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PCT/WG/12/2 

  ابلإنلكزيية الأصل:

  2019مارس  25 التارخي:

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 عشرة الثانيةالدورة 
ىل  11جنيف، من   2019يونيو  14اإ

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

عداد املكتب ادلويل   وثيقة من اإ

يعرض مرفق هذه الوثيقة ملخص رئيس ادلورة السادسة والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة  .1

. وحيتوي املرفق الثاين مللخص الرئيس عىل 2019فرباير  14و 13التعاون بشأأن الرباءات اذلي ُعقد يف القاهرة، مرص، يويم 

ص رئيس الاجامتع غري الرمسي التاسع للفريق الفرعي املعين ابجلودة التابع لجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل  ُملخَّ

 اجامتع الإدارات ادلولية. ، أأي قُبيل2019فرباير  12و 11معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، اذلي ُعقد يف القاهرة يويم 

ىل الإحاطة علاًم  .2 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ

مبلخص رئيس ادلورة السادسة والعرشين لجامتع 

الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون 

(، PCT/MIA/26/13 بشأأن الرباءات )الوثيقة

 الوارد يف مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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  املرفق

 العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اجامتع الإدارات ادلولية

 2019فرباير  14و 13ادلورة السادسة والعرشون، القاهرة، 

 ملخص الرئيس

 (PCT/MIA/26/13)أأحاط الاجامتع علاًم به، وهو ُمس تنَسخ من الوثيقة 

 مقدمة

الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )"الاجامتع"( دورته السادسة والعرشين  عقد اجامتع .1

 .2019فرباير  14و 13يف القاهرة يويم 

َّةًل يف ادلورة: مكتب الرباءات المنساوي، واملعهد  .2 دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل التالية ُممث واكنت اإ

دارة الصني الوطنية للملكية الفكرية، ومكتب الوطين الرباز  ييل للملكية الصناعية، واملكتب الكندي للملكية الفكرية، واإ

براءات الاخرتاع املرصي، واملكتب الأورويب للرباءات، وادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية التابعة لالحتاد الرويس، واملكتب 

دي للرباءات، ومكتب الفلبني للملكية الفكرية، ومكتب امللكية الفكرية يف الفنلندي للرباءات والتسجيل، واملكتب الهن

س نغافورة، ومكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية، ومكتب الياابن للرباءات، واملكتب الكوري للملكية الفكرية، واملعهد الوطين 

س باين للرباءات والعالمات التجارية، واملكتب الش ييل للملكية الصناعية، ومعهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات، واملكتب الإ 

السويدي للرباءات والتسجيل، واملكتب الرتيك للرباءات والعالمات التجارية، واملعهد الأوكراين للملكية الفكرية، ومكتب 

 الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية، ومعهد فيسغراد للرباءات.

 يف املرفق الأول لهذه الوثيقة.وترد قامئة املشاركني  .3

 : افتتاح ادلورة1البند 

ب ابملشاركني الس يد مايلك ريتشاردسون، مدير شعبة تطوير أأعامل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، نيابًة عن  .4 رحَّ

ىل مكتب براءات الاخرتاع املرصي عىل اس تضافته الاجامتع. وأأقر يف ك  ه ابلشكر اإ مته الافتتاحية املدير العام للويبو، وتوجَّ

ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام  ن اللغة 2003ابدلور الرئييس اذلي اضطلعت به مرص منذ انضامهما اإ . وقال اإ

حدى لغات النرش يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اعتبارًا من  بناًء عىل طلب من  2006أأبريل  1العربية أأصبحت اإ

حت لغات النرش يف نظام املعاهدة تتضمن مجيع اللغات الرمسية الست للأمم املتحدة. ولكن مرص، ومنذ ذكل احلني، أأصب

دارة للبحث ادلويل قادرة عىل قبول الطلبات املُودعة ابللغة العربية، اكن يتعني عىل َمْن يودعون طلباهتم  بسبب عدم وجود اإ

ث ادلويل، مما يضعهم يف وضع غري مواٍت مقارنة ابملُودعني هبذه اللغة أأن يتحملوا تاكليف ترمجة الطلب ادلويل لأغراض البح

اذلين يس تخدمون لغات النرش الأخرى املتاحة يف نظام املعاهدة لإيداع طلبتامه. وذلكل اكن تعيني مكتب براءات الاخرتاع 

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف عام  ث ملعاهدة التعاون بشأأن عالمة فارقة يف التارخي احلدي 2009املرصي اكإ

دارة دولية يف املنطقة العربية،  دارة دولية يف أأفريقيا، وأأول اإ الرباءات. وذكر أأن مكتب براءات الاخرتاع املرصي أأصبح أأول اإ
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دارة دولية تقدم خدمة البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ابللغة العربية. ذلكل اكن الوقت مناس بًا لأن  وأأول اإ

 تب املرصي للرباءات يف اذلكرى الس نوية العارشة لتعيينه اجامتع الإدارات ادلولية لهذا العام.يس تضيف املك 

ن مكتب براءات الاخرتاع املرصي  .5 دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل منذ أأن بدأأ ومىض يقول اإ العمل اكإ

ماكن مودعي الطلبات اس تخدام اللغة العربية ط2013أأبريل  1يف  ىل أأن ذكل قد ، أأصبح ابإ وال املرحةل ادلولية. وأأشار اإ

التارخي، مل ينرش املكتب  كلأأحدث تغيريًا كبريًا يف اس تخدام اللغة العربية يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، فقبل ذ

ل طلبًا دوليًا واحدًا ابللغة العربية، وقد بلغ مجموع الطلبات ادلولية املنشورة ابللغة العربي طلبًا.  125ة الآن حنو ادلويل اإ

ن من بني  يداعات لغات النرش الأخرى، فاإ وأأضاف أأنه رمغ أأن الإيداعات ابللغة العربية ل تزال مس توايهتا منخفضة مقارنًة ابإ

ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات منذ عام  توجد مخس دول أأعضاء يف جامعة ادلول  2010ادلول العرش اليت انضمت اإ

ن من بني ادلول العربية الامثنية العربية، أأل ويه  جيبويت والأردن والكويت وقطر واململكة العربية السعودية. ومىض يقول اإ

دارة خمتصة ابلبحث ادلويل والفحص المتهيدي  اليت رحشت ماكتب تسمل الطلبات هبا مكتب براءات الاخرتاع املرصي اكإ

ىل  س نوات. 10معاهدة التعاون بشأأن الرباءات قبل أأقل من  ادلويل، اكنت أأربع دول مهنا من مضن ادلول اليت انضمت اإ

ىل أأاكدميية البحث العلمي والتكنولوجيا يف مرص )توجه  كام .6 ( عىل تعاوهنا مع الويبو ASRTاملكتب ادلويل ابلشكر اإ

ن اجلامعات  املرصية هبا الآن عىل تعزيز الابتاكر والإبداع، ليس يف مرص حفسب، بل يف مجيع أأحناء املنطقة العربية. وقال اإ

ىل املعلومات واخلدمات  40أأكرث من  ماكنية النفاذ اإ مركزًا من مراكز الويبو دلمع التكنولوجيا والابتاكر، مما يوفر للمبتكرين اإ

ماكانهتم الابتاكرية وحامية أأفاكرمه من خالل حقوق امللكية الفكرية. وأأضاف أأن مؤرش الابتاكر  ملساعدهتم عىل اس تغالل اإ

ذ ارتفعت درجة مرص يف عام العاملي ق ، مما 2018د أأثبت أأيضًا أأن ذكل قد أأسفر عن زايدة النشاط الابتاكري يف مرص، اإ

ىل تعميق تعاونه مع الأاكدميية يف  10رفع تصنيفها مبقدار  مراكز مقارنًة ابلعام السابق. وأأعرب عن تطلع املكتب ادلويل اإ

 املس تقبل القريب.

دسون الضوء عىل أأمهية التعاون واملسؤولية امجلاعية للماكتب وأأحصاب املصلحة ويف اخلتام، سلط الس يد ريتشار  .7

الآخرين يف التطوير املس تقبيل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات بوصفه موضوعًا مس تجدًا عىل جدول أأعامل الاجامتع. وأأعرب 

معل لتحسني معليات نظام املعاهدة ونتاجئه  يف هذا الصدد عن أأمهل أأن تقدم الإدارات ادلولية، منفردًة وجممتعًة، مقرتحات

 لصاحل ُمودعي الطلبات واملاكتب املُعيَّنة وعامة الناس عىل حد سواء.

ب الربوفيسور محمود محمد صقر، رئيس أأاكدميية البحث العلمي والتكنولوجيا، ابملشاركني يف ادلورة، وأأعرب عن  .8 ورحَّ

جراءات اليت شهدها جمال امللكية رسوره ابس تضافة مرص لالجامتع للمرة الأوىل. و  أأعرب الربوفيسور صقر عن امتنانه لالإ

الفكرية من خالل ش ىت اجلهود اليت تبذلها الويبو ودمعها املس متر ملاكتب امللكية الفكرية، ل س امي املوجودة يف البدلان النامية. 

ز الابتاكر والتطوير التكنولويج، و  ِّ ن حامية امللكية الفكرية تُعز  تُعترب حمراكً همامً للمنو الاقتصادي. وذكر أأن مرص، بفضل وقال اإ

آن نظامًا فعاًل للملكية الفكرية حيافظ عىل التوازن الأمثل بني أأحصاب احلقوق وعامة الناس، ويُعزز  هجود الويبو، متتكل ال

ن معاهدة التعاون بشأأن الرباء ات تنطوي عىل مزااي كبرية لعامة القدرة التنافس ية، ويدفع جعةل المنو الاقتصادي. ومىض يقول اإ

آخر لختاذ قرار بشأأن التقدم بطلب محلاية  18الناس وملُودعي طلبات الرباءات، ل س امي أأهنا تُمهل مودعي الطلبات  شهرًا أ

الرباءة يف اخلارج من عدمه مقارنًة ابملسار املنصوص عليه يف اتفاقية ابريس. وذكر أأنه ل غىن لنظام املعاهدة عن معل 

جراء البحث الوطين يف مكتب امللكية ا ىل اإ لإدارات ادلولية، فبفضل البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل، تقل احلاجة اإ
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الفكرية. وأأضاف أأنه مع تزايد قمية الأصول غري امللموسة يف الاقتصاد، يصبح من املهم الرتكزي عىل زايدة الفوائد املتاحة 

نظام املعاهدة. ورضب أأمثةًل عىل ذكل ابلتحسني املس متر لإطار اجلودة من خالل العمل ملُودعي طلبات الرباءات ابس تخدام 

لكرتونية، وأأنشطة التعاون والتنس يق مثل التعاون مع املكتب  يف الفريق الفرعي املعين ابجلودة، وزايدة اس تخدام اخلدمات الإ

 الأورويب للرباءات بشأأن تنس يق تقارير البحث.

جنازات مكتب براءات الاخرتاع املرصي بوصفه أأول مكتب يُعنيَّ  ومىض الربوفيسور صقر .9 يعرب عن امتنانه وخفره ابإ

قرار واحض  دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل من ماكتب امللكية الفكرية اليت تس تخدم اللغة العربية، وذكل ابإ اكإ

ن مكتب من مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بقدرة مكتب براءات الاخرت  اع املرصي عىل القيام هبذه املهمة. وقال اإ

ثبات قدراهتم الإبداعية بشلك اكمل يف طائفة  قامة نظام ملكية فكرية يسمح للأشخاص ابإ براءات الاخرتاع املرصي هممٌت ابإ

ىل احلفاظ ع ىل التنافس ية واسعة من اجملالت، مبا فهيا جمال العلوم والتكنولوجيا، مع حتقيق نتاجئ من شأأهنا أأن تؤدي اإ

الصناعية وتعزيزها وحتسني حياة الناس، وأأن تساعد مكتب براءات الاخرتاع املرصي عىل القيام بدور فعال يف اجملمتع ادلويل. 

ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام  ، مرجعًا 2003وذكر أأن مكتب براءات الاخرتاع املرصي أأصبح، منذ انضاممه اإ

ة الأخرى، ل س امي تكل املاكتب اليت تس تخدم اللغة العربية. وأأضاف أأن التعاون بني مكتب براءات ملاكتب امللكية الفكري

الاخرتاع املرصي وماكتب امللكية الفكرية الأخرى يف هذا الصدد أأمٌر رضوريٌّ لتبادل املعلومات وتنس يق أأفضل املامرسات، 

ويل من الويبو بشأأن البحث يف الرباءات وحفصها للك ٍ من البدلان ورضب مثاًل عىل ذكل حبلقة العمل الس نوية اليت تُقام بمت

ن أأاكدميية البحث العلمي والتكنولوجيا تويل أأمهية كبرية لتوثيق عرى التعاون مع أأفريقيا ودمع  الأفريقية والعربية. ومىض يقول اإ

 الرباءات. ويف اخلتام، هنأأ الربوفيسور صقر ما تبذهل بدلان القارة من هجود لتكوين الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية، خاصةً 

ادلكتورة مىن حيىي، القامئة بأأعامل رئيس مكتب براءات الاخرتاع املرصي، عىل معلها، وأأثىن عىل ادلور القيادي للس يد عادل 

 السعيد عويضة، رئيس مكتب براءات الاخرتاع املرصي. وأأعرب الربوفيسور صقر عن متنياته لالجامتع بلك النجاح

 والتوفيق يف الاس تفادة من الإماكانت والفرص املتاحة لتحقيق نظام براءات دويل مثايل وفعال.

 وتوىل الس يد توماس مارلو )الويبو( همام أأمني الاجامتع. .10

 : انتخاب الرئيس2البند 

 ادلكتورة مىن حيىي، القامئة بأأعامل رئيس مكتب براءات الاخرتاع املرصي. ترأأست ادلورةَ  .11

 اعامتد جدول الأعامل: 3البند 

 .PCT/MIA/26/1 Prov. 3اعمتد الاجامتع جدول الأعامل الوارد يف الوثيقة  .12
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حصاءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات4البند   : اإ

حصاءات معاهدة التعاون بشأأن  .13 مه املكتُب ادلويل بشأأن أأحدث اإ أأحاط الاجامتع علامً ابلعرض اذلي قدَّ

 .1الرباءات

حدى الإدارا .14 ىل أأن عوامل مثل التأأخري الزمين يف نقل املعلومات وتسجيل الأخطاء ميكن أأن تتسبب وأأشارت اإ ت اإ

دارة دولية ما، ذلكل ينبغي بذل هجود  يف بعض الاختالفات بني الإحصاءات اليت حيتفظ هبا املكتب ادلويل وجسالت اإ

 لفحصها وتعديلها من أأجل حتقيق مزيد من الاتساق.

