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 ة عشرةلثثاال الدورة

 2020 أأكتوبر 8اإىل  5جنيف، من 
 
 

: الرباءات بشأن التعاون معاهدة يف عليها املنصوص للوثائق األدنى احلدبفرقة العمل املعنية 
 مرحلي تقرير

عداد املكتب الأورويب للرباءات  وثيقة من اإ

 ملخص

جراء مراجعة شامةل للحد الأدىن .1 فرقة تواصل اثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، للو هبدف اإ

خطة  2017م منذ عاالعمل املعنية ابحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )"فرقة العمل"( 

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )العامةل يف ظل العمل اليت أأقرها اجامتع الإدارات ادلولية  ( يف اجامتع الإدارات ادلوليةاإ

لهيا ابلأهداف مخطة العمل هذه، قس  وفق . و 2017أأوائل عام  ىل أأربعة أأهداف يشار اإ أألف وابء وجمي  معل فرقة العمل اإ

أألف وابء  ( العمل بشأأن الأهدافEPO(. ويقود املكتب الأورويب للرباءات )PCT/MIA/24/4)مرفق الوثيقة ودال 

قق قد حتو . دال( العمل املتعلق ابلهدف USPTOويقود مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ) وجمي

وجمي ودال.  ءالأهداف ابحتقيق  العمل عىل ةعمل فرقت، 2018منذ عام و . 2017يف الربع الأخري من عام  لفالهدف أأ 

ىل تعديل احلن عت حىت الآن يجر أأ كشفت املناقشات اليت و   .36و 34دتني قاعالاجة اإ

يف مقر املكتب الأورويب  2019مايو  22و 21 ويمالعمل ي ةحتقيق تقدم أأرسع، عقد اجامتع فعيل لفرقوبغية  .2

م وقد   ،وجمي ودال ءاب العمل اإجراء مناقشات بناءة حول الأهداف ةأأاتح هذا الاجامتع لأعضاء فرقو للرباءات يف ميوخن. 

(، 2020فرباير  7و 6) جامتع الإدارات ادلوليةل يف ادلورة السابعة والعرشينومدخالت جوهرية لإحراز مزيد من التقدم. 

. 2020أأبريل  29و 28ويم العمل يف ميوخن ي ةأأعلن املكتب الأورويب للرباءات أأنه يفكر يف تنظمي اجامتع مادي اثن لفرق
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املنتدى  طةسوافرقة واصلت معلها بالولكن  ،الثاين لفرقة العمل جامتع، اكن ل بد من تأأجيل الا19-كوفيد جاحئة بسببو 

 يف الربع الأخري من هذا العام. ةافرتاضيبصيغة الثاين لفرقة العمل  جامتعالإلكرتوين لفرقة العمل. ومن املقرر عقد الا

 يةمعلومات أأساس  

لواثئق املنصوص لمعل لإجراء مراجعة شامةل للحد الأدىن  ةتشكيل فرق ، قرر اجامتع الإدارات ادلولية2005يف عام  .3

خالف  ياتدب فرقة العمل مبعاجلة القضااي املتعلقة بلك من واثئق الرباءات وأأ  تفك  و علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 

توقفت العملية لعدة لكن (. و PCT/MIA/11/14الرباءات، مبا يف ذكل قواعد البياانت املتعلقة ابملعارف التقليدية )الوثيقة 

عادة تنش يط فرق اجامتع الإدارات ادلولية أأمجع، 2016يف يناير و. لأس باب خمتلفة س نوات العمل ودعا املكتب ادلويل  ةعىل اإ

دارات البحث ادلويل  حدى اإ جياب ابلإ ، اس تجاب املكتب الأورويب للرباءات 2016يف فرباير والعمل.  ةدور قائد فرق تويلل اإ

 لنداء املكتب ادلويل، وبعد ذكل، أأعيد تنش يط فريق العمل بقيادة املكتب الأورويب للرباءات.

هبدف حتقيق  2017يف أأوائل عام  اجامتع الإدارات ادلولية، تتبع فرقة العمل خطة العمل اليت أأقرها 2017منذ عام و  .4

 (:PCT/MIA/24/4الأهداف الأربعة التالية )مرفق الوثيقة 

  نشاء قامئة جرد حمدثة جلزأأي واثئق الرباءات وغري الرباءات من احلد الأدىن للواثئق املنصوص الهدف أألف: اإ

 علهيا يف املعاهدة.

  دراج مجموعة براءات صدار توصيات بشأأن معايري اإ وطنية يف احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا الهدف ابء: اإ

 املعاهدة. يف

  الهدف جمي: اقرتاح مكوانت ببليوغرافية ونصية حمددة بوضوح لبياانت الرباءات واليت ينبغي أأن ترد يف مجيع

ىل قامئة احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة.  مجموعات الرباءات اليت تنمتي اإ

  صدار توصيات بشأأن معايري الاس تعراض والإضافة واحملافظة بشأأن واثئق الرباءات  خالفالهدف دال: اإ

وحاةل التقنية الصناعية السابقة القامئة عىل املعارف التقليدية، مث تقيمي الاقرتاح املعدل الوارد من الإدارة الهندية حول 

 ستُتخذ. املكتبة الهندية يف ضوء املعايري اليتقاعدة بياانت 

لكرتوين توفره الويبو )"الوييك"(. ويقود املكتب الأورويب ضطلع ، تعادة  و  .5 فرقة العمل بعملها ابس تخدام منتدى اإ

 .الالهدف دبشأأن ملناقشات امكتب الولايت املتحدة للرباءات ويقود  مي،وج ءواب لفللرباءات املناقشات بشأأن الأهداف أأ 

 احلاةل الراهنة

العمل قامئة  ة اعمتد أأعضاء فرقحيامن، أأي 2017بنجاح يف الربع الأخري من عام بشأأن الهدف أألف اختمتت املناقشات  .6

ثة  راهناجلرد احملدثة للحد الأدىن ال للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات. وينبغي أأن تنرش الويبو قامئة اجلرد احملد 

من خالل  الدمي و وجء واب الأهدافحتقيق العمل عىل  ةمل فرقتع، 2018منذ عام و املذكورة قريبا  عىل موقعها الإلكرتوين. 

