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 الرباءات بشأن التعاون معاهدة
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ىل  8جنيف، من   2017مايو  12اإ
 
 

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

عداد املكتب ورويب للرباءات وثيقة من اإ  الأ

 ملخص
تعرض هذه الوثيقة تقريرا عن فرقة العمل املعنية ابحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن  .1

ىل استناد 2018و 2017ا، املهنجية وخطة العمل بشأأن الأنشطة املقررة لسنيت الرباءات )"فرقة العمل"( وتبني، حتديد ا اإ
 ملس توى أأعّدها املكتب الأورويب للرباءات حول دوره كرئيس فرقة العمل.ورقة موقف رفيعة ا

 معلومات أأساس ية
جراء 2005يف عام  .2 نشاء فرقة معل حتت قيادة املكتب الأورويب للرباءات، هبدف اإ ، قرر اجامتع الإدارات ادلولية اإ

ولكّفت فرقة العمل مبعاجلة القضااي املتعلقة بتوثيق  .اس تعراض شامل ملفهوم احلد الأدىن لواثئق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
الرباءات والأدبيات اليت ل تتصل ابلرباءات عىل حد سواء، مبا يف ذكل قواعد البياانت املتعلقة ابملعارف التقليدية 

ىل  9الفقرات من  )انظر فق الآراء لكّن تعرثت العملية نتيجة غياب توا (. PCT/MIA/11/14من الوثيقة 18والفقرة  12اإ
  (. PCT/MIA/13/5بشأأن قضااي معينة )انظر الوثيقة

نشاء فرقة معل هبدف توس يع نطاق اجلزء املتعلق مبستندات الرباءات 2012ويف عام  .3 ، قرر اجامتع الإدارات ادلولية اإ
ىل  79من احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وحتديثه )انظر الفقرات من  من  81اإ

ومنذ ذكل احلني، مارست فرقة  (.2012سبمترب  28، املؤرخ C. PCT 1359، والتعممي PCT/MIA/19/14الوثيقة 
لكرتوين خمصص )يسمى فامي ييل "املنتدى"( وعرب ميّّس هو املكتب ادلويل ولكن عُلقت  .العمل أأنشطهتا ابس تخدام منتدى اإ

طار خمطط التعاون العملية ابنتظار نتاجئ العمل بشأأن وضع م عايري واثئق حاةل التقنية الصناعية السابقة، اجلاري تنفيذه يف اإ
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بني املاكتب امخلسة للملكية الفكرية )ماكتب امللكية الفكرية يف الصني والياابن ومجهورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكية 
 (.PCT/MIA/21/12واملكتب الأورويب للرباءات( )انظر الوثيقة 

طار خمطط التعاون بني املاكتب 2015 عام ويف .4 ، قرر اجامتع الإدارات ادلولية، عقب نرش "ملفات الإدارات" يف اإ
دارة حبث دويل ماكنه )انظر الفقرات  ىل حني تعيني اإ امخلسة للملكية الفكرية، تفعيل فرقة العمل حتت قيادة املكتب ادلويل اإ

ىل  62من   .2015ومل حيرز تقدم يذكر يف عام  (.PCT/MIA/22/22من الوثيقة 73و 65اإ

عادة تفعيل فرقة العمل ودعا املكتب ادلويل لأن حتل واحدة من 2016ويف يناير  .5 ، أأمجع اجامتع الإدارات ادلولية عىل اإ
دارات البحث ادلويل حمهل. وطلب اجامتع الإدارات ادلولية من فرقة العمل اس تئناف معلها عىل أأساس  اإ

دراج قواعد PCT/MIA/23/14من الوثيقة  63نظر الفقرة )ا PCT/MIA/23/5 الوثيقة (، وأأن "تبدأأ مناقشاهتا بشأأن اإ
البياانت، مبا يف ذكل قواعد بياانت املعارف التقليدية، يف احلد الأدىن للواثئق بناء عىل املعاهدة، عىل النحو املبني يف 

عىل طلب الهند أأن  ا بناءوأأيض (.PCT/MIA/23/14)أأ( من الوثيقة 85" )انظر الفقرة PCT/MIA/12/6 الوثيقة
ىل احلد الأدىن للواثئق بناء تضاف قاعدة بياانت املكتبة الرمقية الهندية للمعارف التقليدية عىل املعاهدة  اإ

