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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 العاشرةالدورة 

ىل  8جنيف، من   2017 مايو 12اإ
 
 

العاملة يف ظل معاهدة التعاون بشأن الرباءات: تقرير عن الدورة اجتماع اإلدارات الدولية 
 والعشرين رابعةال

عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة  رابعةيعرض مرفُق هذه الوثيقة ملخص رئيس ادلورة ال .1
ىل  8، يف الفرتة من سلنداريكيافيك، آ ي التعاون بشأأن الرباءات اذلي ُعقد يف  وحيتوي املرفق الثاين . 2017 فرباير 10اإ

ص رئيس ادلورة غري الرمسية السا للفريق الفرعي املعين ابجلودة التابع لجامتع الإدارات ادلولية  بعةمللخص الرئيس عىل ُملخَّ
، آأي قُبيل اجامتع 2017ر فرباي 7و 6يوَمي  ريكيافيكالعامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، اليت ُعقدت يف 

 .ادلولية الإدارات

ىل الإحاط .2 ن الفريق العامل مدعوٌّ اإ ة علاًم اإ
ة والعرشين لجامتع رابعمبلخص رئيس ادلورة ال

الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون 
(، PCT/MIA/24/15بشأأن الرباءات )الوثيقة 

 الوارد يف مرفق هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

  اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ىل  8ريكيافيك، من  ،نووالعرش  رابعةادلورة ال  2017 فرباير 10اإ

 ملخص الرئيس
 (PCT/MIA/24/15)آأحاط الاجامتع علامً به؛ ُمس تنَسخ من الوثيقة 

 مقدمة

يف دورته الرابعة والعرشين  )"الاجامتع"( اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتعقد  .1
ىل  8ريكيافيك، يف الفرتة من   .2017 فرباير 10اإ

دارات البحث ادلويل والفحص ال  .2 َّةًل يف ادلورة: مكتب الرباءات المنساوي، واملعهد واكنت اإ متهيدي ادلويل التالية ُممث
واملكتب الأورويب  ،رية، ومكتب براءات الاخرتاع املرصيالوطين الربازييل للملكية الصناعية، واملكتب الكندي للملكية الفك

(، واملكتب الفنلندي للرباءات Rospatent) ، وادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية التابعة لالحتاد الرويسللرباءات
ومكتب والتسجيل، واملكتب الهندي للرباءات، ومكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة، ومكتب آأسرتاليا للملكية الفكرية، 

، واملعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعية، مكتب كوراي للملكية الفكريةومكتب الياابن للرباءات، و الرباءات الإرسائييل، 
ومعهد بدلان آأورواب الشاملية للرباءات، واملكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية، ومكتب امللكية الفكرية احلكويم 

واملعهد للرباءات والعالمات التجارية،  اتركيومكتب مجلهورية الصني الشعبية، واملكتب السويدي للرباءات والتسجيل، 
 للرباءات. فيسغراد اءات والعالمات التجارية، ومعهدومكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرب  ،للملكية الفكريةالأوكراين 

 وترد قامئة املشاركني يف املرفق الأول لهذه الوثيقة. .3

 : افتتاح ادلورة1البند 

ب الس يد جون ساندجي، انئب املدير العام للويبو، اب .4 ويف لكمته الافتتاحية، خّص  م.نيابًة عن املدير العاملشاركني رحَّ
اذلين حيرضون الاجامتع للمرة الأوىل بعد تعيني  للرباءات والعالمات التجارية اتركيمكتب ابلرتحيب رئيس وآأعضاء وفد 

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلومكتهبم  يف  ون بشأأن الرباءاتعية معاهدة التعايل يف ادلورة الثامنة والأربعني مجل اكإ
ىل اجتياز عتبة  انئب املدير العام . وآأشار2016آأكتوبر  مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات منشور ماليني طلب  3اإ

ن . و 2017 فرباير 2 يوم هدة جناح معاتس تويف آأعىل املعايري اكن آأساس  نواجت معل دويل معل الإدارات ادلولية لتحقيققال اإ
هذا الإجناز،  وتزامن وقتدوليا.  رباءاتالاية محل اعنيسالرباءات، مما جعلها اخليار الأفضل ملقديم الطلبات ال التعاون بشأأن 

نظرة عامة والتوهجات والأولوايت املس تقبلية  -ون بشأأن الرباءات مدير العام بعنوان "نظام معاهدة التعامع صدور مذكرة لل
نظام معاهدة التعاون يف زايدة حتسني   وآأولوايتهاملس تقبيلالعمل  توهجاتبشأأن  كغذاء للفكر""نرشت  املمكنة"

 الرباءات. بشأأن

رلنسدوتري، رئيسة جملس الس يدة ورحبت  .5  مكتب آأيسلندا ةورئيسبدلان آأورواب الشاملية للرباءات معهد بورغيدلور اإ
ية الإدارات عىل آأه  لكمهتا الافتتاحيةشددت يف و . بدلان آأورواب الشاملية للرباءاتمعهد ابملشاركني نيابة عن ، للرباءات

رلنسدوتري  آأوحضت الس يدةو اهدة التعاون بشأأن الرباءات. ركزية يف نظام معكادلولية  لعمالء يف مجيع ا زويدعهد يف تامل دور اإ
طار  ويلادلعمل النواجت ب  آأحناء العامل  .السابقةاعية التقنية الصنيف حاةل التجاري والبحث  هدة التعاون بشأأن الرباءاتمعايف اإ

ىل  للرباءات والعالمات التجارية اتركيمكتب سان، رئيس آأ وآأشار الأس تاذ ادلكتور حبيب  .6 ملرة الأوىل اليت ا اآأهناإ
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلوالاجامتع بعد تعيينه  بكتحيرض فهيا امل  عية يل يف ادلورة الثامنة والأربعني مجل اكإ
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 هوظائفكتب امل  اءدآأ يف  ادلول الأعضاء عىل ثقهتا سانآأ ادلكتور . وشكر 2016يف آأكتوبر  الرباءاتمعاهدة التعاون بشأأن 
وذكر يف هذه العملية.  واملكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية مكتب كوراي للملكية الفكريةآأشاد مبساعدة ، و ديدةاجل

معهد كتب من امل امس تغري  فقدون امللكية الصناعية اجلديد. عامتد قاناتغيريات كبرية حدثت نتيجة  همنذ تعيينآأن املكتب شهد 
ىل تركيا للرباءات  جديد اتبراءفاحص  50القانون اجلديد توظيف آأاتح  وقد. مكتب تركيا للرباءات والعالمات التجارية اإ

جراءات وجرى ا املنطقة. يفاملكتب وقدرته عىل توفري اخلدمات  كفاءةلتعزيز   درجتآأ و . هاوتبس يط  اتالرباءمنح ختصار اإ
جراءات الاعرتاض  جرائية خمتلفة، مثل ت حتسيناتقدمة. و ساريرباءات ال الضامن جودة الرباءة بغية  نحالالحقة مل اإ رّد  اإ

ىل اجلامعات نفسها بدل من الأاكدمييني، مع اجلامعات اليت تنتجها آأعطيت ملكية الاخرتاعات و احلقوق.  ضامن حصول اإ
ق اس تددام ت آأحاكم خاصة حلرجآأدو  من تسويق الاخرتاع. ودّل  املائة من ادلخل امليف 30ل يقل عن ما الأاكدمييني 

رتاعات القامئة عىل آأحاكم بشأأن الكشف عن منشأأ الاخ آأضيفتاملؤسسات العامة. و  من قبلوةل اليت متولها ادلالاخرتاعات 
 ية.وراث املوارد ال

 : انتداب الرئيس2البند 

رلنسدوتري، رئيسة جملس الس  وترآأست اجللسة  .7  .بدلان آأورواب الشاملية للرباءاتمعهد يدة بورغيدلور اإ

 : اعامتد جدول الأعامل3البند 

 .PCT/MIA/24/1 Revاعمتد الاجامتُع جدوَل الأعامل الوارد يف الوثيقة  .8

حصاءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات4البند   : اإ

مه  .9 حصاءات معاهدة التعاون آأحاط الاجامتُع علامً ابلعرض اذلي قدَّ املكتُب ادلويل بشأأن آأحدث اإ
الرباءات بشأأن

1
. 

 : املسائل الناش ئة عن الفريق الفرعي املعين ابجلودة5البند 

هذه ل جلودة املبني يف املرفق الثاين آأحاط الاجامتع علامً مع املوافقة مبلخص رئيس اجامتع الفريق الفرعي املعين اب .10
رعي، مبا يف ذكل عقد الواردة يف ملخص الرئيس وعىل مواصةل ولية الفريق الف الوثيقة، ووافق عىل التوصيات

 .2018عام يف  اجامتع للفريق الفرعي

 : اخلدمات الش بكية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات6البند 

ىل الوثيقة  .11  .PCT/MIA/24/9استندت املناقشات اإ

النطاق للتطورات الأخرية يف اخلدمات الش بكية ملعاهدة مجيع الإدارات اليت آأخذت اللكمة عن تقدير واسع وآأعربت  .12
التعاون بشأأن الرباءات ووافقت معوما عىل الأولوايت املقرتحة للعمل املقبل للمكتب ادلويل والإدارات ادلولية. وتوفّر 

اختاروه آأو الإدارة  ذليالطلبات ااخلدمات الش بكية العديد من املزااي للمتقدمني، وخاصة للبعيدين جغرافيا عن مكتب تسّّل 
ادلولية اليت اختاروها. وآأعربت العديد من الإدارات عن تقديرها لتعاون املكتب ادلويل يف ضامن تكوين النظام بشلك 

 احتياجاهتم. يراعي

                                                
1

 و:نسدة من العرض عىل موقع الويبتتوفر   
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?meeting_code=pct/mia/24_statistics 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=365942
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=365942
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خدمات آأو اكنت يف س ياق تنفيذ ، تسّّل طلبات كتبمضن دورها ك  قد نفذت، وعىل الرمغ من آأن معظم الإدارات .13
ىل آأن الطلباتعدة فقد آأشارت  ات الش بكية،اخلدممعل مع دل دارات اإ  الإلكرتوينيداع لالإ الويبو برانمج ، مثل ةالتقليدي اإ

ات، الطلبلأجزاء معينة من قاعدة مقديم  يةه آأ ذات ، ل زالت تس تددم بشلك كبري و (PCT-SAFEال من للطلبات )
دارةآأشني الأمن الوطين. و القضااي الناش ئة عن قوانوخاصة يف  وقف قبول الطلبات ادلولية ب اقرار  واحدة آأن مكتهبا اختذ ارت اإ

الانتقال جنح بفضل التصالت املس هتدفة  وآأضافت آأن. ال من للطلبات الإلكرتوينيداع لالإ الويبو برانمج املودعة ابس تددام 
عداد وتوفري ادلمع عرب الهاتف واملساعدة مع مسائل م  بشلك وثيق مع العمالء الرئيس يني عملبعناية وال احلساابت، وقد ثل اإ

ىل  الإلكرتوينبرانمج الإيداع نس بة التطبيقات ادلولية املودعة حاليا ابس تددام  تفعتر ا  الطلبات.يف املائة من  80اإ

دارات عىل آأهية امليض حنو اس تددام  .14  ومعلومات غالف امللف متون الطلباتلتبادل  XMLنسق وآأكدت عدة اإ
معليات لتحويل آأدوات و الإدارات عىل تطوير العديد من  . وتعملاملعاجلة معلوماتو وتقارير البحث ادلويل وال راء املكتوبة 

ىل املرفق واويف  docx. من نسقلفات امل  بياها ومع املكتب فاميهذه الإدارات تتعاون و  ""واو احملّدد يف املرفق XML نسق اإ
ملكتب الأورويب للرباءات آأنه ق م الصفحات. وآأو ح ابرت الك، مبا يف ذكل تكل املتعلقة ملشسعيا لالتساق وحل ا ادلويل

دخال  ااقرتاح س يقدم يداع امللفات بنسق املرفق واوعديالت عىل تابإ ذكل فوائد خمتلفة، ماها  مبارشة. وس يوفّر docx. دلمع اإ
دار ان. لو ابلأ رسومات القبول ب  ىل بعض القضااي املرتبطة حالياالتغلب ع ىل آأّن مجيع ة واحدة وآأشارت اإ خدمات الإيداع اإ

ىل ملفات تس تدعي  يف الوقت احلارض صعوابت تواجه الإلكرتوين ابلأسود والأبيض.  TIFF من نسقحتويل الرسومات اإ
ماكنية تبادل  ىل آأهية اإ دارة آأخرى اإ  .وعرضها بشلك مس تقل عن اللغةاملعلومات وآأشارت اإ

ماكنية ةالإلكرتونيدمات خلاهامتهما ابوآأعربت العديد من الإدارات عن  .15 ىل آأهنا تدرس بنشاط اإ دارة اإ ، وآأشارت اإ
 اهدة التعاون بشأأن الرباءات آأساس خدماهتااخلدمات الش بكية ملعيك تشلك  الإلكرتونية دماتاس تددام اخل

 .اجلديدة الإيداعية

دارات آأن آأدوات الإ ت عدة ورآأ  .16 فوائد كبرية.  أأن الرباءات تقدميف اخلدمات الش بكية ملعاهدة التعاون بشبال  اإ
ضافة  وطلبت حدى الإدارات اإ  .املعلقة فصل الثاينالإبال  بشأأن تقارير الاملزيد من وظائف اإ

