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 مرحلي تقرير: الرباءات بشأن التعاون معاهدة يف عليها املنصوص للوثائق األدنى احلد

ورويب للرباءاتوثيقة من  عداد املكتب الأ  اإ

 ملخص

فرقة العمل املعنية ابحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا  الأنشطة اليت اضطلعت هبا عن تعرض هذه الوثيقة تقريرا .1
 .2018وعن هماهما لس نة  2018-2017 يف الفرتةمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )"فرقة العمل"(  يف

 معلومات أأساس ية

عادة تفعيل فرقة العمل2016يف يناير  .2 حدى لأن حتل ودعا املكتب ادلويل  ،، أأمجع اجامتع الإدارات ادلولية عىل اإ اإ
دارات البحث ادلويل   وطلب اجامتع الإدارات ادلولية من فرقة العمل اس تئناف معلها عىل أأساس .حمهلاإ

دراج قواعد (، وأأن PCT/MIA/23/14 من الوثيقة 63 )انظر الفقرة PCT/MIA/23/5 الوثيقة "تبدأأ مناقشاهتا بشأأن اإ
البياانت، مبا يف ذكل قواعد بياانت املعارف التقليدية، يف احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن 

. (PCT/MIA/23/14 )أأ( من الوثيقة85" )انظر الفقرة PCT/MIA/12/6 الرباءات، عىل النحو املبني يف الوثيقة
ىل ب الهند أأن ت  عىل طل بناءو  احلد الأدىن للواثئق املنصوص ضاف قاعدة بياانت املكتبة الرمقية الهندية للمعارف التقليدية اإ

(، دعا اجامتع الإدارات ادلولية املكتب الهندي PCT/MIA/23/10 الوثيقة )انظرعلهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
ىل "موافاة فرقة العمل بوثيقة معل دراج  للرباءات اإ زاء اإ مفصةل، مبا يف ذكل مرشوع منقح لتفاق النفاذ، مبا يبني اقرتاحاته اإ

احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن للمعارف التقليدية يف املكتبة الرمقية الهندية قاعدة بياانت 
ىل جانب املناقشات املعقودة يف ادلورة ة املعارفجلنة العمل و ، مبا يراعي املناقشات السابقة يف الاجامتع وفرقالرباءات ، اإ

ىل العمل  (.PCT/MIA/23/14)ب( من الوثيقة 85الفقرة  احلالية لالجامتع" )انظر وأأخريا، دعا الاجامتع املكتب ادلويل "اإ
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ىل الأمام، من خالل مشاورات غري  عىل حنو وثيق مع املكتب الهندي للرباءات خالل الأشهر املقبةل قصد ادلفع ابملسأأةل اإ
رمسية وبالغات كتابية حسب الاقتضاء، من قبيل الرسائل التعمميية للمعاهدة، حرصا عىل التحضري حتضريا مالمئا 

 (.PCT/MIA/23/14 )ج( من الوثيقة85" )انظر الفقرة 2017للمناقشات يف ادلورة املقبةل لالجامتع عام 

عىل أأساس  بقاادة فرقة العمل عىل دعوة املكتب ادلويل هل، وافق املكتب الأورويب للرباءات 2016ويف فرباير  .3
 . (PCT/MIA/23/14 )الوثيقة التفويض املمنوح من قبل اجامتع الإدارات ادلولية

 الأهداف املتفق علهيا

ن الهدف الأمسى لفرقة العمل .4 هو دراسة مجيع العوامل املتعلقة بصيانة قامئة مجموعات واثئق ، 2005 عام منذ ،اإ
ومراجعهتا، والتوصية مبعايري موضوعية يتعني عىل عاهدة املاحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف وغري الرباءات من  الرباءات

دراهجا يف  احلد مجموعات واثئق الرباءات وغري الرباءات، سواء ابلنسق الوريق أأو الإلكرتوين، أأن تلزتم هبا من أأجل النظر يف اإ
 .يف املعاهدةالأدىن للواثئق املنصوص علهيا 

(، عىل النحو اذلي أأحاط PCT/WG/9/22من الوثيقة  9وفامي ييل الولية اليت لكفت هبا فرقة العمل )انظر الفقرة  .5
 :2016به علام الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف مايو 

