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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 احلادية عشرةالدورة 

ىل  18جنيف، من   2018يونيو  22اإ
 
 

: تقرير عن الدورة اخلامسة العاملة يف ظل معاهدة التعاون بشأن الرباءاتإلدارات الدولية اجتماع ا
 والعشرين

عداد ال   كتب ادلويلوثيقة من اإ

والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة  اخلامسةهذه الوثيقة ملخص رئيس ادلورة  عرض مرفقي .1
س باني، مدريدالتعاون بشأأن الرباءات اذلي ُعقد يف  ىل  21، يف الفرتة من ااإ وحيتوي الرفق الثاين للخص  .2018فرباير  23اإ

ص رئيس ادلورة غري الرمسية  للفريق الفرعي العين ابجلودة التابع لجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف  الثامنةالرئيس عىل ُملخَّ
 ، أأي قُبيل اجامتع الإدارات ادلولية.2018فرباير  20و 19يوَمي  مدريدظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، اليت ُعقدت يف 

ىل الإحاطة علاًم اإ  .2 ن الفريق العامل مدعو اإ
والعرشين لجامتع  اخلامسةمبلخص رئيس ادلورة 

الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون 
(، PCT/MIA/25/13بشأأن الرباءات )الوثيقة 

 الوارد يف مرفق هذه الوثيقة.

]ييل ذكل الرفق[
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 اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ىل  21ادلورة اخلامسة والعرشون، مدريد، من   2018فرباير  23اإ

 ملخص الرئيس
 (PCT/MIA/25/13)أأحاط الاجامتع علاًم به؛ ُمس تنَسخ من الوثيقة 

 مقدمة

عقد اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )"الاجامتع"( دورته اخلامسة والعرشين  .1
ىل  21يف مدريد، يف الفرتة من   .2018فرباير  23اإ

دارات البحث ادلويل والفحص الت  .2 َّةًل يف ادلورة: مكتب الرباءات المنساوي، والعهد واكنت اإ هيدي ادلويل التالية ُممث
، والكتب الأورويب للرباءات، وادلائرة الاحتادية والكتب الكندي للملكية الفكريةالوطين الربازييل للملكية الصناعية، 

مكتب اللكية سجيل، والكتب الهندي للرباءات، و للملكية الفكرية التابعة لالحتاد الرويس، والكتب الفنلندي للرباءات والت 
مكتب اللكية الفكرية يف س نغافورة، ومكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية، ومكتب الرباءات الإرسائييل، الفكرية للفلبني، و 

دلان أأورواب ومكتب الياابن للرباءات، ومكتب كوراي للملكية الفكرية، والعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعية، ومعهد ب
للرباءات والعالمات التجارية، ومكتب اللكية الفكرية احلكويم مجلهورية الصني  س باينالشاملية للرباءات، والكتب الإ 

الشعبية، والكتب السويدي للرباءات والتسجيل، ومكتب تركيا للرباءات والعالمات التجارية، والعهد الأوكراين للملكية 
 التحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية، ومعهد فيسغراد للرباءات. الفكرية، ومكتب الولايت

 وترد قامئة الشاركني يف الرفق الأول لهذه الوثيقة. .3

 : افتتاح ادلورة1البند 

ب الس يد جون ساندجي، انئب الدير العام للويبو، ابلشاركني نيابًة عن الدير العام وشكر الكتب الإ  .4  س باينرحَّ
للرباءات والعالمات التجارية عىل اس تضافته لالجامتع للمرة الأوىل. ويف لكمته الافتتاحية، خّص ابلرتحيب وفد مكتب 

دارة للبحث ادلويل والفحص التهيدي ادلويل يف  اللكية الفكرية للفلبني اذلي حيرض الاجامتع لأول مرة بعد تعيني مكتهبم اكإ
انئب الدير العام أأيضا مكتب تركيا أأ . وهنّ 2017معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف أأكتوبر ادلورة التاسعة والأربعني مجلعية 

دارة للفحص التهيدي ادلويل يف مارس  دارة للبحث ادلويل واإ  .2017للرباءات والعالمات التجارية عىل مبارشة همامه اكإ

ىل اس تخدام اللغة الإ و  .5 النرش لتعاون بشأأن الرباءات منذ أأن أأصبحت لغة ة يف معاهدة اس بانيأأشار انئب الدير العام اإ
ىل 1985يف عام لعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لسادسة ا الإنلكزيية والفرنس ية والألانية والياابنية اللغة ، وانضمت اإ

والروس ية، ويه اللغات الأصلية امخلس يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويف الوقت نفسه، أأصبحت واثئق 
س بانية جزءًا من احلد الأدىن من واثئق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وبيامن انضمت س بانيالرباءات ابللغة الإ  ىل معاهدة اإ ا اإ

ل ادلول الأخرى الناطقة ابللغة ، نضم للمعاهدةة ت س باني، لتصبح أأول دوةل انطقة ابلإ 1989التعاون بشأأن الرباءات يف عام  اإ
ىل معاهة س بانيالإ  للرباءات والعالمات التجارية كهيئة دولية  س بايندة التعاون بشأأن الرباءات بعد تعيني الكتب الإ انضمت اإ

دارة حبث وحفص أأويل  س باينعمل الكتب الإ ي. واليوم، 1993للبحث يف عام  خمتص دويل للرباءات والعالمات التجارية اكإ
ىل معاهدة التعاون  بدلًا يف 13ة والبالغ عددها س بانيمجليع البدلان الناطقة ابلإ  أأمرياك الالتينية ومنطقة الاكرييب اليت انضمت اإ

يداع الطلبات ادلولية من خالل العاهدة يف الس تقبل القريب، خيارًا لزيد من  بشأأن الرباءات. ومن الأأمول أأن يصبح اإ
 ة يف هذه النطقة.س بانيطلبات الرباءات الناطقني ابللغة الإ ودعي م
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للرباءات والعالمات التجارية عىل دمعه لأنشطة التعاون مع الويبو يف  س باينالكتب الإ أأيضا عام وشكر انئب الدير ال .6
قلميية  ة. ومن الأمثةل عىل هذا التعاون مرشوعس بانيأأمرياك الالتينية، لس امي من خالل صناديق الاستامئن الإ  النظمة الإ

، اذلي يوفر الكتب الأورويب للرباءاتابلتعاون مع  (LATIPAT)لرباءات الاخرتاع لأمرياك الالتينية ومنطقة الاكرييب 
ىل معلومات الرباءات ابللغة الإ  ماكنية الوصول اإ  بدلان أأمرياك الالتينية من خالل قاعدة بياانت جمانية.دلى ة والربتغالية س بانياإ

ىل أأن .7 لس نوات العرش القادمة ل رات ادلولية مجيع تعيينات الإدا ه قد مت متديدواختمت انئب الدير العام لكمته ابلإشارة اإ
السلطات مواصةل حتسني خدماهتا. ويف عاتق عىل  يقع حاليا. و 2017من قبل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام 

ىل  ىل الوثيقة اليت أأعدها الكتب ادلويل بشأأن مس تقبل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، واليت دعت اإ هذا الصدد، أأشار اإ
الطلبات والاكتب العّينة اذلين اعتدوا ودعي  تعليقات حول كيفية حتسني معل الإدارات ادلولية لتلبية احتيااات متقدمي

اختاذ قرارات بشأأن مالحقة طلبات براءات الاخرتاع ومنح حقوق اخلطية يف عىل تقارير حبث عالية عالية اجلودة والآراء 
 براءات الاخرتاع يف أأراضهيا.

مانزانو خميينيس دي أأندرادي، وكيل وزارة الطاقة والس ياحة والأجندة الرمقية، أأنه من  -ذكر الس يد اببلو غارس يا و  .8
س بانياالرائع أأن تس تضيف  دارات ادلولية  اإ طار الاجامتع اخلامس والعرشين لالإ وأأفاد أأن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. يف اإ

ىل هممة الويبو يف قيادة يف ر والتطوير التكنولو ي حمحر  للمنو الاقتصادي. وعىل الابتاكتشجع حامية اللكية الفكرية  شارة اإ اإ
عىل الوزارة تطوير نظام دويل للملكية الفكرية يتسم ابلتوازن والفعالية وميكّن الابتاكر والإبداع لفائدة امجليع، شدد وكيل 

ىل نظام الرباءات ادلويل لتحقيق التوازن الأمثل بني  من خالل تشجيع النافسة ونرش هور وعامة امجل  وقاحلقأأحصاب احلااة اإ
ىل معاهدة للرباءات والعالمات التجارية  س باينالكتب الإ بعد انضامم وذكر أأنه المنو الاقتصادي العالي. حتفزي العلومات و  اإ

تكل اليت تس تخدم اللغة س امي لاكتب اللكية الفكرية الأخرى، أأصبح ميثل مرجعا ل، 1989التعاون بشأأن الرباءات يف عام 
للرباءات والعالمات التجارية وماكتب اللكية الفكرية الأخرى  س باينالتعاون بني الكتب الإ يعد ة. ويف هذا الصدد، س بانيالإ 

الس نوية لعاهدة التعاون بشأأن ندوة أأمرًا رضوراًي لتبادل العلومات وتنس يق أأفضل الامرسات. ومن الأمثةل عىل ذكل ال 
يتعني عىل أأفاد بأأنه . ويف اخلتام، للويبو ةس بانيالإ  الاس امئنالاكتب يف أأمرياك الالتينية اليت متولها صناديق مع اءات الرب 

ىل حتقيق التزي لتلبية احتيااات الس تخدمني وأأن س ياسة اللكية الفكرية ذات أأمهية كبرية  ماكتب اللكية الفكرية أأن تسعى اإ
 .أأعامهلنجاح الاجامتع يف الوزارة عن أأمنيته ب وكيل أأعرب لتمنية الاقتصادات، و 

سكوديرو ماركزي، مدير عام -رحبت الس يدة ابتريش يا غارس ياو  .9 للرباءات والعالمات التجارية،  س باينلكتب الإ ااإ
كتب مؤخرا حم  مكتب بالده تعينيعىل  هاذلي هنأأتللفلبني للكية الفكرية اابلشاركني يف الاجامتع، لس امي وفد مكتب 

للرباءات والعالمات  س باين. وذكرت الدير العام أأهنا خفورة ابلإجنازات اليت حققها الكتب الإ ادلويل بحث والفحص التهيديلل 
دارة س بانيالتجارية كأول مكتب للملكية الفكرية يس تخدم اللغة الإ  ة للعمل يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وتعيينه اكإ

 ودعيمزااي عظمية للجمهور العام ومتوفر معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وأأفادت بأأن دلويل. للبحث والفحص التهيدي ا
شهرًا أأخرى لختاذ قرار بشأأن التقدم بطلب  18الطلبات ودعي مدلى عىل واه اخلصوص،  ،أأنه توذكر طلبات الرباءات. 

معل الإدارات ادلولية أأساس يًا لنظام  ويعدريس. للحصول عىل حامية براءات أأجنبية مقارنة ابلطريق اذلي توفره اتفاقية اب
جراء حبث وطين ادلويلبفضل البحث والفحص التهيدي ذكرت أأنه معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. و  ىل اإ ، اخنفضت احلااة اإ

. ها باكمل م معلية الفصل الثايناعند اس تخدلس امي يف بعض احلالت، انتفاء تكل احلااة لكيا يف مكتب للملكية الفكرية، أأو 
دخال حتسينات عىل الزااي التاحة ل ودعي ومع تزايد قمية الأصول غري اللموسة يف الاقتصاد، اكن من الهم الرتكزي عىل اإ

التحسني الس تر لإطار اجلودة من  ،طلبات الرباءات ابس تخدام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ومن الأمثةل يف هذا الصدد
للرباءات  س باينحيث يقوم الكتب الإ  ،وعة الفرعية للجودة وزايدة اس تخدام اخلدمات الإلكرتونيةخالل العمل يف اجملم

بشأأن تنس يق تقارير  الكتب الأورويب للرباءاتمثل العمل مع  تنامغأأنشطة تعاون و بقوم بوالعالمات التجارية بدور نشط و 
 البحث يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.



PCT/WG/11/2 

Annex 
3 

 

 الرئيس: انتخاب 2البند 

 للرباءات والعالمات التجارية. س باينترأأس ادلورة الس يد خافيري فريا روا، مستشار تقين، الكتب الإ  .10

 : اعامتد ادول الأعامل3البند 

 .PCT/MIA/24/1 Revالأعامل الوارد يف الوثيقة  اعتد الاجامتع ادول .11

حصاءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات4البند   : اإ

حصاءات معاهدة التعاون علامً أأحاط الاجامتع  .12 مه الكتُب ادلويل بشأأن أأحدإ اإ  ابلعرض اذلي قدَّ
 1الرباءات. بشأأن

 : السائل الناش ئة عن الفريق الفرعي العين ابجلودة5البند 

أأحاط الاجامتع علامً مع الوافقة مبلخص رئيس اجامتع الفريق الفرعي العين ابجلودة البني يف الرفق الثاين لهذه  .13
قة، ووافق عىل التوصيات الواردة يف ملخص الرئيس وعىل مواصةل ولية الفريق الفرعي، مبا يف ذكل عقد اجامتع الوثي

 .2019للفريق الفرعي يف عام 

 : اخلدمات الش بكية لعاهدة التعاون بشأأن الرباءات6البند 

ىل الوثيقة  .14  .PCT/MIA/25/6استندت الناقشات اإ

 .الواردة يف هذه الوثيقةووافقت الإدارات عىل الأولوايت  .15

ىل اس تخداهما الس تر خلدمات و  .16 دارات اإ ( ePCTالنظام الالكرتوين لعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )أأشارت عدة اإ
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )أأو العمل اجلاري تنفيذه لإاتحة نظام   ePCTالايداع الالكرتوين لطلبات الرباءات يف اإ

Filing) حدى الإدارات  أأشارت. و ىل اإ النظام الالكرتوين أأن نظام الإيداع الإلكرتوين القادم من شأأنه أأن يدمج خدمات اإ
لغاء  (ePCTلعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) طار نظاهما اخلاص، مما يتيح لها توفري بوابة واحدة مجليع خدماهتا مع اإ يف اإ

