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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 31 :أأغسطس 2020

معاهدة التعاون بشأن الرباءات

الفريق العامل

الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  5اإىل  8أأكتوبر 2020
اجتماع اإلدارات الدولية العاملة يف ظل معاهدة التعاون بشأن الرباءات :تقرير الدورة

السابعة والعشرين

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل
تنقل هذه الوثيقة مضمون الوثيقة  ،PCT/WG/13/2ولكن مع تغيري يف توارخي هذه ادلورة للفريق العامل.
 .1يعرض مرفق هذه الوثيقة ملخص رئيس ادلورة السابعة والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات اذلي عُقد يف غاتينو ،كندا ،يويم  6و 7فرباير  .2020وحيتوي املرفق الثاين مللخص الرئيس عىل
ُملخَّص رئيس الاجامتع غري الرمسي العارش للفريق الفرعي املعين ابجلودة التابع لجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،اذلي عُقد يف غاتينو من  3اإىل  5فرباير  ،2020أأي قُبيل اجامتع الإدارات ادلولية.

 .2اإن الفريق العامل مدعو اإىل الإحاطة عل ًام
مبلخص رئيس ادلورة السابعة والعرشين لجامتع
الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون
بش أأن الرباءات (الوثيقة ،)PCT/MIA/27/16
الوارد يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ادلورة السابعة والعرشون ،غاتينو 6 ،و 7فرباير 2020
ملخص الرئيس

تنسخ من الوثيقة )PCT/MIA/27/16
( أأحاط الاجامتع عل ًام به ،وهو ُمس َ

املقدمة
 .1عقد اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ("الاجامتع") دورته السابعة والعرشين
يف غاتينو ،كندا ،يويم  6و 7فرباير .2020
 .2واكنت اإدارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل التالية ُممث َّ ًةل يف ادلورة :مكتب الرباءات المنساوي ،واملعهد
الوطين الربازييل للملكية الصناعية ،واملكتب الكندي للملكية الفكرية ،واملكتب ا ألورويب للرباءات ،وادلائرة الاحتادية
للملكية الفكرية التابعة لالحتاد الرويس ،واملكتب الفنلندي للرباءات والتسجيل ،واملكتب الهندي للرباءات ،ومكتب الفلبني
للملكية الفكرية ،ومكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية ،ومكتب الياابن للرباءات ،واملكتب الكوري للملكية الفكرية ،واملعهد
الوطين الش ييل للملكية الصناعية ،ومعهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات ،واملكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية،
واملكتب السويدي للرباءات والتسجيل ،واملكتب الرتيك للرباءات والعالمات التجارية ،واملعهد ا ألوكراين للملكية الفكرية،
ومكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية ،ومعهد فيسغراد للرباءات.
.3

وترد قامئة املشاركني يف املرفق ا ألول لهذه الوثيقة.

افتتاح ادلورة
 .4ورحب الس يد جون ساندجي ،انئب املدير العام للويبو ،ابملشاركني نيابة عن املدير العام للويبو وشكر املكتب
الكندي للملكية الفكرية عىل اس تضافة الاجامتع.

انتخاب الرئيس
 .5تر أأس ادلورة الس يد ألن ترويكوك ،مستشار رئييس ،س ياسة الرباءات والشؤون ادلولية ،املكتب الكندي
للملكية الفكرية.

اعامتد جدول ا ألعامل
.6

اعمتد الاجامتع جدول ا ألعامل الوارد يف الوثيقة .PCT/MIA/27/1 Prov. 2

PCT/WG/13/2 REV.
Annex
2

اإحصاءات قطاع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
املكتب ادلويل بشأأن أأحدث اإحصاءات معاهدة التعاون
 .7أأحاط الاجامتع علامً ابلعرض اذلي قدَّ مه ُ
بشأأن الرباءات1.

املسائل الناش ئة عن الفريق الفرعي املعين ابجلودة
 .8أأحاط الاجامتع علامً مع املوافقة مبلخص رئيس الفريق الفرعي املعين ابجلودة الوارد يف املرفق الثاين لهذه
الوثيقة ،ووافق عىل التوصيات الواردة يف ملخص الرئيس وعىل مواصةل ولية الفريق الفرعي ،مبا يف ذكل عقد اجامتع
فعيل للفريق الفرعي يف عام .2021

اخلدمات الش بكية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
.9

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/MIA/27/2

 .10و أأفاد املكتب ادلويل بأأن اخلدمات الش بكية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات تعمل بشلك جيد حبسب الإجراءات
القامئة .وأأن التطورات جارية يف طائفة واسعة من اجملالت ،ولكن ينبغي ل إالدارات أأن حتيط علامً بأأن تسلمي اخلدمات اجلديدة
س يكون أأبطأأ مما اكن عليه احلال يف الس نوات ا ألخرية رمغ بذل هجود كبرية لنقل اخلدمات ا ألساس ية اإىل منصة مرنة وأمنة،
والاس مترار يف دمج خدمات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مع منصة الويبو للملكية الفكرية .أوأكد املكتب ادلويل أأن هذا
العمل س يكون غري مريئ اإىل حد بعيد ملس تخديم خدمات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وس تضمن النتيجة الهنائية توافر
اخلدمات الش بكية ملعاهدة الرباءات ،املمتاز حاليا ،وحتسيهنا ومتهيد الطريق لتطوير وظائف جديدة يف املس تقبل .غري أأن
الاثر الواحضة الرئيس ية عىل املدى القصري س تكون جتربة أأكرث سالسة واتساقا للمودعني ومس تخديم خدمات الويبو عىل
اختالف جمالهتا ،مثل نظايم لهاي ومدريد وركن الرباءات و أأاكدميية الويبو .والتحسينات الكبرية يف اخلدمات تتطلب معوما
تنس يقا فعال ل ألنشطة والتطوير بني املكتب ادلويل واملاكتب الوطنية.
 .11وتس تخدم الإدارات مجموعة متنوعة من اخلدمات الش بكية ملعاهدة الرباءات ،مبا يف ذكل نظام  ePCTونظام
 eSearchCopyونظام الويبو للنفاذ املركزي ( )DASونظام تبادل البياانت الإلكرتوين ( )PCT-EDIونظام WIPO
 CASEواخلدمات الش بكية لركن الرباءات وخدمة الويبو لتحويل الرسوم .واكنت هذه اخلدمات جزءا رئيس يا من معلياهتا
واعتربهتا فعاةل للغاية معوما .و أأعربت بعض الإدارات عن اهامتهما بتطوير خدمات الإبالغ لنظام  .ePCTو أأعرب عن بعض
الاهامتم مبواصةل تطوير خدمات النظام الالكرتوين ملعاهدة الرباءات للمساعدة يف دخول املرحةل الوطنية .وتساءلت اإحدى
الإدارات عن املدى اذلي ينبغي أأن تذهب اإليه الاقرتاحات بشأأن تبادل البياانت بني الطلبات الوطنية وإايداع الطلبات
ادلولية ودخول املرحةل الوطنية ،و أأشارت اإىل الفوائد احملققة يف اإعادة اس تخدام البياانت بفعالية ،ولكهنا أأشارت أأيضا اإىل
التغريات يف البياانت بني املراحل نظر ًا للخيارات اليت يتخذها مودع الطلب والاختالفات يف القوانني وا ألنظمة الوطنية.

1
تتاح نسخة من العرض عىل موقع الويبو الإلكرتوين عرب الرابط التايل:
.https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=468681
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 .12وتعمل خدمة نسخ البحث الإلكرتونية ( )eSearchCopyبشلك جيد .فقد أأشار املكتب ا ألورويب للرباءات اإىل أأن
هنجه التدرجيي لالنتقال أأاتح الانتقال السلس عن طريق تقيمي تسلمي الواثئق مع اإماكنية التحمك يف عدد احلالت وإاجياد بديل
احتياطي يف حال وجود مشألك .و أأعرب عن أأمهل يف الانتقال ابلاكمل اإىل هذه اخلدمة ،ويفضل أأن يكون ذكل حبلول هناية
العام ،أأو عىل ا ألقل يف عام .2021
 .13أوأكدت الإدارات جمددا أأن الانتقال اإىل تقارير البحث ادلويل والراء املكتوبة بنسق  XMLيعد هدفا همام ،وأأعربت
عدة اإدارات اإضافية عن نيهتا البدء يف تقدمي تقارير بنسق  XMLيف عام  2020أأو عام  .2021وردا عىل اس تفسار بشأأن
الإشارة يف الفقرة  27من الوثيقة اإىل ا ألخطاء والاختالفات يف التنفيذ ،أأوحض املكتب ادلويل أأن املعيار اخلاص هبذه التقارير
يتيح خيارات عديدة ،عىل سبيل املثال تكل املتعلقة بعرض الفقرات والفئات واملطالبات ذات الصةل ابلواثئق املستشهد هبا.
فقد تعاملت الإدارات مع هذه املسأأةل بطريقة خمتلفة ،وقدمت هيألك خمتلفة للمعلومات املتعلقة حبالت مشاهبة .وإاضافة اإىل
ذكل ،هناك العديد من اخليارات داخل التقارير ،مما جيعل اختبار مجيع الاحامتلت أأمرا صعبا ،مع اكتشاف بعض املسائل
الثانوية بعد شهور من الاس تخدام املبارش .وكذكل نشأأت بعض الصعوابت أأيضا من كون الفاحصني يقومون ،يف كثري من
ا ألحيان ،ابإ عداد تقارير يف أأنظمة مصمت لإصدار تقارير ابس تخدام تكنولوجيات خمتلفة ،وأأحياان ما حتتوي تقارير البحث عىل
سامت عرض ل يس تطيع نسق  XMLقبولها .و أأشارت اإحدى الإدارات اإىل أأهنا تساعد املكتب ادلويل عىل تطوير أأدوات
اإعداد التقارير يف اإطار نظام  ،ePCTاليت ينبغي أأن تصدر مهنا قريبا دفعة من التحسينات ،مبا يف ذكل ترتيبات اس ترياد
قوامئ الاستشهاد من أأدوات البحث .و أأعربت تكل الإدارة عن أأملها يف اس تخدام نظام  ePCTأكداة رئيس ية لتوليد التقارير.
ونتيجة ذلكل ،س تكون سهوةل الاس تخدام واملوثوقية من اخلصائص الرئيس ية.
 .14أوأكدت عدة اإدارات عىل أأمهية امليض قدما حنو معاجلة النصوص ابلاكمل فامي خيص نص الطلب ،و أأن قبول
الإيداعات بنسق  DOCXيبدو أأكرث الس بل الواعدة للميض قدما يف هذا الصدد .و أأشار املكتب ادلويل اإىل أأنه مل يكن عىل
احملولت اخملتلفة اجلاري تطويرها .و أأشارت اإحدى الإدارات اإىل أأهنا ستبد أأ قريبا
عمل بأأي مقارنة مفصةل أأجريت بني نواجت ّ
جتريب نسق  DOCXيف الطلبات ا إلقلميية و أأشارت اإىل احلاجة اإىل مزيد من التنس يق يف هذا اجملال.
 .15ووافقت الإدارات عىل أأن الانتقال حنو اإصدار بياانت قابةل للقراءة أليا ،أأمر مس تحسن يف جمالت أأخرى أأيضا.
ولكن ،جيب النظر يف ا ألولوايت .وإاضافة اإىل ذكل ،فقد تربز مسائل بشأأن توافق املاكتب اليت تضع خدمات جديدة وفقا
ملعيار الويبو .ST.96
 .16وردا عىل تعليق ،أأكد املكتب ادلويل أأن العدد املوحض من الطلبات اليت جسل أأهنا حتتوي عىل رسومات ملونة أأو
ذات تدرج رمادي ل يقدم تقديرا واقعيا لعدد الطلبات اليت اكنت كذكل حقيقة.
 .17وأأعربت بعض الإدارات عن اهامتهما خبدمات التبادل بني اللت ،مما يفتح الباب أأمام اإماكنيات اس تحداث معليات
جديدة أوأكرث فعالية .و أأشارت اإحدى الإدارات اإىل أأهنا تأأمل يف أأن تهنيي قريبا اس تخدام أأقراص الفيديو الرمقية بشأأن القاعدة
 87واستبدالها ابسرتجاع املعلومات ابس تخدام اخلدمات الش بكية.
 .18ورحبت الإدارات ابإ ماكنية أأن تمت قريبا اإحاةل الواثئق الرمسية اإىل مودعي الطلبات ،حبسب موافقهتم ،عرب اإرسال
اإخطار يسمح للمودع بتزنيل نسخ من الواثئق من نظام  .ePCTاإذ من شأأن ذكل أأن حيسن اخلدمة اإىل حد كبري ابلنس بة
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للمودعني ويقلل يف الوقت نفسه من التاكليف اليت تتكبدها الإدارات .و أأشارت اإحدى الإدارات اإىل أأهنا تعزتم تقدمي خدمة
مماثةل من خالل أأنظمهتا الش بكية اخلاصة.
 .19وذكر أأن خدمة الويبو لتحويل الرسوم تعمل بشلك جيد ابلنس بة اإىل الإدارات املعنية املذكورة .و أأشري اإىل رضورة
وضع معلومات متسقة وقابةل للقراءة أليا عن مدفوعات الرسوم يك تعمل اخلدمة بكفاءة وفعالية عىل املدى الطويل .و أأعربت
عدة اإدارات عن أأملها يف أأن تقدم قريبا أأنظمة دفع مركزية؛ وشددت اإدارات أأخرى عىل أأن ذكل جيب أأن يكون ترتيبا
اختياراي نظرا للمسائل الإجرائية اليت قد تنطبق عىل بعض العمالت أأو القوانني والإجراءات الوطنية.
 .20ووافقت اإحدى الإدارات ما ذكر من أأن اإدخال حتسينات عىل شلك واثئق ا ألولوية الإلكرتونية وحمتواها ونقلها أأمر
مرغوب فيه ،واقرتحت حتسني الواثئق للمساعدة عىل فهم الاحتياجات اخملتلفة ،فضال عن أليات التفاعل مع نظام خدمة
النفاذ الرمقي .و أأشارت اإحدى الإدارات اإىل أأهنا تتوقع أأن تصبح قريبا مكتبا ل إاليداع يف نظام خدمة النفاذ الرمقي.
 .21وفامي يتعلق ابدلور الإضايف اذلي تضطلع به مكاكتب تسمل طلبات ،أأشارت بعض الإدارات اإىل أأهنا تأأمل يف أأن تمتكن
قريبا من وقف اس تخدام نظام الإيداع الإلكرتوين المن للطلبات ( .)PCT-SAFEو أأشار أأحد املاكتب اإىل أأنه س يدمج
نظام الإيداع الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات مضن خدماته احمللية قريبا ،مما سيسمح بتقدمي خدمة اكمةل ل إاليداع بناء عىل معاهدة
الرباءات من خالل حساابت املس تخدمني اخلاصة ابملكتب.
 .22و أأكدت عدة اإدارات جمددا دمعها لالس تخدام املزتايد لنظام  WIPO CASEمن قبل املاكتب املعينة .وشددت
اإحدى الإدارات عىل أأمهية اإضافة التصنيف التعاوين للرباءات ،مؤخر ًا ،اإىل خدمة البحث يف ركن الرباءات.
 .23واتفقت الإدارات معوما عىل الاجتاه املقرتح لتطويرات اخلدمات الش بكية ملعاهدة الرباءات ،جلعل النظام أأسهل
اس تخدام ًا ،ولكهنا أأشارت اإىل احلاجة اإىل معلومات مبكرة و أأكرث تفصيال للتخطيط للتطويرات بفعالية ،وابلإضافة اإىل ذكل،
ينبغي أأن تتوافق التطويرات مع مجموعة متنوعة من ا ألنظمة القانونية واملعلوماتية الوطنية اخملتلفة ،فضال عن املنافسة مع
ا ألولوايت ا ألخرى للمطورين.
 .24و أأحاط الاجامتع علامً ابلتطورات اليت شهدهتا اخلدمات الش بكية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ووافق عىل
ا ألولوايت املُبي َّنة يف الوثيقة ،مع مراعاة التعليقات املذكورة أأعاله.

