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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات

 الفريق العامل

 عشرة الثانيةالدورة 
 2019یونیو  14ٕاىل  11جنیف، من 

 برنامج مساعدة املخرتعني

 ٕا�داد املكتب ا�ويلوثیقة من 

 امللخص

)، ا�ي ٔأ�شأٔته الویبو �لتعاون مع املنتدى الرب�مج�ر�مج مسا�دة ا�رت�ني (عن مقدمة  الوثیقةهذه تعرض  .1
 .�قتصادي العاملي

 املقدمة

 تو�دت، من احلاال العدیديف والب�ان النامية قد وضعت ٔأطًرا قانونیة للملكية الفكریة،  العظمى من غالبیةالرمغ ٔأن  .2
 املمنو�ةرباءات ال كام ٔأن �ددمبارشة من هذه أ�نظمة. اس�تفادة  س�تفيد� ٔأنظمة �راءات �ام�، فٕان ق� من ا�رت�ني احمللیني 

س�باب لهذه ا�ینامية، ا�ٔ  ویو�د �دد مناحمللیني.  ملودعي الطلبات املمنو�ة الرباءات �دد یفوقيف هذه الب�ان  لٔ��انب
 .رباءاتال مبوجب ایةامحل للحصول �ىل نيا�رت� توا�هاليت �ىل رأٔس العقبات ائیة اجلوانب إالجر  وتأٔيت

�البا ما تبوء �ودمه لٔ�سف، و . ةرباءات احمللیالتب ٔأمام ماكبأٔنفسهم �ادة، ميثل ا�رتعون يف الب�ان النامية ٔأنفسهم و  .3
 المن ٕاجراءات منح الرباءات. ٕاهنم یفشلون،  أ�وىلٔأكرث من نصف هؤالء ا�رت�ني �الل املرا�ل  و�ستسمل. �لفشل
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�رتاع، متوت العدید من � اتدون �راء وغين عن القول ٕانه�سبب تعقيدات النظام.  وٕامنأأفاكرمه،  یتعلق بو�اهةسبب ل 
 ا�اكم�. إاماك�هت است�رهذه أ�فاكر هبدوء دون 

ن من واملبتكر  یصبحء لتطو�ر التكنولوجيا. وبدوهنا، رشاك واحلصول �ىل ،رباءات ٔأداة �مة جلذب املستمثر�نال وتُعد .4
دوًرا رئيسا يف  هتادار إ قدرة الب�ان �ىل تطو�ر ابتاكراهتا و وتؤدي يف السوق العاملیة.  شدید الضعفيف وضع  الب�ان النامية

 رضورةو ،للمنو احمليل ااس�یٔأس اعنرص بوصفه تعرتف ٔأهداف أ�مم املت�دة للتمنیة املس�تدامة �البتاكر و �قتصادات النامية. 
ٕاىل الفعيل وصول اللجمیع ل  یتاح، جيب ٔأن ��. 1والبحث و�بتاكر يف الب�ان النامية ،مع تطو�ر التكنولوجيا احمللیة�

مشاركة  جيب تيسري البالغ أ�مهیةلتحقيق هذا الهدف و من ا�رتع الفرد ٕاىل الرشاكت الكبرية. بدء رباءات، مبوجب الایة امحل
 ٔأوسع يف مجیع ٔأحناء العامل.�ىل نطاق ا�رت�ني 

نظام  بني �رامجمن �الل مسا�دة ا�رت�ني �ىل التنقل  ؛�نیو الرباءات ذوو املهارات العالیة دوًرا �ًما ویؤدي .5
امية، لعدة ٔأس�باب. للم�رت�ني يف بعض الب�ان الن�سهو� دامئة هؤالء املهنیني �دم توفر ، ومما یدعو ٕاىل أ�سفرباءات. ال

يف ب�ان ٔأخرى، �ركز املهنیون ولطلب احمليل. يف اامللحوظ النقص  جراء�نة الرباءات يف بعض الب�ان،  ، �دم رسوخٔأوالً 
ویتوىل  ،رباءاتال ٔأرسةجزًءا من  يف الغالب تصبحٔ�ن هذه الطلبات  ،لعمالء أ��انبلرباءات الطلبات متابعة احمللیون �ىل 

لم�رت�ني ل ةرباءالصیا�ة طلبات الالزمة ل ٕاىل اخلربة  يف الغالب نيالرباءات احمللی �نيي بي� یفتقرن ٔأ�انب، و�نی صیاغهتا
 ٕالیداع احمليل.غرض ااحمللیني ل

 نيا�رت�بعیدة املنال عن اخلدمات هذه زال �لرباءات ال افهيا �نة  �رخست �دد من الب�ان النامية اليت وحىت يف .6
ال ، ومن مث یفشلون ،رباءات دون مسا�دة �نیةال احلصول �ىلن ون ذ�، حياول هؤالء ا�رتعع وعوضا. �لكفهتا جراء

