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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1024 أأبريل 22التارخي: 

 
 
 

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 السابعةالدورة 

ىل  20جنيف، من   1024يونيو  21اإ
 
 

 (ePCT) ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات النظام اإللكرتونيدخول املرحلة الوطنية باستخدام 

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

طالق معلية  (ePCTلس تخدام النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) حمددتصور مثة  .2 من أأجل اإ
املكتب ادلويل مبلفات ملعظم الواثئق والبياانت الببليوغرافية اليت ينبغي للماكتب املعينة وحيتفظ ادلخول يف املرحةل الوطنية. 

ىل املرحةل الوطنية.  ىل أأن يطلبوا وللمودعني أأن يضيفوا أأية واثئق ومعلومات متبقية قبل أأن تبدأأ معاجلة دخولها اإ ادلخول اإ
صداروعند تأأكيد أأنه ينبغي املرحةل الوطنية.  للمكتب املعني تتضمن لك الواثئق  حزمةتُنشأأ رحةل الوطنية، طلب دخول امل اإ

 والبياانت الببليوغرافية الالزمة.

ولكهنا ميكن أأن تكون أأيضا ذات نفع عظمي للماكتب املعينة نظرا لكوهنا توفر وقد تكون هذه اخلدمة مالمئة للمودعني،  .1
لكرتوين   .البياانت الببليوغرافية نقل عند حدوث أأخطاءخطر من بدرجة كبرية وحتد بياانت ببليوغرافية يف شلك اإ

ىل  دفع الرسوميف البداية وس يلزم أأيضا  .1 ضافته  املركزيةولكن خيار خدمات ادلفع املكتب املعني املعين، مبارشة اإ ميكن اإ
ذا ثبت جناح اخلدمات يف اترخي لحق  ىل ماكتب تسمل الطلبات – املامثةلاإ واكنت املاكتب املعينة  – واملزمع تقدميها قريبا اإ

 .الرتتيباتراغبة يف الاس تفادة من هذه 

 معلومات أأساس ية

ىل  .4 ىل املرحةل الوطنية عادة تعاوان وثيقا بني الوالكء يف وطن املودع ويف لك بدل جيب فيه ادلخول اإ يتطلب ادلخول اإ
يس تطيع حلدوث هذا يف بيئة أ منة مشرتكة،  ةويتيح النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات فرصاملرحةل الوطنية. 
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فهيا خمتلف الوالكء اس تعراض مشاريع الواثئق والبياانت قبل تقدميها، وميكن فهيا تقدمي معظم البياانت الببليوغرافية والواثئق 
املعلومات نقل يوفر الوقت ويقيض عىل خطر حدوث أأخطاء يف معلية وهو ما بلغاهتا الأصلية من جسالت املرحةل ادلولية، 

ىل   احمللية.الاس امترات اإ

ن اكن ينبغي أأن توجد، أأمام البدء يف اس تخدام هذه  .5 ل القليل من العقبات القانونية، اإ وينبغي أأل يكون هناك اإ
 :الرتتيبات

 لك طلب دويل معين هو ابلفعل طلب وطين يف لك دوةل معينة. (أأ  )

الطلب والبياانت الببليوغرافية وواثئق الأولوية والواثئق تتوىل املاكتب املعينة اليوم ابلفعل معاجلة منت  (ب )
لهيا املكتب ادلويل.  الأخرى اليت يقدهما اإ

ىل املرحةل الوطنية، ابس تثناء "متنع املعاهدة رصاحة املاكتب الوطنية  (ج ) " 2من فرض أأية رشوط عىل ادلخول اإ
لب ادلويل وبعض التفاصيل عن اخملرتعني )وكذكل نسخة من الطحسب الاقتضاء " وتقدمي ترمجة 1دفع الرسوم؛ "

اس امترة وبوجه خاص، ليس مسموحا للماكتب بأأن تشرتط اس تخدام يف الظروف اليت ل صةل لها هبذه املسأأةل(. 
 اختيارية تقدم وتس تخدم ابلفعل يف معظم احلالت. اس امتراترمغ أأن هناك دلخول املرحةل الوطنية،  ةوطنية معين

 لأي مكتب معني يرغب يف املشاركة. اخلدمة اختياريةميكن أأن تكون  (د )