تعزيز الرتابط بني املرحةل ادلولية واملرحةل الوطنية
 .25استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/MIA/27/10
 .26و أأيدت الإدارات أأهداف الوثيقة لتعزيز الرتابط بني املرحةل ادلولية والوطنية ملعاهدة الرباءات .واتفقت الإدارات أأيضا
عىل الهدف املمتثل يف أأن يكون البحث ادلويل ذا جودة عالية ليك تس تخدمه املاكتب يف املرحةل الوطنية ويضمن قدرة أأكرب
عىل التنبؤ ابلنس بة للمودعني .ومع ذكل ،ر أأت اإدارات عديدة أأن التعديل املقرتح عىل الفقرة  09.15ليس واحضا ،ول س امي
مصطلح املقارنة " أأعىل" .ومل تمتكن هذه الإدارات من قبول التعديل املقرتح يف هذه املرحةل ،رمغ اس تعداد بعض الإدارات
ا ألخرى لقبول النص الإضايف ابلصيغة اليت اقرتهحا مكتب الياابن للرباءات .و أأشار املكتب ادلويل اإىل أأن جودة البحث تتعلق
بلك من البحث نفسه ونطاقه ،وينبغي مراعاة تعريف معاهدة الرباءات حلاةل التقنية الصناعية السابقة ذات الصةل ،اليت هتدف
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اإىل ضامن أأن يكون البحث ادلويل مفيدا للقوانني الوطنية مجليع ادلول املتعاقدة .وذلكل وافق مكتب الياابن للرباءات عىل
مناقشة التعديل املقرتح عىل الفقرة  09.15بشأأن املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي املعين ابجلودة من أأجل التوصل اإىل
صيغة من شأأهنا حتقيق توافق يف الراء قبل التشاور الرمسي من خالل تعممي من تعماميت معاهدة الرباءات.
 .27وفامي يتعلق ابلقرتاحات الواردة يف مرفق الوثيقة ،اتفقت الإدارات عىل اس تعراض القامئة اليت وضعهتا اإدارات ل إالشارة
اإىل اقرتاحات تعتربها ذات أأولوية واقرتاحات تساورها شواغل بشأأهنا من خالل املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي املعين
ابجلودة .ومن شأأن ذكل أأن ميكّن مكتب الياابن للرباءات من وضع مقرتحات أأكرث حتديدا بشأأن تدابري معينة لدلورات املقبةل
لالجامتع.
 .28ودعا الاجامتع مكتب الياابن للرباءات اإىل:
( أأ) توجيه املناقشات عىل املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي املعين ابجلودة من أأجل التوصل اإىل توافق يف
الراء بشأأن اقرتاح تعديل الفقرة  09.15من املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلبحث والفحص المتهيدي؛
(ب) وإاعداد مقرتحات أأكرث تفصيال أأو دعوة الإدارات اإىل التعليق من خالل املنتدى بشأأن القضااي املتبقية
يف مرفق الوثيقة اليت مل يمت اإرسالها حىت الن

املرشوع الرائد للتعقيب عىل تقرير البحث ادلويل
 .29استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/MIA/27/3
 .30وأأعربت الإدارات اليت شاركت يف املرشوع عن تقديرها للتعقيبات عىل معليات البحث ادلولية من طرف مكتب
اململكة املتحدة للملكية الفكرية مككتب معني ،وجشعت الإدارات ادلولية ا ألخرى عىل املشاركة يف املرشوع الرائد .و أأبدت
بعض الإدارات اليت مل تشارك يف املرشوع الرائد اهامتما ابلنضامم هل.
 .31وتساءلت اإحدى الإدارات عام اإذا اكن جحم العينة الصغرية يكفي لس تخالص اس تنتاجات من التعليقات .ومع ذكل،
ر أأت هذه الإدارة أأن التعقيبات اخلاصة بلك حاةل عىل حدة من املرشوع الرائد س تكون مفيدة ،و أأعربت عن اهامتهما ابملتابعة
املضطلع هبا فامي يتعلق بأأس باب العثور عىل حاةل تقنية صناعية سابقة اإضافية خالل املرحةل الوطنية .و أأفادت اإدارة أأخرى
قامت بتحليل صغري النطاق لتعقيباهتا اخلاصة عىل تقارير البحث ،أأنه اكن من الصعب اس تخالص اس تنتاجات عامة ،ولكن
اكن من املفيد احلصول عىل تعقيبات خاصة بشأأن الاستشهادات املتعلقة اب ألدبيات غري املتعلقة ابلرباءات واسرتاتيجية
البحث.
 .32و أأشارت اإحدى الإدارات اإىل الاقرتاح ادلاعي اإىل "وضع نظام للتعقيبات من املاكتب املعينة اإىل اإدارة البحث ادلويل
وإادارة الفحص المتهيدي ادلويل" ( )D-4يف مرفق الوثيقة  ،PCT/MIA/27/10واقرتحت النظر يف التعقيبات الواردة من
املرشوع الرائد جنبا اإىل جنب مع هذا الاقرتاح من أأجل اس تكشاف ألية مشرتكة للتعقيب.
 .33و أأحاط الاجامتع علامً مبحتوايت الوثيقة .PCT/MIA/27/3
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اقرتاح لتعزيز حتسني تقرير البحث ادلويل والرأأي املكتوب
 .34استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/MIA/27/15
 .35ور َّحبت الإدارات مببد أأ اإجراء دراسة اس تقصائية بغية حتسني شلك وحمتوى ونسق تقرير البحث ادلويل والر أأي
املكتوب .ومع ذكل ،ذكرت الإدارات تعليقات عىل لك من احملتوى واملهنجية اللتني تتطلبان املزيد من البحث.
 .36ومن حيث احملتوى ،ر أأت اإحدى الإدارات أأن الإطار  B3من ادلراسة الاس تقصائية املقدم اإىل فاحيص اإدارات
البحث ادلويل يتجاوز نطاق الهدف املمتثل يف حتسني الاس امترة .ونظرا اإىل أأن ادلراسات الاس تقصائية ستمت عىل مس توى
ا ألفراد ،اقرتحت اإدارة أأخرى أأن يقدم الاس تقصاء تفسريا للمس تخدمني بغية توضيح الغرض من ادلراسة الاس تقصائية،
وكذكل اإشارة اإىل أأن أأي تغيريات مقرتحة يف الردود ل ميكن تنفيذها اإل بعد التشاور مع املاكتب املتأأثرة ابلتغيريات ،وقد
تتطلب مناقشة أأوسع من مجيع ادلول املتعاقدة مبوجب معاهدة الرباءات .وعالوة عىل ذكل ،سيتطلب تنفيذ أأي تغيري يف
نسق تقرير البحث ادلويل والر أأي املكتوب وقتا لتعديل ا ألنظمة املعلوماتية.
 .37وفامي يتعلق ابملهنجية ،ر أأت اإحدى الإدارات أأن مهنجية اإجراء دراسات اس تقصائية ملاكتب امللكية الفكرية مهنجية غري
واحضة ،ولكهنا حددت أأوجه التشابه احملمتةل مع ادلراسة الاس تقصائية بشأأن اسرتاتيجيات البحث قيد املناقشة ،اليت هتدف
أأيض ًا للحصول عىل تعقيبات عىل مس توى ا ألفراد .وفامي يتعلق ابلتعليقات الواردة من املس تخدمني ،اقرتحت الإدارة ذاهتا
اتباع هنج مزدوج ،أأي اإرسال الاس تبيان اإىل مجموعات املس تخدمني و أأن تتواصل املاكتب أأيضا مع أأوساط املس تخدمني
اخلاصة هبا .وشددت اإدارة أأخرى عىل أأن اس تكامل الاس تبيان ينبغي أأل يكون عبئا عىل الفاحصني أأو املس تخدمني.
وتساءلت اإحدى الإدارات عن مجموعات املس تخدمني اليت س يجري التشاور معها من خالل تعماميت معاهدة الرباءات.
 .38واقرتحت اإحدى الإدارات دمج تقرير البحث ادلويل والر أأي املكتوب يف اس امترة واحدة ألن ذكل من شأأنه أأن يسهل
فهم الاس امترات ويبسط اإنتاهجا ،مبا أأن بعض املعلومات تتكرر يف لكهيام .ورمغ أأن الوضع احلايل قد ل يكون مثاليا ،أأشار
املكتب ادلويل اإىل أأن ترمجة ونرش تقرير البحث ادلويل والر أأي املكتوب أأمران خمتلفان ،وذلكل فاإن نسق  XMLاملصمم
بشلك مناسب قد يسهل توليد ا ألجزاء اخملتلفة ومعاجلهتا أليا ،حسب الاقتضاء.
 .39واتفق الاجامتع عىل مناقشة حمتوى ادلراسة الاس تقصائية ومهنجيهتا عىل املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي
املعين ابجلودة هبدف التوصل اإىل اتفاق لإجراء ادلراسة الاس تقصائية.