ىل "موافاة فرقة العمل بوثيقة PCT/MIA/23/10 الوثيقة )انظر (، دعا اجامتع الإدارات ادلولية املكتب الهندي للرباءات اإ
دراج املكتبة الرمقية الهندية يف احلد الأدىن معل مفص زاء اإ ةل، مبا يف ذكل مرشوع منقح لتفاق النفاذ، مبا يبني اقرتاحاته اإ

ىل جانب  للواثئق بناء عىل املعاهدة، مبا يراعي املناقشات السابقة يف الاجامتع وفرقة العمل واللجنة احلكومية ادلولية، اإ
ا، دعا وأأخري  (.PCT/MIA/23/14)ب( من الوثيقة 85الية لالجامتع" )انظر الفقرة املناقشات املعقودة يف ادلورة احل

ىل  ىل العمل عىل حنو وثيق مع املكتب الهندي للرباءات خالل الأشهر املقبةل قصد ادلفع ابملسأأةل اإ الاجامتع املكتب ادلويل "اإ
عىل  قبيل الرسائل التعمميية للمعاهدة، حرصاالأمام، من خالل مشاورات غري رمسية وبالغات كتابية حسب الاقتضاء، من 

)ج( من 85" )انظر الفقرة 2017للمناقشات يف ادلورة املقبةل لالجامتع عام  مالمئا التحضري حتضريا
 (.PCT/MIA/23/14 الوثيقة

اثنية( عىل ، وافق املكتب الأورويب للرباءات عىل دعوة املكتب ادلويل هل بقيادة فرقة العمل )مرة 2016ويف فرباير  .6
 أأساس التفويض املمنوح من قبل اجامتع الإدارات ادلولية. 

 الأهداف املتفق علهيا
ن الهدف الأمسى لفرقة العمل منذ  .7 هو دراسة مجيع العوامل املتعلقة بصيانة قامئة مجموعات واثئق الرباءات وغري  2005اإ

والتوصية مبعايري موضوعية يتعني عىل مجموعات واثئق الرباءات  عىل املعاهدة ومراجعهتا، الرباءات من احلد الأدىن للواثئق بناء
دراهجا يف احلد الأدىن للواثئق بناء  وغري الرباءات، سواء ابلنسق الوريق أأو الإلكرتوين، أأن تلزتم هبا من أأجل النظر يف اإ

 املعاهدة. عىل

(، عىل النحو اذلي أأحاط PCT/WG/9/22 من الوثيقة 9وفامي ييل الولية اليت لكفت هبا فرقة العمل )انظر الفقرة  .8
 :2016 الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف مايو به علام

توضيح نطاق احلد الأدىن احلايل للواثئق بناء عىل املعاهدة يف ضوء حقيقة أأن "دليل الويبو بشأأن املعلومات  (أأ  )
عن مراجعة التعريف والنطاق بشأأن واثئق الرباءات  ، فضالوالواثئق املتعلقة ابمللكية الصناعية" قد عفا عليه الزمن

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

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



PCT/WG/10/12 
3 
 

ذا اكن وس ُتدرس أأيض البياانت من حتميل املعلومات الالزمة يف الوقت املناسب وعىل حنو يسري وموثوق. ا مسأأةل ما اإ
 دىن للواثئق.ا من احلد الأ ينبغي أأن تشلك مناذج املنفعة جزء

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

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

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

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

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

ىل املعلومات اخلاصة ابلرباءات.  البحث ادلويل، وضامن نفاذ الغري اإ

آليات لس تعراض اجلزء املتعلق ابلأدبيات اليت ل تتصل ابلرباءات من احلد ا (و ) لأدىن تقدمي توصيات واقرتاح أ
 :للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة واحملافظة عليه، مع مراعاة عوامل مثل

لكرتونية "1" ىل النرشات ادلورية، مبا يف ذكل توافرها يف صيغ اإ  ،سهوةل الوصول اإ

 ،نطاق جمالت التكنولوجيا اليت تغطهيا هذه النرشاتو  "2"

ماكنية البحث يف النصوص.رشوط الوصول املتبعة يف هذه النرشات، مبا يف ذكل و "3"  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.  فضال املنصوص علهيا يف املعاهدة، وخاصة رشوط اإ

دراج املكتبة عن ذكل، ي  نبغي لفرقة العمل أأن تعمل مع الإدارة الهندية بعد تلقي مقرتحاهتا املفصةل املعدةل بشأأن اإ
 الهندية يف احلد الأدىن للواثئق بناء عىل املعاهدة.

