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ية: األصل ز  باإلنكلي 
  2022 سبتمب   7 التاري    خ: 

اءات ا  لفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن الب 

ة  الدورة الخامسة عشر
 2022أكتوبر  7إىل  3جنيف، من 

 ذات الصلة مستنداتوالوسيلة إيداع الطلبات الدولية 

 وثيقة من إعداد المكتب الدول  

 ملخص

اءات، بهدف  .1 ح الوثيقة الحالية تعديل الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن الير
ز تقير المطالبة بإيداع من لمكاتب ا تمكي 

  نسق الالحقة مستنداتالو الطلبات الدولية 
  وليس  وجوبا فز

ونز   إلكير
  شكل ورفر

ح فز الوثيقة دعوة المكتب الدول  لدراسة . كما تقير
   القضايا المتعلقة بالدخول
  فقطبنسق  المرحلة الوطنيةفز

ونز  .  إلكير

 معلومات أساسية

ة من  .2   الفير
  الويبو، المنعقدة فز

ز لجمعية الدول األعضاء فز مارس  27إل  25وافقت سلسلة اجتماعات الدورة الحادية والستي 
اح أتمتة 1998 اءات )الوثيقة  إجراءات، عىل اقير وع إيداع و (. A/32/5معاهدة التعاون بشأن الير ونيا لطلبات الدولية انشأ مشر  إلكير

وع إدارة المعلومات    إطار كجزء من مشر
اءات. فز طلقت برمجيةمعاهدة التعاون بشأن الير

ُ
 إيداع الطلبات)نظام  PCT EASY وقد أ

وني   يناير اإلكير
،  استمارةإنشاء  مكن من، مما 1999( فز  

ونز دمتطلب إلكير
ُ
   ق

 مستندات إل جانب النسخ الورقية منوسائط مادية  فز
  استخدام. إيداع الطلب

ع فز
نام إيداعها اآلمن  الطلبات) PCT-SAFE وشرُ ونًيا( كير

اير إلكير   فير
إيداع  أتاح، مما 2003ج تجريبر  فز

ونيا  الطلبات المكاتب وإل جانب استخدام مكاتب إضافية.  واعتمدتهعىل ذلك  بالكامل. وشعان ما تم إضفاء الطابع الرسم   إلكير
وتوكوالت    تعمل عىل نفس الير

  مكاتب ت هذه ه  الطريقة السائدة متوافقة، شعان ما أصبح برمجيات الوطنية البر
تسلم لإليداع فز

   الطلبات
 الخدمة.  تتيح هذهالبر

  يونيو و  .3
اءاتالدورة أثناء  2011أفاد المكتب الدول  فز نظام  إعداد أنه يجري  الرابعة للفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن الير
اءات، بغية جديد لتكنولوجيا المعلومات    إطار معاهدة التعاون بشأن الير

ز الخدمات المقدمة فز   لمعاهدة واتحسي 
ونز لنظام اإللكير

اءات ) ز PCT/WG/4/13( )الوثيقة ePCTالتعاون بشأن الير عىل توسيع نطاق الخدمات  ePCT، عمل نظام (. ومنذ ذلك الحي 
ونية المقدمة اءات  اإللكير وإدارة البحث الدول  وإدارة الفحص التمهيدي الطلبات مكتب تسلم بصفتها لمودع  الطلبات ومكاتب الير

 . تيحت الدول 
ُ
  عام وأ

  " 2013فز
ونز بوصفه  حرصا الدول   لمكتبا الطلبات لدى" مبدئًيا إليداع ePCT-Filingخدمة اإليداع اإللكير

  عام  توسيعها تسلم الطلبات، وتم ل ا مكتب
  استخدام الطلبات لدى إليداع  2014فز

 الخدمة. تلك أي مكتب يرغب فز

ةوتراجع بشكل كبي   .4   السنوات األخي 
ا لبيانات الويبو،و . ورقيا عدد الطلبات الدولية المودعة  فز

ً
  عام  تم وفق

إيداع  2018فز
  المائة 2.99
  عام  2.33و؛ ورقيا إجمال  الطلبات الدولية فقط من  فز

  المائة فز
  عام  1.6و؛ 2019فز

  المائة فز
   1.3؛ و2020فز

فز
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  عام 
ز
  المائة 1 المودعة ورقيا الطلبات الدولية لم تتجاوز و  . 2021المائة ف