 ن الفريق الفرعي املعين ابجلودة: املسائل الناش ئة ع5البند 

أأحاط الاجامتع علامً مع املوافقة مبلخص رئيس الفريق الفرعي املعين ابجلودة الوارد يف املرفق الثاين لهذه  .15

الوثيقة، ووافق عىل التوصيات الواردة يف ملخص الرئيس وعىل مواصةل ولية الفريق الفرعي، مبا يف ذكل عقد اجامتع 

 .2020يف عام  فعيل للفريق الفرعي

 : اخلدمات الش بكية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات6البند 

ىل الوثيقة  .16  .PCT/MIA/26/9استندت املناقشات اإ

ىل اسرتاتيجية موحدة لتكنولوجيا  .17 وأأبرز املكتب ادلويل، عند تقدمي الوثيقة، أأمهية أأن تعمل املاكتب عىل التوصل اإ

ىل وقف العمل بنظام الإيداع الإلكرتوين الآمن للطلبات )املعلومات. وذكر املكتب ادلويل أأنه يسعى  ( PCT-SAFEاإ

( اذلي يقدم معليات حتقق أأفضل وحيتوي دامئًا عىل أأحدث املعلومات. ePCTوالاس تعاضة عنه بنظام املعاهدة الإلكرتوين )

نه جيب، رمغ ذكل، الاعرتاف بأأمهية ادلور اذلي يضطلع به نظام الإيداع الإلكرتوين  الآمن للطلبات بوصفه "برجمية وقال اإ

تنفيذ مرجعي". وأأضاف أأن املاكتب الوطنية س تواصل تطوير خدماهتا، ولكن من الرضوري التأأكد من أأن ما تُنتجه هذه 

ن الإدارات تشدد عىل أأمهية  الأنظمة من البياانت اليت ميكن تبادلها مع ماكتب أأخرى ميتثل ملعايري متسقة. ومىض يقول اإ

مة يف املاكتب الوطنية، ل س امي التبادل املُس ب ق قدر الإماكن للخطط املفصةل من أأجل املساعدة عىل مواءمة اخلدمات املُقدَّ

، ولغة الرتمزي املوسعة DOCXفامي خيص البياانت الببليوغرافية يف اس امترة الطلب، وحتويل متون الطلبات من أأنساق مثل 

(XML.لتقارير البحث والفحص ) 

دارات .18 ( ونظام DASأأهنا اس تفادت من اس تخدام الأنظمة التعاونية، ومهنا خدمة الويبو للنفاذ الرمقي ) وذكرت عدة اإ

ىل البحث والفحص ) ( وخدمة نُسخ ePCT( وكذكل نظام املعاهدة الإلكرتوين )WIPO CASEالويبو للنفاذ املركزي اإ

هذه الأنظمة. وأأضافت أأن الأدوات (، وجشعت الإداراتِّ الأخرى عىل اس تخدام eSearchCopyالبحث الإلكرتونية )

( ميكن أأيضًا أأن تكون مفيدة، وأأنه ينبغي مواصةل IPASواخلدمات املشرتكة مثل نظام الويبو لإدارة امللكية الصناعية )

 تطويرها للمساعدة عىل تلبية احتياجات تبادل البياانت، مبا يف ذكل ما يتعلق مبعلومات املرحةل الوطنية.

                                         
توجد نسخة من العرض عىل موقع الويبو الإلكرتوين يف العنوان التايل:  1

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=429001. 
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دارة خمتصة وأأشار املكتب الأور .19 ىل هدفه املمتثل يف قيام مجيع ماكتب تسمل الطلبات اليت تعتربه اإ ويب للرباءات اإ

لكرتونية حبلول هناية عام اب رسال نُسخ البحث عرب خدمة نُسخ البحث الإ . وتوهجت الإدارات ابلشكر 2020لبحث ادلويل ابإ

ىل املكتب ادلويل عىل زايدة تسهيل اس تخدام منتجاته، ولكهنا شدد ت عىل رضورة مواصةل التحسينات التقنية، مبا يف ذكل اإ

 ضامن توفر البياانت الببليوغرافية بأأعىل جودة، كام هو احلال يف س ياق خدمة نُسخ البحث الإلكرتونية.

نتاج تقارير البحث والآراء املكتوبة بنسق  .20 ، والتأأكد من XMLووافقت الإدارات عىل رضورة حتسني أأنظمة ومعايري اإ

ماكنية اإ  ليه يف الفقرة  XMLعادة اس تخدام نسق اإ من الوثيقة،  21بني مراحل البحث والفحص اخملتلفة عىل النحو املُشار اإ

ولكهنا شددت عىل أأن ذكل ينطبق عىل الأنظمة اليت تس تخدهما مجيع املاكتب يف مجيع املراحل وأأنه ينبغي أأل يقترص عىل 

عدادها داخل نظام املعاهدة  عداد تقارير البحث أأو التقارير اليت جيري اإ دارات أأهنا تقوم الآن ابإ الإلكرتوين. وذكرت عدة اإ

 (.XMLالتحضري لإعدادها ابس تخدام أأدوات لغة الرتمزي املوسعة )

ىل رضورة اس تحداث معليات لإيداع الطلبات ابس تخدام نسق  .21 وملعاجلة الرسومات  DOCXوأأشارت الإدارات اإ

ع  ىل ُمودِّ رسال النسخة الرمسية من الواثئق اإ امللونة. كام أأعربت الإدارات عن رغبهتا يف السامح لنظام املعاهدة الإلكرتوين ابإ

رسال نسخ ورقية من الواثئق.  الطلب عند الامتس ذكل، مما يُعفي الإدارات من رضورة اإ

ىل تقدميها الفعال خل .22 حدى الإدارات اإ  دمات نظام املعاهدة الإلكرتوين عرب الويب بوصفها مكتبًا ُمعيَّنًا.وأأشارت اإ

وأأحاط الاجامتع علامً ابلتطورات اليت شهدهتا اخلدمات الش بكية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ووافق عىل  .23

َّنة يف الوثيقة، مع مراعاة التعليقات املذكورة أأعاله.  الأولوايت املُبي

 ةل حدوث أأعطال تؤثر عىل املاكتب: ضامانت يف حا7البند 

ىل الوثيقة  .24  .PCT/MIA/26/5استندت املناقشات اإ

وسلط املكتب الأورويب للرباءات الضوء عىل س ياق الاقرتاح، حيث يُس تخدم الإيداع عرب الإنرتنت يف الغالبية  .25

ن البدائل العظمى من الطلبات ويزداد يومًا بعد يوم اعامتد ك ٍ من مودعي الطلبات واملاكتب عىل ا لأنظمة الإلكرتونية. وقال اإ

ما أأن اس تخداهما يزداد صعوبًة  رسال الطلب ابلربيد العادي، واإ ما أأهنا ليست ذات تأأثري مماثل، كام هو احلال عند اإ بوجه عام اإ

 أأو حىت تراجعًا، مثل خدمات الفاكس. وذكر أأن بعض ماكتب تسمل الطلبات تطبق الضامانت واملامرسات اليت ينص علهيا

ىل أأن الاقرتاح ل يوفر مواءمة اتمة لأنه اختياري  ىل الاتساق والشفافية. وأأشار اإ القانون الوطين، ولكن توجد حاجة اإ

ع  ىل ترتيب يُعفي ُمودِّ ن من املهم، عىل وجه اخلصوص، التوصل اإ )"جيوز"(، ولكنه يُعد  خطوة يف هذا الاجتاه. ومىض يقول اإ

ىل املكتب. وأأضاف أأن من املهم أأيضًا أأن الطلب من رضورة تقدمي دليل يف ك حا ذا اكن سبب املشلكة يرجع اإ ةل عىل حدة اإ

حاطة  ماكنية التنبؤ بصفة خاصة، لأن ذكل من شأأنه أأن يضمن اإ اًن يف جسل عام من أأجل الشفافية واإ يكون وقوع العطل ُمدوَّ

هل الزمنية لطلبات املعاهدة. كام أأشار املكتب املاكتب املُعيَّنة ابلظروف اليت يُلمتس فهيا العذر حلالت التأأخري عن امل 

ىل أأنه قد أأدرك، بعد تعليقات غري رمسية، أأن تطبيق الاقرتاح عىل فرتة الأولوية رمبا يواجه صعوابت،  الأورويب للرباءات اإ

وف ترد يف )ب( ما دامت الإيضاحات الالزمة س2.4وذكر أأنه ميكن أأن يقبل امليض قدمًا من دون التعديل املقرتح للقاعدة 

 املبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.



PCT/WG/12/2 
Annex 
6 
 

وأأمجعت الإدارات عىل أأمهية هذه املسأأةل وعىل أأنه يُس تحسن التأأكد من وجود ضامانت مناس بة للتخفيف من أأثر  .26

ىل أأن مواعيد الإيداع الهنائية تنقيض غالبًا حبلول منتصف الليل حسب التوقيت احمليل،  وعادًة ما يكون الأعطال. وُأشري اإ

م من املاكتب يف ذكل الوقت حلل ما ينشأأ من مشالكت تقنية ضئياًل أأو معدومًا. وأأيد بعض الإدارات الاقرتاح،  ادلمع املُقدَّ

 ولكن اكن دلى البعض الآخر خماوف بشأأن التفاصيل.

ىل اعتقادها أأن الاقرتاح بصيغته الواردة يف الوثيقة لن يكون يف  .27 دارات اإ الواقع مناس بًا للماكتب املُعيَّنة وأأشارت عدة اإ

حدى الإدارات أأن الأحاكم يتعذر تطبيقها عىل  ق قوانيهنا الوطنية تفسريًا صارمًا لتفاقية ابريس. وذكرت أأيضًا اإ اليت تُطب ِّ

أأي موقف  مطالبات الأولوية احمللية اليت تُرك أأثرها للقانون الوطين مبوجب املعاهدة. وأأعربت بعض الإدارات عن قلقها من أأن

ذا اكن املكتب س ُيعلن حدوث عطل أأم ل، والشك اثنيًا يف التأأثري العميل عىل املرحةل  الشك–يكتنفه الشك  أأوًل فامي اإ

ن هناك  ميكن –الوطنية أأن يُضل ِّل مودعي الطلبات فيجعلهم حياولون الاعامتد عىل الضامانت مبا يعود علهيم ابلرضر. وقالت اإ

ذا اكن من احملمتل أأل تعرتف احملامك الوطنية ابلتأأخريات اليت مشلكة أأخرى تمتثل يف أأن  الأحاكم رمبا ل تكون لها أأي قمية اإ

 المتست لها املاكتب العذر.

زاء ما يتسم به احلمك من طابع ختيريي، مما يُسفر عن عدم اليقني وعدم اتساق  .28 دارات عن قلقها اإ وأأعربت عدة اإ

 الرتتيبات.

ىل رض  .29 ضفاء مزيد من الوضوح عىل أأنه يف حاةل وجود أأي عذر للتأأخري، جيب اختاذ وأأشارت بعض الإدارات اإ ورة اإ

هنا ختىش أأن يكون تعطل أأحد  الإجراء ذي الصةل حبلول يوم العمل التايل للعطل عىل أأقىص تقدير. وقالت بعض الإدارات اإ

جراء ما ل ميثل يف حد ذاته عذرًا للتأأخر عن املهةل الزمنية ذا اكنت هناك خيارات أأخرى متاحة. وذكرت  الأنظمة عن تنفيذ اإ اإ

ىل أأنه  أأنه قد يكون من الأنسب يف هذه احلاةل وجود نظام يقوم عىل تقدمي مودع الطلب للوقائع احملددة. ومع ذكل، ُأشري اإ

ذا اكن يل ع الطلب أأن يس تخدهما اإ لكرتونية أأخرى، فقد يتعذر من الناحية العملية عىل ُمودِّ زم القيام حىت لو توفرت خيارات اإ

دارات أأن الأعطال املُجدوةل للخدمات اليت  ابس تعدادات حمددة، مثل احلصول عىل شهادات أأو بطاقات ذكية. ورأأت عدة اإ

ىل أأن أأي شلك من  دارات أأخرى اإ جيري الإخطار هبا مس بقًا ينبغي أأل تكون مشموةًل ابلرتتيب الوقايئ، ولكن أأشارت اإ

ىل أأن هذا الاقرتاح ل يتناول الأعطال يُسبب تغيريًا فعليًا يف امل واعيد الهنائية ينبغي أأل يُعاقَب عليه ُمودع الطلب. وُأشري اإ

ن اكن كثري  ذا تعذر تقدمي الواثئق والرسوم، حىت واإ عالن املكتب أأنه غري متاح لإجراء املعامالت الرمسية اإ الآاثر املرتتبة عىل اإ

 من موظفيه عاكفني عىل معلهم.

حدى الإدارات .30 ن الاقرتاحات  وأأشارت اإ ىل عدم مالءمة طبيعة الضامن املُقرتح واملوقف الوارد يف القواعد. وقالت اإ اإ

، رمبا تكون أأفضل من الامتس العذر عند جتاوز 80.5السابقة، اليت تقدم متديدات للمهل الزمنية عىل حنو يُضايه القاعدة 

 املوعد الهنايئ.

ولكنه ليس حاًل اكماًل، وأأن املاكتب ينبغي أأن تويل الاهامتم الواجب وُذكر أأن هذا النوع من الأحاكم الوقائية همم،  .31

اتحة خدمات الإنرتنت عىل نطاق واسع للغاية وتوافر بدائل واحضة ومعلية لالس تخدام يف حاةل تعطل هذه اخلدمات.  لضامن اإ

آخر بشأأن .32 ىل  وأأحاط الاجامتع علامً بعزم املكتب الأورويب للرباءات عىل تقدمي اقرتاح معدل أ هذا املوضوع اإ

 الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
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 4.11: اقرتاح يدعو اإىل السامح بتصحيح أأو اإضافة مؤرشات مبوجب القاعدة 8البند 

ىل الوثيقة  .33  .PCT/MIA/26/7استندت املناقشات اإ

ضافة مؤرشات مبوجب  .34 ، واعتربت أأن 4.11القاعدة واتفقت الإدارات عىل أأنه من املالمئ أأن يُسمح بتصحيح أأو اإ

دارهتا بفعالية. )اثلثًا(26املقرتحة مع القاعدة  )رابعًا(26تشابه القاعدة   احلالية يبعث عىل الثقة بأأن التفاصيل مناس بة وميكن اإ

ىل الفريق العامل  .35 ىل تقدمي املقرتحات اإ ودعا الاجامتع مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية اإ

 التعاون بشأأن الرباءات. ملعاهدة

 : تعزيز الرتابط بني املرحةل ادلولية واملرحةل الوطنية9البند 

ىل الوثيقة  .36  .PCT/MIA/26/6استندت املناقشات اإ

من املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.  2.03أأيدت مجيع الإدارات التعديل املُقرتح للفقرة و  .37

عىن الفقرة، بل س يحقق مزيدًا من اتساق املصطلحات. واتفقت الإدارات مع املقاصد املُعرب عهنا وذكرت أأن ذكل لن يغري م

دراج النص يف املبادئ التوجهيية أأمر غري املناسب لأنه ل 15.09يف التعديل املقرتح للفقرة  ، لكن رأأت بعض الإدارات أأن اإ

ىل جمرد رغبة، عالوة  من املبادئ التوجهيية  15.20و 15.18عىل أأن الفقرتني يقدم توصية واحضة وملموسة، بل يشري اإ

حدى الإدارات عىل أأن املبادئ التوجهيية  ىل تدابري واقعية تتناول الرغبة الواردة يف الفقرة املقرتحة. وشددت اإ تشريان ابلفعل اإ

ل تدابري واقعية وقابةل للتنفيذ.  بوجه عام ينبغي أأل تضم اإ

دارات مكتب الياابن  .38 ىل مقرتحات وجشعت عدة اإ للرباءات عىل مواصةل املشاورات بغية حتديد ما يصلح حتويهل اإ

ة يف مرفق الوثيقة. وُذكر أأن البنود التالية ذات أأمهية خاصة: البند )د دة من الأفاكر الأخرى املُوحضَّ ( )التطور املس متر 1-ُمحدَّ

مة من امل4-ملعلومات أأرسة الرباءات(، والبند )د ىل واثئق 4-اكتب املُعيَّنة(، والبند )ه( )التعقيبات املُقدَّ ( )النفاذ التلقايئ اإ

ىل نفس أأرسة الرباءات(، والبند )ه ( )أأدوات للعثور عىل حاةل التقنية الصناعية 5-ُمستشهد هبا ضد براءات أأخرى تنمتي اإ

مة من املُودع نفسه(.  السابقة من طلبات مماثةل ُمقدَّ

درا .39 ىل اإ دخالها عىل املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل ودعا الاجامتع املكتب ادلويل اإ ج التعديالت املقرتح اإ

جراء مزيد  والفحص المتهيدي ادلويل يف التعممي املناسب القادم من تعماميت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من أأجل اإ

 من التشاور.

