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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 السابعةالدورة 

ىل  20جنيف، من   1024يونيو  23اإ
 
 

الوثائق خالف الرباءات ضمن احلد األدنى جملموعة الوثائق املنصوص عليه يف معاهدة جمموعة 
 التعاون بشأن الرباءات

 الهند وثيقة مقدمة من

 معلومات أأساس ية

دارة البحث ادلويل عىل ما ييل: " (معاهدة الرباءات( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )4)21املادة تنص  .2 عىل اإ
ىل اكتشاف حاةل التقنية الصناعية ذات الصةل ابلقدر اذلي تسمح لها الوسائل املتاحة لها، وعلهيا أأن ترجع ]...[  أأن تسعى اإ

ىل مجموعة الواثئق احملددة يف الالحئة التنفيذية دة التعاون من الالحئة التنفيذية ملعاه 34القاعدة  وتتضمن". يف مجيع احلالت اإ
لهيا يف املادة  للواثئق اتعريفبشأأن الرباءات )الالحئة التنفيذية(  ، ف الرباءاتمجموعة الواثئق خال(. وفامي خيص 4)21املشار اإ

طار مع حلد الأدىن جملموعة الواثئقا يتضمن   جمةل. 241من  هدة الرباءاتايف اإ

ىل املسامهة  أأن" جلنة التعاون التقينعىل أأن  مهناأأمور عىل مجةل  ( من معاهدة الرباءات3)15ادة وتنص امل .1 هتدف اإ
سداء املشورة والتوصيات يف: " ضامن أأقىص درجة من التوحيد يف التوثيق وطرائق العمل، وأأقىص 1" ]...[ عن طريق اإ

دارات للبحث ا عداد التقارير، طاملا اكن هناك عدة اإ دارات للفحص درجة من وحدة النوعية املمتازة يف اإ دلويل وعدة اإ
 المتهيدي ادلويل؛

 ما ييل يف توصيتني:توصية، جاء  41ومن بني توصيات جدول الأعامل املعمتدة البالغ عددها  .3

مطالبة الويبو بوضع اتفاقات مع معاهد البحث والرشاكت اخلاصة هبدف مساعدة املاكتب الوطنية يف  .8 "2"
قلميية املعنية ابمللكية الفكرية، قلميية ودون الإ عىل  البدلان النامية ول س امي البدلان الأقل منوا، فضال عن منظامهتا الإ

ىل قواعد بياانت متخصصة لأغراض البحث يف الرباءات.  النفاذ اإ
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مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية وحتسيهنا من  .20 "1"
ية والهنوض خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعال 

بتوازن عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة. وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا عىل املنظامت 
قلميية املعنية ابمللكية الفكرية. قلميية ودون الإ  الإ

 والصعوابت املطروحةمجموعة الواثئق خالف الرباءات 

ىلظرا ن .4 مضن احلد الأدىن جملموعة الواثئق دخل اليت ت الرباءاتواثئق تاح ت  ،توافر قواعد البياانت الإلكرتونية اإ
جراءسمح ت يف أأشاكل  الرباءاتاملنصوص عليه يف معاهدة   يفاخلدمات  ومقدميتيح  ،عىل سبيل املثالو  .حبث فعال ابإ

 متوافق مع معايري الويبوونسق  ةموحد نيةب تكون يف  مضافةمية ق ذات أأخرى  مجموعاتو  ةخام مجموعاتالقطاع اخلاص 
توحيد حمتوايت واثئق ب  ،من تلقاء نفسها ،ماكتب امللكية الفكرية قامت ،يف الواقعوحتتوي عىل واثئق من خمتلف املاكتب. و 

 مما يزيد من فعالية البياانت لغرض البحث. ،الويبوحددته الرباءات يف شلك 

مضن احلد الأدىن جملموعة الواثئق املنصوص عليه يف معاهدة اليت تدخل  مجموعة الواثئق خالف الرباءات ضايأأ  تأألفت و  .1
يف بعض و .أأيضا ماكتب الوطنيةللابلنس بة ادلولية ولكن  داراتليس فقط ابلنس بة لالإ  ،مواد ذات أأمهية خاصةمن  الرباءات
ىل أأمهية أأكرب نظرا  ق خالف الرباءاتمجموعة الواثئتكتيس ، تكنولوجيابيو مثل ال  اجملالت اجادلأأعىل بكثري  نس بةاإ  حلامل اإ

