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معاهدة التعاون بشأن الرباءات
الفريق العامل
الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  5اإىل  8أأكتوبر 2020
فرقة العمل املعنية باحلد األدنى للوثائق املنصوص عليها يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات:
تقرير مرحلي

وثيقة من اإعداد املكتب ا ألورويب للرباءات

ملخص
 .1هبدف اإجراء مراجعة شامةل للحد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،تواصل فرقة
العمل املعنية ابحلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ("فرقة العمل") منذ عام  2017خطة
العمل اليت أأقرها اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (اجامتع الإدارات ادلولية) يف
أأوائل عام  .2017ووفق خطة العمل هذه ،قسم معل فرقة العمل اإىل أأربعة أأهداف يشار اإلهيا اب ألهداف أألف وابء وجمي
ودال (مرفق الوثيقة  .)PCT/MIA/24/4ويقود املكتب ا ألورويب للرباءات ( )EPOالعمل بشأأن ا ألهداف أألف وابء
وجمي ويقود مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ( )USPTOالعمل املتعلق ابلهدف دال .وقد حتقق
الهدف أألف يف الربع ا ألخري من عام  .2017ومنذ عام  ،2018تعمل فرقة العمل عىل حتقيق ا ألهداف ابء وجمي ودال.
وكشفت املناقشات اليت أأجريت حىت الآن عن احلاجة اإىل تعديل القاعدتني  34و.36
 .2وبغية حتقيق تقدم أأرسع ،عقد اجامتع فعيل لفرقة العمل يويم  21و 22مايو  2019يف مقر املكتب ا ألورويب
للرباءات يف ميوخن .و أأاتح هذا الاجامتع ألعضاء فرقة العمل اإجراء مناقشات بناءة حول ا ألهداف ابء وجمي ودال ،وقدم
مدخالت جوهرية لإحراز مزيد من التقدم .ويف ادلورة السابعة والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية ( 6و 7فرباير ،)2020
أأعلن املكتب ا ألورويب للرباءات أأنه يفكر يف تنظمي اجامتع مادي اثن لفرقة العمل يف ميوخن يويم  28و 29أأبريل .2020
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وبسبب جاحئة كوفيد ،19-اكن ل بد من تأأجيل الاجامتع الثاين لفرقة العمل ،ولكن الفرقة واصلت معلها بواسطة املنتدى
الإلكرتوين لفرقة العمل .ومن املقرر عقد الاجامتع الثاين لفرقة العمل بصيغة افرتاضية يف الربع ا ألخري من هذا العام.

معلومات أأساس ية
 .3يف عام  ،2005قرر اجامتع الإدارات ادلولية تشكيل فرقة معل لإجراء مراجعة شامةل للحد ا ألدىن للواثئق املنصوص
علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وكفت فرقة العمل مبعاجلة القضااي املتعلقة بلك من واثئق الرباءات و أأدبيات خالف
الرباءات ،مبا يف ذكل قواعد البياانت املتعلقة ابملعارف التقليدية (الوثيقة  .)PCT/MIA/11/14ولكن توقفت العملية لعدة
س نوات ألس باب خمتلفة .ويف يناير  ،2016أأمجع اجامتع الإدارات ادلولية عىل اإعادة تنش يط فرقة العمل ودعا املكتب ادلويل
اإحدى اإدارات البحث ادلويل لتويل دور قائد فرقة العمل .ويف فرباير  ،2016اس تجاب املكتب ا ألورويب للرباءات اب إلجياب
لنداء املكتب ادلويل ،وبعد ذكل ،أأعيد تنش يط فريق العمل بقيادة املكتب ا ألورويب للرباءات.
 .4ومنذ عام  ،2017تتبع فرقة العمل خطة العمل اليت أأقرها اجامتع الإدارات ادلولية يف أأوائل عام  2017هبدف حتقيق
ا ألهداف ا ألربعة التالية (مرفق الوثيقة :)PCT/MIA/24/4
 الهدف أألف :اإنشاء قامئة جرد حمدثة جلز أأي واثئق الرباءات وغري الرباءات من احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص
علهيا يف املعاهدة.
 الهدف ابء :اإصدار توصيات بشأأن معايري اإدراج مجموعة براءات وطنية يف احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا
يف املعاهدة.
 الهدف جمي :اقرتاح مكوانت ببليوغرافية ونصية حمددة بوضوح لبياانت الرباءات واليت ينبغي أأن ترد يف مجيع
مجموعات الرباءات اليت تنمتي اإىل قامئة احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة.
 الهدف دال :اإصدار توصيات بشأأن معايري الاس تعراض والإضافة واحملافظة بشأأن واثئق خالف الرباءات
وحاةل التقنية الصناعية السابقة القامئة عىل املعارف التقليدية ،مث تقيمي الاقرتاح املعدل الوارد من الإدارة الهندية حول
قاعدة بياانت املكتبة الهندية يف ضوء املعايري اليت ستُتخذ.
 .5وعادة ،تضطلع فرقة العمل بعملها ابس تخدام منتدى اإلكرتوين توفره الويبو ("الوييك") .ويقود املكتب ا ألورويب
للرباءات املناقشات بشأأن ا ألهداف أألف وابء وجمي ،ويقود مكتب الولايت املتحدة للرباءات املناقشات بشأأن الهدف دال.