 : اقرتاح لتعزيز حتسني تقرير البحث ادلويل والرأأي املكتوب10البند 

ىل الوثيقة استندت امل  .40  .PCT/MIA/26/11ناقشات اإ

جراء دراسة اس تقصائية بغية حتسني شلك وحمتوى ونسق تقرير البحث ادلويل والرأأي و  .41 بت الإدارات مببدأأ اإ رحَّ

جراؤها. دارة الاس تبياانت املزمع اإ عداد واإ  املكتوب لإدارة البحث ادلويل، وطلبت مزيدًا من املعلومات عن كيفية اإ
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حدى الإدارا .42 دارة أأي دراسة اس تقصائية يُتفق وأأشارت اإ ىل أأنه س يكون من املناسب أأن يتوىل املكتب ادلويل اإ ت اإ

دارة أأخرى أأن أأي دراسات اس تقصائية للفاحصني ينبغي أأل يُديرها سوى ماكتهبم، بل وينبغي أأن تتوىل  علهيا. ورأأت اإ

آرا ء الفاحصني يف الاعتبار. وذكرت أأن ادلراسات املاكتب نفسها دون غريها تسلمي الردود عىل الاس تبيان الرئييس، مع وضع أ

 الاس تقصائية ينبغي أأن تشمل أأيضًا مجموعات املس تخدمني.

وذكرت أأن أأس ئةل ادلراسة الاس تقصائية ميكن أأن تشمل املسائل اخلاصة بكيفية اس تخدام املاكتب حاليًا لتقارير  .43

ىل  ل املاكتب النفاذ هبا اإ ىل املاكتب الأخرى، والأنساق اليت تُفض ِّ حمتوى هذه التقارير. وأأضافت أأنه من املرحج أأن متيل النتاجئ اإ

 .XMLتسلمي املواد بنسق 

وسوف  –وُذكر أأن أأي تغيري يف شلك التقارير وحمتواها س يؤثر يف أأنظمة متعددة وسينطوي عىل تاكليف ابهظة  .44

ىل أأنه ينبغي أأيضاً    مراعاة الآاثر املرتتبة عىل الإجراءات الوطنية.يلزم املوازنة بني هذه التاكليف والفوائد املتوقعة. وأُشري اإ

عداد الاس تبياانت  .45 دارة الصني الوطنية للملكية الفكرية عىل أأن الهدف من املرحةل الأوىل من العمل هو اإ وشددت اإ

ن الفكرة املؤقتة تمتثل يف تصممي عدة  وس تحمك – اس تبياانت النتاجئ عىل رضورة القيام بأأي معل موضوعي وقميته. وقالت اإ

عداد الاس تبيان ستنظر أأيضًا يف الطريقة الأكرث فعالية لإجراء  خمتلفة مناس بة لش ىت الفئات املس هتدفة. وذكرت أأن معلية اإ

 ادلراسة الاس تقصائية.

ىل نرش مقرتحات أأكرث تفصياًل عىل املنتدى الإلكرتوين  .46 دارة الصني الوطنية للملكية الفكرية اإ ودعا الاجامتع اإ

 عي املعين ابجلودة لتكون مبثابة أأساس ملزيد من املناقشات حول الاقرتاح.للفريق الفر 

عالن ماكتب تسمل الطلبات اختصاص الإدارة 11البند  : التعيني اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل واإ

 بذكل

ىل الوثيقة  .47  .PCT/MIA/26/12استندت املناقشات اإ

ىل أأن  .48 ىل جعل خدمات معاهدة التعاون بشأأن وأأشار املكتب الهندي للرباءات اإ الاقرتاح الوارد يف الوثيقة هيدف اإ

دارة دولية ترسي، حسب  جراءات التعيني اكإ ن متطلبات واإ الرباءات أأيرس مناًل وأأكرث نفعًا ملُودعي الطلبات. وقال اإ

ىل التعيني، عالوًة عىل أأن ك م  كتب من ماكتب تسمل الطلبات املامرسات املتبعة حاليًا، عىل مجيع املاكتب اليت تسعى اإ

دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل اخملتصة ببحث وحفص الطلبات ادلولية املُوَدعة دلى هذا املكتب.  د اإ حُيد ِّ

وذكر أأن ذكل يرسي عىل الطلبات ادلولية اليت يُودعها املواطنون أأو املقميون يف الهند دلى املكتب ادلويل بوصفه أأحد 

دارات الفحص المتهيدي  ماكتب تسمل دارات البحث ادلويل واإ الطلبات، ومن مثَّ ل يس تطيع مودع الطلب أأن خيتار سوى اإ

 ادلويل اليت اعمتدهتا ماكتب تسمل الطلبات يف البدل اذلي حيمل جنسيته أأو يقمي فيه مودع الطلب. 

نه ل جيوز، حسب الآلية احلالية، لأي .49 ع من أأي دوةل من ادلول الأعضاء  ومىض املكتب الهندي للرباءات يقول اإ ُمودِّ

مة للخدمات. وذكر أأنه يف حاةل اشرتاك ُمودعني من بدلان  أأن يس تفيد من اخلدمات اليت تقدهما مجيع الإدارات ادلولية املُقد ِّ

دارة الفحص المتهي دارة البحث ادلويل أأو اإ يداع الطلب، تكون أأماهمم خيارات أأكرث لأنه جيوز اختيار اإ دي ادلويل خمتلفة يف اإ

دارة للبحث ادلويل أأو الفحص المتهيدي ادلويل، ومن مثَّ  ذا اكن من حق أأحد املُودعني عىل الأقل أأن خيتار املكتب بوصفه اإ اإ
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ل تكون اخليارات متاحة مجليع املودعني عىل قدم املساواة. واقرتح املكتب املساواة بني مجيع املودعني يف فرص الاس تفادة من 

ن هذا الاختيار ينبغي أأل يُقيَّد نظام معاهدة الت عاون بشأأن الرباءات من أأجل زايدة كفاءة النظام وتعزيز اس تخدامه. وقال اإ

بسبب عدم وجود ترتيبات ثنائية. وذكر أأن نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ميكن أأن يُسه ِّل عىل املودعني ممارسة أأعامهلم 

اتحة مزيد من اخليارات ملودع الطلب. وأأضاف أأن ذكل من شأأنه أأن التجارية بشلك أأفضل عن طريق تبس يط الإجرا ءات واإ

 يشجع مزيدًا من املودعني عىل اس تخدام النظام.

دخال تغيريات عىل الآلية احلالية من أأجل السامح  .50 ذلكل، اقرتح املكتب الهندي للرباءات أأن تنظر مجيع الإدارات يف اإ

دارات ادلولية ابلتعامل مع مجيع ادلول. ن اخلطوة املمتثةل يف قيام ماكتب تسمل الطلبات يف ك دوةل من ادلول  لالإ وقال اإ

لغاؤها  جراء البحث ادلويل أأو الفحص المتهيدي ادلويل ميكن يف هناية املطاف اإ الأعضاء يف املعاهدة بتعيني الإدارات اخملتصة ابإ

ً من الإدارات  حبيث يتس ىن ملودعي الطلبات من مواطين أأي دوةل من ادلول الأعضاء أأو من املقميني فهيا أأن خيتاروا أأاي 

دارة الفحص المتهيدي ادلويل، ميكن أأن يعمتد  ادلولية للقيام ابلبحث ادلويل لطلباهتم ادلولية. وأأضاف أأنه فامي خيص اختيار اإ

دارة ا ذا اكن هذا الرشط يرسي عىل اإ لفحص المتهيدي هذا الاختيار عىل الإدارة املُختارة لإجراء البحث ادلويل للطلب، اإ

 ادلويل.

دخال أأي تغيريات عىل املعاهدة  .51 ن هذا الاقرتاح ميكن تنفيذه دون اإ واختمت املكتب الهندي للرباءات كمته قائاًل اإ

دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.  ذا أأعلنت مجيع ماكتب تسمل الطلبات اختصاص مجيع اإ ولحئهتا التنفيذية، اإ

التقنية املُتوقع مواهجهتا عند تنفيذ هذا الاقرتاح تشمل الرتتيبات اليت تتخذها ماكتب تسمل الطلبات  وذكر أأن بعض العقبات

ما بني املاكتب بشلك مبارش  دارات البحث ادلويل. وريامث تُطبَّق هذه الرتتيبات، اإ ىل اإ لإرسال رسوم البحث ونُسخ البحث اإ

رباءات أأن يُسمح، يف البداية، ملَْن يُودعون طلبات دولية من خالل أأو من خالل املكتب ادلويل، اقرتح املكتب الهندي لل

دارة من الإدارات ادلولية للقيام ابلبحث ادلويل أأو  املكتب ادلويل بوصفه أأحد ماكتب تسمل الطلبات بأأن خيتاروا أأي اإ

من حيث املبدأأ عىل الفحص المتهيدي ادلويل. وأأضاف أأن هذه الإجراءات املفصةل ميكن وضعها فور موافقة الإدارات 

 الاقرتاح.

وذكرت الإدارات أأهنا مل يتوفر دلهيا وقت اكف لإعداد ردود رمسية عىل املقرتحات الواردة يف الوثيقة. وأأضافت أأن  .52

دارة البحث  بعض الاعتبارات الأولية تمتثل يف أأنه س توجد صعوابت تقنية وقانونية تتعلق مبنح احلرية التامة يف اختيار اإ

يف ذكل التسلمي الفعال لنُسخ البحث بني أأزواج املاكتب يف حاةل عدم توفر خدمة نُسخ البحث الإلكرتونية، ادلويل، مبا 

ىل تغيري قوانني وطنية أأو أأحاكم بعض التفاقات ادلولية الأخرى. وُذكر أأن كثريًا من مودعي  ىل ترجامت، واحلاجة اإ واحلاجة اإ

عىل بعض الفوائد املقرتحة بفضل اخليارات الناجتة عن اشرتاك مودعني حيملون الطلبات ميكهنم ابلفعل اختاذ ترتيبات للحصول 

 جنس يات خمتلفة أأو يقميون يف بدلان خمتلفة.

ىل ختصيص ساحة جديدة يف املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي املعين ابجلودة  .53 ودعا الاجامتع املكتب ادلويل اإ

 الواردة يف الوثيقة.من أأجل مناقشة املسائل املنبثقة عن املقرتحات 

 : مرشوع جترييب بشأأن مقاصة رسوم معاهدة الرباءات12البند 

ىل الوثيقة  .54  .PCT/MIA/26/3استندت املناقشات اإ
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دارات عديدة مهنا الاجامتَع عىل  .55 َّدت مجيع الإدارات اليت أأخذت اللكمة مرشوع املقاصة التجرييب. وأأطلعت اإ وأأي

تجرييب بصفهتا ماكتب لتسمل الطلبات. وانطالقًا من هذا املنظور، ذكرت مس تجدات مشاركهتا يف مرشوع املقاصة ال 

ىل أأهنا تواجه يف بعض الأحيان  حدى الإدارات أأشارت اإ الإدارات أأن املرشوع التجرييب يسري عىل ما يُرام، رمغ أأن اإ

ىل املكتب ادلويل بعد اس تالم الفاتورة.  وأأشارت بعض الإدارات صعوابت يف الوفاء ابملوعد الشهري لتحويل الرسوم اإ

ىل املرشوع التجرييب بصفهتا مكتبًا لتسمل الطلبات يف املس تقبل القريب. ىل عزهما عىل الانضامم اإ  الأخرى اإ

دارة  .56 وأأطلع املكتب الأورويب للرباءات الاجامتَع عىل مس تجدات مرشوعه التجرييب اخلاص مبقاصة الرسوم بصفته اإ

دارة خمتصة  ن ثالثني مكتبًا من ماكتب تسمل الطلبات اليت عيَّنت املكتب الأورويب للرباءات اكإ للبحث ادلويل. وقال اإ

ىل املرشوع التجرييب ، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تنضم بقية هذه املاكتب حبلول هناية عام ابلبحث ادلويل قد انضمت الآن اإ

. كام أأبدى املكتب الأورويب للرباءات رغبته يف ربط مرشوع املقاصة التجرييب خبدمة نُسخ البحث الإلكرتونية. وقال 2020

نه يؤيد وجود أأساس قانوين مناسب ملقاصة رسوم معاهدة التعاون  بشأأن الرباءات يف الالحئة املكتب الأورويب للرباءات اإ

 التنفيذية للمعاهدة. 

ن مرشوعه التجرييب ل  .57 دارة للبحث ادلويل. وقال اإ وسلط مكتب الياابن للرباءات الضوء عىل فوائد مشاركته بصفته اإ

ىل حتسني الكفاءة،  ن دمج املدفوعات يف معامةل واحدة أأدى اإ ل ثالثة من ماكتب تسمل الطلبات، ورمغ ذكل فاإ يشمل اإ

ىل انضامم مزيد من ماكتب تسمل الطلبات.وأأ   عرب عن تطلعه اإ

دارة للبحث ادلويل، رمغ تأأييدها للمرشوع  .58 وذكرت بعض الإدارات أأس باب عدم مشاركهتا يف هذه املرحةل بصفهتا اإ

ىل ادلولر الأمرييك والع هنا تواجه صعوابت يف حتويل معلهتا الوطنية اإ حدى الإدارات اإ هنا التجرييب وتطوره. فقالت اإ كس، واإ

ًا  هنا ل تعترب نفسها ُمرحشَّ دارة أأخرى اإ جراءات الإيداع اخلاصة هبا قبل املشاركة. وقالت اإ دخال تغيريات عىل اإ ىل اإ حتتاج اإ

مناس بًا للمرشوع التجرييب بسبب قةل عدد رسوم البحث اليت تقوم بتحويلها حاليًا وعدم تكبدها رسوم حتويل ابهظة، لكهنا 

ىل أأبدت اس تعدادها لالن دارة اثلثة عن تطلعها اإ ذا أأصبح املرشوع التجرييب من الرتتيبات الأكرث اس تدامة. وأأعربت اإ ضامم اإ

ىل املرشوع التجرييب مع املكتب الأورويب للرباءات قبل اختاذ قرار بشأأن  انضامم مزيد من ماكتهبا اخملتصة بتسمل الطلبات اإ

 هذا الأمر.

