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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 41 :أأبريل 5142

معاهدة التعاون بشأن الرباءات
الفريق العامل
الدورة الثامنة

جنيف ،من  52اإىل  52مايو 5142
دخول املرحلة الوطنية باستخدام النظام اإللكرتوني ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات ()ePCT

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

ملخص
 .4من املقرتح اإجياد مجموعة رائدة من املاكتب املع ّينة اليت تبدي الرغبة يف تثبيت منوذج وجتريب نظام يسهّل دخول
املرحةل الوطنية ابس تخدام النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ( )ePCTوذكل ابإعادة اس تعامل البياانت
الببليوغرافية من املرحةل ادلولية وإااتحة بيئة مشرتكة أمنة لتلكيف الوالكء ابإعداد البياانت والواثئق الإضافية املطلوبة للماكتب
املع ّينة املعنية والتحقق مهنا وتقدميها .وس ُتقدم البياانت والواثئق اإىل املكتب ّ
املعّي يف نسق معياري قابل للقراءة أليا ،مما ميكّن
اس تخدامه بفعالية دون احلاجة إاٍىل نقل البياانت وابلتايل تاليف حدوث ا ألخطاء.

معلومات أأساس ية
 .5يف ادلورة السابعة للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،حدّد املكتب ادلويل مهنجا لس تخدام نظام ePCT
ألغراض دخول املرحةل الوطنية (الوثيقة  PCT/WG/7/12والفقرات من  582اإىل  212من
الوثيقة .)PCT/WG/7/30
 .2ويشمل النظام املقرتح تبس يط اإجراءات دخول املرحةل الوطنية ابإعادة اس تعامل البياانت الببليوغرافية املوجودة فعال
يف النظام بدل من اشرتاط اإعادة كتابهتا يف الاس امترات الوطنية مث نقلها من قبل املاكتب الوطنية ،مما يتطلب وقتا وينطوي
عىل احامتلّي أأو أأكرث لرتاكب أأخطاء .ول يقتيض النظام اجلديد من املودع سوى اإدراج العدد الصغري نسبيا من أأجزاء
املعلومات الإضافية اليت تكون مطلوبة يف اس امترة املرحةل الوطنية ،مبا يف ذكل توفري الرتجامت اليت قد جيب أأن تُرفق
اب ألسامء والعناوين الربيدية وعناوين الاخرتاعات الواردة ابللغة ا ألصلية ،أأو أأن حت ّل حملها.
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 .1وس يؤدي النظام اجلديد دوره عىل حنو فعال ابإاتحته منصة تفاعلية أمنة دلمع التعاون بّي وكيل م ِّلكّف ووكيل حميل
قبل دخول املرحةل الوطنية ،مما مينح الطرفّي الثقة بأأن املعلومات ا ألساس ية توجد يف نسق يريض الكهام قبل بدء املعاجلة يف
املرحةل الوطنية .وميكن اس تخدام هذا النظام أأيضا لإضافة أأي واثئق جيب أأن تُرفق بطلب دخول املرحةل الوطنية ،مثل
الرتجامت والتوكيالت.
 .2ولقي الاقرتاح اهامتما دلى عدد من املاكتب ،اليت أأبدت أأيضا بعض الشواغل بشأأنه ،ل س امي لزوم تسديد الرسوم
مبعزل عن توفري الواثئق واملعلومات .و أأ ّقر ممثلو مجعيات والكء الرباءات كذكل بفوائده احملمتةل ،ولكهنم أأاثروا عددا كبريا من
الشواغل ،خصوصا حول اإماكنية عدم إارشاك والكء الرباءات احملليّي بقدر اكف لضامن أأن دخول املرحةل الوطنية يس تويف
الرشوط احمللية ا ألساس ية ويريم ،يف الوقت نفسه ،اإىل حتقيق أأفضل النتاجئ.