دمات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اثبتة ومتسقة. وطلبت العمل التمنوي الوازي اذلي ينطوي عىل ضامن أأن تظل خ
حدى الإدارات من الإ  طار معاهدة الأخرى اليت قدمت خدمة دارات اإ نظام الايداع الالكرتوين لطلبات الرباءات يف اإ

دارة تقدمي معلومات عن أأحاكم قوانيهنا الوطنية وفقًا لتارخي الإيداع. و  (ePCT-Filingالتعاون بشأأن الرباءات ) أأشارت اإ
ىل أأخرى  -ePCT)معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لطلبات الرباءات يف غطار الالكرتوين الإيداع أأهنا مكنت نظام اإ
Filing ) ل بنس بة ضئيةل ادًا من  ،طلبات مكتهبا حمكتب تسملالرباءات دلى طلبات مودعي كخيار، ولكن مل يس تخدمه اإ
ىل توفري ودعت  الأخرى جلعل النظام الالكرتوين لعاهدة التعاون بشأأن الطلبات تسمل به ماكتب  العلومات بشأأن ما قامتاإ

ىل الفوائد الرتتبة عىل توافر البوابة و . ودعب الطلباتاخليار الفضل لهو ( ePCTالرباءات ) حدى الإدارات اإ أأشارت اإ
القدرة عىل قد منحها ذكل أأفادت بأأن و  .(ePCT) النظام الالكرتوين لعاهدة التعاون بشأأن الرباءات القامئة عىل متصفح

 لتلبية متطلباهتا الأكرث ش يوعًا.الؤمتتة واليت جتاوزت البنود  الطلوبةالستندات والبياانت توفري 

                                                
1

: الإلكرتوين عىل الرابط التايل تُتاح نسخة من العرض عىل موقع الويبو 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?meeting_code=pct/mia/25_statistics  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=400019
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=400019
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ىل اس ترار اس تخداهما ل و  .17 دارات اإ طار معاهدة الرباءات الالكرتوين لتبادل ال نظام أأشارت عدة اإ لمعلومات يف اإ
(PCT-EDIاذل ،) راخسة وقوية لنقل الواثئق. وس يةلي يعد 

دارات عن رضاو  .18 شارت أأ ، و (eSearchCopyنُسخ البحث الإلكرتونية )نظام ا عن تنفيذ واس تخدام هئأأعربت عدة اإ
ىل  ىل اإ يف  (eSearchCopyنُسخ البحث الإلكرتونية ) نظاموجود برانمج قوي للعمل مع ماكتب تسمل الطلبات لالنتقال اإ

أأشارت عربت عن أأملها يف أأن تقوم ماكتب تسمل الطلبات الأخرى بتنفيذها يف وقت قريب. و مرحةل انتقالية مرحلية، أأو أأ 
حدى الإدارات  ىل اإ نه يتعني معاجلة القضااي الانتقالية بعناية مع اإ أأنه عىل الرمغ من أأن النظام نفسه يعمل بشلك جيد، فاإ

ىل نظام من الطلبات تسمل انتقال ماكتب   .(eSearchCopyالإلكرتونية )نُسخ البحث  نظامنقل الورق اإ

دارات وأأشارت  .19 ىل عدة اإ ىل الواثئق ذات الأولوية خالل عام اإ ىل خدمة الويبو الرمقية للنفاذ اإ أأهنا تعزتم تنفيذ النفاذ اإ
 ماكتب اللكية الفكرية الرئيس ية امخلسةقرتح أأن تؤدي الاكتب الشاركة اجلديدة والتغيريات القبةل يف ترتيبات . واُ 2018

(IP5)  ىل زايدة كبرية يف اس تخدام نظام  ابريس ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.نظايم لك من غراض دمة لأ اخلاإ

ىل العمل اذلي أأجنزته يف دورها حماكتب خمصصة لتحسني و  .20 دارات اإ ونطاق العلومات التعلقة  جودةأأشارت عدة اإ
ىل الكتب ادلويل، وأأعربت عن أأملها يف أأن يتحسن قريبًا تقدمي هذه البياانت من الاكتب الأخرى.  ابلرحةل الوطنية القدمة اإ

حدى الإ  س تخرا  البياانت لعداد الإ ( الساعدة يف IPASنظام أأمتتة اللكية الصناعية )خدمت اليت اس ت داراتوطلبت اإ
 ونقلها.

ىل فوائد نظامو  .21 دارات اإ ىل نتاجئ البحث والفحص الويبو أأشارت عدة اإ . وأأعربت (WIPO CASE) للنفاذ الركزي اإ
حدى الإدارات عن أأملها يف أأن تصبح بياانت الاقتباس الفعاةل متاحة من خالل هذه اخلدمة قريًبا.  اإ

ىل و  .22 ىل أأهنكام  .شواغل الكتب ادلويل بشأأن موثوقية خدمات الفاكسأأشارت الإدارات اإ دارات اإ ا توااه أأشارت عدة اإ
 .تنفس الشالك

ىل  الكتب الأورويب للرباءاتوأأشار  .23 يداع  (DOCXنسق )أأمهية التأأكد من أأن اإ قد مت تقدميه بشلك فعال كصيغة اإ
دارات عىل أأمهية التحر  حنو زايدة اس تخدام و صاحلة لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.   يف (XMLنسق )اتفقت عدة اإ

تقارير البحث ادلولية والآراء الكتوبة وغريها من الأغراض، مع مالحظة التحسينات اليت جيب أأن يقدهما ذكل الطلب و  منت
ىل أأهنم عىل وشك القدرة عىل تقدمي ابلنس بة  لكفاءة العاجلة وجودة العلومات التعلقة ابلرباءات. وأأشار عدد من الإدارات اإ

ضافية لضامن تلبية العايري ذات الصةل (XML)نسق ب أأخرى تقارير حبث دولية ومستندات  ىل مساعدة اإ ، لكهنم حبااة اإ
 بشلك حصيح.

 أأحاط الاجامتع علام ابلتطورات الأخرية يف اخلدمات الش بكية لعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.و  .24

ىل نتاجئ البحث والفحص دعامً ل  : الشاركة يف نظام الويبو7البند   العاليلسجل للنفاذ الركزي اإ

ىل الوثيقة  .25  .PCT/MIA/25/8استندت الناقشات اإ

ىل الفوائد اليت جينهيا تقامس العمل من قاعدة بياانت و  .26 ىل نتاجئ  نظام الويبوأأشارت الإدارات ادلولية اإ للنفاذ الركزي اإ
فكرية الرئيس ية امخلسة لاكتب اللكية ال السجل العالي، مبا يف ذكل من خالل روابطها القوية مع خدمة البحث والفحص

(IP5 Global Dossier) مع وجود عدد أأكرب من الاكتب الشاركة، لس امي سزتداد بشلك كبري الفوائد أأفادت أأن . و
ىل اس تخدام وذكرت أأن . تزويد اكتبحم ىل معلومات اللف لالس تخدام العام ابلإضافة اإ مفيد أأوفيس السامح ابلوصول اإ

 عىل مدار الساعة لكوهنا خدمة عالية. الواثئق والبياانت متاحة بشلك موثوقمن الهم أأن تكون و بشلك خاص. 
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ىل نتاجئ البحث والفحص نظام الويبو أأعربت العديد من الإدارات ادلولية عن دمعها خلدمةو  .27 أأفادت . و للنفاذ الركزي اإ
ىل معل ، حماكتب تزويدالانضامم قريبا تنوي غري ذكل بابلفعل أأو ته س تخدم بأأن معظمها ا ابلفعل حماكتب وصول.  هاابلإضافة اإ

ىل أأهنو  دارات اإ اتحة بياانت الاقتباس النظمة. و ا تأأشارت عدة اإ حدى الإدارات أأشارت عمل عىل اإ ىل اإ تتكن يف  نأأهنا لاإ

يصال  ىل اخلدمة مبمعلية تقدمي الس تقبل القريب من اإ ً اللف ا هو متاح يف خدمة مع ملاكمل ا يامت ى ابالواثئق اإ مع اخلاصة جال
 هبا، ولكهنا أأقرت بأأمهية العلومات الاكمةل وأأعربت عن أأملها يف توفريها يف الس تقبل القريب. 

 .PCT/MIA/25/8أأحاط الاجامتع علامً مبحتوايت الوثيقة و  .28

 الإلكرتونية: وسائل امحلاية يف حاةل انقطاع التصال والهجامت 8البند 

ىل الوثيقة  .29  .PCT/MIA/25/12استندت الناقشات اإ

ىل أأن الاقرتاح الرئييس يرد يف اجلزء الأول، وهو يشمل احلالت  الكتب الأورويب للرباءاتقدم و  .30 الوثيقة، مشريًا اإ
ىل مكتب اليت تكون فهيا اخلدمة الإلكرتونية غري متاحة لأس باب تُ  ، مبا يف ذكل فرتات التوقف للصيانة. من الاكتبعزى اإ

عدم وجود حمك حمدد يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يكفي لتوفري ضامانت ماكفئة لتكل  الكتب الأورويب للرباءاتورأأى 
ىل مناقشة القضااي اليت تكون فهيا 1)134الواردة يف القاعدة  ( من التفاقية الأوروبية للرباءات. ودعا اجلزء الثاين من الوثيقة اإ

ىل أأن م رابعًا  82أأن تطبيق القاعدة الس تخدم. ورأأى الكتب الأورويب للرباءات طرف الشالكت  قيدًا للغاية، مشريًا اإ
ل يف حاةل عدم وجود وسائل اتصال أأخرى.  البادئ التوجهيية لكتب تسمل الطلبات أأوحضت أأن احلمك ينبغي أأل ينطبق اإ

ىل و  ياختصاصهأأن اخلدمة الربيدية ليست ذات صةل ابلسأأةل اليت تدخل يف نطاق أأشار اإ هبا عرتف يُ داع ل ، لأن توارخي الإ
ل عىل أأساس اس تالم الكتب، وليس بتارخي الإرسال الربيدي. وأأشار  ىل أأن قضااي مماثةل قد  الكتب الأورويب للرباءاتاإ اإ

ىل النظر يف  الإلكرتونيةنوقشت منذ عامني، لكن الأحداإ الأخرية، مبا يف ذكل الهجامت  واسعة النطاق، أأبرزت احلااة اإ
 الوضوع مرة أأخرى.

من التعليق ابلتفصيل بسبب ضيق تتكن ابلأمهية الزتايدة للمسائل الواردة يف الوثيقة. ومع ذكل، مل  تالإداراأأقرت و  .31
ىل أأنه عىل الرمغ من أأنه أأعد وثيقة حول الوضوع يف الس نة  الكتب الأورويب للرباءاتالوقت منذ نرش الوثيقة. وأأشار  اإ

آخر، لإجراء مناقشة أأولية مع بعض ال اضيةال ل أأن اكتب يف منتدى أ ىل البحث عن تأأخرت هذه الوثيقة اإ بسبب احلااة اإ
ىل هذه الاكتب.  التعليقات وحتليلها من خالل اس تبيان الس تخدم الواه اإ

من  80.5عن تعاطفه مع تعديل القاعدة حيث أأعرب بعضها أأولية بشأأن القضااي، دارات تعليقات قدمت بعض الاو  .32
آخرون أأن القاعدة ليست مناس بة حلالت التوقف يف أأنظمة الإيداع  ،لرباءاتمعاهدة التعاون بشأأن ا يف حني اعترب أ

 للكية الفكرية.اتب ماكدلى الإلكرتوين 

ىل  مكتب الولايت التحدة الامريكية للرباءات والعالمات التجاريةوأأشار  .33 أأن التفسري التقييدي الطبق عىل اإ
نظر انوقش خالل ادلورة الثامنة للفريق العامل العين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )رابعًا اكن متعمدا، كام  82 القاعدة

تشمل ( وأأن موافقته عىل تعديل القاعدة حبيث PCT/WG/8/26من تقرير تكل ادلورة، الوثيقة  403و  402الفقرتني 
موقفه من هذا وأأفاد بأأن البدأأ التوجهييي. عدم التوافر العام خلدمات التصالت الإلكرتونية اكنت تعتد عىل اعامتد هذا 

 .مل يتغري الوضوع

ىل الاجامتع أأشار  .34 ذا اكن اختاذ قرار مبيعزتم مواصةل مجع العلومات هبدف  الكتب الأورويب للرباءاتأأن اإ ا اإ
 عاهدة التعاون بشأأن الرباءات.العين مبينبغي تقدمي مقرتحات للنظر فهيا من اانب الفريق العامل 
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 : تطوير نظام الرباءات يف الس تقبل9البند 

ىل الوثيقة  .35  .PCT/MIA/25/10استندت الناقشات اإ

ىل لي ولدالمكتب اوأأشار  .36 اءات لبرن ابشأون لتعاة ادهلمعني بمعاالعامل الفريق الى اإ ثيقة ونه ينظر في تقديم أأ اإ
م في عاء ألعضاول الداقرتها أأ لتي اءات" البرن ابشأون لتعاة ادهطة طريق معارفي "خاالواردة ت لتوصيااتس تعرض 

ذا ما حتدد و ، 2010 ن العمل عىل تطوير نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لضماالناس بة دات شارإلالمزيد من ااكن اإ
 يفي ابلحتيااات احلالية للنظام ويدمع لك مهنام الآخر.

ذات صةل. ومع ذكل، هامة و يدها رحبت الإدارات مبفهوم هذا الاس تعراض ووافقت عىل أأن القضااي اليت مت حتدو  .37
ىل نطاق أأوسع لال دارات اإ درا  مجموعة واسعة من القرتحات اليت قدمهتا س تعراضدعت عدة اإ ، وكذكل حتديد ومقارنة واإ

 الاكتب وادلول الأعضاء خالل الفرتة الفاصةل.