احلاةل الراهنة
 .6اختمتت املناقشات بشأأن الهدف أألف بنجاح يف الربع ا ألخري من عام  ،2017أأي حيامن اعمتد أأعضاء فرقة العمل قامئة
اجلرد احملدثة للحد ا ألدىن الراهن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات .وينبغي أأن تنرش الويبو قامئة اجلرد احملدثة
املذكورة قريبا عىل موقعها الإلكرتوين .ومنذ عام  ،2018تعمل فرقة العمل عىل حتقيق ا ألهداف وابء وجمي ودال من خالل
سلسةل من جولت املناقشات عىل الوييك.
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وفامي خيص الهدف ابء ،ركزت اجلوةل ا ألوىل من املناقشات عىل معاجلة مسأألتني رئيس يتني:
( أأ) تتعلق املسأأةل ا ألوىل ابملعايري املستندة اإىل اللغة الواردة يف القاعدة  1.34من معاهدة الرباءات اليت تثري
الوضع التايل:
 ل تنمتي مجموعات الرباءات الوطنية لبعض اإدارات البحث ادلويل اإىل احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص
علهيا يف معاهدة الرباءات؛
 وختتلف حمتوايت احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات ابختالف اللغة الرمسية
لإدارة البحث ادلويل وتوافر امللخصات ابللغة الإنلكزيية؛
 وتنحرص أأدبيات الرباءات اليت تنمتي للحد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات يف
واثئق الرباءات املنشورة يف عدد حمدود من اللغات.
(ب) و أأما املسأأةل الثانية فتتعلق بامنذج املنفعة .فال تنص القاعدة  1.34بشلك رصحي حاليا سوى عىل مناذج املنفعة
لفرنسا ابعتبارها جزءا من احلد ا ألدىن من واثئق املعاهدة ،وتغفل بذكل العديد من مجموعات مناذج املنفعة الهامة اليت
تُعد مصادر هممة حلاةل التقنية الصناعية الوجهية السابقة.