 الوييك.عىل  اتسلسةل من جولت املناقش
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 املناقشات عىل معاجلة مسأألتني رئيس يتني:اجلوةل الأوىل من وفامي خيص الهدف ابء، ركزت  .7

ىل اللغة  (أأ ) اليت تثري من معاهدة الرباءات  1.34 الواردة يف القاعدةتتعلق املسأأةل الأوىل ابملعايري املستندة اإ

 التايل: الوضع

  دارات البحث ادلويلل تنمتي مجموعات الرباءات الوطنية لبعض ىل  اإ املنصوص  واثئقلاحلد الأدىن لاإ

 ؛معاهدة الرباءات علهيا يف

  ابختالف اللغة الرمسية  معاهدة الرباءات املنصوص علهيا يف واثئقلاحلد الأدىن لوختتلف حمتوايت

 ؛الإنلكزييةللغة لخصات ابالبحث ادلويل وتوافر امل لإدارة

 يف  معاهدة الرباءات املنصوص علهيا يف واثئقللحد الأدىن لوتنحرص أأدبيات الرباءات اليت تنمتي ل

 واثئق الرباءات املنشورة يف عدد حمدود من اللغات.

ذج املنفعة عىل مناحاليا سوى بشلك رصحي  1.34 القاعدة تنصال فبامنذج املنفعة. تتعلق ف ةل الثانية املسأأ وأأما  (ب)

العديد من مجموعات مناذج املنفعة الهامة اليت تغفل بذكل ، و عاهدةاملا من احلد الأدىن من واثئق لفرنسا ابعتبارها جزء

 . ةالسابقالوجهية  الصناعية لتقنيةاةل احلعد مصادر هممة تُ 

ملف معيار اس تخدام  يةن ماكاإ  حفصعىل ركزت اجلوةل الأوىل من املناقشات ، فامي يتعلق ابلهدف جميو  .8

ىل اليتومناذج املنفعة لرباءات لتيسري وصف حمتوايت مجموعات ا ST.37 الإدارة احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا  تنمتي اإ

 .الرباءات يف معاهدة

 اس تبياان وهجه اإىل الإدارات ادلولية كخطوة أأوىل، ،الولايت املتحدة للرباءاتمكتب عد  وابلنس بة للهدف دال، أأ  .9

التقنية الصناعية  توحال الرباءات خالفأأدبيات  صادر وقواعد بياانتا ملاس تخداهمشأأن معاهدة الرباءات ب العامةل يف ظل 

ىل معارف تقليدية مسأأةل أأيضا  نبياتناول الاس ت و  .معليات البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقةيف  السابقة املستندة اإ

ىل قواعد بياانت ضافات اإ دخال حتديثات واإ احلد يف قامئة  علومات ذات صةل ابملعارف التقليديةاملالرباءات و  خالفأأدبيات  اإ

الاشرتاطات لتكون قواعد البياانت هذه قابةل لالس تخدام من طرف الإدارات ادلولية، ، وعاهدةاملواثئق من الأدىن 

واشرتاطات أأخرى تتصل ابس تخدام قواعد  ،، واملسائل املتعلقة ابلرسية احملمتةلاعن اس تخداهم واملشألك احملمتل أأن تنجم

ىل  البياانت هذه. وأأرسل املكتب ادلويل  .C. PCT 1544 رمق التعممي ، يف2018يوليو  9يف  ةدارات ادلوليالإ الاس تبيان اإ

 كتب الأورويبامل عرض  (2019 فرباير 14و 13يويم )جامتع الإدارات ادلولية لسة والعرشين ساديف ادلورة ال و .10

دراج اس تنتاجات ميكن اس تخالصها من جولت  (PCT/MIA/26/8التقرير املرحيل لفرقة العمل )الوثيقة  للرباءات مع اإ

بعض املالحظات ، ق ذكل التقريررفميف  ،لرباءاتالولايت املتحدة لوقدم مكتب  املناقشة الأوىل بشأأن الهدفني ابء وجمي.