دار  .17 ىل آأهنا تس تددمات وآأشارت عدة اإ اخلدمات الش بكية ملعظم وظائف مكتب تسّل الطلبات، وآأن هذه اخلدمات  اإ
دارة  وتس تددم بعضني. حتظى بتقدير املودعو  فيدهاتُ   وآأضافتدولية. الإدارات اخلدمات الش بكية للبالغات مضن دورها اكإ

 بشلك فعال. XML نسقب تقدمي تقارير البحث ادلويل وال راء مكتوبة الإدارات آأن التعاون مطلوب من آأجل 

ن معظم املاكتب اليت تس تددم و  .18 ( القامئة عىل برانمج ePCT) الإلكرتوينخدمات نظام املعاهدة بشلك عام، فاإ
ل آأهنا بُآع  التصفح ماكتب اجلديدة للظائف ابلو يف جمال التدريب واملعلومات املتعلقة ممكن  التحسنيت آأن آأ ر ت به، اإ

 .عىل حد سواء واملتقدمني

ن  .19  الاجامتع:اإ

 آأحاط علام ابلتطورات الأخرية يف اخلدمات الش بكية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛ )آأ(

 التمنية املس تقبلية؛آأعرب عن رضاه بتوهجات  )ب(

ىل رضورة النظر بعناية يف التخطيط لو  )ج(  الإلكرتوينيداع لالإ الويبو ربانمج قف العمل بوآأشار اإ
 تسّل الطلبات لهذا الغرض؛ والتشاور مع ماكتب (PCT-SAFE) ال من للطلبات



PCT/WG/10/3 

Annex 
4 

 

دارات ادلولية )د( فاعل مع وخدماهتا للت شأأن آأنشطهتاب  وآأحاط علام بتوصيات املكتب ادلويل لالإ
لكرتونيةاملكتب ادلويل  خدمات  .الإ

 (eSearchCopy) الإلكرتونيةنسدة البحث : 7البند 

ىل الوثيق  .20  .PCT/MIA/24/10و PCT/MIA/24/7 تنياستندت املناقشات اإ

ضافياجزو 13 وآأفاد املكتب ادلويل بأأنّ  .21 داراتتسّل الطلبات ماكتب من  ا اإ الواثئق تبادل البحث ادلولية قد بدآأت  واإ
عداد الوثيقة، خصص لها اترخيآأو  ىل حمدد منذ اإ ضافة اإ  .PCT/MIA/24/10 وثيقةللتكل املذكورة يف املرفق الأول  اإ

س بعة  ( يفeSearchCopy) الإلكرتونيةنسدة البحث الأويل خلدمة جتربته  آأن املكتب الأورويب للرباءاتآأفاد و  .22
تسّّل ماكتب تشمل اس تدداهما لتوس يع نطاق هذه اخلدمة ل ميكن وانتجت ماهجية فعاةل  ، قد اختمتت بنجاحماكتب تسّلّ 

ضافية. وخيطط املكتب  ىل النظام يف ثالث مجموعات تنضّم آأن اإ النسخ  العمل خبدميت، مع 2017مكونة من آأربعة ماكتب اإ
ىل  لفرتة شهرين للتأأكد من آأن الأنظمة تعمل رقيةو والنسخ ال الإلكرتونية بشلك فعال قبل الانتقال متاما اإ

التسّل ماكتب  الالزتام ابلوقت وختفيضات يف تاكليفيف  آأظهرت تقياميت التجربة حتس ناقد و . eSearchCopy دمةخ
دارة ل  للرباءات الأورويباملكتب و  دارات البحث ادلولية يف الالبحث ادلويل. ولوحظ آأن ال اكإ دة من س تفانظام ساعد اإ

نسخ  يف آأن يرسل مكتب تسلمها اغبةر الإدارات الأخرى ال املكتبعا دو . التسّلكتب مل  الإلكرتونيةالبياانت الببليوغرافية 
ىل التواصل معه eSearchCopy خدمةابس تددام حبث  ىل آأن ذكل س يكون عىل الأرحج عام ، مشري اإ ن ، لأ 2018ا اإ

 .قد اكمتلت 2017اعات املقرتحة لعام امجل

ىل آأهنا تس تددم  .23 دارات خمتلفة اإ يف كثري من القضااي مضن دورها ككتب تسّل  eSearchCopy خدمةوآأشارت اإ
دارة للبحث ادلويل. وآأضافت آأّن التجربة اكنت جيدة وآأهّنا تنصح الإدارات الأخرى ابس تددام اخلدمة. ولكن مثة مشالك  واكإ

 الورقية ومسحها ضوئيابحث ال مع جودة الرسومات يف بعض احلالت، غري آأهنا تشابه تكل اليت ووهجت مع نقل نسخ 
ىلولي  عىل اخلدمة املدرجة يف املرفق الثاين  ةهتدفاملس لتحسينات املطلوب ل ادلمع  ست ابجلديدة. وآأشري اإ

حدى الإدارات آأن من املهم ر. و PCT/MIA/24/10 للوثيقة ملستندات املقدمة يف املسائل والعمليات املتعلقة ابتقي م آأت اإ
دارة البحث ادلويل برسعة.ة ابلتغريات تعلقعلومات امل تصل املاكن من الرضوري آأن يف حال  تقيامي دقيقا، وقت لحق ىل اإ  اإ

ىل .24 لكرتونيا، مضن دورها ككتب تسّل، مجيع نسخ البحث اإ ىل آأهنا ترسل اإ حدى الإدارات اإ  املاكتب وآأشارت اإ
دارة للبحث ادلويل، وذلكل ن  الأخرى العامةل اكإ ىل فاإ ليس من آأولوايهتا، ولكن آأبدت  eSearchCopy خدمةالانتقال اإ

 لتغيري.اس تعدادها للنقاش مع الإدارات الراغبة يف ا

ىل آأن التجربة قد تعود مبنافع كبرية،  .25 وآأعربت كثري من الإدارات عن اهامتهما بتجربة "التشبيك" املقرتحة، مشرية اإ
ن اقرتنت  اابت الكبرية، ينبغي آأن يدرس الاقرتاح . ولكن نظرا لقضااي املالية ومراجعة احلسeSearchCopy خبدمةوخاصة اإ

 بعناية كبرية.

 .PCT/MIA/24/10و PCT/MIA/24/7الوثيقتني وآأحاط الاجامتع علامً مبضمون  .26

 متديد تعيني الإدارات ادلولية: 8البند 

ىل الوثيقة  .27  .PCT/MIA/24/2استندت املناقشات اإ

 يض قدما بكفاءة. وسيشمل ذكل:امل عىلبأأهية ضامن قدرة جلنة التعاون الفين  وآأقرت الإدارات .28
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 لها؛اموهحا وكضات بغية التأأكد من و ملستندات الطلبالصياغة ادلقيقة  ( آأ )

ىل جمالت الاهامتم احمل  الأخرى يف آأقرب وقت ممكن بعد نرشها والإشارة تلبات الإداراط قراءة  ( ب)  قبل متةلاإ
ضافة" لتوضيح نقطة هامة ادلورة للنظر صدار واثئق "اإ  حال الرضورة؛يف  يف الردود، واإ

ذ  –عىل آأمه القضااي  تركزو  ادلورة قصرية هيدية خاللالتدخالت المت تكون ضامن آأن  )ج( عادة آأن تكون ينبغي اإ
 يتعدمن املتطلبات املنصوص علهيا يف قات احلد الأدىن قد اس توفالقامئة الإدارة  اكنتن اللجنة قادرة عىل تقدير ما اإ 

يضاحات رضوريالواثئق مقدما لطلب آأي واقرآأ قد ن يكون املندوبوآأن ، و 63و 36اهدة التعاون بشأأن الرباءات مع ة ة اإ
 ملثل هذه الأمور.

ىل عزهما اس تددام  .29 دارات اإ كأساس  الفريق الفرعي املعين ابجلودةاذلي انقشه  مرشوع اس امترة الطلبوآأشارت عدة اإ
 طلباهتا، اليت سرياجعها نسخ مرشوعات قابعض الإدارات مس برسلت رين عىل القيام ابملثل. وقد آأ ال خا وحثّت لطلباهت

 املكتب ادلويل يف آأقرب وقت ممكن.

ن ومتت عىل آأن من املس تحسن، دلواعي الشفافية، احلفاظ عىل آأكرب قدر ممكن من الاتساق بني اواتفقت الإدار  .30
يف والاتساق  والامتم حو وضمن ال بأأعىل قدر ممكنوآأن تربز اخلالفات ادلولية  املربمة بني املكتب ادلويل والإداراتلتفاقات ا

شااملرفقات. و  ىل اتفاقات بشأأن القيود املفروضة عىل نطاق  اتر يشمل ذكل بياانت واحضة آأو اإ اليت الطلبات ادلولية آأو عدد اإ
دارة معينة. ع ، مالإداراتآأساسا جيدا لتفاق منوذيج مجليع بني يف امللحق رشوع امل ويعترب امل  تدخل يف اختصاص اإ

 :هىل آأناإ  الإشارة

دارات  جيوز )آأ(  ؛احلجيةذات  اتلغالن للك بأأ  تطلب بياانآأن لغات متعددة اتفاقاهتا ب اليت آأنشئتلالإ

 تطلب اختالفات طفيفة يف النص لأس باب وطنية حمددة؛الإدارات آأن بعض وميكن ل  )ب(

بني قوسني حرصا، ما يرد  وخاصة، ولكن ليس -رفقات يف املاملذكورة  النصوصبأأن معظم  قرارينبغي الإ و  )ج(
تكون رشيطة آأن  لنصوص داخل املرفقاتتغيري ل  آأو آأي حذف ويقبلآأمثةل لتوجيه اتساق الصياغة. تضع  –ني معقوف

منوذج ال   يش متلملومبوجب معاهدة )مبا يف ذكل القواعد والتعلاميت الإدارية(.  داراتمات الإ متسقة مع الزتاالنتيجة 
عادة  ةدار  تقرر الإ يتسس اللأ ابتكل املتعلقة رفقات، مثل مجيع الاحامتلت مضن املعىل  املدفوعة لقاء  املبالغمبوجهبا اإ

 .معليات البحث السابقة

ّن الاجامتع: .31  اإ

عاهدة ملق عليه الفريق العامل ة عىل اجلدول الزمين اذلي اتفقطبّ آأحاط علام ابلتوارخي احملددة امل   )آأ(
 ؛PCT/MIA/24/2الوثيقة من  4و املبني يف الفقرة التعاون بشأأن الرباءات، عىل النح

لضامن جلسة  PCT/MIA/24/2الوثيقة من  10ملقرتحة يف الفقرة لتدابري اابوآأحاط علام  )ب(
 ؛جنة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعنية ابلتعاون التقينل ل فعاةل ومفيدة 

كأساس للمناقشات  PCT/MIA/24/2الوثيقة يف مرفق  المنوذيج الواردتفاق الوافق عىل و  )ج(
 آأعاله. 30القضااي املبينة يف الفقرة  الفردية، مع مراعاة ادلولية نائية بني املكتب ادلويل والإداراتث ال 
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 : تعزيز الرتابط بني املرحةل ادلولية واملرحةل الوطنية9البند 

ىل الوثيقة  .32  .PCT/MIA/24/11استندت املناقشات اإ

ذا استُشهد بواثئق حمّررة بلغات غري الإنلكزيية، تعنّي ذكر اجلزء 2-تدبري )آأ ءات آأن ال وذكر مكتب الياابن للربا .33 ( "اإ
ن وجدت" دارات يف اجامتع 2-)آأ  املناظر لها يف واثئق آأرسة الرباءات احملّررة ابلإنلكزيية اإ ( لقى دعام واسعا من الإ

دراجه ودّ ، و 2015 عام والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون  املبادئ التوجهيية للبحث ادلويليف  املكتب اإ
شارة . بشأأن الرباءات ىل الواثئق وذكر املكتب اخليارين املتاحني لالإ آأرسة آأو مؤرش  Cصندوق وهام ال  ،احملّررة ابلإنلكزييةاإ

جراء حبوث 4- )بتدبريلل . آأما ابلنس بة قريبا 82.16و 69.15تعّدل الفقراتن آأن الياابن للرباءات آأمل مكتب و . الرباءات ( "اإ
نهآأيضًا بشأأن املوضوعات اليت ل تعترب آأهاًل للحامية مبوجب القوانني الوطنية اخلاصة للرباءات" هذه  يطبق ، فقال املكتب اإ

جراء آأن عدم وضوح  فسرياملكتب آأيضا تعديل املبادئ التوجهيية لت اقرتح و . ادلويل اليت يضطلع هبابحث ال  اتاملامرسة يف اإ
غري حصيح من حيث الشلك "آأن الطلب عىل  ا مثالنيطالبات ليسوالوصف والرسومات، وعدم وجود دمع للمملطالبات ا

 ".احملتوى آأو

لتعزيز الرتابط بني املرحةل ادلولية واملرحةل الوطنية لإجراء معاهدة ورحبت الإدارات مببادرة مكتب الياابن للرباءات  .34
بحث بشأأن رشيطة آأن يكون ال ( 4-)ب( وآأيدت آأيضا التدبري 2-ا للتدبري )آأ . وآأكدت الإدارات دمعهالتعاون بشأأن الرباءات

