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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 62 :مارس 6102

معاهدة التعاون بشأن الرباءات
الفريق العامل
الدورة الثامنة

جنيف ،من  62اإىل  62مايو 6102
معلومات بشأن دخول املرحلة الوطنية والنصوص املرتمجة

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

ملخص
.0

من املقرتح أأن ي ُشرتط من املاكتب املع ّينة 1اإخطار املكتب ادلويل بشأأن الطلبات ادلولية اليت تدخل املرحةل الوطنية.

.6

والغرض من هذا الاقرتاح هو حتسني جودة املعلومات اخلاصة ابلرباءات عىل النحوين الرئيس يني التاليني:

( أأ) حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة اب ألماكن اليت تُلمتس فهيا امحلاية وا ألماكن اليت ل تُلمتس فهيا؛
(ب) والنفاذ اإىل املعلومات التقنية الواردة يف املنشورات ادلولية بعدد أأكرب من اللغات ،من خالل تعزيز قدرة
موردي املعلومات اخلاصة ابلرباءات عىل الربط بني النرش ادلويل والنصوص املرتمجة اليت
املكتب ادلويل وسائر ّ
تنرشها املاكتب املع ّينة يف املرحةل الوطنية.
 .3وس ميكّن ذكل من العمل بفعالية عىل تنفيذ التوصيات الصادرة طبقا جلدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية واملتعلقة ابلنفاذ
الفعال اإىل املعلومات التقنية وحتديد التكنولوجيا اليت ميكن اس تخداهما حبرية يف دوةل ما.
 .4وتورد هذه الوثيقة ملخصا عن ا ألدوات اليت يوفرها املكتب ادلويل من أأجل مساعدة املاكتب عىل الاضطالع
بدورها مكاكتب مع ّينة ،مما ميكنه املساعدة يف اإعداد عنارص املعلومات الوجهية وإارسالها اإىل املكتب ادلويل.
 1الإشارة ،يف هذه الوثيقة ،اإىل املاكتب املع ّينة يه اإشارة أأيضا اإىل املاكتب اخملتارة؛ والإشارة اإىل املاكتب الوطنية واملرحةل الوطنية يه اإشارة أأيضا اإىل املاكتب
ا إلقلميية واملرحةل ا إلقلميية.
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معلومات أأساس ية
 .2تُعد املعلومات اخلاصة بدخول املرحةل الوطنية–مبا يف ذكل ما اإذا اكن طلب دويل ما مل يدخل املرحةل الوطنية -وما
هتم مس تخديم املعلومات اخلاصة ابلرباءات وتساعدمه عىل
يرتتب عىل ذكل من تغريات يف وضع الطلب من املوارد اليت ّ
حتديد ما اإذا اكن ميكن اس تخدام املعلومات املكشوف عهنا يف طلب براءة دون الامتس ترخيص .ويف الوقت الراهن،
ل تتوافر تكل املعلومات سوى بطريقة حمدودة للغاية .وتنص القاعدة  "4"0..2احلالية عىل اإاتحة البياانت املتعلقة بدخول
املرحةل الوطنية يف حال توافرها ،ولكن املاكتب املع ّينة مل تُلزم حىت الآن ابإخطار املكتب ادلويل بتكل املعلومات ،ومل يقم
بذكل عىل حنو موثوق سوى عدد حمدود من تكل املاكتب .ويف وقت اإعداد هذه الوثيقةّ ،زود  21مكتبا من املاكتب
الوطنية وا إلقلميية ،بصفهتا ماكتب مع ّينة ،املكتب ادلويل ببعض البياانت املتعلقة بدخول املرحةل الوطنية .غري أأن  02مكتبا
من تكل املاكتب فقط واصل توريد البياانت عىل حنو منتظم مبا يكفي لتكون تكل املعلومات يف مس توى حمدّث يف غضون
عام من بدء توفريها.
 .2ويشرتط البند  006من التعلاميت الإدارية من املاكتب املع ّينة بيان عدد الطلبات ادلولية اليت مل تدخل املرحةل الوطنية
قبل املهةل احملدّ دة ذلكل ،ولكن هذا الالزتام مل ي ُس توف عىل نطاق واسع ول يساعد الغري يف حتديد أآحاد طلبات الرباءات
اليت مت التخيل عهنا فامي خيص مجيع ا ألسواق أأو بعض مهنا.
 .7وتدعو التوصيات  01و 02و 61و 62و 30الصادرة يف اإطار جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية اإىل حتسني النفاذ اإىل
املعلومات التقنية وتعزيز قدرة املس تخدمني يف البدلان النامية عىل حتديد املعلومات املوجودة يف املكل العام .ولتحقيق
هذا الغرض أأ ّقر الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،يف عام  ،6101التوصية التالية (انظر الفقرة  062من
الوثيقة :)PCT/WG/3/14 Rev.
" .617من املقرتح أأن يعمل املكتب ادلويل مع املاكتب الوطنية عىل توفري معلومات فعاةل عن وضع الرباءات
ل تشمل فقط الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وابلتايل الرباءات املمنوحة ،بل تشمل أأيضا
الطلبات الوطنية العادية ،مبا يف ذكل املعلومات املتعلقة ابلعرتاض عىل الرباءات (قبل منحها وبعد ذكل) ،وإالغاء
الرباءات وانهتاء مدهتا ،وإاصدار الرتاخيص الإجبارية ،ومسائل أأخرى .وس ُتدرج هذه املعلومات يف نظام للبحث
ميكّن من الكشف بطريقة أأرسع عن التكنولوجيا اليت أأصبحت يف املكل العام .وس يضطلع املكتب ادلويل مبرشوع
رائد من أأجل وضع نظام متاكمل ميكّن من حتديث وضع الطلب تلقائيا من خالل وصهل ابملاكتب/املنظامت الوطنية".

