
 

 

A 

PCT/WG/9/4 

 ةكنيلزيابل  الأصل: 
 2016 ايرفب  17التارخي: 

 
 
 
 

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 التاسعةالدورة 

ىل  17جنيف، من   2016 مايو 20ا 
 
 

نظام الويبو للنفاذ املركزي إىل التقارير الدولية: استخدام منصة  تخطىي مبا الفعال العمل تقاسم
 والفحص )ويبو كيس(البحث 

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل ا 

 امللخص
كومةة احلظنمتات امل )املعاهدة( و  معاهدة التعاون بشأأن الباءاتيدعو املكتب ادلويل ماكتب مجيع ادلول الأعضاء يف  .1

دارة للبحث تشمل املاكو مبجوب املعاهدة ) العامةلرخر  الأ ولية ادل و/أأو دلويل اوالفحص المتهيدي ادلويل تب بوصفها ا 
ىل  (مبوجب قانونه احمليل اباءات ويفحصهال اتيبحث طلب اوبوصفها مكتب ،مبوجب املعاهدة ظنتخبامل /عَّي امل كتبامل  ا 

ىل البحث والفحص )ويبو كيس(س تفادة من منصة الا ، بغية توفري معلومات البحث والفحص نمام الويبو للظنفاذ املركزي ا 
لهيا، ( وطلبات من ال جراءات ادلولية والوطظنيةاملرحةل ثظناء لبات الوطظنية والطلبات ادلولية )أأ الط  عنويه معلومات  والظنفاذ ا 

 رسة الباءات ذات الصةل.أأ 

 اخللفةة
ىل البحث والفحص -ويبو كيس .2 ويل جماًنا تسمح للماكتب هو منصة يوفرها املكتب ادل نمام الويبو للظنفاذ املركزي ا 

 لأي طلبات براءات حفصهتا هذه املاكتب.اجئ حبث الباءات وحفصها، ابلنس بة ت حول نتكة مبعلومات امللفاابملشار 
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 (:1ال لكرتوين الويبو موقعومن أأمه ستات الظنمام ابرختصار )بقةة املعلومات متاحة عىل  .3

 ".توريدجيوز للماكتب أأن تشارك بوصفها ماكتب "نفاذ" و/أأو "ماكتب " )أأ(

ىل الوقع ال لكرتوين ملاكتب الظنفاِذ أأن تظنفذ جيوز  )ب( للبحث عن طلبات براءات تتةحها ماكتب  لويبو كيسا 
ىل، التوريد وقوامئ  الاستشهاداتوبياًنت  البيبليوغرافةةالباءات ذات الصةل، والبياًنت  أأعضاء أأرسة بياًنت والظنفاذ ا 

ىل الواثئق املتوفرة، وكذكل   و/أأو طباعهتا. هاوتزنيل " املقابل التوريدالواثئق يف ملف مكتب "الظنفاذ ا 

ستات متقدمة مهنا ال رخطار عن حمتو  ملف جديد من بعض املاكتب، ومقارنة الواثئق جنبا كتا يوفر الظنمام  )ج(
لكرتونية ميكن للفاحصّي ىل جنب، ومنصة ا   يتبادلوا علهيا املعلومات بشلك غري رمسي. أأن ا 

ن توفرت بياًنت الاستشهادات، بربط ويبو كيسي   )د(  ،كن الباءات ال لكرتوينر لباءة املستشهد هبا يف وثيقة ا، ا 
 ليسهل الاطالع علهيا.

ىل مس تودع واثئق ويبو كيس اذلي يس تضيفه  حتميلحمتو  ملفاهتا من خالل ماكتب التوريدتتةح  )ه( الواثئق ا 
الظنطاق احملدد توريد لكرتونية ال منة. وحيدد لك مكتب ال   من خالل اخلدماتاملكتب ادلويل، أأو بصورة أ نية 

ل ماكتب التوريدملعلومات امللف املعروض. ويف لك احلالت، ل تعرض  ملتصةل بطلبات الباءات املعلومات ا ا 
 ماكتب التوريدمن خالل قنوات أأرخر . كتا تقدم  للجمهورابلفعل  اوغالباا ما يكون حمتو  ملفها متاحاملنشورة، 

 دات.ا والتصظنيف والاستشهاالبيبليوغرافةبياًنت 

اتحة حمتوايت ملفات  (IP5سة )للماكتب اخل التابع  الواحدمن شأأن الربط بظنمام ملف البوابة  )و( أأن يسمح اب 
ماكتب الباءات يف الصّي يف ا ق الربط حاليطبَ من خالل اخلدمات ال لكرتونية. وي   عىل ويبو كيس املاكتب اخلسة