يف �سبب تعقد نظام الرباءات. �ىل سبيل املثال، يف �ولومبیا،  وٕامنا �سبب أ�سس املوضوعیة اليت �ستند ٕا�هيا ا�رتا�اهتم،
ف ا�رت�ني احمللیني ا��ن تقدموا بطلب للحصول �ىل �راءة طلبات ٔأكرث من نص تفض، رُ 2013و 2003بني الفرتة ما 
يف املائة  60ٔأكرث من  ٔأخفق، 2016و 2003بني يف الفرتة ما يف الفلبني  و�ىل املنوال نفسه. 2حمضةٕاجراءات شلكیة �سبب 

 .هامن ا�رت�ني احمللیني يف املر�� نفس 

 �ر�مج مسا�دة ا�رت�ني

، �لتعاون مع املنتدى �قتصادي العاملي، �ر�مج 2016�شأٔت الویبو يف ٔأكتو�ر للتغلب �ىل هذه الت�د�ت، أٔ  .7
 ا�ي �سعون �اهد�ن املمتزية،فاكر ا�ٔ  ذويللم�رت�ني  ٕا��ة فرص متاكفئةهيدف الرب�مج ٕاىل  �ختصار،مسا�دة ا�رت�ني. 

بني لتنقل ل ملشاركة ايف الب�ان النامية حمدودي املوارد ا�رت�ني  الرب�مجیدمع و رباءة. ب محمیةقمية  مواردحتویلها ٕاىل من ٔأ�ل 
 ومن مث، دون مقابلن �دماهتم ویقدم هؤالء املتطوعو رباءات. جمال اليف  متخصصني متطو�نينظام الرباءات مبسا�دة  �رامج

دمات صیا�ة املسا�دة � وتتضمننفقات التشغیل للب�ان املشاركة. فضال عن تقلیص  ،ا�جم �لهيا قدم الطلبمصول ح
 .احملددةقضائیة الوال�ت الويف  ،مكتب الرباءات احمليل للم�رتع يف ، ومتابعهتاالرباءات

                                         
دمع تطو�ر التكنولوجيا احمللیة والبحث و�بتاكر يف "ٕاىل  ج.9الهدف �شري ، و والهیألك ا�ٔساس�یة�لصنا�ة و�بتاكر  9. یتعلق الهدف ج 9 الغایة: 9لهدف ا 1

 ."ضافة قمية للسلع أ�ساس�یة بني ٔأمور ٔأخرىوإ لتنویع الصناعي ااتیة من حيث س�یاسات و كفا� وجود بيئة مطریق  الب�ان النامية، مبا يف ذ� عن
 ).SIC(مكتب امللكية الصناعیة تطبیق لرب�مج مسا�دة ا�رت�ني من �ولومبیا.  2
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يف ويف �ولومبیا واملغرب والفلبني.  أ�طلق الرب�مج مكرشوع جتریيب، 2016مارس ٕاىل  2015ٔأ�ریل  ويف الفرتة من .8
خبري  100 وما �زید �ىل ،مشاركة ب�ان ة�الًیا مخس یضمو رمسًیا جزًءا من �رامج الویبو.  الرب�مج ، ٔأصبح2016ٔأكتو�ر 
نح ٔأربعة مُ و . املقدمة يف ٕاطار الرب�مجخمرت�ًا �شلك مبارش من اخلدمات  39، اس�تفاد احلني ومنذ ذ�وعرشة ر�اة.  ،�راءات

مر�� ٕاىل  اليت یدمعها الرب�مجالطلبات املزید من وصول  معز�دة هذا العدد  ومن املتوقعرباءات يف ب� ٕاقامهتم. الخمرت�ني 
 .ا�تص كتبامل الفحص املوضوعي يف معلیة الرباءات يف 

�ىل املس�توى الوطين  ا�ولیةلطلبات امعاجلة يف  هنیةامل سا�دة امل لحصول �ىل ل حمدد�ن یدمع الرب�مج ٔأیًضا خمرت�نيو  .9
لتعز�ز ٔأورو�. وتُبذل �ود يف ت املت�دة أ�مر�كية و) يف الوال�معاهدة الرباءاتمعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ( يف ٕاطار

 .3الیا�ن و�ريها من الب�ان املشاركة يف الرب�مج فرص انضامم

 ؟لرب�مج� ا�رتعون لاللت�اق یتأٔهل�یف 

 :رشوطا�رتعون ثالثة  �س�تويفلرب�مج، جيب ٔأن � لاللت�اقللتأٔهل  .10
 ؛يف الرب�مج يف ب� مشارك إالقامة(ٔأ) 

 املوارد، �ىل النحو احملدد يف معایري ٔأهلیة ا��ل؛ و حمدودیة(ب) 

 .ساس�یة بنظام الرباءاتا�ٔ عرفة امل(ج) 

: �ولومبیا ؛ يهقبول مخسة ب�ان �مية يف �ر�مج مسا�دة ا�رت�ني الراهن، مت يف الوقت �لرشط أ�ولف� یتعلق و  .11
 وٕا�وادور واملغرب والفلبني وجنوب ٕافریقيا.