 قرتاحملخص الا

 ميكن للماكتب املعينة املشاركة أأن تؤكد عددا من تفاصيل الرشوط اليت تفرضها دلخول املرحةل الوطنية، مثل: .6

ىل  10أ خر اترخي دلخول املرحةل الوطنية )وهو عادة من  (أأ  )  شهرا اعتبارا من اترخي الأولوية(؛ 11اإ

 اللغات املسموح هبا للمعاجلة يف املرحةل الوطنية؛ (ب )

ىل  (ج ) ذا اكن من املمكن قبول امس املودع وعنوانه ابحلروف الالتينية أأو أأنه جيب ترمجهتام أأو نقلهام اإ حتديد ما اإ
ابلأسامء ويل حروف اللغة الوطنية املعنية يف حاةل عدم توفرها ابلفعل )فامي يتعلق ابملرحةل الوطنية، حيتفظ املكتب ادل

ذا اكنت خمتلفة   (؛عهناوالعناوين مكتوبة حبروف لغة النرش ادلويل واحلروف الالتينية اإ

ذا اكن ينبغي تقدمي ترمجة  (د ) ىل حتديد ما اإ ذا مل يكن الطلب ادلويل قد لغة وطنية عند دخول املرحةل الوطنية )اإ اإ
 اليت ينبغي تقدمي الرتمجة خاللها؛املهةل الإضافية حتديد  أأوأأودع أأو نرش ابلفعل هبذه اللغة( 

ذا اكن ينبغي وجود وكيل  (ه )  أأو عنوان للخدمة؛حميل حتديد ما اإ

 مس توى أأي رمس دلخول املرحةل الوطنية والوقت اذلي ينبغي دفعه فيه. (و )

وميكن السامح للمودع ابختيار واحد أأو أأكرث من املاكتب املعينة املشاركة ليمت الإعداد دلخول املرحةل الوطنية دلهيا.  .7
ىل الطلب ادلويل عرب النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشيتيح وميكن للمودع الرئييس أأو الوكيل أأن  ماكنية النفاذ اإ ن أأ اإ

احملرر وميكن أأن يسمح النظام لأي خشص يمتتع حبقوق . فهيادخول املرحةل الوطنية غوب املر الرباءات لوالكء يف البدلان 
بأأن يضيف أأو يعدل الواثئق والبياانت الإضافية، ويسمح ملن يمتتع  eOwnerأأو املاكل الإلكرتوين  eEditorالإلكرتوين 

دخال تغيريات. eViwerاملشاهد الإلكرتوين حبقوق   ابلس تعراض دون اإ
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عالمية من املرحةل الوطنية يف النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون ، أأدانه، 2لشلك اويعرض  .8 منوذجا توضيحيا لصفحة اإ
يبني تفاصيل دخول املرحةل الوطنية اليت أأكدهتا املاكتب املعينة )واليت من بيهنا تكل اليت ُطلب فهيا دخول بشأأن الرباءت، 

وطلبات دخول املرحةل الوطنية اليت قُدمت عرب النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن املرحةل الوطنية ابلطريقة التقليدية(، 
نظمة وميكن توفري روابط الرباءات، ومشاريع طلبات دخول املرحةل الوطنية اليت اكنت يف طور الإعداد.  الوطنية الش بكية للأ

 حسب الاقتضاء. امللفاتللتحقق من اخلاصة أأو العامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
عالمية 2الشلك   عن دخول املرحةل الوطنية: منوذج توضيحي لصفحة اإ

ن املس تخدم )اذلي قد يكون وكيل املرحةل ادلولية أأو وكيل املرحةل الوطنية املقرتح أأو  .9 ( قد مشرتاكوكيال وعادة، فاإ
دخال أأو   (:الاقتضاءما ييل )حسب  حتميليُطلب منه اإ

ىل ، حملياعنوان حميل للخدمة )وفامي يتعلق بدخول املرحةل الوطنية  (أأ  ) ميكن أأن ينطوي هذا عىل جمرد الإشارة اإ
 أأن عنوان املرحةل ادلولية للخدمة ميكن أأن يس تخدم أأيضا يف املرحةل الوطنية(؛
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ذا اكن املكتب املعني و  (ب ) ىل اللغة اليت ينبغي اس تخداهما يف املرحةل الوطنية )اإ شارة اإ  يتيح اخليار(؛اإ