 يكةة.والياابن ومجهورية كوراي والولايت املتحدة الأمر 

: وتوريد، ستشارك ماكتب الباءات يف البدلان التالية يف ويبو كيس بوصفها ماكتب نفاذ 2016فباير  1بدءا من  .4
رسائيلو ، الصّيو  ،كظنداو  ،أأسرتاليا  بروين دار السالمكتا وافق مكتب اململكة املتحدة. و مجهورية كوراي و ، الياابنو ، ا 

نفاذ من مكتب تخدام الظنمام. ويؤدي املكتب ادلويل دور س  اولكنه مل يبدأأ بعد يف  وتوريدنفاذ أأن يصبح مكتب باءات يف لل
اتحة مجيع الواثئق املتعلقة   ملرحةل ادلولية للطلبات ادلولية.ابخالل ا 

 ة هو املكتب الوحةد اذلي يشارك يفلولايت املتحدة الأمريكةلالباءات  مكتبأأصبح  ،2016فباير  1بدءا من  .5
 فقط.(توريد  ويبو كيس مككتب

نفاذ فقط: و كيس بوصفها ماكتب بي و تالية يف ، ستشارك ماكتب الباءات يف البدلان ال 2016 فباير 1من بدءا  .6
، س ظنغافورة، و الفلبّي، و نيوزيلظندا، و منغولياو  ،مالزاي، و ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية، ندونيس ياأأ ، و الهظند، و ش ييل

ذلكل عىل  تس تعدعظندما يف املس تقبل، توريد كتا وافقت بعض هذه املاكتب عىل أأن تصبح ماكتب . فةيت ًنمو  اتيلظندو
 .والتقينالصعيد القانوين والتشغييل 

دارات دولية للبحث والفحص المتهيدي العامةل يف ويبو كيس من أأصل عرشين،  .7 ونفاذ  توريداكتب مكتشارك ست ا 
)ماكتب  اكتب نفاذمكثالثة فقط و  (مجهورية كورايو  رسائيل، والياابنا  و ّي، الصو وكظندا،  أأسرتاليا،)ماكتب الباءات يف 

لولايت املتحدة ل)مكتب الباءات توريد رة( ويشارك واحد فقط بوصفه مكتب س ظنغافو و  ش ييل والهظندالباءات يف 
 ة(.الأمريكة

                                                
1

  http://www.wipo.int/case/en/ 
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 . وفامي ييل موجز بأأمه مراحل تطوير الظنمام:2011بدأأ العمل بويبو كيس منذ مارس  .8

 : بدأأ العمل بويبو كيس يف ماكتب مجموعة فاكنكوفر الثالثة )أأسرتاليا، وكظندا، واململكة املتحدة(.2011مارس  )أأ(

طارية جديدة  :2013مارس  )ب( لك ماكتب امللكةة الفكرية يف ادلول عضوية ويبو كيس لأأبواب تفتح أأحاكٌم ا 
 الأعضاء يف الويبو.

يسمح ابلربط بّي ملف البوابة الواحدة  (IP5)سة املاكتب اخل " مع التوجهييةاملبادئ : اتفاق "2014أأبريل  )ج(
 يف هذا املرشوع التجرييب. ،كة يف ويبو كيسشارِ م   ،وويبو كيس. وتشارك الياابن ومخسة ماكتب براءات أأرخر 

ط حاكم ادجديدة لأ : الرشوط وا2015يونيو  )د( ىل  امجلهوربظنفاذ  احلومكة وتسمح   هيلكل ت بس ِ ويبو كيس. وميكن ا 
 ويبو كيس بظنفس رشوط وأأحاكم املاكتب الأرخر . ال ن أأن تشارك يفللماكتب اخلسة 

البياًنت. وانطلقت اخلدمات ال لكرتونية يف من صل تعزيز القدرات الوظيفةة يف الظنمام وحمتواه ال ول يف تكل الفرتة، تل  .9
لكرتونية جديدة 2012 خاصية ديدة، مهنا عرض اخلط الزمين لأرس الباءات، و لتقدمي خدمات ج 2015يف  وافتتحت بوابة ا 

اليسري. كتا أأضيفت منصة للمظناقشة وأأتيحت لرختبارها. وابلتوازي، تواصل العمل  والظنفاذرخطار مقارنة الواثئق، وخدمات ال  
نشاء قاعدة بياًنت دامعة من بياًنت براءات املاكتب املشاركة.  لتحسّي تغطية البياًنت يف الظنمام وا 

ىل. ومت م معمم املاكتب املشاركة الظنمام بفعاليةدتختس   .10 ، 2015وثيقة يف أ رخر س تة أأشهر يف  7600أأكرث من  الظنفاذ ا 
الباءات يف مجهورية كوراي  اتبمبا فهيا مك مة، ويزداد عدد الواثئق املطلع علهيا بزايدة احملتو  اليت تضيفه ماكتب الباءات املقدِ 

 والولايت املتحدة الأمريكةة.