 .8وفامي يتعلق ابلهدف جمي ،ركزت اجلوةل ا ألوىل من املناقشات عىل حفص إاماكنية اس تخدام معيار ملف
الإدارة  ST.37لتيسري وصف حمتوايت مجموعات الرباءات ومناذج املنفعة اليت تنمتي اإىل احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا
يف معاهدة الرباءات.
 .9وابلنس بة للهدف دال ،أأعد مكتب الولايت املتحدة للرباءات ،كخطوة أأوىل ،اس تبياان وهجه اإىل الإدارات ادلولية
العامةل يف ظل معاهدة الرباءات بشأأن اس تخداهما ملصادر وقواعد بياانت أأدبيات خالف الرباءات وحالت التقنية الصناعية
السابقة املستندة اإىل معارف تقليدية يف معليات البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة .وتناول الاس تبيان أأيضا مسأأةل
اإدخال حتديثات وإاضافات اإىل قواعد بياانت أأدبيات خالف الرباءات واملعلومات ذات صةل ابملعارف التقليدية يف قامئة احلد
ا ألدىن من واثئق املعاهدة ،والاشرتاطات لتكون قواعد البياانت هذه قابةل لالس تخدام من طرف الإدارات ادلولية،
واملشألك احملمتل أأن تنجم عن اس تخداهما ،واملسائل املتعلقة ابلرسية احملمتةل ،واشرتاطات أأخرى تتصل ابس تخدام قواعد
البياانت هذه .و أأرسل املكتب ادلويل الاس تبيان اإىل ا إلدارات ادلولية يف  9يوليو  ،2018يف التعممي رمق .C. PCT 1544
 .10ويف ادلورة السادسة والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية (يويم  13و 14فرباير  )2019عرض املكتب ا ألورويب
للرباءات التقرير املرحيل لفرقة العمل (الوثيقة  )PCT/MIA/26/8مع اإدراج اس تنتاجات ميكن اس تخالصها من جولت
املناقشة ا ألوىل بشأأن الهدفني ابء وجمي .وقدم مكتب الولايت املتحدة للرباءات ،يف مرفق ذكل التقرير ،بعض املالحظات
ا ألولية بشأأن الردود عىل الاس تبيان الوارد يف التعممي رمق ( C. PCT 1544انظر املرفق الرابع للوثيقة
 .)PCT/MIA/26/8ورحبت الإدارات ابلتقدم احملرز يف اكفة اجملالت وانقشت التقرير املرحيل لفرقة العمل (الوثيقة
 )PCT/MIA/26/8وقدمت العديد من التعليقات عىل مسائل تتصل اب ألهداف ابء وجمي ودال (الفقرات من  74اإىل 83
من الوثيقة  .)PCT/MIA/26/13و أأشار املكتب ا ألورويب للرباءات اإىل أأن التفاصيل العالقة للهدفني ابء وجمي معقدة وقد
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تكون معلية مناقش هتا وإاضفاء اللمسات الاخرية علهيا عن طريق املنتدى الإلكرتوين بطيئة وصعبة ،وذلكل اقرتح عقد اجامتع
فعيل لفرقة العمل جيمتع فيه اخلرباء وهجا لوجه (الفقرة  75من الوثيقة .)PCT/MIA/26/13
 .11وعقب الاقرتاح الوارد أأعاله اذلي قدمه املكتب ا ألورويب للرباءات ،عقدت ادلورة ا ألوىل لفرقة العمل يويم 21
و 22مايو  2019يف مقر مكتب الرباءات ا ألورويب يف ميوخن .ويف تكل ادلورة ،قدم املكتب ا ألورويب مقرتحات هتدف اإىل
حتديث وتبس يط تعريف جزء أأدبيات الرباءات يف احلد ا ألدىن لواثئق معاهدة الرباءات (الوثيقتان PCT/MD/1/2
و .)PCT/MD/1/3وابلتحديد ،تضمنت الوثيقة  PCT/MD/1/2مقرتحات لتعديل القاعدتني  34و ،36ومشلت الوثيقة
 PCT/MD/1/3مقرتحات بشأأن املتطلبات التقنية واملتطلبات املتعلقة ابإماكنية النفاذ ،واليت تشري القواعد املنقحة املقرتحة
بشأأهنا اإىل التعلاميت الإدارية ملعاهدة الرباءات .و أأبلغ مكتب الولايت املتحدة عن الردود عىل الاس تبيان الوارد يف التعممي رمق
 ،C. PCT 1544وخلص بعض املوضوعات املتكررة املذكورة يف الردود ،واقرتح عدة أأس ئةل ملناقشة اإضافية (الوثيقة
 .)PCT/MD/1/4و أأاتحت ادلورة اليت اس مترت ملدة يومني ألعضاء فرقة العمل اإجراء مناقشات بناءة بشأأن ا ألهداف ابء
وجمي ودال .واتفقت مجيع الوفود عىل احلاجة اإىل مراجعة احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات ،ووافقت
بشلك عام عىل أأهداف الإصالح .ومع ذكل ،ر أأت أأن القضااي اليت جرى تناولها تبني وجود معل كبري يتعني القيام به للتوصل
اإىل اتفاق بشأأن كيفية هذا الإصالح.
 .12ويف ادلورة الثانية عرشة للفريق العامل ملعاهدة الرباءات ،اليت عقدت يف الفرتة من  11اإىل  14يونيو  ،2019قدم
املكتب ا ألورويب للرباءات تقريرا مرحليا (الوثيقة  )PCT/WG/12/16وتقريرا شفواي عن ادلورة ا ألوىل لفرقة العمل.
و أأحاط الفريق العامل ملعاهدة الرباءات علام مبحتوايت الوثيقة  ،PCT/WG/12/16و أأكدت مجيع الوفود املتحدثة عىل أأمهية
معل فرقة العمل (الفقراتن  144و 145من الوثيقة .)PCT/WG/12/24
 .13وبد أأت أأعامل املتابعة لدلورة ا ألوىل لفرقة العمل عىل الوييك يف صيف  .2019وفامي يتعلق ابلهدفني ابء وجمي ،أأطلق
املكتب ا ألورويب للرباءات يف بداية شهر أأغسطس جوةل املناقشة الثانية بشأأن هذين الهدفني .ونرش املكتب ا ألورويب عىل
الوييك وثيقة هتدف اإىل متابعة النتاجئ النامجة عن تكل ادلورة بشأأن مقرتحات تعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات
(الوثيقة  .)PCT/MD/1/2/REVويف تكل الوثيقة ،قدم املكتب ا ألورويب مقرتحات منقحة لتعديل القاعدتني  34و.36
وإاضافة للوثيقة  ،PCT/MD/1/2/REVنرش املكتب ا ألورويب عىل الوييك منوذجا لصاحل اإدارات البحث ادلولية لتقيمي
حاةل مجموعات واثئق الرباءات اخلاصة هبا ،وملخصا يعرض حاةل مجموعة املكتب ا ألورويب .ودعا املكتب ا ألورويب أأعضاء فرقة
العمل الآخرين اإىل نرش تعليقاهتم حبلول  27سبمترب  2019عىل الوثيقة  ،PCT/MD/1/2/REVاإضافة اإىل ملخص يعرض
حاةل مجموعاهتم .وستساعد نتاجئ هذه التقياميت املكتب ا ألورويب عىل اإعداد نسخة منقحة من الوثيقة PCT/MD/1/3
تتناول املتطلبات التقنية واملتطلبات املتعلقة إابماكنية النفاذ ،اليت يتعني حتديدها يف مرفق للتعلاميت الإدارية ملعاهدة الرباءات.
 .14وتلقى املكتب ا ألورويب تعليقات عىل الوثيقة  PCT/MD/1/2/REVفقط من املكتب الفنلندي للرباءات