حقاقة أأن "دليل الويبو بشأأن  يف ضوءاملنصوص علهيا يف املعاهدة توضيح نطاق احلد الأدىن احلايل للواثئق  )أأ(
املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكاة الصناعية" قد عفا عليه الزمن، فضال عن مراجعة التعريف والنطاق بشأأن واثئق 

  .2010، ومراجعة التعريف والنطاق بشأأن واثئق غري الرباءات أ خر مرة يف فرباير 2001الرباءات أ خر مرة يف نومفرب 

صدار  )ب( دراج اإ توصيات فعاةل ووضع معايري معقوةل مبا ميكّن املاكتب الوطنية من الامتثال لها من أأجل ضامن اإ
مجموعاهتا الوطنية يف احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة، ومتكني الإدارات ادلولية وموّردي قواعد 

ذا اكن  حنو يسري وموثوق.البياانت من حتميل املعلومات الالزمة يف الوقت املناسب وعىل  وس ت درس أأيضا مسأأةل ما اإ
 ينبغي أأن تشلك مناذج املنفعة جزءا من احلد الأدىن للواثئق.

ىل  )ج( اقرتاح مكوانت حمددة بوضوح لبياانت الرباءات واليت ينبغي أأن ترد يف مجيع مجموعات الرباءات اليت تنمتي اإ
اانت الببليوغرافاة وامللخصات والنص الاكمل وصور الفاكس وبياانت قامئة احلد الأدىن من واثئق املعاهدة )مثل، البي

ماكنية البحث  تفي هباالتصنيف(، فضال عن معايري اجلودة والنرش اليت ينبغي أأن  هذه البياانت، من أأجل حتسني اإ
 وتسهيل تبادل البياانت بني ماكتب الرباءات وموّردي قواعد البياانت التجارية.

الالزمة يك تصبح مجموعة براءات جزءا من احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة  حتديد املعايري )د(
دراج الواثئق والبحث فهيا عندما تكون بلغات خمتلفة أأو تكون  ىل أأي مدى ميكن أأن ي توقّع من الإدارات اإ وحتديد اإ

 حمتوايهتا التقنية املكشوف عهنا مضاهية ملا يرد يف واثئق براءات أأخرى.

حتسني توافر املعلومات التقنية اليت ميكن اس تخراهجا من واثئق الرباءات، من حاث ما تضمنه الواثئق من  )ه(
ماكنية البحث عن املعلومات الواردة فهيا. وهو ما من شأأنه حتسني نوعية  تغطية تقنية وتغطية لغوية ومن حاث اإ

ىل املعلومات اخلاصة اب  لرباءات.البحث ادلويل، وضامن نفاذ الغري اإ

تقدمي توصيات واقرتاح أ ليات لس تعراض اجلزء املتعلق ابلأدبيات اليت ل تتصل ابلرباءات من احلد الأدىن  )و(
 :للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة واحملافظة عليه، مع مراعاة عوامل مثل
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لكرتونية "1" ىل النرشات ادلورية، مبا يف ذكل توافرها يف صيغ اإ  ،سهوةل الوصول اإ

 ،نطاق جمالت التكنولوجاا اليت تغطهيا هذه النرشاتو  "2"

ماكنية البحث يف النصوص.و "3"  رشوط الوصول املتبعة يف هذه النرشات، مبا يف ذكل تاكليفها واإ

دراج اجلزء املتعلق ابلأدبيات اليت ل تتصل ابلرباءات يف احلد الأدىن للواثئق  (ز) صدار توصيات بشأأن معايري اإ اإ
دراج حاةل التقنية الصناعية السابقة القامئة عىل املعارف التقليدية.املنصوص ع فضال  لهيا يف املعاهدة، وخاصة رشوط اإ

دراج  قاعدة بياانت عن ذكل، ينبغي لفرقة العمل أأن تعمل مع الإدارة الهندية بعد تلقي مقرتحاهتا املفصةل املعدةل بشأأن اإ
 .صوص علهيا يف املعاهدةاملناملكتبة الهندية يف احلد الأدىن للواثئق 