 ؛نقل حروفهاأأو  أأسامء املودعني )ورمبا عناويهنم(ترجامت و  (ج )

ذا اكن دخول املرحةل الوطنية جيب أأن يمت عىل أأساس الطلب ادلويل كام أأودع، أأو و  (د ) ىل ما اإ شارة اإ معدل وفقا اإ
 ؛رديةالف، أأو بشلك معدل خصيصا لغرض املرحةل الوطنية 14لامدة لوفقا معدل ، أأو 29لامدة ل

ىل لغة وطنية؛ وترمجة عنوان الاخرتاع (ه )  اإ

ىل لغة وطنية؛وترمجة منت الطلب  (و )  اإ

ىل  (ز ) شارة اإ ذا اكنت معاجلة املرحةل الوطنية ينبغي أأن تبدأأ فور تسمل طلب دخول املرحةل الوطنية أأو ينبغي واإ ما اإ
ل عند انقضاء املهةل  .11الزمنية املطبقة مبوجب املادة  أأل تبدأأ اإ

دخال أأو  .20 ضافية، اكلتوكيالت أأو حتميلوقد يُسمح للمس تخدم أأيضا ابإ ليه الإعالانت اليت يه من النوع  واثئق اإ املشار اإ
 )اثنيا(.52القاعدة يف 
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 : منوذج توضيحي لإدخال البياانت يف طلب دخول املرحةل الوطنية1الشلك 

دخال بياانت لإعداد طل 1يعرض الشلك  .22 وقد ُأدخل  –ب دخول املرحةل الوطنية يف أأملانيا منوذجا توضيحيا لصفحة اإ
لأن العنوان الأملاين لالخرتاع مل يُدخل  مفعال" ليس الإرسال" زروُوحض أأساس دخول املرحةل الوطنية، ولكن  عنوان للخدمة

 ترمجة ابللغة الأملانية. حتميلجيب و 
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دخال لك البياانت الالزمة، يصبح  .21 نشاء طلب دلخول الإرسال" زرومبجرد اإ ىل اإ " متاحا لالس تخدام. ويؤدي هذا اإ
 مكونة مما ييل: حزمةاملرحةل الوطنية للمكتب املعني املعين، يتأألف من 

نسخة  تقدميوميكن  –والصور  XMLاس امترة طلب دلخول املرحةل الوطنية بنسقي لغة الرتمزي املوسعة  (أأ  )
ذا اكنت هذه اللغة من لغات النرش يف معاهدة التعاون بشأأن  الصور بلغة دخول املرحةل الوطنية، عىل الأقل اإ

ىل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات؛ حتميلتتيح الرباءات؛ وميكن للغة الرتمزي املوسعة أأن   البياانت بسهوةل اإ

ذا طلب  –اكلطلب ادلويل وأأية تعديالت وواثئق أأولوية  –رئيس ية من ملف املرحةل ادلولية وواثئق  (ب ) اإ
 اخلدمة؛تصممي ني ذكل يف املكتب املع

 عىل وجه التخصيص. احملمةلالواثئق  نسخ من لك (ج )

ىل املكتب املعني املعين عن طريق  .21 )ويه خدمة  (PCT-EDI)نظام تبادل الواثئق الإلكرتوين وميكن نقل احلزمة اإ
وهو ما ) عن طريق نظام مؤمتت للخدمات الش بكية الواثئق والبياانت تعمل عادة بصورة يومية( أأو رمبا مجموعاتقامئة لتسلمي 

 سمح للمودع بتلقي تأأكيد فوري ابلتسمل يف معظم احلالت(.ي  نأأ  من شأأنه

ىل املكتب املعني ،وميكن أأن تكون النسخة املقدمة من الاس امترة .24 ابللغة اليت خيتارها املودع للمعاجلة يف  ،واملسلمة اإ
حدى لغات ا ذا اكنت اإ  لنرش يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، أأو بلغة النرش اليت خيتارها املكتب املعني.املرحةل الوطنية اإ