اقرتاح اإحاةل مرفقات تقرير الفحص المتهيدي ادلويل كواثئق منفصةل
 .40استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/MIA/27/4
 .41واتفقت الإدارات ادلولية عىل أأنه س يكون من ا ألسهل ،معوم ًا ،عىل اإدارات الفحص المتهيدي ادلويل واملاكتب اخملتارة
عىل حد سواء ،اإرسال تقرير الفحص المتهيدي ادلويل ومرفقاته ومجيع الواثئق ا ألخرى مكلفات منفصةل ،رشيطة أأن:
( أأ) ل يؤدي ذكل اإىل أأي تغيري أأو عدم يقني بشأأن الواثئق اليت ميكن أأن يطلب من مودعي الطلبات ترمجهتا عند
دخول املرحةل الوطنية؛
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(ب) و أأن تقدم امللفات اإىل املاكتب اخملتارة (سواء عىل الشاشة يف ركن الرباءات أأو من خالل ركن الرباءات أأو
خدمات الش بكية لنظام  )ePCTبطريقة تبني بوضوح أأهنا تشلك حزمة واحدة.
 .42وفامي يتعلق ابلنقطة ا ألخرية ،من املهم أأيضا أأن تتاح للجمهور الراء والرسائل املكتوبة مبوجب القاعدتني املعدلتني 71
و ،94اللتني س تدخالن حزي النفاذ يف يوليو  ،2020ووفقا للرتتيب الزمين يك يسهل فهم امللف .وذكر املكتب ادلويل أأن
ذكل سيتطلب ترمزي الواثئق عىل حنو حصيح من قبل اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل عند اإرسالها ،و أأنه ينبغي ضامن توثيق
واحض للمعيار املناسب ذلكل.
 .43وقد أأمتتت بعض الإدارات معلية امجلع بني تقرير الفحص المتهيدي ادلويل ومرفقاته .ولكن تقدمي هذه الواثئق كواثئق
منفصةل يف املس تقبل سيتطلب بعض التطوير .و أأشار املكتب ادلويل اإىل أأنه نظر ًا لعدم تويخ أأي تغيري يف الالحئة التنفيذية
ملعاهدة الرباءات أأو التعلاميت الإدارية ،فاإن الرتتيب س يكون توصية وليس رشطا .ول يلزم اإجراء التغيريات عىل الفور،
مشريا اإىل أأن بعض الإدارات حتتاج اإىل وقت كبري لتحديث أأنظمة تكنولوجيا املعلومات وتنفيذ التغيريات ،ولكن ينبغي
مراعاهتا عند القيام بأأعامل التطوير ذات الصةل .وابلنس بة للعديد من الإدارات ،س تربز قريبا حاجة للتطوير يف س ياق اإعداد
تقارير الفحص المتهيدي ادلويل بنسق  .XMLوابلنس بة لتكل الإدارات ،ميكن النظر يف أأفضل املامرسات ،ولكن املعيار
يسمح اإما بواثئق منفصةل أأو مبجموعة من الواثئق ذات الفهرسة العالية اجلودة اليت ميكن أأن تتيح التقس مي ادلقيق والتلقايئ
للعنارص عند الاقتضاء.
 .44واقرتحت اإحدى الإدارات وضع اس امترة ملساعدة املودعني عىل تقدمي جحج مبوجب القاعدة  ( 66.3أأ) واخلطاابت
املشار اإلهيا يف القاعدة  (66.8أأ أأو (ب) بشأأن حتديد الفروق بني ا ألوراق البديةل وا ألوراق املس تعاض عهنا ،وكذكل أأساس
التعديل يف الطلب كام أأودع.
 .45وأأوىص الاجامتع بأأن يعد املكتب ادلويل اقرتاحات لتنفيذ اإحاةل تقرير الفحص المتهيدي ادلويل واملرفقات
املرتبطة به والواثئق ا ألخرى ذات الصةل كواثئق منفصةل.

التعيني اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وإاعالن ماكتب تسمل الطلبات اختصاص الإدارة بذكل
 .46استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/MIA/27/6
 .47وقدم املكتب الهندي للرباءات الاقرتاح ،اذلي هيدف اإىل اإاتحة خيارات أأكرث حرية ملودعي الطلبات .و أأيدت عدة
مجموعات من املس تخدمني نسخة الاقرتاح املقدم اإىل ادلورة الثانية عرشة للفريق العامل ملعاهدة الرباءات ،واعترب املكتب
الهندي للرباءات أأن الاختيار احلر أأكرث عداةل من اختيار يفرضه مكتب تسمل الطلبات .وقال اإن معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات يه نظام متعدد ا ألطراف للحامية وذكر رضورة بذل اجلهود لتحسني هذا التعاون املتعدد ا ألطراف اإىل أأقىص حد
ممكن ور أأى أأن تنفيذ الاقرتاح س يكون خطوة جيدة يف هذا الاجتاه .وذكر أأيضا أأن اخليارات اليت مت التوصل اإلهيا يف حال
احتواء الطلبات ادلولية عىل مودعني من عدة دول أأظهرت أأن مودعي الطلبات يرحبون ابلختيار احلر .و أأخذت بعني
الاعتبار خمتلف الشواغل اليت أأعربت عهنا املاكتب وادلول املتعاقدة ،مبا يف ذكل اإماكنية التنبؤ حبجم العمل بلك لغة و أأثر
الربوتوكول عىل مركزية النظام ا ألورويب للرباءات ،عند تعديل الاقرتاح .و أأشار اإىل املناقشات اليت جرت خالل الاجامتع
ا ألخري للفريق الفرعي املعين ابجلودة حيث مت حتديد "اإماكنية التنبؤ" جبودة الرباءات .ور أأى أأن التقدم احملرز يف املرشوع
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الرائد للماكتب امخلسة بشأأن البحث والفحص التعاونيني يشري اإىل اهامتم مودعي الطلبات ابلس تفادة من خدمات ماكتب
متعددة ألن ذكل من شأأنه أأن يضمن اإماكنية التنبؤ عىل حنو أأفضل .وذكر املكتب أأنه يرى أأن مودعي الطلبات مه أأفضل
حمك لتأأكيد جودة اخلدمات اليت حيصلون علهيا ابعتبارمه الزابئن الهنائيني للخدمات ،ويف املس تقبل ،قد يرغب املودعون يف
الاس تفادة من أأي خدمة س تكون متاحة أأو مجموعة من اخلدمات لضامن اإماكنية التنبؤ ابلتقارير .ومع نرش الطلب رمق ثالثة
مليون بناء عىل معاهدة الرباءات ،أأصدر املدير العام مذكرة علقت عىل أأن املسار الرئييس ملعاجلة القضااي اليت تواجه معاهدة
الرباءات هو الرتكزي جمددا عىل عنرص "التعاون" يف املعاهدة ،وذكل يتطلب تغيريات يف سلوك املاكتب والإجراءات اليت
تتخذها بدل من اإدخال تغيريات كبرية عىل الإطار القانوين .ور أأى املكتب الهندي للرباءات أأن الاقرتاح شدد عىل سلوك
املاكتب وإاجراءاهتا للميض قدما يف التعاون عىل النحو املقرتح يف مذكرة املدير العام .و أأشار اإىل الفقرة  78من املذكرة اليت
انقشت خيار اإدارة البحث ادلويل ،واليت خلصت اإىل رضورة النظر فامي اإذا اكن التنافس بني الإدارات قد يؤدي دورا يف
احلفاظ عىل اجلودة والاتساق ،وذكر أأن الاقرتاح يامتىش مع ما س بق .وميكن ،مع ا إلرادة امجلاعية ل إالدارات ادلولية ،العثور
عىل تدابري مثل احلد املؤقت ألعداد الطلبات املرسةل اإىل اإدارات معينة .وميكن اس تخدام التكنولوجيا ملواهجة التحدايت.
 .48وشكرت الإدارات املكتب الهندي للرباءات عىل الاقرتاحات ،مبا يف ذكل الاقرتاحات املتعلقة ابلضامانت .ومع ذكل،
واصلت الإدارات الإعراب عن قلقها إازاء اإاتحة خيار حر متاما ملودعي الطلبات .فقد يكون ذلكل أاثر عىل الترشيعات
الوطنية والقوى العامةل و أأنظمة تكنولوجيا املعلومات يف املاكتب .و أأعربت اإحدى الإدارات عن قلقها من أأن يؤدي ذكل اإىل
التنافس عىل التسعري وإاىل اإهامل اجلودة .و أأشارت اإدارة أأخرى اإىل الصعوابت يف اإدارة الرسوم ،فضال عن الاثر عىل
املصاحل املالية ل إالدارات فامي يتعلق إابجراء البحوث اخلاصة مبواطنهيا .و أأشارت اإحدى الإدارات اليت معلت ابلفعل لفائدة عدد
كبري من ماكتب تسمل الطلبات ،وبوصفها مكتبا لتسمل الطلبات ،اإىل أأهنا تقدّم خيارات كثرية من اإدارات البحث ادلويل
البديةل ،وذكرت أأن الاختيار الواسع جلب فوائد ،ولكن هل أأعباء أأيضا .و أأضافت أأن من الصعب اإدارة التقييدات عىل عدد
معليات البحث و أأن هناك حاجة اإىل درجة عالية من اليقني للمودع بأأن اإدارة معينة ل تزال متاحة .ومع ذكل ،ويف حدود ما
اإذا اكن الاقرتاح ل يزال اختياراي ،مل يكن ل إالدارة املذكورة أأي اعرتاض عليه .و أأعربت اإدارة أأخرى تعمل لفائدة عدد أأكرب من
ماكتب تسمل الطلبات ،واليت مل ترفض قط الامتسا لتصبح اإدارة خمتصة ،عن رغبهتا يف الاحتفاظ ابحلق يف اإدارة العالقات.
 .49وأأعرب املكتب الهندي للرباءات عن تفهمه للشواغل املتعلقة ابإ ماكنية التنبؤ حبجم العمل و أأثر أأنظمة تكنولوجيا
املعلومات .ور أأى أأن من املمكن التفكري يف الانتقال التدرجيي حنو توزيع خمتلف للعمل عىل نطاق الإدارات ادلولية.
 .50وخلص الرئيس اإىل أأنه مل تعرب أأي اإدارة عن معارضهتا ،و أأشار اإىل الطبيعة الاختيارية لالقرتاح ،ولكن
مجموعة واسعة من الإدارات أأبدت شواغل تويح بأأنه من غري املرحج أأن تتيح خيارا حرا ،ل يف دورها مككتب تسمل
الطلبات ول بصفهتا اإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.

اقرتاح بشأأن معاجلة املعلومات اخلاصة ابلتصاممي الصناعية يف الطلبات ادلولية بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات
 .51استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/MIA/27/14
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 .52و أأقرت الإدارات بأأوجه القصور يف معاجلة الرسومات ،بوصفها ماكتب لتسمل الطلبات ل متتثل للقاعدة  ،11اليت متت
صياغهتا عند اس تالم الطلبات ومعاجلهتا عىل الورق .وعىل غرار مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات
التجارية ،أأصدرت اإدارات أأخرى الاس امترة  PCT/RO/106بشأأن نس بة كبرية من الطلبات بسبب وجود عيوب يف
الرسومات .وإاضافة اإىل ذكل ،فاإن الرشط القايض بأأن يكتفي مكتب تسمل الطلبات ابلتحقق من الامتثال طاملا اكن الامتثال
رضوراي لغرض النرش ادلويل املوحد مبا فيه الكفاية واملنصوص عليه يف القاعدة  ( 3.26أأ)" ،"1مل يكن واحضا .وعندما طبقت
ماكتب تسمل الطلبات هذه املتطلبات برصامة هبدف تسليط الضوء عىل القضااي احملمتةل يف املرحةل الوطنية ،غالبا ما اكن
املودعون يودعون املزيد من الرسومات اليت ظلت ل تس تويف الرشوط ألن الصياغة الواردة يف الاس امترة PCT/RO/106
غري واحضة وميكن أأن تس تلزم حسب مودع الطلب لهذه الرسومات أأو حسب الطلب ادلويل ،وهو أأمر اندر احلدوث يف
املامرسة .و أأشارت اإحدى الإدارات اإىل أأن أأنشطة التواصل الإضافية مع أأوساط املس تخدمني ميكن أأن توحض الوضع ،مع لفت
الانتباه اإىل املعلومات وكيفية جتنب بعض العرثات.
 .53ورمغ وجود مشألك يف تفسري عبارة "نرش موحد مبا فيه الكفاية" والرشح الوارد يف الاس امترة PCT/RO/106
بشأأن كيفية تصحيح العيوب ،اإل أأن بعض الإدارات ل ترى أأن الاقرتاحات الواردة يف الوثيقة س تصحح ابلرضورة املشألك
اليت ووهجت يف العديد من الطلبات ادلولية اليت حتتوي عىل عيوب يف الرسومات .وذكرت بعض الإدارات أأيضا أأن حتديد
خصائص النرش املوحد مبا فيه الكفاية يف الفقرة  14من الوثيقة قد يؤسس معيارا منفصال عن القاعدة  .11وبناء عىل ذكل،
اقرتح مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية العمل مع املكتب ادلويل لس تكشاف س بل حتقيق املزيد من
الكفاءة يف معاجلة الرسوم اليت ل متتثل للقاعدة  .11ويف هذا الصدد ،علق املكتب ادلويل قائال اإنه من املهم الوضوح بشأأن
الهدف من أأي اقرتاح .وهناك حاجة اإىل اس تجابة رسيعة للمشلكة العاجةل ،ولكن قد يكون من املناسب وضع خطوط معل
أأخرى للتعامل بشلك أأمكل مع القضااي ا ألساس ية .ويف هذا الصدد ،اقرتحت اإحدى الإدارات أأن يوحض املكتب ادلويل
احتياجاته من أأجل حتقيق "نرش موحد مبا فيه الكفاية" ألن ذكل سيساعد عىل حتديث املتطلبات املنصوص علهيا يف القاعدة
 11واليت يتعني عىل ماكتب تسمل الطلبات حفصها.
 .54ودعا الاجامتع مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية اإىل العمل مع املكتب ادلويل لوضع
اقرتاحات ملعاجلة املشألك املرتبطة ابلتعامل مع الرسومات غري الرمسية يف الطلبات ادلولية والقضااي ذات الصةل.