الاقرتاح
توفري املعلومات عن وضع املرحةل الوطنية
 ..من املقرتح اإدراج قاعدة جديدة  0.22لإلزام املاكتب املع ّينة بتوفري معلومات مناس بة التوقيت بشأأن الإجراءات التالية
املتعلقة ابملرحةل الوطنية:
( أأ) دخول املرحةل الوطنية (اترخي أأداء الإجراءات مبوجب املادة  )0(66أأو املادة  ()0(32أأ))؛
(ب) و أأي نرش وطين للطلب ادلويل من قبل املكتب ّ
املعني؛
(ج) واترخي منح الرباءة ورمق واترخي أأي نرش ذي صةل.
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 .2ويُقرتح أأن ُحتدّد همةل لتوفري املعلومات و أأن تكون تكل املهةل شهرا واحدا اعتبارا من اترخي حدوث الإجراءات ذات
الصةل .واختريت هذه املهةل بطريقة عشوائية ،ولكن املسأأةل ا ألساس ية يه لزوم توفري املعلومات ابنتظام حىت يمتكّن املكتب
ادلويل من توفري معلومات موثوقة وحمدّثة.
 .01ويف حني ي ُس تحب تلقي معلومات عن الإجراءات ا ألخرى ،من قبيل ما ييل:
( أأ) بيان هنايئ يفيد بأأن الطلب ادلويل مل يدخل املرحةل الوطنية؛
(ب) ورفض الطلب ادلويل؛
(ج) وسقوط الطلب ادلويل أأو أأية براءة ممنوحة؛
(د) و أأية اإعادة تفعيل للطلبات أأو الرباءات الساقطة؛
ول يُقرتح الإلزام بتقدمي ذكل النوع من املعلومات اإىل املكتب ادلويل .ذكل أأن الإلزام بتقدميها س يؤدي ل حماةل اإىل فرض
عبء فادح عىل املاكتب ا ألصغر جحام اليت تسجل عددا ضئيال جدا من حالت دخول املرحةل الوطنية ،واليت س تضطر اإىل
إاخطار املكتب ادلويل بشأأن أأكرث من  611 111طلب دويل يف الس نة مل يدخل املرحةل الوطنية.
 .00ومن املقرتح ،بدل من ذكل ،أأن يلمتس املكتب ادلويل من املاكتب املع ّينة توفري معلومات أأكرث تفصيال مما هو متوافر
حاليا (من عدد من املاكتب عىل ا ألقل) بشأأن املهل الزمنية اليت ينبغي ،مبدئيا ،أأن حتدث فهيا املرحةل الوطنية والفرتات
امل ُمدّدة اليت قد تُتاح فهيا اإماكنية رد احلقوق ،مبا مي ّكن املكتب ادلويل من حساب حالت عدم دخول املرحةل الوطنية نيابة
عن املاكتب غري القادرة عىل توفري تكل املعلومات بشلك مبارش.
 .06ومن هجة أأخرى ،توجد معايري لتقامس املعلومات بشأأن الإجراءات ا ألخرى املذكورة يف الفقرة  2أأعاله ،وتُشجع
املاكتب اليت ليست يف وضع مي ّكهنا من تقامس تكل املعلومات عىل اإاتحهتا للمكتب ادلويل.
توافر النصوص املرتمجة للطلبات ادلولية
 .03ظلت القاعدة ( 0.22املقرتح اإعادة ترقميها لتصبح القاعدة  ،6.22كام هو ّ
مبني يف املرفق) سارية منذ اعامتد املعاهدة
ويه تشرتط من املاكتب املع ّينة أأن توفر للمكتب ادلويل ،بناء عىل الامتس منه ،صورا عن النصوص املرتمجة للطلب ادلويل
اليت يكون املودعون قد قدّ موها ألغراض املرحةل الوطنية .غري أأن ذكل الالامتس مل يُبد قط حىت ا ألن ،أأو أأنه أبدي يف
حالت اندرة فقط.
 .04ون ُظر يف اإماكنية اقرتاح أأن يكون توفري صور النصوص املرتمجة رشطا اإلزاميا يف مجيع احلالت .غري أأن معظم تكل