ز
  عام  ف

ز
   2021من مجموع الطلبات ف

ز
بعض مكاتب تسلم ف

ز وإشائيل واليابان   وجمهورية كوريا وسنغافورة والسويد. الطلبات مثل الصي 

اءات لعام  االستعراضمن  المقتطف، 1يوضح الشكل و  .5   2022السنوي لمعاهدة التعاون بشأن الير
ز
، التباين الذي حدث ف

 إيداع الطلبات الدولية بوسيلةالسنوات العشر الماضية فيما يتعلق 

اءات حسب و 1الشكل    عام   سيلة اإليداع: توزي    ع طلبات معاهدة التعاون بشأن الير
 2022و 2011 فز

 2022المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مارس 

اجعيرجع هذا و  .6   إيداع  الير
   اعتماد إل  الطلبات ورقيا فز

ونز عدد كبي  من مكاتب تسلم الطلبات ومودعيها نظام اإليداع اإللكير
(ePCT) ،مفيد كما وقت المعالجة،  قرص التكلفة و  انخفاض حيث حضهم عىل ذلك  

ونز لهم وجد المودعون بدورهم أن اإليداع اإللكير
  لديها أنظمو للغاية. 

اءات البر اءات ل تها باإلضافة إل ذلك، تستخدم بعض مكاتب الير ، مثل المكتب األورونر  للير  
ونز إليداع اإللكير

اءات والعالمات التجارية نظام  ونية بموجب  ليةلطلبات الدو اإليداع  ePCTومكتب الواليات المتحدة للير معاهدة التعاون بشأن إلكير
اءات.    حالة إيداع اتجدر اإلشارة إل أن خصًما خاًصا ينطبق عىل رسوم اإليداع الدولية و الير

ونية، كما فز لطلبات الدولية بالوسائل اإللكير
  حالة بعض المكاتب الوطنية خصومات عل تطبق

، مثل رسوم  رسوم أخرى فز  
ونز  . الةاإلحاإليداع اإللكير

   الطلبات تسلملمكتب  83حاليا ما مجموعه يستخدم و  .7
ونز تاح لعدد من (، كما ePCT) نظام اإليداع اإللكير

ُ
مكاتب تسلم ت

  الوطنية. 
ونز  الطلبات األخرى أنظمة اإليداع اإللكير

  )و  .8
ونز ز نظام اإليداع اإللكير ت الدولية ولكن ليس فقط لتسهيل إيداع الطلبا (ePCTلم يدخر المكتب الدول  أي جهد لتحسي 

  
ا لإلشاع فز

ً
جميع مكاتب تسلم الطلبات وتقوم والتقارير الصادرة عن اإلدارات الدولية.  مستنداتنسخ الطلبات الدولية وال إحالةأيض

  ترسل نسخ بحث إل مكاتب أخرى بصفتها إدارات بحث دولية
ونية ) باستخدام البر سخ البحث اإللكير

ُ
 . (eSearchCopyنظام ن

 الراهنالوضع 

ز واألجانب )اتفاقية باريس  .9 ز الوطنيي  ز الخدمات المقدمة، لكل من المودعي  ا إل تحسي 
ً
تسىع المكاتب الوطنية واإلقليمية أيض

اءات(،    تشع معالجة الطلب،  بتوظيفومعاهدة التعاون بشأن الير
ونية البر أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتطوير الخدمات اإللكير

  طلب  نوتضمخفض التكاليف تو 
اءة. الأمن البيانات والمعلومات الواردة فز  ير

  حالة الطلبات الدولية و .10
ز مكتب تسلم الطلبات  بموجبفز ونية فقط بي  اءات، ال تتم المعالجة اإللكير معاهدة التعاون بشأن الير

ا داخل المكتب نفسه، عىل سبيل المثال، عند استال 
ً
، ولكن أيض م الطلب وفحص اإلجراءات والمكتب الدول  وإدارة البحث الدول 

 الشكلية وإصدار االستمارات. 

