديق علهيا.
انظر خباصة التوصيتني  10و 24من أأجندة الويبو للتمنية.
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اترخي اإعداد هذا التقرير ،اكن  84مكتب ًا للملكية الفكرية أأو امللكية الصناعية يف تكل البدلان من لك املناطق يس تخدم حلول
ا ألعامل اليت تقدهما الويبو واليت تشمل معايري الويبو لإدارة حقوق امللكية الفكرية.

ابء .التبليغات الإلكرتونية يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .6نظر ًا اإىل العالقة الوثيقة بني معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ينبغي الإشارة اإىل املس تجدات
التالية اليت طر أأت خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير يف س ياق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .7فقد واصل املكتب ادلويل تطوير النظام الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات ( )ePCTوتعمميه .وابت الآن أأكرث من
 58,000مس تخدم مسجل من أأكرث من  100بدل خمتلف يس تخدم ذكل النظام يف اإيداع الطلبات ادلولية أأو اإدارهتا
لحق ًا .والنظام مفتوح أأيض ًا للماكتب الوطنية وا إلقلميية اليت ابت ابإماكهنا النفاذ اإىل اخلدمة بصفهتا مكتب ًا لتسمل الطلبات أأو
اإدارة للبحث ادلويل/اإدارة للفحص المتهيدي ادلويل أأو مكتب ًا مع َّين ًا .ويف اترخي اإعداد هذا التقرير ،اكن  86مكتب ًا للملكية
الفكرية يس تخدم هذه اخلدمات الإضافية.
 .8وفض ًال عن ذكل ،اكن  56مكتب ًا ِ
لتسمل الطلبات (يف  1يونيو  )2019يقبل اس تخدام تطبيق الإيداع الش بيك
( )ePCT-Filingاملزمع أأن حيل حمل برانمج الويبو ل إاليداع الإلكرتوين الآمن للطلبات ( )PCT-SAFEواذلي يتيح للك
املاكتب توفري خدمة الإيداع الإلكرتوين للمودعني دلهيا .وإان واهجة اس تخدام نظام  ePCTمتاحة بلك لغات النرش ادلويل
مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ويه الإنلكزيية والعربية والصينية والفرنس ية وا ألملانية والياابنية والكورية والربتغالية
والروس ية والاس بانية.
ٍ
 .9وفض ًال عن ذكل ،يوفر املكتب ادلويل خدمة الاس تضافة الاكمةل خلدمات ماكتب ِ
تسمل الطلبات املرتبطة بنظام
 ePCTواملتوافقة مع تطبيق الإيداع الش بيك ( .)ePCT-Filingوهذه اخلدمات متاحة ملاكتب لك ادلول ا ألعضاء اليت
تفتقر ل إالماكانت الالزمة لتطوير بنية حتتية معلوماتية حملية ألغراض معليات ماكتب ِ
تسمل الطلبات وتشغيلها وصيانهتا أأو
املاكتب اليت ل ترغب يف القيام بذكل ،مبا مي مكِهنا من تقدمي للمودعني دلهيا املس توى نفسه من اخلدمة املقدَّم يف املاكتب
املؤمتتة عىل مس توى عالٍ  .ول حتتاج املاكتب املشاركة اإل متصفح ًا ش بكي ًا عاد ًي واتصا ًل بش بكة الإنرتنت (ابلإضافة اإىل هجاز
مسح ضويئ ملعاجلة الواثئق املودعة ورقي ًا) .ويس تضيف املكتب ادلويل حالي ًا خوادم نظام  ePCTلفائدة عدد من ماكتب
ِ
تسمل الطلبات مهنا ماكتب اجلزائر و أأذربيجان والربازيل وبروين دار السالم وش ييل وكولومبيا وكوس تارياك وكواب وامجلهورية
ادلومينيكية ومرص وجورجيا والهند وإاندونيس يا ومجهورية اإيران الإسالمية وا ألردن وكينيا ومالزيي واملكس يك واملغرب وعامن
وبامن وبريو والفلبني وقطر والاحتاد الرويس واململكة العربية السعودية ورصبيا وس نغافورة وجنوب أأفريقيا فض ًال عن املكتب
ا ألوريب الآس يوي للرباءات.
 .10وإاىل جانب اخلدمات املذكورة أآنف ًاِ ،م
تقدم الويبو املساعدة اإىل املاكتب يف اس تعدادها لس تخدام خدمات نظام
 .ePCTويشمل ذكل املساعدة التقنية ،أأي توفري بيئات جتربة ملاكتب ِ
تسمل الطلبات بغية اختبار مسار الإيداع الاكمل،
وإارسال حزم النسخ ا ألصلية اإىل املكتب ادلويل فض ًال عن مساعدات قانونية وإاجرائية .وفض ًال عن ذكل ،اس مترت سلطات
التصديق ( )CAالتابعة للويبو واليت تتوىل توزيع شهادات التصديق الرمقية وإادارهتا يف العمل .وتس تعني مجموعة من املودعني
ومس تخديم املاكتب بسلطة مهنا لوضع نظام اس تيثاق حممك قبل النفاذ اإىل خدمات نظام  .ePCTويف مارس  ،2017ن ُ مفِذت
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أليتان جديداتن لالس تيثاق الآمن ("لكمة مرور لس تخدام واحد" يودلها تطبيق أأو تُرسل يف رساةل هاتفية قصرية) كجزء
من تعمّي التصمّي اجلديد للنظام .ePCT
 .11ومع ظهور بدائل أأجدى و أأسهل اس تخدام ًا ،ن ُ مفِذت أأنشطة انتقالية ختص ثالث خدمات قدمية ورد ذكرها يف الوثيقة
 .WO/GA/43/15ومن اجلدير ابذلكر يف هذا املقام أأن عدد ماكتب ِ
تسمل الطلبات اليت تقبل الإيداعات الإلكرتونية يف
اإطار نظام معاهدة الرباءات ابس تخدام برانمج  PCT-SAFEقد اخنفض من  27يف عام  2013اإىل  12يف  1يونيو
 2019بعد أأن حل نظام  ePCTحمل برانمج  PCT-SAFEكربانمج املكتب ادلويل ل إاليداع الإلكرتوين يف اإطار معاهدة
الرباءات .ومع ذكل ،اس متر اإصدار حتديثات برانمج  PCT-SAFEيف مواعيدها من أأجل دمع التطور املس متر ل إالطار
القانوين والإجرايئ ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات مثل تغري أأحاكم عدة قواعد من معاهدة الرباءات.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