 املهنجية وخطة العمل املتفق علهيام

ول عن ؤ ئيس فرقة العمل، هو املسواملكتب الأورويب للرباءات، بصفته ر  .وييكال س تعقد فرقة العمل مناقشاهتا عرب .6
عداد أأوراق النقاش وتقدميها ليك ينظر فهيا أأعضاء فرقة العمل ال خرين، كام ينسق املناقشات من خالل  مجموعة من اإ

وحيدد املكتب الأورويب للرباءات أأيضا املواعيد الهنائية لتلقي التعليقات، وينظم الأنشطة عىل حنو يسمح  "جولت النقاش".
بتقدمي اقرتاحات ملموسة من فرقة العمل يف ادلورات املقبةل لجامتع الإدارات ادلولية والفريق العامل ملعاهدة التعاون 

 الرباءات. بشأأن

ورقة موقف رفاعة املس توى حول أأنشطة فرقة وييك عىل النرش املكتب الأوريب للرباءات  ،2016يسمرب ويف د .7
)انظر ملحق  2018-2017العمل املعنية ابحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الفرتة 

ىل الطبيعة املرتابطة للأ  (.PCT/MIA/24/4 الوثيقة ، اقرتح املكتب 5هداف الس بعة املدرجة أأعاله يف الفقرة ونظرا اإ
مع بعض الأهداف لتحقاق الفعالية يف معاجلة فرقة العمل لها، وذكل عىل النحو التايل:  الأورويب للرباءات أأن ُي 

 :نشاء قامئة جرد حمدثة جلزأأي واثئق الرباءات وغري الرباءات من  الهدف أألف لهيا احلد الأدىن للواثئق املنصوص عاإ
 .يف املعاهدة

 :دراج مجموعة براءات وطنية يف احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا  الهدف ابء صدار توصيات بشأأن معايري اإ اإ
 املعاهدة. يف

 :اقرتاح مكوانت ببليوغرافاة ونصية حمددة بوضوح لبياانت الرباءات واليت ينبغي أأن ترد يف مجيع  الهدف جمي
ىل قامئة  مجموعات الرباءات اليت تنمتي  .احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدةاإ

 :صدار توصيات بشأأن معايري الاس تعراض والإضافة واحملافظة بشأأن واثئق غري الرباءات وحاةل التقنية  الهدف دال اإ
قاعدة دية حول الصناعية السابقة القامئة عىل املعارف التقليدية، مث تقامي الاقرتاح املعدل الوارد من الإدارة الهن

 املكتبة الهندية يف ضوء املعايري اليت ست تخذ.بياانت 

املناقشات املتعلقة ابلأهداف أألف  يرشف عىلواقرتح املكتب الأورويب للرباءات يف ورقة املوقف املذكورة أأعاله أأن  .8
 املناقشات حول الهدف دال. عىل أأحد أأعضاء فرقة العمللأن يرشف وابء وجمي ودعا 

العمل املقرتحة من املكتب الأورويب للرباءات بتأأييد أأعضاء فرقة العمل وتأأييد اجامتع الإدارات وحظيت خطة  .9
مناقشات الهدف الرابع واكن ذكل  يرشف عىلوعرض مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية أأن  ادلولية.

 (.PCT/MIA/24/15 من الوثيقة 72و 71حمل تقدير كبري من اجامتع الإدارات ادلولية )انظر الفقرتني 
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 احلاةل الراهنة

الرباءات منشورات واثئق  قامئيتزت عىل مراجعة ركّ . و 2017 بشأأن الهدف أألف يف أأبريل املناقشاتانطلقت  .10
ىل احلد الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة.  الرباءات وغري فاض يف اس تعراض وتعديل س ت  وقد االيت تنمتي اإ

 .1.34ومامتش يا مع القاعدة  االك القامئتني بغرض أأن يكون حمتواهام حديث وتوس يع

، وضع املكتب 2017عام  ، يف الربع الأخري منعضاء فرقة العملالنشطتني لأ  سامةامل شاركة و امل  يف أأعقابو .11
ووافق املعاهدة  املنصوص علهيا يفلحد الأدىن احلايل للواثئق لاحملدثة  رداجلقامئة  الأورويب للرباءات اللمسات الأخرية عىل