دارية يف س ياق الإطار القانوين  ترحبو  .38 دخال حتسينات اإ ىل اإ العديد من الإدارات بهنج السعي يف القام الأول اإ
ىل حتسني   التقارير والعلومات التعلقة ابلرباءات.جودة احلايل، مبا يف ذكل تطورات تكنولوجيا العلومات والتدابري الرامية اإ

حدى الإدارات ابلس تعراض  .39 ىل أأن العديد من التدابري الإجيابية، مبا يف ذكل اسععىل نطاق و ورحبت اإ ، مشرية اإ
آليات التغذية الرتدة اجليدةاسرتاتيجيات البح . ومع ذكل، ذات الصةلقد ُأدخلت أأو قيد التطوير نتيجة للتوصيات  ث وأ

التحديد، اخملاوف اليت عىل واه أأكدت الإدارة من اديد، ينبغي أأن يراعي الاس تعراض اجملالت اليت هتم ادلول الأعضاء. و 
السار الرسيع لعاجلة الرباءات بناء عىل معاهدة دمج س بق أأن أأعربت عهنا يف الاجامتعات السابقة، واليت مفادها أأن 

يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات س يكون غري مرغوب فيه ابلنس بة لبعض ادلول الأعضاء، مما قد  (PCT-PPHالرباءات )
  التمنية. أأجندةارطة الطريق أأو خلذات الصةل ابلساعدة التقنية يعوق تنفيذ التوصيات 

ىل الكتب ادلويل وأأشار  .40 ىل أأنه س  اإ عداد وثيقة يالتعليقات اليت أأبدهتا الإدارات وأأشار اإ أأخذها يف الاعتبار عند اإ
 .2018 ويونيالفريق العامل القادمة يف شهر العمل اليت سينظر فهيا يف دورة 

 ابط بني الرحةل ادلولية والرحةل الوطنية: تعزيز الرت 10البند 

ىل الوثيقة  .41  .PCT/MIA/25/3استندت الناقشات اإ

. PCT/ MIA/25/3وراء القرتحات الواردة يف منت الوثيقة الرئيس ية الاكمنة دمعها للمبادئ  داراتأأكدت الاو  .42
ىل القاطع ذات الصةل من معادلت اللغة الإجنلزيية للواثئق الذكورة وافادت أأن  أأفضل هو مبثابة الاقرتاح التعلق ابلإشارة اإ

ىل تقرير البحث ادلويل  ماكنية الوصول اإ موعة واسعة من الاكتب العّينة، عىل ابلنس بة جملالامرسات اليت من شأأهنا حتسني اإ
حدى الإدارات اقرتحت  للفاحصني. ابلنس بة رشط  كونهصياغة الاقرتاح بشلك أأكرث وضوحًا كتوصية بدل من الرمغ من أأن اإ

حبث دولية معينة  لإدارةن التشديد عىل اس تصواب البحث يف موضوع ل ميكن تسجيهل مبوجب القوانني الوطنية وأأفادت أأ 
عىل أأن البحث الفعال قد ل يكون  التأأكيدمن  رمغعىل السزييد من العلومات التاحة للماكتب الأخرى حماكتب خمصصة، 

. وأأضاف أأحد الوفود أأنه ينبغي ، عىل سبيل الثالللرباءةل تصلح يف الوضوعات اليت تقنية بسبب نقص اخلربة ال ، معلًيا دامئًا
الشلك  قرتاح توضيح الأهداف التعلقة بتحديد العيوب يفلميكن و مواصةل تقيمي اس تخدام نتاجئ البحث يف الرحةل الوطنية. 

 تقارير أأكرث تناسقًا.ى أأن يوفر واحملتو 
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ىل أأن الكتب ادلويل  .43 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يقرتح  حولقريبًا منشورًا  س يصدرأأشار الاجامتع اإ
دخال تعديالت عىل البادئ التوجهيية للبحث  ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون التهيدي والفحص ادلويل رمسيًا اإ

 لرباءات.الياابن ل، واليت س تأأخذ يف الاعتبار مقرتحات مكتب بشأأن الرباءات

ىل دمعها الس تر للعديد من القضااي الأخرى الواردة يف مرفق الوثيقة و  .44 دارات اإ ، PCT/MIA/25/3أأشارت عدة اإ
ىل ؤقتة، ال تالطلباأأن الشواغل ل تزال قامئة عىل مبدأأ بعض الأفاكر اليت مت اقرتاهحا، مبا يف ذكل البحث عن  مشرية اإ

دخال ك  لزايم للتقارير الواردة يف الفصل الثاين يف ظروف معينة واإ يف معاهدة ( PPHالسار الرسيع لعاجلة الرباءات )رشط اإ
 التعاون بشأأن الرباءات.

 : مرشوع جترييب بشأأن مقاصة رسوم معاهدة الرباءات 11البند 

ىل الوثيقة  .45  .PCT/MIA/25/5استندت الناقشات اإ

معها جي يتضمن رسوم البحث اليت  الكتب الأورويب للرباءاتمقاصة مع  مرشوعأأبلغ الكتب ادلويل الاجامتع بأأنه بدأأ و  .46
الكتب الأورويب لصاحل  تسمل طلباتبصفته مكتب  مكتب الولايت التحدة الامريكية للرباءات والعالمات التجارية

، ورسوم الكتب الأورويب للرباءاتصاحل لطلبات  حمكتب تسمل معها الكتب ادلويلجي ، ورسوم البحث اليت للرباءات
الكتب دلى ، ورسوم الإيداع ادلويل الواردة الكتب الأورويب للرباءاتالبحث التمكييل اليت جيمعها الكتب ادلويل لفائدة 

ىل  1-16وأأي مبالغ مبوجب القاعدة  طلبات حمكتب تسمل الأورويب للرباءات فائدة ل ورويب للرباءاتالكتب الأ )هـ( أأو اإ
ستنضم ماكتب تسمل و . 2018بناًء عىل معامالت يناير  2018فرباير  22الأوىل يف قاصة لكتب ادلويل. وستمت معلية الا

ىل الإصدار التجرييب اعتباًرا من  مع أأول معلية حتويل للش ياكت يف مايو  2018أأبريل  1الطلبات من الهند وتركيا وسويرسا اإ
دارة بصفته  الكتب الأورويب للرباءاتأأخرى اكنت قد اختارت طلبات التصال مباكتب تسمل  . وقد مت2018 حبث دويل اإ

خمتصة، بدءا مبن يتلقون رسوم بعمالت أأخرى غري اليورو. ويف مرحةل لحقة، س تدعى بعض ماكتب تسمل الطلبات اليت 
ىل ال ىل الانضامم اإ  .قاصةجتمع الرسوم ابليورو اإ

ىل عن تطلعه  الأورويب للرباءاتالكتب أأعرب و  .47 ىل انضامم الزيد من ماكتب تسمل الطلبات اإ ش بكته وطالب مقاصة اإ
. (eSearchCopyنُسخ البحث الإلكرتونية )بنقل نسخ البحث من خالل نظام تجريبية قاصة ال البربط حتويل الرسوم يف 

ىل الكتب الهندي تطلع كام  ىل الشاركة يف  (TURKPATENT)مات التجارية مكتب تركيا للرباءات والعالو للرباءات اإ اإ
  مشاركته الس تقبلية. عىلللرباءات والتسجيل كتب السويدي ال  ، وأأكدالكتب الأورويب للرباءاتالربانمج التجرييب مع 

بعض  فهوم عىل النحو البني يف الوثيقة، معذكل ال  مقاصة جتريبيةالأخرى اليت أأبدت اهامتهما ببدء دارات وأأيدت الا .48
طوعية قاصة جيب أأن تكون أأي خطة موذكرت أأنه التخطيط لبدء برانمج جترييب مع الكتب ادلويل يف الأشهر القادمة. 

جراء ميع العامالت اليت تتطلب التحقق من الأنظمة احملاسبية و ب وتضمن الشفافية  التعديالت الرضورية عىل أأنظمة اإ
ضافية لقاصة ذلكل ت مع تسجيلها. وميكن تكنولوجيا العلومات من أأال مزامنة العامال من شأأنه جتريبية أأن خيلق حتدايت اإ

حدى الإدارات أأهنا تعاجل هذه العامالت حاليًا مع الكتب ادلويل عىل . مدريد ولهاي رسوم نظايمسداد أأن يشمل  وذكرت اإ
 اون بشأأن الرباءات.الشهرية القرتحة يف معاهدة التعقاصة أأساس أأس بوعي، عىل النقيض من ترتيبات ال

داراتن مل تُ وأأعربت  .49 دارات البحث ادلويل الشاركة اإ ىل  13يف الفقرات من الواردة دراا مضن اإ عن من الوثيقة  17اإ
ماكنية الشاركة يف الس تقبل.القاصة التجريبية متابعة نيهتا   ابهامتم، هبدف اإ

 .PCT/MIA/25/5أأحاط الاجامتع علامً مبحتوايت الوثيقة و  .50
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 من ادول الأعامل: عدد اللكامت يف اللخصات ورسوم صفحات الغالف 12البند 

ىل الوثيقة  .51  .PCT/MIA/25/11استندت الناقشات اإ

52.  ُ ىل موافقهتا عىل اخلطوات الأخرى ال دارات بأأمهية اللخصات ذات النوعية اجليدة وأأشارت اإ عزتم وسلمت عدة اإ
دخال  رسوم تتعلق مبخلصات طويةل أأو منخفضة اجلودة. اختاذها، مبا يف ذكل عدم اتباع اخليار يف وقت اإ

ىل عدم وجود أأي تناظر مبارش بني طول و  .53 حدى الإدارات اإ اللخصات وأأن الاعتبارات ترتاوح بني جودة وأأشارت اإ
الطلبات اذلين يس تخدمون البادئ التوجهيية بدًل من التطلبات ودعي خمتلف جمالت التكنولوجيا. واعُترب أأن تعلمي م

لز  دارة امية هو السبيل الناسب للميض قدمًا. وأأشارت الإ ىل أأنه ينبغي تذكري ماإ الطلبات ابلأس باب اليت جتعل ودعي أأخرى اإ
ليه اخلاص هبم سيُ التأأكد من أأن الكشف يشمل صياغة ملخص جيد هو يف مصلحهتم، مبا  مقابل سابقة فعاةل دبيات كأ نظر اإ

تعليقات حول دارات س تقدم الاو . اهتم وأأمهيهتاتقنيل عن التوافر احملتل الالحقة من اانب النافسني والإعالن الطلبات 
رشادات البحث ادلويل والفحص التهيدي ودع الاقرتاحات احملددة لتعديل دليل م القبةل لنرشة ل اس تجابة ادلويل الطلب واإ

 عاهدة التعاون بشأأن الرباءات.ل

 ادلولية. الطلباتلحظ الاجامتع حاةل العمل التعلقة بطول ونوعية اللخصات يف و .54

 الرشوع الرائد الثالث –: البحث والفحص التعاونيان بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 13البند 

ىل الوثيقة  .55  .PCT/MIA/25/7استندت الناقشات اإ

للبحث رائد لفريق اللس نة الثانية من الرحةل التحضريية لهذه يه اأأن  الكتب الأورويب للرباءاتأأوحض و  .56
آخر اجامتع عقده يف طوكيو يف نومفرب CS & Eوالاس تكشاف ) حراز تقدم بشأأن حتديد الؤرشات 2017(. ويف أ ، مت اإ

فرباير  27و  26يف الاجامتع القادم، القرر عقده يف مدريد يف ولرصد المنوذ  التجرييب، لس امي الؤرشات التشغيلية. 
ىل وضع اللمسات الأخرية عىل الرتتيبات التشغيلية للربانمج الفريق الرائد للبحث والاس تكشاف دف هي، س 2018 اإ

التجرييب، ومناقشة العلومات القدمة حول الربانمج التجرييب عىل مواقع الويب اخلاصة ابلكتب عىل الإنرتنت لتحفزي 
طالق الرحةل التشغيلية من الالشاركة بني جمتع الس تخدمني، واختاذ ق  .قاصةرار بشأأن اترخي اإ

، اذلي شار  يف معلية البحث والفحص مكتب الولايت التحدة الامريكية للرباءات والعالمات التجاريةورحب  .57
ن مكتب كوراي للملكية الفكريةو  الياابن للرباءاتالسابقة مع مكتب  التعاوين ّ هبا ، ابلناقشات حول الكيفية اليت س يحس 

 وفر الوقت يف الفحص الوطين.ياجلودة و  الفريق الرائد للبحث والاس تكشاف

 .PCT/MIA/25/7وأأحاط الاجامتع علامً مبضمون الوثيقة  .58

 : معايري الكشف التسلسيل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات14البند 

ىل الوثيقة  .59  .PCT/MIA/25/2استندت الناقشات اإ

حدى الإدارات  .60 ىل التواصل مع معىل وأأكدت اإ الطلبات بشأأن اعامتد اترخي الإيداع ادلويل ابعتباره ودعي احلااة اإ
يداع قوامئ التسلسل يف الطلبات ادلولية التعلقة ابنتقال   big" الانفجار العظميالتارخي الرجعي يف حتديد العيار الطبق يف اإ

bang"  منST.25  ىل أأن برانمج التحقق جيب أأن يكون دارة قرتحت هذه الإ او . 2022، اذلي س يعقد يف يناير ST 26اإ
 بلغات متعددة. متاحا
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 .PCT/MIA/25/2وأأحاط الاجامتع علامً مبحتوايت الوثيقة  .61

 : احلد الأدىن للواثئق النصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات15البند 

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: تقرير مرحيلفرقة العمل العنية ابحلد الأدىن للواثئق النصوص علهيا يف  )أأ(

ىل الوثيقة  .62  2 وعرض مقدم من الكتب الأورويب للرباءات. PCT/MIA/25/4استندت الناقشات اإ

حراز تقدم كبري يف حتديد العديد من  الكتب الأورويب للرباءاتتقرير من عىل لوافقة وأأشارت الإدارة اب .63 ىل اإ يشري اإ
 واثئق معاهدةحد الأدىن من واثئق الرباءات للنامتء حتسني ما هو حاليا وضع معقد للغاية لكيفية ا القضااي اليت ينطوي علهيا

. ومن اجلدير ابذلكر أأنه ل يواد كيان واحض ميكن تعريفه بأأنه "احلد الأدىن من الواثئق" حيث أأن التعاون بشأأن الرباءات
دارة التطلبات ختتلف من  ىل أأخرى حسب لغات العمل ابلإ اإ ىل العوامل اليت تتغري مع مرور الوقت، مثل توافر اإ ضافة اإ

الاعتبارات ذات الصةل الآن خمتلفة ادا عن تكل اليت مت فهيا وضع مفهوم احلد الأدىن من وتعد للغة الإجنلزيية. ابلخصات ال
مقارنة ابلنظم الورقية يف شلك نص اكمل كجزء من قواعد البياانت، حاليا الواثئق. وأأصبحت معظم واثئق الرباءات متاحة 

جودة الرتمجة الآلية اليت تتحسن ابس ترار بني خمتلف اللغات مسأأةل حالية واصبحت يف السابق. ذات صةل اليت اكنت 
لرباءات قضية صعبة بشلك خاص، وما زادها تعقيدا أأنه مت تعريفها بشلك أأسايس التعلقة ابدبيات غري الأ واصبحت خاصة. 