القضااي املثارة
.2

فامي ييل القضااي الرئيس ية اليت أأاثرهتا املاكتب يف ادلورة السابعة:
( أأ) ينطوي لزوم تسديد الرسوم بشلك منفصل عىل احامتل أأن ل يسدّد املودعون الرسوم يف غضون املهةل
احملصةل والإجراء املناسب اخلاص
احملدّدة ،فضال عن الصعوابت اليت تواهجها املاكتب يف الربط بّي املدفوعات ّ
بدخول املرحةل الوطنية.
(ب) من املس تحب أأن تُتاح ،يف اإطار النظام ،اإماكنية احلصول فورا عىل رمق للطلب الوطين ،مما يضمن فعالية
أأكرب يف مواصةل اإجراءات املعاجلة عىل صعيد املكتب الوطين (ل س امي ما خيص تسديد الرسوم) .وميكن ،حسب
الاقتضاء ،اس تحداث ذكل الرمق بواسطة نظام  ePCTنفسه من سلسةل أأرقام منفصةل ُُت ّصص ذلكل الغرض ،بدل
من اس تحداثه مبارشة من قبل املكتب ّ
املعّي.
(ج) جيب أأن يأأخذ النظام يف احلس بان اختالف امل ُهل فامي خيص حالت دخول املرحةل الوطنية ( 21شهرا اعتبارا
من اترخي ا ألولوية ابلنس بة لبعض املاكتب ،و 24شهرا أأو أأكرث ابلنس بة ملاكتب أأخرى) فضال عن املناطق الزمنية.

(د) جيب أأن يكفل النظام توافر الرتجامت يف لك احلالت اليت جيب توفريها فهيا.
(ه) جيب أأن خيضع النظام ملراجعة دقيقة لضامن أأن املعلومات املُقدمة تس تويف فعال رشوط املاكتب املع ّينة
تعودت عىل اس امتراهتا اخلاصة.
املشاركة وترد يف نسق قابل لالس تخدام من قبل املاكتب اليت ّ
 .7و أأاثر ممثلو مجعيات والكء الرباءات عددا كبريا من الشواغل ،ل س امي حول تعيّي وإارشاك وكيل براءات حميل لضامن
ترض مبصلحة املودع نتيجة عدم الإملام مبا يكفي ابلرشوط
استيفاء رشوط المتثيل الوطين وعدم دخول املرحةل الوطنية بطريقة ّ
الإجرائية واملوضوعية احمللية .وتكل القضااي مب ّينة ابلاكمل يف الفقرات من  522اإىل  211من الوثيقة .PCT/WG/7/30
ومن النقاط الرئيس ية ،فضال عن تكل اليت أأاثرهتا املاكتب ،ما ييل:
( أأ) ل بدّ من ضامن أأن تش متل لك حاةل من حالت دخول املرحةل الوطنية عىل تفاصيل وكيل براءات حميل ُمع ّّي
حسب ا ألصول ودليه املؤهالت الالزمة والرغبة يف دمع معاجلة الطلب دلى املكتب ّ
املعّي املعين.
(ب) سترشط كثري من واكلت الرباءات الكربى واهجة ألية ذلكل النظام للمتكّن من اس تكامل معلية اإيداع عىل
أأساس السجالت املأأخوذة من ا ألنظمة ادلاخلية اخلاصة هبا.
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التعرض خلطر فقدان احلقوق اإذا مل يبلغ الإخطار املو َجه من املكتب ادلويل املكتب ّ
املعّي.
(ج) من احملمتل ّ
(د) لكثري من املاكتب املع ّينة رشوط حملية حمدّدة قد ل يكون الوالكء من بدلان أأخرى عىل عمل هبا وميكهنا أأن
تتسبّب يف نفقات ابهظة أأو متاعب كبرية أأو تؤدي اإىل فقدان احلقوق اإذا مل تُعاجل ابلطريقة املناس بة وقت دخول
املرحةل الوطنية.