لوثيقة لالرابع املرفق )انظر  C. PCT 1544رمق ولية بشأأن الردود عىل الاس تبيان الوارد يف التعممي الأ 

PCT/MIA/26/8.)  قرير املرحيل لفرقة العمل )الوثيقة تابلتقدم احملرز يف اكفة اجملالت وانقشت ال الإدارات رحبت و

PCT/MIA/26/8 ىل  74( وقدمت العديد من التعليقات عىل مسائل تتصل ابلأهداف ابء وجمي ودال )الفقرات من  83اإ

ىل  للرباءات كتب الأورويبامل  أأشار. و (PCT/MIA/26/13من الوثيقة  ن التفاصيل العالقة للهدفني ابء وجمي معقدة وقد أأ اإ
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ضفاء اللمسات الاخرية علهيا عن طريق هتمناقش معلية تكون  قرتح عقد اجامتع اذلكل و ،ةوصعب ةاملنتدى الإلكرتوين بطيئا واإ

 .(PCT/MIA/26/13من الوثيقة  75)الفقرة  جيمتع فيه اخلرباء وهجا لوجه فعيل لفرقة العمل

 21 ويميلفرقة العمل ادلورة الأوىل  ت، عقدللرباءات اذلي قدمه املكتب الأورويب قرتاح الوارد أأعالهالاوعقب  .11

قرتحات هتدف اإىل ميف تكل ادلورة، قدم املكتب الأورويب ومقر مكتب الرباءات الأورويب يف ميوخن.  يف 2019مايو  22و

 PCT/MD/1/2واثئق معاهدة الرباءات )الوثيقتان لاحلد الأدىن يف ات الرباءات بيدأأ حتديث وتبس يط تعريف جزء 

وثيقة مشلت ال، و 36و 34اعدتني قمقرتحات لتعديل ال PCT/MD/1/2تضمنت الوثيقة وابلتحديد، (. PCT/MD/1/3و

PCT/MD/1/3  ماكنية ال واليت تشري القواعد املنقحة املقرتحة نفاذ، مقرتحات بشأأن املتطلبات التقنية واملتطلبات املتعلقة ابإ

ىل التعلاميت الإدارية ملعاهدة الرباءات. وأأبلغ مكتب الولايت املتحدة عن الردود عىل الا يف التعممي رمق  س تبيان الواردبشأأهنا اإ

C. PCT 1544ضافية )الوثيقة ،، وخلص بعض املوضوعات املتكررة املذكورة يف الردود  واقرتح عدة أأس ئةل ملناقشة اإ

PCT/MD/1/4 جراء مناقشات بناءة  ةحت ادلورة اليت اس مترت ملدة يومني لأعضاء فرقأأات(. و الأهداف ابء بشأأن العمل اإ

ىل مراجعة احلد الأدىن وجمي ودال. واتفقت مج  فقت والواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات، و ليع الوفود عىل احلاجة اإ

تعني القيام به للتوصل ي ري بك معل بني  وجود تناولها ت جرى ن القضااي اليت رأأت أأ أأهداف الإصالح. ومع ذكل، عىل بشلك عام 

ىل اتفاق   كيفية هذا الإصالح.بشأأن اإ

م ، قد  2019يونيو  14اإىل  11يف الفرتة من اليت عقدت  ،الثانية عرشة للفريق العامل ملعاهدة الرباءاتيف ادلورة و .12

عن ادلورة الأوىل لفرقة العمل.  شفواي   ا  ر ( وتقريPCT/WG/12/16)الوثيقة يا  حل مر  املكتب الأورويب للرباءات تقريرا  

عىل أأمهية  ةتحدثوأأكدت مجيع الوفود امل  ،PCT/WG/12/16الوثيقة  حتوايتعلام  مب لفريق العامل ملعاهدة الرباءات أأحاط او 

 (.PCT/WG/12/24من الوثيقة  145و 144معل فرقة العمل )الفقراتن 

، أأطلق ء وجمياب . وفامي يتعلق ابلهدفني2019يف صيف الوييك  ورة الأوىل لفرقة العمل عىللدلتابعة امل بدأأت أأعامل و  .13

نرش املكتب الأورويب عىل و . الهدفنيهذين شأأن ب جوةل املناقشة الثانية بداية شهر أأغسطس يف املكتب الأورويب للرباءات 

ىل متابعة النتاجئ ال الوييك  مقرتحات تعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات بشأأن تكل ادلورة نامجة عن وثيقة هتدف اإ

. 36و 34قرتحات منقحة لتعديل القاعدتني م يف تكل الوثيقة، قدم املكتب الأورويبو(. PCT/MD/1/2/REV)الوثيقة 

ضافة ل دارات البحث صاحل ل عىل الوييك منوذجا  نرش املكتب الأورويب ، PCT/MD/1/2/REVلوثيقة واإ تقيمي ل  ادلوليةاإ

 ةفرقدعا املكتب الأورويب أأعضاء و  .يعرض حاةل مجموعة املكتب الأورويب وملخصا   ا،رباءات اخلاصة هبالحاةل مجموعات واثئق 

ضافة اإىل ملخص يعرض  ،PCT/MD/1/2/REVعىل الوثيقة  2019سبمترب  27العمل الآخرين اإىل نرش تعليقاهتم حبلول  اإ

عداد نسخة منقحة من الوثيقة س حاةل مجموعاهتم. و   PCT/MD/1/3تساعد نتاجئ هذه التقياميت املكتب الأورويب عىل اإ

 الرباءات. لتعلاميت الإدارية ملعاهدةل اليت يتعني حتديدها يف مرفق  نفاذ،ماكنية ال تتناول املتطلبات التقنية واملتطلبات املتعلقة ابإ 

من املكتب الفنلندي للرباءات  فقط PCT/MD/1/2/REVتلقى املكتب الأورويب تعليقات عىل الوثيقة و  .14

تب كوراي للملكية رباءات واملكتب الكندي للملكية الفكرية ومكتب الرباءات الهندي ومك الياابن للوالتسجيل ومكتب 

تلقى املكتب الأورويب ملخصات عن حاةل مجموعات و . يضا  أأ  املكتب ادلويلو  ،للرباءاتالفكرية ومكتب الولايت املتحدة 