والتسجيل ومكتب الياابن للرباءات واملكتب الكندي للملكية الفكرية ومكتب الرباءات الهندي ومكتب كوراي للملكية
الفكرية ومكتب الولايت املتحدة للرباءات ،واملكتب ادلويل أأيضا .وتلقى املكتب ا ألورويب ملخصات عن حاةل مجموعات
واثئق الرباءات من املكتب الفنلندي للرباءات والتسجيل ومكتب الياابن للرباءات ومكتب الرباءات الهندي ومكتب كوراي
للملكية الفكرية ومكتب الولايت املتحدة للرباءات .وعالوة عىل ذكل ،أأاتح املكتب ادلويل عىل موقع الويبو الإلكرتوين قامئة
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حتوي تغطية البياانت جملموعات الرباءات عىل ركن الرباءات ومدى تغطية الواثئق ،يف نسق اإلكرتوين قابل للبحث يف
النص الاكمل.
 .15وفامي يتعلق ابلهدف دال ،نرش مكتب الولايت املتحدة للرباءات يف يونيو  2019عىل الوييك جدول بياانت جيمع لك
الردود عىل الاس تبيان الوارد يف التعممي رمق  .C. PCT 1544ويف هناية يوليو ،نرش مكتب الولايت املتحدة للرباءات
اس تبياان اإضافيا بشأأن أأدبيات خالف الرباءات ينبغي أأن يساعد يف وضع معايري وقواعد ملراجعة وإاضافة وصيانة أأدبيات
خالف الرباءات وحاةل التقنية الصناعية السابقة القامئة عىل املعارف التقليدية يف احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف
معاهدة الرباءات .ووهجت دعوة ألعضاء فرقة العمل للرد عىل هذا الاس تبيان حبلول هناية نومفرب  .2019وقد ردت مخسة
ماكتب فقط (املعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية واملكتب الكندي للملكية الفكرية واملكتب ا ألورويب للرباءات
ومكتب الياابن للرباءات ومكتب الولايت املتحدة للرباءات) عىل هذا الاس تبيان حبلول هناية ديسمرب  2019حيامن نرش
مكتب الولايت املتحدة جدول بياانت جيمع لك الردود عىل الوييك .ورد مكتب كوراي للملكية الفكرية يف يناير .2020
 .16وقدم املكتب ا ألورويب ،يف ادلورة السابعة والعرشين لجامتع ا إلدارات ادلولية ( 6و 7فرباير  ،)2020تقريرا عن
التقدم احملرز حىت حينه بشأأن ا ألهداف أألف اإىل جمي (الوثيقة  )PCT/MIA/27/11وقدم مكتب الولايت املتحدة تقريرا
بشأأن الهدف دال (الوثيقة  .)PCT/MIA/27/12و أأعلن املكتب ا ألورويب أأنه يفكر يف تنظمي اجامتع مادي اثن لفريق
العمل يف ميوخن يويم  28و 29أأبريل  ،2020ولكن مع احلاجة اإىل تأأكيد املوعد .و ُأشري اإىل أأن "فرقة العمل ستسعى اإىل
وضع مقرتحات لتقدميها اإىل الاجامتع والفريق العامل ملعاهدة الرباءات ،هبدف اإصدار توصية مفادها أأن توافق مجعية معاهدة
الرباءات عىل تعديالت الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات يف عام  ،2022ليك تدخل حزي النفاذ قبل بدء العمل عىل اجلوةل
التالية لإعادة تعيني الإدارات ادلولية يف عام ( "2026الفقرة  70من الوثيقة  ،PCT/MIA/27/16الواردة يف مرفق
الوثيقة  .)PCT/WG/13/2 REV.وشكرت الإدارات املكتب ا ألورويب للرباءات وفرقة العمل عىل العمل املنجز،
وانقشت التقارير املرحلية اليت قدهما املكتب ا ألورويب ومكتب الولايت املتحدة (الفقرات  70اإىل  74و 77اإىل  80من
الوثيقة  .)PCT/MIA/27/16و أأحاط الاجامتع علام ابلتقرير املرحيل لفرقة العمل و أأوىص مبواصةل العمل عىل النحو املقرتح،
مبا يف ذكل عقد اجامتع مادي لفرقة العمل (الفقراتن  75و 81من الوثيقة .)PCT/MIA/27/16
 .17وبسبب جاحئة كوفيد ،19-توجب تأأجيل ادلورة الثانية لفرقة العمل .وهبدف اإحراز تقدم رمغ هذه الظروف ،أأعد
املكتب ا ألورويب للرباءات ومكتب الولايت املتحدة للرباءات واثئق ملناقش هتا يف الوييك.
 .18وفامي يتعلق ابلهدفني ابء وجمي ،نرش املكتب ا ألورويب يف  16يوليو  2020وثيقتني عىل وييك ،وهام الوثيقة
 PCT/MD/1/2/REV2اليت حتتوي عىل مقرتحات منقحة لتعديالت القواعد والوثيقة  PCT/MD/1/3/REVاليت
حتتوي عىل مقرتحات منقحة للمتطلبات الفنية ومتطلبات النفاذ يف اإطار الهدفني ابء وجمي ،ودعا أأعضاء فرقة العمل الآخرين
اإىل تقدمي تعليقات عىل هاتني الواثئق .ويرد موجز للمقرتحات الواردة يف الوثيقة  PCT/MD/1/2/REV2يف املرفق ا ألول
لهذه الوثيقة ،كام خلصت املقرتحات الواردة يف الوثيقة  PCT/MD/1/3/REVيف املرفق الثاين لهذه الوثيقة.
 .19وفامي يتعلق ابلهدف دال ،نرش مكتب الولايت املتحدة يف  3أأبريل  2020عىل الوييك وثيقة بعنوان "معايري تقيمي
أأدبيات خالف الرباءات مبا يف ذكل حاةل التقنية الصناعية السابقة القامئة عىل املعارف التقليدية ل إالدراج يف قامئة احلد ا ألدىن
من واثئق معاهدة الرباءات بشأأن أأدبيات خالف الرباءات" .واقرتحت تكل الوثيقة معلية ومعايري للنظر يف اإدراج أأدبيات
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خالف الرباءات ،مبا يف ذكل حاةل التقنية الصناعية السابقة القامئة عىل املعارف التقليدية ،يف القامئة وكيفية صيانة القامئة مبرور
الزمن .وتضمنت الوثيقة أأيضا مجموعة من ا ألس ئةل للمناقشة .ودعا مكتب الولايت املتحدة أأعضاء فرقة العمل الآخرين لنرش
تعليقاهتم وردودمه عىل الوييك حبلول  30يونيو  .2020ويف  2سبمترب  ،2020ردت أأربعة ماكتب فقط (املكتب الكندي
للملكية الفكرية واملكتب ا ألورويب للرباءات ومكتب الياابن للرباءات ومكتب الرباءات الهندي) ورد املكتب ادلويل أأيضا
عىل وثيقة مكتب الولايت املتحدة.
 .20ويف ضوء جاحئة كوفيد ،19-تبينت اس تحاةل تنظمي اجامتع مبارش لفرقة العمل حىت يف النصف الثاين من هذا العام.
وذلكل ،اقرتح املكتب ا ألورويب عىل الوييك تنظمي اجامتع اإلكرتوين افرتايض لفرقة العمل يف الربع ا ألخري من هذا العام .ولىق
هذا الاقرتاح دعام من خمتلف أأعضاء فرقة العمل وجتري مناقشة تفاصيل الاجامتع (التوارخي ومنصة الاجامتع) عىل الوييك.