مرشوع رائد بشأأن حتويل ومقاصة رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .55استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/MIA/27/7
 .56وأأعربت الإدارات املشاركة يف املرشوع الرائد بشأأن حتويل الرسوم عن ارتياهحا للتقدم احملرز ،مشرية اإىل أأن املرشوع
خفض التاكليف وعبء العمل .وجشعت هذه الإدارات عىل زايدة املشاركة ،مشرية اإىل أأن الفوائد ازدادت كثريا مع تزايد
عدد املاكتب املشاركة .و أأعلنت الإدارات عن انتظارها للتعممي اذلي يتضمن اقرتاحات بشأأن تعلاميت اإدارية تضفي طابعا رمسيا
عىل املرشوع التجرييب .ور أأت أأن من املهم أأن توفر التعلاميت الإدارية مرونة اكفية وتراعي املتطلبات اخلاصة للقوانني
والإجراءات الوطنية .وذكر املكتب ادلويل أأن الاقرتاح هيدف اإىل معاجلة احلواجز القانونية اليت تواهجها بعض املاكتب
والسامح ابملشاركة بأأدىن حد من التغيري يف الإجراءات القامئة .ومع ذكل ،مفن املهم أأيضا حتديد طريق واحض للميض قدما حنو
تبادل املعلومات املتعلقة ابلرسوم ابس تخدام صيغة فعاةل ومتسقة وقابةل للقراءة أليا .ومن شأأن ذكل أأن يتيح للمكتب ادلويل
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احلد من عبء العمل اليدوي يف التحقق من حتويالت الرسوم ،وتوفري معلومات أأفضل ملودعي الطلبات وضامن اإماكنية
تسليط الضوء فورا عىل أأي تضارب ظاهر يف املبالغ الواردة يف التقارير ،وجتنب التحويالت غري الصحيحة واحلاجة اإىل
تصحيحها يف الشهر التايل.
 .57ويتلقى املكتب ا ألورويب للرباءات حاليا حتويالت رسوم من  37مكتبا لتسمل الطلبات هبذه الطريقة ،وهو ما ميثل 95
ابملائة من جحم معليات البحث اليت يقوم هبا للماكتب ا ألخرى .ويأأمل املكتب يف توس يع العملية لتشمل التحويالت من مجيع
ماكتب تسمل الطلبات اليت تعتربه اإدارة خمتصة ابلبحث ادلويل ،ويفضل أأن يكون ذكل يف عام  2020أأو عىل ا ألقل حبلول
هناية عام  .2021و أأعربت اإدارات أأخرى عن نيهتا توس يع نطاق مشاركهتا ،اإما من حيث ا ألدوار أأو من حيث عدد املاكتب
الرشيكة اليت ترسل التحويالت مهنا أأو اإلهيا .و أأعربت اإدارات أأخرى عن نيهتا الانضامم اإىل اخلدمة قريبا .و أأقرت اإحدى
الإدارات بفوائد النظام من حيث املبد أأ ،ولكهنا أأشارت اإىل أأهنا لن تكون يف املس تقبل القريب يف وضع يسمح لها ابإدخال
التغيريات عىل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات الالزمة لالنضامم.
 .58و أأحاط الاجامتع علامً مبضمون الوثيقة .PCT/MIA/27/7

مراجعة نظام البحث الإضايف ادلويل
 .59استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/MIA/27/5
 .60وأأعربت بعض الإدارات عن تأأييدها لدلول املتعاقدة مبوجب معاهدة الرباءات التوصية مبواصةل البحث الإضايف ادلويل
لفرتة أأخرى .وذكرت اإحدى هذه الإدارات اليت تقدم خدمة البحث الإضايف ادلويل أأن تاكليف تطوير تكنولوجيا املعلومات
لتوفري البحث الإضايف ادلويل ملودعي الطلبات كبرية ،وقد يكون من امللكف اإجراء التغيريات الالزمة لوقف البحث الإضايف
ادلويل .وعالوة عىل ذكل ،أأشارت هذه الإدارة اإىل أأن عدد الطلبات الس نوية للبحث ادلويل الإضايف قد تضاعف نظر ًا
لزايدة الفرتة الزمنية للامتس حبث دويل اإضايف اإىل  22شهرا اعتبارا من اترخي ا ألولوية يف عام  .2017وقالت اإدارة أأخرى من
هذه الإدارات ،اليت ل تقدم خدمة البحث الإضايف ادلويل ،اإنه ميكن النظر يف اإلغاء البحث الإضايف ادلويل بعد تقيمي
املرشوع التجرييب للبحث والفحص التعاونيني .و أأشارت هذه الإدارة أأيضا اإىل أأن معظم طلبات البحث الإضايف ادلويل
نشأأت عن طلبات أأودعت دلى مكتب تسمل الطلبات يف الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية ( ،)CNIPAو أأن الإدارة
الوطنية الصينية ميكهنا أأن ترحش اإدارات أأخرى للبحث ادلويل لتكون خمتصة بشأأن الطلبات ادلولية املودعة دلى مكتهبا
اخلاص بتسمل الطلبات.
 .61ور أأت بعض الإدارات ا ألخرى أأنه ينبغي لدلول املتعاقدة مبوجب معاهدة الرباءات أأن تنظر جبدية يف خيار اإلغاء
البحث الإضايف ادلويل ،مشرية اإىل أأس باب من بيهنا اخملاوف اليت أأاثرها املكتب ادلويل بشأأن التاكليف غري املتناس بة املتعلقة
بتطوير تكنولوجيا املعلومات للحفاظ عىل النظام .و أأشارت اإحدى هذه الإدارات اإىل أأس باب طلب املس تخدمني يف ا ألصل
اإماكنية الامتس حبث اثن خالل املرحةل ادلولية ،مثل الرغبة يف البحث عن واثئق بلغات معينة يفهمها الفاحصون يف اإدارة
حبث دويل معينة .ولكن املس توى املنخفض جدا لطلبات البحث الإضايف ادلويل ،قد تشري اإىل أأن مودعي الطلبات راضون
معوما عن جودة البحث ادلويل ،اذلي حتسن منذ اإدخال البحث الإضايف ادلويل ،و أأشارت اإىل أأن حمراكت البحث و أأدوات
الرتمجة اللية لقراءة الواثئق املكتوبة بلغات أأخرى قد حتسنت يف الس نوات ا ألخرية .و أأفادت اإحدى هذه الإدارات بأأهنا تلقت
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طليب حبث دويل اإضايف يف عام  2019بعد جفوة مدهتا س بع س نوات ،ا ألمر اذلي يتطلب موارد مكثفة للمعاجلة ابلنظر للفرتة
الزمنية الطويةل اليت انقضت منذ البحث الإضايف ادلويل السابق.
 .62وذكرت مجموعة أأخرى من الإدارات أأهنا ل تفضّ ل مواصةل البحث الإضايف ادلويل تفضي ًال واحض ًا .وذكرت اإحدى تكل
الإدارات أأهنا تلقت عددا كبريا من طلبات البحث الإضايف ادلويل من مودع واحد مل يعد يس تخدم اخلدمة .ومع ذكل ،ر أأت
هذه الإدارة أأن البحث الإضايف ادلويل قد يكون مفيدا ملودع الطلب اإن تضمن الطلب موضوعات وردت يف القاعدة 39
وخضعت للبحث من قبل بعض اإدارات البحث ادلويل ،ولكن ليس من قبل أأية اإدارات س بق أأن رحشها مكتب تسمل
الطلبات لإجراء البحث ادلويل الرئييس.
 .63ودعا الاجامتع املكتب ادلويل اإىل ا ألخذ بتعليقات الإدارات ادلولية بشأأن البحث الإضايف ادلويل يف الفقرات
من  59اإىل  62أأعاله ،ويف الوثيقة املتعلقة ابلبحث الإضايف ادلويل ليك ينظر فهيا الفريق العامل يف س ياق التحضري
لس تعراض امجلعية ملسأأةل البحث الإضايف ادلويل يف عام .2020

املرشوع الرائد بشأأن البحث والفحص التعاونيني يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات :تقرير مرحيل
 .64استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/MIA/27/13
 .65و أأبلغ املكتب ا ألورويب للرباءات ،دلى عرضه الوثيقة ،الاجامتع بأأن  35طلبا اكنت جزءا من املرشوع التجرييب
دخلت ابلفعل املرحةل ا إلقلميية يف املكتب ا ألورويب للرباءات .وابلإضافة اإىل النتاجئ اليت حتققت خالل املرحةل الوطنية
للطلبات يف املرشوع التجرييب ،ستشمل مرحةل التقيمي اليت بد أأت يف  1يوليو  2020اإجراء دراسة اس تقصائية للمودعني
اذلين شاركوا يف املرشوع التجرييب .و أأيدت بعض املاكتب املشاركة يف املرشوع التجرييب احلاجة اإىل متديد مرحةل التقيمي ملدة
س نة اإضافية واحدة عىل ا ألقل ،أأي حىت  1يونيو .2022
 .66وردا عىل اس تفسار من اإحدى الإدارات ادلولية ،أأوحض املكتب ا ألورويب للرباءات أأنه ابلنس بة للطلبات الواردة يف
املرشوع التجرييب اليت مل تودع ابللغة الإنلكزيية ،س يطلب من مودع الطلب تقدمي ترمجة ابلإنلكزيية ،وس تقدم اإدارة البحث
ادلويل تقرير البحث ادلويل املؤقت والر أأي املكتوب بلغة الطلب وابللغة الإنلكزيية ،مع اإطالع الفاحصني يف الإدارات
ا ألخرى عىل هذا التقرير .وس يقوم الفاحص يف اإدارة البحث ادلويل ابإ عداد تقرير البحث ادلويل الهنايئ والر أأي املكتوب بلغة
الإيداع ،وستتاح مساهامت النظراء ابللغة الإنلكزيية عىل ركن الرباءات.
 .67وأأوحض املكتب ا ألورويب للرباءات أأن مرحةل التقيمي يف املرشوع التجرييب س تحتاج اإىل النظر يف الرسوم اليت
س تدفعها الإدارات يف حال وضع منوذج للبحث والفحص التعاونيني عىل أأساس أأكرث اس تدامة .وعىل الرمغ من أأن الرمس
س يكون أأعىل من رمس حبث دويل واحد ،فقد يس تفيد مودع الطلب من ختفيضات أأخرى يف رسوم البحث اليت تفرضها
املاكتب املعينة يف املرحةل الوطنية .وقدم املكتب ا ألورويب للرباءات أأيضا تفاصيل عن املقاييس اليت ستس تخدم لتقيمي
الطلبات اليت أأدرجت يف املرشوع الرائد مثل تكل املتعلقة ابلستشهادات اليت يعرث علهيا فاحصو الرباءات الرئيس يون يف
اإدارات البحث ادلويل وخالل املرحةل الوطنية والوقت الالزم لتقدمي مساهامت النظراء ومعاجلة هذه املساهامت من قبل
الفاحص الرئييس وما اإىل ذكل
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 .68و أأحاط الاجامتع علامً مبحتوايت الوثيقة .PCT/MIA/27/13