رباءات ومكتب الرباءات الهندي ومكتب كوراي الياابن للواثئق الرباءات من املكتب الفنلندي للرباءات والتسجيل ومكتب 

. وعالوة عىل ذكل، أأاتح املكتب ادلويل عىل موقع الويبو الإلكرتوين قامئة للرباءات الولايت املتحدةللملكية الفكرية ومكتب 
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لكرتوين قابل للبحث يف  ،موعات الرباءات عىل ركن الرباءات ومدى تغطية الواثئقجملتغطية البياانت وي حت يف نسق اإ

 الاكمل. النص

 لكجدول بياانت جيمع الوييك عىل  2019ملتحدة للرباءات يف يونيو ، نرش مكتب الولايت ادال فامي يتعلق ابلهدفو  .15

للرباءات يف هناية يوليو، نرش مكتب الولايت املتحدة و. C. PCT 1544التعممي رمق الردود عىل الاس تبيان الوارد يف 

ضافيا   اس تبياان   ضافة وصيانة قواعد ساعد يف وضع معايري و ي ينبغي أأن خالف الرباءات أأدبيات بشأأن  اإ أأدبيات ملراجعة واإ

احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف يف  وحاةل التقنية الصناعية السابقة القامئة عىل املعارف التقليدية خالف الرباءات

. وقد ردت مخسة 2019عضاء فرقة العمل للرد عىل هذا الاس تبيان حبلول هناية نومفرب لأ  وةدعوهجت و . معاهدة الرباءات

فقط )املعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية واملكتب الكندي للملكية الفكرية واملكتب الأورويب للرباءات  ماكتب

 نرش حيامن 2019اية ديسمرب لول هن( عىل هذا الاس تبيان حبللرباءاترباءات ومكتب الولايت املتحدة الياابن للومكتب 

 .2020للملكية الفكرية يف يناير  ردود عىل الوييك. ورد مكتب كورايال لكمكتب الولايت املتحدة جدول بياانت جيمع 

(، تقريرا  عن 2020فرباير  7و 6) دارات ادلوليةلإ جامتع اقدم املكتب الأورويب، يف ادلورة السابعة والعرشين لو  .16

م ( و PCT/MIA/27/11الأهداف أألف اإىل جمي )الوثيقة حينه بشأأن التقدم احملرز حىت  تقريرا  مكتب الولايت املتحدة قد 

أأعلن املكتب الأورويب أأنه يفكر يف تنظمي اجامتع مادي اثن لفريق و (. PCT/MIA/27/12بشأأن الهدف دال )الوثيقة 

ىل تأأكيدولكن مع احل، 2020أأبريل  29و 28يويم  العمل يف ميوخن ىل املوعد اجة اإ ىل أأن "فرقة العمل ستسعى اإ . وُأشري اإ

صدار ميها اإىل الاجامتع والفريق العامل ملعاهدة الرباءات، هبدف وضع مقرتحات لتقد أأن توافق مجعية معاهدة مفادها توصية اإ

اجلوةل العمل عىل ذ قبل بدء ا، ليك تدخل حزي النف2022عاهدة الرباءات يف عام ملالالحئة التنفيذية الرباءات عىل تعديالت 

يف مرفق الواردة ، PCT/MIA/27/16من الوثيقة  70)الفقرة  "2026التالية لإعادة تعيني الإدارات ادلولية يف عام 

(. وشكرت الإدارات املكتب الأورويب للرباءات وفرقة العمل عىل العمل املنجز، PCT/WG/13/2 REV.الوثيقة 

من  80 اإىل 77و 74اإىل  70اليت قدهما املكتب الأورويب ومكتب الولايت املتحدة )الفقرات املرحلية تقارير ال وانقشت 

فرقة العمل وأأوىص مبواصةل العمل عىل النحو املقرتح، رحيل للتقرير املعلام  ابالاجامتع أأحاط (. و PCT/MIA/27/16الوثيقة 

 (.PCT/MIA/27/16من الوثيقة  81و 75ي لفرقة العمل )الفقراتن مادمبا يف ذكل عقد اجامتع 

حراز تقدم رمغ هذه الظروف، أأعد و تأأجيل ادلورة الثانية لفرقة العمل. توج ب ، 19-كوفيد بسبب جاحئةو  .17 هبدف اإ

 املكتب الأورويب للرباءات ومكتب الولايت املتحدة للرباءات واثئق ملناقش هتا يف الوييك.

الوثيقة  وهاموثيقتني عىل وييك،  2020يوليو  16فامي يتعلق ابلهدفني ابء وجمي، نرش املكتب الأورويب يف و  .18

PCT/MD/1/2/REV2  اليت حتتوي عىل مقرتحات منقحة لتعديالت القواعد والوثيقةPCT/MD/1/3/REV  اليت

طار الهدفنينفاذ توي عىل مقرتحات منقحة للمتطلبات الفنية ومتطلبات ال حت  العمل الآخرين  قة، ودعا أأعضاء فر ابء وجمي يف اإ

ىل تقدمي تعليقات عىل ه يف املرفق الأول  PCT/MD/1/2/REV2ات الواردة يف الوثيقة الواثئق. ويرد موجز للمقرتح اتنياإ

 هذه الوثيقة.ل يف املرفق الثاين  PCT/MD/1/3/REVاملقرتحات الواردة يف الوثيقة  تهذه الوثيقة، كام خلصل 

عىل الوييك وثيقة بعنوان "معايري تقيمي  2020أأبريل  3يف نرش مكتب الولايت املتحدة دال، فامي يتعلق ابلهدف و  .19