درجت به يف احلد ليت أأصبح الآن من الصعب ادا احلصول علهيا أأو مل يعد متاحا ابلشلك اذلي أُ من انحية ادلورايت، وا
 الأدىن من الواثئق.

ىل الإدارات أأشارت فامي يتعلق ابلواثئق التعلقة ابلرباءات، و  .64 حدى القضااي الرئيس ية اليت ينبغي معاجلهتا يه مدى اإ أأن اإ
درا  مناذ  النفعة.  درا  شهادات النفعة الفرنس ية ولكن ل تواد أأنواع أأخرى من مناذ  النفعة، يف الوقت احلارض، واإ مت اإ

دارات وهجة نظرها بأأن مجيع مناذ  النفعة اليت أأتيحت يف أأك. و كشف التقينواليت يقدم بعضها مجموعة واسعة من ال  دت عدة اإ
دارات أأخرى ىل مراجعة دقيقة للقمية الضافة  نسق مناسب ينبغي أأن تدر  يف احلد الأدىن من الواثئق. وأأعربت اإ عن احلااة اإ

 إ.و بحل ل وفرها اليت ميكن أأن ت

ىل أأمهية  .65 حدى الإدارات اإ ىل متطلبات توافر وأأشارت اإ التعريفات الصحيحة للحد الأدىن من الواثئق، مشرية اإ
الاس ترار يف دارات عىل الامن الالحئة التنفيذية لعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت مفادها أأنه جيب  63و 36القاعدتني 

ىل اجملموعة الاكمةل من الواثئق.  الوصول الفعال اإ

لولايت التحدة الامريكية، ابعتباره قائدا لعمل فريق العمل بشأأن التسميات والعالمات والرباءات ابأأشار مكتب و  .66
ىل الا ىل أأنه س يقدم قريبا دراسة اس تقصائية اإ فامي يتعلق ابس تخدام أأدبيات غري رات داالأدبيات غري التعلقة ابلرباءات، اإ

اس تخدام اخلالصات ورشوط و الصدر وطريقة البحث وقضااي اللغة قضااي لبحث، مبا يف ذكل يف جمال الرباءات متعلقة اب
 لقتباسات وأأنواع التقييد الأخرى اليت قد تنطبق.ابشاركة ال 

العنية ابحلد الأدىن للواثئق النصوص علهيا يف أأحاط الاجامتع علام مبحتوايت التقرير الرحيل لفرقة العمل و  .67
 الرباءات معاهدة التعاون بشأأن

 الكتبة الرمقية للمعارف التقليدية الهندية )ب( 

ىل الوثيقة  .68  .3 وعرض مقدم من الكتب الهندي للرباءات PCT/MIA/25/9استندت الناقشات اإ
                                                

2
 :التايلتُتاح نسخة من العرض عىل موقع الويبو الإلكرتوين عىل الرابط  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?meeting_code=pct/mia/25_minimum_documentation  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=400020
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ىل الأس باب اليت دعت يف الهندي للرباءات وأأشار الكتب  .69 ضافة الكتبة الرمقية الهندية للمعارف  2015عام اإ ىل اإ اإ
ىل احلد الأدىن TKDLالتقليدية ) العديد  أأفاد أأن الطعن يفمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. و النصوص علهيا يف واثئق لل( اإ

ثبات وجود العارف التقليدية ذات الصةل ىل اإ عدة البياانت قيد اكنت قاو . قد مت بنجاح من براءات الاخرتاع استنادًا اإ
دارات حبث دويل.  أأدخل الكتب و الاس تخدام ابلفعل يف العديد من ماكتب الرباءات، مبا يف ذكل تكل الاكتب اليت تعمل اكإ

دخالها عىل اتفاقية الوصول. اليت تلفة اخمل تغيريات ال  اعترب الكتب أأن هذه القضااي تناولت مجيع اخملاوف اليت أأعربت عهنا و مت اإ
ىل أأنظمة البحث اخلاصة  القدرةدارات ادلولية ابس تنناء تكل التعلقة ابلرغبة يف سابقًا الإ  عىل حتميل قاعدة البياانت الاكمةل اإ

ىل أأنه مل يمت تقدمي مثل هذا الرشط لقديم  كشفإ أأكرث كفاءة مع و لإجراء حب ابلإدارات من مصادر أأخرى. وأأشار الكتب اإ
ما صعبة أأو ملكفة احلد الادىن للأخرى من العلومات الآخرين وأأن بعض الأجزاء ا البحث.  ابلنس بة لعمليةلواثئق اكنت اإ

ىل الكتب أأيضًا أأشار الطلبات، ودعي وفامي يتعلق بتوافر العلومات ل لهيا يف قاعدة البياانت يه اإ أأن الواد الأصلية الشار اإ
ودعي الطلبات لزود الكتب الهندي للرباءات ي ،مجيع الواثئق النشورة، التاحة من مصادر أأخرى. وعالوة عىل ذكل

مبواد ميكن الاستشهاد هبا من قاعدة البياانت، وبأأن الاكتب  يتفاجؤواحىت ل قاعدة البياانت بدمة البحث الس بق خباحملتلني 
 الأخرى ستتكن من القيام بنفس اليشء.

فائدة متثل مصدرا قامي للمعلومات ل معارف التقليديةالكتبة الرمقية للوهجة نظرها بأأن عىل من اديد دارات وأأكدت الإ  .70
ىل اس تكامل  تداراالإ ت تكل لبحث عن طلبات الرباءات يف خمتلف ميادين التكنولوجيا. ومع ذكل، أأضافا أأن هنا  حااة اإ

العمل عىل مبادئ الأدبيات غري التعلقة ابلرباءات يف احلد الأدىن من الواثئق النصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن 
ضافهتا.   الشواغل احملددة اليت مت ذكرها:وفامي ييل الرباءات من قبل فرقة العمل قبل اإ

 السابقة؛ الادبياتلوصول العدةل عىل القدرة عىل عرض واس تخدام اتفاقية اتضعها القيود اليت ل تزال  )أأ(

ماكنية وصوله تدارااإلالتأأثري عىل وضع  )ب( ذا أألغيت اإ ىل الكتبة الرمقية للمعارف التقليدية؛ ااإ  اإ

ذا تعذر البحث  ) ( من خالل أأنظمة مشرتكة لقواعد يف الكتبة الرمقية للمعارف التقليدية كفاءة البحث اإ
 الأخرى؛ البياانت

الواثئق غري التعلقة ابلرباءات من احلد الأدىن من الواثئق النصوص علهيا يف معاهدة جزئية أأثر ادليبااة عىل  )د(
للمنشورات من فرتة ابلنس بة لرباءات الواثئق غري التعلقة ابالتعاون بشأأن الرباءات، مما حد من اشرتاط البحث يف 

 البحث عنه؛ادلويل اجلاري طلب الإيداع ادلويل للمخس س نوات قبل اترخي 

دراهجا يف احلد الأدىن من  الكتبة الرمقية للمعارف التقليديةمل يمت حتديد حمتوايت  )هـ( واثئق الاليت مت طلب اإ
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بشلك واحض.النصوص علهيا يف 

حدى الإدارات اليت مل  .71 ىل مزيد ح لها النفاذ اتي وأأوحضت اإ ىل الكتبة الرمقية للمعارف التقليدية أأهنا حتتا  اإ حىت الآن اإ
لهيا.  من العلومات بشأأن قاعدة البياانت وأأساليب الوصول اإ

ىل أأنه قد الهندي للرباءات الكتب  وحضوأأ  .72 من خالل فرقة بشلك أأكرب وسيتصدى لهذه الأمور ، لشواغلأأحاط اباإ
ىل نت أأعرب عن امهل العمل و  جيابية قريبا.يف التوصل اإ  يجة اإ

                                                
3
 :تُتاح نسخة من العرض عىل موقع الويبو الإلكرتوين عىل الرابط التايل  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?meeting_code=pct/mia/25_Indian_TKDL 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?meeting_code=pct/mia/25_Indian_TKDL


PCT/WG/11/2 

Annex 
11 

 

 : العمل القبل16البند 

ىل أأنه يعزتم عقد ادلورة القبةل يف الفصل الأول من عام  .73 ، أأي مبارشة بعد اجامتع 2019أأشار الاجامتع اإ
جلودة اليت ازداد جحمها يف الاجامتعات الأخرية، العين ابالفرعي  قيلفر اأأجندة ويف ضوء  .الفريق الفرعي العين ابجلودة

ثالثة أأايم، ار عىل مد 2019جلودة لعام العين ابالفرعي  قيلفر اقرتاح الكتب ادلويل بعقد اجامتع اعىل الاجامتع  وافق
 يومني.ار مع عقد الاجامتع عىل مد

أأعرب الاجامتع عن رسوره لقبول عرض اس تلمه الكتب ادلويل من الكتب الرصي للرباءات لس تضافة و  .74
 ق الفرعي العين ابجلودة.يادلولية والفر لجامتع الإدارات  2019دورات 

 اذلي يضم قامئة ابلشاركني[ PCT/MIA/25/13]مل يُدر  يف هذه الوثيقة الرفق الأول للوثيقة 

]ييل ذكل الرفق الثاين )للوثيقة 
PCT/MIA/25/13])
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  (PCT/MIA/25/13الرفق الثاين )للوثيقة 

لتابع لجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة اللفريق الفرعي العين ابجلودة  الثامنةدلورة غري الرمسية ا
 التعاون بشأأن الرباءات

 2018فرباير  20و 19يوَمي  مدريد

 الرئيسملخص 

 مقدمة

دارة التنس يق القانوين والعالقات ادلولية .1 ابلشاركني يف  ،رحبت الس يدة كريس تينا فراننديز أأورداس، انئب مدير اإ
دارة للبحث ادلويل يف عام وأأفادت أأنه (. SPTOللرباءات والعالمات التجارية ) س باينالكتب الإ   1993بعد أأن مت تعيينه اكإ

دارة  دارات ادلولية يفالأول لجامتع يعد هذا هو الا، 2001يف عام ادلويل للفحص التهيدي واكإ للرباءات  س باينالكتب الإ  الإ
تدمع التمنية ، حيث أأهنا . وأأكدت الس يدة فراننديز عىل أأمهية اجلودة يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتوالعالمات التجارية

وأأفادت أأن بعض ىل تعزيز ودمع اجلودة يف معليات الإدارات ادلولية. العالية لنظام الرباءات، وأأكدت ابلتايل عىل احلااة اإ 
كون ت. وحمبدأأ عام من حيث اجلودة، من الرضوري أأن ISO 9001 معيار ذكل من خالل شهادةقت قالادارات ح

ديد الشالك لتحالالزمة للردود ليات وأأن يضع الآ  دليه الوارد الالزمةأأن يكون بشأأن الوظائف يف الكتب و  ةواحض مورالأ 
اجلودة والتزي أأحد عنارص اخلطة اخلدمات اليت تتسم ابجلودة، اكنت لتقدمي و يف الس تقبل. ا حدوهث واحلد من

اختتت الس يدة و . للرباءات والعالمات التجارية س باينالكتب الإ  بشأأن اللكية الفكرية يف 2020-2017 الاسرتاتيجية
للرباءات والعالمات التجارية س باينتب الإ الك  فراننديز ترحيهبا بعرض تقدميي حول

4.
  

  دارة الرباءات والعلومات التكنولوجية.ابإ  ، الستشار التقينخافيري فريا روزاوترأأس ادلورة الس يد  .2

ىل تأأخر تسلمي العديد من الو  .3 حدى الإدارات اإ بداء مزيد  ،لالجامتع ورقاتأأشارت اإ ىل اإ ىل أأهنا قد حتتا  اإ وأأشارت اإ
عداد الورقات قبل أأربعة أأسابيع عىل الأقل وذكرت أأنه . ادلورةوييك بعد موقع من التعليقات حول القضااي من خالل  ُطلب اإ

 دلورات القبةل.من ا

دارة اجلودة .1  أأنظمة اإ

دارة اجلودة وفقًا للفصل )أألف( توجهيية للبحث والفحص بناء عىل معاهدة من البادئ ال  21تقارير عن أأنظمة اإ
 التعاون بشأأن الرباءات

دارة اجلودة يف الإدارات ادلولية )ابء(  أأنظمة اإ

دارة اجلودة مفيد، وأأعرباعداد التقارير عن عىل أأن نظام دارات وافقت الا .4 للملخص اذلي قدمه  اعن تقديره تنظم اإ
دارة اجلودة والكتب ادلويل يف الورقة.  ىل تقارير أأنظمة اإ داراتابلإضافة اإ دارة أأن الفريق الفرعي رأأى الأخرى،  لالإ عروض اإ

( EPO) الكتب الأورويب للرباءات(، و SIPO)مكتب اللكية الفكرية احلكويم مجلهورية الصني الشعبية، اجلودة يف 
من خمتلف الأجحام اليت توااه حتدايت دارات مفيدة كأمثةل معلية يف الا 5(IPOSس نغافورة )يف  ومكتب اللكية الفكرية

                                                
4

 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?meeting_code=pct/mia/25_qsg_spto 
5

 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?meeting_code=pct/mia/25_qsg_epo و 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?meeting_code=pct/mia/25_qsg_ipos 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=400059
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=400024
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=400060
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رباءات. وبعد التوسع يف الس نوات الأخرية من أأال تلبية الزايدة الطردة يف طلبات اليف حبث وحفص طلبات  اخاصة هب
 ونظام ضامن اجلودة لضامنفحص نظام توجيه للمكتب اللكية الفكرية احلكويم مجلهورية الصني الشعبية الرباءات، أأقام 

دارات الفحص. وعىل النقيض من ذكل، جنح  يف حتسني  الكتب الأورويب للرباءاتالفحص التسق واجلودة بني خمتلف اإ
مكتب اللكية أأهدافا لتحديد أأولوية توقيت الفحص والعارضة. وعالوة عىل ذكل، اكن نظام حاليا توقيت البحث وحدد 
هدة التعاون بشأأن الرباءات، واكن يضع الإجراءات معًا للتعامل مع عدد اديدًا نسبيًا يف معليات معاالفكرية يف س نغافورة 

دارة اجلودة لها صةل ةمزتايد من معليات البحث ادلولي ن العديد من جوانب هنج اإ . عىل الرمغ من هذه الاختالفات ، فاإ
  .ابلسلطات الأخرى ، عىل الرمغ من أأن الأس باب اليت واهجهتا لتحدايت معينة قد تكون خمتلفة

الكتب الأورويب عن مشاركته يف مرشوع ملفات التوحيد مع للرباءات والعالمات التجارية  س باينالكتب الإ أأبلغ و  .5
جيابية و ال تقريرًا. واكنت هذه  45ملفًا من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وأأصدر  50 ى، حيث تلقللرباءات عزتم يتجربة اإ

دارة اجلودة 2018مواصةل العمل يف عام  درا  تقارير عن الشاركة يف هذا الرشوع يف تقارير نظام اإ عهد الرباءات ل . كام مت اإ
 الاسكندانيف ومكتب الرباءات والتسجيل يف فنلندا.