 .21اإن الفريق العامل مدعو اإىل الإحاطة علام
مبضمون هذه الوثيقة ومرفقهيا.
[ييل ذكل املرفقان]
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املرفق ا ألول

ملخص املقرتحات الواردة يف الوثيقة PCT/MD/1/2/REV2
يرد فامي ييل الاقرتاحات املعدةل لتعديل القاعدتني  34و ،36والواردة يف الوثيقة :PCT/MD/1/2/REV2
 .1يُقرتح تضمني احلد ا ألدىن لواثئق معاهدة الرباءات مجموعات الرباءات مجليع اإدارات البحث ادلويل ،بغض النظر عن
لغهتا (لغاهتا) الرمسية ،وفرض مطلب عىل اإدارات البحث ادلويل بأأن جتعل مجموعات الرباءات خاصهتا متاحة للتشاور وفق
متطلبات تقنية ومتطلبات نفاذ واحضة التعريف ينبغي التفاق علهيا يف اإطار املناقشات القادمة ،وحتديدها يف مرفق التعلاميت
الإدارية ملعاهدة الرباءات.
 .2ويُقرتح ختفيف املعايري القامئة عىل اللغة الواردة حاليا يف القاعدة  1.34وجتنب التباين احلايل القامئ عىل اللغة حملتوايت
احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات املس متدة من الفقرة (هـ) من تكل القاعدة .ويف ذات الوقت ،يُقرتح
تضمني احلد ا ألدىن للواثئق مجموعة الرباءات ألي مكتب غري معني بصفة اإدارة للبحث ادلويل ،رشيطة أأن يكون املكتب
املذكور قد أأاتح مجموعة الرباءات خاصته للتشاور وفقا للمتطلبات التقنية ومتطلبات النفاذ احملددة يف مرفق التعلاميت الإدارية
ملعاهدة الرباءات (نفس املتطلبات من اإدارات البحث ادلويل) ،و أأن يكون قد أأخطر املكتب ادلويل رصاحة ابإدراج مجموعة
الرباءات خاصته يف احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات.
 .3ويُقرتح تضمني احلد ا ألدىن للواثئق مجموعات املاكتب بأأمكلها ،سواء أأاكنت اإدارات حبث دويل أأم ل ،اعتبارا من عام
 .1920وتتناول الوثيقة  PCT/MD/1/3/REVأآاثر هذا الاقرتاح من حيث املتطلبات التقنية ومتطلبات النفاذ ،مثل أأي
املتطلبات تنطبق عىل أأي جزء من اجملموعات.
 .4ويُقرتح توس يع احلد ا ألدىن للواثئق ليشمل املزيد من مجموعات مناذج املنفعة .ولكن ،يف ضوء الشواغل العملية اليت
أأعربت عهنا اإدارات عديدة ،يُقرتح تضمني واثئق مناذج املنفعة يف احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات
كجزء اختياري موىص به.
 .5ويُقرتح توضيح اإماكنية تطبيق املتطلبات التقنية ومتطلبات النفاذ عىل واثئق الرباءات ا إلقلميية وكذكل عىل واثئق
مناذج املنفعة ا إلقلميية .ومن مث ،يُقرتح أأن أأي فقرة من القاعدة  1.34تشري اإىل واثئق الرباءات الوطنية ينبغي أأن تشري أأيضا
اإىل واثئق الرباءات ا إلقلميية ،و أأن أأي فقرة من تكل القاعدة تشري اإىل واثئق مناذج املنفعة الوطنية ينبغي أأن تشري أأيضا اإىل
واثئق مناذج املنفعة ا إلقلميية.
 .6وبغية تسهيل قراءة القاعدة  ،1.34يُقرتح ذكر شهادات اخملرتعني كبند ممزي بدل من اإدراهجا مضن واثئق الرباءات.
وعالوة عىل ذكل ،يُقرتح ذكر شهادات اخملرتعني الصادرة عن الاحتاد السوفييت السابق فقط وحذف شهادات اخملرتعني
ا إلقلمييني ألن الشهادات الصادرة عن الاحتاد السوفييت السابق يه الوحيدة املوجودة.
 .7ومبا أأن املكتب ادلويل أأكد ،يف ادلورة ا ألوىل لفرقة العمل ،اس تعداده لتويل املهام اجلديدة املقرتحة يف الوثيقة
 PCT/MD/1/3بشأأن صفحة الإيداع وإااتحة واثئق الإدارات ،يُقرتح تعديل القاعدة  1.34ابإضافة فقرة جديدة يف
هذا الصدد.
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 .8ويُقرتح اغتنام فرصة تنقيح القاعدة  1.34لقرتاح حذف املثال املوحض بني قوسني يف الفقرة احلالية (د) من تكل
القاعدة واذلي يعد مثال قدميا .وقد أأيدت فرقة العمل هذا الاقرتاح ابلإجامع يف دورهتا ا ألوىل .وإاضافة اإىل ذكل ،يُقرتح
اإجراء مزيد من التعديالت عىل تكل الفقرة يك تنص عىل أأنه يف مجيع حالت اإعادة نرش وثيقة براءة فال حاجة ألن حتتفظ
اإدارات البحث ادلويل يف واثئقها اإل للنرش ا ألول فقط لوثيقة الرباءة تكل ،يف حال مل تتضمن أأي من النسخ املنشورة لحقا
معلومات اإضافية عن حاةل التقنية الصناعية السابقة.
 .9ويُقرتح عدم اإعادة فتح املناقشات بشأأن اإماكنية استبعاد أأفراد عائالت الرباءات .فقد نوقشت هذه املسأأةل سابقا يف
ادلورة ا ألوىل لفرقة العمل ،وخلصت املناقشة اإىل أأن وجود أأفراد ا ألرسة ل ميكن أأن يكون معيارا لستبعاد بعض الواثئق من
احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات عىل أأسس موضوعية ومعلية (الفقرة  18من الوثيقة
 ،PCT/MD/1/5الواردة يف مرفق الوثيقة .)PCT/MIA/27/11
 .10وفامي يتعلق ببدء نفاذ التعديالت املقرتحة عىل القاعدتني  34و ،36يف ضوء املناقشات اليت جرت يف ادلورة ا ألوىل
لفرقة العمل ،يُقرتح حتديد اترخي واحض دلخول القاعدتني  34و 36املنقحتني حزي النفاذ وجتنب وجود فرتة انتقالية لعدة
س نوات .وكام ذكر يف اجامتع ا إلدارات ادلولية لعام  ،2020الهدف هو أأن توافق مجعية معاهدة الرباءات عىل تعديالت
الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات يف عام  ،2022يك تدخل حزي النفاذ قبل بدء العمل يف اجلوةل التالية لإعادة تعيني
الإدارات ادلولية يف عام .2026
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