فرقة العمل املعنية ابحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
( أألف) تقرير مرحيل
 .69استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/MIA/27/11
 .70واس تعرض املكتب ا ألورويب للرباءات التقدم اذلي أأحرزته فرقة العمل املعنية ابحلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي خيص ا ألهداف أألف اإىل جمي .وذكر أأن ا ألعامل املتعلقة ابلهدف أألف (حرص احلد ا ألدىن
للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات) قد اس تمكل ويف انتظار النرش من قبل املكتب ادلويل .و أأحرز
تقدم كبري بشأأن الهدفني ابء (املعايري واملقاييس لإدراج مجموعات الرباءات الوطنية يف احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف
معاهدة الرباءات) وجمي (املكوانت الببليوغرافية والنصية لبياانت الرباءات اليت ينبغي اإدراهجا يف جزء مجموعات الرباءات يف
احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات) .وتتعلق القضااي الرئيس ية العالقة ابإدراج مناذج املنفعة يف احلد ا ألدىن
من الواثئق ومدى تطبيق رشوط البياانت املفصةل عىل الواثئق املوجودة وكذكل عىل الواثئق املنشورة حديثا يف اجملموعات
الوطنية .وقد مت متديد املوعد الهنايئ لتقدمي التعليقات عىل أأحدث املقرتحات ولتلخيص وضع اجملموعات الوطنية حىت 29
فرباير  .2020ويعزتم املكتب ا ألورويب للرباءات تلخيص الردود وإاعداد الواثئق من أأجل اجامتع معيل أخر لفرقة العمل ،قد
يعقد يف ميونيخ يويم  28و 29أأبريل  ،2020رهن التأأكيد .وستسعى فرقة العمل اإىل وضع اقرتاحات لعرضها عىل الاجامتع
وعىل الفريق العامل ملعاهدة الرباءات ،بغية التوصية بأأن توافق مجعية معاهدة الرباءات عىل التعديالت عىل الالحئة التنفيذية
ملعاهدة الرباءات يف عام  ،2022يك تدخل حزي النفاذ قبل بدء العمل عىل اجلوةل املقبةل لإعادة تعيني الإدارات ادلولية يف
عام .2026
 .71وشكرت الإدارات املكتب ا ألورويب للرباءات وفرقة العمل عىل العمل املنجز ووافقت معوما عىل ا ألهداف املشار
اإلهيا .واكن العمل همام لتعزيز جودة البحث ادلويل .واكن الاجامتع الفعيل لفرقة العمل مفيدا ومسح ابإ حراز تقدم أأكرب بكثري مما
حتقق ابس تخدام املنتدى الإلكرتوين فقط.
 .72أوأكدت عدة اإدارات أأهنا ل تزال تمتسك ابلشواغل اليت ذكرت يف فرقة العمل .و أأبدت عدة اإدارات قلقها من أأن
الاقرتاحات قد تؤدي اإىل صعوابت يف جحم اجملموعات املوجودة يف احلد ا ألدىن من الواثئق وسهوةل اس تخداهما؛ وستتطلب
املزيد من النظر يف مسائل مثل لغة ونسق وإادراج أأفراد أأرسة الرباءات .وقد تؤثر مجموعة من الرشوط التقنية البالغة الصعوبة
عىل قدرة الإدارات ادلولية عىل الاحتفاظ مبركزها اإذا مل تكن قادرة عىل نرش الواثئق اليت تفي بتكل املتطلبات .وس يكون
من الرضوري النظر بعناية يف مدى احلاجة اإىل تطبيق املتطلبات التقنية عىل الواثئق القدمية؛ وعىل سبيل املثال فاإن
منشورات الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن الرباءات ملا قبل عام  1976موجودة مكلفات صور ،وس يكون حتويلها اإىل نص
اكمل عايل اجلودة عبئا قد ل يتناسب مع القمية املضافة.
 .73وينبغي النظر يف مدى اإماكنية اإضافة ا ألجزاء اجلديدة من احلد ا ألدىن للواثئق اإىل أأنظمة البحث القامئة اخلاصة
ابملاكتب ومدى ما ينطوي عىل ذكل من الاعامتد بقدر أأكرب عىل مقديم خدمات البحث التجاري .ومن الرضوري أأن تكون
البياانت متاحة جماان ول تقترص عىل مقديم اخلدمات التجاريني.
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 .74ور أأت بعض الإدارات أأن مناذج املنفعة متثل مصدرا همام للمعلومات التقنية اليت ينبغي اإدراهجا يف احلد ا ألدىن من
الواثئق عىل نفس ا ألساس اذلي تدرج به منشورات الرباءات .وهناك أأمهية خاصة لهذه اجملموعات يف النفاذ اإىل املعلومات
املتعلقة ابلبتاكر من بعض أأحناء العامل .ور أأى أخرون أأهنا أأقل فائدة وينبغي أأن ختضع لرشوط خمتلفة ،أأو أأن تدرج كامدة
يوىص هبا ،ولكهنا غري مطلوبة.
 .75و أأحاط الاجامتع علام ابلتقرير عن التقدم اذلي أأحرزته فرقة العمل و أأوىص مبواصةل العمل عىل النحو املقرتح،
مبا يف ذكل عقد اجامتع فعيل لفرقة العمل عىل النحو املقرتح يف الفقرة  70أأعاله.

(ابء) تقرير مرحيل عن الهدف دال
 .76استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/MIA/27/12
 .77واس تعرض مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية التقدم اذلي أأحرزته فرقة العمل املعنية ابحلد ا ألدىن
للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بشأأن الهدف دال (معايري الاس تعراض والإضافة واحملافظة بشأأن
واثئق غري الرباءات وحاةل التقنية الصناعية السابقة القامئة عىل املعارف التقليدية) .يرد سوى عدد حمدود من الردود عىل أخر
اس تبيان ،ولكن يبدو أأن بعض الراء املشرتكة تظهر فامي يتعلق مبامرسات الاشرتاك واملوضوع واجلودة واملوثوقية واحلفاظ عىل
قامئة .وسيسعى مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية اإىل حتليل الردود مبزيد من ادلقة وتقدمي اقرتاحات
جديدة للمراجعة يف الاجامتع الفعيل لفرقة العمل املشار اإلهيا يف الفقرتني  70و 75أأعاله .وقال اإن الهدف من ذكل هو اإعداد
مرشوع منقح يف صيف عام  2020للتعليق عليه يف النصف الثاين من العام ،هبدف تقدمي اقرتاحات ملموسة اإىل الاجامتع
يف عام  .2021وإاذا وافق الاجامتع عىل املعايري اجلديدة ،س تنتقل فرقة العمل بعد ذكل اإىل تقيمي مصادر ا ألدبيات غري
املتعلقة ابلرباءات وفقا للمعايري اجلديدة.
 .78و أأقرت الإدارات بأأمهية ا ألدبيات غري املتعلقة ابلرباءات وضامن أأن تعكس مجموعة احلد ا ألدىن من الواثئق مصادر
ا ألدبيات غري املتعلقة ابلرباءات اليت يرحج أأن تكون ذات أأمهية قصوى .وأأشارت اإحدى الإدارات اإىل أأهنا تأأمل يف أأن تمتكن
من تقدمي حتليل لعدد الاستشهادات من مصادر خمتلفة ل ألدبيات غري املتعلقة ابلرباءات الواردة يف تقارير البحث اليت تعدها
عىل مدى الس نوات العرش املاضية ،و أأن تكون قادرة عىل تقدمي تقرير عن هذا املوضوع حبلول منتصف مارس للمساعدة يف
اإثراء املناقشات .و أأشارت اإدارة أأخرى اإىل أأهنا غري قادرة عىل حتديد ما مت الاستشهاد به ،ولكهنا قد تكون قادرة عىل تقدمي
معلومات عن الواثئق املطلوبة ليك ينظر فهيا الفاحصون من مصادر غري مفتوحة .وذكرت اإدارة أأخرى أأن تقدمي تقرير عن
الاس تخدام سيتطلب قدرا كبريا من الوقت والتلكفة .وذلكل ينبغي النظر بعناية لضامن أأل يؤدي ذكل اإىل فرض عبء كبري.
 .186 .79ور أأت اإحدى الإدارات أأن اختيار س ندات الإدراج يف احلد ا ألدىن جملموعة الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة
الرباءات ينبغي أأن يستند اإىل اإحصاءات الاس تخدام يف لك جمال من جمالت التكنولوجيا ،وذكرت أأن الإدارة مس تعدة
لتقامس هذه البياانت فامي يتعلق ابلتقارير اليت تعدها .وأأعربت تكل الإدارة عن قلقها من أأن حتديد معايري اإدراج أأدبيات
خالف الرباءات اليت ل ختضع لس يطرة الإدارات ادلولية أأو املكتب ادلويل لن يكون حال فعال .و أأشارت الإدارة اإىل أأن
التفاقات اليت أأبرمهتا مع انرشي أأدبيات خالف الرباءات تضمنت رشوطا تسمح للنارش ابإ هناء النفاذ يف أأي وقت خالل فرتة
الاشرتاك إابشعار مس بق .ومبا أأن النارشين غري ملزمني بتقدمي اخلدمات نفسها اب ألسعار ذاهتا ل إالدارات ،فقد اقرتحت الإدارة
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اإبرام اتفاقات نفاذ معيارية للعناوين املدرجة يف قامئة أأدبيات خالف الرباءات .واقرتحت أأيضا اإماكنية التنبؤ بسعر لك عنوان
متاش يا مع جحم املكتب.
 .80وذكر املكتب الهندي للرباءات أأنه فامي خيص املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية الهندية ،وحس امب أأقر يف الاجامتع الفعيل
ا ألول لفرقة العمل املعنية ابحلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات اليت عقدت يف مايو  ،2019ستتاح قامئة
العناوين املدرجة يف املكتبة املذكورة عىل املوقع الإلكرتوين للمكتبة ،وقد تشاطر مكتب الرباءات الهندي رابط املوقع عىل
صفحة الوييك اخلاصة بفرقة العمل .ور أأى املكتب أأن أأغراض اإنشاء قواعد البياانت املذكورة ختتلف عن أأغراض اجملالت
العلمية ا ألخرى اليت يقوم هبا النارشون التجاريون ،وابلتايل ينبغي أأن تكون ا ألس ئةل املطروحة للنظر فهيا لإدراهجا يف احلد
ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات خمتلفة تبعا ذلكل .وذكر املكتب الهندي للرباءات أأنه يعزتم مواصةل مناقشة
املوضوع يف صفحة وييك اخلاصة بفرقة العمل يف ا ألشهر املقبةل.
 .81و أأحاط الاجامتع علام ابلتقرير عن التقدم اذلي أأحرزته فرقة العمل و أأوىص مبواصةل العمل عىل النحو املقرتح،
مبا يف ذكل مناقشة أأثناء الاجامتع الفعيل لفرقة العمل املشار اإليه يف الفقرة  75أأعاله.

معيار عرض قوامئ التسلسل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
التقرير املرحيل لفرقة العمل
 .82استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/MIA/27/9
 .83وعرض املكتب ا ألورويب للرباءات التقرير املرحيل ،مشريا اإىل اإحراز كثري من التقدم ،رمغ أأنه ل تزال هناك حتدايت
كبرية .وقد طلب اإىل املاكتب الوطنية يف التعممي  C. CWS 128أأن تقدم معلومات بشأأن خرائط طريق تنفيذ أأنظمة
تكنولوجيا التصالت .وس يكون من الرضوري حتديد ما اإذا اكنت تطورات اإضافية قد تؤثر عىل تكل اخلرائط ،وإان اكن
ا ألمر كذكل ،حتديد ما اإذا اكن من املمكن الوفاء ابلتارخي املس هتدف لتنفيذ معيار الويبو  ST.26ابلنس بة للطلبات والطلبات
ادلولية املودعة يف  1يناير  2022أأو بعده.
 .84و أأحاط الاجامتع علامً مبحتوايت الوثيقة .PCT/MIA/27/9