حدى الإدارات اليتوأأعربت  .59 رشوع التجرييب بصفهتا مكتبًا لتسمل الطلبات عن رغبهتا يف توس يع نطاق شاركت يف امل  اإ

ىل املرشوع  دارة أأخرى أأهنا تأأمل أأن تنضم اإ املرشوع التجرييب ليشمل الرسوم اخلاصة بنظايم مدريد ولهاي. وذكرت اإ

دارة للبحث ادلويل، ولكهنا س تواجه صعوابت تتعلق ابملتطلبات الواردة يف  من الوثيقة اليت  29الفقرة التجرييب بصفهتا اإ

آخر. ىل حساب نظام أ  تشرتط قيام املكتب بتسمل ودفع الرسوم املتعلقة بأأحد أأنظمة امللكية الفكرية اذلي تديرها الويبو من واإ

ىل أأنه ينبغي لأي تعديالت لالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأن متنح  .60 حدى الإدارات اإ وأأشارت اإ

ىل أأن اللواحئ املالية ماكتب تسمل الط  ماكنية الاختيار بني املشاركة أأو عدم املشاركة، ُمشريًة اإ دارات البحث ادلويل اإ لبات واإ

 يف بعض البدلان قد جتعل من الصعب عىل بعض املاكتب أأن تشارك يف املقاصة.
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حدى الإدارات، أأكد املكتب ادلويل أأنه يعزتم التقدم ابقرتاح يدعو .61 ىل تعديل الالحئة  وردًا عىل سؤال طرحته اإ اإ

التنفيذية والتعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لتغطية مقاصة رسوم املعاهدة يف ادلورة الثانية عرشة للفريق 

 .2019العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات املقرر عقدها يف يونيو 

 .PCT/MIA/26/3وأأحاط الاجامتع علامً مبحتوايت الوثيقة  .62

 : اس تخدام رموز التصنيف الوطين يف الطلبات ادلولية13ند الب 

ىل الوثيقة  .63  .PCT/MIA/26/10استندت املناقشات اإ

نوهت الإدارات بأأمهية تصنيفات مثل التصنيف التعاوين للرباءات، خاصًة يف اجملالت التكنولوجية الرسيعة التطور. و  .64

دارات أأهنا تنوي يف هناية املطاف تقدمي رم وز التصنيف التعاوين للرباءات يف حاةل الطلبات ادلولية، ولكهنا يف وذكرت عدة اإ

ىل أأن التصنيف التعاوين للرباءات سوف يلزم  حدى الإدارات اإ الوقت احلايل ل تزال تنتظر التدريب واخلربة. وأأشارت اإ

ىل   والاس تخدام املناس بني.لغات عىل الأقل من لغات النرش بناء عىل معاهدة الرباءات ليك حيظى ابلقبول  10ترمجته اإ

طار تقرير حبث دويل بنسق لغة الرتمزي املوسعة ) .65 (. وقالت XMLوذكرت أأن اخليار املفضل هو تقدمي الرموز يف اإ

نه  د ابلفعل من أأجل تبادل رموز التصنيف التعاوين للرباءات، واإ ن هيلك لغة الرتمزي املوسعة قد ُحد ِّ حدى الإدارات اإ اإ

ىل هيلك خمتلف.  س يكون من املس تحسن اس تخدام ذكل الهيلك لتجنب تعقُّد الأنظمة أأو فقدان معلومات بسبب التحويل اإ

 ورأأت أأن مجموعات الرموز املرتابطة هممة، وأأن الإرسال ينبغي أأن حيافظ عىل معلومات اجملموعات.

عداد تقارير البحث بنسق  .66 حدى الإدارات غري القادرة حاليًا عىل اإ التصنيف  أأهنا ترسل معلومات XMLوذكرت اإ

 ادلويل للرباءات عىل دفعات تشمل عدة طلبات دولية، وذلكل يُس تحسن اس تخدام نسق نيص يوفر الإماكنية نفسها.

وردًا عىل أأحد الاس تفسارات، ذكر املكتب ادلويل أأن التفاق يقيض بأأنَّ الإدارات اليت ترسل رموز التصنيف  .67

ل أأنه من احملمتل أأن يتحقق املكتب ادلويل من حصة التعاوين للرباءات ينبغي أأن تضمن التحقق من حصهتا  قبل الإرسال، اإ

الرموز عند الاس ترياد، رمغ أأنه مل ينظر بعُد يف الإجراء اذلي يتعني اختاذه فامي خيص الرموز غري الصحيحة وفقًا لنسخة 

لهيا.  التصنيف التعاوين للرباءات املُشار اإ

ىل وضع النقا .68 ط املذكورة أأعاله يف الاعتبار عند التحضري للمشاورات املقبةل ودعا الاجامتع املكتب ادلويل اإ

رسال رموز التصنيف الوطين فامي يتعلق ابلطلبات ادلولية.  بشأأن اإ

 املرشوع التجرييب الثالث –: البحث والفحص التعاونيان بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 14البند 

ىل الوثيقة  .69  .PCT/MIA/26/4استندت املناقشات اإ

، 2018أأفاد املكتب الأورويب للرباءات أأن املرشوع التجرييب للبحث والفحص التعاونيني قد ُأطلق بنجاح يف يوليو و  .70

ن هناك عددًا من التعقيدات التنفيذية بسبب اختالفات عن املعاجلة المنوذجية اليت  بعد عامني من الأعامل التحضريية. وقال اإ

طاق الأنظمة احمللية العادية لتكنولوجيا املعلومات، ولكن ذكل اكن متوقعًا وقد سار املرشوع تتطلب ترتيبات خاصة خارج ن

 التجرييب عىل ما يُرام.
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ن مكتب الولايت املتحدة للرباءات  .71 وُذكر أأن هناك اهامتمًا شديدًا هبذه العملية القامئة عىل مودع الطلب. وقيل اإ

ىل احل ن  50د الأقىص البالغ والعالمات التجارية قد وصل ابلفعل اإ طلبًا مقبوًل يف املرشوع التجرييب للس نة الأوىل، واإ

دارة الصني الوطنية للملكية الفكرية قد اس توفيا حصتهيام من الطلبات املُودعة ابللغة الإنلكزيية.  املكتب الأورويب للرباءات واإ

ىل أأن املكتب الأورويب للرباءات رشع يف قبول الطلبات املُود عة ابللغتني الفرنس ية والأملانية يف املرشوع التجرييب وُأشري اإ

دارة الصني الوطنية للملكية الفكرية يف قبول طلبات اللغة الصينية اعتبارًا من 2019يناير  1اعتبارًا من  مارس  1، وستبدأأ اإ

يف قبول الطلبات بلغتهيام . وُذكر أأنه من املتوقع أأن يبدأأ مكتب الياابن للرباءات واملكتب الكوري للملكية الفكرية 2019

الوطنية قريبًا. ورأأت الإدارات املُشاركة أأن هناك فوائد حممتةل كبرية من حيث اجلودة وتوفري الوقت يف معليات املرحةل 

 الوطنية، ولكن توجد حتدايت فامي يتعلق ابلعمليات والتاكليف احملمتةل. 

حدى الإدارات، أأوحض املكتب  .72 ادلويل أأن هذا املرشوع التجرييب قد ُأعِّدَّ عىل وجه التحديد وردًا عىل اس تفسار من اإ

دارات دولية أأخرى. وأأضاف  ليكون مرشوعًا مشرتاكً بني ماكتب امللكية الفكرية الرئيس ية امخلسة، ولن يتسع نطاقه ليشمل اإ

ذا رغبت يف ذكل، وأأن الرب جراء مرشوعات جتريبية مشاهبة اإ ماكهنا اإ انمج احلاسويب اذلي أأن الإدارات الأخرى س يكون ابإ

ل أأن الأمور اليت جيب  أأعده املكتب ادلويل به من املرونة ما يكفي عىل الأرحج لمتكينه من دمع أأي ترتيب من هذا القبيل، اإ

عىل املاكتب املشاركة أأن تتفق علهيا وتنفذها هبا من التعقيد ما يكفي جلعل هذه املهمة تس تغرق وقتًا طوياًل، وهو ما ينبغي 

 س هتان به.أأل يُ 

 .PCT/MIA/26/4وأأحاط الاجامتع علامً ابلتقرير املرحيل الوارد يف الوثيقة  .73

 : فرقة العمل املعنية ابحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات15البند 

ىل الوثيقة  .74  .PCT/MIA/26/8استندت املناقشات اإ

ىل التقدم اذلي أأحرزته فرقة العمل عرب عدة جولت من املناقشات يف وسلط املكتب الأورويب للرباءات الضوء ع .75

ن  ىل الهدف )أألِّف( قائاًل اإ املنتدى الإلكرتوين لفرقة العمل، وجشَّع املاكتب عىل املشاركة بنشاط يف هذه املناقشات. والتفت اإ

مسية ميكن أأن يبدأأ قريبًا. وفامي يتعلق ابلهدف قوامئ احلد الأدىن احلايل للواثئق قد مت الانهتاء مهنا، وأأن حتديث الواثئق الر 

دراج مجموعة براءات يف احلد الأدىن  )ابء(، ذكر أأنه قد أُحرز تقدم كبري بشأأن الأهداف املنشودة املتعلقة مبعايري وقواعد اإ

نه يبدو، عىل وجه اخلصوص، أأن هناك  ماكنية الإدراج يف كبريًا لزايدة  تأأييداً للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة. وقال اإ اإ

اجملموعات بأأي لغة، رشيطة استيفاء املعايري التقنية املناس بة. وأأضاف أأنه قد أأصبح من الرضوري الآن متابعة بعض التفاصيل 

ن هناك اهامتمًا كبريًا بتوس يع نطاق املفاهمي نفسها لتشمل مناذج املنفعة  عداد صيغة حمددة لتجس يد املبادئ. ومىض يقول اإ واإ

ىل حتقيق تقدم كبري أأيضًا بشأأن الهدف )جمي(، فامي يتعلق وكذكل ال رباءات، رمغ أأنه ل تزال توجد خماوف أأكرب. وأأشار اإ

ابلتفاصيل الببليوغرافية واملكوانت النصية لبياانت الرباءات اليت يلزم توفريها للمجموعات اليت تشلك جزءًا من احلد الأدىن 

بقية معقدة، وأأن الانهتاء مهنا من خالل املنتدى الإلكرتوين قد يكون بطيئًا وصعبًا، للواثئق. وذكر املكتب أأن التفاصيل املت 

وذلكل قد يكون من املُس تحسن أأن تعقد فرقة العمل اجامتعًا فعليًا يلتقي فيه اخلرباء وهجًا لوجه. وأأضاف أأنه من احملمتل أأن 

ىل عقد ذكل الاجامتع عىل مدار يومني.  توجد حاجة اإ
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ىل أأنه قد وأأشار مكتب ال .76 دارة دولية عىل التعممي  15من  اً ردود تلقىولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية اإ اإ

C. PCT 1544 ملتابعة الأس ئةل املتعلقة ابلهدف )دال(، فامي يتعلق ابس تخدام مصادر س ندات غري الرباءات وحاةل التقنية ،

ن حتلياًل اكماًل س ُيوضع عىل صفحة الوييك اخلاصة بفرقة العمل، الصناعية السابقة القامئة عىل املعارف التقليدية. و  قال اإ

ىل الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ليكون أأساسًا ملزيد من املناقشات. وذكر أأن الاس تعراض الأويل  م اإ وس ُيقدَّ

ىل أأن بعض اخملاوف الرئيس ية تتعلق بأأن أأفضل مصادر س ندات غري الرباءات تت غري ابس مترار ويصعب توثيقها. وأأفاد يشري اإ

ىل س ندات غري الرباءات  ن النفاذ اإ أأن كثريًا من معليات البحث تس تخدم مصادر من خارج احلد الأدىن للواثئق. وقال اإ

ن هناك خماوف بشأأن قيود الرسية اليت قد حتد من قدرة الفاحصني واملُودعني والأطراف  يكون صعبًا يف بعض الأحيان، واإ

 ىل تقيمي مراجع التقنية الصناعية السابقة تقياميً حصيحًا.الأخرى ع

ن الاس تخدام الفعال للمعلومات املكشوف عهنا  .77 بت الإدارات ابلتقدم اذلي ُأحرز يف مجيع اجملالت. وقالت اإ ورحَّ

ىل أأهنا ميكن أأن تنظر يف فكرة تعديل القاعدة  دارات اإ دارة  36بطائفة واسعة من اللغات أأمر همم. وأأشارت عدة اإ لزام اإ لإ

ىل أأي مدى تتناول  حدى الإدارات أأنه ليس من الواحض اإ البحث ادلويل بتقدمي معلومات الرباءات الوطنية. وذكرت اإ

املقرتحات مجموعات الرباءات اخلاصة ابدلول املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت ليست جزءًا من احلد 

دارات البحث ادلويل.الأدىن احلايل للواثئق ول من واث  ئق اإ

حدى الإدارات أأهنا أأعدت  .78 وسوف يلزم النظر يف تفاصيل املعلومات اليت يُنتظر من املاكتب أأن تقدهما. وذكرت اإ

عداد املعلومات 1940النُسخ النصية الاكمةل جملموعة واثئق براءاهتا اليت يرجع اترخيها حىت عام  ، وأأهنا تعكف حاليًا عىل اإ

 اليت تس بق ذكل. اخلاصة ابلس نوات 

دارات عن اهامتهما الشديد بتوس يع نطاق احلد الأدىن للواثئق ليشمل مناذج املنفعة عىل أأساس ماكئف  .79 وأأعربت عدة اإ

لواثئق الرباءات. وذكرت أأن مناذج املنفعة ليست عىل نفس القدر من اتساق واثئق الرباءات، ولكهنا متثل مصدرًا همامً حلالت 

ل أأن جحم الواثئق كبري جدًا، وامللخصات املكتوبة ابللغة الإنلكزيية أأقل بكثري. الكشف عن التقنية الص  ناعية السابقة، اإ

ىل رضورة التصدي جملموعة متنوعة من املشالكت التقنية ومشالكت املوازنة بني التاكليف والفوائد،  دارات اإ وأأشارت عدة اإ

دراج مجموعات الواثئق يف قوا عد البياانت والتأأثريات املرتتبة عىل الوقت اذلي يقضيه الفاحص يف وذكل فامي يتعلق بلك ٍ من اإ

ضافية. وأأضافت أأن بعض املشالكت املشاهبة س تؤثر أأيضًا يف مواصفات الرباءات، لأن أأجزاًء كبرية من  البحث عن مواد اإ

 احلد الأدىن للواثئق. مجموعات كثرية س تكون يف الأساس تكرارًا للمعلومات املكشوف عهنا اليت تكون ابلفعل جزءًا من

ىل الأمهية الثقافية ملكتبات املعارف التقليدية الرمقية، وقضااي ملكية املعارف ورسيهتا،  .80 وأأشارت بعض الإدارات اإ

ىل ضامن توفر املعلومات الالزمة لتحديد اجلدة واخلطوة الابتاكرية  ىل حل فعال يليب احلاجة اإ وشددت عىل أأمهية التوصل اإ

 حتديدًا حصيحًا.