الغرض من الاقرتاح
 .8اإن الغرض من الاقرتاح ،كام أأشري اإليه يف الفقرتّي  2و 1أأعاله ،ل يمتث ّل يف تقليص ادلور املهين للوكيل الوطين ،بل
إازاةل معلية ل داعي لها ويه نقل املعلومات املوجودة من الاس امترات الوطنية وإاىل تكل الاس امترات ،واملساعدة يف معليات
التواصل .ومن شأأن ذكل توفري الثقة بّي وكيل (دويل) م ِّلكّف ووكيل وطين بأأن احامتل حدوث ا ألخطاء قد ُخفّض اإىل أأدىن
مس توى ،و أأن الرشوط قد اس توعبت كام ينبغي ،و أأن دخول املرحةل الوطنية سيمت عىل النحو املنشود.
 .2وهناك ،ابلطبع ،من بّي املس تخدمّي من قد يرى يف النظام فرصة خلفض النفقات .ولكن الاحامتل يبدو ضئيال
ابلنظر اإىل الرشط املقرتح املمتثل يف حتديد وكيل وطين ل بد أأن يبدي موافقته عىل التعامل مع القضية ويكون الطرف
الوحيد اذلي يتلقى مبارشة املراسةل ذات الصةل ،فضال عن التاكليف واخملاطر امل ُس توعبة جيدا والنامجة عن اخلوض يف
اإجراءات املرحةل الوطنية دون ضامن اُتاذ خطوات لستيفاء الرشوط احمللية منذ البداية.