 .اختياراي لإدارات البحث ادلويل املوضوعات اليت ل تعترب آأهاًل للحامية مبوجب القوانني الوطنية اخلاصة

ىل توضيح الفقرة .35 والفحص  املبادئ التوجهيية للبحث ادلويلمن  3.2 وآأيدت بعض الإدارات التدبري اذلي يريم اإ
حدى الإدارات آأن الصياغة احلالية لهذه المتهيدي ادلويل بحث قامئة من قبل دمج املبادئ التوجهيية لل  الفقرة. ولكن ذكرت اإ

الإدارة املذكورة  تواقرتحبحث ادلويل. ويه جزء من نظرة عامة لل  ادلويل واملبادئ التوجهيية للفحص المتهيدي ادلويل،
ىلضافة لكتعديل هذه الفقرة ابإ  ضافة هذا املصطلح اإ املرسد لتوضيح  مة "مراقبة" قبل "القضااي الهامة وذات الصةل"، واإ

 املسأأةل. هذه

"، املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ( "الاس تفادة من6-ابلتدبري )جوفامي يتعلق  .36
داراتن الاقرتاح ، اليت اكنت جزءا من يف نظام الرباءات ادلويلسار الرسيع ملعاجلة الرباءات دمج برانمج امل مبادرة  دمعت اإ

ىل  PCT 20/20املشرتك  ملعاهدة التعاون الفريق العامل اذلي قدمته اململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية اإ
 الرباءات. بشأأن

املوِدع اذلي  فهيادعا  يف معلية جتريبية،اجلاري الشهر ه رشع رية الاجامتع علامً بأأنوآأحاط مكتب آأسرتاليا للملكية الفك .37
ىل مراعاة الرآأي املكتوب آأو تقرير البحث والفحص المتهيدي ادلوليني قبل الرشوع يف الفحص الوطين  يلج املرحةل الوطنية اإ

بداء تعليقات علهياموذكل  دخال تعديالت عىل الرآأي آأو التقرير و/آأو اإ ة، تضاعف عدد الطلبات اليت ونتيجة لهذه ادلعو  .ابإ
 آأدخل فهيا مقدم الطلب تعديالت آأو تعليقات قبل الفحص الوطين.

ىل جنب مع املكتب ادلويل لإدراج التعديالت  .38 ووافق الاجامتع عىل آأن يعمل مكتب الياابن للرباءات جنبا اإ
، PCT/MIA/24/11الوثيقة  الواردة يف املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلاملقرتحة عىل 

ىل  32مع مراعاة التعليقات الواردة يف الفقرات من  آأرسة  مرفقآأو  Cصندوق . وآأكد الاجامتع آأن ال آأعاله 37اإ
ىل الأجزاء ذات الصةل اس تددمكن آأن ي مي PCT/ISA/210 يف الاس امترةالرباءات  شارة اإ لأعضاء  لالإ

 .الرباءات آأرسة
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حاةل نسخ من الواثئق املذكورة يف تقارير 10البند   تقارير الفحص المتهيدي ادلويلآأو  ادلويلبحث ال : اإ

ىل الوثيقتني .39  .PCT/MIA/24/8 Addو PCT/MIA/24/8استندت املناقشات اإ

ص لفحآأو ابحث ادلويل عىل نسخ من واثئق ال واتفقت الإدارات عىل آأهية ضامن حصول املودعني واملاكتب املعينة  .40
علهيا من ، يف حال تعذر احلصول 2.71و 3.44تعاون بشأأن الرباءات معاهدة ال  يتاعدادلويل عىل النحو احملدد يف قالمتهيدي 

دليل مودع الطلب بناء يف وتصحيحها واس تكاملها عىل مراجعة الإدخالت ذات الصةل الإدارات وافقت و مصادر آأخرى. 
ا عىل ش بكة الإنرتنت. ورآأت متاحة عىل مواقعهالإدارات معلومات ت العديد من مقدّ و . عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

دار  ىل احامتل آأّل يبحث مس تددم يف مكتب معني  آأن من املناسب ة  اإ عن املعلومات يف تقدمي مزيد من املعلومات، مشرية اإ
 .ادلليل املذكور

ىل اجلاهزية الفنية خلدمة التبادل ال من لنسخ واثئق التقنية الصناعية السابقة مع املودعني  .41 وآأشارت الإدارات اإ
يتيح الواثئق  ما س بق لن ، ولكن آأبدت مالحظة بأأنه رمغ آأن(ePCT) الإلكرتويننظام املعاهدة واملاكتب من خالل 

ن قضااي حق املؤلف واحلقوق التعاقدية ستن للجمهور، ت بعض رآأ و جم عن تبادل الواثئق ابنتظام عىل هذا النحو. فاإ
واملاكتب  نيآأساسا لإاتحة الواثئق للمودع 2.71و 3.44معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  اتقاعدتوفر الإدارات آأهية آأن 

لهيااملعينة، ولكن ليس للمكتب ادلويل، اذلي  مكن املستندات املالتقنية لأنواع  دوداحلتكون  عض احلالت،ففي ب. سينفذ اإ
شلك واثئق لأن الإدارات ل تراقب  ا،قيود (PCT-EDI) الإلكرتويننظام تبادل الواثئق و  ePCTنظام تبادلها من خالل 

حدى الإدارات مستندات خالف الرباءات ىل  يف املصدر. وآأشارت اإ عض الواثئق مع بامتالكها خدمات تقنية لتبادل اإ
اتحهتا ماكنية اإ آأن معظم املاكتب املعينة متتكل الوسائل الاكفية للحصول عىل  ذكرت الل خرين(، ولكاه املاكتب الأخرى )واإ

ن مس توى  مستندات خالف الرباءاتمعظم  التقنية املذكورة منخفض للغاية ول يربر اس تددام ذات الصةل، وابلتايل فاإ
 جديدة.العمل التقين عىل تطوير نظم 

ادلولية ماهجيات واحضة للمودعني واملاكتب املعينة للحصول عىل وآأوىص الاجامتع بأأن تقدم مجيع الإدارات  .42
دراج املاهجيات والتاكليف بشلك وا ح يف  دليل مودع الطلب بناء عىل نسخ من الواثئق املذكورة وآأن تتأأكد من اإ

 .معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 فمن جدول الأعامل: عدد اللكامت يف امللخصات ورسوم صفحات الغال 11البند 

ىل الوثيقة  .43  .PCT/MIA/24/13استندت املناقشات اإ

تكون امللخصات مفيدة لس تدداماهتا كأدوات مسح ومواد آأن عىل آأهية  واتفقت مجيع الإدارات اليت آأخذت اللكمة .44
. ، عىل الرمغ من آأن بعض الإدارات ل تس تفيد كثريا من امللخصات يف معليات البحث اخلاصة هبااوهنمحبث ملن يس تدد

ىل آأنارت وآأش دارة البحث ادلويل  الإدارات اإ ت عىل دكنه احل م عىل جودة ملخص معنّي. وآأكمي من  هو وحدهالفاحص يف اإ
ات ن احتياجوذكل لأ ة. ه يف حالت معّيناتباعامللخصات هو جمرد توجيه، وقد ل يناسب طول به ل آأن النطاق املوىص

 .لت الفرديةالكشف الفعال ختتلف بتنوع جمالت التكنولوجيا واحلا

ىل آأهية توس يع الإرشادات الواردة يف  .45 املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي وآأشارت الإدارات آأيضا اإ
ضافة مواد من مصادر مثل  ادلويل دراج معلومات بشأأن طول امللخصات املوىص هبا يف لغات خمتلفة، والنظر يف فائدة اإ ابإ

فاعل بني الأجزاء التآأن يدرس وينبغي )"املبادئ التوجهيية العامة لإعداد ملخصات واثئق الرباءات"(.  ST.12معيار الويبو 
تسّل الطلبات واملبادئ التوجهيية كتب ها واملبادئ التوجهيية مل قواعدو  اد معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمو ذات الصةل من 

ىل بعنايةدلويل للبحث ادلويل واملبادئ التوجهيية للفحص المتهيدي ا دارة واحدة اإ يف تعلاميهتا آأهنا س تعيد النظر . وآأشارت اإ
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عداد ىل الفاحصني ابإ ن اكم امللخص غري مناسب آأو مفقودًا، وطلبت معلومات  1ريق تعديل املطالبة نص عن طال  احلالية اإ اإ
دارة آأكدت و . مماثةل حاةلمن الإدارات الأخرى عن الاهج اذلي اختذته يف   1آأن النص املس تددم يف املطالبة  رىا تآأخرى آأهناإ

 .كجزء من امللخص عىل الأغلب، عاما وغري ذي فائدة ،س يكون

دارة البحث ادلويل ملراجعة الإداراترآأت و  .46 جراء اإ  معيقة آأن من واجب مقدم الطلب تقدمي ملخص مناسب وآأن اإ
 املفتوحة آأمام مكتبضوء اخليارات يف ما س بق  غي آأن تصبح القاعدة املعتادة. غري آأن من الصعب تنفيذل ينبللملخص 

دارة البحث ادلويل. التسّل  احل م ه ل يس تطيع ، ولكنPCT/RO/106فقد يالحظ مكتب التسّل عيواب يف الاس امترة واإ
دارة البحث ادلويل اعتبار الطلب ادلويل مسحواب. آأما  لعدم الامتثال يه والعقوبة الوحيدة املتاحة ،املوضوعية الأسسعىل  اإ

ضافة  فتس تطيع  ا لواختيار رسومات خمتلفة، ولكاه وتعديل امللخص الإطار السابع من الرآأي املكتوبيف  امالحظاهتاإ
ا حفصل يس تطيع مقدم الطلب تعديلها دون آأن يطلب ويف حاةل الرسوم، . بأأي يشء الطلبيع آأن تطالب مقدم تس تط 
دارة واحدة آأن مقدم الطلب قد ميكل آأس بااب ما ل يرد بأأي حال يف الطلب ادلويل عند  ا، وهودولي متهيداي نرشه. ورآأت اإ

دارة البحث ادلويلل يرغب وقد  امللخص بطريقة معينة، لصياغة  .آأن تعدهل اإ

، بشلك مبارش يف ضامن جودة امللخصاتيك يسامه  التسّلّ  ية نطاق مكتبحمدودعىل احامتل  فقت الإداراتتاو  .47
التسّّل. ومع ذكل، قد تنظر ماكتب كتب مل من املبادئ التوجهيية  147الفقرة  يفالوارد  آأّل حاجة لتغيري الإرشاد ورآأت
ة ال لية لإعطاء مؤرش آأفضل آأنظمة الرتمجتوفري عدد اللكامت آأو م الإيداع مثل حتديد نظب  ةتعلقيف الإجراءات امل  التسّلّ 
نمعّ ني للمودع  هبا عادة. نطاقات املوىصتدخل مضن ال  اكنت ملخصاهتم ا اإ

 املرفق ابلرمس يتعلق فامي ،عىل آأن عىل الفاحصني لرسومات اليت حتتوي عىل نص، وافقت الإداراتيتعلق ابوفامي  .48
ن اكن من الأسهل ،ابمللخص جحمه ليوضع عىل الصفحة الأوىل.  راءة آأن يرفق الرمس ابلنص املرتمج ويصغّرللق مراعاة ما اإ

دار  ن عرضتتكون مفي بأأن هذه الرسومات قدة واحدة ولكن آأفادت اإ عىل الشاشة.  ها بشلك فعالتكبري ل  يةف اكبدقة  دة اإ
ىل رضورة مراعاة احلالت ىل طلبت الإدارات و . ابمللخص رفقتمتعددة  املمكنة لحامتل اختيار رسومات وآأشارت آأيضا اإ اإ

جياد طريقة للبحث يف  .رسومات خمتارة مرفقة مبلخصآأي نص  املكتب ادلويل اإ

ىل وردا عىل سؤال من مكتب كوراي للملكية الفكرية، آأشار املكتب ادلويل  .49 د اعدللتحقق من الأ ادته ابلعمل معه سعاإ
ن اكنت الرسومات املقرتحة املناس بة من اللكامت  .غري مالمئة وحتديدها اإ

ل آأنه C.PCT 1486وآأكد املكتب ادلويل آأنه رمغ انهتاء املهةل احملددة للرد عىل التعم م .50 هممت بتلقي الردود بغية  ، اإ
فريق العامل فعاةل تطرح آأمام اليف حتديد خيارات  املساهةاخملتلفة من املس تددمني و نواع الأ حتياجات فهم حصيح لضامن 

ذ مل تلقي مساهامت من مجموعات املس تددمني، املكتب عن آأمهل يف  ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لينظر فهيا. وآأعرب اإ
نظر املس تددمني من خالل اس تطالع وهجات من الإدارات واحدة  ردود من املاكتب. واقرتحتسوى  تصهل حىت ال ن

ضافية حمددة عنآأس ئةل طرح   رسوم الصفحة الأوىل.امللخصات و املرغوب ملعاجلة مسائل سلوب الأ  اإ

ىل الفريق العام امزيديقّدم املكتب ادلويل وآأوىص الاجامتع بأأن  .51 عاهدة التعاون ملل من املعلومات واملقرتحات اإ
ضافية للماكتب  بشأأن الرباءات، مع الأخذ بعني الاعتبار التعليقات الواردة آأعاله  واملس تددمني.وآأية مالحظات اإ