النصوص املرتمجة يصبح فعال متاحا للجمهور عن طريق املنشورات الوطنية .و أأجري حتليل ألمناط دخول املرحةل الوطنية
مقابل املاكتب اليت تتيح مجموعاهتا الوطنية لركن الرباءات ( )PATENTSCOPEأأو غري ذكل من املوارد الرئيس ية
للمعلومات اخلاصة ابلرباءات ،وخلص ذكل التحليل اإىل أأن جعل توفري صور النصوص املرتمجة رشطا اإلزاميا يف مجيع
احلالت لن يتيح للجمهور اإل عددا ضئيال جدا من النسخ املش متةل عىل معلومات تقنية بلغات اإضافية.
 .02وابلتايل يبدو أأنه ميكن العمل بفعالية عىل بلوغ الهدف املمتث ّل يف حتسني توافر املعلومات التقنية بعدد أأكرب من اللغات
اخملتلفة وذكل بتوفري املعلومات املتعلقة بدخول املرحةل الوطنية بغرض التوفيق مبوثوقية أأكرب بني املنشورات الوطنية وما
يقابلها من منشورات دولية ،ومبواصةل تقدمي املساعدة اإىل املاكتب لمتكيهنا من اإاتحة مجموعات براءاهتا الوطنية اإلكرتونيا.
وسيس تعرض املكتب ادلويل اإماكنية توجيه الامتسات مبوجب القاعدة السارية ( 0.22املقرتح اإعادة ترقميها لتصبح
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القاعدة  )6.22اإىل أآحاد املاكتب يف احلالت اليت ميكن أأن يسهم فهيا ذكل يف حتسني توافر النسخ اللغوية ،اإذا اكن ذكل
اخليار ميث ّل ابلنس بة ملكتب ّ
معني ما خيارا أأسهل من اإاتحة مجموعته الوطنية ،سواء ألس باب قانونية أأو تقنية.
 .02وللمساعدة يف حتسني النفاذ اإىل املعلومات اخلاصة ابلرباءات بعدد أأكرب من اللغات اخملتلفة ،يش متل ركن الرباءات عىل
أأدوات متنوعة للمساعدة عىل البحث يف الواثئق بلغات متعدّ دة ،ولإجراء ترمجة أآلية للمنشورات اليت ل تُتاح بشأأهنا أأية
ترمجة رسية بلغة حمدّ دة .ومن املتوقّع أأن ميكّن حتسني الاتساق بني النصوص املرتمجة املوجودة من هتذيب ا ألدوات ،مبا ميكّن
من توفري نتاجئ حمس نة خبصوص الطلبات ادلولية ا ألخرى اليت ل تدخل مرحةل وطنية مع ّينة وجيعل الرتمجة متاحة بأأي لغة
من اللغات املعنية.
توافر املعلومات عن وضع الطلب وترجامت املرحةل الوطنية
 .07جتدر الإشارة اإىل أأن املعلومات املُقدمة مبوجب القاعدة اجلديدة املقرتحة  0.22فامي يتعلق ابلطلبات ادلولية املنشورة
س ُتنرش يف ركن الرباءات يف اإطار دوره املمتث ّل يف توفري جزء نرشة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املتعلق حبدوث
الإجراءات املتصةل بأآحاد الطلبات ادلولية .ويُقرتح تعديل القاعدة  "4"0..2لتوضيح أأن املعلومات املنشورة لن تقترص عىل
املعلومات اخلاصة بدخول املرحةل الوطنية ،ولكن ستشمل كذكل املعلومات ا ألخرى املتعلقة بوضع الطلب واملُرسةل مبوجب
القاعدة اجلديدة املقرتحة  .0.22وس تكون تكل املعلومات ،فضال عن اإاتحهتا يف ركن الرباءات ،متاحة ابمجلةل للمشرتكني يف
خدمات الويبو لتوفري البياانت ،مما مي ّكن من دمج املعلومات يف خدمات أأخرى.