، و .11   الوقت الحاضز
  جميع القطاعات المسؤولة عن األنشطة المتعلقة  تتبعفز

ونية فز اءات معالجة إلكير العديد من مكاتب الير
اء   الطلبات والاتبمنح الير

، ودفع  مستندات: تلقر الرسوم، وااللتماسات، الوطنية، والتسجيل، وفحص اإلجراءات الشكلية، والنشر
اءات.  ، ومنح الير  والفحص الموضوع 
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12.  ،   الطلب  يشكلوبالتال 
اءات، ورقيا تلقر   المرحلة الدولية أو الوطنية من معاهدة التعاون بشأن الير

ز
 عبئا ، سواء كان اإليداع ف

، حيث س ز ز عليه إضافًيا للمكتب، سواء كان يعمل كمكتب تسلم أو إدارة دولية أو كمكتب منتخب أو معي  للمعالجة  إخضاعهيتعي 
ونًيا من خالل أنظمتها.   إلكير

اءات المودع  بموجبتستغرق معالجة الطلب الدول  و  .13 ا أطول، حيث يلزم مسحه ضوئًيا  ورقيا معاهدة التعاون بشأن الير
ً
وقت

(  
ونز   االعتبار أن المكتب الدول  واePCTوتسجيله وتحميله عىل نظام اإليداع اإللكير

ز
  عملها إلدارات الدولية (، مع األخذ ف

ز
 تستخدم ف

   مستنداتفقط ال
ز
.  نسقف  

ونز ز فيما يتعلق و إلكير  مودعالصادرة، حيث يتلقر  باالستماراتباإلضافة إل ذلك، يتألف العمل من شقي 
  ورقيا  مستنداتالطلب جميع ال

ز
.  نسق، بينما سيتسلمها المكتب الدول  وإدارات البحث الدول  ف  

ونز ا و إلكير
ً
ةهناك أيض  احتمالية كبي 

  قيام المكاتب بإدخال أخطاء 
ز
الممسوحة ضوئًيا وتصنيفها. وتجدر  مستنداتالالطلب وتحميل  استمارةنسخ المعلومات من  عند ف

ا عىل أنظمة 
ً
   اإليداعاإلشارة إل أن العديد من هذه المشكالت تنطبق أيض

ونز  بنسقالطلب  استمارةاستالم عناض مثل  عند اإللكير
 من ، بد الصور 

ً
 القابل للمعالجة تلقائًيا.  XMLال

  جميع مراحل معاهدة التعاون بشأن و  .14
ز
ونية ف تهدف جميع مبادرات المكتب الدول  إل تشجيع وتعزيز الخدمات اإللكير

اءات، مما  ايد للعمل بهذا  التأهبالمكاتب  يحتم عىلالير ز ، النحو بشكل مير   الطلبات الدو  مستنداتاستالم جميع  يشكل. وبالتال 
ز
لية ف

اءات.  نسق   المبادرات ذات األولوية لمعاهدة التعاون بشأن الير
ز
  نقطة مهمة لمشاركة المكاتب وإسهامها ف

ونز  إلكير

ح  المقبر

ًحا للقاعدة  المرفقيعرض  .15  مقير
ً
ز  ثانيا89األول تعديال ، وال  وسيلة من تحديد مكاتب تسلم الطلبات  لتمكي  إيداع الطلب الدول 

  فقط وليس 
ونز   نسق إلكير

ز
اط إيداع الطلبات الدولية ف  مستنداتالنفس المبدأ ليشمل  2ثانيا 89القاعدة  وتوسع. ورقيا سيما اشير

، سواء إل مكتب تسلم الطلبات أو إل مكتب يترصف بصفة أخرى مثل إدارة البحث الدول  أو إ دارة المقدمة بعد إيداع الطلب الدول 
 الفحص التمهيدي. 

ز عىل كل .16   جريدة معاهدة  ويتعي 
، الذي سينشر المعلومات فز   اتخاذ مثل هذه التدابي  أن يخطر المكتب الدول 

مكتب يرغب فز
اءات والرسالة اإلخبارية    ذلك دليل مودع طلب معاهدة التعاون بشأن الير

  أماكن أخرى، بما فز
اءات وإتاحتها فز التعاون بشأن الير
اءات.  حيطلب لن و لمعاهدة التعاون بشأن الير ات عىل  المقير   تقبلها حالًيا.  أنساقمن مكاتب التسلم إجراء أي تغيي 

 اإليداع البر

  بعض األحيان  المسلم بهمن و  .17
ونًيا. قد  مستنداتالالطلب تقديم  مودععىل  يستعص  فيها هناك حاالت  ستكونأنه فز إلكير
  تكون هذه مشكلة عامة، مثل 

  أو  حدوث عطل فز
ونز الطلب الفردي. وبناًء عىل ذلك،  مودع شخص  يخص لسببأنظمة اإليداع اإللكير

ح إدراج  اءات لتوضيح أن المكتب يمكنه قبول إيداع  مقتصز ُيقير   التعليمات اإلدارية لمعاهدة التعاون بشأن الير
)أو  ورقيا  مستنداتالفز