. وجشت أأربع ورش ماكتب التوريدبدمع من يوبو كيس فعالية، كتا يمتتع بلك  ويبو كيس منصةل  ادلوىل يشجع املكتب   .11
 مهنا عىل منطقة ريوطظنية، وركز الكث ةةثالث ورش معل تدريب ويبو كيس كتا انعقدت حىت ال ن معل أأقلميية عىل اس تخدام 

بًنمج تعاون رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا يف حفص كتب ادلويل لبوصفها جزء من دمع امل  رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا
 .الباءات

 العمل تقامساس تخدام ويبو كيس دلمع 
ىل حتسّي تقامس املعلومات بّي املاكتب يف املرحلتّي  .12 ًنقشت ادلول الأعضاء يف عدة مناس بات الاقرتاحات ادلاعية ا 

ا، وقديف س ياق املظناقشات بشأأن رخطة  خاصةادلولية والوطظنية،  معهتتا ادلول د طريق املعاهدة. وتتعلق توصيتان مهنا حتديدا
 PCT/WG/3/2بقضية اس تخدام تقارير من املاكتب الأرخر  للمساعدة يف البحث والفحص )انمر الواثئق الأعضاء،

 .(.PCT/WG/3/14 Revو

، يوىص أأن [ادلويل المتهيديخبالف تقارير البحث ادلويل والفحص ]ابلنس بة للتقارير الأرخر   –توصية  . 146"
تتشاور املاكتب املعيظنة واملظنتخبة اليت أأجرت البحث والفحص يف املرحةل الوطظنية مع املكتب ادلويل حول س بل 

اتحة تقاريرها الوطظنية  رخر ، سواء اكن ذكل عب تقدمي التقارير الوطظنية ل دراهجا عىل للماكتب املعيظنة واملظنتخبة الأ ا 
ضافة واصل عىل ، أأو ابل  ركن الباءات يربطه ابلظنمام الوطين  ركن الباءاترخطار عن توفر التقارير بشلك يسمح اب 

ىل تقامس تقارير البحث الوطظنية بّي لتفتيش عىل امللفات. وينبغي التنس يق بّي ذكل والأنشطة الأ ل  رخر  الهادفة ا 
ىل  45املاكتب الوطظنية )كتكل املذكورة يف الفقرات من  (، لتقليص العمل املطلوب من SCP/14/3من الوثيقة  47ا 

اتحة ال التقارير و  بغية توفرياملاكتب   تقارير أأمام املاكتب الأرخر  بأأكب قدر من اليرس والفعالية.ضتان ا 
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 املاكتب بظنفاذبشلك يسمح  ركن الباءاتأأن يضمن توفر هذه التقارير من خالل  عىل املكتب ادلويل – 147"
ل ىلخالل  وذكل من، بفعاليةهيا الوطظنية ا  لس تخراج ة مؤمتتمعليات  عبالصفحات ال لكرتونية التقليدية، أأو  الظنفاذ ا 

مجيع التقارير ذات الصةل. ويف احلالت املثالية، تتوفر الاستشهادات يف صيغة قابةل للقراءة عىل ال ةل ومن مث يسمح 
لهيا عىل الأقل. الروابط املبارشة لواثئق الباءة بوضع  "املستشهد هبا اليت يسهل الوصول ا 

نشاء الرشوط والأحاكم ادجديدة لويبو كيس يف يونيو  .13 اتحة معلومات  التوريدتب اك، ميكن مل2015منذ ا  أأن ترصح اب 
ىل  املفاهت ىل املعلومات. و  امجلهورنفاذ فكرة ويعمل املكتب ادلويل بنشاط لتظنفةذ امجلهور من خالل ويبو كيس. ا  سريتكز نفاذ ا 

من  ماكتب التوريداملس تخرج من  ،س يعرض حمتو  امللفاتو ، ركن الباءاتعىل ستات البحث والاس تخراج يف  امجلهور
اتحة هذه اخلدمة يف منتصف عام . وي  ركن الباءاتمن خالل . عامة املس تخدمّيخالل ويبو كيس، عىل   2016عزتم ا 