س س نوات، عن بعد. وأأدخل أأحد هذه الاكتب خيار العمل عن بعد قبل مخدارات تقاريرها ني من الاتاثن وقدمت  .6
وقام بتكييف أأدوات للتدريب والشاركة وفقا ذلكل. وابلنس بة للمكتب الآخر، اكن العمل عن بعد حديثًا، ومتكن من زايدة 

نتاجية   .%40بنس بة الفاحصني الشاركني اإ

حدى الإدارات أأعربت و  .7  شمل عدد فاحيص الرباءات وجمالتت ل اعداد التقارير توس يع نطاق متطلبات عن تأأييدها ل اإ
دراهجا يف بعض التقارير.مخربهت  ، اليت س بق اإ

طار  2017ديسمرب  6يف اعامتده أأعيد أأنه قد  للفلبني للكية الفكريةاأأفاد مكتب و  .8 عن  ISO 9001: 2015يف اإ
دار   الصناعية والعالمات التجارية.تصاممي معلية تسجيل براءات الاخرتاع ومناذ  النفعة وال  شملالعامة اليت ت ته اإ

نشاء قسم الفحص الؤلف من ثالثة أأفراد يف ه الاكتب، وأأوحضت هذ .9 الكتب الأورويب ردًا عىل سؤال حول اإ
جراء ، و للرباءات ، أأن امجلع بني الفاحصني الثالثة العنيني خيتلف بني كتب اللكية الفكرية يف س نغافورةمب " حفوصات"ثالثة اإ

، اما يف عادًة من الفاحصني الأكرث خربة يف اجملال التقين نفسهقسم ، يكون رئيس ال الكتب الأورويب للرباءاتفي فاحلالت. 
 الوضوع.عىل " عىل الاخرتاع و رفيقفاحص الال، يعتد "مكتب اللكية الفكرية يف س نغافورة

دارة اجلودة و  .10 حتقيق اجلودة احملس نة. هبدف الأخرى دلى الإدارات أأكدت الأمانة عىل أأمهية التعمل من تقارير أأنظمة اإ
ىل ابلرضورة   حيتا  ذكلول حيامث اكن ذكل مناس ًبا، ميكن أأن يمت و الفرعي. فريق أأن يمت بشلك متعدد الأطراف يف س ياق الاإ

 حتدايت مماثةل.اليت توااه الهيلك التنظميي الامثل أأو ذات اكتب الذكل بشلك ثنايئ بني 

 أأوىص الفريق الفرعي مبا ييل:و  .11

آلية عن أأنظم عداد التقاريراإ مواصةل  )أأ( دارة اجلودة احلالية ابس تخدام أ احلالية، مع الإشارة اعداد التقارير ة اإ
ىل التغيريات  ىل اانب مسائل أأخرى ذات أأمهية مقارنة اباإ درا  هذه التغيريات يف ملخص اإ لتقرير السابق واإ

 حمتةل كجزء من مقدمة التقرير؛

لعمليات يف التقارير عىل النحو الوحض ة ل الرسومات البيانيخيار تضمني دارات ينبغي أأن يكون دلى الا )ب(
ىل  15يف الفقرات   أأدانه؛  17اإ
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دارة اجلودة اخلاصة هبا لالجامتعات الس تقبلية ينبغي أأن  ) ( تقدم الإدارات الأخرى حملات عامة عن أأنظمة اإ
 الفرعي. فريقلل

دارة اجلودة (ميج)  تعزيز متطلبات نظم اإ

بشأأن التعديالت القرتحة لتعزيز  (C. PCT 1523) ردًا عىل التعممي 15الآن أأفاد الكتب ادلويل أأنه تلقى حىت  .12
طار الفصل نظم متطلبات  دارة اجلودة يف اإ   بواه عام.ذكر أأن هذه الردود ااءت لصاحل القرتحات . و 21اإ

حدى الإدارات أأن تكون متطلبات واثئق معلية البحث الواردة يف الفقرة  .13 ويل من البحث ادل 21-21واقرتحت اإ
لزاميًا. وأأشارت ادلويل والفحص التهيدي  دارةرشطًا اإ آلية اديدة  اإ ىل أأهنا تود اقرتاح أ دارة اجلودة التقارير  لإعدادأأخرى اإ عن اإ

الك سيمت اعتبار و تشمل خرباء يف البحث ادلويل من أأال ضامن فعالية النظم، وميكن أأن تقدم اقرتاحا حمددا يف هذا الصدد. 
. ويف (C. PCT 1523)بعد نرش التعديالت الواردة يف التعممي  21 تعديالت مس تقبلية للفصل من جوةل اجزءالفكرتني 

 فرعي.للفريق الوييك موقع الوقت نفسه، ميكن مناقشة اقرتاح واثئق معلية البحث عىل 

بشأأن  أأحاط الفريق الفرعي علامً ابلشاورات اجلارية والداولت الوىص هبا للبدء يف النتدى الإلكرتوينو  .14
 .21مقرتحات أأخرى لتعديل الفصل 

دارة اجلودةخمططات ا (ال)د  لعملية يف نظم اإ

مفيدة بشلك خاص لفهم التقارير التعلقة يرى أأن خمططات العملية علق الكتب السويدي للرباءات والتسجيل بأأنه  .15
ن  دارة اجلودة. وحمثال عىل ذكل، فاإ مكتب الاخرتاع البينة يف العرض اذلي قدمه  وحدةالتعلقة مبعاجلة عدم  اخملططاتبنظم اإ

الكتب السويدي للرباءات والتسجيل  اس تخدمو مفيدة يف فهم الإجراءات يف هذا اجملال. اللكية الفكرية يف س نغافورة 
ىل ISO 9001: 2008عملية لأغراض التدريب ادلاخيل، واكنت اخملططات مفيدة يف الانتقال من ال خمططات   :ISO 9001اإ

دلى اذلي أأظهر أأن معاجلة عدم وحدة الاخرتاع ة مثاًل عىل خمطط العمليمالحظات اليت أأبدت دارات وادت الاو . 2015
من الفيد مشاركة أأمثةل من أأنه يف حني و. اتفهم أأفضل للمامرسل مفيد بشلك خاص مكتب اللكية الفكرية يف س نغافورة 

حدى الإدارات أأشارت ، ططاتم من هذه اخملخمططات العمليات واس تخالص التفاصيل الثرية لالهامت ىل اإ أأهنا ل تعتقد أأن اإ
ىل العمل التضمن، وحماوةل وضع منوذ  مشرت  لعمليات مماثةل عرب الإدارات يه الطريقة الناس بة للميض قدما.  قد ابلإضافة اإ

ىل فقدان  الأخرى عىل رات ادجشعت الإ معلومات قمية خاصة بعمليات الإدارات الفردية. وبدًل من ذكل، يؤدي ذكل اإ
تضمني خمططات العملية الناس بة يف التقارير اخلاصة جشعهتا عىل وييك، و موقع مشاركة أأمثةل من خمططات معلياهتا عىل 

دارة اجلودة.  بأأنظمة اإ

تبادل دارات عىل وييك، مشجعة الزيد من الاموقع العملية عىل خمططات الاس ترار يف مناقشات  راتادأأيدت الاو  .16
درا  خمططات العمليات عند رات ادذات الصةل. كام أأيدت الاططات خملا طار رفع تقارير خيار اإ دارة اجلودة يف اإ عن أأنظمة اإ

درا  ذكرت أأنه . ومع ذكل، 21الفصل  ىل استبدال خمططات ال ينبغي أأن يكون اإ لزاميًا يف التقرير وينبغي أأل يسعى اإ لعملية اإ
حدى الإدارات  أأن أأي خمططات معلية يف التقارير ينبغي أأن تكون قصرية وغنية ابلعلومات. النص الوصفي. وأأضافت اإ

 أأوىص الفريق الفرعي مبا ييل:و  .17

ضافية عىل خمططات العمليات الس تخدمة يف البحث ادلويل والفحص  دارات)أأ( ينبغي أأن تتبادل الا أأمثةل اإ
 الفرعي؛ للفريق للمنتدى الإلكرتوين ادلويل التهيدي 
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دارة اجلودة اخلاص هبا دارات ن يكون دلى الاأأ ينبغي )ب(  خيار تضمني خمططات العمليات يف تقارير نظام اإ
ذا اكن من شأأن ذكل تسهيل فهم  آخر من التقارير.الإدارات الأخرى جلاإ  انب أ

دارة اخملاطر (اء)ه  اإ

 ISO العيارعرًضا يوحض مبادئ التفكري القامئ عىل اخملاطر يف  للرباءات والعالمات التجارية س باينالكتب الإ قدم  .18
دارات حتديداواخملصص  2015 :9001 دارة جودة ل تعتد عىل أأنظمة اليت دلهيا  لالإ ، لتقدمي معلومات ISO 9001العياراإ

آاثر دمج  كرث انتظاما للمخاطر كجزء ل أأ  اهنجوفر الرتتيب وأأفاد أأن . 21اخملاطر يف الفصل البادئ القامئة عىل حول فوائد وأ
دارة اجلودة. وقد مسح ذكل بأأن تكون الأنظمة أأكرث استباقية  يتجزأأ من النظام، بدل من معل وقايئ حمكون منفصل لنظام اإ

س ليالعيار من الهم مالحظة أأن و مرحةل مبكرة. خالل ، مما يضمن حتديد اخملاطر ومراعاهتا والتحمك فهيا كوهنا تفاعليةبدًل من 
اخملاطر بشلك حصيح. ورأأى  ه مت النظر يفأأي متطلبات لهنجيات رمسية حمددة لإدارة اخملاطر، طالا اكن من الواحض أأن هل

ضافة مبادئ قامئة عىل اخملاطر لتطلبات الفصل  من البادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص التهيدي  21الكتب أأن اإ
يف معليات الإدارات ادلولية ومينح الس تخدمني ثقة أأكرب من الرباءات ميكن أأن حيّسن  معاهدة التعاون بشأأنادلويل بناء عىل 

مع الإجراءات  21وعالوة عىل ذكل، ميكن حتقيق ذكل دون عبء كبري لأن اخملاطر مضمنة ابلفعل يف الفصل  تكل العمليات.
 تقلبات يف الطلب.الرتاكامت أأو ال أأو الوقائية ومعاجلة قضااي مثل التغيريات يف عبء العمل 

أأسرتاليا /  معيارعتد عىل ي دارة اخملاطر، واذلي ه التبع لإ أأسرتاليا للملكية الفكرية عرضًا حول هنجمكتب قدم و  .19
لحكومة، الفيدرالية لتطلبات ال ادلافع وراء هذا الهنج هو أأحد وذكر أأن  ISO 31000: 2009.6 عيارابل نيوزيلندا الرتبط 

دارة خماطر التخطيط التشغييل يف دورة س نوية مع و لكن البادئ تعترب مفيدة بشلك عام للهيئات ادلولية.  اعداد مشل الهنج اإ
دارة اخملاطر عىل مس توى العمليات اليت توفر تقياميت خماطر العامالت جملموعة متنوعة من ةفصليتقارير  ىل اانب اإ ، اإ

النظام الالكرتوين لعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اجلديدة الودعة ابس تخدام طلبات مثةل ال النتجات واخلدمات. وتشمل الأ 
(ePCT)  .يف حاةل ومت اس تخدام مس توى اخملاطر لتحديد مس توايت العينات الناس بة للخدمات. وومعليات حفص الرباءات

عينات من النتجات القرتحة( مث ثالثة % 100تدربني )ال  لفاحصنيللتوفري اعامتدات خاصة ذكل مت تكييف يالفحص، 
ج يشجع يئ أأن هذا الهنؤهلني، اعامتًدا عىل نتاجئ الراجعات السابقة. ورُ الفاحصني المس توايت لعينات العمليات من قبل 

جراءات وقائية ىل التعامل الس تر مع النتاجئ السلبية وما يرتتب عىل ذكل من ماكسب يف ا عىل اختاذ اإ  لكفاءة.مما يؤدي اإ

ىل الفاحصني وأأشار مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية،  .20 ىل أأن مس توايت العينات تستند اإ ردا عىل الاس تفسارات، اإ
خضعوا أأكرث من نصف الفاحصني وافاد أأن . الراجعاتموضوع يه ، ولكن هذه العمليات والنتيجة وليس الفاحصني ينيالفرد

ىل أأعىل مس توى.ادًا ضئيل عدد خضع لعينات و ل لأدىن مس توى   اإ

 ISO 9001 معيارو  21( العالقة بني الفصل واو)

للرباءات  س باينبعد الاطالع عىل العرض القدم يف س ياق البند السابق من ادول الأعامل، قدم الكتب الإ  .21
للرباءات  س باينالكتب الإ  وأأيزو. وذكر 21القارنة بني الفصل بشأأن والعالمات التجارية التقرير الوريق حول الناقشات 

للرباءات  س باينالكتب الإ  فادمن انحية أأخرى، أأ و . ابلنس بة هل اجلودة ةهو ابلتأأكيد مرجعي 21أأن الفصل والعالمات التجارية 
ن الأمر نفسه مرغوب  ،أأن معايري اجلودة ادلولية العرتف هبا يف طور التطوروالعالمات التجارية  . 21يف الفصل به وذلكل فاإ