مضمون الاس امترة واحلزمة
 .41لن تُطرح ،مبدئيا ،أأي عقبة قانونية أأمام أأي مكتب ّ
معّي يسمح بدخول املرحةل الوطنية عىل أأساس اس امترة مشرتكة
ُمس تحدثة عن طريق نظام  ،ePCTولو أأن تكل الاس امترة لن تضمن ابلرضورة اتساقا دقيقا مع الاس امترات الوطنية الشائع
اس تخداهما ،ذكل أأن القاعدة  1.12من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات تنص عىل أأنه "ل يُلزم مودع الطلب
ابس تعامل اس امترة وطنية عند اإجراء ا ألعامل املشار اإلهيا يف املادة  ."55وتقترص رشوط املادة  55دلخول املرحةل الوطنية عىل
تسديد رمس وتقدمي أأي ترمجة لزمة (فضال عن رشوط أأخرى ل تُعترب وجهية يف الظروف اليت سيُس تخدم فهيا هذا
النظام).
 .44وهناك ،ابلطبع ،رشوط وطنية أأخرى قد تكون خاضعة اإما للمهةل الزمنية ذاهتا أأو لتسديد رسوم اإضافية إاذا مل
تُس توف وقت دخول املرحةل الوطنية .ومن غري العميل احلفاظ عىل نظام دويل يتعامل ابإتقان مع الفروق ادلقيقة املوجودة بّي
أأكرث من  451مكتبا وطنيا وإاقلمييا مع ّينا ،عندما ل يوجد يف الواقع اإل القليل من الفروق فامي خيص القضااي املتعامل معها يف
ّ
وستشلك البنود
اس امترات دخول املرحةل الوطنية .واس تعرضت الوثيقة  PCT/WG/2/5مضمون تكل الاس امترات
املذكورة فهيا أأساس اقرتاح يتعلق بوضع "اس امترة" دلخول املرحةل الوطنية (من حيث البياانت الببليوغرافية اليت تُقدم اإىل
املكتب ّ
املعّي بنسق لغة الرتمزي املوسعة (ُ )XMLوحت ّول أأيضا اإىل صيغة معادةل للصيغة الورقية لتيسري قراءهتا).
 .45ويبدو أأن الفروق الرئيس ية ل تشمل املعلومات املُقدمة يف الاس امترات ،بل الواثئق اليت قد تُقدم مع الاس امترات.
وفامي خيص تكل الواثئق ،س يكون من الرضوري اس تعراض قامئة رموز وصف الواثئق املوجودة فعال ألغراض اإرسال واثئق
املرحةل الوطنية من مكتب اإىل أخر ،وإاضافة أأنواع جديدة من الواثئق قد تكون وجهية ابلنس بة ل إالجراءات اليت تمت وقت
دخول املرحةل الوطنية ،وحتديد املدى اذلي يكون ،أأو قد يكون ،من املناسب فيه التحقق عىل النحو املطلوب من أأنواع
الواثئق املشار اإلهيا (وابلتايل التنبيه اإىل عدم وجودها) ابلنس بة خملتلف املاكتب املع ّينة.
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تسديد الرسوم
 .42يتيح نظام  ،ePCTيف الوقت الراهن ،اإماكنية تسديد الرسوم يف الوقت املناسب ،اإما عن طريق بطاقة ائامتن
أأو ترصحي بقيدها يف حساب جار مفتوح دلى املكتب ادلويل لفائدة زبون منتظم .غري أأن هذه اخلدمة تقترص حاليا عىل
تسديد رسوم الإحاةل والإيداع ادلويل والبحث فامي خيص طلبات دولية مودعة يف مكتب تسمل الطلبات ابملكتب ادلويل.
 .41وتقرتح الوثيقتان  PCT/WG/8/15و PCT/WG/8/20اُتاذ املزيد من الإجراءات من أأجل اإاتحة اإماكنية
التسديد املركزي لتكل الرسوم ابلنس بة للطلبات ادلولية املودعة يف ماكتب أأخرى من ماكتب تسمل الطلبات .وإاذا تس ىن
ا ألخذ هبذه الرتتيبات مع ماكتب تسمل الطلبات ،مفن املفرتض أأن ل تكون هناك ،من الزاوية التقنية ،صعوبة كبرية يف
اس تخدام الليات ذاهتا لقبول الرسوم نيابة عن املاكتب املع ّينة اليت تبدي الرغبة والقدرة يف وضع الرتتيبات الالزمة.
 .42ومع ذكل ،س يكون من الرضوري ضامن أأن تُقيّد املبالغ املُسددة للمكتب ادلويل ،النائب عن املكتب ّ
املعّي ،يف خانة
املدفوعات املُحصةل دلى حتصيلها من قبل املكتب ادلويل ،ولو أأن حتويالت ا ألموال ستمت عىل ا ألر ح يف شلك مجمّع لك
شهر كام جرت عليه العادة فامي خيص حتويالت رسوم املرحةل ادلولية اليت تمت بّي املاكتب واملكتب ادلويل .وعالوة عىل ذكل،
حيصل املكتب ادلويل رمس الإحاةل اذلي يسمح هل من استيعاب رسوم معامالت بطاقات الئامتن والتاكليف املامثةل
ففي حّي ّ
املرتبطة مبا ي ُسدّد ملكتب تسمل الطلبات ابملكتب ادلويل ،ل يوجد حاليا ما يعادل ذكل ابلنس بة لإجراءات املرحةل الوطنية.
وابلتايل س يلزم ،عىل ا ألر ح ،أأن تدرج اخلدمة رسام صغريا لتغطية تاكليف املعاجلة.