ملخص املقرتحات الواردة يف الوثيقة PCT/MD/1/3/REV
هبدف تسهيل فهم الاقرتاحات الواردة أأدانه ،جيدر أأول الانتباه اإىل بعض املالحظات ا ألولية:
( أأ) جيب أأن تكون مجيع مجموعات الرباءات املنمتية اإىل احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات
متاحة جماان للك اإدارة دولية .وذلكل ،جيب حتديد ألية تسمح ملاكتب الرباءات املعنية بنرش التفاصيل الوجهية عن
مجموعاهتا ،من انحية ،وتتيح ل إالدارات ادلولية النفاذ اإىل تكل اجملموعات والبحث فهيا بفعالية ،من انحية أأخرى.
(ب) ملفات الإدارة املتوافقة مع معيار الويبو  ST.37تُعمل القارئ فقط بوجود أأو عدم وجود رمق منشور معني يف
مجموعة براءات ا إلدارة .وإاضافة اإىل ذكل ،ميكن الإشارة اإىل أأرقام املنشورات الواردة يف ملف الإدارة ولكهنا غري
املتاحة ابلاكمل يف شلك مقروء أليا ،وذكل ابس تخدام رمز اس تثناء النرش "."P
(ج) ليك تكون وثيقة الرباءة قابةل للبحث اإلكرتونيا ،جيب أأن يتوفر ملخص مقروء أليا لهذه الوثيقة عىل ا ألقل.
ويس تحسن أأكرث أأن يكون النص الاكمل لوصف ومطالبات وثيقة الرباءة مقروءا أليا .ولكن ،ملف الإدارة ا ألصيل
املتوافق مع معيار الويبو  ST.37يبلغنا فقط معا إاذا اكنت وثيقة الرباءة متاحة بصيغة مقروءة أليا فقط؛ ولكنه ل
يعلمنا ما إاذا اكن املقصود هو النص الاكمل أأو امللخص أأو صور الفاكس؛ فقد يكون القصد أأاي من هذه املكوانت
الثالثة أأو أأي توليفة مهنا.
(د) ألغراض حتديد ما اإذا اكن رمق منشور ما يف ملف  ST.37قابال للبحث اإلكرتونيا أأم ل ،بشلك ل لبس فيه،
جيب أأن نوسع نطاق ملف الإدارة املتوافق مع معيار الويبو  ST.37ليشمل مزيات جديدة تسمح ملس تخدميه بتحديد
ما اإن اكن للرباءات اإصدارات مقروءة أليا أأم ل ،وما اإذا اكنت أأرقام املنشورات املقروءة أليا حتتوي عىل نص اكمل
و /أأو ملخصات متاحة.
املقرتحات الرئيس ية الواردة يف الوثيقة  PCT/MD/1/3/REVيه:
 .1من وهجة نظر رمسية ،يُقرتح عدم اإدراج أأي متطلبات تقنية ومتطلبات نفاذ لبياانت الرباءات ومناذج املنفعة ،مبا يف
ذكل املكوانت الببليوغرافية والنصية لتكل البياانت ،بشلك مبارش يف القاعدة  1.34ولكن يف (مرفق يضاف اإىل) التعلاميت
الإدارية ملعاهدة الرباءات وتشري اإليه القاعدة .1.34
 .2ويُقرتح أأن يقوم لك مكتب من ماكتب امللكية الفكرية تنمتي مجموعة براءاته اإىل احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف
معاهدة الرباءات ،بزتويد املكتب ادلويل مبلف اإدارة لواثئق الرباءات خاصته مرة س نواي عىل ا ألقل ،وجيب أأن يتوافق امللف
مع معيار الويبو  ST.37بشلك اتم ،عىل سبيل املثال ل احلرص.