معاهدة قانون الرباءات

1

(جنيف)2000 ،
الوضع يف يونيو 2019

1

ادلوةل

اترخي ادلخول حزي النفاذ

أألبانيا ........................................
أأنتيغوا وبربودا ..............................
أأرمينيا.......................................
أأسرتاليا .....................................
البحرين.....................................
بيالروس...................................
البوس نة والهرسك........................
كرواتيا.......................................
مجهورية كوري ادلميقراطية الشعبية ...
ادلامنرك .....................................
اإس تونيا .....................................
فنلندا .......................................
فرنسا........................................
هنغاري......................................
أآيرلندا.......................................
الياابن.......................................
اكزاخس تان ................................
قريغزيس تان.................................
لتفيا.........................................
ليبريي.......................................
ليختنش تاين................................
ليتوانيا.......................................
اجلبل ا ألسود..............................
هولندا.......................................
نيجريي......................................

 17مايو 2010
 25يونيو 2019
 17سبمترب 2013
 16مارس 2009
 15ديسمرب 2005
 21أأكتوبر 2016
 9مايو 2012
 28أأبريل 2005
 22أأغسطس 2018
 28أأبريل 2005
 28أأبريل 2005
 6مارس 2006
 5يناير 2010
 12مارس 2008
 27مايو 2012
 11يونيو 2016
 19أأكتوبر 2011
 28أأبريل 2005
 12يونيو 2010
 4يناير 2017
 18ديسمرب 2009
 3فرباير 2012
 9مارس 2012
 27ديسمرب 2010
 28أأبريل 2005

دخلت حزي النفاذ يف  28أأبريل .2005
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مقدونيا الشاملية ...........................
عامن.........................................
مجهورية مودلوفا ..........................
رومانيا ......................................
الاحتاد الرويس..........................2
اململكة العربية السعودية.................
رصبيا........................................
سلوفاكيا.....................................
سلوفينيا....................................
اإس بانيا......................................
السويد......................................
سويرسا.....................................
أأوكرانيا.......................................
اململكة املتحدة...........................3
الوليت املتحدة ا ألمريكية............ 2
أأوزبكس تان................................

 22أأبريل 2010
 16أأكتوبر 2007
 28أأبريل 2005
 28أأبريل 2005
 12أأغسطس 2009
 3أأغسطس 2013
 20أأغسطس 2010
 28أأبريل 2005
 28أأبريل 2005
 6نومفرب 2013
 27ديسمرب 2007
 1يوليو 2008
 28أأبريل 2005
 22مارس 2006
 18ديسمرب 2013
 19يوليو 2006

(اجملموع 41 :دوةل)
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]
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مع التحفظ عىل املادة .)1(23
التصديق يشمل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإايرلندا الشاملية وجزيرة مان.