جراء حبث  مجموعة الواثئق خالف الرباءاتاس تخدام و . حاةل التقنية الصناعية السابقة حاةل التقنية الصناعية يف لغرض اإ
ىل لإاتحة النفاذ  خمتلفة /أأنساقاذ من ونالناش ويس تخدم  .الفاحصنيكفاءة  يفتؤثر اليت  صعوابتبعض اليطرح  سابقةال  اإ

نظمة وفقا لأ  هامعظم يف  مجموعة الواثئق خالف الرباءات صنفت ل وخمتلفة لرتتيب البياانت.  نياتب  ونمس تخدي و  مهموارد
جراء حبث ت واليت  ،البحث اليت يتيحها الناشون والغريأأنظمة تتوافر و  .التصنيف ادلويل للرباءات التصنيف مثل سمح ابإ

ىل حد ما  اخنفضتوبفضل تكل الأنظمة  ،العناوينيف عدد من  س يطب  مجموعة الواثئق مب اخلاص زءاجل البحث يف صعوبةاإ
  .خالف الرباءات

عىل  من الناشين اكتبصل بعض املحت ،مجموعة الواثئق خالف الرباءاتمبالبحث فامي يتعلق  نظمةأأ لزايدة حتسني و  .5
 اخوادهمحمليا عىل  نفسها لبياانتاتس تضيف و  مجموعة الواثئق خالف الرباءاتبياانت اليت تضم عددا كبريا من العناوين من ال 

ىل  نفذت ادلاخلية أأو   ذكل يسمحو  .ملكيّفةاادلاخلية  الإلكرتونية هتاأأنظمعرب  الناشين خوادم نمس متر م بشلك البياانت اإ
جراء حبث املعلومات من مجموعة أأكرب  س تخرا ابفاحصني لل البحث ادلاخلية، عىل الرمغ  أأنظمةابس تخدام  بس يطمن خالل اإ

البياانت. وقد تكل حلقول املشرتكة املتاحة يف ابتكون حمدودة لبحث اقدرة أأن مثل  ههل حدودالبس يط بحث ال هذا أأن من 
جراء البحث  ا عىل حملي ةاملس تضاف مجموعة الواثئق خالف الرباءاتمكتب يف البحث ادلاخلية لل  ابس تخدام أأنظمةلوحظ أأن اإ

 س تضافة احملليةالاومتّكن . الغرين أأو والناش  يتيحهاالأدوات اليت ابس تخدام ابملقارنة مع البحث  مفيد  اخلوادم ادلاخلية 
ىل  بحثال نظمة أأ من تكييف اكتب أأو امل الإدارات للبياانت حتسني من مثة و  ،فاحصنيوفقا لحتياجات الأأكرب قدر ممكن اإ

 .لفاحصنياكفاءة 

 (IPOالهندي )رباءات الجتارب مكتب 

يف  الناشون ترددو  .اكمةل وصنصالبياانت يف شلك للحصول عىل  اهجود )املكتب( مكتب الرباءات الهنديبذل  .7
ن ولناش ا ، عرضبذلها املكتبمتظافرة هجود  وعقب .كتبامل عىل خوادم  احمليهتا س تضافل اكمةل وصنص توفرييف البداية 

اتحة  ىل  النفاذاإ  مبواابهت عربالش بيك فقط  النفاذ" 2"ابس تخدام أأساليب خمتلفة مثل  مجموعة الواثئق خالف الرباءاتبياانت اإ
اتحةو  "1" ؛الش بكية ىل غاية  (XML) لغة الرتمزي املوسعةب بياانتال  اإ ىل فقط النفاذ الش بيك مع ات امللخصمس توى اإ اإ

 .مكتباخلية لل ادلوادم اخلعىل  التخزيهن اكمةل وصنصالبياانت يف شلك و " 3" ؛الاكمةلللنصوص  pdf و html نسخ
ماكنية ختزين حول  شاقنال  تطلبو  ىل  لكنهو  ،مكثفةموارد ادلاخلية  مدااخلو عىل  اكمةل وصنصالبياانت يف شلك اإ أأفىض اإ
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يف الوقت  املكتباذلي يطلبه انت يف الشلك ىل تقدمي البياعالناشين  حملمتل أأن يوافق عدد أأكرب مناومن تاجئ مشمجعة. ن 
 .املتطلباهتمع الناشين وفقا دلهيا ترتيبات  لإداراتااملناسب. ومن املفهوم أأن بعض 