دارات ادلولية عىل تقدمي نسخ من س ندات غري  .81 حدى الإدارات أأنه يوجد ابلفعل تباين كبري يف قدرة الإ وذكرت اإ

ىل مودع الطلب النصوص الاكمةل، والبعض الآخر ل يرسل سوى ملخص أأو مرجع. وقالت هذه  الرباءات، فبعضها يرسل اإ

طار الهدف )دا ن الإدارات ادلولية قد أأشارت، يف اإ ىل مودع الإدارة اإ ىل رضورة تقدمي مراجع التقنية الصناعية السابقة اإ ل(، اإ

ىل عامة الناس. ولكن ذكرت هذه الإدارة أأنه فامي خيص العنارص املدرجة ابلفعل يف احلد  ىل الأطراف الأخرى واإ الطلب واإ

دارات  ماكنية نفاذ اإ ىل الواثئق الأدىن جملموعة الواثئق، توجد ابلفعل اختالفات يف التوفر بسبب اختالف اإ البحث ادلويل اإ
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دارات البحث ادلويل بنفس  وكذكل اختالف حقها يف تقدمي نُسخ بناًء عىل اتفاقاهتا مع النارشين، وذلكل ل تمتتع مجيع اإ

ىل  ن النفاذ الفعال اإ ىل اجلزء اخلاص بس ندات غري الرباءات يف احلد الأدىن جملموعة الواثئق. ومضت تقول اإ مس توى النفاذ اإ

ذ يشمل الًك نُسخ من و اثئق التقنية الصناعية السابقة يُعد  أأيضًا أأمرًا مثريًا للقلق فامي خيص س ندات غري الرباءات بوجه أأمع ، اإ

برام اتفاقات موحدة  ىل اإ ىل رضورة السعي اإ لهيا. وأأشارت هذه الإدارة اإ ىل اجملموعات وتلكفة النفاذ اإ من احلق يف النفاذ اإ

ىل اجلزء اخلاص بس ندات غري الرباءات يف احلد الأدىن جملموعة الواثئق بأأسعار للسامح مجليع الإدارات بنفس مس تو  ى النفاذ اإ

جراء مزيد من التقيمي لبعض النقاط، لأهنا مل تس تطع تقدمي  ىل أأنه رمبا يلزم اإ حدى الإدارات اإ ت اإ تتناسب مع جحم املاكتب. ونهب 

 تعقيبات اكمةل وفقًا للجداول الزمنية.

مت ملفات الإدارة طبقًا ملعيار الويبو  11أأن هناك  وذكر املكتب ادلويل .82 دارة دولية قدَّ خالل الفرتة املطلوبة  ST.37اإ

دارات أأخرى قد  طار العمل اذلي قامت به فرقة العمل ذات الصةل التابعة للجنة املعنية مبعايري الويبو، وذكر أأن هناك اإ يف اإ

ىل أأهنا تتوقع أأن تكون قادرًة عىل تقدمي املل ىل مناقشة أأي أأشارت اإ فات قريبًا. ودعا املكتب ادلويل الإدارات ادلولية اإ

جياد حلول مناس بة.  مشالكت واهجهتا مع اخلرباء املعنيني، بغية اإ

، واتفق عىل رضورة النظر عرب PCT/MIA/26/8وأأحاط الاجامتع علامً ابلتقرير املرحيل الوارد يف الوثيقة  .83

ماك  نية عقد اجامتع فعيل لفرقة العمل.املنتدى الإلكرتوين لفرقة العمل يف اإ

 : معيار عرض قوامئ التسلسل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات16البند 

ىل الوثيقة  .84  .PCT/MIA/26/2استندت املناقشات اإ

عداد الربانم .85 ىل املكتب ادلويل عىل ما قام به من معل يف اإ م املكتب الأورويب للرباءات الوثيقة بتوجيه الشكر اإ ج وقدَّ

. وحثَّ املكتُب الأورويب للرباءات املاكتب الأخرى عىل املشاركة يف اختبار ST.26احلاسويب للصياغة والتثبت وفقًا للمعيار 

َّط الضوء عىل أأمهية املشاركة يف العمل اذلي س تضطلع به فرقة العمل كلك يف الفرتة المتهيدية السابقة  هذا الربانمج، وسل

ىل املعي  .2022يناير  1يف  ST. 26ار لتارخي الانتقال اإ

حدى الإدارات الضوء عىل املسأألتني املعلقتني الواردتني يف الفقرة  .86 َّطت اإ من الوثيقة. وأأوحضت هذه الإدارة أأن  9وسل

ِّفات النصوص احلرة ) تقترص عىل احلروف القابةل للطباعة من جدول الرموز  ST.26( يف املعيار free text qualifiersُمعر 

ن ذكل حيول دون اس تخدام اللغات اليت تُكتب حبروف غري لتينية، وكذكل الالتينية  الأساس ية ابلرتمزي املوحد. وقالت اإ

يداع الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون  احلروف اليت حتمل عالمات نُطقية يف اللغات الأخرى اليت يش يع اس تخداهما يف اإ

حدى الإدارات عىل دت اإ هما ادلس تورية تشرتط املساواة يف معامةل لغاهتا الوطنية، وأأعربت أأحاك أأن بشأأن الرباءات. وشدَّ

لزاهمم بتقدمي ترمجة ابللغة الإنلكزيية.  عن رغبهتا يف أأن يسمح الربانمج احلاسويب ملودعي الطلبات ابمليض قدمًا دون اإ

دخالها عىل الالحئة .87 التنفيذية والتعلاميت  وأأوحض املكتب ادلويل، ردًا عىل اس تفسار بشأأن التعديالت اليت س يلزم اإ

عداد وثيقة لعرضها عىل ادلورة الثانية عرشة للفريق العامل ملعاهدة  الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، أأنه س يقوم ابإ

ن أأي تغيريات يف الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن 2019التعاون بشأأن الرباءات، املُقرر عقدها يف يونيو  . وقال اإ

ءات سوف يلزم أأن تعمتدها مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وذكل عىل أأقىص تقدير يف دورهتا اليت س ُتعقد يف الربا

ىل املعيار  ST.25من أأجل تطبيق هذه التغيريات يف الوقت املناسب والانتقال من املعيار  2020عام  يناير  1يف  ST.26اإ
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ادلولية عىل اختبار الربانمج احلاسويب للصياغة والتثبت وتقدمي مالحظاهتم  . كام حث  املكتب ادلويل خرباء الإدارات2022

بشأأنه. وفامي خيص مسأأةل النصوص احلرة، أأوحض املكتب ادلويل أأن التقييدات اخلاصة ابحلروف قد اعُتمدت يف املعيار 

ST.26  م خدمات من أأجل أأن تكون قوامئ التسلسل يف طلبات الرباءات بنفس النسق اذلي تس تخدمه اجل هات اليت تُقد ِّ

 عىل البحث عن حلول تقنية تضمن حتقيق هذا املطلب. لبياانت التجارية، وحث  الإداراتقواعد ا

 .PCT/MIA/26/2وأأحاط الاجامتع علامً مبحتوايت الوثيقة  .88

 : العمل املقبل17البند 

ىل أأنه قد يقدم اقرتاحًا ملراجعة اخليارات املتاحة يف الاس امترة  .89 أأشار مكتب براءات الاخرتاع املرصي اإ

PCT/ISA/203 من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 39، وهو ما قد يتطلب تعديل القاعدة 

، عقب اجامتع الفريق 2020م وأأحاط الاجامتع علامً بأأنه من املتوقع أأن تُعقد ادلورة القادمة يف الربع الأول من عا .90

 الفرعي املعين ابجلودة مبارشًة.

 اذلي حيتوي عىل قامئة ابملشاركني[ PCT/MIA/26/13]مل يُدرج يف هذه الوثيقة املرفق الأول للوثيقة 

)للوثيقة  ]ييل ذكل املرفق الثاين

PCT/MIA/26/13])  
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 (PCT/MIA/26/13املرفق الثاين )للوثيقة 

التاسع للفريق الفرعي املعين ابجلودة التابع لجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة  الاجامتع غري الرمسي

 التعاون بشأأن الرباءات

 2019فرباير  12و 11القاهرة، 

 ملخص الرئيس

 مقدمة

ب الربوفيسور محمود محمد صقر، رئيس أأاكدميية البحث العلمي والتكنولوجيا، ابملشاركني يف ادلورة، وأأ  .1 عرب عن رحَّ

رسوره ابس تضافة مرص للفريق الفرعي املعين ابجلودة للمرة الأوىل. وشدد الربوفيسور صقر عىل أأن قطاع امللكية الفكرية 

أأصبح عنرصًا أأساس يًا يف دمع اخلطط التمنوية يف أأي بدل، وأأنه قوة دافعة جلهود بناء اقتصاد تنافيس متنوع قامئ عىل الابتاكر 

سور صقر الويبو عىل دمعها وتعاوهنا املتواصلني لالضطالع بدور قيادي يف وضع نظام دويل متوازن واملعرفة. وشكر الربوفي 

ن اجلودة جانب أأسايس يف نظام الرباءات لضامن  وفعال للملكية الفكرية يُفسح اجملال لالبتاكر والإبداع لصاحل امجليع. وقال اإ

نرش التكنولوجيا ونقلها وتعزيز التمنية التكنولوجية والاجامتعية حتقيق الغرض املمتثل يف تشجيع الابتاكر واملسامهة يف 

دارهتا ميكن أأن يُسفر عن انعدام اليقني  جراءات منح الرباءات واإ والاقتصادية يف البدل املعين. وذكر أأن حدوث أأخطاء يف اإ

املنافسني ومس تخديم معلومات القانوين وزايدة التاكليف اليت يتكبدها مجيع مس تخديم نظام الرباءات من أأحصاب احلقوق و 

جراء مناقشات ممثرة  ن الفريق الفرعي املعين ابجلودة يتيح الفرصة لتبادل الأفاكر واإ الرباءات وماكتب الرباءات. ومىض يقول اإ

دارة اجلودة ليك تكتسب ش ىت الإدارات ادلولية فهامً أأفضل لعمل املاكتب الأخرى، وخاصة فامي يتعلق  بشأأن أأنظمة اإ

يات البحث والبنود املوحدة. وأأضاف أأن أأعضاء الوفود ميكهنم أأيضًا تبادل الآراء بشأأن أأفاكر حتسني اجلودة من ابسرتاتيج 

أأجل حتقيق نظام امللكية الفكرية ادلويل الأمثل والفعال اذلي يليب احتياجات املس تخدمني، وهو ما يكتيس أأمهية ابلغة يف 

ىل أأن مرص تويل الاهامتم الالزم لقطاع امللكية الفكرية، وأأن مكتب براءات الاخرتاع  حتقيق التمنية الاقتصادية. وأأشار اإ

ذاكء الوعي يف جممتع امللكية الفكرية، مما  قامة أأنظمة معلومات ذكية واإ املرصي حريص عىل تطوير بنيته التحتية وحتديهثا واإ

ع عىل بناء قدرات الش باب يسهم يف حتقيق نقةل نوعية يف اجملمتع املرصي من خالل احتضان التكنولوجيات و  توفري بيئة تُشج ِّ

جراءات وممارسات عالية اجلودة، ويدرك  وتعزيز الابتاكر والإبداع. وذكر أأن مكتب براءات الاخرتاع املرصي يلزتم بتقدمي اإ

وبطريقة  أأمهية وجود نظام لإدارة اجلودة من أأجل ضامن أأن مجيع خطوات معاجلة الرباءات ميكن اس تكاملها يف الوقت املناسب

عالية اجلودة. واختمت الربوفيسور صقر كمته ابلإعراب عن متنياته أأن تؤدي أأفاكر وخربات خرباء اجلودة اذلين ميثلون 

جيابية ليك حتقق الإدارات أأقىص اس تفادة منه. ىل نتاجئ اإ ىل زايدة جناح الاجامتع وأأن يتوصل الاجامتع اإ  الإدارات ادلولية اإ

 مىن حيىي، القامئة بأأعامل رئيس مكتب براءات الاخرتاع املرصي.ادلكتورة  وترأأست ادلورةَ  .2
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دارة اجلودة .1  أأنظمة اإ

دارة اجلودة وفقًا للفصل  (لف)أأ  من املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي  21تقارير عن أأنظمة اإ

 ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

دارة اجلودة يف  (ء)اب  الإدارات ادلوليةأأنظمة اإ

دارة اجلودة مفيٌد، وأأعربت عن تقديرها للملخص اذلي قدمه  الإبالغاتفقت الإدارات عىل أأن نظام  .3 عن أأنظمة اإ

دارة  دارة اجلودة اخلاصة ابلإدارات الأخرى، رأأى الفريق الفرعي أأن عروض اإ ىل تقارير أأنظمة اإ املكتب ادلويل. وابلإضافة اإ

ة، واملكتب الأورويب للرباءات، ومكتب الياابن للرباءات، واملعهد الوطين الش ييل للملكية الصني الوطنية للملكية الفكري

دارة اجلودة.مفيدٌة لكتساب  2الصناعية  فهم أأفضل ملامرسات اإ

وأأكد املكتب الأورويب للرباءات، يف رده عىل سؤال بشأأن العرض اذلي قدمه، أأن الامتسات الفحص الرسيع من  .4

م دون فرض أأي رسوم PPH( واملسار الرسيع ملعاجلة الرباءات )PACEة الرسيعة للطلبات )خالل برانمج املعاجل ( تُقدَّ

طار مبادرة  ضافية عىل مودع الطلب. وذكر املكتب أأنه وضع هدفًا يمتثل يف تسلمي تقارير البحث يف غضون س تة أأشهر يف اإ اإ

عدد الامتسات البحث يف برانمج املعاجلة الرسيعة للطلبات  ، وذلكل اخنفض2014هل بعنوان "التأأكُّد مبكرًا ابلبحث" يف عام 

م بنس بة ترتاوح تقريبًا بني  ىل الصفر تقريبًا، أأما الامتسات الفحص، فاكنت تُقدَّ  % من احلالت.6% و5اإ

دارة اجلودة يف الإدارات .5 ىل مواصةل تعزيز نظام اإ  وتضمن العرض اذلي قدمه مكتب الياابن للرباءات اقرتاحًا يدعو اإ