دخال املزيد كأ أأعضاء فرقة العمل  علهيا  .لفالهدف أأ  حتقاق، وابلتايل من التحسيناتساس ميكن من خالهل اإ

عطاهئمسأألتان حتتاجان  ، ظهرتخالل اجلوةل الأوىل من املناقشات حول الهدف أألفو  .12 ىل اإ ففي . ام أأولية كبريةاإ
ىل و، الأول املقام عاهدة والوارد املواثئق الرباءات يف احلد الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف اجلزء اخلاص بيف تعر ابلنظر اإ

ىل احلد الأدىن من الواثئق 1.34القاعدة يف  املنصوص ، من الصعب حتديد النطاق ادلقاق جملموعات الرباءات اليت تنمتي اإ
ىل أأنه عىل الرمغ من علهيا يف املعاهدة رباءات بأأهنا جزء مجموعات المجموعة من  16رصاحة  1.34القاعدة  ذكر. ويرجع ذكل اإ

هنا تسمح أأيضااملئق من احلد الأدىن من واث خرى الأ وطنية الرباءات العترب الإيداعات الأوىل من مجموعات بأأن ت   عاهدة، فاإ
رنس ية أأو الأملانية أأو الف الإجنلزييةابللغة  اكنت منشورةا ، طاملالواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدةمن احلد الأدىن من  جزءا

دارة من " ،الإس بانية أأو رشط أأن يفرز املكتب الوطين للبدل املعين تكل الرباءات والطلبات، ويضعها حتت ترصف لك اإ
دارات البحث ادلويل ن ". ومع ذكلاإ دارة من ابلنس بة لأي و، عالوة عىل ذكلو للغاية.  االأخري ليس دقاق هذا الرشط، فاإ اإ

دارات  حدى لغاهتا الرمسية ليستاليت  البحث ادلويلاإ الإس بانية أأو الروس ية أأو الصيناة أأو الكورية  يه لغهتا الرمسية أأو اإ
واثئق براءات عاهدة "امل( تس تثين رصاحًة من احلد الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف ه)1.34، فاإن القاعدة الياابنية أأو

سابق ومجهورية الصني الشعبية ومجهورية كوراي والياابن أأو واثئق الرباءات احملررة الاحتاد الرويس والاحتاد السوفاايت ال 
ىل احلد الأدىن ال". وهذا يعين أأن قامئة مجموعات ابلإس بانية واليت ل تتوفر لها معوما ملخصات ابلإنلكزيية رباءات اليت تنمتي اإ

دارة البحث ادللغات( ختتلف ابختالف لغة )عاهدة املمن واثئق  ىل اللغة ُيعل من  التنوع. وهذا الرمسية ويلاإ املستند اإ
ىل احلد الأدىن من واثئق  أأعضاء تقدمي وقد أأسفر عن ، عاهدةاملالصعب وضع قامئة شامةل مبجموعات الرباءات اليت تنمتي اإ

ىل اللغة يف القاعدة فرقة العمل   .1.34العديد من الاقرتاحات لتخفاف املتطلبات املستندة اإ

ىل حل معاملسأأ وأأما  .13 عطاهئ ةل الثانية اليت حتتاج اإ  1.34 القاعدة تنصل ، وابلفعلبامنذج املنفعة. تتعلق ف  كبريةأأولوية ا اإ
، ولكن هناك العديد عاهدةاملا من احلد الأدىن من واثئق ذج املنفعة لفرنسا ابعتبارها جزءعىل مناحاليا سوى بشلك رصحي 

. وتشمل اخليارات اليت ينبغي ةالسابقالوجهية  الصناعية لتقنيةاةل احلد مصادر هممة عمن مجموعات مناذج املنفعة الهامة اليت ت  
دراج مجموعات مناذج املنفعة الأخرى يف احلد الأدىن من واثئق  ذا اكن ينبغي اإ عاهدة )وابلتايل زايدة العبء املاس تكشافها ما اإ

دارات البحث ادلويلعىل   فهياالبحث و  واثئقعدد أأكرب من الاحلصول عىل  احلايل،، مقارنة ابلوقت يتعني علهياس اليت  اإ
ذا اكن ينبغي ، أأو (ترمجهتا ورمبا  .عاهدةاملاستبعاد مجيع مجموعات مناذج املنفعة من احلد الأدىن من واثئق ما اإ