. هتغري كبري يف أأحدإ نسخبه و دارات هو أأكرث معايري اجلودة انتشارًا بني الا ISO 9001معيار يعد وعالوة عىل ذكل، 
أأن يس تفيد أأيضا من القارنة مع أأي  21حمرجع لهذه القارنة. ولكن ميكن للفصل  ISO 9001: 2015من النطقي اس تخدام و 

آخر لتحديد اجلانب الفقود لتضمين القارنة نفسها والناقشات حول النتدى، خالل من و . 21يف الفصل  همعيار معرتف به أ
                                                

6
  http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?meeting_code=pct/mia/25_qsg_IP Australia 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=400061
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أأو أأي أأيزو . ويف هذا الصدد، ميكن اس تخدام تقيمي س نوي خار ي )شهادة 21والفصل أأيزو همم بني تنامغ عن وجود ُأعرب 
آخر( لضامن بعض الامتثال دارة اخملاطر تعترب مفيدة وتوفري احلوافز وتعزيز الثقة. ومن الهم بصفة خاصة الاس تنتا   نوع أ بأأن اإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وذلكل اقرتح  دارة اجلودة يف اإ للرباءات  س باينالكتب الإ بشلك خاص لنظام اإ
درااه يف الفصل والعالمات التجارية   .21اإ

ىل أأنه من الهم الاعرت و  .22 اف بتيزي واحض بني اتفقت الإدارات ادلولية بشلك عام عىل هذا الرأأي، ولكهنا أأشارت اإ
ل بد من الاعرتاف بأأن والأول خمصص لرباءات الاخرتاع والأخري عام ادا. ذكرت أأن و  .ISO 90001معيار و  21الفصل 

اديرة ابلهامتم، ولكن ل ينبغي  ISO 9001معيار لتطورات يف وتعترب الآخر. لل يعين الامتثال  هامالامتثال لأحد
عىل حتصل أأو  ISO 9001دارات هنج أأن تعتد الاب ينبغي أأن يكون هنا  أأي مطلب بشلك تلقايئ. كام ل اعامتدها

حدى الإدارات  تينبغي أأن تظل الاكتب حرة يف اعامتد مهنجيات بديةل تعطي نتيجة مناس بة. وأأشار و . ISO 9001شهادة اإ
لزامية غري مناس بة. ىل أأهنا تعترب الراجعة اخلارجية الإ  اإ

ىل أأ  .23 ذا اكن  ISO 9001 معيار ن هنا  تأأييًدا عاًما للنظر يف التغيريات عىلخلص الفريق الفرعي اإ وتقيمي ما اإ
رحب الفريق الفرعي ابلعرض القدم و ، ولكن هذا ل ينبغي أأن يكون معلية تلقائية. 21ينبغي أأن تنعكس يف الفصل 

وييك هبدف وضع نص حمدد يف موقع الناقشات من خالل قيادة ل الكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية من 
 يتعلق ابخملاطر. 21الفصل 

 الس تخدم ليقاتتع  (ايز )

 تتضمن تعليقاتوذكر أأن تكل ال الس تخدمني.  تعليقاتعرضًا عن التجربة الأخرية ل  الكتب الأورويب للرباءاتقدم  .24
ىل القاييس  تعليقاتوافاد أأن ال غري القاييس. عىل اجلوانب القامئة عىل القاييس و  مفيدة، ولكن يلزم التحقق مل تكن الستندة اإ

للتأأكد من أأهنا مناس بة. واختمت الكتب مؤخرًا ادلورة الاس تقصائية اليت دامت ثالإ س نوات دلراسات رضا ا من
بعضها ااء رضا الس تخدمني، واليت مس توى العديد من الؤرشات عىل التحسينات يف ت ر أأفاد بأأهنا وفالس تخدمني. و 

رى يأأن  رسورهيف حني اكن من دواعي وذكر الكتب أأنه نتيجة لتحديد ومعاجلة شواغل ملموسة من ادلورة السابقة. 
جيابية،  تعليقات ل أأن اإ نقاط القلق العرب عهنا ذات قمية خاصة يف حتديد جمالت التحسني. وقد استندت مجموعة متنوعة من اإ

دمة عىل التعليقات الس تلمة. وعىل واه اخلصوص، حدد الاهامتم مبخاوف اخلدمات اجلديدة أأو التحسينات يف اجتاه اخل
راء الآ الس تخدمني خار  أأورواب عددا من القضااي. فعىل سبيل الثال، أأعطى الكتب الأولوية لإصدار تقارير البحث و 

صبح من الواحض أأن هؤلء ضامن اخلدمة ذاهتا مجليع الس تخدمني. وعالوة عىل ذكل، أأ بغرض كتابية مجليع الإيداعات ال 
مقارنة بتكل  الكتب الأورويب للرباءاتمل يكونوا عىل دراية ابلختالفات بني الإجراءات والتاكليف واللواحئ يف خدمني الس ت

تعليقات الس تخدمني أأكرث أأمهية من أأي وقت مىض، حيث توفر التوجيه للأنشطة وتعترب الوجودة يف بدلاهنم الأصلية. 
دارة اجلودة.والدخالت لأ   نظمة اإ

مؤخرًا واذلي اعامتده ردًا عىل الاس تفسارات التعلقة خبفض الرسوم اذلي مت ، الكتب الأورويب للرباءاتشار أأ و  .25
أأن اجلودة جيدة  2010ها قد أأظهرت منذ عام االيت تلق تعليقات، أأن ال 2018أأبريل  1ساري الفعول اعتبارًا من س يصبح 

هتا زايدعدم مس توايهتا احلالية )و ند تناول هذا الأمر يف البداية من خالل احلفاظ عىل الرسوم ع  ولكن الرسوم مرتفعة. وقد مت
الس تخدمني، وافق جملس الإدارة  تعليقاتلتضخم( وحتسني اخلدمات، ولكن هذا مل يمت اعتباره اكفيا. وبعد مزيد من نس بة ل 

اليت مت فهيا طلبات الإقلميي لل فحص رسوم ال% عىل 75اخلفض مبقدار عىل خفض رسوم البحث ادلويل وكذكل زايدة نس بة 
جيايب بشأأن اجلدة واخلطوة الابتاكرية وغريها من التطلبات بداء رأأي اإ هذه زايدة تعد تقرير الفحص التهيدي ادلويل. و يف  اإ

قبوهل اكن قريبًا من نقطة  كبرية يف التخفيض، يف حني تعكس حقيقة أأنه عىل الرمغ من أأن الطلب يف كثري من احلالت
ل أأنه يف كثري من احلالت للحصول عىل الرباءة  .تقنيةل يزال يتعني القيام ببعض الأعامل ال اكن ، اإ
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الس تخدمني منهتيا يف الوقت احلارض، مع  تعليقاتأأوىص الفريق الفرعي برضورة اعتبار معهل التعلق ب  .26
دارة مالحظة أأنه ميكن لأي  ذا بدا مناس با وأأن تقدمي مقرتحات أأخر اإ يؤثر عىل  نلهذا الامر ى للعمل يف هذا اجملال اإ

داراتالس ترة تطلبات ال  دارة اجلودة. تعليقات تقارير حول بأأعداد لالإ  الس تخدم يف تقاريرها الس نوية لنظام اإ

دارة اجلودة يف السلطات ادلولية زدو من الاس تعراض ال تعليقات (اء)ح  لنظم اإ

 الفريقالست اليت شاركت يف الاس تعراض الزدو  عىل أأن العملية مفيدة وينبغي تكرارها يف اجامتع  داراتاتفقت الا .27
ىل دارات العام القادم عىل أأمل أأن تنضم الاالعين ابجلودة الفرعي  الاس تعراض. ومن بني الواضيع اليت اجامتعات الأخرى اإ

دارة اجلودة، والتقيمي اذلا،ي، وفاحيص السح ، ولجالت الإدارة لأ  اس تعراضمتت مناقش هتا ضامن ومراقبة اجلودة، و  نظمة اإ
، والتعاقد اخلار ي للبحث والفحص أأيزو معيار شهادةب ، والعمل عن بعد، واخلربة الرسوم التخطيطيةالتحسني، واس تخدام 

 .اخلاصة ابلتعاقديناجلودة  اس تعراضو 

ىل و .28 شارة اإ دارة يف اإ ن اس تعراض التقرير التعلق بنظام اإ أأخرى قد ساعد عىل اكتساب فهم أأفضل دلى ادارة اجلودة اإ
قد ساعدت عىل  س تعراضتشار  مجيع الأهداف الشرتكة وأأن معلية الادارات ت أأن الابدارة، جرت الإحاطة لعمل تكل الا

دارة فهم الاختالفات، عىل سبيل الثال، يف الصطلحات. وبيامن اكن لك اجامتع ينطوي عىل قيام  دارة تقرير  س تعراضاباإ اإ
ن التجربة خالل السة  دقيقة  60اكن بعض الشاركني راضني عن الـ و اكنت مبثابة حوار ثنايئ الاجتاه.  التعليقاتأأخرى، فاإ

ام دقيقة من شأأهنا توفري الزيد من الوقت لتبادل وهجات النظر. ك التسعنيأأن بقبول ال ، ولكن مت اس تعراضاخملصصة للك 
ىل ا أأعربت الادارات عن سعادهت ميكن أأن  خدمة واي فايابلرافق مع لك حمادثة جتري يف غرفة منفصةل، ولكن الوصول اإ

أأن يكون دلهيا حوايل أأربعة أأسابيع عن رغبهتا يف بعض الإدارات أأعربت ، تنظمي. وفامي يتعلق ابل مس تقبالة كون مفيدت
ىل الإ  س تعراضل رسال بعض الأس ئةل اإ جراء مشاورات داخلية. ومع ذكل، قبل الادارة تقرير مكتهبا، وميكن اإ جامتع للسامح ابإ

دارات الااختاذ  الزيد من الإشعاريتطلب ينبغي أأل يكون ذكل عىل حساب الطبيعة غري الرمسية القصودة لدلورات، وس 
ىل أأن الال حدى الإدارات اإ ىل يس   س تعراضقرار بشأأن الشاركة يف اترخي مبكر. وأأشارت اإ ير أأكرث دقة لتقر  اس تعراضؤدي اإ

دارة اجلودة اخلاص هبا يف العام القبل  ىل حتسني هبدف انظام اإ ذا اكن من المكن أأن تؤدي التغيريات الأكرث مشوًل اإ لنظر فامي اإ
عداد التقارير.  اإ

اليت يمت اس تعراضها دارة والإ  س تعراضلدارة القامئة ابلك من الإ  اس تعراضاعتربت الإدارات الشاركة أأنه من الفيد و  .29
 س تعراضمل تشار  يف السات الاادارة اس تجابة لطلب من و . اس تعراض السةيف هناية لك  التعليقاتمنوذ  اس تكامل 

الشاركة عىل أأنه ميكن للمكتب ادلويل أأن يقدم بعض الأمثةل عىل دارات ، وافقت الاالتعليقاتمنوذ  ب لمشاركة ل الزدو  
ذا موقع الفرعي من خالل فريق الكتةل التاحة لل التعليقات مناذ  لشاركة. ومع ذكل، ذكر بعض وافقت الإدارات اوييك اإ

ركز بشلك أأسايس عىل اللوايستيات، ي ي، واذلالتعليقاتالشاركني أأنه نظرا للمحتوى العام والبساطة اليت يتضمهنا منوذ  
 ُ ىل أأنه ل فقد ن  الأخرى.دارات ظى ابهامتم كبري دلى الاحيظر اإ

ىل رعي الفأأشار الفريق  .30 جراء دارات الا الزدو  وأأوىص س تعراضمعلية الاالنامجة عن التعليقات اإ العنية ابإ
دارة اجلودة يف الاجامتع القادم. زدو  م اس تعراض ىل دارات الاس يدعو الكتب ادلويل وأأفاد أأن لتقارير نظم اإ اإ

دارة اجلودة معي ياذلعممي الشاركة من خالل الت داراتحتديد موعد هنايئ يسمح  طلب تقدمي تقارير عن أأنظمة اإ  لالإ
ذا رغبت يف ذكل. ابلإدارةالشاركة ابلتصال   اليت س تقوم مبراجعهتا ومشاركهتا الأس ئةل اإ

 فهم أأفضل لعمل الاكتب الأخرى .2

 تقيمي هُنج خمتلفة لتبادل اسرتاتيجيات البحث (لف)أأ 
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حدى الا .31 اليت رشعت مؤخرًا يف مشاركة اسرتاتيجيات البحث الاكمل مع الكتب ادلويل للنرش يف دارات ذكرت اإ
الطلبات خالل اجامتع أأحصاب الصلحة ودعي أأن هذا الطلب قد مت نقهل من قبل م( PATENTSCOPE)ركن الرباءات 
 .2017يف أأوائل عام 

جراء و  .32 عداد واإ ىل حتديد ما يُتوقع احلصول بني ال  مسحأأيدت بعض الإدارات ادلولية اقرتاًحا ابإ س تخدمني، هيدف اإ
حدى الإدارات أأن مثل هذا السح ينبغي أأن يغطي مدى فائدة  عليه من دراسة اسرتاتيجيات البحث. واقرتحت اإ

جراء مسح خاص هبا دارة أأشارت هذه الإ و دمت به. وضوهحا وحمتواها والشلك اذلي قُ و اسرتاتيجيات البحث  ىل نيهتا اإ اإ
 البحث. حول اسرتاتيجيات

حدى الإدارات ب  .33 ىل وجود فهم خمتلف لا ينطوي عليه تقدمي اسرتاتيجية للبحث، تويخ وأأوصت اإ احلذر، مشرية اإ
مس تخديم هذه الاسرتاتيجيات. واعتربت  وايعترب  نمل يكن من الواحض من اذليوأأفادت أأنه ونتيجة ذلكل، توقعات الأهداف. 