 يف الطلبات ادلولية ةيوطن : اس تددام رموز التصنيف ال12البند 

ىل الوثيقة  .52  .PCT/MIA/24/12استندت املناقشات اإ
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دارات قرتاح الاوآأيدت الإدارات  .53 النظام التعاوين اكفية يف اس تددام رموز الربة ذات اخلالبحث ادلويل بأأن حتيل اإ
ىل املكتب ادلويل يف نسق ) (CPC) لتصنيف الرباءات اعدة بياانت الرباءات. وآأشارت لإدراهجا يف ق (XMLهذه الرموز اإ

دارة ىل آأن اإ دارة البح اإ النظام التعاوين س تفادة من ث ادلويل عىل الاتفسريها ملصطلح "اخلربة الاكفية" يعين جمرد قدرة اإ
 التصنيف الوطنية املنتظمة. كجزء من معلية لتصنيف الرباءات

 ،يف املصدر ينبغي آأن جيري النظام التعاوين لتصنيف الرباءاترموز آأن التحقق من الأورويب للرباءات كتب امل وذكر  .54
ىل املكتب ادلويل لتحسني جودة البياانت.آأي  حالته اإ لكرتونية قدم املكتب يويف هذا الصدد،  قبل اإ الأورويب خدمة اإ

دارة آأخرى. وتساءللتحقق من هذه الرموزل  لإدارات البحث ادلولية الأخرى ن اكن للمكتب ادلويل املوارد الاكفية  ت اإ اإ
دارة البحث ادلويل للتحقق من حصة الرموز  .وتصحيحها اليت تقدهما اإ

ضافة آأن وذكرت واحدة من الإدارات  .55 قد  لطلبات ادلولية املنشورةيف القطرية عىل الصفحة الأوىل ل رموز التصن اإ
من الرباءات. وعالوة  XMLبياانت تس تدلص حاليا، بصفهتا املكتب املعني،  وآأضافت هذه الإدارة آأهنا ل. يكون آأمرا قامي

دارة للبحث ادلويل عىل ذكل،  ىل املكتب افهيي ل ترسل بصفهتا اإ  الكاهو ، XMLنسق دلويل يف تقارير البحث ادلويل اإ
دار  يف آأن اعن آأمله تآأعرب درج التصنيف ادلويل للرباءات ينبغي آأن تة آأخرى آأن الرموز تفعل ذكل يف املس تقبل. وذكرت اإ

 ادلولية.الرباءات يف الصفحة الأوىل من طلبات وحدها فقط 

عمل مع املكتب واصل الوذكر آأنه س ي، الوثيقةاهتا بشأأن تعليقعىل  للملكية الفكرية الإدارات كورايوشكر مكتب  .56
 عاهدة التعاون بشأأن الرباءات.ملالفريق العامل ادلويل يف حتضري مناقشات 

 .PCT/MIA/24/12وآأحاط الاجامتع علامً مبحتوايت الوثيقة  .57

 املرشوع الرائد الثالث –معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  بناء عىلالبحث والفحص التعاونيان : 13البند 

ىل الوثيقة  استندت .58  .PCT/MIA/24/3املناقشات اإ

عداد  .59 حراز اجملموعة التجريبية مزيدا من التقدم منذ اترخي اإ وآأفاد املكتب الأورويب للرباءات ابإ
 4و 3يويم  )اليت عقدتالرائدة التفاق يف ادلورة الثانية للمجموعة  . وخّص ابذلكرPCT/MIA/24/3 الوثيقة

 انعدام وحدة الاخرتاع( يف احليوية واحلالت " )مثل حالت التكنولوجيااملعقدة" اتالسامح ابلطلب ( عىل2017 فرباير
ن اكنت الرائدةاملشاريع  ستبدآأ عىل الأرحج يف مرحةل ، وكذكل السامح بتقدمي الطلبات يف لغات آأخرى غري الإنلكزيية، واإ

ىل لحقة.  جراء ة رضور وآأشار اإ عىل  رثر الإجراءات ونطاق التعاونلأ ول الزمنية ولزتام ابجلداولال لنظام املايلفعال ل تقي م اإ
ىل امل  النتاجئ الاهائية.  قدر الإماكن.تلقائيا قياس جوانب كثرية س بل مجع البياانت ل  جيات قيد املناقشة للبحث عناه وتطرق اإ

تاكليف بشأأن  آأول بأأول، وخاصة النتاجئ عن اهامتهما هبذا املرشوع الرائد، وطلبت الاضطالع عىلوآأعربت الإدارات  .60
املاكتب، وآأن كبرية للتعاون بني ال ماكنية يف الإ  املؤرشات السابقة اليت رآأهتمن الإدارات ابواحدة وذكّرت ضافية. الإ اكتب امل

 لتقي م مناذج خمتلفة من البحث التعاوين وحفص طلبات الوطنية.آأجراي  مرشوعني رائدين ثنائيني

 .PCT/MIA/24/3 وآأحاط الاجامتع علامً مبحتوايت الوثيقة .61

 : معايري الكشف التسلسيل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات14البند 

ىل الوثيق  .62  .PCT/MIA/24/14و PCT/MIA/24/6تني استندت املناقشات اإ
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وذكر آأن  فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل.لالجامتع معلومات حمدثة عن معل  الأورويب للرباءاتكتب وعرض امل  .63
 جيري، اذلي ST.26معيار الويبو بشأأن مراجعة  نياملس تددممع جتري مشاورات العمل فرقة تب املشاركة يف بعض املاك

عداده ليعمتد ىل  29من (، اليت س تعقد CWSيف ادلورة اخلامسة للجنة املعنية مبعايري الويبو ) اإ وقد  .2017يونيو  2مايو اإ
ىل معيار  ST.25الويبو معيار  الفرقة مؤخرا عىل الانتقال من تركز معظم معل واجمتع فريق العمل مؤخرا . ST.26الويبو اإ

(. ويف C. PCT 1485/C. CWS 75م م )ملناقشة الردود عىل التع( WebExابس تددام برانمج املؤمترات عرب الإنرتنت )
ىلهم لأن يستند اعن تفضيل  آأعرب املشاركون هذا املؤمتر، ىل ST.26 معيار الويبو لتارخي املرجعي لالنتقال اإ اترخي الإيداع  اإ

هذه خمتلفة بشأأن وهجات النظر عرّبت عن  خي الأولوية للطلب ادلويل، رمغ آأن الردود عىل التعم مادلويل، بدل من اتر
مسأأةل الاعتبارات يف العمل فرقة وآأوحضت  الاجامتع هبذه املسأأةل.رآأي طلب املكتب الأورويب للرباءات  وذلكل،القضية. 

ىل  ST.25املعيار  من تسلسلقوامئ ال انتقال  املعلومات عن آأي خطر حممتل ملسائل  ، هبدف توفري مزيد منST.26املعيار اإ
 .تعرقل معلية الانتقال، اليت آأمل املكتب آأن تكون منخفضة جدا

ىل عىل مراعاهتا لبواعث قلقه  فرقة العمل الياابن للرباءاتوشكر مكتب  .64  ب عن، وآأعر ST.26املعيار بشأأن الانتقال اإ
والعالمات التجارية  رباءاتمكتب الولايت املتحدة للقرب موعد انتقال حممتل. وآأضاف كأ  2022يناير  1اس تعدادها لقبول 

ىل املعيار آأقرب بأأن يبلغ فرقة العمل قريبا عن  آأمهللية تقي م املرحةل الانتقالية، وآأبدى مع  آأنه بدآأ   .ST.26موعد لالنتقال اإ

ىل  ST.25املعيار الانتقال من اترخي هو  اترخي الإيداع ادلويلآأن يكون  ت بعض الإداراتوآأيد .65 ، ST.26املعيار اإ
حدى الإداراترّد حق الأولويةالقانونية مثل  ذكل س يقرّص فرتة تداخل املعيارين ويبّسط القضااي مضيفة آأن آأن  . وآأضاف اإ

ىل ST.23املعيار الانتقال من  عدد  معاجلةلب ماها طآأن هذه الإدارة ل زال يعن  سفرعاما آأ  20حوايل قبل  ST.25 املعيار اإ
دارة . ST.23معيار قليل من الطلبات املودعة بقوامئ تسلسل متتثل لل  تفضيلها لأن يكون اترخي الأولوية مرجعا آأخرى وآأبدت اإ

ىل املعيار  ST.25لالنتقال من املعيار   .ST.26اإ

ت اخليار آأيّدت بعض الإدارا، ة املودعة عىل الورقطلبات ادلوليال يف الكشف عن قوامئ تسلسل  اجلةمعويف موضوع  .66
دارة واحدة عىل هذا الاهج، لأ فق (. ومل تواC. PCT 1485/C. CWS 75من التعم م ) 21املقرتح يف الفقرة الثالث  قد  هناإ

درة الق رغبت هذه الإدارة آأن يعطى مودع الطلب عن ذكل، دمي قوامئ تسلسل خضمة عىل الورق؛ وعوضانطوي عىل تقي 
يداع لكرتونيبصيغة اإ  الطلب ادلويل عىل الورق وقوامئ التسلسلعىل تقدمي  يف بعض  وهو ما قد يفيد. "نظام خمتلط"ة اكإ

 .الإلكرتوين يداع قبل اكامتل الإ نقطاع التيار الكهرابيئ احاةل احلالت، مثل 

يداع "ال  .67 س تنناءات الالتعامل مع لأنسب ارمبا من ا خملتلط"، اقرتح املكتب ادلويل آأنها نظاموردا عىل فكرة اإ
 الإلكرتونيةتودع ابلصيغة  ة للتعامل مع بعض احلالت اليت ملمن التعلاميت الإداري 703املادة  آأوجه املرونة القامئة يفس تددام اب

ذ  املطلوبة. دراج آأحاكم عامة للتع املرونة التعامل مع حالت اس تننائية ابس تددام آأوجهميكن اإ امل مع املذكورة عوضا عن اإ
يداعات "ال  دارة و . اخملتلط" نظاماإ  .ا الاقرتاحدة هذيح ودمعت اإ

حدى الإدارات .68 دخال بشأأن  وردا عىل سؤال من اإ  عاهدة التعاون بشأأن الرباءاتملتعديالت عىل الأحاكم القانونية اإ
س يجهز  هالاجامتع آأن ، ول س امي املرفق ج م من التعلاميت الإدارية، آأبلغ املكتب ادلويلST.26املعيار تنفيذ من آأجل 

تعامل مع احلالت الأكرث صحة وكيفية ال الالتحقق من الصياغة و ، مبا يف ذكل آأداة ارات الانتقالقر  بعد صدور التعديالت
آأّما يف هذه املرحةل، فالأولوية الرئيس ية للماكتب يه تقدمي املعلومات للمكتب ادلويل بشأأن آأداة الصياغة والتحقق . ش يوعا

 .ST.26املعيار تسلسل يف ال امئ لقو من الصحة 

 .PCT/MIA/24/14و PCT/MIA/24/6تني الوثيق  وآأحاط الاجامتع علامً مبحتوايت .69
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فرقة العمل املعنية ابحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: : 15البند 
 مرحيل تقرير

ىل الوثيقة  .70  .PCT/MIA/24/4استندت املناقشات اإ

عادة النظر يف تعريف عالأورويب للرباءات كتب امل آأكد و  .71 احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة ىل رضورة اإ
قدمت من قبل كجموعات  نة الواثئق اليترق  لأن التعريف ينبغي آأن يراعيلس ببني رئيس يني. آأول، التعاون بشأأن الرباءات 

ن آأدوات الرتمجة ال لية متاحة بسهوةل لفهم لتقدمي واثئق آأو ملخصات ابللغة الإنلكزيية لأ  اجةفقد تقل احلاثنيا، آأّما . يةورق 
ن دعت احلاجة. وحدد املكتب آأربعة آأهداف متاش يا  دة للرباءات الولايت املتحمكتب وشكر  ،ولية الأوليةالمع املضمون اإ

بياانت وقواعد  مستندات خالف الرباءاتخبصوص  ة العملدف الرابع يف فرققيادة الهوالعالمات التجارية عىل اقرتاحه تويل 
 2019كتب عن آأمهل يف هناية انحجة للمهمة عام امل  وآأعربالتقنية الصناعية السابقة، مبا يف ذكل يف جمال املعارف التقليدية. 