حتدد الب�،  �ختالفاملبالغ  ورمغ اختالفلك ب� مشارك معایريه اخلاصة.  یضعار ٔأهلیة ا��ل، یمبع  ف� یتعلقو  .12
ما ٔ�فراد، �الًبا � وف� یتعلقرباءات احمللیني. المماريس د�ل  استبعاددون  ،عند مس�توى یدمع ا�رت�ني احمللیني العتبةالب�ان 

�رد يف و ٕاال الكيا�ت الصغرية والكبرية احلجم.  معوما ال تتأٔهلفملؤسسات، ٔأما ا�دد ا��ل بثالثة ٔأضعاف مس�توى الفقر. یت
 �الًیا يف الرب�مج. املشاركةالعتبات اليت �ددهتا الب�ان  املرفق

 ،�لفعل أ�ودعٕاما عن طریق طلب �راءة  وذ�نظام الرباءات،  بأٔساس�یات ٕاملامه ٔأن یثبتٔأ�ًريا، جيب �ىل ا�رتع و  .13
 ات،رباءالوٕاجراءات منح  ات،رباءلل ةساس�یا�ٔ  املزا�تغطي ا�ورة و . 4إالنرتنت عن طریقدورة تدریبية  احلصول �ىلٔأو 

مبوجب لحامیة مؤهال ل�رتاع � ملا ٕاذا اكن�سا�د مقديم الطلبات احملمتلني �ىل ٕاجراء تقيمي ذايت كام  ،واخلدمات ا�انیة
�للغات إالجنلزيیة والفر�س�یة  املتا�ةإالنرتنت،  عن طریقفرد يف ا�ورة التدریبية  100. حىت ا�ٓن، شارك ٔأكرث من ةرباءال

 وإالس�بانیة.

                                         
 ين.لفلبيامكتب امللكية الفكریة  ،الفلبنئأ�دته  نيتطبیق لرب�مج مسا�دة ا�رت� 3
�ىل الرابط: النس�ة إالجنلزيیة من ا�ورة التدریبية �رب إالنرتنت تُتاح  4

https://welc.wipo.int/authpage/signin.xhtml?goto=https%3A%2F%2Fwelc.wipo.int%3A443%2Facrp%2Fprogram%2F
dl%3Fcid%3DDL_WIPOINVENT_E  

https://welc.wipo.int/authpage/signin.xhtml?goto=https%3A%2F%2Fwelc.wipo.int%3A443%2Facrp%2Fprogram%2Fdl%3Fcid%3DDL_WIPOINVENT_E
https://welc.wipo.int/authpage/signin.xhtml?goto=https%3A%2F%2Fwelc.wipo.int%3A443%2Facrp%2Fprogram%2Fdl%3Fcid%3DDL_WIPOINVENT_E
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اليت ال �الف ٔأهنا �ري مؤه� لتصفية الطلبات  ،تتعلق مبوضوع ��رتاع رشوطااملشاركة  الب�انبعض  كام وضعت .14
قامت ٕا�وادور، �ىل وقد ت�اري. ال  اجنا� اح�الت لعدم وضوحٔأو  ،موضوعها بٕاما �سب ؛حامیة الرباءاتللحصول �ىل 

شاركة م ب�ان ٔأخرى  وتبحثسابقة يف معلیة اختیار الرب�مج، يف احلا� التقنیة الصناعیة ال بحث ال سبيل املثال، بدمج معلیة 
 .يف الرب�مج متطلبات مماث�

 یة ملسا�دة ا�رت�ني احملل ربامج لل القوة ا�افعةرباءات الماكتب 

لك ب� مشارك ویتوىل الرب�مج حملًیا.  تد�ررباءات الوطنیة اليت ال�لرشاكة مع ماكتب  مسا�دة ا�رت�ني یعمل �ر�مج .15
 الرتوجي للرب�مج احمليل و�شغی�، بدمع من الویبو. ةمس�ئولی

�رت�ني احملمتلني مع اعمل كنقطة اتصال یو  ،املشاركلرب�مج يف الب� لتشغیل الیويم ال التنس�یق ٕادارة  مس�ئولتوىل وی  .16
 لتيسريمع الویبو عن كثب  مع�ٕاضافة ٕاىل املرحشني،  اختیارو  ،الرب�مج �رقية يتید�ر ٔأیضا معلی كامواملقبولني يف الرب�مج. 