دارة  ادلولية. وذكر املكتب أأن تزايد عدد الإدارات جيعل من الصعب عىل الإدارات ادلولية أأن تس تعرض مجيع تقارير نظام اإ

آراء املس تخدمني يف مناقشات الفريق الفرعي. ذلكل اقرتح مكتب الياابن  اجلودة، وأأن الإدارات ل تمتكن دامئًا من التعبري عن أ

دارة اجلودة يف الإدارات للرباءات أأن جُيري الفريق ال فرعي املعين ابجلودة مناقشات أأكرث اس تفاضة بشأأن كيفية تعزيز نظام اإ

آراء املس تخدمني يف هذه املناقشات، مع الالزتام  بل التعبري عن أ ادلولية ووسائل تبادل املعلومات، وبشأأن كيفية حتسني س ُ

دارة دولية.  ابملبادرات اليت تُنف ِّذها حاليًا الإدارات ادلولية بغرض حت  دارة اجلودة، ومع مراعاة املوارد املتاحة يف ك اإ سني نظام اإ

دارة واحدة  دارة اجلودة يف اإ نه ميكن، عىل سبيل املثال، أأن يقرر الفريق الفرعي املعين ابجلودة اس تعراض نظام اإ ومىض يقول اإ

آراء مس تخدمني ُمختَارين من مس تخديم هذه الإدارة، مث مشارك ىل أ لهيا، وميكن بعد ذكل والاس امتع اإ ة النتاجئ. اليت يتوصل اإ

دارة اجلودة اخلاص بتكل الإدارة. آراء هؤلء املس تخدمني وتقرير اإ ىل أ  أأن يعقد الفريق الفرعي جلسة أأس ئةل وأأجوبة استنادًا اإ

 وأأوىص الفريق الفرعي مبا ييل: .6

آلية الإبالغ احلا (أأ ) دارة اجلودة احلايل ابس تخدام أ ىل مواصةل الإبالغ عن نظام اإ لية، مع الإشارة اإ

ىل جانب الأمور الأخرى اليت حُيمتل أأن  دراج هذه الاختالفات يف ملخص اإ الاختالفات عن التقرير السابق واإ

 تكون حمل اهامتم مضن مقدمة التقرير،

                                         
2 https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=429049 ،

، https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=429051و

 https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=429351و
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ىل الا (ب) دارة اجلودة هبا اإ جامتعات املقبةل للفريق قيام الإدارات الأخرى بتقدمي حملات عامة عن نظام اإ

 الفرعي.

دارة اجلودة (مي)ج  اخملططات البيانية للعمليات يف أأنظمة اإ

أأثنت الإدارات عىل اخملططات البيانية للعمليات اليت نرُشت عىل املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي، واكنت هذه  .7

دارة اجلودة يف املاكتب الأخرى، ولتبادل أأمثةل عىل أأفضل املامر  سات، ولتوفري اخملططات حتتوي عىل معلومات مفيدة لفهم اإ

وس يةل للتحسني املس متر. وذكر مكتب الفلبني للملكية الفكرية أأنه اس تفاد من اخملططات البيانية يف وضع الإجراءات لأنه 

ىل أأهنا تنوي مشاركة  دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل. وأأشارت بعض الإدارات اإ يس تعد لبدء العمل اكإ

ىل اخملططات البيانية للعمليات يف  دارة واحدة اإ املس تقبل ولكهنا ليست مس تعدة للقيام بذكل يف هذه املرحةل، ولكن أأشارت اإ

ن اس تخدام اخملططات البيانية أأ عالوة عىل  ،أأن خمططاهتا البيانية للعمليات تُوَضع لأغراض الاس تخدام ادلاخيل فقط

 .ISO 9001واملعيار  21للعمليات أأمر اختياري، طبقًا للفصل 

حد .8 براز صفحة اخملططات البيانية للمعاجلة ابملنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي من أأجل واقرتحت اإ ى الإدارات زايدة اإ

 حتسني ظهور اخملططات وتسهيل الاطالع علهيا وتيسري حتميل الإدارات لها.

 وأأوىص الفريق الفرعي مبا ييل: .9

ليات املس تخدمة يف البحث ادلويل أأن تتبادل الإدارات مزيدًا من الأمثةل عىل اخملططات البيانية للعم  (أأ )

دارة اجلودة،  والفحص المتهيدي ادلويل، سواء عرب املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي أأو يف تقاريرها عن أأنظمة اإ

براز الصفحة اليت حتتوي عىل اخملططات البيانية للعمليات ابملنتدى  (ب) وأأن يُزيد املكتب ادلويل من اإ

 الإلكرتوين للفريق الفرعي.

من املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة  21تعديالت للفصل  (ال)د

 التعاون بشأأن الرباءات

دماج مبادئ التفكري القامئ عىل اخملاطر "1"  اإ

دارات للبحث ادلويل والفحص  .10 دماج نص يتعلق بتحديد اخملاطر والفرص يف معلها اكإ َّدت الإدارات مبدأأ اإ المتهيدي أأي

ة يف الورقة، عىل النحو اذلي اقرتحه املكتب  ىل أأهنا عىل اس تعداد لقبول التعديالت املُوحضَّ ادلويل. وأأشارت بعض الإدارات اإ

 الإس باين للرباءات والعالمات التجارية.

حدى الإدارات عىل أأن الفصل  .11 ن الإدارات ينبغ ISO 9001واملعيار  21وشددت اإ ي أأن معياران خمتلفان. وقالت اإ

، دون أأي رشط يُلزهما ابتباع املامرسات أأو احلصول عىل 21تكون لها حرية اتباع مهنجياهتا اخلاصة لتحقيق نتاجئ الفصل 

. وأأوحضت هذه الإدارة أأن مصطلح "التفكري القامئ عىل اخملاطر" يُعترب عنرصًا رئيس يًا من ISO 9001شهادة مبقتىض املعيار 

براز الفرق بني املعيار  ،ISO 9001:2015عنارص املعيار  عىل حنو أأوحض عند صياغة  21والفصل  ISO 9001واقرتحت اإ

 بشأأن نظر الإدارات يف اخملاطر والفرص. 21توجهيات الفصل 
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دارة أأخرى بأأن الفصل  .12 ميكن أأن يوفر  ISO 9001خمتلفان، لكهنا رأأت أأن املعيار  ISO 9001واملعيار  21وأأقرت اإ

ماكنية أأساسًا مفيدًا لتحسني تعريف  ىل اإ املصطلحات اخلاصة ابخملاطر يف التعديالت املقرتحة. وأأشارت هذه الإدارة اإ

 . ISO 9001الاس تعانة يف هذا الصدد بتعريفي التفكري القامئ عىل اخملاطر واخملاطر والفرص الواردين يف املعيار 

ر بأأن املعيار  .13 ساعد عىل توضيح معىن املصطلحات ميكن أأن ي  ISO 9001وردًا عىل تعليقات هاتني الإدارتني، ُأقِّ

نه قد يضيع يف حاةل احملاذاة التامة بني املصطلحات. ومن 21الواردة يف الفصل  ، ولكن من املهم احلفاظ عىل متايز املعيارين، فاإ

ةل من النص املقرتح هبا تعريفات أأمع  للمخاطر والفرص.  هذا املنطلق، انقش الفريق الفرعي نسخة ُمعدَّ

ل، حلت عبارة "املامرسات القامئة عىل اخملاطر" حمل عبارة "التفكري القامئ عىل  21.11ويف الفقرة  .14 من النص املُعدَّ

اخملاطر". وطبقًا لهذه الفقرة، يُقصد ابخملاطر التأأثري الناجت عن انعدام اليقني بسبب عوامل ميكن أأن تتسبب يف احنراف 

دارة اجلودة هب دارة ونظام اإ آاثر العمليات التشغيلية لالإ ا عن املتطلبات أأو النتاجئ املُخطط لها. وقد تكون لهذا الاحنراف أ

اتحة  جيابية ابإ ىل أأدىن حد عن طريق تطبيق ضوابط وقائية، أأو قد حُيدث تطورات اإ سلبية ميكن، عىل سبيل املثال، تقليلها اإ

 فرص جديدة.

حدى الإدارات، أأوحض املكتب الإس باين للرباءات والع .15 المات التجارية أأن مصطلح "املامرسات وردًا عىل سؤال من اإ

ن من ISO 9001القامئة عىل اخملاطر" قد اس ُتخدم لأن "التفكري القامئ عىل اخملاطر" يرتبط ارتباطًا وثيقًا ابملعيار  . وقال اإ

دارة اجلودة اخل 21املهم أأن يسمح الفصل  دماج املامرسات املتعلقة ابخملاطر يف نظام اإ دارات بأأن حتدد كيفية اإ اص هبا، وهو لالإ

جراءات قامئة عىل اخملاطر تتقيد ابملعيار   .ISO 9001ما ل يتطلب ابلرضورة اتباع اإ

وأأوىص الفريق الفرعي بأأن يتشاور املكتب ادلويل، من خالل تعممي خاص مبعاهدة الرباءات، بشأأن  .16

دماج ممارسات قامئة عىل اخملاطر يف املبادئ ا 21التعديالت التالية للفصل  لتوجهيية للبحث ادلويل من أأجل اإ

والفحص المتهيدي ادلويل، مع الإحاطة علامً ابملعىن املقصود ملصطلح "املامرسات القامئة عىل اخملاطر" والنطاق العام 

 أأعاله: 14للمخاطر يف الفقرة 

نشاء وصيانة نظام لإدارة اجلودة يتوافق مع املتطلبات التالية فامي خيص:  21.03" دارة اإ  جيب عىل ك اإ

 . القيادة والس ياسة العامة 1

 . املامرسات القامئة عىل اخملاطر 2

 . املوارد3 2

 . تنظمي عبء العمل الإداري4 3

 . ضامن اجلودة5 4

 . التواصل6 5

 التوثيق .7 6
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 . توثيق معلية البحث8 7

ضافية:   أأحاكم اإ

  . املراجعة ادلاخلية9 8

 . ترتيبات تقدمي التقارير10 9

دارة 21.10 العليا أأن تعزز املامرسات لضامن التصدي للمخاطر والاس تفادة من الفرص اليت ميكن أأن تؤثر  ينبغي لالإ

دارة اجلودة ويف امتثال البحث والفحص ادلوليني.  يف نظام اإ

 . املامرسات القامئة عىل اخملاطر2

ر ممارساهتا القامئة عىل اخملاطر لمتكني الإدارة من  21.11 ِّ دارة أأن تُقر  حتديد العوامل اليت قد تتسبب يف ينبغي للك اإ

دارة اجلودة اخلاص هبا عن املتطلبات أأو النتاجئ املُخطط لها، ولتطبيق ضوابط  احنراف معلياهتا التشغيلية ونظام اإ

ىل أأدىن حد، ولالس تفادة من الفرص كام س نحت.  وقائية من أأجل تقليل الآاثر السلبية اإ

دارة احلق يف وضع ترتيباهتا اخل 21.12 اصة لتحديد تأأثري عدم اليقني عىل الأهداف، ولكن يُقرتح ما ييل كدليل للك اإ

دارة اجلودة.  يُسرتشد به فامي خيص املكوانت الأساس ية للمامرسات القامئة عىل اخملاطر بوصفها عنرصًا من عنارص نظام اإ

َّقة لإدارة اخملاطر. دارة اخملاطر أأو معلية موث  ول يُشرتط اتباع أأساليب رمسية يف اإ

 ينبغي أأن تشمل ترتيبات حتديد املامرسات القامئة عىل اخملاطر ما ييل:  21.13

" فهم ظروف الإدارة )املشالكت اخلارجية وادلاخلية اليت تؤثر يف قدرهتا عىل حتقيق النتاجئ املنشودة 1"

دارة اجلودة( وفهم احتياجات وتوقعات الأطراف املعنية؛  لنظام اإ

دارة اجلودة، كأساس للتخطيط؛ " وحتديد اخملاطر والفرص 2"  املتعلقة بأأداء نظام اإ

 " والتخطيط لإجراءات التصدي للمخاطر والاس تفادة من الفرص وتنفيذ هذه الإجراءات؛ 3"

 " والتحقق من فعالية الإجراءات املُتخذة؛4"

 " وحتديث اخملاطر والفرص ابس مترار.5"

دارة اجلودة عىل مس   21.14 توايت خمتلفة من اخملاطر فامي يتعلق بقدرة الإدارة عىل حتقيق تنطوي مجيع معليات نظام اإ

دارة مسؤوةل عن الإجراءات اليت تُقرر اختاذها من  ىل أأخرى. وك اإ دارة اإ أأهدافها، وختتلف تأأثريات انعدام اليقني من اإ

 أأجل التصدي للمخاطر والاس تفادة من الفرص."
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 21تعديالت أأخرى للفصل  "2"

آرا .17 دخالها عىل الفقرة أأعربت الإدارات عن أ من املبادئ التوجهيية  21.10ء خمتلفة فامي خيص تأأييد التعديالت املُقرتح اإ

دارة بأأن تكون دلهيا بنية حتتية مناس بة دلمع معلية البحث والفحص.  لإلزام ك اإ

حدى الإدارات تأأييدها لالإدراج الإلزايم مجليع العنارص الواردة يف الفقرة  .18 ادلاخلية لعمليات  يف الواثئق 21.21وأأكدت اإ

دارة أأن تُدرهجا يف هذه الواثئق،  زاء العنارص اليت ينبغي لالإ البحث. وأأبدت بعض الإدارات الأخرى رغبهتا يف الزتام املرونة اإ

دراج مجيع  حدى هذه الإدارات أأن اإ رمغ أأن هذه الإدارات تؤيد وجود رشط يُلزهما بتوثيق معلية البحث داخليًا. ورأأت اإ

رهاق شديد للفاحص، وأأنه قد ل يكون من العميل دامئًا حتديد وتقدمي تربير اكمل عبارات البحث يف  الواثئق قد يتسبب يف اإ

ىل تطور أأدوات 21.21لتقييد البحث. وعالوة عىل ذكل، قد ل يتس ىن دامئًا الاحتفاظ ابلعنارص املدرجة يف الفقرة  ، نظرًا اإ

دارة أأن حتتفظ بواثئق مناس بة لعمليات البحث. كام البحث التلقايئ اذليك. ومع ذكل، تعتقد هذه الإد ارة أأنه ينبغي للك اإ

شددت الإدارات عىل أأن واثئق البحث ادلاخلية ينبغي أأن تُناقَش مبعزل عن تبادل اسرتاتيجيات البحث. وفامي خيص هذا 

ن الأحاكم اخملتلفة، يتناول ما يلزم دلمع معليات اجلودة ادلاخلية لالإ  21الأمر، أأوحض املكتب ادلويل أأن الفصل  دارات. وقال اإ

ىل جانب تقرير البحث ادلويل.15.62والفقرة  43.6مثل القاعدة  اتحته للآخرين اإ  ، تتناول ما ينبغي اإ

دخالها عىل الفقرتني  .19 حدى الإدارات عىل التعديالت املقرتح اإ لزامية  21.24و 21.23ووافقت اإ فامي خيص املدخالت الإ

دارة اجلودة ابلإدارة. وفامي خيص هذه النقطة وغريها من النقاط بوجه أأمع ، أأعربت من أأجل الاس تعراض ادلاخيل  لنظام اإ

ن تطوير الفصل  دارات أأخرى عن قلقها قائةًل اإ ل ينبغي أأن يُرك ِّز ابلرضورة عىل جعل مزيد من التوصيات الواردة يف  21اإ

لزامية، بل ينبغي أأن يركز عىل ما جيب عىل الإ  دارات أأن تقوم به لتحسني معليات اجلودة، مع الإبقاء عىل املبادئ التوجهيية اإ

 املرونة يف كيفية حتقيق ذكل. 