تنفيذ معيار الويبو ST.26
 .85استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/MIA/27/8
 .86و أأشار املكتب ادلويل اإىل أأنه س يقدم مرشوع القواعد والتعلاميت الإدارية ملناقش ته يف الفريق العامل ملعاهدة الرباءات.
ومن أأجل الوفاء ابملوعد الهنايئ املقرتح لتنفيذ معيار الويبو  ST.26بشأأن الطلبات ادلولية املودعة يف  1يناير  2022أأو بعده،
س يكون من الرضوري أأن توافق مجعية معاهدة الرباءات عىل التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة
الرباءات يف دورهتا اليت س تعقد يف سبمترب  .2020وس يلزم أأيضا التفاق عىل اجلوانب الرئيس ية لإدخال تعديالت عىل
التعلاميت الإدارية ملعاهدة الرباءات قبل ذكل الوقت ،رمغ أأن الصياغة املفصةل س تظل ممكنة .وقال اإن املسأأةل الرئيس ية
لالتفاق تتعلق بلغة النص احلر .وقال اإن من املفهوم أأن التوصل اإىل اتفاق يتطلب وضع اقرتاح يتيح للمودعني اذلين
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يس تخدمون لغات أأخرى غري اللغة الإنلكزيية أأن يعاملوا بفعالية تساوي تكل املقدمة ملودعي الطلبات ابللغة الإنلكزيية .وقدم
املكتب ادلويل اقرتاحا بشأأن "ملف لغة" يسمح بتقدمي نص حر بلغات ل تكون مكتوبة ابس تخدام حروف تقترص عىل
احلروف الالتينية ا ألساس ية احملددة يف معيار الويبو  .ST.26وهناك العديد من التفاصيل ا ألخرى اليت يلزم وضعها فامي يتعلق
ابحلالت اخلاصة ،ولكن من املأأمول أأل تتطلب هذه التفاصيل أأي أأحاكم جديدة خاصة يف القواعد أأو التعلاميت الإدارية.
 .87و أأشارت الإدارات اإىل أأمهية نسق قوامئ التسلسل اجلديدة وقد أأحرز العديد مهنا تقدما جيدا يف التحضريات القانونية
والتقنية .و أأشارت اإحدى الإدارات اإىل رضورة التغلب عىل املشألك اليت تواهجها حاليا يف قوامئ التسلسل املودعة عىل الورق
وفقا ملعيار الويبو .ST.25
 .88و أأشارت الإدارات اإىل أأن ابإ ماكهنا ،من حيث املبد أأ ،قبول ملفات اللغات اإذا تغلبت عىل الشواغل القانونية
والس ياس ية مجليع ادلول املتعاقدة .ومع ذكل ،ل بد من تأأكيد مجموعة متنوعة من التفاصيل القانونية والتقنية .وعالوة عىل ذكل،
س يؤدي ما س بق اإىل تغيريات كبرية يف املعايري املتوقعة للملفات اليت يتعني تقدميها ومعاجلهتا كجزء من الطلب ادلويل .وتعين
التغيريات املدخةل عىل مواصفات نظام تكنولوجيا املعلومات أأنه قد يصعب عىل بعض الإدارات الوفاء ابلتارخي املس هتدف
احلايل ،رمغ أأن أخرين أأشاروا اإىل أأهنم ل يتوقعون أأي صعوبة ،رشيطة أأن تدمع أأداة  WIPO Sequenceوالربجميات ذات
الصةل اليت يعدها املكتب ادلويل املتطلبات املنقحة بفعالية.
 .89وردا عىل تعليقات الإدارات ،أأكد املكتب ادلويل أأن اقرتاحاته املفصةل توحض أأن ترمجة النص احلر س تقدم من قبل
املودع دامئا ل من قبل املاكتب الوطنية أأو املكتب ادلويل .ومبا أأنه ويف بعض احلالت س تكون هناك نسختان لغويتان من
النص احلر املوجود يف امللف ،مفن املمكن وجود تناقضات بسبب الرتجامت غري الاكمةل ،ولكن هذه الاختالفات ليست
بعيدة اإىل حد كبري عن بعض احامتلت التناقضات القامئة ،و أأعرب عن اعتقاده بأأن هذه الإماكنية ميكن حلها عىل أأساس لك
حاةل عىل حدة ول ينبغي أأن تكون موضوع قواعد حمددة .وس يوحض أأيضا أأن ملف اللغة س يكون جزءا من الوصف مثل أأي
ملف أخر .وابلتايل ،لن يكون جزءا من الطلب كام مت اإيداعه اإل اإذا اكن موجودا وقت الإيداع ادلويل .ول يسمح بتقدمي
ملفات اللغات يف مرحةل لحقة اإل يف اإطار الرتمجة أأو التصحيح أأو التعديل ،اإذ س تخضع لقواعد مماثةل متاما لتكل اليت ختص
منت الطلب الرئييس.
 .90وردا عىل اقرتاح بأأن يكون الرتتيب البديل هو ختفيف الرشوط املتعلقة ابحلروف املسموح هبا يف النص احلر ،أأكد
املكتب ادلويل أأنه حل ممكن ،ولكنه سيتطلب تغيريا أأساس يا يف معيار الويبو  ST.26وميكن أأن يؤثر أأيضا يف اجلداول
الزمنية للتطورات القانونية والتكنولوجية .و أأضاف أأن القرار بشأأن س بل امليض قدما هو بيد ادلول ا ألعضاء ،ل س امي يف
س ياق اللجنة املعنية مبعايري الويبو (جلنة املعايري) ،ولكن هناك حاجة لقرار رسيع اإذا رغبت ادلول يف الالزتام ابجلدول الزمين
احلايل .واقرتح املكتب ادلويل مناقشة هذه املسأأةل مبزيد من التفصيل يف فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل التابعة للجنة
املعايري ،ولكن مع ضامن تعزيز فرقة العمل ابخلرباء الالزمني بغية التأأكد من استيفاء أأي اقرتاح ملتطلبات ادلول ا ألعضاء،
وإاماكنية الاعامتد عىل ادلمع الرفيع املس توى لضامن التوصل اإىل اتفاق متسق يف مجيع الهيئات املعنية ،مبا يف ذكل جلنة املعايري
والفريق العامل املعين مبعاهدة الرباءات وامجلعية.
 .91و أأحاطت الإدارات علام بتباين املواقف بشأأن مدى رضورة تطبيق املعيار اجلديد عىل مجيع الطلبات املودعة يف 1
يناير  2022أأو بعده ،أأو بشأأن وجود بعض الاس تثناءات ،كام يف حاةل الطلبات الفرعية .واعتربت الإدارات معوما أأن من
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املس تحسن معاجلة حالت خاصة أأخرى ،مثل قوامئ التسلسل اليت تكون فهيا الطلبات الورقية أأو ا ألسامء املدرجة يف القوامئ
كبرية للغاية لتحميلها يف س ياق ا ألحاكم العامة القامئة ،بدل من وضع أأحاكم خاصة تتعلق بقوامئ التسلسل.
 .92وقد بد أأت عدة اإدارات اختبار أأداة الويبو للتسلسل ووجدت أأهنا مرضية اإىل حد الن .و أأشارت اإحدى الإدارات
اإىل أأهنا ترمجت معيار الويبو  ST.26اإىل لغهتا الوطنية .ونظمت عدة اجامتعات مع املس تخدمني املهمتني لرشح
الرتتيبات اجلديدة.
 .93وأأوىص الاجامتع بأأن يتشاور املكتب ادلويل مع فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل بشأأن اخليارات التقنية
اليت ستس تخدم يف النص احلر املعمتد عىل اللغة ،و أأن تكفل الإدارات تعزيز الوفود يف تكل الهيئة بعدد اكف من
اخلرباء لتقيمي مجيع القضااي القانونية والتقنية املعنية ،و أأنه ينبغي الامتس دمع عايل املس توى لتباع هنج متسقة يف مجيع
الهيئات املعنية .وينبغي للمكتب ادلويل أأن يأأخذ نتاجئ هذه املناقشات يف احلس بان عند تقدمي اقرتاح اإىل الفريق
العامل ملعاهدة الرباءات يف دورته املقبةل.

العمل املقبل
 .94رحب الاجامتع ابلعروض املقدمة من اإدارة الصني الوطنية للملكية الفكرية ( )CNIPAوادلائرة الاحتادية للملكية
الفكرية ( )Rospatentلس تضافة دورة مقبةل لالجامتع .ويتوقع أأن تتوىل اإدارة الصني الوطنية للملكية الفكرية اس تضافة
ادلورة يف عام  ،2021مع اس تضافة ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية دلورة عام  .2022ويتوقع عقد ادلورة املقبةل
يف الفصل ا ألول من عام  ،2021مبارشة بعد اجامتع الفريق الفرعي املعين ابجلودة.
[مل يُدرج يف هذه الوثيقة املرفق ا ألول للوثيقة  PCT/MIA/27/16اذلي حيتوي عىل قامئة ابملشاركني]
[ييل ذكل املرفق الثاين
(للوثيقة ])PCT/MIA/27/16
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املرفق الثاين (للوثيقة )PCT/MIA/27/16
الاجامتع الفرعي املعين ابجلودة التابع لجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
الاجامتع العارش غري الرمسي يف غاتينو ،من  3اإىل  5فرباير 2020
ملخص الرئيس
املقدمة
 .1ر ّحب الس يد بول تومسون ،انئب الوزير املساعد لشؤون الابتاكر والعلوم والتمنية الاقتصادية يف كندا ،والس يدة
جوهرا بيليسيل ،الرئيسة التنفيذية للمكتب الكندي للملكية الفكرية ،ابملشاركني وقدما حملة عامة عن اسرتاتيجية كندا
للملكية الفكرية اليت أأطلقت يف اليوم العاملي للملكية الفكرية العاملي  ،2018وحتداث عن أأمهية معاهدة الرباءات وغريها من
معاهدات الويبو يف الاسرتاتيجية التجارية الكندية للمكتب الكندي للملكية الفكرية للفرتة .2022-2017
 .2وتر أأس ادلورة الس يد سكوت فيار ،مدير شعبة س ياسة الرباءات والشؤون ادلولية يف املكتب الكندي
للملكية الفكرية.

 .1أأنظمة اإدارة اجلودة
( أألف) تقارير عن أأنظمة اإدارة اجلودة وفق ًا للفصل  21من املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي
ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
(ب) عروض بشأأن أأنظمة اإدارة اجلودة واملامرسات القامئة عىل اخملاطر يف الإدارات ادلولية
 .3اتفقت الإدارات عىل أأن نظام الإبالغ عن أأنظمة اإدارة اجلودة مفي ٌد ،و أأعربت عن تقديرها للملخص اذلي قدمه
املكتب ادلويل .و أأعربت اإحدى الإدارات عن اهامتهما مبعرفة املزيد عن خدمة مكتب الفلبني للملكية الفكرية ()IPOPHL
بشأأن اإرسال املراسالت اإىل الزابئن عرب الإنرتنت بطريقة موثوقة وأمنة ورسيعة .وابلإضافة اإىل تقارير أأنظمة اإدارة اجلودة يف
الإدارات ا ألخرى ،وجد الفريق الفرعي العروض 2اليت قدهما املكتب الفنلندي للرباءات والتسجيل ( )PRHومكتب اإس بانيا
للرباءات والعالمات التجارية ( )SPTOواملعهد الوطين الربازييل للملكية الفكرية  ))INPI-Brبشأأن نظام اإدارة اجلودة
واملامرسات القامئة عىل اخملاطر ،وعرض املكتب الكندي للملكية الفكرية ( )CIPOعن مقّة جودة الرباءات اليت عقدت يف
فرباير  ،2019عروض ًا مفيدة من أأجل التوصل اإىل فهم أأفضل للمامرسات املتبعة يف أأنظمة اإدارة اجلودة.