ىل من الظنفاذ، الظنفاذذا اليت رصحت رصاحة هب ،ماكتب التوريد كنوستمت  حمتو  املفات. ا 

 طرق: من خالل عدةاملعلومات بّي املاكتب يف املرحلتّي ادلولية والوطظنية  ييرس تقامس نمن شأأن نمام ويبو كيس أأ  .14

ىل نتاجئ البحث، واسرتاتيجيات البحثايف املرحةل ادلولية، تس تطيع  )أأ( ونواجت الفحص  ،ل دارات ادلولية الظنفاذ ا 
دارة د املطالبة ابلأولوية اخلاصة هبا يف الطلب ادلويل. ِر املتعلقة ابلطلبات الوطظنية، وتل  ولكن لعل هذه الطريقة ل تالمئ ا 

ذ حقاا البحث ادلويل يف وقت البحث ادلويل، من املستبعد أأن تكون الطلبات السابقة قد نرشت. ولكن لعلها  أأنه، ا 
 .دارة الفحص المتهيدي ادلويلل  تأأيت ابلفائدة الكبرية 

ل أأن ركن الباءاتمتاحة من خالل ويبو كيس، وللجمهور عب  البحث والفحص ادلوليةحصيح أأن تقارير  )ب( ، ا 
، ميكن يه الأرخر  أأن تتاح من مودع الطلبمنتجات العمل الوس يطة، ومهنا اسرتاتيجيات البحث واملراسالت مع 

ن أأاتحهتا  اليت بتحديد معلومات امللفات  اكتب التوريد. كتا يسمح ويبو كيس ملالتوريد ماكتبخالل ويبو كيس ا 
ه السمة وس يةل قدم هذطلع علهيا سو  املاكتب املشاركة. وقد ت  اليت تود أأل تعلومات وامللجمهور ل  هاأأن تتةح  تريد

دارات ادلولية  ، من أأجل تقامس هذه لباءاتركن اعىل  امجلهوريك ل جتعل مجيع اسرتاتيجيات البحث متاحة أأمام لال 
 الاسرتاتيجيات مع ماكتب أأرخر .

جراء العملية الوطظنية من خالل ويبو  )ج( ىل مجيع املظنتجات اليت انتجهتا املاكتب املعيظنة/املظنتخبة أأثظناء ا  ميكن الظنفاذ ا 
 قةاس ية الأرخر .أأحباث تمكيلية ومجيع منتجات العمل ال  ة، ونتاجئ أأييف مطالب امحلاية كيس. وقد يشمل ذكل البحث

الطرق الرسيعة لتسوية املظنازعات املتعلقة  - عاهدة التعاون بشأأن الباءات.تعد الواثئق املقدمة لأغراض م )د(
 وميكن الاطالع علهيا من خالل ويبو كيس.أأيضا، ، جزء من طلب الباءة (PCT-PPH) ابلباءات

 معل ال دارات ادلولية املتعلق ابدجودة. عىلقد يأأيت املظنتد  ال لكرتوين لتبادل املعلومات ابلفائدة  )ه(

يلزتم املكتب ادلويل مبواصةل تطوير ويبو كيس لتعزيز وظائفه بغية تلبية احتياجات املس تخدمّي وتعزيز تقامس العمل  .15
ن  ىلانضمت مجيع ال  بّي ماكتب الباءات. وا  ن زادت مشاركة املاكتب الأ  الظنمام دارات ادلولية ا  رخر  اليت تفحص وا 

ضافة قمية وس يمكل منمومة املعاهدة، من خالل مكطلبات الباءات، لس امي  اكتب معيظنة/منتخبة، س يصبح ويبو كيس ا 
ىل معمم منتوجات العمل اليت أأعدت أأثظناء  ج ادلولية والوطظنية املرحلتّيتوفري منصة ميكن الظنفاذ من خاللها ا  راءات من ا 

تعرقل حتديد منتوجات العمل واحلصول علهيا،  ، وذكل عب واهجة واحدة، مما س يخفض بشدة العوائق العملية اليتاملعاهدة
ا لأمهية هذه املظنصة، يلزتم املكتب متاما مبواصةل  زيد من املتشجيعه ويه منتوجات رضورية للمساعدة عىل تقامس العمل. ونمرا

ىل ويبو كيس. ماكتب الباءات الفاحصة عىل  الانضتام ا 
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التقارير ادلولية يف اجامتع ال دارات ادلولية يف  يتخطىنوقش اس تخدام منصة ويبو كيس دلمع تقامس العمل الفعال مبا  .16
ىل  27. ويرد ملخص املظناقشات يف الفقرات من 2016أ رخر دوراهتا يف سانتةاغو يف يظناير  من ملخص الرئيس  31ا 