 ناسب.امل رباءات الخبري مع  ا�تار�نرت�ني ا� مواءمة

لرب�مج من ل املقدمةطلبات ال يف  یقوم �لنظرة ٕا�شاء جملس وطين للفحص، تتوىل السلطات الوطنیة ٔأیًضا مسؤولیو  .17
عندما تتأٔلف من ممثلني  ٔأفضل �ىل حنو تعمل هذه ا�السممثيل مكتب الرباءات احمليل،  وٕاىل �انباملس�تفيد�ن احملمتلني. 

 ومن شأٔنلعالقات الت�اریة. � عنیةامل والواكالت  ،اكتب العلوم والتكنولوجياملة، مثل ممثلني يحكوم  �رئأخرى  �اتن م
�س�تفيد من  قدالرشاكت الصغرية اليت عن ٔأو  ،��رتا�ات عن بكرامل  التبلیغ أٔن �سهم يف ٔأیًضاالنطاق  العضویة الواسعة

 �رامج حملیة ٔأخرى.

 للرب�مجن ورباءات املتطوعال دمع اختصاصیو

مؤهل، �سا�د ات �راء وحمايما�رتع  �ملواءمة بنيتبدٔأ العملیة و . جما�یقدم املتطوعون �دماهتم من �الل الرب�مج  .18
 رباءات احمليل للم�رتع.المكتب  �ىطلب الرباءة ٕایداع يف معلیة بني الربامج ا�رتع �ىل التنقل 

و�شمل ذ�. يف ا�رتع  ما رغبامحلایة يف اخلارج، ٕاذا احلصول �ىل  تٕاجراءااملتطوع يف تنس�یق  كام �سهم هذا .19
الرباءات  ويحمام  و�رىا�تارة.  القضائیة متطوع يف لك من الب�ان املشاركة والوال�ت 100ٔأكرث من  تضمش�بكة  رب�مجال
 .نطاقا ش�بكة �نیة أٔوسعمع هنا تتيح هلم التواصل مع ا�رت�ني احمللیني و وأٔ  ممثرة،الو�ء املشار�ون يف الرب�مج ٔأن التجربة و 

 ویتعني. 5إاللكرتوينموقع الویبو  �ىل طلب مي�نضامم ٕاىل الرب�مج تقد الراغبني يفو�ء ميكن حملايم الرباءات والو  .20
 ،اخلدمات املتا�ةوالتعامل مع  ،رباءاتالتب ٔأمام ماك مزاو� املهنةهتم �ىل ااملتطو�ني احملمتلني تقدمي تفاصیل �شأٔن قدر  �ىل

 وا�االت التقنیة. ،واللغات

 مسا�دة ا�رت�ني  معل �ر�مج ية�یف 

 معل الرب�مج.�یفية الشلك ٔأد�ه  یبني .21

                                         
 https://www3.wipo.int/opinio/s?s=603.: ق �للغات إالجنلزيیة والفر�س�یة وإالس�بانیة �ىل الرابط التايلالتطبییُتاح  5
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 طلب ا�رتع لاللت�اق �لرب�مج

اس�تعراض الطلب من �انب ا�لس 
 الوطين للفحص

 املواءمة

 ٕایداع طلب الرباءة الوطين وٕاجراءاته

 يف ٕاطار معاهدة الرباءات ا�ويلإالیداع 

 دخول الطلب املر�� الوطنیة أٔو إالقلميیة

 

كتب من ٔأهلیة مقدم حيث یتحقق امل  ،رباءات احمليلاللرب�مج من �الل مكتب � طلب �لت�اقیقدم ا�رتعون و  .22
 تُقدمرفض الطلب،  ويف �ا�. بقرار ا�لس ا�رتع یيل ذ� ٕابالغ ؛ا�لس الوطين للفحص الطلب مث �س�تعرض ؛الطلب

 تقدمي الطلب.ل  أٔخرىرصة عند �قتضاء، فقد یُمنح، �رتع، و ٕاىل ا تعقيبات

اخلدمات املطلوبة واللغة  حسب�راءات  اختصايصا�رتع مع  تواءمٕاىل ٔأمانة الویبو اليت  احملددةحتال الطلبات و  .23
 .احلا�تضارب املصاحل قبل قبول �دم  للتحقق منالرباءات  الختصايصوفر املعلومات أ�ساس�یة تُ و واخللفية التقنیة. 