القضااي التقنية ا ألخرى
 .42يتيح نظام  ،ePCTفعال ،اإماكنية الاضطالع بعمليات تثبت أأنه ميكن التغلب عىل التحدايت الرئيس ية:
( أأ) يوفر عنرص الإيداع لنظام  ePCTمثال عىل اإماكنية التحقق من ابرامرتات خمتلفة فامي خيص ماكتب خمتلفة
من ماكتب تسمل الطلبات ،مثل اللغات املقبوةل ل إاليداع ،وحتديد ما اإذا س تكون الرتمجة مطلوبة أأيضا للبحث
و /أأو النرش ادلويل ،ومراعاة التوارخي اليت تكون فهيا خمتلف املاكتب مغلقة عند حساب املُهل.
(ب) يُظهر عنرص الإيداع لنظام  ePCTهنجا متدرجا إازاء ا ألخطاء ،حيول دون تقدمي طلبات تنطوي عىل أأخطاء
تبدو "فادحة" بوضوح ،وينبّه اإىل ا ألخطاء اليت ميكن تصحيحها واليت ينبغي التعامل معها عىل الفور إان أأمكن ذكل،
أأو تركها اإىل وقت لحق عند الرضورة ،ويتيح معلومات عن القضااي اليت ل تش متل عىل خطأأ واحض ولكن قد تقتيض
من املودع معاينة أأدق.
يتعرف عىل املناطق الزمنية املنطبقة يف خمتلف
(ج) لك من عنرص الإيداع وعنرص حتميل الواثئق لنظام ّ ePCT
املاكتب ويسجلها دلى قبول الواثئق نيابة عهنا ابعتباره مكتبا لتسمل الطلبات أأو اإدارة للفحص المتهيدي.

(د) وميكّن نظام " ePCTاملاكل الإلكرتوين" (وهو عادة وكيل املرحةل ادلولية) من تفويض حقوق النفاذ ،حسب
احلال ،ألي خشص أأجرى معه "مصاحفة اإلكرتونية" ،مما يوفر يف ا ألساس قامئة بأأفراد موثوق هبم ميكن أأن ي ُس ند اإلهيم
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دور يف معاجلة طلب دويل .ولحاد الوالكء اإماكنية تعزيز ش بكة الرشاكء املوثوق هبم يف بدلان خمتلفة – س يقترص
دور املكتب ادلويل يف هذا اخلصوص عىل توفري أأدوات لمتكّي ا ألطراف من النفاذ املشرتك اإىل ملف الطلب ادلويل
وصياغة الواثئق املرتبطة به.
(ه) نظام  ePCTكفيل بعرض املعلومات الببليوغرافية بعرش لغات خمتلفة ميكن للمس تخدم الاختيار من بيهنا ،مما
ميكّن خشصّي من معاينة املعلومات ذاهتا فعليا بلغتّي خمتلفتّي.
(و) من املتوىخ أأل ي ُس تخدم النظام سوى مع املاكتب اليت تبدي رغبة يف تسمل الواثئق والبياانت اإلكرتونيا .وقد
وضع املكتب ادلويل أليات لإحاةل الواثئق والبياانت مبوثوقية اإىل املاكتب الوطنية – احامتل ضياع البياانت الإلكرتونية
أأقل بكثري من احامتل ضياع الاس امترات الورقية يف النظام الربيدي .وميكن ،اإذا أأبدت املاكتب املع ّينة رغبهتا يف
ذكل ،جتهزي النظام لتلقي البياانت بعد أأن يمت حتميلها فعال يف أأنظمة املاكتب املع ّينة املعنية.
 .47وفامي يتعلق ابلقرتاح اذلي مفاده أأن بعض الوالكء يفضّ ل اس تخدام برانجمه احلاسويب اخلاص لإعداد حالت دخول
املرحةل الوطنية ،فاإن الك من نظام  ePCTوركن الرباءات ( )PATENTSCOPEميكّن فعال من تيزيل البياانت
الببليوغرافية احلالية الواردة بنسق ( XMLبشلك مبارش يف نظام  ،ePCTوامل ُحدثة ليال يف ركن الرباءات) .ويُعزتم اإاتحة
هذه اخلدمة يف القريب كخدمة ش بكية من نظام  ePCTلتسهيل معلية ا ألمتتة .ويُعزتم ،عالوة عىل ذكل ،اإعداد البياانت
بنسق  XMLألغراض اإجراءات دخول املرحةل الوطنية وفق معيار منشور ،مبا يتيح للماكتب املع ّينة خيار قبولها من مصادر
غري نظام .ePCT