ا( إذا  عةالمود المستندات
ً
   المرفقيحدد و . الطلب ورقيا يداع إ عدم قبولهقدم إخطاًرا يشي  إل  لو ذلك مناسًبا، حبر  رأىالحق

الثانز
وع القسم  ، والذي يسمح للمكاتب بقبول  703( الجديد لهذا الغرض، بناًء عىل القسم ثانيا)ـه  703مشر  اإليداعات)ـه( الحال 
ونية غي  

مة للمعايي  اإللكير
 من ذلك،  المحير

ً
من بلد المنحدرين  الطلبات لمودع   مسموحا  ظلسيعىل أساس كل حالة عىل حدة. وبدال

  إيداع الطلبات  أرسل مكتبه
 تسلم الطلبات.  ا مكتب بوصفه لمكتب الدول  ا ورقيا لدىهذا اإلخطار أحراًرا فز

ونًيا فقط. ومع ذلك، ال يزال هناك  .18   جعل دخول المرحلة الوطنية إلكير
ازيىل  للملكية الصناعية فز   الير

كما يرغب المعهد الوطبز
ز    يتعي 

  سياق المادة عدد من القضايا البر
اءات.  49والقاعدة  22 توضيحها فز تأثي  أكير  وسيكون لهذا من معاهدة التعاون بشأن الير

  حالة إيداع الطلب. أيضا 
اءات، وليس فقط فز ز من جميع الدول المتعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن الير عىل مصالح المودعي 

ازيل  ح دعوة المكتب الدول  إلجراء تحليل   تقديمالفريق العامل إلوبناًء عىل ذلك، تدعو الير تعليقات بشأن القضايا المعنية وتقير
ح   الدورة المقبلة للفريق العامل وتقديم مقير
 . فز

19.  :  إن الفريق العامل مدعو إل ما يىل 
 
  الوثيقة " 1"

  مرفقر
حات الواردة فز   المقير

 النظر فز

PCT/WG/15/13  ؛ 

المكتب الدول  بدراسة القضايا المتعلقة  مطالبة و"2"
ونيا  المرحلة الوطنية دخولبجعل  فقط وتقديم  إلكير

  
حات فز  . العامللفريق ل لدورة التاليةا مقير

 

المرفقان[]يىل  ذلك 
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 األول المرفق

 
 

اءات ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن الب   التعديالت المقبر

 المحتويات

 

   وتحويلها  ومعالجتها  األخرى والمستندات الدولية الطلبات إيداع( ثانيا)89 القاعدة
ز
   شكل ف

ونز ونية بوسائل أو  إلكير  2 ................... إلكير

 2 .............................................................................................................................. الدولية الطلبات 1(ثانيا)89

 2 .......................................................................................................................... األخرى المستندات 2(ثانيا)89

ز  التحويل 3(ثانيا)89  2 ........................................................................................................................ المكاتب بي 
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 )ثانيا(89القاعدة 

 إيداع الطلبات الدولية والمستندات األخرى ومعالجتها وتحويلها
ونية ي أو بوسائل إلكبر

 
ون ي شكل إلكبر

 
 ف

 الطلبات الدولية 1)ثانيا(89

وني ة وفق ا للتعليم ات اإلداري ة ) أ (   أو بوس                 ائ ل إلكير
ونز   ش                ك ل إلكير

ز
، مع مراعاة يجوز إي داع الطلب ات ال دولي ة ومع الجته ا ف

 . ، عىل أن يسمح مكتب تسلم الطلبات بإيداع الطلبات الدولية عىل الورق(ه)الفقرات من )ب( إل 

[ )ب(   أو تطبق هذه  ]بدون تغيي 
ونز   ش            كل إلكير

ز
الالئحة التنفيذية، مع ما يلزم من تبديل، عىل الطلبات الدولية المودعة ف

  التعليمات اإلدارية. 
ز
ط مراعاة أي أحكام خاصة ف ونية شر  بوسائل إلكير

[ )ج( وط المتعلقة بإيداع الطلبات الدولية المودعة كليا  ]بدون تغيي    تتض              من التعليمات اإلدارية األحكام والش              ر
ز
أو جزئيا ف

وط المتعلقة بإقرار    ذلك عىل س   بيل المثال ال الحرص   ، األحكام والش   ر
ز
ونية وبمعالجة تلك الطلبات، بما ف   أو بوس   ائل إلكير