 ييل: كتا PCT/MIA/23/14 )الوثيقة

 .PCT/MIA/23/2ىل الوثيقة ا  شات اق املظن استندت. 27"

ىل ويبو كيس ال د. عبت 28" ، وأأشارت دمعها لويبو كيس اكملاكتب نفاذ و/أأو توريد عن مكارات املظنضمة ابلفعل ا 
ىل قدرات  ىل معلومات البحث والفحص مك ويبو كيس ا  الطلبات الوطظنية وادلولية ومن مث  عنظنصة تسمح ابلظنفاذ ا 

ىل الظنمام. وعب عددٌ بشدة ال دارات الأرخر  عىل الانض ب  فهو ييرس تقامس العمل بّي املاكتب. كتا جشعت املاكت  تام ا 
ىل  ابملاكتب البوابة الواحدة اخلاص  ملفربط لمكتب الياابن للباءات عىل هجوده من ال دارات عن خالص شكره ا 

 ظنصة ويبو كيس.مب  (IP5)اخلسة 

ليه 29" ىل ويبو كيس أأو مل تظنضم ا  اكتب نفاذ وتوريد، عن مك. أأعرب عدد من ال دارات اليت مل تظنضم حىت ال ن ا 
ليه تام العاجليف الانض رغبهتا  .ا 

حد  ال دارات الظنمر يف اس تخدام ويبو كيس لظنقل الواثئق املتعلقة خبدمة التعاون ادلويل بشأأن 30" . اقرتحت ا 
كتا منا، وعرضت املشاركة يف أأي مشاريع جتريبةة يف هذا الصدد. ( نقال أ  WIPO’s ICEابع للويبو )الت الفحص

دارة  ىل مواد التدريب املوجودة ابلفعل يف ويبو كيس عىل موقع الويبو ال لكرتوين. واقرتحت ا  اقرتحت حتسّي الظنفاذ ا 
ىل ويبو كيس وقابليته   لالس تخدام نمرا لزايدة الطلب والاس تخدام.أأرخر  أأن يركز املكتب ادلويل عىل الظنفاذ ا 
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يف أ رخر اجامتع  من ملخص الرئيس 30التعاون ادلويل بشأأن الفحص الوارد يف الفقرة ابلنس بة لالقرتاح املتعلق خبدمة  .17
ىل أأن خدمة التعاون ادلويل بشأأن الفحصجتدر  أأعاله، 16املنسوخ يف الفقرة دارات ادلولية، لال   تقدم مساعدة  ال شارة ا 

ىل فاحيص الباءات يف ماكتب امللكةة الفكرية يف  ارخبري  اوتدريب الظنامةة وتيرس التعاون يف جمال حفص الباءات بّي  البدلانا 
اكن تبادل طلبات الباءات وتقارير البحث الظنامةة. وعادة ما  البدلانماكتب امللكةة الفكرية املاحنة وماكتب امللكةة الفكرية يف 

ويبو كيس  ةبّي املاحن وماكتب امللكةة الفكرية املتلقةة يمت ورقةا. ويظنمر املكتب ادلويل يف طرق تسمح ابس تخدام منص
 التابعة للويبو لتسهيل تبادل الواثئق بّي املاكتب مبوجب التعاون ادلويل بشأأن الفحص، وكوس يةل ملساعدة الفاحصّي يف

 ماكتب امللكةة الفكرية يف البدلان الظنامةة عىل اس تخدام نتاجئ البحث والفحص اخلاصة مباكتب أأرخر  بفعالية.

ىل ويبو كيس وقابلية اس تخدامه الوارد أأما .18 من ملخص الرئيس يف أ رخر اجامتع  30يف الفقرة  اناقرتاح الظنفاذ ا 
دارات ادلولية، املنسوخ يف الفقرة  ب ادلويل بفعالية اس تخدام ويبو كيس للتأأكد من بقاء الظنمام أأعاله، يرصد املكت 16لال 

ىل الظنمم حسب الرضورة وس يواصل  أأرخر اماكنية اس تخدماه مع زايدة الطلب. وس تضاف قدرات و عىل اس تجابته  ا 
 املكتب ادلويل تعزيز الظنمام لأخذ احتياجات املس تخدمّي بعّي الاعتبار.

ن  .19 ىل التعليق عىل الفريق العامل مدعو ا  ا 
ماكنيات اس تخدام ويبو كيس دلمع تقامس  ا 

 الفعال. العمل
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