عنارص البياانت الببليوغرافية الإلزامية مللفات الإدارة
 .3يُقرتح أأن حتتوي ملفات ا إلدارة اليت يقدهما لك مكتب من ماكتب امللكية الفكرية تنمتي مجموعة براءاته اإىل احلد ا ألدىن
للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات ،عىل عنارص البياانت الببليوغرافية الإلزامية التالية من حيث املبد أأ:
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( أأ) الرمز ا ألجبدي املكون من حرفني ملكتب الرباءات اذلي ينرش الوثيقة (سلطة النرش)؛
(ب) رمق املنشور أأو رمق الطلب ابلنس بة ل إالدارات اليت تنرش أأرقام الطلبات فقط؛
(ج) الرمز النوعي لوثيقة الرباءة (رمز نوع الوثيقة)؛
(د) اترخي النرش.

توس يعات ملفات الإدارة ملاكتب امللكية الفكرية اليت تنمتي مجموعات براءاهتا اإىل احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص
علهيا يف معاهدة الرباءات
 .4يُقرتح أأن تُلحق ماكتب امللكية الفكرية ،اليت تنمتي مجموعات براءاهتا اإىل احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف
معاهدة الرباءات ،أأمعدة اإضافية يف ملفات الإدارة املتوافقة مع املعيار  ST.37ل إالشارة اإىل وجود أأو عدم وجود العنارص
الإلزامية التالية للك رمق منشور وارد فهيا:
• النص الاكمل ،أأي الوصف واملطالبات بنسق نيص قابل للبحث
• امللخص ا ألصيل املتاح بنسق نيص قابل للبحث
• ملخص ابللغة الإنلكزيية متاح بنسق نيص قابل للبحث.

العنارص الإلزامية للك وثيقة يف مجموعة
.5

يُقرتح أأن يوفر لك مكتب براءات العنارص الإلزامية التالية للك وثيقة يف مجموعته:
( أأ) النص الاكمل (يف نسق  ST.36أأو  ،)ST.96مبا يف ذكل أأية قوامئ تسلسل متاحة اإلكرتونيا (اإما يف نسق
 ST.25أأو نسق )ST.26؛
(ب) وصور الفاكس مجليع صفحات لك وثيقة؛
(ج) ورمز اس تثناء النرش ذي الصةل مجليع واثئق اجملموعة اليت ل يتاح لها منشور اكمل يف صيغة مقروءة أليا.

