
 

WO/GA/54/6 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021يوليو  2التاري    خ: 

 الجمعية العامة للويبو

ون(الدورة   الرابعة والخمسون )الدورة العادية الخامسة والعشر
 2021 أكتوبر  8إىل  4جنيف، من 

اءاتتنفيذ المساعدة التقنية والتعاون ألغراض   معاهدة قانون الير

 األمانة من إعداد وثيقة 

اءات  .1 ي البيانات المتفق عليها بشأن معاهدة قانون الير
ي باعتماد المؤتمر الدبلوماسي  دعا ، والئحتها التنفيذيةفز

معاهدة  المعنز
اءات ة الممتدة من قانون الير ي الفير

ي جنيف فز
الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية ، 2000يونيو  2مايو إىل  11، والذي ُعقد فز

 والبلدان وأقل البلدان الفكرية )الويبو( واألطراف المتعاقدة إىل توفي  مزيد من المساعدة التقنية للبلدان النامية 
ً
ي تمر بمرحلة نموا

النر
تبة عىل هذه المعاهدة للوفاء ب نتقاليةا اماتها المير ز اءات. 1)8بغية تيسي  تنفيذ القاعدة الير وطلب المؤتمر  1()أ( من معاهدة قانون الير

ي كل دورة عادية لها. 
ي هذا التعاون فز

م التقدم المحرز فز  من الجمعية العامة للويبو أن تراقب وتقيِّ
ً
 الدبلوماسي تحديدا

 إىل تلك البيانات المتفق  .2
ً
مت األمانة بانتظام إىل الجمعية العامة للويبو معلومات عن أنشطة المساعدة واستنادا

َّ
عليها، قد

ي 
ة الممتدة  تضطلعالتقنية والتعاون الوجيهة النر ي الفير

. وترد األنشطة المنفذة فز ي
ونز ي شكل إلكير

بها أمانة الويبو لتيسي  إيداع التبليغات فز
ي المرفق األو  2021إىل مايو  2019من يونيو 

، للعلم، ل بهذه الوثيقة. وترد فز ي
ي المرفق الثانز

قائمة باألطراف المتعاقدة بموجب  فز
ثة حنر شهر 

َّ
اءات، محد  . 2021 مايو معاهدة قانون الير

دىع " .3
ُ
 عن ذلك، ت

ً
ي الفقرة البلدان الصناعية ذات اقتصاد السوقوفضال

من البيانات المتفق عليها  4من البند  3" المشار إليها فز
ي إىل تقديم ا

ي تلك الفقرة إىل الجمعية العامة للويبو حنر تتمكن من مراقبة وتقييم التقدم المحرز فز
 . التعاون لمعلومات المطلوبة فز

إن الجمعية العامة للويبو  . 4 
 مدعوة إىل ا

ً
بالمعلومات الواردة إلحاطة علما

ي 
المساعدة التقنية والتعاون ألغراض " فز

اءاتتنفيذ  " معاهدة قانون الير
 (. WO/GA/54/6 )الوثيقة

[مرفقانال يىلي ذلك] 

                                                
اءات والئحته التنفيذية.  4البند  1  من البيانات المتفق عليها بشأن معاهدة قانون الير
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 المرفق األول

 

مة إىلالمساعدة التقنية والتعاون خدمات 
َّ
  المقد

 
والبلدان المتحولة  البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ة الممتدة من يونيو قانون  ()أ( من معاهدة1)8لتيسير تنفيذ القاعدة  ي الفير
 
اءات، ف إىل مايو  2019الير

2021 

ة .1 ي الفير
ز
الويبو خدمات المساعدة التقنية والتعاون إىل مجموعة من أمانة ، قدمت 2019إىل مايو  2017من يونيو  الممتدة ف

 
ً
اءات أي تيسي  إيداع ()أ( 1)8تنفيذ القاعدة تيسي  ية بغ 2والبلدان المتحولة البلدان النامية والبلدان األقل نموا من معاهدة قانون الير

: )أ( ز ز التاليي  ي تلك البلدان؛ وشملت الخدمات المجالي 
ز
ونية ف لكية الفكرية الوطنية مكاتب الملة تقنيالتحتية ال البنز  التبليغات اإللكير

اءات.  ؛ )ب(واإلقليمية ي إطار معاهدة التعاون بشأن الير
ز
ونية ف  والتبليغات اإللكير

لمكاتب ومؤسسات  تقنيةتوصيات أجندة التنمية الرامية إىل تعزيز البنية التحتية المؤسسية والو وكانت تلك األنشطة متماشية  .2
 3الملكية الفكرية. 