العالقة ابملعلومات عن وضع الطلبات فامي خيص أأرس الطلبات غري املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات
 .0.من الواحض أأن متكني املس تخدمني من اكتساب مجموعة اكمةل من املعلومات يقتيض امتالك معلومات عن وضع
الطلبات الوطنية املبارشة .ويو ّد املكتب ادلويل تشجيع ماكتب الرباءات الوطنية عىل اإاتحة املعلومات املتعلقة ابلطلبات غري
املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ولكن هذا املوضوع يتجاوز نطاق الفريق العامل للمعاهدة ،مع لزوم الإشارة
اإىل ما ييل:
( أأ) ينبغي أأن يكون رضوراي ابلنس بة اإىل مكتب ّ
يزود املكتب ادلويل مبعلومات منتظمة يكون القصد
معني أأن ّ
مهنا رصاحة تلبية غرض القاعدة اجلديدة املقرتحة  0.22اإذا اكن من املمكن اقتطافها من معلومات منتظمة أأمع تُقدم
للمكتب ادلويل لتلبية أأغراض أأخرى (مثل نرش اجملموعات الوطنية يف ركن الرباءات) يف غضون املهةل احملدّ دة؛
(ب) وتُعد مسأأةل توافر واثئق الرباءات الوطنية مسأأةل وجهية فامي خيص اس تعراض نطاق احلد ا ألدىن للواثئق
املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (انظر الوثيقة )PCT/WG/8/9؛
(ج) ويقدم املكتب ادلويل خدمات خمتلفة ملساعدة املاكتب الوطنية يف اإعداد ونرش معلوماهتا اخلاصة ابلرباءات يف
ركن الرباءات أأو غري ذكل من املوارد (انظر الفقرات من  02اإىل  66أأدانه)؛
(د) وما دامت املاكتب الوطنية تعمل الطلبات الوطنية املبارشة اليت تتقامس أأولوايت مماثةل فامي خيص طلبا مودعا
بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (مثل الرباءات "اجملازية" يف الولايت املتحدة ا ألمريكية أأو الطلبات اجلزئية
املتفرعة عن الطلبات ادلولية) ،س يكون املكتب ادلويل مس تعدا لتدوين املعلومات ذات الصةل يف ركن الرباءات.
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ا ألدوات املتاحة ملساعدة املاكتب املع ّينة
 .02يوفر املكتب ادلويل ،حاليا ،مواصفات 2لإبالغ املعلومات املتعلقة بوضع املرحةل الوطنية بنسقي  CSVو،XML
وإارسالها عن طريق الربيد الإلكرتوين أأو خدمة تبادل البياانت املتاحة يف اإطار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
( ،)PCT-EDIوتشمل تكل املعلومات ما ييل:
( أأ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)
(و)
(ز)