رباءات ال حمايم ویواصل. مواص� تقدمهلضامن  سري الطلبرتع واملتطوع، �راقب ٔأمانة الویبو ا�بني  املواءمة وعقب .24
��رتاع ٔأو  �شأٔنتفاصیل ٔأخرى  ةتتلقى الویبو ٔأیوال غراض ٕاحصائیة. �ٔ  ال�رتاعلاملتطوع ٕاطالع الویبو �ىل ٔأمه معامل 

نتظمة بني امل هنیة امل عالقة الاملتطوع، مبوجب  واحملايمرسیة بني ا�رتع  حيث تظل هذه املعلومات، ذات الص� ةالرباء د�اوى
 .مولكه الرباءات مستشار

ويف معاهدة الرباءات.  مبوجب دويل، تقدمي طلب مولكهرباءات احمليل املتطوع، �الشرتاك مع ال قد یقرر اختصايصو   .25
لمعاهدة لأٓخر متطوع �مع دخول املر�� الوطنیة حمام للتواصل مع احمليل املتطوع بأٔمانة الویبو احملايم  ، قد یتصلهذه احلا�

 الوال�ت املت�دة.يف يف ٔأورو� و متطو�ني�راءات  املشاركة، یتوفر حمايم الب�ان وٕاىل �انبتارة. القضائیة ا� وال�ت اليف 

 معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات (معاهدة الرباءات) مبوجب ا�ولیةامحلایة 

 وقد حفزتمعاهدة الرباءات.  يف ٕاطارار� اخليل و �ىل املس�تویني احملرباءة ال اتا�مع ٕالیداع طلب �مجیقدم الرب .26
مسا�دة  شأٔنمن و مبادرات حملیة قامئة �لفعل.  وٕان اكن �هياحىت  ،شاركة يف الرب�مج�ىل امل هذه املزية إالضافية الب�ان 

م قدرهت وتعزز ذات الص�،واملؤسسات م وجناح فرص جنا� �زید ٔأنيف اخلارج  ةرباءال للحصول �ىلاملوارد  حمدوديا�رت�ني 
املر�� الوطنیة يف الوال�ت  �خول طلبات الرباءاتیوفر الرب�مج ا�مع ويف الوقت الراهن، �ىل �ذب مستمثر�ن حممتلني. 

 دخول�لكفة  تبني ٔأنة. ومع ذ�، رئيس�ی ٔأخرىقضائیة  املت�دة أ�مر�كية ويف ٔأورو�، مع خطط للتوسع �شمل وال�ت
هذه  لتقلیص س�بل عنیبحث الرب�مج و طلبات يف اخلارج.  ٕالیداع السا�نياملر�� الوطنیة �شلك �ائقًا �بًريا ٔأمام ا�رت�ني 

فيض حكومات الب�ان املشاركة للرشاكت الصغرية وأ�فراد، وكذ� خت  اليت تقد�ا. �ىل سبيل املثال، قد �سا�د املنح ةالعقب
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بعض  يفالكيا�ت الصغرية �ىل نطبق ختفيض الرسوم �ىل ا�رت�ني أ�فراد و ی الرسوم ملقديم الطلبات. ومع ذ�، بي� 
الطلبات الوطنیة، هناك �ا�ة ٕاىل مزید من الوضوح حول �یفية تطبیق هذه التخفيضات �ىل طلبات معاهدة الرباءات اليت 

 تد�ل املر�� الوطنیة.

 ٕادارة الرب�مج

 : اللجنة التوجهيیة ؤأمانة الویبو.رئيس�یان هیئتان ٕادارة الرب�مج تتوىل .27

اللجنة  يه التوجيه �سرتاتیجي. �ىل سبيل املثال، وتقدم ،رئيس�یة للرب�مجالقرارات التت�ذ اللجنة التوجهيیة و  .28
ملوا�ة الت�د�ت اليت توا�ه ضع املبادرات الالزمة وو ،قبول ب�ان �دیدة �رغب يف املشاركة يف الرب�مجاملنوط هبا 
 الرب�مج.

 :ذ� �شملو والتنس�یق الرفيع املس�توى للرب�مج.  ا�ولیةٔأمانة الویبو دورًا رائدًا يف إالدارة  وتؤدي .29
 يف الب�ان املشاركة؛ الرب�مج دمع تنفيذ )أٔ 

 املشاركة؛�ارج الب�ان من متطو�ني  تعینيالعاملي، مبا يف ذ�  �ىل الصعید الرتوجي للرب�مج )ب

 رباءات املتطو�ني؛ال مب�ايم�حتفاظ بقامئة  )ج

 رباءات املتطو�ني ٔأو الو�ء؛الوحمايم  حمدد�نخمرت�ني  مالءمة )د

 ؛الرب�مج الرد �ىل �س�تفسارات العامة �شأٔن )ه

 رباءات.الو  ،إالنرتنت ا�انیة �ىل وا�ورة التدریبية الرب�مج �ىل إالنرتنت،ٕادارة صف�ة  )و

 عضویةال

 يف ني املتخصصنيلثالثة ٔأنواع من الكيا�ت: (ٔأ) حكومات الب�ان املشاركة؛ (ب) املتطو� الرب�مج ضویةع تتاح .30
 رباءات؛ و(ج) الر�اة.ال

