
 

 

A 

PCT/WG/8/19 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 5142 أأبريل 41التارخي: 

 
 
 

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 الثامنةالدورة 

ىل  52جنيف، من   5142 مايو 52اإ
 
 

 (ePCTدخول املرحلة الوطنية باستخدام النظام اإللكرتوني ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات )

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

جياد مجموعة رائدة من املاكتب املعّينة اليت تبدي  .4 يف تثبيت منوذج وجتريب نظام يسهّل دخول  رغبةالمن املقرتح اإ
عادة اس تعامل البياانت ePCTاملرحةل الوطنية ابس تخدام النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) ( وذكل ابإ

اتحة بيئة مشرتكة أ منة لتلكيف  عداد البياانت والواثئق الإضافية املطلوبة للماكتب الببليوغرافية من املرحةل ادلولية واإ الوالكء ابإ
ىل املكتب املعّّي يف نسق معياري قابا وتقدميهانة املعنية والتحقق مهناملعيّ  ل للقراءة أ ليا، مما ميكّن . وس ُتقدم البياانت والواثئق اإ

ىل   .الأخطاءياانت وابلتايل تاليف حدوث الب  نقلاس تخدامه بفعالية دون احلاجة اإٍ

 معلومات أأساس ية

 ePCT يف ادلورة السابعة للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، حّدد املكتب ادلويل مهنجا لس تخدام نظام .5
ىل 582 والفقرات من PCT/WG/7/12 الوطنية )الوثيقة لأغراض دخول املرحةل من  212 اإ

 (.PCT/WG/7/30 الوثيقة

عادة اس تعامل البياانت الببليوغرافية املوجودة فعال ويشمل  .2 جراءات دخول املرحةل الوطنية ابإ النظام املقرتح تبس يط اإ
عادة كتابهتا يف الاس امترات الوطنية مث نقلها ينطوي من قبل املاكتب الوطنية، مما يتطلب وقتا و  يف النظام بدل من اشرتاط اإ

دراج العدد الصغري نسبيا من أأجزاء  عىل احامتلّي أأو أأكرث لرتاكب أأخطاء. ول يقتيض النظام اجلديد من املودع سوى اإ
أأن تُرفق  جيباملعلومات الإضافية اليت تكون مطلوبة يف اس امترة املرحةل الوطنية، مبا يف ذكل توفري الرتجامت اليت قد 

 حتّل حملها.أأن أأو  ،ابلأسامء والعناوين الربيدية وعناوين الاخرتاعات الواردة ابللغة الأصلية
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ف  .1 اتحته منصة تفاعلية أ منة دلمع التعاون بّي وكيل ملكِّّ وكيل حميل و وس يؤدي النظام اجلديد دوره عىل حنو فعال ابإ
يف نسق يريض الكهام قبل بدء املعاجلة يف  توجدن املعلومات الأساس ية الطرفّي الثقة بأأ قبل دخول املرحةل الوطنية، مما مينح 

لإضافة أأي واثئق جيب أأن تُرفق بطلب دخول املرحةل الوطنية، مثل  أأيضا النظاماملرحةل الوطنية. وميكن اس تخدام هذا 
 الرتجامت والتوكيالت.

الرسوم  تسديدم شأأنه، ل س امي لزولشواغل ب ولقي الاقرتاح اهامتما دلى عدد من املاكتب، اليت أأبدت أأيضا بعض ا .2
بفوائده احملمتةل، ولكهنم أأاثروا عددا كبريا من مبعزل عن توفري الواثئق واملعلومات. وأأقّر ممثلو مجعيات والكء الرباءات كذكل 

رشاك والكء الرباءات احملليّي بقدر اكف لضامن أأن دخول املر  ماكنية عدم اإ  يس تويفحةل الوطنية الشواغل، خصوصا حول اإ
ىل حتقيق أأفضل النتاجئ.الرشوط احمللية الأساس ية ويريم  ، يف الوقت نفسه، اإ