ىل املكتب املعني مبارشة .25 وميكن أأية رسوم مطلوبة دلخول املرحةل الوطنية.  وقد يلزم املودع يف البداية بأأن يدفع اإ
ذا ثبت جناح اخلدمات  ضافة خيار خدمات ادلفع املركزية يف اترخي لحق اإ ىل ماكتب تسمل  – املامثةلاإ واملزمع تقدميها قريبا اإ

 .الرتتيباتواكنت املاكتب املعينة راغبة يف الاس تفادة من هذه  – الطلبات

ومن الناحية املثالية، ميكن أأن تؤكد املاكتب املعينة تسمل طلبات دخول املرحةل الوطنية يف أأرسع وقت ممكن وتقدم  .26
مبجرد تعييهنا. وميكن أأن تتاح هذه املعلومات للمودع من خالل النظام الإلكرتوين معلومات عن أأعداد الطلبات الوطنية 

 .PATENTSCOPEملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وللجمهور من خالل ركن الرباءات 

ن ويف حاةل وجود طلب،  .27 اجلاري اختباره حاليا، واملصمم ملساعدة املاكتب عن  1نظام أأمتتة امللكية الصناعية منوذجفاإ
طريق مجع الواثئق والبياانت الالزمة دلخول املرحةل الوطنية، ميكن تعديهل للسامح بتسمل واس ترياد املعلومات املالمئة حبيث 

 تمتكن املاكتب املعينة اليت تس تخدم ذكل النظام من الاس تفادة من هذا الهنج.

 النظام املقرتح منافع

اتحة وسائل رخيصة وأ منة وفعاةل  .28 ميكن للنظام أأن خيفض التاكليف اليت يتحملها املودعون واملاكتب املعينة عن طريق اإ
وهو ما يرتتب ومودعي طلبات املرحةل الوطنية، للتعاون بني املودعني )أأو الوالكء الرئيس يني املس تخدمني يف املرحةل ادلولية( 

 ابلإيداع ابلشلك التقليدي دلخول املرحةل الوطنية.ر حدوث الأخطاء مقارنة خطاحلد من عليه تسمل البياانت مع 

ماكنية أأكرب لرؤية مزااي للغري من حيث أأنه يوفر وميكن للنظام أأيضا أأن  .29 ويعطي معلومات دخول املرحةل الوطنية يتيح اإ
ىل  حتسني خدمات معلومات أأيضا حافزا لتحسني تسلمي معلومات دخول املرحةل الوطنية بشلك أأمع. وقد يؤدي هذا اإ

 .برباءة تُطلب فيه حامية اخرتاع معني ملالرباءات، وتعزيز القدرة عىل الإجابة عىل السؤال عن املاكن اذلي 

                                                
1

 /http://www.wipo.int/global_ip/en/activities/technicalassistanceاذلي تقدمه الويبو. انظر: ( IPAS)نظام أأمتتة امللكية الصناعية  

http://www.wipo.int/global_ip/en/activities/technicalassistance/
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ضافية  أأعامل اإ

ن المنوذجني الواردين أأعاله مقدمان فقط للأغراض التوضيحية.  .10 ومثة عينات حلزم توضيحية متاحة كام هو موحض، فاإ
 .2الويبو الإلكرتوينأأيضا من عىل موقع 

نه وميكن للنظام بصورته الهنائية أأن يبدو خمتلفا بدرجة كبرية وقد يتطلب بعض املعلومات الإضافية.  .12 وبوجه خاص، فاإ
يالء عناية خاصة يلزم  دخال الأسامء والعناوين لاإ اتحة واهجة اس تخدام  فاحلرومجموعات مبختلف اللغات أأو هنج اإ بغية اإ

دخال  ل مرة واحدة يف لك نسخة.بس يطة ل يلزم اإ  املعلومات عربها اإ

لتحديد املعلومات اليت تعترب أأساس ية ملساعدة دخول وميكن أأن يعمل املكتب ادلويل مع املاكتب املعينة املعنية  .11
 املرحةل الوطنية بفعالية وضامن تقدميها بطريقة ميكن أأن يس تخدهما أأي مكتب معني مشارك بنسق مالمئ.

ن الفريق العامل م .11 دعو للنظر يف اإ
 الاقرتاح املوحض يف هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[
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 pfc/-/prehttp://www.wipo.int/efiling_standard/enانظر:  

http://www.wipo.int/efiling_standard/en/pre-pfc/