 مع اجلدول الزمين املقرتح. متاش يا

دىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن احلد الأ يف  الإدارات عىل آأهية حتديد معايري الإدراجوشددت  .72
الولايت فرقة العمل ومكتب ل الأورويب للرباءات عىل قيادتهكتب امل  تلعرص الرقي، وشكر بطريقة تناسب ا الرباءات

نية وقواعد بياانت التق  ستندات خالف الرباءاتللهدف املتعلق مب  عىل قيادتهوالعالمات التجارية املتحدة للرباءات 
 .السابقة الصناعية

فرقة العمل، ول س امي مراجعة ل الإلكرتوينلمشاركة يف املناقشات عىل املنتدى تطلّعه ل  الهند للرباءاتمكتب  وآأبدى .73
لعلوم ادلورية ل وآأشاكلها اليت تتجاوز اجملالتعلومات املتنوع مصادر مبا يراعي  مستندات خالف الرباءات ري مبا يف ذكلعايامل

ىل امل  املكتب وآأشاروالتكنولوجيا.  يف اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد  ةرياالنشطة اجلناقشات اإ
نسدة منقحة من  ، وذكر آأنه س يقّدم لفرقة العملحامية املعارف التقليديةبشأأن  املعارف التقليدية والفوللكورالوراثية و 

دراج املكتبة الرقية للمعارف التقليدية الهنديع مقرتحات عن تض ،مرشوع اتفاق النفاذ احلد الأدىن للواثئق املنصوص  ة يفاإ
 .علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 .PCT/MIA/24/4وآأحاط الاجامتع علامً مبحتوايت الوثيقة  .74

 : ملفات الإدارات16البند 

ىل الوثيقة  .75  .PCT/MIA/24/5استندت املناقشات اإ

نشاء ع الإدارات وشددت .76 تقي م مدى اكامتل لمتكني الأطراف املعنية من اخلاصة هبا لفات الإدارات مل تباكاملىل آأهية اإ
ّ واثئق الرباءات   .عن ملفات الإداراتويبو بوضع معايري للمقرتح فرقة العمل لتقدمي  عىل املشاركة يفت اليت تنرشها، وحث

حدى .77 نشاء ملفات الفكرية الرئيس ية امخلسةماكتب امللكية الإدارات لعمل  وآأشارت اإ الإدارات اخلاصة هبا.  يف اإ
عن زايدة تواتر التحديثات  جرت مناقشات ، ولكنس نواي اكتب امللكية الفكرية الرئيس ية امخلسةالإدارات ململفات  ثّ وحتد

عداد ملف هذه الإدارة نظرياهتا عىل  وحثتيف املس تقبل.  المنسا للرباءات آأبلغ مكتب  . ويف هذا الصدد،الإدارة اخلاص هبااإ
عداد ملف للرباءات عىل  الأورويب كتبامل يعمل مع بأأنه الاجامتع   .الإدارة اخلاص بهاإ

نشاء املاكتب مللفات الإدارات اخلاصة هبا، مما يضمن ات الإدارات عن آأهيةتعليقاملكتب ادلويل  ورددّ  .78 آأقىص فعالية  اإ
 .لك مكتبالرباءات اخلاصة بمنشورات ن توافر واثئق من ل املعلومات عتبادعرب  ثعمليات البحممكنة ل 
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 .PCT/MIA/24/5وآأحاط الاجامتع علامً مبحتوايت الوثيقة  .79

 : العمل املقبل17البند 

ىل آأنه يعزتم عقد ادلورة املقبةل يف الفصل الأول من عام  .80 ، آأي مبارشة بعد اجامتع الفريق الفرعي 2018آأشار الاجامتع اإ
 املعين ابجلودة.

 اذلي يضم قامئة ابملشاركني[ PCT/MIA/24/15]مل يُدرج يف هذه الوثيقة املرفق الأول للوثيقة 

]ييل ذكل املرفق الثاين )للوثيقة 
PCT/MIA/24/15])
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 (PCT/MIA/24/15)للوثيقة املرفق الثاين 

 ،فريق الفرعي املعين ابجلودة التابع لجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتال
 2017فرباير  7و 6ادلورة غري الرمسية السابعة، ريكيافيك يوَمي 

 ملخص الرئيس

 افتتاح ادلورة

ابملشاركني يف آ يسلندا وقدمت عرضًا  ،، الس يدة لون هارتونغللرباءاتبدلان آأورواب الشاملية معهد مديرة  ترّحب .1
ىل جانب ا ىل آأن فاحيص الرباءات العاملني يف املعهد تولوا اإ لبحث والفحص المتهيدي ادلوليني عّرفت فيه ابملعهد. وآأشارت اإ

تلبية لطلبات  التقنية الصناعية السابقةيف حاةل التجاري بحث خمتلفة من ال معليات ، بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 العمالء من مجيع آأحناء العامل. 

اس تعراض  – نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وآأمعلت الأمانة الفريق الفرعي مبذكرة املدير العام للويبو املعنونة " .2
ماليني  3الرباءة ادلويل احلامل للعدد  عام والتوهجات والأولوايت املس تقبلية احملمتةل" اليت نرُشت ابلزتامن مع نرش طلب

ىل آأن السبيل الرئييس ملواهجة التحدايت املس تقبلية يف نظام معاهدة التعاون بشأأن 2017فرباير  2 يف . وتشري املذكرة اإ
الرباءات هو التشديد عىل عنرص "التعاون" اليت تتضمنه املعاهدة. ويقوم ذكل بشلك آأسايس عىل تغيري السلوك وطرق 

ل، آأكرث منه عىل الإطار القانوين. وتتعلق ثالثة من التوهجات امخلسة املقرتحة للمس تقبل عىل وجه اخلصوص ابجلودة اليت العم
لهيا نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.   يستند اإ

 ، الس يد غريتار اجني غريتارسون. بدلان آأورواب الشاملية للرباءاتمعهد  وترآأس اجللسة انئب مديرة .3

دارة اجلودة .1  آأنظمة اإ

دارة اجلودة وفقًا للفصل  )آألف( من املبادئ التوجهيية للبحث والفحص بناء عىل معاهدة  21تقارير عن آأنظمة اإ
 .الرباءات التعاون بشأأن

دارة اجلودة يف املكتب الكندي للملكية الفكرية  (ء)اب  نظام اإ

دارة اجلودة وخدمات امجلع والتلخيص اليت يقدهما  آأعربت الإدارات عن ارتياهحا لنظام الإبال  احلايل عن آأنظمة .4 اإ
دارة  املكتب ادلويل. ورآأت الإدارات آأنه من املفيد دراسة تقارير الإدارات الأخرى والنظر فهيا عند تنفيذ آأنظمهتا اخلاصة ابإ

دارة ورآأت فيه مثاًل م املكتب الكندي للملكية الفكرية اجلودة. ورحبت الإدارات آأيضًا ابلعرض اذلي قدمه لموسًا عىل تنفيذ اإ
دارة وطنية.   اجلودة يف اإ

حدى الإدارات من آأجل تيسري قراءة ال  .5 دارة اجلودة واقرتحت اإ آأن تُدرج الإدارات ملخصًا يف مقدمة تقارير عن آأنظمة اإ
دارة اجلودة منذ التقرير السابق ومسائل آأخرى ذات  التقرير عن مجيع التغيريات اليت طرآأت عىل نظاهما اخلاص ابإ

 مشاهبة.  هيةآأ 

دارات ابلتقدم احملرز يف الانتقال من املعيار .6 ىل املعيار  ISO 9001:2008ونوهت عدة اإ . ISO 9001:2015اإ
ذ آأهنا اس تددمت خمططات بيانية  حدى الإدارات فائدة متثيل العمليات يف خمططات بيانية مقارنة بنصوص، اإ ورشحت اإ

ىل املعيار الثاين، كام يف تطوير املسار انس يابية يف التحضري للحصول عىل الشهادات املطل وبة لالنتقال من املعيار الأول اإ
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دارة اجلودةبشلك عام. وقد تكون اخملططات البيانية للعمليات مفيدة ابلتايل يف  عداد التقارير املقبةل بشأأن آأنظمة اإ ، رشط آأن اإ
بتويل  ملكتب السويدي للرباءات والتسجيلاتُعرض هذه التقارير بشلك يتيح مقارانت مؤرثرة. وقبل الفريق الفرعي عرض 

دارة اجلودة،  قيادة املناقشات عرب منتدى الكرتوين ليس تطلع كيف تيرّس اخملططات البيانية للمسار تقدمي التقارير عن نظم اإ
ىل تبادل خمططاهتا البيانية مع الإدارات الأخرى.   والبدء بدعوة الإدارات اإ

حدى الإدارات بأأن الغرض من .7 دارة اجلودة اذلي تتبعه هو دمع تعزيز الابتاكر وضامن حسن آأداء  وآأفادت اإ نظام اإ
ىل آأهنا  دارة اجلودة وآأشارت اإ العمل املتصل ابلبحث والفحص. وشّددت عىل آأهية املوضوعية واحليادية يف اس تعراض آأنظمة اإ

رشادات بشأأن الفحص ومعلومات عن اجلودة.  2016آأعّدت يف عام   اإ

 مبا ييل: وآأوىص الفريق الفرعي  .8

دارة اجلودة وفق آ لية تقدمي التقارير، وعرض التغيريات اليت طرآأت آأنظمة مواصةل تقدمي التقارير بشأأن  )آأ( اإ
 آأعاله؛  5منذ تقدمي التقرير السابق، كام هو مقرتح يف الفقرة 

دارة اجلودة خالل الاجامتعات املقب )ب( دارات آأخرى عرضًا عامًا لأنظمهتا اخلاصة ابإ ةل آأن تقدم اإ
 الفرعي؛  للفريق

آأن تقدم الإدارات الراغبة يف املشاركة آأمثةل مالمئة عن اخملططات البيانية للمسار اليت تس تددهما يف  )ج(
جراءات اس تعراض اجلودة عىل املنتدى  للفريق الفرعي، حبيث يتس ىن اس تطالع كيفية مساههتا  الإلكرتويناإ

دارة اجلو آأنظمة يف حتسني تقدمي التقارير عن   آأعاله.  6دة، كام تبنّي الفقرة اإ

دارة اجلودة  ( م)ج دارات ادلوليةمراجعة آأنظمة اإ  التابعة لالإ

ىل الاس امتع  .9 هنا تتطلع اإ دارة اجلودة بني املاكتب وقالت اإ جراء اس تعراض الأقران لأنظمة اإ آأيّدت الإدارات فكرة اإ
دارات شّددت عىل رضورة آأن لتعليقات الإدارات الأربع اليت تشارك يف ادلراسة التجريبية خالل  هذا الاجامتع. لكن عدة اإ

جراء القبول" ل عىل " ماكنية عدم الالزتام تكون املشاركة يف هذا النشاط اختيارية وآأن تقوم عىل آأساس "اإ ". وآأفيد عن  اإ
ىل النظر مبزيد من المتعن يف بعض التفاصيل، مبا فهيا الرتتيبات الالزمة لضامن رسية التعليق، ذا اكن  احلاجة اإ وحتديد ما اإ

ذا اكن ميكن عقد جلسات تركّز عىل جوانب معينة، فضاًل عن بعض املسائل  النشاط س يغطي حكامً النظام لكه آأو اإ
امللكية الفكرية املصطلحية. وُحبّذ اس تددام تعبري "الاس تعراض الثنايئ" عوضًا عن لكمة "مراجعة". وآأفاد آأحد ماكتب 

ة تتوفر هل خالل العام ملناقشة اجلودة مع املاكتب الأخرى من هذه اجملموعة وآأنه حُيّبذ آأن بأأن فرصَا كثري الرئيس ية امخلسة 
يقرتن مباكتب آأصغر جحامً. واقرتحت هذه الإدارة آأيضًا آأن خيضع لك مكتب لس تعراض مكتبني اثنني وآأن يس تعرض بدوره 

ذ آأعرب  ىل الصعوابت عن دبدلان آأورواب الشاملية للرباءات  معهدمكتبني آ خرين. واإ معه لفكرة اس تعراض الأقران، فهو آأشار اإ
ذ آأن هل خبريًا يف اجلودة يعمل يف لك مك ماكتب امللكية  العملية للمشاركة يف هذا النشاط خالل اجامتع الفريق الفرعي اإ

ىل خدمة املؤمترات عرب آأهجزة الفيديو قد يكون مف  يدًا يف هذا الصدد. الفكرية التابعة لبدلانه الثالثة واعترب آأن اللجوء اإ
دارات املشاركة  ىل آأن التنفيذ الاكمل قد ترتتب عليه تاكليف ابهظة جيدر تقيميها ابلنس بة لالإ حدى الإدارات اإ وآأشارت اإ

ضافية.   والإدارة املضيفة اليت قد يتعني علهيا توفري مرافق اإ

دارات تقارير عن مشاركهتا يف جتربة الاس تعراض الثنايئ:  .10 مكتب و ب الكندي للملكية الفكرية املكتوقدمت آأربع اإ
ىل  مكتب الرباءات المنساويو  املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجاريةو  آأسرتاليا للملكية الفكرية . ودعيت الإدارات اإ

 وفق املاهجية احملددة يف الورقة.  21اجللوس مبجموعات ثنائية ومناقشة التقارير املقدمة مبوجب الفصل 
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ىل ملء اس امترة تعليق. وبنّي الاس تعراض الرسيع للتعليقات آأن املواضيع اليت نوقشت وعقب ذكل،  .11 دارة اإ ُدعيت لك اإ
دارة سري العمل، وآأخذ العينات لختبار اجلودة/تقي م اجلودة، وتسجيل البحث  يه: تعليقات العمالء واملس تددمني، واإ

ذ آأفاد جيابية للغاية يف اجململ اإ ت الإدارات بأأن النشاط وتبادل ال راء اكان مفيدين وبأأهنا تعزتم والتدريب. وجاءت النتاجئ اإ
متابعة الأعامل القامئة عىل هذا النشاط. واعترب مجيع الإدارات آأن ختصيص ساعة لهذا النشاط هو وقت معقول. وُرصد جمال 

ومرفق املناقشة الأنسب لها.  املرافق الالزمة للمناقشات. ومن الأمثل آأن ختتار الإدارات الوقت وواحد يتعني حتسينه، وه
 وآأوصت مجيع الإدارات بتكرار هذا النشاط يف الاجامتعات املقبةل للفريق الفرعي املعين ابجلودة. 