 املثارةالقضااي 

 فامي ييل القضااي الرئيس ية اليت أأاثرهتا املاكتب يف ادلورة السابعة: .2

غضون املهةل لزوم تسديد الرسوم بشلك منفصل عىل احامتل أأن ل يسّدد املودعون الرسوم يف  ينطوي )أأ(
احملّصةل والإجراء املناسب اخلاص  املدفوعاتاحملّددة، فضال عن الصعوابت اليت تواهجها املاكتب يف الربط بّي 

 خول املرحةل الوطنية.بد

ماكنية احلصول فورا عىل رمق للطلب الوطين، مما يضمن فعالية  )ب( طار النظام، اإ من املس تحب أأن تُتاح، يف اإ
جرا ءات املعاجلة عىل صعيد املكتب الوطين )ل س امي ما خيص تسديد الرسوم(. وميكن، حسب أأكرب يف مواصةل اإ

ذلكل الغرض، بدل نفسه من سلسةل أأرقام منفصةل ُُتّصص  ePCT الاقتضاء، اس تحداث ذكل الرمق بواسطة نظام
 من اس تحداثه مبارشة من قبل املكتب املعّّي.

ُ جيب أأن يأأخذ النظام يف احلس بان  )ج( شهرا اعتبارا  21دخول املرحةل الوطنية )حالت  فامي خيص هلاختالف امل
 شهرا أأو أأكرث ابلنس بة ملاكتب أأخرى( فضال عن املناطق الزمنية. 24من اترخي الأولوية ابلنس بة لبعض املاكتب، و

 يف لك احلالت اليت جيب توفريها فهيا.الرتجامت  توافرجيب أأن يكفل النظام  )د(

ظام ملراجعة دقيقة لضامن أأن املعلومات املُقدمة تس تويف فعال رشوط املاكتب املعّينة الن جيب أأن خيضع )ه(
 املشاركة وترد يف نسق قابل لالس تخدام من قبل املاكتب اليت تعّودت عىل اس امتراهتا اخلاصة.

رشاك وكيل .7 براءات حميل لضامن  وأأاثر ممثلو مجعيات والكء الرباءات عددا كبريا من الشواغل، ل س امي حول تعيّي واإ
استيفاء رشوط المتثيل الوطين وعدم دخول املرحةل الوطنية بطريقة ترّض مبصلحة املودع نتيجة عدم الإملام مبا يكفي ابلرشوط 

ىل 522 الإجرائية واملوضوعية احمللية. وتكل القضااي مبّينة ابلاكمل يف الفقرات من . PCT/WG/7/30 من الوثيقة 211 اإ
 الرئيس ية، فضال عن تكل اليت أأاثرهتا املاكتب، ما ييل:ومن النقاط 

 ّّي ُمعضامن أأن تش متل لك حاةل من حالت دخول املرحةل الوطنية عىل تفاصيل وكيل براءات حميل  ل بّد من )أأ(
 يف دمع معاجلة الطلب دلى املكتب املعّّي املعين. رغبةالحسب الأصول ودليه املؤهالت الالزمة و 

يداع عىل  النظامري من واكلت الرباءات الكربى واهجة أ لية ذلكل سترشط كث )ب( للمتكّن من اس تكامل معلية اإ

 أأساس السجالت املأأخوذة من الأنظمة ادلاخلية اخلاصة هبا.
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ذا مل يبلغ الإخطار املوَجه من املكتب ادلويل املكتب املعّّي. )ج(  من احملمتل التعّرض خلطر فقدان احلقوق اإ

وميكهنا أأن من املاكتب املعّينة رشوط حملية حمّددة قد ل يكون الوالكء من بدلان أأخرى عىل عمل هبا لكثري  )د(
ذا مل تُعاجل ابلطريقة املناس بة وقت دخول نفقات ابهظة أأو تتسبّب يف  ىل فقدان احلقوق اإ متاعب كبرية أأو تؤدي اإ

 املرحةل الوطنية.