الإدراج يف قامئة احلد الأدىن ل حاةل التقنية الصناعية السابقة القامئة عىل املعارف التقليدية رباءات مبا يف ذكلخالف ال ياتأأدب 

دراج لنظر يف ل اقرتحت تكل الوثيقة معلية ومعايري و ". رباءاتخالف ال ياتأأدب بشأأن  رباءاتمن واثئق معاهدة ال  ياتأأدب اإ



PCT/WG/13/12 
6 
 

لقامئة مبرور صيانة ا يةوكيف  حاةل التقنية الصناعية السابقة القامئة عىل املعارف التقليدية، يف القامئة، مبا يف ذكل رباءاتخالف ال

العمل الآخرين لنرش  ةدعا مكتب الولايت املتحدة أأعضاء فرقو مجموعة من الأس ئةل للمناقشة. أأيضا  تضمنت الوثيقة و . زمنال

)املكتب الكندي فقط أأربعة ماكتب رد ت ، 2020سبمترب  2. ويف 2020يونيو  30تعليقاهتم وردودمه عىل الوييك حبلول 

أأيضا  رباءات ومكتب الرباءات الهندي( ورد املكتب ادلويل الياابن للللملكية الفكرية واملكتب الأورويب للرباءات ومكتب 

 ايت املتحدة.عىل وثيقة مكتب الول

. من هذا العام النصف الثاينيف تنظمي اجامتع مبارش لفرقة العمل حىت تبي نت اس تحاةل  ،19-كوفيد ضوء جاحئة يفو .20

لكرتوين افرتايض لفرقو  لىقالعمل يف الربع الأخري من هذا العام. و ةذلكل، اقرتح املكتب الأورويب عىل الوييك تنظمي اجامتع اإ

 العمل وجتري مناقشة تفاصيل الاجامتع )التوارخي ومنصة الاجامتع( عىل الوييك. ةن خمتلف أأعضاء فرقم هذا الاقرتاح دعام  

ن   .21 ىل الإحاطة علام  اإ الفريق العامل مدعو اإ

 .ومرفقهيا مبضمون هذه الوثيقة

[كل املرفقانييل ذ]



PCT/WG/13/12 
ANNEX I 

 املرفق الأول
 

 PCT/MD/1/2/REV2 الوثيقةالواردة يف قرتحات اململخص 

 :PCT/MD/1/2/REV2الواردة يف الوثيقة و  ،36و 34فامي ييل الاقرتاحات املعدةل لتعديل القاعدتني يرد 

دارات البحث ادلويل، بغض النظر عن واثئق معاهدة ليُقرتح تضمني احلد الأدىن  .1 الرباءات مجموعات الرباءات مجليع اإ

دارات البحث ادلويل عىل  فرض مطلبلغهتا )لغاهتا( الرمسية، و  وفق ا متاحة للتشاور هترباءات خاصالمجموعات بأأن جتعل اإ

طار املناقشات ا غيبن ي  ة التعريفحضانفاذ و متطلبات تقنية ومتطلبات  ق التعلاميت رفيف م هاديدحتو  ،لقادمةالتفاق علهيا يف اإ

 الإدارية ملعاهدة الرباءات.

وجتنب التباين احلايل القامئ عىل اللغة حملتوايت  1.34 يُقرتح ختفيف املعايري القامئة عىل اللغة الواردة حاليا يف القاعدةو  .2

الوقت، يُقرتح ذات يف ولواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات املس متدة من الفقرة )هـ( من تكل القاعدة. لاحلد الأدىن 

دار رباءات لأي مكتب غري معني بصفة الواثئق مجموعة للتضمني احلد الأدىن  أأن يكون املكتب  ةطي، رش لبحث ادلويلل  ةاإ

لتعلاميت الإدارية ااحملددة يف مرفق النفاذ ق ا للمتطلبات التقنية ومتطلبات ه للتشاور وفترباءات خاص الاملذكور قد أأاتح مجموعة 

دارات البحث ادلويلمن تطلبات امل ملعاهدة الرباءات )نفس  دراج مجموعة أأن يكون (، و اإ قد أأخطر املكتب ادلويل رصاحة ابإ

 .معاهدة الرباءاتيف املنصوص علهيا لواثئق له يف احلد الأدىن ترباءات خاص ال

دارات حبث دويل لواثئق مجموعات املاكتب بأأمكلها، سواء أأاكنت ليُقرتح تضمني احلد الأدىن و  .3 من عام  أأم ل، اعتبارا  اإ

آاث PCT/MD/1/3/REVتناول الوثيقة ت و . 1920 أأي ، مثل النفاذر هذا الاقرتاح من حيث املتطلبات التقنية ومتطلبات أ

 جزء من اجملموعات.ي أأ املتطلبات تنطبق عىل 

يف ضوء الشواغل العملية اليت لكن، واثئق ليشمل املزيد من مجموعات مناذج املنفعة. و للقرتح توس يع احلد الأدىن يُ و  .4

دارات املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات واثئق لل، يُقرتح تضمني واثئق مناذج املنفعة يف احلد الأدىن عديدة أأعربت عهنا اإ

 كجزء اختياري موىص به.