 مكاتب الملكية الفكرية الوطنية واإلقليميةالبنز التحتية التقنية ل ألف. 

ة المشمولة بالتقرير،  ، طوالاألمانة عملت .3 ز أنظمة األعمال والبنية التحتية العىل دعم الفير ة الخاصة بالملكية تقنيتحسي 
أن تقدم و رقمية إلدارة الملكية الفكرية سجالت  أن تطور الفكرية لدى مكاتب الملكية الفكرية الوطنية واإلقليمية لمساعدتها عىل 

ونية بالكاملألصحاب المصالح لديها خدمات  ناموكا . إلكير ز الير دعم التحول الرقمي لمكاتب ج خالل الثنائية ن من أهم مواضع تركي 
ونظام أتمتة  WIPO Publishو WIPO FILEالويبو المكتبية للملكية الفكرية )الملكية الفكرية من خالل ترقية مجموعة تطبيقات 

 ( إىل تكنولوجيات حديثة (IPAS)الملكية الفكرية 
ً
 كامال

ً
ل تشغيال

ّ
شغ

ُ
ي . ت

ونز ويمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات عير الموقع اإللكير
ي تقدمها الويبو لمكاتب 

نامج المساعدة التقنية النر  الملكية الفكرية: لير
http://www.wipo.int/global_ip/en/activities/technicalassistance/ . 

مة  .4
َّ
 وعاتالمشورة التقنية؛ وتقييم احتياجات العمل؛ وتحديد نطاق المش  وشملت خدمات المساعدة التقنية والتعاون المقد

والتخطيط لها؛ وتحليل إجراءات العمل؛ ومواصلة تطوير حلول أنظمة العمل المخصصة إلدارة حقوق الملكية الفكرية ولتبادل وثائق 
ي رقمنة سجالت الملكية الفكرية األولوية ونت

ائج البحث والفحص، وتعميمها؛ وإنشاء قواعد بيانات للملكية الفكرية؛ والمساعدة فز
 
ً
ونيا نت وتبادلها إلكير ها عىل اإلنير ز البيانات لنش  ي مؤسسات الملكية الفكرية؛ ودعم األنظمة وتجهي 

؛ والتدريب ونقل المعارف إىل موظفز
ي تقدمها الويبو. 

ي ويشكل  ىعي المساعدة معايي  الويبو المتعلقة ببيانات ومعلومات الملكية الفكرية وفق مقتضز الحال. وترا النر
التدريب فز

 منالموقع والتوجيه وحلقات العمل التدريبية اإلقليمية 
ً
ا  كبي 

ً
  األمانة أنشطة جزءا

ً
  وكلها يؤدي دورا

ً
ي تحقيق النتائج الم حاسما
 . نشودةفز

  90كان لتقرير،  وبحلول تاري    خ إعداد هذا ا .5
ً
ي تمر بمرحلة للملكية  مكتبا

 والبلدان النر
ً
ي البلدان النامية وأقل البلدان نموا

الفكرية فز
ي تشمل معايي  الويبو إلدارة حقوق الملكية الفكرية. بنشاط يستخدم  انتقالية من كل المناطق

ي تقدمها الويبو والنر
 حلول األعمال النر

ي  . باء 
ز
ونية ف اءاتالتبليغات اإللكير  إطار معاهدة التعاون بشأن الير

ي ضوء الصلة الوثيقة القائمة .6
اءات فز ز معاهدة قانون الير اءات بي  ي مالحظة التطورات التالية  ،ومعاهدة التعاون بشأن الير

ينبغز
ي 
ة المشمولة بالتقرير فز اءات.  إطار خالل الفير  معاهدة التعاون بشأن الير

اءاتاإل  واصل المكتب الدوىلي تطوير ونش  نظام .7 ي لمعاهدة الير
ونز مستخدم  80 000يوجد اآلن أكير من و . (Epct) يداع اإللكير

  200مسجل من أكير من 
ً
 أيضلنظام وُيتاح ا. بلدا

ً
ي يمكنها اآلن  ،اإلقليمية/ للمكاتب الوطنيةا

بصفتها مكاتب إىل الخدمة  النفاذ والنر
م
ّ
 مكتب 96آلن، يستخدم حنر او/أو مكاتب معّينة. و لتمهيدي الدوىلي لفحص او/أو إدارات ل للبحث الدوىلي  و/أو إدارات الطلبات لتسل

ً
ا

 للملكية الفكرية هذه الخدمات اإلضافية. 