 الغرض من الاقرتاح

ن الغرض من .8 ليه يف الفقرتّي اإ أأعاله، ل يمتثّل يف تقليص ادلور املهين للوكيل الوطين، بل  1و 2 الاقرتاح، كام أأشري اإ
ىل تكل الاس امترات، واملساعدة يف معليات  زاةل معلية ل داعي لها ويه نقل املعلومات املوجودة من الاس امترات الوطنية واإ اإ

ىل أأدىن التواصل. ومن شأأن ذكل توفري الثقة بّي وكيل ) ف ووكيل وطين بأأن احامتل حدوث الأخطاء قد ُخفّض اإ دويل( ملكِّّ
 مس توى، وأأن الرشوط قد اس توعبت كام ينبغي، وأأن دخول املرحةل الوطنية سيمت عىل النحو املنشود.

 ضئيالفرصة خلفض النفقات. ولكن الاحامتل يبدو  النظاموهناك، ابلطبع، من بّي املس تخدمّي من قد يرى يف  .2
ىل الرشط املقرتح املمتثل يف حتديد وكيل وطين ل بابل  ويكون الطرف  القضيةد أأن يبدي موافقته عىل التعامل مع نظر اإ

 ُ س توعبة جيدا والنامجة عن اخلوض يف الوحيد اذلي يتلقى مبارشة املراسةل ذات الصةل، فضال عن التاكليف واخملاطر امل
جراءات املرحةل الوطنية دون ضامن   البداية. نذلستيفاء الرشوط احمللية م خطوات  اُتاذاإ

 زمةاحلالاس امترة و مضمون 

، مبدئيا، أأي عقبة قانونية أأمام أأي مكتب معّّي يسمح بدخول املرحةل الوطنية عىل أأساس اس امترة مشرتكة تُطرحلن  .41
الوطنية الشائع مع الاس امترات  ادقيق ااتساق تضمن ابلرضورةلن  تكل الاس امترة ولو أأن، ePCT ُمس تحدثة عن طريق نظام

ل يُلزم مودع الطلب من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات تنص عىل أأنه " 1.12اس تخداهما، ذكل أأن القاعدة 
جراء الأ  لهيا يف املادة ابس تعامل اس امترة وطنية عند اإ دلخول املرحةل الوطنية عىل  55". وتقترص رشوط املادة 55عامل املشار اإ

أأي ترمجة لزمة )فضال عن رشوط أأخرى ل تُعترب وجهية يف الظروف اليت سيُس تخدم فهيا هذا وتقدمي  تسديد رمس
 النظام(.

ما رشوط وطنية أأخرى قد تكون وهناك، ابلطبع،  .44 ضافية اإ ل الزمنية ذاهتا أأو للمهةل خاضعة اإ ذا مل تسديد رسوم اإ
تقان مع الفروق ادلقيقة املوجودة بّي تُس توف وقت دخول املرحةل الوطنية. ومن غري العميل احلفاظ  عىل نظام دويل يتعامل ابإ

قلمييا و وطنيكتبا م  451أأكرث من  ل القليل من الفروق فامي خيص القضااي املتعامل معها يف اعّينم ا اإ ، عندما ل يوجد يف الواقع اإ
كل الاس امترات وستشلّك البنود مضمون ت PCT/WG/2/5اس امترات دخول املرحةل الوطنية. واس تعرضت الوثيقة 

ىل يث البياانت الببليوغرافية اليت املذكورة فهيا أأساس اقرتاح يتعلق بوضع "اس امترة" دلخول املرحةل الوطنية )من ح  تُقدم اإ
ىل صيغة معادةل للصيغة الورقية لتيس (XMLاملكتب املعّّي بنسق لغة الرتمزي املوسعة )   قراءهتا(.ريوحُتّول أأيضا اإ

أأن الفروق الرئيس ية ل تشمل املعلومات املُقدمة يف الاس امترات، بل الواثئق اليت قد تُقدم مع الاس امترات.  ويبدو .45
رسال واثئق  رموزوفامي خيص تكل الواثئق، س يكون من الرضوري اس تعراض قامئة  وصف الواثئق املوجودة فعال لأغراض اإ