 املهنجية وخطة العمل املتفق علهيام
ول عن ؤ ئيس فرقة العمل، هو املسواملكتب الأورويب للرباءات، بصفته ر  س تعقد فرقة العمل مناقشاهتا عرب املنتدى. .9

عداد أأوراق النقاش وتقدميها ليك ينظر فهيا أأعضاء فرقة العمل الآخرين، كام ينسق املناقشات من خالل مجموعة من  اإ
ا املواعيد الهنائية لتلقي التعليقات، وينظم الأنشطة عىل حنو يسمح وحيدد املكتب الأورويب للرباءات أأيض "جولت النقاش".

اقرتاحات ملموسة من فرقة العمل يف ادلورات املقبةل لجامتع الإدارات ادلولية والفريق العامل املعين ملعاهدة التعاون  بتقدمي
 بشأأن الرباءات.

، نرش املكتب الأوريب للرباءات يف املنتدى ورقة موقف رفيعة املس توى حول أأنشطة فرقة 2016ويف ديسمرب  .10
)انظر ملحق  2018-2017ق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الفرتة العمل املعنية ابحلد الأدىن للواثئ

ىل الطبيعة املرتابطة للأهداف الس بعة املدرجة أأعاله يف الفقرة ونظر  (.PCT/MIA/24/4الوثيقة  ، اقرتح املكتب 9ا اإ
يف معاجلة فرقة العمل لها، وذكل عىل النحو الأورويب للرباءات يف ورقة املوقف أأن ُُيمع بعض الأهداف لتحقيق الفعالية 

 التايل:
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 :نشاء قامئة جرد حمدثة جلزأأي واثئق الرباءات وغري الرباءات من احلد الأدىن احلايل للواثئق بناء الهدف أألف عىل  اإ
 املعاهدة.

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

 :اقرتاح مكوانت ببليوغرافية ونصية حمددة بوضوح لبياانت الرباءات واليت ينبغي أأن ترد يف مجيع  الهدف جمي
ىل قامئة احلد الأدىن للواثئق بناء  عىل املعاهدة. مجموعات الرباءات اليت تنمتي اإ

 :صدار توصيات بشأأن معايري الاس تعراض والإضافة و  الهدف دال احملافظة بشأأن واثئق غري الرباءات وحاةل التقنية اإ
الصناعية السابقة القامئة عىل املعارف التقليدية، مث تقيمي الاقرتاح املعدل الوارد من الإدارة الهندية حول املكتبة 

 الهندية يف ضوء املعايري اليت ستُتخذ.

أأن يرأأس املناقشات املتعلقة ابلأهداف أألف وابء  واقرتح املكتب الأورويب للرباءات يف ورقة املوقف املذكورة أأعاله .11
 وجمي ودعا أأحد أأعضاء فرقة العمل لرتأأس املناقشات حول الهدف دال. 

وحظيت خطة العمل املقرتحة من املكتب الأورويب للرباءات بتأأييد أأعضاء فرقة العمل وتأأييد اجامتع الإدارات  .12
لعالمات التجارية أأن يرتأأس مناقشات الهدف الرابع واكن ذكل حمل وعرض مكتب الولايت املتحدة للرباءات وا ادلولية.

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

ا خلطة العمل املتفق علهيا، س يرتأأس املكتب الأورويب للرباءات الأهداف أألف وابء وجمي وس يرتأأس مكتب ووفق .13
ملتحدة للرباءات والعالمات التجارية الهدف دال. ويف أأبريل، س ينرش املكتب الأورويب للرباءات أأول ورقة الولايت ا

ىل تلقي الآراء يف املنتدى.   مناقشات حول الهدف أألف، وهو يتطلع اإ

ىل الإحاطة علام   .14 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 

 ]هناية الوثيقة[