 لتسلم الطلبات 72يقبل  ،باإلضافة إىل ذلكو  .8
ً
نتاإليداع  حل (2021أبريل ،  1عتباًرا من )ا مكتبا وهو نظام اإليداع ، عير اإلنير

اءات  ي لمعاهدة الير
ونز ي اآلمن للطلباتابرنامج يهدف إىل استبدال  الذي، (ePCT)اإللكير

ونز  ويسمح (PCT-SAFE) إليداع اإللكير
ي 
ونز متاحة بجميع لغات النش   ePCT نظام واجهة مستخدمو . تالطلبا لمودىعي لجميع المكاتب القدرة عىل تقديم حل اإليداع اإللكير

اءات ية والعربية والصينيكاإلن، وهي الدوىلي بموجب معاهدة الير ز تغالية والروسية لي  ة والفرنسية واأللمانية واليابانية والكورية والير
 واإلسبانية. 

                                                
ي عملية االنض 2

ز
وعها ف ي المعاهدة وغي  األطراف فيها بعد بغض النظر عن ش 

ز
مت خدمات المساعدة التقنية والتعاون إىل الدول األطراف ف

ِّ
مام إىل قد

 المعاهدة أو التصديق عليها. 
ز انظر  3  من أجندة الويبو للتنمية.  24و 10خاصة التوصيتي 

http://www.wipo.int/global_ip/en/activities/technicalassistance/
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ي يستضيفها النظام يقدم المكتب الدوىلي خدمات، عالوة عىل ذلكو  .9

م الطلبات النر
ّ
بالكامل والمتوافقة مع  ePCT مكتب تسل

ي لنظامحل 
ونز ي هذه الخدمات وتتاح . ePCT اإليداع اإللكير

ز
ي تطوير غي  القادرة أو غي  الراغبة  جميع الدول األعضاء للمكاتب ف

ز
ف

م الطلباتحتية لتكنولوجيا المعلومات المحلية توتشغيل وصيانة بنية 
ّ
ي تضطلع بها بصفتها مكاتب لتسل

 وتمكينها من، للعمليات النر
 تتطلب المكاتب المشاركة سوى متصفح ال و . إىل حد كبي  المكاتب المؤتمتة  الذي تقدمه نفس مستوى الخدمة لمودىعي الطلباتتقديم 

ي 
نت )باإلضافة إىل ماسح ضون   يستضيف المكتب الدوىلي و المودعة(.  الورقية لمستنداتلويب واتصال باإلنير

ً
 ePCTخوادم  حاليا

ي دار السالم وتشيىلي وكولومبيا  تسلم الطلبات،لعدد من مكاتب 
ازيل وبرونز ي ذلك مكاتب الجزائر وأذربيجان والير

ز
وكوستاريكا وكوبا بما ف

كينيا  و األردن و اإلسالمية(  -إيران )جمهورية و دور وجورجيا والهند وإندونيسيا وجمهورية الدومينيكان واإلكوادور ومرص والسلفا
ستان و  ز غي  ز و قي  و و بنما و عمان و نيكاراغوا و المغرب و المكسيك و يا مالي  ز و بي  ة المملكو االتحاد الروسي و جمهورية مولدوفا و قطر و  لفلبي 

جنوب أفريقيا والسودان وطاجيكستان وتونس وتركيا وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام وكذلك و سنغافورة و رصبيا و العربية السعودية 
اءات.  ي اآلسيوي للير  المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية والمكتب األورونر

اتها تقدم الويبو المساعدة لل، فة إىل الخدمات المذكورة أعالهباإلضاو  .10 ي تحضي 
ز
ي  لبدء نفاذ مكاتب ف

ونز خدمات النظام اإللكير
اءات.  م الطلبات توفي  بيئات االختبار لمك بشأن أمور عديدة من بينها ويشمل ذلك المساعدة التقنية لمعاهدة التعاون بشأن الير

ّ
اتب تسل

ي تحتوي عىل حزمال وإرسال، اإليداع من طرف إىل طرف إجراءاتمن اختبار  لتمكينها 
 عن إىل المكتب الدوىلي  النسخ األصلية النر

ً
، فضال

ّود المساعدة القانونية واإلجرائية. 
ُ
ز وظائف قائمةأو  عديدة بوظائف ePCTنظام وقد ز إجراءات معاهدة  لتسهيل جرى تحسي 