ماكنية تطبيق املتطلبات التقنية ومتطلبات يُ و  .5 قلميية وكذكل عىل واثئق النفاذ قرتح توضيح اإ عىل واثئق الرباءات الإ

قلميية. ومن مث أأيضا  ينبغي أأن تشري تشري اإىل واثئق الرباءات الوطنية  1.34 يُقرتح أأن أأي فقرة من القاعدة ،مناذج املنفعة الإ

قلميية ىل ينبغي أأن تشري أأيضا  أأي فقرة من تكل القاعدة تشري اإىل واثئق مناذج املنفعة الوطنية  وأأن ،اإىل واثئق الرباءات الإ اإ

قلميية.  واثئق مناذج املنفعة الإ

دراهجا مضن واثئق الرباءات. 1.34 قراءة القاعدةهيل تس غية ب و  .6 ، يُقرتح ذكر شهادات اخملرتعني كبند ممزي بدل  من اإ

اخملرتعني الصادرة عن الاحتاد السوفييت السابق فقط وحذف شهادات اخملرتعني  عالوة عىل ذكل، يُقرتح ذكر شهاداتو 

 الإقلمييني لأن الشهادات الصادرة عن الاحتاد السوفييت السابق يه الوحيدة املوجودة.

لتويل املهام اجلديدة املقرتحة يف الوثيقة  هاس تعداد ،يف ادلورة الأوىل لفرقة العمل ،ك دأأ  أأن املكتب ادلويلمبا و  .7

PCT/MD/1/3  اتحة شأأن ب ضافة فقرة جديدة يف  1.34 قرتح تعديل القاعدةيُ ، واثئق الإداراتصفحة الإيداع واإ ابإ

 الصدد. هذا
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لقرتاح حذف املثال املوحض بني قوسني يف الفقرة احلالية )د( من تكل  1.34 لقاعدةايُقرتح اغتنام فرصة تنقيح و  .8

ضافة اإىل ذكل، يُقرتح و . وقد أأيدت فرقة العمل هذا الاقرتاح ابلإجامع يف دورهتا الأوىل. قدميا  مثال  القاعدة واذلي يعد  اإ

جراء مزيد من التعديالت عىل تكل الفقرة  عادة نرش وثيقة براءيك تنص عىل اإ تفظ لأن حت  ةحاجفال ة أأنه يف مجيع حالت اإ

دارات البحث ادلويل  ل  لل يف واثئقها اإ أأي من النسخ املنشورة لحقا تضمن مل ت يف حال  ،لوثيقة الرباءة تكلفقط نرش الأول اإ

ضافية عن معلومات   سابقة.الصناعية ال نية حاةل التق اإ

ماكنية استبعاد أأفراد عائالو  .9 عادة فتح املناقشات بشأأن اإ يف سابقا  نوقشت هذه املسأأةل قد رباءات. فال تيُقرتح عدم اإ

ىل أأن وجود أأفراد الأرسة ل ميكن أأن يكون معيارا  املناقشة  تفرقة العمل، وخلصادلورة الأوىل ل لستبعاد بعض الواثئق من  اإ

من الوثيقة  18معاهدة الرباءات عىل أأسس موضوعية ومعلية )الفقرة املنصوص علهيا يف احلد الأدىن للواثئق 

PCT/MD/1/5 ، ق الوثيقة رفيف مالواردةPCT/MIA/27/11.) 

رت يف ادلورة الأوىل ج، يف ضوء املناقشات اليت 36و 34عىل القاعدتني فامي يتعلق ببدء نفاذ التعديالت املقرتحة و  .10

حزي النفاذ وجتنب وجود فرتة انتقالية لعدة املنقحتني  36و 34القاعدتني خول لفرقة العمل، يُقرتح حتديد اترخي واحض دل

، الهدف هو أأن توافق مجعية معاهدة الرباءات عىل تعديالت 2020ية لعام دارات ادلول لإ اذكر يف اجامتع كام و س نوات. 

قبل بدء العمل يف اجلوةل التالية لإعادة تعيني اذ ، يك تدخل حزي النف2022عاهدة الرباءات يف عام ذية مليالتنف  ةالحئال

 .2026الإدارات ادلولية يف عام 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 PCT/MD/1/3/REV الوثيقةالواردة يف قرتحات اململخص 

ىل بعض املالحظات الأولية:الانتباه أأول   جيدرتسهيل فهم الاقرتاحات الواردة أأدانه، هبدف   اإ

ىل احلد الأدىن  ةنمتيالرباءات امل  جيب أأن تكون مجيع مجموعات (أأ ) لواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات لاإ

دارة دولية.  عن ة الوجهيذلكل، جيب حتديد أ لية تسمح ملاكتب الرباءات املعنية بنرش التفاصيل ومتاحة جماان  للك اإ

دارات ادلولية تتيح ، و يةمن انح  ،مجموعاهتا  من انحية أأخرى. ،ا بفعاليةفهيث اإىل تكل اجملموعات والبحالنفاذ لالإ

يف معني القارئ فقط بوجود أأو عدم وجود رمق منشور تُعمل  ST.37الويبو املتوافقة مع معيار  الإدارة ملفات (ب)

ضافة اإىل ذكل، و . دارةالإ  مجموعة براءات ىل أأرقام املنشورات مياإ غري لكهنا و الإدارة يف ملف الواردة كن الإشارة اإ

 ."Pس تخدام رمز اس تثناء النرش "وذكل اب ،ء أ ليا  وقر ماملتاحة ابلاكمل يف شلك 

لكرتونيا  الليك تكون وثيقة  (ج) . عىل الأقل الوثيقة هلهذ ، جيب أأن يتوفر ملخص مقروء أ ليا  رباءة قابةل للبحث اإ