 63و 36( الإبالغ عن الامتثال للحد الأدىن من املتطلبات مبوجب القاعدتني اء)ه

ىل أأن مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، عقب املناقشات اليت دارت يف ادلورة الثامنة  .20 أأشار املكتب ادلويل اإ

ن ملخص ادلورة  دارة دولية. وقال اإ للفريق الفرعي، قد اعمتدت اس امترة طلب لتس تخدهما املاكتب اليت تلمتس أأن تُعنيَّ اكإ

ىل أأنه "ميكن النظر لحقًا يف مسأأةل مدى PCT/MIA/25/13وثيقة من املرفق الثاين لل 69و 68)انظر الفقرتني  ( يشري اإ

ماكنية توس يع نطاق تقارير اجلودة لتشمل  تطبيق ذكل عىل متديد التعيني. وأأعربت الإدارات عن اس تعدادها للنظر يف اإ

ىل أأهنا ختىش أأن يسفر ذكل عن متطل  بالغ منفصةل وجديدة الامتثال املس متر للحد الأدىن من املتطلبات، ُمشريًة اإ بات اإ

دة بشأأن كيفية الإبالغ  .ومرهقة" وذكرت أأن هذه املسائل معقدة وأأن املكتب ادلويل غري قادر عىل تقدمي مقرتحات ُمحدَّ

بكفاءة عن الامتثال، ولكن يُس تحسن التأأكيد جمددًا عىل أأن الإدارات ل تزال متتثل للحد الأدىن من متطلبات التعيني بشلك 

ىل التقارير املناس بة.دامئ، وبع  د ذكل ميكن أأن تكتفي طلبات متديد التعيني ابلإشارة اإ

ل تعقيبات أأولية للغاية بشأأن هذه املسأأةل، ولكن ل يزال دلهيا قدر  .21 وذكرت الإدارات ادلولية أأهنا ل تس تطيع أأن تقدم اإ

ماكنية توس يع نطاق الإبالغ عن اجلودة ليشمل تفاصيل الإبالغ ع ىل أأمهية من الاهامتم ابإ ن الامتثال. وأأشارت رمغ ذكل اإ

بالغ أأن يكون  نه ل ينبغي لأي اإ المتيزي بوضوح بني ضامن الامتثال للمتطلبات والإبالغ عن تفاصيل الامتثال. وقالت اإ

دارة اجلودة، اليت ل تتضمن معلومات عن تفاصيل الامتثال الأخرى. وذكرت  ابلرضورة جزءًا من التقارير احلالية لنظام اإ
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حدى الإدارات أأهنا قدمت ابلفعل كثريًا من املعلومات ذات الصةل يف منشورات حالية. وُذكر أأيضًا أأن كثريًا من التعقيدات اإ 

املتعلقة حباةل احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات قد أأزالها العمل اذلي قامت به فرقة 

ىل أأن العمل ذات الصةل، وأأن التعقيد ذا اعُتمدت توصيات فرقة العمل. وُأشري أأيضًا اإ ات الأخرى سوف تُعالَج أأيضًا اإ

 .ISO 9001الاس تعانة مبراجعني خارجيني قد تكون هنجًا مناس بًا لتأأكيد الامتثال للمتطلبات، مبا يامتىش مع هُنج املعيار 

اس مترار الامتثال للحد الأدىن من ووافق الفريق الفرعي عىل مواصةل النظر يف كيفية الإبالغ بكفاءة عن  .22

 .63و 36املتطلبات مبوجب القاعدتني 

دارة اجلودة ابلإدارات ادلولية (او)و   تعقيبات ُمس تقاة من الاس تعراض املزدوج لأنظمة اإ

أأمجعت الإدارات التسع اليت شاركت يف الاس تعراض املزدوج عىل أأهنا اس تفادت من معلية الاس تعراض يف فهم نظام  .23

دارة اجل دارهتا. اإ ىل اإ دارة اجلودة اخلاص هبا، وأأهنا ستنقل هذه التعقيبات اإ دارات أأخرى، ويف تلقي تعقيبات بشأأن نظام اإ ودة ابإ

حدى الإدارات اليت شاركت منذ بداية  ورأأت الإدارات اليت تشارك للمرة الأوىل أأن جلساهتا اكنت مفيدة. وأأضافت اإ

 جلسات ك عام.مت أأش ياء جديدة من الاس تعراض املزدوج أأهنا تعل

َّت  .24 ُّفق عىل مواصةل الاس تعراضات املزدوجة يف اجامتع الفريق الفرعي املعين ابجلودة يف العام املقبل. كام حث وات

ىل جلسات الاس تعراض املزدوج، مفن فوائد ذكل أأن يقل معدل تكرار  الإدارات املشاركة غريها من الإدارات عىل الانضامم اإ

دارتني مشاركتني يف  جلسات الاس تعراض املزدوج. التقاء اإ

جراء حوار الاس تعراض املزدوج يف غرفة  .25 وفامي يتعلق ابللوجستيات، أأعربت بعض الإدارات املشاركة عن رغبهتا يف اإ

هنا تعتقد أأن عقد  دارٌة دلهيا خربة يف عقد اجامتعات من بُعد ابنتظام لإجراء مناقشات مع ماكتب أأخرى اإ منفصةل. وقالت اإ

 عد عرب الفيديو للسامح مبشاركة غري احلارضين ميكن أأن يُفقد الفريق الفرعي مزااي الاجامتع وهجًا لوجه.الاجامتعات من بُ 

ولأن الاس تعراض املزدوج قد حدث عىل مدار ثالث س نوات حىت الآن، ل ترى الإدارات أأن من الرضوري ملء  .26

حدى الإدارات اس امترة تعقيبات مفصةل بشأأن اللوجستيات للك حوار من حوارات الاس تعر  اض املزدوج. كام اقرتحت اإ

اتحة مساحة أأكرب يف الاس امترة لإدراج أأفضل املامرسات اليت ميكن اس تخالصها من املناقشات. ووافق املكتب ادلويل عىل  اإ

تعديل اس امترة التعقيبات لإدراج مساحة للتعليقات اخلاصة ابللوجستيات وزايدة املساحة املُخصصة لتقدمي تعليقات 

 عية، مبا فهيا أأفضل املامرسات، وذكر أأن ملء الإدارات املشاركة لأي من القسمني ينبغي أأن يكون اختياراًي.موضو 

جراء  .27 وأأحاط الفريق الفرعي علامً ابلتعقيبات الواردة من معلية الاس تعراض املزدوج، وأأوىص الإدارات املعنيَّة ابإ

ىل  دارة اجلودة يف الاجامتع القادم. وأأفاد أأن املكتب ادلويل س يدعو الإدارات اإ اس تعراض مزدوج لتقارير أأنظمة اإ

دارات املشاركة من خالل التعممي اذلي يلمتس فيه تقدمي تق دارة اجلودة مع حتديد موعد هنايئ يسمح لالإ ارير عن أأنظمة اإ

 املشاركة بأأن تتصل ابلإدارة اليت س تقوم ابس تعراضها وتطرح علهيا الأس ئةل. 
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 فهم أأفضل لعمل املاكتب الأخرى .2

 أأهداف دراسة اس تقصائية مقبةل بشأأن اسرتاتيجيات البحث (أألف)

م مكتب الولايت املتحدة  .28 عداد دراسة اس تقصائية للمس تخدمني تقدَّ ىل اإ للرباءات والعالمات التجارية ابقرتاح يدعو اإ

ن هذه ادلراسة  احملمتلني ملعلومات اسرتاتيجيات البحث بشأأن الطريقة اليت يقرتحون اس تخدام هذه املعلومات هبا. وقال اإ

ىل جعل مجموعة اسرتاتيجيات البحث تسري عىل وترية  هنا س تؤدي الاس تقصائية لن هتدف اإ واحدة يف الإدارات ادلولية، بل اإ

ىل تنوير فكر الإدارات ادلولية، منفردًة وجممتعًة، بشأأن املوضوعات اليت تعكف عىل مناقش هتا منذ عدة س نوات.  اإ

ىل أأنه س يكون من املفيد تقدمي مزيد من املعلومات، مبا فهيا  .29 َّدت ش ىت الإدارات ادلولية هذا الاقرتاح، ُمشريًة اإ وأأي

ذا اكن املس تخدمون اخملتلفون رمبا هيمتون مبعلومات ل يشملها أأيٌّ من املسارات احلالية )أألف( أأو )ابء( أأو معل ا اإ ومات مع 

آراء أأوسع دائرة ممكنة من أأحصاب املصلحة، ولكهنا ذكرت أأهنا ختىش أأن  )ج(. واكنت بعض الإدارات حريصًة عىل اس تطالع أ

حدى الإدارات  يؤدي توس يع نطاق ادلراسة الاس تقصائية ىل جعل تقيمي النتاجئ أأمرًا ابلغ الصعوبة. وأأشارت اإ أأكرث من الالزم اإ

ىل أأنه يلزم أأوًل حتقيق توافق أأكرب بشأأن املقصود ابسرتاتيجية البحث وبشأأن ما ينبغي أأن حتققه ادلراسة الاس تقصائية.  اإ

ه املكتب ادلويل ىل املس تخدمني يف مجيع  واكنت الإدارات ختىش، عىل وجه اخلصوص، من فكرة توجُّ بدراسة اس تقصائية اإ

ىل اتفاق بشأأن أأهداف هذه ادلراسة وفئاهتا املُس هتَدفة. ورمبا تنشأأ  أأحناء العامل دون أأن تتوصل املاكتب الوطنية فامي بيهنا أأوًل اإ

ذا طلب املس تخدمون ذكل. ضافية اإ ىل تقدمي معلومات اإ جراء دراسة اس تقصائية تطلعاٌت اإ  أأيضًا عن اإ

عداد دراس تني اس تقصائيتني بقيادة مكتب الولايت املتحدة للرباءات ووا .30 فق الفريق الفرعي عىل النظر يف اإ

ىل ماكتب امللكية الفكرية يف شلك تعممي من تعماميت  والعالمات التجارية: أأحدهام للمكتب ادلويل ليك يرسلها اإ

املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي، والأخرى للماكتب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بناًء عىل التعقيبات الواردة يف 

ليه املاكتب لإمداد املناقشات اليت  ىل مس تخدمهيا، مما يوفر أأساسًا اثبتًا تستند اإ رسالها اإ الوطنية املعنية لتنظر يف اإ

 جُترى عىل املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي مبزيد من معلومات املس تخدمني.

 البنود املوحدة (ء)اب

  1547C. PCT" ردود عىل التعممي رمق 1"

مة عىل التعممي رمق  .31 َّص املكتب ادلويل الردود املُقدَّ دخالها C. PCT 1547خل ن معظم التعديالت املُقرتح اإ . وقال اإ

ارات عىل البنود، مبا يف ذكل الرتجامت، تبدو مقبوةًل دلى الإدارات ادلولية. وفامي يتعلق ابخملاوف اليت أأعربت عهنا بعض الإد

مت فهيا عدة  لهيا بنود قُد ِّ زاء املصطلحات املُس تخدمة يف بعض البنود، شدد املكتب ادلويل عىل أأن البنود املُشار اإ ادلولية اإ

ف فاحصهيا  ولن –خيارات لأنه مل يتسنَّ العثور عىل صيغة حتظى بقبول امجليع  تكون الإدارات ادلولية ُملَزمًة بأأن تلُك ِّ

وأأضاف أأن ذكل ليس هو التوحيد التام اذلي اكن مأأموًل يف أأول الأمر، ولكنه ميثل خطوًة حنو مزيد ابس تخدام هذه البنود. 

 من الاتساق.

دت عىل أأمهية  .32 عداد البنود بلغات خمتلفة، وشدَّ ىل املكتب ادلويل عىل العمل املُنجز يف اإ ت الإدارات ابلشكر اإ وتوهجَّ

ا الفاحصون، مبا يف ذكل من خالل نظام املعاهدة الإلكرتوين. وأأشارت جعل النُسخ متاحًة بسهوةل بش ىت اللغات ليس تخدهم
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ىل أأهنا أأدجمت الصيغ السابقة للبنود يف أأنظمهتا احمللية، وأأهنا تعزتم حتديهثا ابلتعديالت. وظلت الإدارات  ش ىت الإدارات اإ

جيازها مو  ذا اكن من الأصوب أأن يكون وضوح املطالبات واإ ضوع الإطار السابع أأم الثامن. وأأعربت خمتلفًة يف الرأأي حول ما اإ

ىل جعل مودعي الطلبات يتوقعون أأهنا  حدى الإدارات عن قلقها من أأن يؤدي الإدماج الرصحي للبنود يف املبادئ التوجهيية اإ اإ

بل مجيع الإدارات.  ُمس تخدمة من قِّ

حث ادلويل والفحص من املبادئ التوجهيية للب )أألف(17.55وأأوىص الفريق الفرعي ابعامتد مرشوع الفقرة  .33

، C. PCT 1547المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل النحو املنصوص عليه يف التعممي 

ىل ماكن البنود. وأأوىص ابملوافقة عىل التعديالت املُدخةل عىل البنود، وبأأن يسعى  ولكن بعد حذف امجلةل اليت تشري اإ

عداد نسخ جد ىل اإ ىل البنود املتعلقة ابلوضوح والإجياز املكتب ادلويل اإ ضافة حاش ية اإ يدة ابللغات الأخرى. وأأوىص ابإ

ذا رأأت ذكل مناس بًا. ىل أأن الإدارات لها مطلق احلرية يف اس تخدام هذه البنود يف الإطار السابع اإ شارة اإ  لالإ

ع2"  " التنفيذ والتوسُّ

عداد بنود تتعلق بوحدة الاخرتاع، ودعا الإدارات قدم املكتب الكندي للملكية الفكرية تقريرًا عن التقدم  .34 املُحرز يف اإ

ىل املدة  ذا اكن من املُس تحسن توس يع نطاق العمل ليشمل صياغة بنود يف جمالت أأخرى أأم ل، ُمشريًا اإ ىل التعليق عىل ما اإ اإ

 الزمنية اليت اس تغرقها لتحقيق توافق حمدود مع البنود احلالية.