ضافة أأنواع جديد ىل أ خر، واإ قد تكون وجهية ابلنس بة لالإجراءات اليت تمت وقت ة من الواثئق املرحةل الوطنية من مكتب اإ
ول املرحةل الوطنية، وحتديد املدى اذلي يكون، أأو قد يكون، من املناسب فيه التحقق عىل النحو املطلوب من أأنواع دخ

ىل عدم وجودها( ابلنس بة خملتلف املاكتب املعّينة. لهيا )وابلتايل التنبيه اإ  الواثئق املشار اإ
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 يد الرسومتسد

ما عن طريق بطاقة ائامتن ePCT يتيح نظام .42 ماكنية تسديد الرسوم يف الوقت املناسب، اإ ، يف الوقت الراهن، اإ
ترصحي بقيدها يف حساب جار مفتوح دلى املكتب ادلويل لفائدة زبون منتظم. غري أأن هذه اخلدمة تقترص حاليا عىل  أأو

 مودعة يف مكتب تسمل الطلبات ابملكتب ادلويل.تسديد رسوم الإحاةل والإيداع ادلويل والبحث فامي خيص طلبات دولية 

ماكنية اُتاذ  PCT/WG/8/20و PCT/WG/8/15 وتقرتح الوثيقتان .41 اتحة اإ املزيد من الإجراءات من أأجل اإ
ذا تس ىن التسديد املركزي لتكل الرسوم ابلنس بة للطلبات ادلولية املودعة يف ماكتب أأخرى من ماكتب تس مل الطلبات. واإ

يف  ات، مفن املفرتض أأن ل تكون هناك، من الزاوية التقنية، صعوبة كبريةماكتب تسمل الطلب مع اتالرتتيب هالأخذ هبذ
 اس تخدام ال ليات ذاهتا لقبول الرسوم نيابة عن املاكتب املعّينة اليت تبدي الرغبة والقدرة يف وضع الرتتيبات الالزمة.

 خانةيف  ،عن املكتب املعّّي النائب  ،د املبالغ املُسددة للمكتب ادلويلومع ذكل، س يكون من الرضوري ضامن أأن تُقيّ  .42
كتب ادلويل، ولو أأن حتويالت الأموال ستمت عىل الأر ح يف شلك مجمّع لك من قبل امل  حتصيلهادلى  املُحصةل املدفوعات

فامي خيص حتويالت رسوم املرحةل ادلولية اليت تمت بّي املاكتب واملكتب ادلويل. وعالوة عىل ذكل، كام جرت عليه العادة  شهر
ت بطاقات الئامتن والتاكليف املامثةل ففي حّي حيّصل املكتب ادلويل رمس الإحاةل اذلي يسمح هل من استيعاب رسوم معامال

املرتبطة مبا يُسّدد ملكتب تسمل الطلبات ابملكتب ادلويل، ل يوجد حاليا ما يعادل ذكل ابلنس بة لإجراءات املرحةل الوطنية. 
 وابلتايل س يلزم، عىل الأر ح، أأن تدرج اخلدمة رسام صغريا لتغطية تاكليف املعاجلة.

 القضااي التقنية الأخرى

ماكنية الاضطالع ب ، فعال، ePCT نظام يتيح .42  تثبت أأنه ميكن التغلب عىل التحدايت الرئيس ية:عمليات اإ

ماكنية التحقق من  ePCT نظاميوفر عنرص الإيداع ل  )أأ( ابرامرتات خمتلفة فامي خيص ماكتب خمتلفة مثال عىل اإ
ذا س تكون الرتمجة مطلوبة أأي يداع، وحتديد ما اإ ضا للبحث من ماكتب تسمل الطلبات، مثل اللغات املقبوةل لالإ

  اليت تكون فهيا خمتلف املاكتب مغلقة عند حساب املُهل.توارخيال اعاة ، ومر ادلويل النرش و/أأو