العنارص الاختيارية للك وثيقة يف مجموعة
 .6يُقرتح أأن يوفر لك مكتب براءات ،حبسب تقديره ،العنارص الاختيارية التالية للك وثيقة يف مجموعته ،بقدر توافرها
بنسق مقروء أليا:
( أأ) ملخص الوثيقة بلغة النرش ا ألصلية؛
(ب) ورمق طلب الوثيقة؛
(ج) ورمق ا ألولوية للوثيقة؛
(د) ورموز التصنيف ادلويل للرباءات اخملصصة للوثيقة؛
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(هـ) و أأي رموز تصنيف خمصصة للوثيقة وفقا ألي نظام تصنيف أآخر ،مثل رموز التصنيف التعاوين للرباءات أأو
رموز التصنيف الياابين ()FI/F-term؛
(و) وملخص الوثيقة ابللغة الإنلكزيية ،اإن وجد.

رموز اس تثناء النرش
 .7جتدر الإشارة اإىل أأنه وفقا للفقرة  22من معيار الويبو  ،ST.37ينبغي اس تخدام رمز اس تثناء النرش ألرقام املنشورات
اليت ل يتوفر منشورها الاكمل بصيغة مقروءة أليا .ويُقرتح أأن ينظم اس تخدام رموز اس تثناء النرش يف ملفات ا إلدارة بعناية
لضامن الشفافية وجتنب اس تخدام رموز اس تثناء النرش بطريقة تعسفية من قبل مكتب غري راغب يف جعل مجموعة الرباءات
الوطنية خاصته متاحة للعموم كجزء من احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات.

املعلومات املقدمة للمكتب ادلويل
 .8يُقرتح أأن تزود ماكتب امللكية الفكرية ،اليت تنمتي مجموعات براءاهتا اإىل احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة
الرباءات ،املكتب ادلويل مبلف تعريف مرفق (انظر الفقرتني  33و 34واملرفق ا ألول يف معيار الويبو  )ST.37حيتوي عىل
رموز اس تثناء النرش الوجهية املوجودة يف ملف ا إلدارة ملكتب امللكية الفكرية (انظر الفقرات  22اإىل  25من معيار الويبو
 .)ST.37وجيب أأن تتضمن ملفات التعريف املذكورة أأيضا نظرة عامة عىل نطاق مجموعات الواثئق خاصهتا ( أأنواع الواثئق
وس نوات املنشورات  -انظر الفقرة  34من معيار الويبو .)ST.37
 .9ويُقرتح أأن تتاح ملفات ا إلدارة وملفات التعريفات اليت حتتوي عىل اإعالانت بشأأن نطاقها وحتديثاهتا ،ل إالدارات ادلولية
عرب مس تودع يديره املكتب ادلويل.
 .10ويُقرتح أأن يقوم لك مكتب براءات بزتويد املكتب ادلويل مبعلومات تكشف عن عدد املرات اليت س يحدث فهيا
ملفات الإدارة خاصته (انظر الفقرتني  40و 41من معيار الويبو  .)ST.37وعالوة عىل ذكل ،يُقرتح أأن حتدث ملفات الإدارة
مرة واحدة عىل ا ألقل لك عام.
 .11ويُقرتح أأن يزود لك مكتب من ماكتب امللكية الفكرية ،تنمتي واثئق براءاته اإىل احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا
يف معاهدة الرباءات ،املكتب ادلويل بروابط تشعبية اإىل املواقع الإلكرتونية اليت تتيح بياانت الرباءات ا ألولية ملكتب امللكية
الفكرية املعين ل إالدارات ادلولية جماان .وميكن ألي اإدارة دولية بعد ذكل الاس تفادة من هذه الروابط التشعبية للوصول اإىل
بياانت الرباءات ا ألولية للك مكتب من ماكتب امللكية الفكرية تنمتي مجموعات براءاته اإىل احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا
يف معاهدة الرباءات.

التوافر يف نسق مقروء أليا وقابل للبحث أليا
 .12يُقرتح ملدة  10س نوات اعتبارا من دخول القاعدتني املنقحتني  34و 36حزي النفاذ ،أأنه جيب أأن تكون الواثئق
املنشورة فقط اعتبارا من اترخي بدء رساين القاعدتني املنقحتني متاحة اإلزاميا يف نسق مقروء أليا وقابل للبحث أليا .ويوىص
بأأن تتاح الواثئق املنشورة قبل ذكل التارخي نسق مقروء أليا وقابل للبحث أليا.
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 .13ويُقرتح ،بعد فرتة العرش س نوات ،أأن يكون التوافر يف نسق مقروء أليا اإلزاميا للواثئق املنشورة اعتبارا من عام
 1976فصاعدا ،أأو اعتبارا من اترخي أآخر حيدد لحقا ،ويوىص به للواثئق املنشورة قبل ذاك التارخي.
 .14وما مل تتفق فرقة العمل عىل اس تخدام عام  1976كتارخي بدء مناسب ،يف حاةل غياب توافق يف الآراء بشأأن موعد
أآخر يقرتحه أأي عضو أآخر يف فرقة العمل ،يُقرتح أأن يكون التارخي اذلي س يحدد لحقا يف الفقرة أأعاله بعد حتليل س نوات
نرش الاستشهادات يف تقارير البحث ادلولية ا ألخرية.
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