2
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=468722,
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=468867,
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=468721,
.https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=468671
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 .4وعقب اس تفسار بشأأن اس تخدام املكتب للمقاييس اخلاصة بنسب النرش  A1/A2ابلإضافة اإىل الامتثال للمهةل
املنصوص علهيا يف القاعدة  ،42أأشار املكتب ادلويل اإىل أأنه بد أأ تقدمي معلومات عن منشورات  A1/A2بطلب من اإدارة
أأخرى .وقال اإهنا توفر مقياسا همام للخدمة املقدمة اإىل عامة امجلهور اذلي يرغب يف أأن يس تطيع تقيمي أأهلية احلصول عىل
الرباءة عند قراءة املنشور ادلويل ألول مرة .وميكن أأن تستند املقاييس اإىل أأي يشء مفيد ميكن تغيريه يف ا ألهداف اليت
حددهتا القواعد اإذا أأمكن التفاق عىل مقاييس أأنسب.
 .5وردا عىل سؤال حول شلك اإجراءات املكتب ا ألول حبسب نوع مودع الطلب ،مثل جحم الرشكة اليت تتقدم بطلب
للحصول عىل براءة ،أأوحض املكتب أأنه يس تخدم صياغة خمتلفة ملودعي الطلبات من ا ألفراد غري املمثلني .وقدم املكتب
الفنلندي للرباءات والتسجيل تقريرا عن حلقة معل عقدت مؤخرا بشأأن حتسني قابلية قراءة العمل ا ألول للمكتب ،وأأعرب
عن تقديره ملشاركة املمثلني املهنيني اذلين كرسوا وقهتم لهذه العملية .أوأكد املكتب الفنلندي أأيضا أأن عدد قرارات حممكة
الاس تئناف صغري مبا يكفي ليس تطيع تقدمي تقارير عن لك تكل القرارات اإىل فريق اإدارته ،وليس فقط بشأأن القرارات اليت مت
فهيا اإلغاء قرار املكتب .ويتأألف فريق تقيمي اجلودة من كبار الفاحصني يف شعب الفحص ،ل من فاحصني خمصصني حتديدا
لتقيمي اجلودة.
 .6وانقشت العروض املقدمة من املكتب الفنلندي ومكتب اإس بانيا واملعهد الوطين يف الربازيل جتارب إارشاك املوظفني
يف اإدارة اخملاطر .وذكرت أأن ذكل اكن صعبا يف البداية ،ولكن اكن من املهم ابلنس بة للموظفني أأن حيددوا اخملاطر يف معلهم
ليشريوا اإلهيا يف س ياسة اخملاطر عىل نطاق املكتب .ومن خالل اإدراج اخملاطر عىل مس توى العمليات وتقيمي مس توايت
اخملاطر بطريقة ميكن أأن يفهمها املوظفون ،سيمتكن املوظفون من حتديد الفرص املتاحة لتحسني العمليات ،مع الإشارة اإىل
العالقة بني اخملاطر والفرص .وتساعد أأنشطة التدريب التفاعلية مثل حلقات العمل وإابالغ املوظفني عن س ياسة اخملاطر عىل
اإدراك قمية ممارسات اإدارة اخملاطر يف منظمة ما.
 .7وأأوحض املعهد الوطين يف الربازيل أأن معليات املراجعة ادلاخلية جترى مرة يف الس نة عادة .وحيدد مراجع احلساابت
اخلاريج وترية املراجعة اخلارجية للحساابت ،ولكهنا جترى وسطيا مرة لك ثالث س نوات.
 .8وردا عىل العرض املتعلق بقمة جودة الرباءات ،أأفاد أأحد املاكتب بأأنه جيري معلية لتحديد اجلودة .وعىل غرار املكتب
الكندي ،وافق عىل أأمهية "الاتساق" مع تعريف لكمة "اإماكنية التنبؤ" من خالل مداولته.
.9

وأأوىص الفريق الفرعي مبا ييل:
( أأ) مواصةل الإبالغ عن نظام اإدارة اجلودة احلايل ابس تخدام ألية الإبالغ احلالية ،مع الإشارة اإىل
الاختالفات عن التقرير السابق وإادراج هذه الاختالفات يف ملخص اإىل جانب ا ألمور ا ألخرى اليت ُحيمتل
أأن تكون حمل اهامتم مضن مقدمة التقرير؛
(ب) قيام الإدارات ا ألخرى بتقدمي حملات عامة عن نظام اإدارة اجلودة هبا اإىل الاجامتعات املقبةل
للفريق الفرعي.

PCT/WG/13/2 REV.
Annex
19

(جمي) اخملططات البيانية للعمليات يف أأنظمة اإدارة اجلودة
 .10وذكرت حنو  10اإدارات أأهنا تس تخدم اخملططات البيانية للعمليات يف تقاريرها الس نوية عن اجلودة .ونرش العديد مهنا
مؤخرا خمططات بيانية جديدة أأو حمدثة عىل املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي ،و أأعربت اإدارات أأخرى عن أأملها يف تبادل
اخملططات البيانية قريبا .وقد تبني أأن اخملططات مفيدة لفهم العمليات اليت أأشار اإلهيا الغري يف تقارير اجلودة ،فضال عن
الإدارات اليت أأعدهتا.
 .11وأأعربت اإحدى الإدارات عن اهامتهما ابلربانمج احلاسويب اذلي تس تخدمه الإدارات ا ألخرى لإعداد اخملططات البيانية
للعمليات.
 .12وأأوىص الفريق الفرعي بأأن تواصل الإدارات عرض خمططات العملية عىل املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي
واس تخداهما يف تقارير اجلودة الس نوية حسب الاقتضاء .وميكن اس تخدام املنتدى أأيضا لتقدمي املعلومات املتعلقة
إابنشاء اخملططات ،مبا يف ذكل الربانمج احلاسويب املس تخدم لهذا الغرض.

(دال) تعقيبات ُمس تقاة من الاس تعراض املزدوج ألنظمة اإدارة اجلودة ابلإدارات ادلولية
 .13و أأشارت الإدارات اليت شاركت يف الاس تعراض املزدوج اإىل أأهنا وجدت العملية مفيدة وأأوصت الخرين ابملشاركة يف
املس تقبل .و أأوحضت املناقشة غري الرمسية للتقارير خمتلف تفاصيل تقارير الإدارات ا ألخرى ،وحددت أأوجه التشابه
والاختالف يف العمليات اليت قد يصعب التحقق مهنا لول ذكل ،نظرا للتباين يف اس تخدام املصطلحات .و أأشارت عدة
اإدارات اإىل أأن املناقشات كشفت عن أأفاكر ميكن اس تخداهما لإدخال حتسينات عىل ا ألنظمة اخلاصة هبا .واكنت املامرسات
القامئة عىل اخملاطر ذات أأمهية خاصة ابلنس بة للعديد من الإدارات .و أأشارت اإحدى الإدارات اإىل أأهنا تلقت أأس ئةل مس بقا
من الإدارة الرشيكة لها ،مما ساعد يف التحضري للمناقشات.
 .14و أأحاط الفريق الفرعي علامً ابلتعقيبات الواردة من معلية الاس تعراض املزدوج ،و أأوىص الإدارات املعنيَّة إابجراء
اس تعراضات مزدوجة مرة أأخرى لتقارير أأنظمة اإدارة اجلودة يف الاجامتع القادم .و أأفاد أأن املكتب ادلويل س يدعو الإدارات
اإىل املشاركة من خالل التعممي اذلي يلمتس فيه تقدمي تقارير عن أأنظمة اإدارة اجلودة مع حتديد موعد هنايئ يسمح ل إالدارات
املشاركة بأأن تتصل ابلإدارة اليت س تقوم ابس تعراضها وتطرح علهيا ا ألس ئةل.

 .2فهم أأفضل لعمل املاكتب ا ألخرى
( أألف) دراسة اس تقصائية بشأأن اسرتاتيجيات البحث
 .15رحبت الإدارات ابقرتاح لإجراء دراسة اس تقصائية بشأأن اسرتاتيجيات البحث سعيا للحصول عىل معلومات
موضوعية عن أأنواع مس تخديم اسرتاتيجيات البحث وشلك ومضمون املعلومات اليت يروهنا هممة .ونص الاقرتاح عىل
اإجراء دراس تني اس تقصائيتني .وس توجه دراسة اس تقصائية أأوىل اإىل املاكتب (املاكتب املعينة والإدارات ادلولية) ويتوىل
اإدارهتا مبارشة املكتب ادلويل .ومن املتوقع أأن يقدم لك مكتب ردا واحدا ،ولكن مع المتيزي بني احتياجات وشواغل خمتلف
فئات املس تخدمني داخل املكتب اإن لزم ا ألمر .وقد تتيح دراسة اس تقصائية "ذكية" قامئة عىل الإنرتنت بعرض نفس السؤال
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مرات متعددة ،مما يسمح للمجيب ابإدخال رد خمتلف حسب املتطلبات اخملتلفة خملتلف فئات املس تخدمني .وس تطرح العديد
من ا ألس ئةل قدر الإماكن بطريقة حمايدة من حيث اللغة (نعم/ل أأو تصنيفات) للمساعدة يف التحليل ،خاصة اإذا أأتيحت
ادلراسة بلغات متعددة .وسوف تكون ادلراسة الاس تقصائية الثانية يف شلك منوذج ميكن للماكتب املهمتة اس تخدامه أكساس
للمشاورات مع مجموعات املس تخدمني احملليني وإاعادة النتاجئ اإىل املكتب ادلويل.
 .16ورمغ املوافقة من حيث املبد أأ عىل أأن هذه ادلراسة الاس تقصائية مرغوبة ،اقرتح اإدخال حتسينات خمتلفة عىل وضوح
ا ألس ئةل ونطاقها .فعىل سبيل املثال ،قد تكون املالحظات التوضيحية عن الغرض من ادلراسة الاس تقصائية واملعلومات
املطلوبة و أأمثةل عن نوع اسرتاتيجيات البحث اليت تتيحها الإدارات حاليا يف ركن الرباءات وتعريف "اسرتاتيجية البحث"،
ذات فائدة .وميكن للماكتب اخلبرية يف معليات البحث مبساعدة اذلاكء الاصطناعي أأن تضيف معلومات عن كيفية تأأثري ذكل
عىل اإعداد تقارير اسرتاتيجيات البحث .وقد تسعى املاكتب لتحديد عدد املرات اليت يصل فهيا الفاحصون فعلي ًا اإىل
اسرتاتيجيات البحث املتوفرة حالي ًا .وقد يكون من املفيد أأيض ًا احلصول عىل مزيد من املعلومات عام قد جيده املس تخدمون
مفيد ًا فامي يتعلق بعمليات البحث بلغات أأخرى غري الإنلكزيية .و ألغراض اإجراء اس تبيان للمس تخدمني ،ينبغي اإيالء مزيد من
الاعتبار للفئات القياس ية اليت سيمت تقدميها .وميكن أأيض ًا طرح سؤال بشأأن جتربة املس تخدم يف البحث يف حاةل التقنية
الصناعية السابقة وقواعد البياانت اليت اكن عىل دراية هبا .وإاضافة اإىل احملتوى ،فاإن اإجراءات تنفيذ الاس تبيان رضورية
لتقليل العبء عىل املس تخدمني .وقد تكون تعليقات النص احلر أأسهل من التعامل مع اس تبيان "ذيك" يطرح نفس السؤال
بشأأن الس ياقات اخملتلفة لنفس اجلواب.
 .17وأأوىص الفريق الفرعي مبا ييل:
( أأ) ينبغي ل إالدارات أأن تنرش مجيع تعليقاهتا عىل املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي حبلول  21فرباير 2020
أكساس ملزيد من املناقشة حملتوى الاس تبياانت ومهنجيهتا؛
(ب) وينبغي ملكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية نرش نسخة منقحة من الاس تبياانت مع
مراعاة تكل التعليقات حبلول منتصف أأبريل .2020

(ابء) البنود املوحدة
 .18دمعت الإدارات اس تخدام البنود املوحدة يف منتجات العمل ادلولية ،مما سيساعد يف تنس يق املامرسات وحتسني
اتساق العمل .ولكن ،وابلنظر اإىل العمل اجلاري خبصوص املبادئ التوجهيية بشأأن التس بيب لتفسري انعدام وحدة الاخرتاع،
وافق الفريق الفرعي عىل تأأجيل مناقشة تطوير البنود املوحدة يف هذا اجملال .و أأشارت بعض الإدارات اإىل أأهنا اس تخدمت
بنود ًا موحدة خاصة هبا ،عىل غرار تكل اليت وضعها الفريق الفرعي؛ وقد شاركت اإحدى هذه الإدارات بنودها عىل املنتدى
الإلكرتوين .وجشعت اإحدى الإدارات بقوة تقامس مثل هذه البنود املوحدة اخلاصة بلك اإدارة .ومت التأأكيد عىل أأن أأية بنود ل
ينبغي أأن تكون أأداة قامئة بذاهتا ،بل ينبغي أأن تسمح للفاحص بتقدمي رشح اإضايف .واقرتحت اإحدى الإدارات اليت تتعامل
ابنتظام مع حالت ملودعني ليسوا عىل دراية بنظام الرباءات ،أأن من املمكن تطوير البنود لرشح املتطلبات ا ألساس ية
للحصول عىل براءة اكحلاجة اإىل تعريف الاخرتاع والكشف عنه بطريقة اكفية .و أأشار املكتب الكندي اإىل أأن دليه أأولوايت
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أأخرى ،ولن يمتكن من مواصةل قيادة املناقشات بشأأن هذا املوضوع ،وابلتايل سأأل عام اإذا اكنت أأي اإدارة أأخرى هممتة ابلقيام
هبذا ادلور.
 .19و أأ ّقر املكتب ادلويل بأأمهية اإعداد بنود مو ّحدة بشأأن انعدام وحدة الاخرتاع يف وقت لحق .ورمغ أأن التوقيت غري
مناسب لوضع بنود جديدة ،يظل من املفيد تقامس البنود للمعلومات ،مبا يف ذكل البنود اخلاصة ابلتعامل مع املس تخدمني
عدميي اخلربة بنظام الرباءات .وميكن النظر يف مزيد من أأعامل التمنية املشرتكة يف وقت لحق .ويف الوقت نفسه ،س يواصل
املكتب ادلويل العمل عىل حتسني اإماكنية الوصول اإىل البنود املوحدة احلالية ،وكذكل ا ألنظمة اليت تسمح ابس تخداهما يف
الراء املكتوبة الناجتة عن اس تخدام نظام .ePCT
 .20وأأوىص الفريق الفرعي مبا ييل:
( أأ) ينبغي دعوة الإدارات اإىل تقامس البنود اليت تس تخدهما لرشح املفاهمي للمس تخدمني عدميي اخلربة بنظام
الرباءات ،و أأن تواصل تبادل البنود ا ألخرى اليت تس تخدهما يف تقاريرها ما مل تكن قد فعلت؛
(ب) وينبغي أأن يواصل املكتب ادلويل حتسني الواهجة البينية يف نظام  ePCTلإدراج البنود يف الراء
املكتوبة ولعرض البنود.