اءات.  ي سبتمير والتعاون الير
ز
ات ،2019ف ي  أسفر إطالق بوابة الويبو الجديدة للملكية الفكرية عن عدد من التغيي 

ونز ي النظام اإللكير
ز
ف

اءات.  ي  إىل جميع خدمات الملكية الفكرية النفاذ تسجيل الدخول بحساب واحد للويبو  ويتيحلمعاهدة التعاون بشأن الير
ونية النر اإللكير

ي و لويبو تقدمها ا
ز
ي تم دمجها ف

ي ذلك النر
ز
 . ePCT نظامال البوابة، بما ف

ي تتسمظهور  ومع .11
ضطلع، إليها  النفاذ  إمكانيةو  أكير  كفاءةب الحلول النر

ُ
ي  المدرجةقديمة ال الثالث خدماتللأنشطة انتقالية ب أ

فز
حهباعتباره الحل الذي  ePCTنظام ب PCT-SAFEاستبدال نظام  مع ،عىل وجه الخصوص. و WO/GA/43/15الوثيقة   اقير

ي بمو 
ونز اءاتالمكتب الدوىلي لإليداع اإللكير م الطلباتعدد  سينخفض، جب معاهدة التعاون بشأن الير

ّ
ي تقبل مكاتب تسل

 إيداع النر
ونية  الطلبات اءات باستخداماإللكير ي  27من ، PCT-SAFE النظام بموجب معاهدة التعاون بشأن الير

 مكاتب 6إىل  2013 عام فز
 اعتبار 
ً
ي الوقت المناسب من أجل دعم التطو  PCT-SAFE النظاممحدثة من  نسخ، استمر إصدار . ومع ذلك2021يوليو  1من ا

ر فز
ي واإلج

ي ر المستمر لإلطار القانونز
اءاتان  ي ذلك،  لمعاهدة التعاون بشأن الير

ي  بما فز
ات المختلفة فز اءات.  قواعد التغيي   معاهدة الير

ي ]يىلي ذلك 
[المرفق الثانز
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اءات  1معاهدة قانون الير
 (2000)جنيف، 

ي مايو 
ز
 2021الوضع ف

 

 الدخول حير  النفاذتاري    خ  الدولة

 2010مايو  17  ألبانيا

 2019يونيو  25  أنتيغوا وبربودا

 2013سبتمير  17  أرمينيا

اليا  2009مارس  16  أسير

 2005ديسمير  15  البحرين

 2016أكتوبر  21  بيالروس

 2012مايو  9  البوسنة والهرسك

 2019 أكتوبر  30 كندا
 2005أبريل  28  كرواتيا

 2018أغسطس  22   جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

 2005أبريل  28  الدانمرك

 2005أبريل  28  إستونيا

 2006مارس  6  فنلندا

 2010يناير  5  فرنسا

 2008مارس  12  هنغاريا

 2012مايو  27  آيرلندا

 2016يونيو  11  اليابان

 2011أكتوبر  19  كازاخستان

ستان ز غي   2005أبريل  28  قي 

 2010يونيو  12  التفيا

يا  2017يناير  4  ليبي 

 2009ديسمير  18  ليختنشتاين

اير  3  ليتوانيا  2012فير

 2012مارس  9  الجبل األسود

 2010ديسمير  27  هولندا

يا  2005أبريل  28  نيجي 

 2010أبريل  22  مقدونيا الشمالية

 2007أكتوبر  16  عمان

 2005أبريل  28  جمهورية مولدوفا

 2005أبريل  28  رومانيا

 2009أغسطس  12 2االتحاد الروسي 

 2013أغسطس  3  المملكة العربية السعودية

 2010أغسطس  20  رصبيا

 2005أبريل  28  سلوفاكيا

 2005أبريل  28  سلوفينيا

 2013نوفمير  6  إسبانيا

 2007ديسمير  27  السويد

 2008يوليو  1  سويشا

 2021يوليو  19 تركمانستان
 2005أبريل  28  أوكرانيا

 2006مارس  22  3المملكة المتحدة

 2013ديسمير  18   2األمريكيةالواليات المتحدة 

  أوزبكستان
 

 دولة( 43)المجموع: 

 2006يوليو  19
 

ي والوثيقة المرفق نهاية] 
 [الثانز

                                                
ي  1

ز
ز النفاذ ف  . 2005أبريل  28دخلت حي 

 (. 1) 23مع التحفظ عىل المادة  2
يطانيا العظم وإيرلندا الشماليةالتصديق يشمل  3  وجزيرة مان.  المملكة المتحدة لير
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