دارة اجلودة خالل  .12 وآأوىص الفريق الفرعي بأأن جتري الإدارات املهمتة اس تعراضًا ثنائيًا للتقارير عن نظم اإ
همةل  2017يف الكتاب املعمم اذلي يطلب فيه التقارير من الإدارات لعام الاجامتع املقبل. وس ُيدرج املكتب ادلويل 

دارات خاللها الإبال  برغبهتا املشاركة يف الاس تعراض.  ميكن لالإ

دارة اجلودة )دال(  تشديد الرشوط اخلاصة بأأنظمة اإ

دارة اجلودة واعامتد التغيريات املقرتحة لهذا الغرض عىل الفصل بأأنظمة آأيدت الإدارات تشديد الرشوط اخلاصة  .13  21اإ
حدى الإدارات تقياميً ذاتيًا لنظاهما اخلاص التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلمن املبادئ  . ويف حني عرضت اإ

دارة آأخرى عىل آأن استبدال لكمة "جيب" بلكمة "يقوم" س ُيحدث  دارة اجلودة، شّددت اإ ذ آأن آأي ابإ دارة اجلودة، اإ فارقًا يف اإ
حدى الرشوط س ُيعترب عدم مطابقة آأكرث من جمرد اقرتاح حتسني.   خلل يف اإ

ضافية من خالل استبدال "جيب" بلكمة "يقوم"  .14 دارة آأخرى التعديالت لكاها رآأت آأنه ميكن تعزيز رشوط اإ وآأيّدت اإ
 "2"و "1"والفقرتني الفرعتني  19.21وط الواردة يف الفقرة وجبعل الرش  10.21يف ماكين ورودها الثاين والثالث يف الفقرة 

لزامية. ودمعت بعض الإدارات هذه التعديالت لكن الفريق الفرعي قرر آأن التعديالت املقرتحة يف مرفق  24.21من الفقرة  اإ
دارة اجلودة، وترك الباب مفتوحًا بأأنظمة ورقة العمل س تكون خطوة آأوىل حنو تشديد الرشوط اخلاصة  آأمام النظر يف اإ

ضافية يف مرحةل لحقة. دخال تعديالت اإ  اإ

حدى الإدارات آأن تبقى الفقرة  .15 ذ آأنه يتعّذر آأن تتوفر للماكتب البىن التحتية الالزمة  10.21وفّضلت اإ رشطًا اختياراًي اإ
هنا لتحمل مجيع التغيريات يف عبء العمل اذلي قد يكون هائاًل وغري متوقع. وردًا عىل هذا التعليق، قالت  دارة آأخرى اإ اإ

دارة التغيريات يف عبء العمل وتأأمني املوارد لتنفيذها، آأكرث من  عداد خطة بشأأن كيفية اإ ىل اإ ترى يف هذا الرشط حاجة اإ
ىل الاس تجابة مجليع الاحامتلت ابلطريقة نفسها، كام يف مس توى عادي من عبء العمل.   احلاجة اإ

حدى الإدارات تعديالت حتريرية عىل الفق .16 دراهجا  12.21و 8.21رتني وعرضت اإ انقشها الفريق الفرعي ووافق عىل اإ
 يف املبادئ التوجهيية يف صيغة معدةل. 

ىل مجعية  .17  معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتودمعت الإدارات اقرتاح الأمانة الاس تعاضة عن التقدمي ادلوري للتقارير اإ
ىل تقدمي للتقارير عىل آأساس حمّدد بشأأن    مسائل قد هتّم عددًا آأكرب من آأعضاء املعاهدة.بشأأن مسائل اجلودة اإ

ماكتب تَسّلم فيه املاكتب بصفهتا  وآأوىص الفريق الفرعي بأأن يُصدر املكتب ادلويل كتااًب معمامً يستشري .18
دارة  لطلباتل  ، واملنظامت اليت متثل تارةخم آأو  معّينةلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل و/آأو ماكتب ل و/آأو اإ

لهيا يف  مس تدديم نظام املعاهدة، يف التغيريات املقرتحة يف مرفق الورقة، واليت تضّم التعديالت التحريرية املشار اإ
 آأعاله.  16الفقرة 
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ىل مجعية .19 معاهدة التعاون  واقرتح الفريق الفرعي حذف رشط التقارير الس نوية بشأأن اجلودة املقدمة اإ
  .الرباءات بشأأن

 تعليقات املس تددمني  هاء()

  املكتب الأورويب للرباءاتتعليقات املس تددمني املقدمة من  )واو(

عن تعليقات املس تددمني اذلي رصد  املكتب الأورويب للرباءاتآأعربت الإدارات عن تقديرها للعرض اذلي قدمه  .20
ىل املقاييس آأو غري املستندة  لهيا. وللأنساق اخملتلفة من التعليقات حس نات مجموعة متنوعة من مصادر التعليقات املستندة اإ اإ

ىل احلصول عىل آأنساق يسهل قياسها وهيلكهتا عىل حنو آأفضل، حني يتس ىن ذكل.  وسيئات متنوعة لكن يُس تحسن السعي اإ
ىل آأنه حُيّبذ زايدة اس تددام املقاييس يف  وردًا عىل سؤال عن مصادر التعليقات، آأشار املكتب الأورويب للرباءات اإ

داراتن عىل زايدة تبادل تعليقات املس تددمني بني الإدارات، زايدة من شأأهنا آأن تعود بفائدة عامة عىل  عليقات.الت  وجشعت اإ
  الفريق الفرعي.

عداد معلية  املكتب الكندي للملكية الفكريةويف موضوع تبادل التعليقات بني املاكتب، آأطلع  .21 احلضور عىل جتربته يف اإ
ة، بصفته مكتبًا معّينًا بفعل تعاونه مع مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكريجت معهل ادلويل من قبل تقدمي للتعليقات عىل نوا

دارة البحث ادلويل. ومن التحدايت اليت ذكرها جحم احلالت اليت تعىن هبا ماكتب مجموعة فانكوفر /كندا واملكتب اإ
يفصل بني البحث ادلويل ومرحةل الفحص الوطين تؤدي يف بعض  املعنّي/اململكة املتحدة. لكن الأمه آأن الفارق الزمين اذلي

ىل آأن يقّدم املكتب املعنّي تعليقاته عىل مشالك س بق لإدارة البحث ادلويل وآأن حلهّتا.   الأحيان اإ

دخول الطلبات املرحةل وذكّر املكتب ادلويل الفريق الفرعي ابلرشط املفروض عىل املاكتب لتقدم معلومات عن  .22
. واقرتح آأيضًا آأن تُناقش املشالك اليت واهجهتا ماكتب آأخرى واخلربات اليت اكتسبهتا يف 2017يوليو  1تبارًا من اع  الوطنية

 الفرعي.  الإلكرتوين للفريقحتليل احلالت خالل فرتة العملية السابقة ملنح الرباءة عىل املنتدى 

 لتبادل اخلربات يف جمال الإلكرتوينووافق الفريق الفرعي عىل اقرتاح املكتب ادلويل بفتح مناقشة عىل منتداه  .23
 التعليقات خالل فرتة الإجراءات السابقة ملنح الرباءة. 

ىل املقاييس يف  )زاي(  املكتب الأورويب للرباءاتالتطبيق العميل لإدارة اجلودة املستندة اإ

ىل املقاييس اليت يتبعها. وتتيح مجموعة متنوعة  ويب للرباءاتاملكتب الأورقدم  .24 دارة اجلودة املستندة اإ عرضًا لإجراءات اإ
من الإجراءات يف مراحل خمتلفة من معر طلب الرباءة والفرتة الالحقة ملنحها، اكلعرتاض مثاًل، مجع البياانت يف نسق موّحد 

ابملائة من الطلبات بعد البحث ومجليع الطلبات قبل منح الرباءات، فضاًل  6وحتليلها. ومشل ذكل معلية اس تعراض ملا يناهز 
عن كيات آأقل من املراجعات املفصةل للجودة. وتُس تددم هذه املعلومات لإعداد تقارير س نوية عن اجلودة تُناقش مع قسم 

ا يف مرحةل مبكرة عند الاقتضاء. العمليات وتُنقّح للتأأكد من آأن املشالك قد فُهمت جيدًا وآأنه ميكن العمل عىل معاجلهت
ويُس تددم التقرير الاهايئ كجزء من دورة س نوية لتحديد الأهداف وتطبيق خطط العمل وقياس الأداء وتقدمي التوصيات 

ومراجعة الأهداف للعام الالحق. ومن آأمه جوانب التقرير الشامل آأنه جيمع بياانت من مصادر خمتلفة لإعطاء صورة متاكمةل 
 احلصول علهيا من آأي مصدر منفرد.  ل يتس ىن
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 املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجاريةمقاييس اجلودة املس تددمة لضامن اجلودة يف  )حاء(

عرضًا ملقاييس اجلودة املس تددمة لضامن اجلودة. وآأفاد ممثل  املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجاريةقّدم  .25
دارة اجلودة تقدم فهيا  املكتب بأأن مجموعات الإدارة العامةل يف لك قسم تعقد اجامتعات لك آأربعة آأشهر ملراقبة وضع نظام اإ

يف  والتنقيحات والقوامئ املرجعية مصادر خمتلفة مساهامت من البياانت. وتّوفَر آأنظمة تتيح مجع املعلومات من معليات املراقبة
مراحل خمتلفة، ويُطبق الكثري ماها عىل مجيع الطلبات. ويُراقب الأداء مقارنة ابلأهداف يف مخسة من خمططات اخلدمات، مبا 

ن الأنظمة اليت وضعها املكتب تبنّي آأن حسن التدبري يسمح  فهيا خدمة البحث والفحص المتهيدي ادلوليني. وخمت قائاًل اإ
  حقيق اجلودة يف لك املاكتب وآأن املسأأةل ل ترتبط ابلرضورة ب ّم العمل.بت 

 مقاييس اجلودة .2

  خصائص تقارير البحث ادلويل  ()آألف

واعتربهتا قيّمة، ل س امي كأداة  خصائص تقارير البحث ادلويلآأعربت الإدارات عن تقديرها للتقارير املقدمة بشأأن   .26
نة  حدى الإدارات آأن الرؤية احملس ّ واملعدلت يف مجيع الإدارات  تقس اميت حسب اجملال التقينل ل للتقي م اذلايت. واعتربت اإ

ىل آأهنا جُتري حتلياًل مشاهبًا يف تقاريرها الوطنية للبحث.  حدى الإدارات اإ  تكتس يان آأهية خاصة. وآأشارت اإ

داراهتا اخلاصة لكاها تأأخذ كذكل علامً ابلتوهجات يف وآأفادت الإدار  .27 ات بأأهنا عادة تنظر آأوًل يف التوهجات داخل اإ
رسال التعليقات عىل الاس تنتاجات عرب الإجراءات الرمسية لإدارة  الإدارات الأخرى وتنظر يف آأس باب الاختالفات. وميكن اإ

ىل آأقسام العمليات يف الإدارة. وآأدت  ىل تعديالت هممة يف املامرسة العملية، اجلودة آأو مبارشة اإ دارات خمتلفة اإ املقارانت بني اإ
ىل آأن يواصل الفاحصون البحث عن ا جياد استشهادات جيدة عن  حلاةل التقنية الصناعية السابقةمبا فهيا مدى احلاجة اإ بعد اإ

ابلنس بة لإجراءات اجلودة. واقرُتح  اجلّدة. لكن يصعب يف بعض احلالت حتديد الأهية اليت ميكن آأن تكتس هيا خاصية معّينة
 آأن حتسني آأساليب اخملططات من شأأنه آأن يساعد يف التفسري. 

ىل آأهنا تقدم تقارير حبث دولية يف نسق  .28 حدى الإدارات اإ ، وآأن (XMLملفات الصور املرتبطة بتطبيقات )وآأشارت اإ
ن ُطّبق عىل املس توى العاملي س يقلّص بشلك كبري فرتة التأأ  عداد التقارير والقدرة عىل حتليل هذا الأسلوب اإ خري بني اإ

 التوهجات يف اخلصائص.

ىل التصال هبا بصفة غري رمسية يف حال ُرصدت توهجات ل سببًا وجهيًا لها. وقد  .29 ودعت بعض الإدارات الأخرى اإ
 تكون هذه النقاشات الثنائية مفيدة للطرفني. 