الأصيل الإدارة  ملف لكن،. و أ ليا   ا  ءوقر م رباءةالاكمل لوصف ومطالبات وثيقة النص ال أأكرث أأن يكون يس تحسن و 

فقط؛ ولكنه ل  أ ليا   ةءوقر بصيغة م ة  رباءة متاحوثيقة ال تاكن ذااإ مع ا فقط  نابلغ ي  ST.37الويبو املتوافق مع معيار 

املكوانت هذه من  أأاي  القصد يكون فقد النص الاكمل أأو امللخص أأو صور الفاكس؛ املقصود هو اكن  ذاما اإ علمنا ي 

 .امهن ةتوليفأأو أأي الثالثة 

ذا اكن رمق منشور غراض لأ  (د) لكرتوني ا أأم ل ST.37يف ملف ما حتديد ما اإ ، فيه، بشلك ل لبس قابال  للبحث اإ

بتحديد  يهمزيات جديدة تسمح ملس تخدم ليشمل  ST.37الويبو املتوافق مع معيار الإدارة  ملفنطاق ع جيب أأن نوس  

ن اكن ل صدارات ما اإ ذا اكنت أأرقام املنشورات املقروءة أ ليا   أ ليا   ةءور مقلرباءات اإ حتتوي عىل نص اكمل  أأم ل، وما اإ

 و/أأو ملخصات متاحة.

 يه: PCT/MD/1/3/REVاملقرتحات الرئيس ية الواردة يف الوثيقة 

دراج أأي متطلبات تقنية ومتطلبات  .1 لبياانت الرباءات ومناذج املنفعة، مبا يف  نفاذمن وهجة نظر رمسية، يُقرتح عدم اإ

لتعلاميت ا( يضاف اإىل قرفولكن يف )م 1.34 املكوانت الببليوغرافية والنصية لتكل البياانت، بشلك مبارش يف القاعدة ذكل

ليه القاعدةت و عاهدة الرباءات الإدارية مل  .1.34 شري اإ

ىل احلد الأدىن للواثئق و  .2 املنصوص علهيا يف يُقرتح أأن يقوم لك مكتب من ماكتب امللكية الفكرية تنمتي مجموعة براءاته اإ

دار  امللف ، وجيب أأن يتوافق عىل الأقل س نواي  مرة ه ترباءات خاص اللواثئق  ةمعاهدة الرباءات، بزتويد املكتب ادلويل مبلف اإ

 ، عىل سبيل املثال ل احلرص.بشلك اتم ST.37 مع معيار الويبو

لزامية مللفات   الإدارةعنارص البياانت الببليوغرافية الإ

ة اليت يقدهما لك مكتب من ماكتب امللكية الفكرية تنمتي مجموعة براءاته اإىل احلد الأدىن ار دوي ملفات الإ يُقرتح أأن حتت .3

لزامية التاليةل  :من حيث املبدأأ  لواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات، عىل عنارص البياانت الببليوغرافية الإ
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 اذلي ينرش الوثيقة )سلطة النرش(؛رباءات الالأجبدي املكون من حرفني ملكتب  رمزال )أأ(

 ت اليت تنرش أأرقام الطلبات فقط؛داراابلنس بة لالإ رمق الطلب رمق املنشور أأو  )ب(

 (؛لوثيقةاالنوعي لوثيقة الرباءة )رمز نوع  رمزال )ج(

 اترخي النرش. )د(

املنصوص واثئق للاإىل احلد الأدىن  ااكتب امللكية الفكرية اليت تنمتي مجموعات براءاهتالإدارة ملعات ملفات يتوس  

 لرباءاتامعاهدة علهيا يف 

ىل احلد الأدىن  ،يُقرتح أأن تُلحق ماكتب امللكية الفكرية .4 لواثئق املنصوص علهيا يف لاليت تنمتي مجموعات براءاهتا اإ

ضافية يف ملفات  ،معاهدة الرباءات أأو عدم وجود العنارص  لالإشارة اإىل وجود ST.37عيار مع امل قة توافة امل الإدار أأمعدة اإ

لزامية التالية للك رمق منشور   فهيا:وارد الإ

 قابل للبحث النص الاكمل، أأي الوصف واملطالبات بنسق نيص •

 بنسق نيص قابل للبحث احتامل امللخص الأصيل  •

ن •  بنسق نيص قابل للبحث.متاح زيية لكملخص ابللغة الإ

 يف مجموعةوثيقة العنارص الإلزامية للك 

لزامية التالية للك وثيقة يف مجموعته:قرتح أأن يُ  .5  يوفر لك مكتب براءات العنارص الإ

ما يف نسق  ة(، مبا يف ذكل أأيST.96أأو  ST.36النص الاكمل )يف نسق  )أأ( لكرتونيا )اإ قوامئ تسلسل متاحة اإ

ST.25  أأو نسقST.26؛) 

 صور الفاكس مجليع صفحات لك وثيقة؛و  )ب(

 .أ ليا   ةءوقر صيغة ملها منشور اكمل يف  احاجملموعة اليت ل يتواثئق يع رمز اس تثناء النرش ذي الصةل مجل و  )ج(

 يف مجموعةوثيقة للك  الاختياريةالعنارص 

فرها اتقديره، العنارص الاختيارية التالية للك وثيقة يف مجموعته، بقدر تو  حبسبيُقرتح أأن يوفر لك مكتب براءات،  .6