دخول املرحةل الوطنية؛
النرش الوطين؛
الرفض؛
املنح؛
السحب؛
انقضاء امحلاية/عدم احلفاظ علهيا؛
عدم ادلخول.

 .61وابلإضافة اإىل ذكل ،أأنشأأت اللجنة املعنية مبعايري الويبو ،يف عام  ،6103فرقة معل تُعىن ابلوضع القانوين 3وتعكف،
مضن وليهتا ،عىل "اإنشاء معيار جديد للويبو ألغراض تبادل ماكتب امللكية الصناعية البياانت اخلاصة ابلوضع القانوين
للرباءات" .وسيسعى املكتب ادلويل من أأجل قبول املعلومات ذات الصةل وفق املعيار اجلديد يف أأقرب وقت ممكن بعد
اعامتده.
 .60وتوفر اخلدمة املتاحة للماكتب املعينة يف اإطار النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ( )ePCTاإماكنية
الإبالغ عن حالت دخول املرحةل الوطنية .والغرض ا ألسايس من تكل اخلدمة ،يف الوقت الراهن ،هو متكني النفاذ اإىل
ملفات الطلبات ادلولية اليت دخلت املرحةل الوطنية قبل النرش ،ولكن من السهل توس يعها لتوفري نظام لإبالغ لك املعلومات
املطلوبة املتعلقة بوضع املرحةل الوطنية من قبل املاكتب اليت مل تكن تشرتط حال مؤمتتا بصورة أأكرب.
 .66ويُعد نظام أأمتتة امللكية الصناعية ( )IPASاذلي توفره الويبو نظاما مران ومعياراي ي ُس تخدم يف أأكرث من  21مكتبا
وطنيا .وميكن تكييفه وفق احتياجات ماكتب امللكية الصناعية لمتكيهنا من أأمتتة اإجراءاهتا اخلاصة ابمللكية الفكرية وإاجراءاهتا
الإدارية من مرحةل تسمل الطلب اإىل مرحةل التسجيل ،مبا يف ذكل الإجراءات اليت تيل التسجيل ،مثل التعديالت والتنازل
عن احلقوق والتجديد والرسوم وغري ذكل .ومت ّكن وحدة الرباءات الرئيس ية ،مهنجيا ،املاكتب املع ّينة من مجع لك املعلومات
املطلوبة .وهناك وحدة لإخراج البياانت متكّن من إاخراج املعلومات املناس بة وإارسالها اإىل املكتب ادلويل.

 .63اإن الفريق العامل مدع ٌو اإىل النظر يف
التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية
والواردة يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
 2متاحة يف موقع الويبو الإلكرتوين عىل العنوان التايل.http://www.wipo.int/patentscope/en/data/national_phase/procedures.html :
 3انظر الوثيقة  CWS/3/7والفقرات من  21اإىل  24من الوثيقة .CWS/3/14
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التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
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القاعدة .2
اجلريدة

 0..2احملتوايت
تتضمن اجلريدة املشار اإلهيا يف املادة  )4(22ما يأأيت:
من " "0اإىل "[ "3دون تغيري]
" "4املعلومات اليت تقدهما املاكتب املعينة أأو اخملتارة للمكتب ادلويل بشأأن معرفة ما اإذا اكنت الإجراءات
املشار اإلهيا يف املادتني  66أأو  32قد أأجنزت خبصوص الطلبات ادلولية اليت يرد فهيا تعيني املكتب املعين أأو
اختياره املتعلقة حبدوث الإجراءات يف املاكتب املع ّينة واملاكتب اخملتارة واملُبلغة للمكتب ادلويل مبوجب القاعدة
 0.22فامي خيص الطلبات ادلولية املنشورة؛
"[ "2دون تغيري]

من  6..2اإىل [ 2..2دون تغيري]
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القاعدة 22
الاس تحصال عىل صور عن النصوص املرتمجة
تلقي املعلومات والنصوص املرتمجة من املاكتب املع ّينة واملاكتب اخملتارة

 0.22املعلومات املتعلقة حبدوث الإجراءات يف املاكتب املعي ّنة واملاكتب اخملتارة
يقدم لك مكتب ّ
معني أأو خمتار اإىل املكتب ادلويل املعلومات التالية بشأأن طلب دويل يف غضون شهر واحد اعتبارا
من حدوث الإجراء املعين:
" "0اترخي أأداء املودع ل إالجراءات املشار اإلهيا يف املادة  66أأو املادة 32؛
" "6رمق واترخي أأي نرش للطلب ادلويل من قبل املكتب ّ
املعني أأو اخملتار؛
" "3واترخي منح الرباءة ورمق واترخي أأي نرش ذي صةل.

 6.22 0.22الالزتام بتقدمي صور عن النصوص املرتمجة
( أأ) يقدم لك مكتب ّ
معني أأو خمتار اإىل املكتب ادلويل ،بناء عىل الامتس منه ،صورة عن ترمجة الطلب ادلويل
اليت يكون مودع الطلب قد قدهما للمكتب ّ
املعني أأو اخملتار.
(ب) جيوز للمكتب ادلويل أأن يزود أأي خشص بصور عن النصوص املرتمجة واملتسلمة وفقا ملا هو منصوص عليه
يف الفقرة ( أأ) ،بناء عىل الامتس ومقابل تسديد التلكفة.
[هناية املرفق والوثيقة]