ونز ش   كل إلكير

وط وتو  تبة عىل عدم االمتثال لتلك الش           ر وط المادية واآلثار المير قيع التس           لم واإلجراءات المتعلقة بتحديد تاري    خ لإليداع الدول  والش           ر

اس  ل مع المكاتب واإلدارات وتطبيق المادة    تير
فيما يخص  12المس  تندات ووس  ائل التص  ديق عىل المس  تندات وإثبات هوية األطراف البر

وطا مختلفة بش         أن  ص         ورة مكتب تس         لم الطلبات والنس         خة األص         لية وص         ورة البحث. ويجوز أن تتض         من تلك التعليمات أحكاما وشر

 ات مختلفة. الطلبات الدولية المودعة بلغ

[ )د(   ش              كل  ]بدون تغيي 
  أو المنظمة الحكومية الدولية ملزما بتس               لم الطلبات الدولية المودعة فز

ال يكون المكتب الوطبز

 إذا أخطر المكتب الدول  بأنه مس                تعد لذلك امتثاال ل حكام المطبقة من 
 
ونية أو بمعالجة تلك الطلبات إال   أو بوس                 ائل إلكير

ونز إلكير

  الجريدة. التعليمات اإل 
 دارية. ويتول المكتب الدول  نشر تلك اإلفادة فز

يجوز للمكتب الذي أرس           ل إخطاًرا بموجب الفقرة )د( إخطار المكتب الدول  بأنه لن يتلقر الطلبات الدولية إال إذا تم إيداعها )ثانيا( )د(

  
ز
ونية.  نسقف   أو بالوسائل اإللكير

ونز   الجريدة.  خطار بموجب هذه الفقرةذلك اإل المكتب الدول  نشر  ويتولإلكير
ز
 ف

ال يجوز لمكتب تس        لم الطلبات الذي وجه إخطارا إل المكتب الدول  بناء عىل الفقرة )د( أن يرفض معالجة طلب دول   (ه)

وط المطبقة بناء عىل التعليمات اإلدارية.    الشر
ونية إذا كان ذلك الطلب يستوفز   أو بوسائل إلكير

ونز   شكل إلكير
 مودع فز

 المستندات األخرى 2)ثانيا(89

] مع م  ا يلزم من تب  دي  ل عىل المس                تن  دات والمراس                الت األخرى المتعلق  ة ب  الطلب  ات  1)ث اني  ا(89تطبق الق  اع  دة  ]ب  دون تغيي 

 الدولية. 

وس    يتم األمر . الالحقة ورقيا  المس    تندات إيداعالمعدلة لتوس    يع إمكانية اس    تبعاد  1)ثانيا(89القاعدة  بناء عىل: تعمل هذه الفقرة مالحظة]

ا ال او  الطلبات ورقيا  إيداع بعدم قبولإخطار المكتب الدول  مع  تدريجيا 
ً
  لمس     تندات المودعة الحق

يطة أن تس     مح  فز تواري    خ مختلفة، شر

  يستخدمها المكتب بذلك.[
 أنظمة تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة البر

ز المكاتب 3)ثانيا(89  التحويل بي 

] المعاهدة أو هذه الالئحة التنفيذية أو التعليمات اإلدارية عىل تحويل طلب دول  أو إخطار أو تبليغ  نص      تمبر  ]بدون تغيي 

  أو منظمة حكومية دولية إل مكتب رخر أو منظمة أخرى، جاز 
أو كتاب أو مس  تند رخر أو تبليغه أو إرس  اله )"التحويل"( من مكتب وطبز

  أو بو 
ونز   شكل إلكير

ونية إذا اتفق المرِسل والمرَسل إليه عىل ذلك. أن يباشر ذلك التحويل فز  سائل إلكير

]  
 ]يىل  ذلك المرفق الثانز
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ANNEX II 

   المرفق
 الثانز

 

 

ح إدخالها عىل التعليمات اإلداري  ةالتعديالت الُمقبر

Section 703  

Filing Requirements;  Basic Common Standard 

 (a) to (d)  [  بدون تغيي] 

 (e)  [  بدون تغيي]  Any receiving Office may refuse to receive an international application submitted to 

it in electronic form if the application does not comply with paragraph (b), or may decide to receive the 

application. 

 (e-bis)  Any receiving Office that has made a notification in accordance with Rule 89bis.1(d-bis) may 

refuse to receive an international application submitted to it on paper, or may decide to receive the 

application. 

 (f)  [  بدون تغيي] 

 
  والوثيقة ]نهاية المرفق

 [الثانز