. ومبا أأن 2018 عام املزمع اس هتالهلام أأثناءابء وجمي  الهدفنيهاتني املسأألتني خالل جوليت املناقشة حول  وس ت تناول .14
 ، س تقوم فرقة العمل بفحصفامي يتعلق ابلهدف جميف. أ ن واحديف فس ي تناولن ، بشلك وثيق نيوجمي مرتابط ءاب الهدفني

ذا اكن من املمكن اس تخدام  ما لرباءات لتيسري وصف حمتوايت مجموعات ا، امل علن عنه مؤخرا، ST.37 ملف الإدارةمعيار اإ
ىل اليت  .عاهدةاملللواثئق املنصوص علهيا يف  احلد الأدىن تنمتي اإ
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ىل  21يف الفرتة من  املعقودةجامتع الإدارات ادلولية ليف ادلورة اخلامسة والعرشين و .15  أأحاطت، 2018فرباير 23اإ
حراز تقدم كبري يف حتديد العديد من القضااي اليت ينطوي علهيا حتسني ما هو حاليا " بأأنه مت املوافقةعلام مع  تالإدارا وضع اإ

من  63 )انظر الفقرة" معقد للغاية لكافاة انامتء واثئق الرباءات للحد الأدىن من واثئق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 (.PCT/WG/11/2يف مرفق الوثيقة  الواردة أأيضا، PCT/MIA/25/13 الوثيقة

، من املتوقع أأن يقوم (PCT/MIA/24/4 وثيقةالملحق  خلطة العمل )انظر وفقاو  ،، فامي يتعلق ابلهدف دالوأأخريا .16
طالق جولت املناقشة خالل عام للرباءات والعالمات التجارية مكتب الولايت املتحدة الأمريكاة  ذكلوقد أأشار . 2018 ابإ

ىل أأنه "لجامتع الإدارات ادلوليةيف ادلورة اخلامسة والعرشين  ،كتبامل  ىل الادارات ف، اإ امي س يقدم قريبا دراسة اس تقصائية اإ
يتعلق ابس تخدام أأدبيات غري متعلقة ابلرباءات يف جمال البحث، مبا يف ذكل قضااي املصدر وطريقة البحث وقضااي اللغة 

من  66 )انظر الفقرة ".واس تخدام اخلالصات ورشوط املشاركة ابلقتباسات وأأنواع التقايد الأخرى اليت قد تنطبق
ر املكتب الهندي ، كرّ وعالوة عىل ذكل(. PCT/WG/11/2 ق الوثيقةيف مرف الواردة أأيضا، PCT/MIA/25/13 الوثيقة

ىل احلد الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا للمعارف التقليدية  الهندية قاعدة بياانت املكتبة الرمقيةضافة ابإ للرباءات طلبه  اإ
ىلبشأأن  منقح اتفاق وقدم، عاهدةامل يف ىل جانب وثيقة معل قاعدة ال تكل النفاذ اإ مفصةل ليك تنظر فهيا فرقة العمل اإ

أأكدت الإدارات من جديد عىل وهجة نظرها بأأن املكتبة الرمقية للمعارف "ويف هذا الصدد (. PCT/MIA/25/9 )الوثيقة
ومع ذكل، أأضافت  التقليدية متثل مصدرا قامي للمعلومات لفائدة البحث عن طلبات الرباءات يف خمتلف ماادين التكنولوجاا.

ىل اس تكامل العمل عىل مبادئ الأدبيات غري املتعلقة ابلرباءات يف احلد الأدىن من الواثئق تكل الإدار  ات أأن هناك حاجة اإ
ضافهتا. من  70 ")انظر الفقرةاملنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من قبل فرقة العمل قبل اإ

 كتبامل  أأويص(. وعالوة عىل ذكل ، PCT/WG/11/2 يف مرفق الوثيقة الواردة أأيضا، PCT/WG/11/2 الوثيقة
 فهيا فرقة العمل. تنظرينبغي أأن وثيقة أأي  الوييك عىل بأأن ينرشلرباءات ل الهندي

ىل الإحاطة علام  .17 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[