 مجموعة الواثئق خالف الرباءاتمب اجلزء اخلاصعناوين اليت تضم عىل الأقل ابلنس بة لل  ،الهنديرباءات المكتب  يرىو  .8
ىل جأأنه  ،الرباءات احلد الأدىن جملموعة الواثئق املنصوص عليه يف معاهدة نمض ن والناش حاليا اليت يعمتدها الطرق نب ااإ

ىل النفاذ لتوفري  مجموعة  لبياانت اكمةلال وصنصال توفري طلب من الناشين ينبغي أأيضا أأن ي   ،لرباءاتمجموعة الواثئق خالف ااإ
اس تخدام املعلومات الواردة يف  مناملاكتب الوطنية و ذكل الإدارات ن كّ ميوس   .حمدد مس بقانسق يف  الواثئق خالف الرباءات

الاتساق يف بنية قواعد البياانت الكفاءة و انعداممعاجلة قضااي مثل بطريقة أأكرث فعالية و  مجموعة الواثئق خالف الرباءات
 الرباءات احلد الأدىن جملموعة الواثئق املنصوص عليه يف معاهدة نمض مجموعة الواثئق خالف الرباءاتمب اخلاص لمجزءلاخملتلفة 

ىل ،كتبامل يبدي و  .فعاةل طريقةب من تقدمي الناشين وف اليت متنع اأأن اخملب ؤهلتفامؤخرا، التجارب اليت أأجراها  استنادا اإ
ذا هتا عاجلمكن أأيضا ميحمدد نسق البياانت يف   ذل هجد جامعي.ب  ما اإ

  عاهدة الرباءاتاملعين مب الفريق العاملالاقرتاح املعروض عىل 

مجعية العامل  الفريقهذا  يويصمن املقرتح أأن متطلبات خمتلفة،  كون دلهياتاملاكتب الوطنية قد و  لإداراتا أأنا مب .9
وذكل ابلتنس يق مع اجلامع  ،النظر يف هذه املسأأةللتقين اجلنة التعاون تطلب من أأن ب الرباءاتأأن التعاون بشمعاهدة احتاد 

ذا اكن مناس با الإدارات ادلولية  ،يف دوراهتا القادمةوذكل ن يالناش قيود اكتب و املأأو  الإداراتياجات احت  مراعاةمع  ،اإ
 اس تعدم الناش  كوني ةموحد اقأأو أأنسخيص وضع نسق  فامي الفريق العامل يف دوراته املقبةل هاناقش لي حات اقرت اوتقدمي 

درا  كل قبل وذ ،وطنيةالاكتب املادلولية أأو  لإداراتاىل اإ  تقدمي البياانتلس تخدامه يف  احلد الأدىن  نمضعنوان النظر يف اإ
الناشين اذلين مه عىل اس تعداد لتوفري حتدد وميكن أأيضا للمجنة أأن  .الرباءات جملموعة الواثئق املنصوص عليه يف معاهدة

وطنية املاكتب الادلولية و  لإداراتاتوحيد ال من  ةمعين رجةد توفرين كميس  و  .(الأنساق املقرتحة)املقرتح النسق البياانت يف 
 سامه يف حتسني نوعية الفحص.ي س و  وفقا ذلكل يف أأنظمهتا الإلكرتونيةستار الامن 

حاةل  ،ذلكلوكبديل  .20 ىل سأأةل امل ميكن اإ املتعلقة  قنيةت مجليع املواصفات ال  لفصمعداد مرشوع لإ  ةاملشلكّ فرقة العمل اإ
 .من الالحئة التنفيذية 34 قاعدةابقرتاح تعديل ال

ن ف وعليه، .22 الفريق العامل املعين مبعاهدة اإ
ىل الإحاطة علام  التعاون بشأأن الرباءات مدعو اإ

مبضمون هذه الوثيقة والنظر يف التوصيات املقرتحة 
 أأعاله. 22و 20دة يف الفقرتني الوار 

 ]هناية الوثيقة[