اخلطوات القادمة
 .48من الواحض أأن أأي خدمة من هذا النوع ينبغي أأن تُدرج لفائدة املاكتب القادرة عىل ضامن اس تعاملها بفعالية .ويعين
ذكل عدة أأمور مهنا ما ييل:
( أأ) ضامن اإماكنية تسمل الواثئق والبياانت ومعاجلهتا بفعالية؛
(ب) وضامن حصة البياانت املرجعية اليت يستند اإلهيا النظام وحداثهتا (املُهل احملدّدة دلخول املرحةل الوطنية،
واللغات املقبوةل ،وادلول املقبوةل فامي خيص تعيّي وكيل حميل ،وغري ذكل)؛
(ج) وضامن أأن يُمنح ا ألثر القانوين املناسب للواثئق ،استنادا اإىل اترخي ووقت تسلمها من قبل املكتب ادلويل
نيابة عن املكتب ّ
املعّي ،حىت وإان مل ُحت ّمل يف ا ألنظمة احمللية سوى يف اترخي لحق؛
(د) والنظر يف مدى مالءمة وسائل التسديد لضامن الربط مبوثوقية بّي الرسوم ودخول املرحةل الوطنية بشلك
سلمي؛
(و) وابلنظر اإىل نطاق املشالك املالحظ واذلي ل ميكن لنظام  ePCTالكشف عنه برسعة ،أأو لضامن حتصيل
املدفوعات عىل النحو املناسب ،التحقق من أأن القانون الوطين يتيح فرصة اكفية لتصحيح العيوب.
 .42وقد رشع املكتب ادلويل يف اإعداد واهجة منوذجية .وعندما تصبح جاهزة ،ميكن اإاتحهتا يف بيئة العرض للتشاور بشأأهنا
مع مجموعة صغرية متث ّل املاكتب املع ّينة املهمتة ومع ممث ّيل املس تخدمّي لضامن قدرهتا عىل تلبية احتياجات املاكتب ذات ا ألنظمة
املعلوماتية واللغات ورشوط القانون الوطين اخملتلفة .والغرض املنشود هو تزويد أأحصاب املصلحة ابإماكنية التأأثري يف النظام
طور فيه قبل بدء تشغيل واهجة جتريبية .وذكل لن يشمل العمل عىل
يف أأبكر مرحةل ممكنة من تصمميه وحتديد ما جيب أأن يُ ّ
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الواهجة ونسق احلزمة حفسب ،بل يشمل كذكل حتديد ما اإذا اكن ّ
يتعّي اإدخال حتسينات عىل نظام أأمتتة امللكية الصناعية
( 1)IPASأأو عىل واهجات أأخرى لضامن التواصل مع ا ألنظمة املعلوماتية اخلاصة ابملاكتب املع ّينة بكفاءة ويف توقيت يكون،
عىل ا ألفضل ،قريبا قدر الإماكن من التوقيت املناسب.
 .51ومن ا ألنسب أأن يكون ذكل الفريق مش متال عىل مزجي من املاكتب الكبرية والصغرية ذات اللغات الرمسية ورشوط
القانون الوطين اخملتلفة ،عىل أأن يكون بعض مهنا يشهد ابعتياد حالت مزتامنة من حالت دخول املرحةل الوطنية ،واليت ل
تواجه أأية عقبات كبرية يف الترشيع الوطين احلايل اذلي تطبقه .وميكن للماكتب اإبداء اهامتهما اإما خالل ادلورة أأو عن طريق
الربيد الإلكرتوين عىل العنوان التايل.pct.wg@wipo.int :

 .54اإن الفريق العامل مدعو اإىل التعليق عىل
القضااي الواردة يف هذه الوثيقة.
[هناية الوثيقة]

 1نظام أأمتتة امللكية الصناعية ( )IPASهو نظام مرن ومعياري ي ُس تخدم يف أأكرث من  21مكتبا وطنيا ويوفره املكتب ادلويل للمساعدة يف معاجلة طلبات امللكية
الصناعية عىل الصعيد الوطين.