 حكومات الب�ان املشاركة

اللجنة التوجهيیة يف الطلبات �ىل  وتنظرب� مشارك. بوصفها نضامم ٕاىل الرب�مج �قد تتقدم الب�ان النامية بطلب  .31
املقدمة وكذ� طلبات الرباءات واملنح  ،نظام الرباءات احمليل وقدراتهل  الراهنٔأساس لك �ا� �ىل �دة، مع مرا�اة الوضع 

 تقارهاالطلبات املرفوضة الف �دد ارتفاع من الساكن احمللیني، و/ ٔأو املقدمة �دد الطلبات  وتعد ق�الطلبات احمللیني. ملودعي 
 عضویة الرب�مج.للحصول �ىل  مرحجةاملسا�دة القانونیة عوامل  ٕاىلواحض ال

 و�كيیفه �ىل حنو ،احمليل�ىل الصعید لرب�مج ان املتوقع ٔأن �شارك حكومات الب�ان املشاركة بنشاط يف تنفيذ وم .32
رباءات والو�ء يف الب� املعين. ال ا�رت�ني وحمايم اتهذه التعدیالت ممارس �ىل أٔن �راعي ،�حتیا�ات احمللیة یليب
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وجود بٕالبالغ ا�رت�ني  التوعیةلك ب� مشارك ٔأیًضا بدور قيادي يف الرتوجي للرب�مج دا�ل الب�، مبا يف ذ� �ود  ویضطلع
 .ةهلیا�ٔ معایري و الرب�مج 

 املتطوعونرباءات ال وحمامي

رباءات يف الب� ا�ي �رغب احملايم يف الٔأمام مكتب  و� املهنةمرصح � مبزأأو و�یل  يحمامٍ  ٔ�يعضویة الرب�مج تُتاح  .33
رباءات الو ييف ٕاطار الرب�مج، من املتوقع ٔأن �متتع حمام اليت تُقدم قانونیة الدمات اخل رفعة مس�توى لضامنو التطوع فيه. 

 رباءات احمليل.الٔأمام مكتب  املامرسة القانونیةم خبربة سابقة يف هئاملتطوعون وو�

�ىل ٔأساس لك ب� �ىل �دة.  املتطو�نيرباءات ال يم�امبقوامئ  تُعدملامرسة القانونیة، �ىل ايف ضوء القيود القضائیة و .34
عضویة يف ب�ان الحلصول �ىل ا التقدم بطلبلرب�مج ل والیة قضائیةامرسة املهنة يف ٔأكرث من مب املرصح هلم نيلم�امل وجيوز

 متعددة.

 ویتحمل حمايم. مقابلاملوارد دون ٔأي  حمدودي اس�تعداد لتقدمي �دماهتم للم�رت�ني جيب ٔأن �كون املتطوعون �ىلو  .35
 اخلدماتتلف عن خت ال وأٔ متثیل الرب�مج،  مواطنيف مجیع  رفيعة املس�توىتقدمي �دمات قانونیة مس�ئولیة رباءات ٔأو الو�یل ال

لقوانني والقوا�د واملعایري أ��القية للرب�مج املتعلقة �ضا� قاللعمیل يف �عالقة املهنیة الختضع و . ا��ن یدفعوناملقدمة للعمالء 
 فهيا ا�متثیل. جيرييف الوالیة القضائیة اليت ا��ن یدفعون طبق �ىل العمالء اليت تُ ذاهتا 

 الرب�مج ر�اة
الرب�مج عرشة ر�اة، مبا يف ذ�  �رعىيف الوقت احلارض، و. هلرب�مج ودمعلالر�اة دوًرا �ًما يف الرتوجي  یؤدي .36

�ري احلكومية العام� يف  ا�ولیةوالرابطات إالقلميیة للمهنیني يف جمال امللكية الفكریة، وكذ� املنظامت  املعروفةالرشاكت 
 من الب�ان رباءات يف لكالوو�ء  امنياحمل�متثل ٔأ�د أ�دوار الرئيس�یة للجهات الراعیة يف �شجیع و . 6لرب�مجاجماالت اه�م 

 ويف الوال�ت القضائیة ا�تارة �ىل �نضامم ٕاىل الرب�مج. ،املشاركة

 الت�د�ت اليت توا�ه الرب�مج

 وا�ه ٔأیضا بعض الت�د�ت. لكنه بن�اح،الرب�مج  نُفذ .37

 الرب�مج  ني منالت�د�ت اليت توا�ه املس�تفيد�ن احملمتل

 منرباءات ٔأمر الفوائد  �شأٔننظام الرباءات، فٕان تثقيف املس�تفيد�ن احملمتلني ب �لفعل  بعض ا�رت�نيدرایة  ورمغ .38
احلكومة لتعز�ز املعرفة �شأٔن الرباءات  تقودها�ا�ة ٕاىل �رامج تدریب منتظمة  ومثةلضامن املشاركة احمللیة.  مباكن أ�مهیة