، مما ميكهنم من زايدة الثقة يف البحث اذلي مت أأخرىالطلبات وأأطراف عو ودأأن الس تخدمني الرئيس يني مه مدارة هذه الإ 
ىل أأن هؤلء الس تخدمني  جراؤه. وأأشارت الشاورات اليت أأجريت ابلفعل اإ ابلسرتاتيجيات أأعربوا عن سعادهتم  ابلإدارةاإ

لواد اليت قد تكون ذات صةل الطلبات يف احلصول عىل الثقة يف اجتاه البحث أأو اودعي دمت ابلفعل، مع رغبة ماليت قُ 
قسام جمتع لأ ، وفهم مسحللهدف من أأي  واحضايتطلب العمل الإضايف فهًما و أأو العارضة.  بلسات الاس امتع اخلاصة ابلطعن

ىل حتقيق مسح دف أأي هيمن الهم أأل و . اطبهتاالس تخدمني اليت جيب خم ىل تنس يق اسرتاتيجيات البحث، بل اإ ابلرضورة اإ
 س تخداهما.فهم أأفضل ل

دارة واعتربت  .34 ىل أأنه ميكن اس تخدام اسرتاتيجيات البحث للسامح ة هنج خمتلف مناسب، مشري أأن هنا  أأخرى اإ اإ
خرى والأطراف الأ ودعي الطلبات يمت توجيه أأي مسح لل عىل هذا النحو، جيب أأ و للفاحصني بتعمل تقنيات حبث حمس نة. 

 ادارةهمتني ابجلوانب الأكرث تقدًما لسرتاتيجيات البحث. وذكرت  اقد يكونو لفاحصني يف الاكتب العينة، اذلين حفسب، بل ل
الطلبات والاكتب العّينة والأطراف العنية الأخرى، ومن مث ودعي أأخرى أأن منتجات العمل ادلولية اس ُتخدمت من قبل م

درا  مجيع  هأأنأأعربت عن اعتقادها ب دارات أأخرى اوأأيدت الس تخدمني. ينبغي اإ  لرغبة يف مجهور عريض لإجراء مسح.عدة اإ

حدى الإدارات وأأشارت  .35 ىل اإ عداد اإ مجموعة متنوعة من القضااي التعلقة ابلسرتاتيجيات نفسها، مما يعكس خماطر اإ
ملخصات لعمليات البحث اليت تمت يدواًي وصعوابت يف اس تخدام اسرتاتيجيات لعمليات البحث اليت تمت بلغات قد ل يكون 

آخر عىل أأن الفاحصني دارة لإ الأخرى. واقرتحت هذه ادارات هذه القضااي قيد الناقشة مع الا ول تزالدراية هبا.  مس تخدم أ
جراء معليات البحث اخلاصة هبم ومن التوجيه الفردي  مقارنة اخلرباء احملليني من بشلك عام يتعلمون بشلك أأفضل من اإ

 الاكتب الأخرى. حاوةل فك تشفري الاسرتاتيجيات التفصيلية للفاحصني يفمب

 مكتب الولايت التحدة الامريكية للرباءات والعالمات التجاريةرحب الفريق الفرعي ابلعرض اذلي قدمه و  .36
حنو التفاق عىل الأهداف الشامةل والنقاط اليت  ةموهجعىل أأن تكون وييك، موقع عىل  النظر فهيل مقرتحات صياغة ل 

ىل خمتلف مس تخ مسحسيمت تناولها يف   ديم اسرتاتيجيات البحث.مواه اإ

 وحدةال البنود (ء)اب

عىل دارات الوحدة. ويف هذا الصدد، جشع الكتب ادلويل تكل الا بنودحتديثات بشأأن اس تخدام ال دارات قدمت الا .37
ىل كيفية اس تخداهم شارة اإ  .ايف معله بنودلل  احتديث النتدى الإلكرتوين لالإ
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ولكن اكنت اعامتد التغيريات من خالل تعممي، عن تفضيلها بعض الإدارات أأعربت فامي يتعلق ابلتعديالت القرتحة، و  .38
دارة  درا  ال هنا  اإ رشادات البحث ادلويل والفحص التهيديبنود ك  بنودواحدة تقرتح أأنه ميكن اإ . ادلويل منوذجية يف ملحق اإ

لزاميًا. بنودومع ذكل، ل ينبغي أأن يكون اس تخدام ال   اإ

 ربعجيب أأن توضع يف ال اجيازحول عدم وجود  10-اثمناو 9-اثمناها بأأن الفقرتني موقف دارات عىل بعض الاوأأكدت  .39
ىل الفقرة  سابعا أأشار . و ادلويل لبحث ادلويل والفحص التهيديالتوجهيية ل  بادئال من  17.49للرأأي الكتوب استنادًا اإ

ىل الكتب ادلويل  ذا اكنت هنا  شكو  حول كيفية اس تخدام هذه الاإ ، ميكن تغيري المنوذ  نفسه، وأأن الوقت ربعاتأأنه اإ
ىل العيار  XMLنسق احلايل، قبل تنفيذ معايري  ا ، قد يكون وقتًا مناس ًبا لإجراء مثل هذST.96اجلديدة الستندة اإ

 .الاس تعراض

حدى الإدارات ا .40 ها الوحدة اليت وضع بنود أأن توفر ال  االفرعي بأأن دلهيا بنودها اخلاصة ولكن ميكهن لفريقوأأبلغت اإ
أأن اس تخدام البنود الوحدة ل ينبغي أأن دارة أأضافت هذه الإ و الفرعية ليك يس تخدهما فاحصوها يف حالت معينة. الفريق 

لزاميا. وبيامن مل تنوي هذه الإ  ىل منوذ  جترييب دلمج البنود يف النظام الإلكرتوين لعاهدة التعاون بشأأن دارة يكون اإ الانضامم اإ
نتا  ePCTالرباءات ) آراء كتابية، ( لإ ل أأهنا تقارير حبث وأ  قد تسهم يف مواصةل صياغة البنود وتطويرها.اإ

 وييك.عىل موقع مبزيد من الناقشات حول وضع بنود موحدة حول وحدة الاخرتاع دارات رحبت الاو  .41

حدى الإدارات أأهنا ل ترى وفامي يتعلق ابلبنود الوحدة بشأأن اللخصات العيبة،  .42 لس تخدام هذه ماكان واحضا أأفادت اإ
دارة البنود يف تقرير البحث والرأأي الكتايب. وأأشارت  ىل عزهما تعديل ال اإ اس تخدمته لعدم الامتثال ي اذل بندأأخرى اإ

دارة )د( لواءمة النص بشلك أأوثق مع النص اذلي ت  1-8 للقاعدة الأخرى أأهنا مل رات ادذكرت بعض الاو أأخرى. تشار  به اإ
 .8.1اللخصات مع القاعدة تقدم تفسريًا عندما مل تتوافق 

دما  ال و  .43 النظام الإلكرتوين لعاهدة  الوحدة يفبنود أأعربت بعض الإدارات اليت تس تخدم البنود القياس ية عن اهامتهما ابإ
 جترييب لتطوير هذا الفهوم بشلك أأكرب.منوذ  والشاركة يف  (ePCTالتعاون بشأأن الرباءات )

 أأوىص الفريق الفرعي مبا ييل:و  .44

للفريق الوحدة تبادل العلومات بشأأن تنفيذها يف النتدى الإلكرتوين بنود ل ل  ةس تخدمال دارات اصل الاتو  )أأ(
 نفسها؛ دارةاجملموعة الرئيس ية للبنود أأو لتمكةل بنود من الإ بصفة  الفرعي، سواء

للغات اخملتلفة واقرتاح الوحدة يف ا بنوديصدر الكتب ادلويل تعماميً للتشاور بشأأن اعامتد التعديالت عىل ال  )ب(
دراهجا حمرفق   ؛ادلويل توجهيية للبحث ادلويل والفحص التهيديال لمبادئ ل فكرة اإ

 ينبغي أأن تس تر الناقشات بشأأن وضع بنود موحدة بشأأن وحدة الاخرتاع؛ ) (

درا  البنود الوحدة يف تقارير البحث والآراء عىل يواصل الكتب ادلويل العمل  )د( النظام الإلكرتوين يف  الكتابيةاإ
ىل هجة اتصال رات االاد، و(ePCTلعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) ذا جتريبية الهتة ابلنضامم اإ يف الكتب ادلويل اإ

 ذكل ابلفعل.قامت بمل تكن قد 

  تل للمامرسةاحمل  ناقشةال منتدى  (مي)ج
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ىلأأشارت ، ولكهنا ةمامرسللمفهوم منتدى مناقشة دارات أأيدت الا .45 التعلقة برسية  تقنيةعدد من الشواغل ال  اإ
يف حاةل قيد التقدم دون  ينمفيد واكونيالعلومات غري النشورة وضامن متكني الشاركني يف النتدى من الإسهام برسعة اكفية ل 

حداإ   أأن منتدى مشابه قد يكون مفيدا لتلقي قضااي الكتب.كام جرت الإحاطة بتأأخري. اإ

عىل موقع منوذ  مقرتح للمناقشة بند بأأن يقوم الكتب الكندي للملكية الفكرية بنرش  أأوىص الفريق الفرعي .46
ينبغي أأن ينظر الكتب ادلويل بعد ذكل يف احللول التقنية المكنة لعاجلة و وييك للمساعدة يف دراسة الفاهمي العنية. 

ذا اكن من الناسب تقدمي   خدمة ماكفئة تكون مفتوحة لاكتب تسمل الطلبات.القضااي الثرية للقلق، مبا يف ذكل ما اإ

 مقاييس اجلودة .3

 ( خصائص تقارير البحث ادلوليةلف)أأ 

دارات عىل جتد دامئا أأن أأهنا دارات بأأكدت الا .47 التقارير التعلقة خبصائص تقارير البحث ادلولية مفيدة. ورحبت عدة اإ
ا عن أأملهت جعل اس تخدام البياانت كأداة للتأأمل اذلا،ي أأسهل. وأأعربعدت لاكتهبا، مما واه اخلصوص ابلتقارير الفردية اليت أُ 

جراء مقارانت بني التقارير يف أأن يس تر تقدمي هذه  دارات أأيضا عىل رغبهتا يف اإ يف الس تقبل. ومع ذكل، شددت عدة اإ
يمت عرض خصائص بعض اخلصائص، ولهذا اكن الشلك التقليدي أأكرث فاعلية، خصوًصا عندما فائدة خمتلف الإدارات ل

 (.اللكية الفكرية الرئيس ية امخلسة لاكتبابلنس بة الأكرث ارتباطا معا عىل نفس الرمس البياين )لس امي دارات الا

اكن هنا  اتفاق عام عىل أأن احلل الثايل هو وجود أأداة تفاعلية مماثةل لتكل الوجودة يف قاعدة بياانت الويبو بشأأن و  .48
حصاءات اللكية الفكرية،  من  همما يسمح ابختيار مجموعة متنوعة من اخليارات وعرضها بطرق خمتلفة، ولكن مت الاعرتاف بأأناإ

دخال بعض التحسينات عىل وتطوير هذه الأداة أأولوية فورية. غري احملتل أأن يكون  يف غضون ذكل، قد يكون من الفيد اإ
ىل أأن دارات أأشارت بعض الاو هوةل يف الاس تخدام. عرض اخملططات الثابتة وتوافر البياانت الأساس ية بتنس يقات أأكرث س  اإ

 يف بعض الأحيان وقد يس تحق مزيدا من ادلراسة. امفيدعرض اخلصائص التعددة معا يف خمطط واحد قد يكون 

ىل أأنه من الرضوري فهم ماهية الرسوم البيانية المثةل.  اتار الإدوأأشارت  .49  بعض القضااي الرئيس ية ما ييل:وتشمل اإ

وقد تؤدي العلومات التعلقة  -ادلولية اليت مل يُنشأأ تقرير حبث دويل بشأأهنا طلبات ل اخلصائص ال ل تشم )أأ(
ىل جعل حتليل بعض القضااي أأكرث أأمهية.  بعدد هذه احلالت وتفصيلها اإ

 أأو الاستشهادات ذات اخلصائص احملددة مضلةلطلبات قد تكون الرسوم البيانية اليت تُظهر النسب الئوية لل  )ب(
قد تكون العلومات الأكرث وضوحا بشأأن الأعداد  -عندما يكون هنا  تغيري كبري يف أأجحام التقارير النتجة أأو طبيعهتا 

 الطلقة للتقارير مفيدة يف بعض احلالت.

ىل فئات صغرية للغاية أأرقامًا قد ل تكون ذات دلةل س يظهر ابلثل،  ) ( تقس مي التقارير أأو الاستشهادات اإ
حصائي  ة وينبغي احلرص عىل عدم اس تخالص اس تنتااات غري حصيحة أأو غري مبنية عىل أأساس عينات صغرية.اإ

بعد التعليقات الواردة من الإدارات، عىل النظر يف التغيريات التالية عىل اخلصائص يف ووافق الكتب ادلويل،  .50
 التقارير القبةل، أأو جلعل البياانت ذات الصةل متاحة بسهوةل:

ضافة خاصية اديدة تُظهر النس بة الئوية لالستشهادات التعلقة ابلرباءات اليت مل تكن يف  ينبغي )أأ(  نصاإ
 ادلويل. الطلب
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طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مع  8-1اخلاصية ينبغي حذف  )ب( )النس بة الئوية لتقارير البحث يف اإ
دارة ( من التقارير الس تقبلية ما مل ترش أأي Lأأو  Tأأو  Oالاستشهادات يف الفئة  ىل اإ خالل الأسابيع القليةل القادمة اإ

 أأهنا مفيدة.