حدى الإدارات وشددت ش ىت الإدارات عىل م .35 ا تراه من أأمهية اس تخدام البنود املوحدة ومواصةل تطويرها. وذكرت اإ

عداد مزيد من البنود بشأأن وحدة الاخرتاع للتعامل مع احلالت اخلاصة، مبا فهيا احلالت  أأنه قد يكون من املُس تحسن اإ

ن العمل اخلا دارات أأخرى اإ زه بشدة ما قد املتعلقة ابخرتاعات التكنولوجيا احليوية. وقالت اإ ِّ ص ببنود وحدة الاخرتاع قد يُعز 

ىل  46ينشأأ من توافق يف الأعامل الأخرى اخلاصة هبذا املوضوع )انظر الفقرات من   أأدانه(. 51اإ

عداد بنود موحدة بشأأن وحدة الاخرتاع وغريها من اجملالت من خالل  .36 ووافق الفريق الفرعي عىل مواصةل اإ

 عي.املنتدى الإلكرتوين للفريق الفر 

 منتدى مناقشة املامرسات (مي)ج

قدم املكتب الكندي للملكية الفكرية تقريرًا عن التعقيبات اليت تلقاها عقب املناقشات اخلاصة بعينة "احلالت  .37

مة داخل املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي. ورأأى املكتب أأن وجود منتدى ملثل هذه  الصعبة" يف البيئة التجريبية املُقدَّ

ذا اس تخدمه عدد اكٍف من الإدارات لنرش احلالت غري املعهودة املناقش ل اإ ات قد يكون أأمرًا مفيدًا، ولكنه لن يكون كذكل اإ

ليه، مبا يف ذكل  نشاء هذا املنتدى، وحتديد َمْن س ُيدَعون اإ ن من الرضوري التفكري بعناية يف كيفية اإ ومناقش هتا. وقال اإ

دارة، وهل ينبغي توس يع نطاقه التفكري يف املسائل املتعلقة بتحديد َمنْ  ىل املنتدى من موظفي ك اإ  سيُسمح هل ابدلخول اإ

 ليشمل ماكتب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية أأم ل.

ىل ترتيبات  .38 جيابيًة، برشط التوصل اإ نشاء منتدى للمناقشات نظرًة اإ ىل فكرة اإ وذكر أأن الإدارات ادلولية تنظر اإ

ن املنتدى ليك يكون مفيدًا، ل بد أأن يكون املسؤولون املعنيون يف الإدارات عىل دراية به وُمرصَّح هلم  مناس بة. وقال اإ

دارة عدٌد قليٌل  ابس تخدامه. وأأضاف أأن املنتدى ل جيوز أأن يكون متاحًا لفرادى الفاحصني مبارشًة، بل يُتوقع أأن ميثل َك اإ
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سداء املشورة للفاحصني بشأأن احلالت  الصعبة، ويتوىل هؤلء املوظفني نقل صيغ مناس بة من من املوظفني املسؤولني عن اإ

دارات أأخرى.  أأس ئةل الفاحصني أأو اقرتاح أأفاكر ردًا عىل أأس ئةل طرحهتا اإ

ىل تأأمني أأكرب من املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي. وعالوة عىل  .39 ن من احملمتل أأن حيتاج املنتدى اإ ومىض يقول اإ

 تفاصيل تُعرف هبا حالت حمددة، ولكن من املفرتض أأن يكون التعامل مع ذكل، سوف يلزم أأن تتحاىش املناقشات تقدمي

ن بعض املاكتب قد  هذا النوع من املشالكت سهاًل عن طريق حتيل املس تخدمني املتوقع مشاركهتم ابلحرتافية. ومىض يقول اإ

املوظفني يف طرح أأس ئةل أأو تقدمي  ترغب يف أأن يُمث ِّل موظفوها الإدارة متثياًل رمسيًا، وقد جتد صعوبة يف تفويض فرادى

ر يف هناية  ىل أأن عرض وهجات النظر اليت تقرَّ جراء معلية اتفاق داخيل رمبا تُقل ِّل من فعالية مشاركهتم. وُأشري اإ تعليقات دون اإ

 املطاف أأهنا "غري حصيحة" أأو غري ُمس تحبة، يف مناقشات مماثةل داخل املاكتب، يكون يف كثري من الأحيان مفيدًا يف

املساعدة عىل رؤية الصورة الاكمةل للقضااي املطروحة، وأأن الاس تجاابت الشخصية الرسيعة قد تكون ذات فائدة كبرية. وعىل 

ن اكن الهنج قد اقرتحه موظف من  أأي حال، سوف تظل الإدارة اخملتصة ابحلاةل املُحددة مسؤوةًل عن أأي قرار يُتَّخذ، حىت واإ

دارة أأخرى. وأأضاف أأنه ينبغي،  ىل املنتدى ليشمل مجيع املاكتب، فرمبا تُناقش أأمور اإ عىل املدى البعيد، توس يع نطاق النفاذ اإ

 تتعلق مباكتب تسمل الطلبات.

ىل مواصةل مناقشة اخليارات التقنية املمكنة مع املكتب الكندي للملكية  .40 ودعا الفريُق الفرعي املكتَب ادلويل اإ

ىل   الإدارات ادلولية، من خالل املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي مثاًل.الفكرية، وتقدمي أأي مقرتحات أأخرى اإ

 خصائص تقارير البحث ادلويل .3

ىل أأن املعلومات الواردة فهيا  .41 أأثنت الإدارات ادلولية عىل التقارير املتعلقة خبصائص تقارير البحث ادلويل، وأأشارت اإ

ن اخلصائص ل توفر مقاييس للجودة، ولكهن ل أأن نطاق مفيدة. وقالت اإ لهيا حبوث أأخرى، اإ ا تُقدم معلومات مفيدة تستند اإ

التقارير يكون يف بعض الأحيان شديد الشمول، مما جيعل من الصعب الوقوف عىل املعلومات الأنسب والأمه. ورمبا تكون 

رًا. وذكرت أأن املقارانت اليت ترغب الإدارات يف جراهئا ل تتطابق  بعض اخلصائص عدمية الأمهية أأو يكون معظمها ُمكرَّ اإ

دة  ابلرضورة مع اخلطوط املعروضة معًا يف ش ىت اخملططات الفردية، فالإدارات تود أأن تكون قادرًة عىل انتقاء اخملططات املُحدَّ

ذا تعذر ذكل، فس يكون من املفيد لبعض  اليت تثري اهامتهما من أأداة عىل غرار مركز البياانت الإحصائية للملكية الفكرية. واإ

 تب أأن حتظى بفرص أأفضل لالطالع عىل نسخ ُمصممة بشلك مناسب من البياانت الأساس ية لإعداد رؤى بديةل.املاك

ضافيًا فامي يتعلق بلغة الاستشهادات .42 ن هناك خيارًا اإ هو النس بة املئوية لتقارير البحث اليت ورد فهيا استشهاد  وقالت اإ

ل أأن أأنفع اخلصائص يه تكل اليت تقارن  واحد عىل الأقل ابلرباءة بلغة خمتلفة عن لغة البحث اخلاصة ابلطلب ادلويل، اإ

 الاستشهادات املُس تخدمة يف املرحةل الوطنية ابستشهادات تقرير البحث ادلويل.

حدى الإدارا .43 ىل أأن الطلبات ادلولية اليت ليست لها أأي وأأشارت اإ ىل املشلكة املمتثةل يف أأن وصف البياانت يشري اإ ت اإ

ل أأن عدم وجود استشهادات هو يف حد  استشهادات مسجةل جيري جتاهلها "لأنه مل جُيَر حبث دويل جاد  لهذه الطلبات"، اإ

 ذاته معلومة هممة، وأأي معلومات عنه س تكون مفيدة.

ىل أأن  .44 الأجحام الصغرية للعينات قد تكون مضلةًل، شأأهنا شأأن عدد التقارير اليت تصدرها بعض الإدارات وُأشري اإ

ىل زايدة عدد الطلبات اليت جُتري معليات حبث دويل بشأأهنا. حدى الإدارات أأهنا تعزتم اختاذ تدابري هتدف اإ  س نواًي. وذكرت اإ
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عداد تقار  .45 ىل مواصةل اإ ىل البحث ودعا الفريق الفرعي املكتب ادلويل اإ ير عن خصائص تقارير البحث ادلولية واإ

 عن خيارات لتحسني تقدمي املعلومات، مع مراعاة التعليقات املذكورة أأعاله.

 وحدة الاخرتاع .4

م املكتب الأورويب للرباءات نتاجئ العمل اذلي اضطلعت به هيئة اخلرباء املعنية بتنس يق الرباءات ) .46 ( يف PHEPقدَّ

ىل مواءمة املامرسات فامي يتعلق ابلتقيمي وتقدمي "احلد الأدىن من س ياق تعاون ماكتب امل  لكية الفكرية الرئيس ية امخلسة للسعي اإ

ز عىل مدار عدة س نوات 3الاس تدللت املنطقية" خبصوص وحدة الاخرتاع يف الطلبات ادلولية ن هذا العمل قد ُأجنِّ . وقال اإ

معان النظر يف عدد من ادلراسات الإفرادية مبش ىل من اإ اركة مجموعات من املس تخدمني، ونتيجًة ذلكل، توصلت املاكتب اإ

اتفاق بشأأن طريقة لتقدمي سلسةل منطقية واكمةل من الاس تدللت، ابس تخدام أأمثةل ُمس تقاة من مجموعة متنوعة من اجملالت 

 لتحديث املبادئ التوجهيية التكنولوجية. وذكر أأن ماكتب امللكية الفكرية الرئيس ية امخلسة ترغب الآن يف تطبيق النتاجئ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإ

ىل ماكتب امللكية الفكرية امخلسة عىل ما قامت به من معل مكثف لإعداد  .47 وتوهجت الإدارات ادلولية ابلشكر اإ

ن املقرتحات مثرية لالهامتم، ول كن س يلزم القيام مبزيد من العمل لإعداد التعديالت املقرتحة ادلراسات الإفرادية. وقالت اإ

فرادية يف جمال التكنولوجيا احليوية  حدى الإدارات أأن وجود دراسة اإ دراهجا يف املبادئ التوجهيية. وذكرت اإ للنظر يف اإ

كد املكتب الأورويب س يكون ذا فائدة كبرية لأن هذا اجملال كثريًا ما يواجه صعوابت خاصة يف تقيمي وحدة الاخرتاع. وأأ 

 للرباءات وجود أأمثةل من جمال التكنولوجيا احليوية.

م مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية تعديالت ُمقرتحة للمبادئ التوجهيية للبحث والفحص ادلوليني بشأأن وحدة  .48 وقدَّ

. 2014الفريق الفرعي منذ عام الاخرتاع، مبا يف ذكل عدد من الأمثةل اجلديدة اليت أأسفرت عهنا املناقشات اليت دارت داخل 

وذكر مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية أأنه تلقى مؤخرًا بضع مالحظات بس يطة، لكنه يرى أأهنا ميكن معاجلهتا بسهوةل، وذلكل 

دراهجا يف املبادئ التوجهيية يف أأقرب وقت ممكن. ن املقرتحات جاهزة من حيث اجلوهر للنظر يف اإ  فاإ

دارات عن تأأييد .49 ها للمقرتحات ولتقدمي الأمثةل اجلديدة يف أأرسع وقت ممكن، لأن ذكل س يعود بفائدة وأأعربت عدة اإ

ىل أأمهية  دارات عديدة اإ عداد تقارير جيدة ومتسقة بشأأن موضوع صعب. ومع ذكل، أأشارت اإ كبرية عىل الفاحصني عند اإ

ىل أأطراف أأخرى، ل س امي مودعي الطلبات اذلين س ضافية يُدعَ وف ممارسات وحدة الاخرتاع ابلنس بة اإ ىل دفع رسوم اإ ون اإ

جراء مشاورات فعاةل مع املس تخدمني قبل وضع املبادئ  يف حاةل اكتشاف غياب وحدة الاخرتاع، وذلكل من الأمهية مباكن اإ

مة من مكتب  التوجهيية. واقرتح املكتب الأورويب للرباءات ختصيص بعض الوقت لإبداء تعليقات هنائية عىل املقرتحات املُقدَّ

 أأعاله(. 46يا للملكية الفكرية من أأجل ضامن تواؤهما مع "احلد الأدىن من الاس تدللت املنطقية" )انظر الفقرة أأسرتال 

دراج توجهيات تستند  .50 وأأقرت الإدارات بأأمهية العمل اذلي قامت به ماكتب امللكية الفكرية امخلسة، وبأأنه حُيبذ بشدة اإ

ىل هذا العمل يف املبادئ التوجهيية يف أأقرب و  قت ممكن من أأجل جتنب أأي تعارض حممتل بني مجموعيت املقرتحات. ومن هذا اإ

                                         
 .https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=429371يوجد العرض عىل موقع الويبو الإلكرتوين يف العنوان التايل:  3
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املنطلق، أأبدت معظم الإدارات رغبهتا يف أأن ترى املقرتحات املُقدمة من مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية متيض قدمًا يف أأقرب 

 وقت ممكن.

ىل تقدمي مقرتحات حمددة ملعا .51 جلة التعليقات املتبقية عرب املنتدى ودعا الفريق الفرعي الإدارات املعنية اإ

ذا أأمكن،  م، اإ ىل أأن تُقدَّ الإلكرتوين يف غضون أأس بوعني تقريبًا، مع التفاق علهيا بعد ذكل بوقت قصري. ودعا اإ

ن املكتب  مقرتحات أأخرى لتناول بعض نتاجئ العمل اذلي قامت به هيئة اخلرباء املعنية بتنس يق الرباءات. وقال اإ

يعد تعماميً من تعماميت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل أأساس النص املُتفق عليه من أأجل ادلويل ينبغي أأن 

التشاور مع املاكتب املعينة ومجموعات املس تخدمني. وذكر أأن أأي مسأأةل متبقية سيُنظر أأيضًا يف مناقش هتا يف املنتدى 

 امتع الفريق الفرعي اذلي س ُيعقد يف العام املقبل.الإلكرتوين للفريق الفرعي بغية اختتام معلية الاس تعراض هذه يف اج

 أأفاكر أأخرى لتحسني اجلودة .5

حدى الإدارات أأن يقوم الفريق الفرعي املعين ابجلودة أأو اجامتع الإدارات ادلولية بتبادل املعلومات بشأأن  .52 اقرتحت اإ

يف الكيفية اليت ميكن هبا أأن حتسن هذه  املبادرات اجلارية يف ماكتهبم فامي يتعلق ابس تخدام اذلاكء الاصطناعي، والنظر

 املبادرات معل الإدارات ادلولية.

دارة اجلودة )انظر الفقرة  .53 مة يف هناية عرضه بشأأن أأنظمة اإ ىل املقرتحات الأولية املُقدَّ  5وأأشار مكتب الياابن للرباءات اإ

ىل تقدمي تعقيباهتا خبصوص تطوير املقرتحات. وذكرت اإ  حدى الإدارات أأن هذه املقرتحات تشمل أأعاله(، ودعا الإدارات اإ

بل أأطراف متعددة، وهو ما قد يكون مبثابة توس يع حيوي ومفيد  دارة واحدة من قِّ دارة اجلودة اخلاص ابإ اس تعراض نظام اإ

 لنطاق معلية الاس تعراض.

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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