آلیة لضامن امحلایة لال�رتا�ات احمللیةبوصفها   امللكية الفكریة. مواردوٕا�شاء  ،نقل التكنولوجيا وتيسري ،أ

                                         
، ورابطة احملامني الفيدرالیة )ICC، وغرفة الت�ارة ا�ولیة ()epiٔأمام املكتب أ�ورويب للرباءات ( املهنینيمعهد املمثلني  للرب�مج مه:الر�اة احلالیون  6
)FCBA( ،) ورابطة الب�ان أ�مر�كية للملكية الفكریةASIPI(،  لرابطاتو�حتاد ا�ويل ) ا�رت�نيIFIA) ( ،فا�زر ، و ونوفار�س ،ميد�رونیكو ، و�ري ٕام
 .�والكومو 



PCT/WG/12/4 
8 
 

 من الرب�مج نيیالت�د�ت اليت توا�ه املس�تفيد�ن احلال 

احلصول �ىل اخلدمات املهنیة يف ب�اهنم، فٕان  �ىل احلصول �ىل املشاركةب�ان ال الرب�مج سا�د ا�رت�ني يف  مع ٔأن .39
سوم املطلوبة �خول املر�� الوطنیة من طلبات معاهدة الر  . و�ىل و�ه اخلصوص،ٔأمرا بعید املنالزال �امحلایة يف اخلارج ال 

 املوارد. ُحش ا�رت�ني املشاركني يف الرب�مج ا��ن یعانون من  بعیدة عن متناول الرباءات �البًا ما �كون

قرص ٔأن  تجربةال قد ٔأثبتت و رباءات، حيتاج ا�رتعون ٔأیًضا ٕاىل ا�مع لتسویق ا�رتا�اهتم. ال احلصول �ىلضافة ٕاىل وإ  .40
ناحج. ومع ذ�، الرب�مج ب تنفيذ يف  ٔأساس�یا �امال رباءات للم�رت�ني احمللیني اكنال احلصول �ىل نطاق الرب�مج �ىل تأٔمني

لتكنولوجيا او�رخيص  وطر�ا جتار�، والتنازالت،رباءة ب احملمیة ات�رتا�فٕان اسرتاتیجیات أ�عامل املتعلقة بتسویق �
 الرب�مج. نطاق ال تقع مضن رباءاتالو�ريها من معامالت 

 رباءات�نة الالت�د�ت اليت توا�ه 

يف وصیا�ة طلبات الرباءات.  ميكهنامن الرب�مج �نة حملیة للرباءات  �س�تفادة ا�ى مجیع الب�ان اليت ميكهن ال یو�د .41
رباءات. ومع ذ�، يف الامت�ان مكتب ٔأن جيتاز و  ،و�یل �لفية �لمیةالرباءات ٔأو الالعدید من الب�ان، جيب ٔأن �كون حملايم 

��، ؤأمام املكتب تدریبًا يف جمال �لمي.  املامرسةيف الرب�مج، ال تتطلب  ٔأو احملمتل مشاركهتااملشاركة  سواء معظم الب�ان
يف یفتقرون الرباءات، ٕاال ٔأهنم  د�اوى ٕاجراءاترباءات يف هذه الب�ان جمهز�ن جتهًزيا جيًدا للتعامل مع القد �كون �نیو 

رباءات. ال، مثل حتویل املواد من خمرتع ٕاىل د�اوى نقطة الصفرٕال�داد طلب الرباءة من  التقنیة الالزمةٕاىل اخلربة الغالب 
معل العدید من الب�ان �ىل تطو�ر اخلربة احمللیة، �ىل سبيل املثال، من �الل اخلدمات اليت تقد�ا مراكز دمع التكنولوجيا و 

دمع �نة حملیة، �ىل  طلبال یقل�لقات دراس�یة لصیا�ة الرباءات �لتعاون مع الویبو. ومع ذ�، عندما  وعقد ،و�بتاكر
 �ىل املدى الطویل حتدً�. �شلك حلفاظ �ىل هذه اخلربة س�یظلفٕان ا

الفریق العامل مدعو ٕاىل إال�اطة �لام . ٕان 42
 هذه الوثیقة. مبضمون

 [یيل ذ� املرفق]
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 رب�مج المعایري ا��ل و��رتاع للب�ان املشاركة يف 

 معایري ٔأهلیة ��رتاع معایري ٔأهلیة ا��ل الب�
ا�رتعون ا��ن ال یت�اوز د�لهم الشهري الثابت ٔأو  • �ولومبیا

قانوين (راجع املتغري ٔأربعة ٔأشهر من ٔأدىن راتب 
 ).2002لعام  789القانون 

 905الرشاكت الصغرية �ىل النحو احملدد يف القانون  •
: الرشاكت اليت یرتاوح �دد موظفهيا بني 2004لعام 
 501موظفا، ویرتاوح ٕاجاميل ٔأصولها ما بني  50و 11
 من ٔأدىن راتب شهري. 5000و

 905الرشاكت الصغرى �ىل النحو احملدد يف القانون  •
: يه الرشاكت اليت ال �زید �دد موظفهيا 2004لعام 
من  500موظفني وٕاجاميل ٔأصولها ٔأقل من  10عن 

 ٔأدىن راتب شهري.