ىل املساعدة يف ا  .30 ما بتوليه ودعت بعض الإدارات املكتب ادلويل اإ ىل التوهجات املهمة، اإ سرتعاء انتباه السلطات اإ
جراء اس تعراض للخصائص آأو من خالل تسليط الضوء بشلك مبارش عىل اخلصائص اليت ختتلف آأكرث من القدر احملدد.  اإ

ذ آأن لالس تعراض اليدوي تداعيات كبرية عىل عبء ال ىل مزيد من ادلراسة، اإ عمل ورصح املكتب ادلويل بأأن ذكل حيتاج اإ
ذا اكنت الاختالفات  ن اكن من حيث حتديد ما اإ آأو عىل توقيت تقدمي التقارير. ويتطلب نظام آ يل دراسة متأأنية ملعايريه اإ

دارة، آأو من حيث كيفية حساب الاختالف،  تُقاس مقارنة ابملعدل احملسوب من مجيع الإدارات آأو من النتاجئ السابقة للك اإ
دارات اليت تقدم عددًا ضئياًل من علامً بأأن التقلبات الإحصائية الع ادية لبعض اخلصائص قد تكون كبرية جدًا ابلنس بة لالإ

 تقارير البحث ادلويل يف لك فصل.

لهيا يف دورات سابقة، يف حال  .31 وشّددت الإدارات عىل آأهنا تبقى هممتة بعدد من اخلصائص الإضافية اليت آأشري اإ
ئص حتديدًا مقارنة بني الاستشهادات املقدمة يف املرحةل ادلولية وتكل توفرت البياانت املطلوبة ذلكل. وتشمل هذه اخلصا
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ىل ذكل، آأعربت الإدارات عن اهامتهما ابخلصائص الإضافية اليت تشمل النس بة  املس تددمة يف املرحةل الوطنية. ابلإضافة اإ
ية والنس بة املئوية لتقارير البحث ابللغات غري الرمس  Y آأو الفئة Xاملئوية من التقارير اليت تتضمن استشهادات من الفئة 

دراج تفاصيل عن عدد تقارير البحث ادلويل  دارة بعياها. واقرُتح آأنه س يكون من املفيد اإ ىل اإ املقدمة من امللمتسني الرئيس يني اإ
غري الرمسية"  اليت آأعدهتا الإدارة يف فصل معنّي بغية توفري س ياق مالمئ للأرقام. واقرُتح آأيضًا آأن اخلصائص املرتبطة "ابللغات

ىل  حدى الإدارات اإ قد تكون آأكرث فائدة بشلك عام لكوهنا "استشهادات بلغات ختتلف عن لغة الطلب ادلويل". وآأشارت اإ
كبرية واقرتحت النظر يف الس بل املالمئة لبيان التوهجات يف  ذروات وقيعانآأنه قد يصعب تفسري الرسوم البيانية اليت تتضمن 

 هذه احلالت. 

عداد تقارير عن اخلصائص من آأجل توفري وآأوىص الف .32 ماكنية اإ ريق الفرعي بأأن يواصل املكتب ادلويل دراسة اإ
نة عن اخلصائص والتقس اميت  ن اكنت ممكنة، متكّن الإدارات حسب اجملال التقينرؤية حمس ّ ، وتوفري خدمة تفاعلية، اإ

ص معادةل ملاكتب حمددة آأو يف جمالت تقنية من اختيار مجموعة متنوعة من الرؤى اخملتلفة اكملقارنة مثاًل بني خصائ
خمتلفة. وينبغي النظر يف اس تددام خمططات ذات آأمعدة مرتاكة جملموعات اخلصائص اليت ميكن متثيلها كجموعات 

 اكمةل من اخليارات اخملتلفة يف تقرير حبث دويل. 

 حتديد الاحتياجات واحلصول عىل البياانت  – التعاون بشأأن الرباءاتمقاييس معاهدة  )ابء(

نة اليت توفرت يف الس نوات الأخرية، ل س امي من مكتب الويبو .33  آأعربت الإدارات ادلولية عن ارتياهحا للمقاييس احملس ّ
ىل آأن لتقدمي التقارير للماكتب. ودعا بعض الإدارات  ePCTنظام و  مركز الويبو للبياانت الإحصائية اخلاصة ابمللكية الفكرية اإ

ضافية )كتقس  م املعلومات مثاًل حسب جمالت التكنولوجية امخلس والثالثني وحسب  يوفّر مكتب البياانت خيارات تقس  م اإ
ىل ذكل، ميكن آأن يوفر  بدل املنشأأ(. لتقدمي التقارير آأدةل مرجعية جيدة حول كيفية احلصول عىل  ePCTنظام ابلإضافة اإ

رسال نُسخ البحث. التقارير املفّصةل املرغوب هبا. ود نة عن اإ ىل توفري معلومات حمس ّ حدى الإدارات املكتب ادلويل اإ  عت اإ

 ePCTنظام وردًا عىل طلبات وردت من عدد من الإدارات بشأأن مجموعة متنوعة من احلالت اليت س يواصل فهيا  .34
آأو مكتب الاس تالم قد عاجلها، آأشار  لتقدمي التقارير عرض احلالت كحالت عالقة لفرتة معّينة بعد آأن تكون الإدارة املعنية

ىل آأنه يعي هذه املشالك وآأنه قد وجد حلوًل مالمئة لها س يطبقها يف الأشهر املقبةل.   املكتب ادلويل اإ

ىل املاكتب بواسطة الربيد  .35 رسال التقارير اإ حدى الإدارات  الإلكرتوينورّحب بعض الإدارات ابقرتاحات اإ ن آأعربت اإ واإ
 حاليًا هبذه الطريقة.  ePCTنظام عن قلقها من آأن تُرسل التقارير من نوع تكل اليت يصدرها 

نه ميكن اس تددام اخلانة  .36 حدى الإدارات اإ  4وردًا عىل اس تعراض للمعلومات املتاحة بشأأن وحدة الاخرتاع، قالت اإ
دارة البحث ادلويل  ن مل تُمزّي من الرآأي املكتوب الصادر عن اإ ىل سوء تفسري اإ يف عدد من احلالت اخملتلفة، ما قد يؤدي اإ

ىل رضورة التأأين يف تبادل هذه البياانت.   املعلومات بشلك مناسب. وآأشري ابلتايل اإ

وآأحاط الفريق الفرعي علامً بأأن املكتب ادلويل س يواصل تطوير خدماته لإاتحة البياانت. ودعا املكتب ادلويل  .37
ىل توفري معلومات من  ماكنيات التحسني يف آأي وقت وآأن متنح الأولوية اإ رسال اقرتاحاهتا عن اإ ىل مواصةل اإ الإدارات اإ

 ر بشأأهنا بياانت يف الوقت احلايل. ماكتهبا قد تكون رضورية لتقدمي مقاييس مفيدة ل تتوف

  فهم آأفضل لعمل املاكتب الأخرى .3

 معلومات حمدثة: برانمج املكتب الأورويب للرباءات التجرييب بشأأن اسرتاتيجيات البحث  ()آألف
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عرض املكتب الأورويب للرباءات معلومات حمدثة عن حاةل برانجمه التجرييب بشأأن اسرتاتيجيات البحث. والغرض  .38
جياد املعلومات الأكرث فائدة. وكشف تشاور من  تقدمي ورقة اسرتاتيجية البحث زايدة الثقة يف نتاجئ البحث بشلك يسهّل اإ

ىل هناية عام  مع املس تددمني الأوروبيني  2017آأن الاهج التجرييب يليب احتياجاهتم. وبناء عليه، تقرر متديد الربانمج التجرييب اإ
دارات الأ  ىل املشاركة يف هذا الربانمج. وجدد املكتب دعوته لالإ  خرى اإ

غفال مشالك الوقت الالزم للفاحص وآأنظمة  .39 اتحة اسرتاتيجيات البحث دون اإ وشّدد العديد من الإدارات عىل آأهية اإ
دارات  ىل تباين احتياجات خمتلف اجلهات املس هتدفة احملمتةل. وآأشارت اإ ضافة اإ عدادها، اإ تكنولوجيا املعلومات املس تددمة يف اإ

ىل آأهنا تتيح اسرتاتيجياهتا البحثية عىل ركن الرباءات يف آأشاكل آأخرى آأو آأهنا تعمل عىل حتسني اسرتاتيجياهتا البحثية  آأخرى اإ
ىل مواصةل  بغية تقدمي معلومات آأفضل عن التصنيفات اليت ستس تددم يف املس تقبل. ودعت الإدارات املكتب الأورويب اإ

 ريبية مع الإدارات الأخرى. تبادل التجارب املكتس بة خالل الفرتة التج

ىل آأن سبب توفري هذه املعلومات يف ورقة  .40 وردًا عىل آأس ئةل طرحهتا الإدارات، آأشار املكتب الأورويب للرباءات اإ
دراهجا يف تقرير البحث ادلويل آأنه هذه الطريقة تُسهّل آأمتمتة العملية بشلك اكمل وآأن ذكل رشط آأسايس  منفصةل بدًل من اإ

ن الأعباء اليدوية عىل الفاحصني. ويتيح ذكل آأيضًا تيسري التعديالت خالل الفرتة التجريبية مبا يسمح لتفادي املزيد م
 والتحسني.  ابلتطور

 تقي م هُنج خمتلفة لتبادل اسرتاتيجيات البحث )ابء(

ىل آأن  .41 دارات اإ لتبادل اسرتاتيجيات البحث يُتبع منذ عامني واعتربت آأن الوقت قد  هنج املسار الثاليثآأشارت عدة اإ
 حان لس تطالع آ راء مجموعة واسعة من املس تددمني، مبن فهيم املاكتب املعّينة، بشأأن الاهج اخملتلفة. 

ىل آأن  .42 حدى الإدارات اإ جرا هنج املسار الثاليثوآأشارت اإ ء هل آأشاكل خمتلفة. واعتربت آأنه سيتعني قبل آأن يتس ىن اإ
جراء دراسة تقارن بني آأمثةل ملموسة عن مجيع الأشاكل اخملتلفة من اسرتاتيجيات البحث املتاحة وتقي م  اس تطالع مفيد، اإ

نتاهجا ومك من الوقت احتاج املس تددمون من خمتلف مس توايت اخلربة لفهمها. وسيساعد ذكل يف حتديد  مدى سهوةل اإ
دارة آأخرى آأنه يتعني تعزيز توفر الأس ئةل املالمئة والتأأكد من آأن املس تددمني ق ادرين عىل تقدمي تعليقات جمدية. واعتربت اإ

 نتاجئ البحث للتأأكد من آأن املس تددمني يمتتعون ابخلربات العملية الالزمة لإبداء آ راء مس تنرية. 

شارات ب  .43 ىل وآأحاطت الإدارات علامَ ابلفئات املس هتدفة اخملتلفة احملمتةل. وحبّذت بعض الإدارات آأن ترد اإ س يطة اإ
حاةل التقنية الصناعية الاسرتاتيجيات تكون مناس بة لإعالم ملمتيس الطلبات اذلين ل يكونون حكامً خرباء يف البحث يف 

دارات آأخرى آأن املاكتب املعّينة فئة مس هتدفة ابلغة الأهية قد تكون اسرتاتيجيات مفصةل رضورية لها. السابقة . واعتربت اإ
عداد الواثئق الاسرتاتيجية من دون زايدة الأعباء الواقعة عىل عاتق الفاحص.وُشّدد جمددًا عىل آأهية   توفر القدرة عىل اإ

جراء اس تطالع خاص هبا يف املس تقبل القريب بشأأن اسرتاتيجيات البحث اليت  .44 حدى الإدارات بأأهنا تعزتم اإ وآأفادت اإ
 .2013بدآأت بتوفريها منذ عام 

ن يطرح آأي اس تطالع آأس ئةل مناس بة عىل املس تددمني اذلين ينبغي آأن ووافق املكتب ادلويل عىل رضورة كفاةل آأ  .45
حراز  ىل مجموعة متنوعة من املعلومات لكن من الرضوري اإ تتوفر هلم معلومات اكفية لإعطاء آأجوبة مس تنرية. وس تربز حاجة اإ

عادة اس تعراض املسائل اليت س بق وآأن ن ىل اس تنتاجات وعدم الاكتفاء ابإ وقشت ابلتفصيل يف تقدم فعيل يف التوصل اإ
 السابق اكلختالفات يف املصطلحات اليت ل يشلك حلّها رضورة يف هذه املرحةل. 
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طالق مناقشة عىل املنتدى  .46 بشأأن اخلطوات  الإلكرتوينوآأوىص الفريق الفرعي بأأن يبارش املكتب ادلويل ابإ
عن املسائل اليت ينبغي آأن يكشفها  املقبةل، وذكل بغية ضامن فهم الأشاكل املتوفرة من اسرتاتيجيات البحث، فضالً 

 الاس تطالع. وميكن اس تددام كتاب معمم مجلع مزيد من املعلومات عند الاقتضاء. 

 التنفيذ والتوس يع  -البنود املوحدة ( م)ج

دارات عروضًا عن تنفيذ البنود املوحدة. وآأعادت الإدارات التأأكيد عىل آأن اس تددام البود ينبغي آأن   .47 قدمت عدة اإ
ىل الإبال  عن ذكل عىل املنتدى  ىل تقدير الفاحص. وُدعيت الإدارات اليت طبقت البنود املوحدة اإ يبقى اختياراًي وآأن يرُتك اإ

ن مل تكن قد فعلت بعد.  الإلكرتوين  اإ

دارات آأخرى لها. وتعمتد هذه الإدارات ورحّ  .48 بت الإدارات اليت مل تعزتم بعد اس تددام البنود املوحدة ابس تددام اإ
 مجموعات خاصة هبا من البنود يش به بعضها البنود املوّحدة. 