(جمي) منتدى مناقشة املامرسات
 .21رحبت السلطات بتوفري منتدى ملناقشة القضااي غري الاعتيادية اليت تواهجها الإدارات .وميكن أأن تكون املناقشات
مفيدة حىت ل إالدارات اليت ل تسامه وميكن أأن يشلك ا ألرش يف جس ًال مفيدً ا .واعترب املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي أمن ًا
مبا يكفي لهذا الغرض ،مع الإشارة اإىل أأن تفاصيل هوية احلالت س تحجب قبل مشاركهتا مع الإدارات ا ألخرى.
 .22وأأوىص الفريق الفرعي بأأن حيافظ املكتب ادلويل عىل منتدى املناقشة اذلي مت اإنشاؤه .وينبغي أأن يوفر
املكتب ادلويل عىل املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي قامئة حمدثة ابملس تخدمني من لك اإدارة تس تطيع النفاذ
للمنتدى ،و أأن ينظر يف اإماكنية اإجراء تعديالت تربز أأن النرش يف منتدى مناقشة املامرسات قد يكون أأكرث اإحلا ًحا
من النرش املعتاد عىل املنتدى بشلك عام.

 .3خصائص تقارير البحث ادلولية
 .23أأكدت الادارات بأأهنا جتد دامئا أأن التقارير املتعلقة خبصائص تقارير البحث ادلولية مفيدة أكداة للتأأمل اذلايت مبا يف
ذكل حتديد التغيريات الهامة يف الاجتاهات أأو الاختالفات عن القاعدة ،ويف هذه احلاةل قد يكون التحقيق يف ا ألس باب
مناس با .ولوحظ اختالف معني يف النسب املئوية لالستشهادات يف الفئتني  Pو .Xو أأشارت اإحدى الإدارات اإىل أأن املزيد
من التوضيح قد يسهل تعريف بعض اخلصائص ،وميكن تناول ذكل يف املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي.
 .24وكام نوقش يف اجللسات السابقة ،س تكون املعلومات املتعلقة خبصائص أأخرى مفيدة اإن توافرت بياانت دقيقة.
ويشمل ذكل القضااي املتعلقة بوحدة الاخرتاع ومعليات املرحةل الوطنية .وميكن النظر يف النس بة املئوية للتقارير اليت تتضمن
اقتباس ًا واحد ًا عىل ا ألقل من الرباءات بلغة غري لغة الطلب ادلويل .وقد تكون الراء البديةل للبياانت اليت مت توفريها لبعض
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اخلصائص ،خاصة فامي يتعلق اب ألعطال التكنولوجية ،مفيدة جملموعة واسعة من اخلصائص .وابلإضافة اإىل ذكل ،فقد تكون
البياانت اخلام بتنس يق يسهّل معاجلهتا ،اإضافة اإىل أأداة تفاعلية لإنتاج التقارير ،مفيدة .ومع ذكل ،مت التفاق عىل أأن الاستامثر
الكبري يف العمليات اجلديدة لإعداد التقارير ليس هل ما يربره حىت تتوافر البياانت دلمع التحسني املوضوعي للمعلومات
املعروضة حالي ًا يف التقارير.
 .25وأأوىص الفريق الفرعي بأأن يواصل املكتب ادلويل اإصدار التقارير ابلصيغة احلالية ،ابنتظار التحسينات يف
جودة البياانت و /أأو حسن توقيهتا و /أأو نطاقها لتربير أأعامل التطوير اجلديدة.

 .4مقاييس معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .26أأشارت عدة اإدارات اإىل أأهنا ترى أأن املقاييس اليت يقدهما املكتب ادلويل مفيدة ،مبا يف ذكل التقارير املتاحة من نظام
 .ePCTوقد يكون ذكل اإما ابس تخدام مبارش أأو اكختبار مشرتك مقارن ابلتقارير اليت أأنتجت بواسطة ا ألنظمة اخلاصة
ل إالدارة ،اإذ قد تربز الاختالفات وجود مشألك يف التصال أأو يف اتساق البياانت .و أأعربت الإدارات عن رسورها ملالحظة
التدابري املتخذة لتحسني جودة البياانت وإازاةل التأأخري بني اإحاةل التقارير اإىل املكتب ادلويل وإابراز اس تكاملها يف التقارير.
 .27واعتربت بعض السلطات أأن الاس تخدام املنخفض قد يعزى يف جزء منه اإىل نقص املعرفة ابخلدمات املتاحة ،أأو
نقص املوظفني والوقت لس تخداهما بشلك فعال .وقد ينظر املكتب ادلويل يف اختاذ اإجراءات لتعزيز الوعي ابخلدمات
اخملتلفة .وقد تكون معلومات "الإرسال" القادمة مفيدة للغاية.
 .28وجرى اقرتاح مجموعة متنوعة من التحسينات عىل تقارير نظام  ،ePCTمبا يف ذكل احلقول اجلديدة يف جداول
البياانت لتفصيل الطلبات ادلولية ذات اإجراء معني يقع يف فرتات زمنية خمتلفة مقارنة ابملهل الزمنية ،ابلإضافة اإىل التقارير
اجلديدة احملمتةل .ودعا املكتب ادلويل الإدارات ادلولية لإرسال املزيد من هذه الاقرتاحات يف أأي وقت .وخص ابذلكر
الاقرتاحات بشأأن عرض املقاييس ألهنا س تتيح حتقيق فهم رسيع ودقيق للمعلومات املقدمة.
 .29و أأحاط الفريق الفرعي علام بدعوة املكتب ادلويل لتقدمي تعليقات بشأأن اخلدمات اجلديدة القامئة أأو احملمتةل ذات
الصةل ابملقاييس يف أأي وقت.

 .5وحدة الاخرتاع
( أألف) املرحةل ا ألوىل
 .30و أأشار مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية اإىل التعديالت املقرتحة عىل املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص
المتهيدي ادلويل مبوجب معاهدة الرباءات ،واليت اكنت موضوع التعممي  .C. PCT 1573وقد أأدخلت تعديالت عىل
الاقرتاحات ملعاجلة قضااي الصياغة اليت حددهتا املاكتب ومجموعات املس تخدمني .وس تدرس املقرتحات اليت تضمنت قضااي
جديدة رئيس ية يف املرحةل الثانية من التعديالت.
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 .31وشكرت الإدارات مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية عىل العمل اذلي بذهل يف قيادة تطوير أأمثةل جديدة لوحدة
الاخرتاع عىل مدار عدة س نوات .ور أأت أأن ا ألمثةل املقدمة اإىل الفريق الفرعي أأصبحت الن مقبوةل برشط حذف النص
املكرر اذلي أأثري أأثناء املناقشة أأو أأي تصحيحات مطبعية أأو حتسينات حتريرية.
 .32وأأوىص الفريق الفرعي بأأن يقوم املكتب ادلويل بدمج التعديالت املقرتحة مع التصحيحات املذكورة أأعاله يف
النسخة التالية من املبادئ التوجهيية ،املتوقع أأن تدخل حزي النفاذ يف  1يوليو .2020

(ابء) املرحةل الثانية
 .33أأشار مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية اإىل اقرتاحات لتضمني اإرشادات و أأمثةل حول احلد ا ألدىن ملهنجية التفكري لتحديد
وحدة الاخرتاع اليت جرى تطويرها أأثناء معل املاكتب امخلسة ،والاقرتاح املقدم من ادلائرة الفيدرالية للملكية الفكرية
( )Rospatentلرشح الوحدة يف مطالبات الرتكيب الكمييايئ ،وتعليقات امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ()AIPPI
الواردة اس تجابة للتعممي  C. PCT 1573املرسل يف  7أأكتوبر  .2019ودعا مكتب أأسرتاليا الإدارات ا ألخرى اإىل اإبداء
تعليقاهتا بشأأن اإماكنية دمج أأي من هذه الاقرتاحات يف التعديالت املتفق علهيا يف املرحةل ا ألوىل ،أأم أأهنا ينبغي أأن تكون
جزء ًا من مناقشات اإضافية عىل صفحة الوييك .وستتطلب أأي مقرتحات يف اجملموعة السابقة التشاور من خالل نرشة
معاهدة الرباءات بعد الاجامتع بوقت قصري.
 .34وقدم املكتب ا ألورويب للرباءات مهنجية احلد ا ألدىن للمنطق ،اليت تضمنت حتديد املسأأةل املشرتكة بني الاخرتاعات،
موحضا سبب عدم قدرة هذه املسأأةل عىل تقدمي مفهوم ابتاكري عام واحد قامئ عىل نفس املزيات التقنية اخلاصة أأو املقابةل،
وكذكل ،ما مل يكن واحض ًا ،أأس باب عدم وجود عالقة تقنية بني املسائل التقنية املشرتكة .وعرض املكتب ا ألورويب للرباءات
مثالني لس تخدام جحج احلد ا ألدىن للمنطق ،ودعا الإدارات ا ألخرى لتقدمي حالت مماثةل ابس تخدام هذه احلجج .و أأشار اإىل
أأنه منفتح أأيض ًا عىل اعامتد التوجيه بشأأن احلد ا ألدىن للمنطق يف املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل،
مع تعديالت املرحةل ا ألوىل والنظر يف ا ألمثةل يف مرحةل لحقة.
 .35وقدمت ادلائرة الفيدرالية للملكية الفكرية (ً )Rospatent
مثال أخر لرشح كيفية انطباق انعدام وحدة الاخرتاع يف
مطالبات الرتكيبات الكمييائية ،اإذا اكنت بعض املواد مكوانت نشطة وبعضها الخر مواد مضافة أأو حامالت.
 .36ويف حني أأيد الفريق الفرعي بشلك عام اإضافة اإرشادات بشأأن مهنجية احلد ا ألدىن للمنطق يف املبادئ التوجهيية
للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،اعتربت الإدارات أأن ا ألمثةل املقرتحة لس تخدام احلد ا ألدىن للمنطق تتطلب املزيد
من املناقشة قبل دجمها يف الفصل  10من املبادئ التوجهيية املذكورة .وذكرت اإحدى الإدارات أأن احلد ا ألدىن من اإرشادات
املنطق املقرتحة يتطلب أأمثةل توضيحية ول ينبغي اإدراجه مبفرده .وفامي يتعلق ابملثال اجلديد ملطالبات الرتكيبات الكمييائية،
ر أأت بعض الإدارات أأن املطالبات قد تمتتع ابلوحدة حبد ذاهتا نتيجة وجود نفس املكونني النشطني يف لك من املطالبات.
وابلتايل وافق الفريق الفرعي عىل مواصةل املناقشات بشأأن هذه ا ألمثةل الإضافية من خالل صفحة الوييك ،جنب ًا اإىل جنب مع
تعليقات امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية .ويف هذه املناقشات ،ينبغي عىل الإدارات تقدمي أأية أأمثةل أأخرى عن اس تخدام
احلد ا ألدىن للمنطق لتفسري انعدام وحدة الاخرتاع .وس يتشاور املكتب ادلويل من خالل نرشة معاهدة الرباءات بشأأن أأي
تعديالت ظهر فهيا توافق يف الراء يف املناقشات.
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 .37وأأوىص الفريق الفرعي بأأن تنرش الإدارات أأية أأمثةل أأخرى لرشح انعدام وحدة الاخرتاع ابس تخدام مهنجية
احلد ا ألدىن للمنطق حبلول هناية مارس  ،2020و أأن تواصل الإدارات مناقشاهتا عىل صفحة الوييك هبدف التوصل
اإىل توافق يف الراء بشأأن التعديالت الإضافية للفصل  10من املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي
ادلويل للمكتب ادلويل بغرض اس تكامل املشاورات مع الإدارات ادلولية واملاكتب املعينة/املنتخبة ومجموعات
املس تخدمني قبل هناية عام .2020

 .6أأفاكر أأخرى لتحسني اجلودة
 .38مل تكن هناك توصيات أأخرى بشأأن جمالت معل اإضافية.
[هناية املرفق والوثيقة]