اتحة مزيد من العلومات فامي يتعلق ابلأعطال ال  ) ( نتا .تقنية ينبغي اإ  والس توايت الفصلية لالإ

 اثمنا)وحدة الاخرتاع( و رابعاربعات عىل النظر يف التقارير احملتةل التعلقة ابس تخدام ال أأيضاوافق الكتب ادلويل و  .51
يف الآراء أأو خالف ذكل وجود الربعات ذات الصةل  بشأأناكنت البياانت متاحة . و كتابية)مالحظات معينة( لامنذ  الرأأي ال 

ىل ذكل، مل ودارة البحث ادلويل، ولكن جيب النظر بعناية يف اس تخداهما لتجنب التأأخري الضلل. لإ  كتابيةال  تكن ابلإضافة اإ
جراءابلنس بة هذه البياانت متاحة   الفصل الثاين. اتللامنذ  الاكفئة يف اإ

ذا تو هممة تلفة اخمل ضافية الإ صائص اخلوس تكون  .52 ىل تكل وفرت معلومات أأكرث تفصياًل وحس نة التوقيت. ااإ ابلإضافة اإ
لهيا سابقا يف اجللسات السابقة أأو  لطبيعة الاستشهادات التعلقة  وييك، تضمنت تفاصيل أأكرث تفصيالً عىل موقع الشار اإ

 لرباءات.التعلقة ابدبيات غري لأ اب

ىل دارات بعض الاأأشارت و  .53 ىل عىل مدار الس نوات الاضية اس تخدمت أأهنا اإ اخلصائص لتحديد القضااي اليت حتتا  اإ
ىل تغيريات يف الامرسة مع تغيريات انجتة عن ذكل واحضة يف اخلصائص. فحصمزيد من ال واكن أأبرزها يف هذا ، مما أأدى اإ

)النس بة الئوية لتقارير البحث يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت حتتوي عىل واحد عىل الأقل من  1.1الصدد اخلاصية 
ىل (. و Eأأو  Yأأو  Xالاقتباسات يف الفئة  أأن القمي العالية للغاية والنخفضة نسبيًا لهذه اخلاصية قد تلقي بظالل من أأشري اإ

ذا اكنت الفئة الأكرث مالءمة قد طُ الشك عىل   ستشهد هبا.م بقت دامئًا عىل وثيقة ما اإ

دعا الفريق الفرعي الكتب ادلويل لواصةل تطوير تقارير اخلصائص ووافق عىل مواصةل مناقشة الأشاكل و  .54
 وييك.موقع احملس نة ابس تخدام 

 صول عىل البياانتحتديد الاحتيااات واحل -مقاييس معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  (ابء)

ىل للملكية الصناعية الش ييل العهد الوطين أأشار  .55 أأن القاييس اليت يقدهما الكتب ادلويل هممة لإدارة وتس يري  يرىأأنه اإ
دخال مزيد من التحسينات عىل العلومات التاحة فامي يتعلق بنقل نسخ البحث من ماكتب  خدماته. وأأعرب عن أأمهل يف اإ

 شائعة نسبيا يف منطقته اجلغرافية.تعترب قة ابلطلبات القدمة عىل الورق واليت تسمل الطلبات والتعل

 طراف الأخرىمالحظات الا (جمي)

ىل أأنه من غري الر ح أأن تلعب الالحظات دورًا أأحاطت الادارات علام اب .56 لتوقيت المنوذ ي للمالحظات وخلصت اإ
اكنت الانطباعات و للمرحةل الوطنية. ابلنس بة يئ أأن الناقشات ينبغي أأن تركز عىل ضامن فعاليهتا هامًا يف الرحةل ادلولية. ورُ 

جيابية بشأأن دور مالحظات الأطراف الأ  ادلولية، ولكن الأعداد الصغرية موضوع معاجلة الرحةل الوطنية تعين  خرىالأولية اإ
جودة يف الرحةل ادلولية اكنت حمدودة. كام اكنت متت  اليت خرىأأن اخلربة العملية لس تخدام مالحظات الأطراف الا

حدى الإدارات أأن أأكرث الحظات ال متغرية واكن من الرضوري النظر يف قميهتا عىل أأساس لك حاةل عىل حدة. ورأأت اإ
دارة البحث ادلويل ة كن متاحتمل ة اديدأأدبيات سابقة الالحظات فائدة يه تكل اليت قدمت  ات نشورخاصًة ال  -دلى اإ

حصاءات الاقتباس  هأأندارة احلديثة ادا أأو الؤلفات غري التعلقة ابلرباءات. واقرتحت هذه الإ  ماكن الكتب ادلويل تقدمي اإ ابإ
الفيديو والكتيب والكتالو  والاس تخدام عىل سبيل الثال، مثل طبيعة الاستشهاد )خرى التعلقة مبالحظات الأطراف الا

ىل ذكل( ومعر واتر أأيضا دارة . ورأأت تكل الإ مالحظات الأطراف الاخرىخي نرش الاستشهادات الدراة يف السابق وما اإ



PCT/WG/11/2 
Annex 

22 
 

الأشخاص اذلين يمت دعوة أأن  تجملموعة أأوسع من الواضيع. واقرتح لفتح ابب الالحظاتأأنه س تكون هنا  قمية حمدودة 
ذا مل  ىل اللغة الإنلكزيية اإ ىل تقدمي ترجامت للمالحظات اإ  الصةل هبذه اللغة. تذا نشوراتال تكن يبدون مالحظات اإ

حدى الإدارات ادلولية، أأنه قد مت تضمني مرفق للوأأوحض الكتب ادلويل، ردا عىل  .57 من قبل مالحظات اس تفسار من اإ
من تقرير الأأخوذة الطلب مع الاستشهادات ودع السابقة من مالادبيات عن كشف ال دمج الطلبات بقصد السامح بودعي م

مع تلقي تقارير حبث و لرحةل الوطنية. اخلاصة ابالحظات خارجية للمساعدة يف معلية متطلبات الكشف البحث ادلويل وأأية م
 قيقة يف الس تقبل القريب.حل هذا الفهوم  يمت حتويلأأن يؤمل ومعاجلهتا،  XMLبنسق 

 وحدة الاخرتاع .4

 والفحص التهيدي ادلولينيمن البادئ التوجهيية اخلاصة ابلبحث  10اقرتاحات لتعديل الفصل  )أألف( 

أأسرتاليا للملكية الفكرية أأن النتيجة التعلقة مبثال حمدد يتعلق بوحدة الاخرتاع تعتد عىل كيفية قيام  مكتب أأوحض .58
فقرة تس بق الأمثةل  للملكية الفكرية أأسرتاليامكتب  بتحديد السامت التقنية اخلاصة لالخرتاع الطالب به. وذلكل اقرتحدارة الإ 

اليت حظيت بتأأييد واسع النطاق بشأأن النتدى ادلويل دة يف البادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص التهيدي الوار 
ىل التحذيرات  2016الإلكرتوين يف عام  لرشح الاختالفات يف حتديد السامت التقنية اخلاصة. وهذا من شأأنه جتنب احلااة اإ

 .2015هتا يف النتدى الإلكرتوين منذ عام يف العديد من الأمثةل القرتحة اليت متت مناقش 

 بشأأنالأخرى واهجت صعوابت دارات الفقرة القرتحة، لكن بعض الاا هتادلت ببيااناليت دارات أأيدت بعض الاو  .59
حدى اجملموعات الأخرية وأأعربت الفقرة. تكل  كرث تناسقًا بني الإدارات رضورية، والتفسري الأ امرسة الأأن عن اعتقادها باإ

ادلقيق لوحدة الاخرتاعات من قبل الإدارات ادلولية ميكن أأن جيعل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأقل ااذبية 
دارة للمس تخدمني. وأأشارت  ىل وجود صعوابت يف بشأأن واهجت صعوابت من تكل الادارات اليت أأخرى اإ الفقرة القرتحة اإ

الامرسات التباينة بني الإدارات بشأأن وحدة دارة قبلت هذه الإ و لأخرية من الاقرتاح يف ضوء البدأأ الالحق. امجلةل ا
ىل وجود اختالفات معينة يف الفصل خرتاعالا ادلويل من البادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص التهيدي  5، مشرية اإ

 بشأأن النظر يف بعض أأنواع مطالبات الرباءة.

حدى الإدارات  تعربأأ و  .60 نشاء  10أأن هنا  حااة لس تعراض الأمثةل الواردة يف الفصل عن اعتقادها باإ واقرتحت اإ
فرقة معل حتت قيادة مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية لإجراء هذا الاس تعراض هبدف تقدمي اقرتاح بشأأن التعديالت عىل 

 البادئ التوجهيية.

ىل اس تعداده لتويل دور قيادة فرقة معل لس تعراض الأمثةل عىل وحدة أأسرتاليا للملكية الفكرية اإ  مكتب وأأشار .61
ىل فرقة العمل والشاركة يف الناقشات. دارات الاا الاخرتاع ودع ىل الانضامم اإ يف سيمت معل فرقة العمل وأأفاد أأنه الهتة اإ

 النتدى الإلكرتوين الفرعي حبيث تتكن مجيع الإدارات من متابعة الناقشات.

أأسرتاليا للملكية الفكرية لقيادة فرقة معل لس تعراض الأمثةل مكتب الفرعي العرض القدم من فريق القبل  .62
 بشأأن وحدة الاخرتاع.ادلويل من البادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص التهيدي  10الواردة يف الفصل 

 اللكية الفكرية الرئيس ية امخلسةهيئة اخلرباء العنية بتنس يق الرباءات الشرتكة بني ماكتب  (ء)اب

يف الرشوع الشرت  بشأأن حتديد وتطبيق اذلي أأحرز التقدم حول معلومات حمّدثة  الكتب الأورويب للرباءاتقدم  .63
هيئة اخلرباء العنية بتنس يق يف  مكتب اللكية الفكرية مجلهورية الصني الشعبيةالاخرتاع اليت اضطلع هبا مع وحدة معايري 
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ماكتب عىل مس توى  منهمن القرر الانهتاء  يواذل( PHEP) الشرتكة بني ماكتب اللكية الفكرية الرئيس ية امخلسة الرباءات
تحليل ب يف الرشوع  الوس يطالاس تعراض واضطلع . 2018حبلول هناية عام  (IP5اللكية الفكرية الرئيس ية امخلسة )

الامرسات يف وااءت مواءمة بحث ادلويل والفحص التهيدي ادلويل. من البادئ التوجهيية لل  10الفصل مقابل الامرسات 
ىل نتاجئ خمتلفة. ومع  الوضوع الياكنييك والكهرابيئ أأكرب مقارنة ابلواد الكمييائية، حيث أأدت قوانني الرباءات الوضوعية اإ

دخال حتسينات عىل منطق عدم الوحدة، والت ىل طريقة مشرتكة ذكل، اكن الهدف من الرشوع هو النظر يف اإ وصل اإ
 لالعرتاض وضامن الاتساق والشفافية، بدًل من حتقيق التوافق بني الامرسات.

دارات من قبل الربع الرابع الإجراءات الإدارية واس تخدام  (مي)ج  البحث ادلويلاإ

الرابع ربع يف ال أأن الاعرتاض عىل عدم وحدة الاخرتاع ل يتطابق دامئا مع عالمة الكتب الأورويب للرباءاتأأوحض  .64
دارة للرأأي الكتوب ل رسوم لسداد البحث ادلويل، ويف حالت معينة، مل يكن الاعرتاض غري الوحد مصحواًب ابخرتاع الإ

ضافية. وطلب الكتب الأورويب للرباءات مزيدا من العلومات عن هذه الاختالفات، واليت ميكن أأن تمت من خالل  حبث اإ
عداد يق عىل موقع وييك للفر مناقشة   لفهم أأفضل الامرسات بشأأن عدم وحدة الاخرتاع.مسح الفرعي، وعرض اإ

حدى الإدارات أأن الفاحصني س يو  .65 الربع الرابع يف حاةل عدم وجود وحدة اخرتاع، لكن عىل دامئا عالمة  ضعونذكرت اإ
ضافية. وأأشارت سداد الطلب ل يدعى مودع يف بعض الأحيان مل  دارة رسوم اإ ىل أأن ادلعو اإ ىل أأخرى اإ ضافية سداد ة اإ رسوم اإ

 تعين دامئا أأن هنا  عدم وحدة لالخرتاع.

حدى الاداراتردًا عىل تعليق صادر عن ووافق الكتب ادلويل،  .66 )من  PCT/ISA/206، عىل أأن حتميل المنوذ  اإ
ري العلومات ( ميكن أأن يساعد يف توفعىل سبيل الثال ،للماكتب النظام الالكرتوين لعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتخالل 

 ذات الصةل لقياس مدى وحدة قضااي الاخرتاع.

داراتبنرش اس تبيان  الكتب الأورويب للرباءاتمن مقدم عرض عىل الفريق الفرعي وافق  .67 لإكامل اجلوانب  لالإ
 دة اخرتاع دلى ماكتهبا.الرمسية لعدم وجود وح

ادلويل والفحص التهيدي ادلويل بناء عىل اس امترة طلب التعيني اكإدارة للبحث  -تعيني الإدارات ادلولية  .5
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

دارات  أأكدت .68 لزاميوهجة نظرها بأأن الأجزاء من اديد عىل عدة اإ أأن تكون يه جيب يف اس امترة طلب التعيني  ةالإ
وأأيدت الرباءات. بشأأن ون من معاهدة التعا 63و 36يف القاعدتني تطلبات النصوص علهيا تكل اليت تقابل احلد الأدىن من ال 

الإدارات الأخرى اعامتد الشلك الرمسي يف حالته الراهنة كجزء مطلوب من معلية طلب التعيني من أأال تزويد جلنة معاهدة 
التعاون بشأأن الرباءات للتعاون التكنولو ي بوهجة نظر اكمةل عن مكتب مرحش ليك تنظر ابلاكمل يف قدرته عىل أأداء همام 

دارة دولية. وميكن النظر يف مسأأةل مدى تطبيق ذكل عىل متديد التعيني يف وقت لحق. وأأعربت الادارات عن انفتاهحا  اإ
ىل خماوف من أأل  ماكنية توس يع نطاق تقارير اجلودة لتشمل الامتثال الس تر للحد الأدىن من التطلبات، مشرية اإ للنظر يف اإ

ىل متطلبات منفصةل واديدة ومرهقة   د تقارير.عدالإ يؤدي ذكل اإ

 الفريق الفرعي مبا ييل:وأأوىص  .69

عداديقوم الكتب ادلويل )أأ(  ىل الفريق العامل العين مبعاهدة التعاون بشأأن  ابإ اس امترة مرشوع حمس نة لتقدميها اإ
، هبدف التوصية ابعامتد الصيغة (C. PCT 1519) الرباءات، مع مراعاة التعليقات القدمة ردًا عىل التعممي

 دولية. دارةاانب مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابعتبارها جزء من معلية طلب التعيني اكإ الهنائية من 
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للحد اجلودة لتشمل القضااي التعلقة ابلمتثال الس تر بشأأن  اعداد التقارير)ب( النظر يف تطوير متطلبات 
 عاون بشأأن الرباءات.من معاهدة الت 63و 36لتطلبات النصوص علهيا يف القاعدتني الادىن من ا

 تحسني اجلودةل أأفاكر أأخرى  .6

ضافية. توصياتمل تكن هنا   .70  أأخرى بشأأن جمالت معل اإ

 ]هناية الرفق والوثيقة[

 