جيب ٔأال خيضع ��رتاع ٔ�ي استبعاد ٔأو  •
اس�تثناءات لقابلیته للرباءة �ىل النحو احملدد 

لعام  486من القرار  20و 15يف املادتني 
2000. 

س�ت�دام جيب ٔأن �كون ��رتاع قابًال لال •
 يف الصنا�ة �الل الس�نوات العرش القادمة.

 :مقدم الطلب هو ٕا�وادور 

ٔأشهر من "املاكفأٔة أ�ساس�یة"  3فرد د�� ٔأقل من  •
 (أ�جر أ�سايس املو�د)؛ ٔأو

موظفني، وجحم  9و 1رشكة صغرية تضم ما بني  •
 دوالر؛ ٔأو 000.00 100مبیعاهتا ٔأقل من 

موظًفا،  49و 10مؤسسة صغرية تضم ما بني  •
 001.00 100ویرتاوح جحم ٔأعاملها ما بني

 دوالر 100,000.00و

 ال یو�د

ا�رتعون أ�فراد �ري املشاركني يف ٔأي �شاط جتاري  • املغرب
 .أٓخر

الرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت ال یت�اوز جحم  •
ملیون درمه، وال یت�اوز �دد موظفهيا  75ٔأعاملها 

 53.00رمق  موظف، مبوجب القانون 300ا�امئني 
 .ا�ي یعد مبثابة ميثاق الرشاكت الصغرية واملتوسطة

أ�ش�اص ا��ن یعملون حلساهبم اخلاص، �ىل النحو  •
، ا�ي یقل جحم ٔأعامهلم 114.13احملدد يف القانون رمق 

درمه ٔ��شطة أ�عامل، ٔأو  000 500عن ٔأو �ساوي 
درمه لتقدمي اخلدمة (هذه فئة  000 200ما یعادل 
 .)یدة يف املغرب للعاملني حلساهبم اخلاصقانونیة �د

الرشاكت املتناهیة الصغر اليت یبلغ جحم مبیعاهتا  •
 مالیني درمه. 3الس�نویة قبل الرضائب ٔأقل من 

جيب ٔأال خيضع ��رتاع لالس�تثناءات و/  •
ٔأو �ستبعاد من الرباءة، �ملعىن املقصود 

�شأٔن حامیة امللكية  97-17يف القانون رمق 
 .الصناعیة

 أ�مهیة التقنیة و�قتصادیة لال�رتاع. •

بيسو  000.00 500ٔأي خشص طبیعي حيصل �ىل  • الفلبني
 ٔأو ٔأقل س�نوً�. 

ال یندرج ��رتاع يف قامئة املوضو�ات �ري  •
 22القاب� للحامیة مبوجب �راءة مبوجب املادة 

من قانون امللكية الفكریة يف الفلبني، 
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ٔأي �یان مس�ل وفقا لٔ�صول مثل الرشاكت الفردیة  •
والصغرية والرشاكت الناش�ئة، اليت یبلغ مجموع ٔأصولها 

بيسو (قانون امجلهوریة رمق  000.00 000 15ٔأقل من
9501.( 

بصیغته املعد� مبوجب قانون امجلهوریة رمق 
 ؛9502

ٕاماك�ت الن�اح الت�اري: ال تو�د تقنیة  •
صناعیة سابقة (الرتتيب ا�ي مبوجبه یتعني 

الطلب �سویق موضوع التقنیة �ىل مقدم 
الوارد يف الطلب هو �امل ٕاضايف يف تقيمي 

 طلب).
جنوب 
 ٕافریقيا

مقدم الطلب هو فرد ٔأو رشاكت صغرية ومتوسطة، ويه 
 ٕاما:

ر�ل  000 30الشخص ا�ي �كسب ٔأقل من  •
 �رازیيل شهرً� بعد الرضیبة، ٔأو

ملیون  5مؤسسة جحم مبیعاهتا الس�نویة ٔأقل من  •
 ر�ل.

 ��رتاع املعين:

یليب (�لقمية �مسیة) متطلبات قابلیة  •
 الرباءات.

 تتوفر � اح�الت الن�اح الت�اري.  •

 هنایة املرفق والوثیقة
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