زاء الأخطاءهنجا  ePCT نظامعنرص الإيداع ل يُظهر  )ب( ، حيول دون تقدمي طلبات تنطوي عىل أأخطاء متدرجا اإ
ىل الأخطابوضوح "فادحة"تبدو  ن أأمكن ذكل، اإ عىل الفور غي التعامل معها بين اليت ميكن تصحيحها واليت  ء، وينبّه اإ

ىل وقت لحق عند الرضورة، ويتيأأو  قد تقتيض عىل خطأأ واحض ولكن  ل تش متل اليت عن القضاايح معلومات تركها اإ
 .أأدق معاينة من املودع

املنطبقة يف خمتلف  يتعّرف عىل املناطق الزمنية ePCT نظامل ميل الواثئق وعنرص حت  عنرص الإيداعلك من  )ج(
دارة للفحص المتهيدي.أأ ا ابعتباره مكتبا لتسمل الطلبات دلى قبول الواثئق نيابة عهنويسجلها ملاكتب ا  و اإ

 

"املاكل الإلكرتوين" )وهو عادة وكيل املرحةل ادلولية( من تفويض حقوق النفاذ، حسب  ePCT نظاموميكّن  )د(
لكرتونية"، مما  لهيم  س ندكن أأن يُ ميموثوق هبم أأفراد ب قامئة يف الأساس يوفراحلال، لأي خشص أأجرى معه "مصاحفة اإ اإ
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ماكنية حاد الوالكء ل  ودور يف معاجلة طلب دويل.  س يقترص  –تعزيز ش بكة الرشاكء املوثوق هبم يف بدلان خمتلفة اإ
ىل ملف أأدوات ل توفري  عىلهذا اخلصوص يف املكتب ادلويل  دور الطلب ادلويل متكّي الأطراف من النفاذ املشرتك اإ

 الواثئق املرتبطة به. صياغةو 

ا ، ممبيهنامن ميكن للمس تخدم الاختيار ة بعرش لغات خمتلفة ليوغرافيكفيل بعرض املعلومات البب  ePCT ظامن )ه(
 ا بلغتّي خمتلفتّي.فعليذاهتا علومات املمن معاينة خشصّي ميكّن 

لكرتونيا. تسمل الواثئق و رغبة يف دي أأل يُس تخدم النظام سوى مع املاكتب اليت تبمن املتوىخ  )و( قد و البياانت اإ
ىل املاكتب الوطنية وضع املكتب ادلويل أ ليات لإحاةل ا الإلكرتونية ل ضياع البياانت احامت –لواثئق والبياانت مبوثوقية اإ

ذا أأبدت املاكتب املعّينة  ،وميكن. يف النظام الربيديالاس امترات الورقية  أأقل بكثري من احامتل ضياع يف  رغبهتااإ
 ت بعد أأن يمت حتميلها فعال يف أأنظمة املاكتب املعّينة املعنية.لتلقي البياانجتهزي النظام  ،ذكل

ول ت دخّضل اس تخدام برانجمه احلاسويب اخلاص لإعداد حالاح اذلي مفاده أأن بعض الوالكء يفيتعلق ابلقرت وفامي  .47
بياانت ال كّن فعال من تيزيل مي (PATENTSCOPEوركن الرباءات ) ePCT ظامناملرحةل الوطنية، فاإن الك من 

ُ ، و ePCT ظامنبشلك مبارش يف ) XML الواردة بنسقالية الببليوغرافية احل اتحة  ويُعزتميف ركن الرباءات(. حدثة ليال امل اإ
عداد عىل ذكل، ة عالو  ،يُعزتمو لتسهيل معلية الأمتتة.  ePCT ظامنكخدمة ش بكية من  بيف القري هذه اخلدمة البياانت اإ

جراءات لأغراض  XMLنسق ب  من مصادر  اقبولهخيار لماكتب املعّينة لتيح مبا ي وفق معيار منشور، دخول املرحةل الوطنية اإ
 .ePCT ظامنغري 

 القادمةات اخلطو 

ويعين اس تعاملها بفعالية. اكتب القادرة عىل ضامن امل لفائدة درجأأن تُ ينبغي أأي خدمة من هذا النوع  الواحض أأنمن  .48
 ذكل عدة أأمور مهنا ما ييل:

ماكنية ضامن  )أأ(  فعالية؛بتسمل الواثئق والبياانت ومعاجلهتا اإ

لهيا النظام وحداثهتا )املُهل احملّددة دلخول املرحةل الوطنية، ضامن و  )ب( حصة البياانت املرجعية اليت يستند اإ
 ، وغري ذكل(؛وكيل حميلتعيّي قبوةل فامي خيص واللغات املقبوةل، وادلول امل 

ىل اترخي ووقت تسلمها من قبل املكتب ادلويل وضامن أأن يُمنح الأثر القا )ج( نوين املناسب للواثئق، استنادا اإ
ن مل حُتمّ نيابة عن املكتب املعّّي، حىت و   وى يف اترخي لحق؛ل يف الأنظمة احمللية ساإ

بشلك ودخول املرحةل الوطنية ة بّي الرسوم ط مبوثوقيالنظر يف مدى مالءمة وسائل التسديد لضامن الربو  )د(
 ؛سلمي

ىل نطاق املشالك املالحظ ابلنظر و )و(  حتصيلأأو لضامن الكشف عنه برسعة،  ePCT ظامناذلي ل ميكن ل و اإ
 التحقق من أأن القانون الوطين يتيح فرصة اكفية لتصحيح العيوب.عىل النحو املناسب، املدفوعات 

عداد واهجة منوذجية. وقد  .42 اتحهتا يف  تصبحما وعندرشع املكتب ادلويل يف اإ لتشاور بشأأهنا ل  العرضبيئة جاهزة، ميكن اإ
ذات الأنظمة عىل تلبية احتياجات املاكتب  مع مجموعة صغرية متثّل املاكتب املعّينة املهمتة ومع ممثيّل املس تخدمّي لضامن قدرهتا

ماكنية التأأثري يف النظام املنشود هو والغرض . ت ورشوط القانون الوطين اخملتلفةواللغااملعلوماتية  تزويد أأحصاب املصلحة ابإ
لن يشمل العمل عىل وذكل ريبية. قبل بدء تشغيل واهجة جت ر فيهوحتديد ما جيب أأن يُطوّ  ن تصمميهيف أأبكر مرحةل ممكنة م
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دخال حتسينات عىل حتديد  يشمل كذكلسب، بل الواهجة ونسق احلزمة حف  ذا اكن يتعّّي اإ  نظام أأمتتة امللكية الصناعيةما اإ
(IPAS )1  يكون،  توقيتيف وبكفاءة التواصل مع الأنظمة املعلوماتية اخلاصة ابملاكتب املعّينة و عىل واهجات أأخرى لضامن أأ

 الإماكن من التوقيت املناسب. قريبا قدرعىل الأفضل، 

 رشوطاللغات الرمسية و الأنسب أأن يكون ذكل الفريق مش متال عىل مزجي من املاكتب الكبرية والصغرية ذاتومن  .51
، واليت ل رحةل الوطنيةامنة من حالت دخول املحالت مزت  ادابعتيمهنا يشهد ، عىل أأن يكون بعض الوطين اخملتلفة القانون

بداء اهامتهما لماكتب لكن وميي تطبقه. رية يف الترشيع الوطين احلايل اذلتواجه أأية عقبات كب ما خالل ادلورة أأو عن اإ طريق اإ
 .pct.wg@wipo.intالربيد الإلكرتوين عىل العنوان التايل: 

ن  .54 ىل التعليق عىل اإ الفريق العامل مدعو اإ
 الواردة يف هذه الوثيقة.القضااي 

 الوثيقة[]هناية 

                                                
1

للمساعدة يف معاجلة طلبات امللكية  يوفره املكتب ادلويلو  مكتبا وطنيا 21س تخدم يف أأكرث من يُ  ومعياري مرن ظامهو ن ( IPASنظام أأمتتة امللكية الصناعية ) 
 عىل الصعيد الوطين. الصناعية
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