 :ء أ ليا  وقر مبنسق 

 النرش الأصلية؛بلغة وثيقة الملخص  )أأ(

 ؛وثيقةرمق طلب الو  )ب(

 رمق الأولوية للوثيقة؛و  )ج(

 رموز التصنيف ادلويل للرباءات اخملصصة للوثيقة؛و  )د(
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آخر، مثل وفقا   وثيقةأأي رموز تصنيف خمصصة للو  )هـ( و أأ التصنيف التعاوين للرباءات رموز  لأي نظام تصنيف أ

 ؛(FI/F-term)التصنيف الياابين رموز 

ن وثيقةملخص الو  )و( ن وجد.لكابللغة الإ  زيية، اإ

 رموز اس تثناء النرش

ىل أأنه وفقا   .7  اترو نش، ينبغي اس تخدام رمز اس تثناء النرش لأرقام امل ST.37من معيار الويبو  22للفقرة  جتدر الإشارة اإ

بعناية دارة لنرش يف ملفات الإ ظم اس تخدام رموز اس تثناء ان  ي يُقرتح أأن و . ا  أ لي ةءوقر بصيغة ملاكمل ها االيت ل يتوفر منشور

مجموعة الرباءات جعل غب يف ار غري ة من قبل مكتب تعسفياس تثناء النرش بطريقة رموز ضامن الشفافية وجتنب اس تخدام ل

 معاهدة الرباءات.املنصوص علهيا يف واثئق للكجزء من احلد الأدىن  عمومللتاحة م ه تالوطنية خاص 

 املعلومات املقدمة للمكتب ادلويل

ىل احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة  ،يُقرتح أأن تزود ماكتب امللكية الفكرية .8 اليت تنمتي مجموعات براءاهتا اإ

( حيتوي عىل ST.37معيار الويبو يف واملرفق الأول  34و 33املكتب ادلويل مبلف تعريف مرفق )انظر الفقرتني  ،الرباءات

معيار الويبو من  25اإىل  22ملكتب امللكية الفكرية )انظر الفقرات  دارةيف ملف الإ ة داملوجو الوجهية رموز اس تثناء النرش 

ST.37 .) ا نظرة عامة عىل نطاق مجموعات الواثئق خاصو ا )أأنواع الواثئق هتجيب أأن تتضمن ملفات التعريف املذكورة أأيض 

 (.ST.37معيار الويبو من  34الفقرة  انظر -وس نوات املنشورات 

عالانت و ة ار دتتاح ملفات الإ  قرتح أأنويُ  .9 دارات ادلولية بشأأن ملفات التعريفات اليت حتتوي عىل اإ نطاقها وحتديثاهتا، لالإ

 عرب مس تودع يديره املكتب ادلويل.

فهيا ث يُقرتح أأن يقوم لك مكتب براءات بزتويد املكتب ادلويل مبعلومات تكشف عن عدد املرات اليت س يحد  و  .10

الإدارة ث ملفات عالوة عىل ذكل، يُقرتح أأن حتد  و (. ST.37معيار الويبو من  41و 40 نيالفقرت انظره )تملفات الإدارة خاص 

 مرة واحدة عىل الأقل لك عام.

ىل احلد الأدىن  ،يُقرتح أأن يزود لك مكتب من ماكتب امللكية الفكريةو  .11 لواثئق املنصوص علهيا لتنمتي واثئق براءاته اإ

ىل املكتب ادلويل  ،يف معاهدة الرباءات بياانت الرباءات الأولية ملكتب امللكية  تيحالإلكرتونية اليت ت قع او املبروابط تشعبية اإ

دارات ادلولية جماان  املعين الفكرية  ىل و . لالإ دارة دولية بعد ذكل الاس تفادة من هذه الروابط التشعبية للوصول اإ ميكن لأي اإ

ىل احلد الأدىن  املنصوص علهيا واثئق للبياانت الرباءات الأولية للك مكتب من ماكتب امللكية الفكرية تنمتي مجموعات براءاته اإ

 معاهدة الرباءات.يف 

 قابل للبحث أ ليا   و أ ليا  يف نسق مقروء فر اتو ال 

الواثئق جيب أأن تكون  هأأن، حزي النفاذ 36و 34لقاعدتني املنقحتني دخول امن  س نوات اعتبارا   10يُقرتح ملدة  .12

لزامي ةتاحم لقاعدتني املنقحتني ارساين من اترخي بدء  املنشورة فقط اعتبارا   يوىص و . نسق مقروء أ ليا  وقابل للبحث أ ليا  يف  ا  اإ

 .نسق مقروء أ ليا  وقابل للبحث أ ليا   التارخيملنشورة قبل ذكل تتاح الواثئق اأأن ب
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لزاميا   نسق مقروء أ ليا  كون التوافر يف ييُقرتح، بعد فرتة العرش س نوات، أأن و  .13 من عام  ا  ر للواثئق املنشورة اعتبا اإ

آخر حيدد  أأو اعتبارا   ،فصاعدا   1976  ، ويوىص به للواثئق املنشورة قبل ذاك التارخي.لحقا  من اترخي أ

توافق يف الآراء بشأأن موعد غياب كتارخي بدء مناسب، يف حاةل  1976اس تخدام عام عىل فرقة العمل  قتفمل ت ما و  .14

آخر يف فرقة العمل، يُقرتح أأن يكون التارخي اذلي س يحدد  آخر يقرتحه أأي عضو أ يف الفقرة أأعاله بعد حتليل س نوات لحقا  أ

 .نرش الاستشهادات يف تقارير البحث ادلولية الأخرية

 املرفق الثاين والوثيقة[ ]هناية