فكرية يف املكتب احلكويم للملكية الوآأعربت الإدارات عن تقديرها لتوفر البنود ابللغتني الفرنس ية والاس بانية. وشكر  .49
املكتب ادلويل عىل اجلهود اليت بذلها منذ الاجامتع السابق لتوفري البنود ابللغة الصينية وآأضاف آأن  مجهورية الصني الشعبية

نه يعزتم  اس تددام البنود سيساعد يف حتسني اجلودة. وردًا عىل سؤال طرحه مكتب الرباءات املرصي، آأشار املكتب ادلويل اإ
ىل اللغة العربية.  ترمجة البنود املوّحدة  اإ

وآأبدت بعض الإدارات تعليقات عىل صياغة عدد من البنود. وآأشار املكتب ادلويل، آ خذًا هذه التعليقات يف احلس بان  .50
ىل تقدمي تعليقات عىل الصياغة عىل املنتدى  ىل آأن الإدارات قد تُدعى اإ ىل تقدمي التعليقات الاهائية الإلكرتوين اإ ، قبل ادلعوة اإ

الإنلكزيية الواردة يف مرفق الورقة املقدمة يف الاجامتع والنسخ املرتمجة ماها. ومن مث، تُؤخذ هذه التعليقات يف عىل النسدة 
عداد نسدة منقحة من البنود.   احلس بان عند اإ

دراج بنود  .51 ماكنية اإ ىل آأن يرغب يف اس تطالع اإ حدى الإدارات، آأشار املكتب ادلويل اإ وردًا عىل سؤال طرحته اإ
 .ملبادئ التوجهيية للبحث والفحص بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاموّحدة يف 

عداد بنود موّحدة بشأأن  .52 دارات عن اهامتهما ابإ . وللرشوع هبذا الإجراء، ميكن آأن انعدام وحدة الاخرتاعوآأعربت عدة اإ
 تبدآأ الإدارات بنرش البنود اليت تس تددهما ماكتهبا حاليًا يف هذا اجملال. 

 يق الفرعي مبا ييل:وآأوىص الفر  .53

آأن تُواصل الإدارات اليت تس تددم البنود املوحدة الإبال  عن تنفيذها لتكل البنود عىل الصفحة  )آأ(
 للفريق الفرعي، وتقامس التجارب اخلاصة ابس تدداهما؛ الإلكرتويناخملّصصة ذلكل من املنتدى 

مضن همةل حمددة تُقرتح  الإلكرتويناملنتدى عىل  آأن تقدم الإدارات تعليقات عىل صياغة البنود املوّحدة )ب(
 بعدها مجموعة معّدةل من البنود املوّحدة لتعلّق علهيا الإدارات متهيدًا لتنفيذها؛ 

ماكنية  الإلكرتوينآأن تعرض الإدارات البنود املتعلقة بوحدة الاخرتاع عىل املنتدى  )ج( ليتس ىن النظر يف اإ
عداد بنود موّحدة جديدة يف هذا اجملا  ل؛ اإ

اتحة البنود املوّحدة، كام يف املبادئ )د( ماكنيات زايدة اإ التوجهيية للبحث  آأن يس تطلع املكتب ادلويل اإ
 مثاًل، كخيار ميكن آأن تس تددمه الإدارات.  والفحص بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
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  تدابري حتسني اجلودة .4

 )آألف( وحدة الاخرتاع

الفصل العارش من املبادئ للتقدم اذلي آأحرز منذ الاجامتع السابق بشأأن تنقيح  الإدارات عن ارتياهحاآأعربت  .54
 . التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

املكتب وآأعربت بعض الإدارات عن امتناهنا للمكتب ادلويل اذلي آأجرى استشارة بشأأن الفصل العارش نرشها  .55
يف العام املنرصم وتلقت دعامً واسعًا من املشاركني يف املناقشات. لكن  الإلكرتوينعىل املنتدى  سرتايل للملكية الفكريةالأ 

حدى الإدارات آأهنا ترى آأن بعض رشوط الفصل  دارات آأخرى آأعربت عن رغبهتا يف نرش تعليقات آأخرى. وآأضافت اإ اإ
 ابلنس بة للفاحص. العارش صارمة جدًا وآأنه ميكن جعلها آأكرث مرونة 

حدى الإدارات الفريق الفرعي ابلعمل اجلاري بشأأن وحدة الاخرتاع داخل هيئة اخلرباء املعنية بتنس يق  .56 وآأبلغت اإ
. وتضطلع هذه الإدارة بعمل مواٍز بشأأن كيفية حتسني الفاحصني ماكتب امللكية الفكرية الرئيس ية امخلسةالرباءات املشرتكة بني 

جلودة الاعرتاضات عىل عدم وحدة الاخرتاع، ميكن آأن يُدرج يف معل هيئة اخلرباء املعنية بتنس يق الرباءات 
 املقرتحة.  والتنقيحات

ىل آأرثر تعديل املامرسة املتبعة بشأأن وحدة الاخرتاع عىل مس تدديم نظام  .57 حدى الإدارات اإ معاهدة التعاون وآأشارت اإ
التوجهيية للبحث وآأضافت آأنه من الرضوري استشارة املس تددمني بشأأن آأي تعديالت عىل املبادئ بشأأن الرباءات، 

 لشأأن. يف هذا ا والفحص بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ضافية عىل املنتدى  .58 همةل  الإلكرتوين مضنوآأوىص الفريق الفرعي بأأن تُمنح الإدارات فرصة نرش تعليقات اإ
ليستشري املاكتب بصفهتا ماكتب  2017حمددة. ومن مث، يُصدر املكتب ادلويل بعد ذكل كتااًب معمامً خالل صيف عام 

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهي لطلباتل تسّل  دي ادلويل و/آأو ماكتب معّينة آأو منتخبة، واملنظامت اليت و/آأو اإ
من املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل عىل الفصل العارش متثل مس تدديم نظام املعاهدة، يف التغيريات املقرتحة 

 .والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

الشفرة القياس ية الأمريكية للتعرف عىل احلروف غري القامئ عىل ي مكتب امللكية الفكرية الكند)ابء( برانمج 
 (ASCII) لتبادل املعلومات

. ووافق املكتب الأورويب للرباءات املكتب الكندي للملكية الفكريةعن تقديرها للعرض اذلي قدمه آأعربت الإدارات  .59
ماكنية دمج برانمج التعرف غ الشفرة القياس ية الأمريكية لتبادل ري القامئ عىل عىل حتديد هجة اتصال لتلقي الطلبات بشأأن اإ

. ST.25 عيار( يف آأداة طلبات تقدمي التسلسالت البيولوجية للرباءات لصياغة قوامئ التسلسالت يف امل ASCII) املعلومات
ىل آأن   س تكون طبيعة التحدايت خمتلفة.  XMLيقوم عىل النسق ST.26 املعيارونظرًا اإ

اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون اس امترة طلب التعيني   .5
 الرباءات بشأأن

دارة دولية.  .60 ىل آأن تعنّي اإ آأعربت الإدارات عن تأأييدها املبديئ لإعداد اس امترة طلب تس تددهما املاكتب الساعية اإ
التحريرية وتوضيح  الكترشط حل املش ووافقت آأغلبية الإدارات عامة عىل مضمون املسودة يف الصيغة اليت قُّدم فيه،
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ىل  ماكنية قبول الصيغ املتنوعة. وآأفاد العديد من الإدارات بأأهنا ستس تددم مسودة الاس امترة كأساس لتقدمي طلباهتا اإ مدى اإ
 . 2017يف شهر مايو اللجنة املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

هنا تُفضل .61 حدى الإدارات اإ آأن تبقى الاس امترة حمصورة مبسائل ترتبط برشوط التعيني ادلنيا الواردة يف  وقالت اإ
ىل آأهنا قد تقبل ابس امترة آأوسع نطاقًا رشط آأن تُصا  بلغة من الالحئة التنفيذية للمعاهدة 63و 36 نيالقاعدت . بيد آأهنا آأشارت اإ

اللجنة املعنية ابلتعاون لأجزاء اختيارية وآأن عىل تو ّح الفرق بني الرشوط ادلنيا واملعلومات الأساس ية، وتبنّي آأن بعض ا
آأن تس تددم الأشاكل اخملتلفة من املعلومات بطرق خمتلفة. واقرُتح حتديدًا تعديل الفقرة الأخرية من النص التفسريي  التقين

آأو تغيريها آأو اس تكاملها ]الأس ئةل غري املرتبطة ابلرشوط ادلنيا[الوارد يف بداية الاس امترة ليصبح نصها اكل يت: "ميكن حذفها 
 حسب الظروف اخلاصة ابملكتب وينبغي اعتبارها جمرد معلومات ل ميكن آأن تشلك آأساسًا لالس تعراض حبد ذاته". 

 وآأفاد املكتب ادلويل بأأنه ل يعتقد آأنه ميكن تقييد آأعضاء اللجنة املعنية ابلتعاون التقين يف كيفية اس تدداهمم للمعلومات .62
جيابية بشأأن املوفرة هلم للتوص عطاء مشورة اإ ىل امجلعية، ابس تنناء آأن علهيم عدم اإ ىل قرارات بشأأن املشورة اليت يقدموهنا اإ ل اإ

مكتب ل يس تويف الرشوط ادلنيا. لكنه آأعرب عن اس تعداده للعمل مع الإدارة املعنية لإجياد العبارات املالمئة للمتيزي بني 
 ة.الطبيعة اخملتلفة للك جزء من آأجزاء الاس امتر 

بداء تعليقات جديدة عىل تفاصيل الصياغة.  .63 نه يرغب يف الاحتفاظ ابلتعليقات السابقة آأو اإ وقال عدد من الإدارات اإ
 واقرتح عدد من الإدارات آأن لكمة "عبء العمل" قد تكون آأنسب من لكمة "ترامك العمل" يف اجلزء السادس من الاس امترة. 

كتب ادلويل عىل آأنه يتعني عىل املاكتب امللمتسة للتعيني آأن تلجأأ دامئًا وردًا عىل مشاغل عدد من الإدارات، شّدد امل  .64
ىل حسن التقدير وآأن تعطي آأجوبة تليب املقاصد من الأس ئةل، بدل آأن تعطي معلومات ل تكون واحضة آأو ل تتصل بتااًت  اإ

من مجموعة من املاكتب الوطنية آأن تُعّدل  بظروفها اخلاصة. وعىل سبيل املثال، سيتعني عىل املنظامت احلكومية ادلولية املؤلفة
ن السؤال املتعلق ابلطلبات ادلولية املودعة يف مكتب اس تالم الطلبات يف مكتب  ىل ذكل، فاإ بعض الأس ئةل. ابلإضافة اإ

دارة دولية مللمتيس الطلبات لن يوفر معلومات مفيدة ويتعني حذفه يف هذه احلاةل وتوفري  وطين ل يعزتم القيام بدور اإ
 علومات آأكرث فائدة رمبا تتعلق ابلفئات املس هتدفة، عوضًا عن ذكل. م

ضافية عىل صياغة اس امترة من هذا النوع  .65 ىل تقدمي تعليقات اإ وآأوىص الفريق الفرعي بأأن يدعو املكتب ادلويل اإ
ىل الإلكرتوينعىل املنتدى  عداد اقرتاح يقدمه اإ ىل حوايل آأس بوعني بغية متكينه من اإ ق العامل ملعاهدة الفري لفرتة تصل اإ

 .اللجنة املعنية ابلتعاون التقينآأو  التعاون بشأأن الرباءات

 آأفاكر آأخرى لتحسني اجلودة .6

ذ آأن عددًا من املسائل ُآعّد عىل املنتدى  .66  الإلكرتويناعتربت الإدارات آأن النسق املعمتد لهذه ادلورة نسق مفيد، اإ
 للنظر فهيا يف الس نة املقبةل ماها: ونُوقش خالل ادلورة. واقرُتحت عدة جمالت مشاهبة 

دارة اجلودة للحصول عىل ، مبا ISO 9001املسائل املتعلقة مبعايري اجلودة مثل املعيار  )آأ( يف ذكل تكييف نُظم اإ
 الشهادات اخلارجية واملوارد الالزمة واملسائل املتعلقة مبراجعة احلساابت اخلارجية. 

دارة اخملاطر )ب(   اإ

 التدريب والاحتياجاتآأساليب  )ج(

 . ISO 9001ابملعيار  ونرش الواحد والع حتليل كيفية ارتباط الفصل  )د(
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 وسائل فعاةل للتحقق من نتاجئ معل الفاحصني.  )ه(

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتحسن توقيت  )و( جراءات التحسني املتبعة. البحث يف اإ   والتحدايت واإ

ماكنية مجع   .67 ىل اإ العديد من هذه املواضيع يف بنود فرعية ملناقشة عامة تتناول مسائل خاصة وُآشري اإ
 .ISO 9001 ابملعيار

ضافي .68  . 2018هل يف عام  ةوآأوىص الفريق الفرعي بأأن تُعقد دورة اإ

لهيا يف الفقرة  .69 آأعاله، من  66وآأوىص الفريق الفرعي بأأن يُعّد املكتب ادلويل صفحات لنقاش املواضيع املشار اإ
ىل تقدمي عروض آأو آأوراق لرتكزي املناقشات.  آأجل حتضري  جمالت نقاش حممتةل لدلورة املقبةل ودعوة الإدارات اإ

 ]هناية املرفق والوثيقة[


