
 
 

 

 
PCT/WG/15/2 

�ة: األصل ن  باإلنكل�ي
 2022يوليو  14التار�ــــخ: 

اءات  الف��ق العامل لمعاهدة التعاون �شأن ال�ب

ة الخامسةالدورة   ع�ش
 2022 أ�ت��ر  7إ�  3جن�ف، من 

ي 
اءات: اجتماع اإلدارات الدول�ة العاملة �ن �ن إطار معاهدة التعاون �شأن ال�ب  تق��ر الدورة التاسعة والع�ش

 المكتب الدو�ي  وث�قة من إعداد 

ي إطار معاهدة التعاون  .1
�ن الجتماع اإلدارات الدول�ة العاملة �ن �عرض مرفق هذە الوث�قة ملخص رئ�س الدورة التاسعة والع�ش

اءات �شأن ي (PCT/MIA) ال�ب
 �ن

�
اض�ا ة من ، الذي ُعقد اف�ت ي الف�ت

ي لملخص 2022يونيو  22إ�  20جن�ف �ن
. و�حتوي المرفق الثاين

ي 
ي بالجودة التابع الجتماع اإلدارات الدول�ة العاملة �ن ي ع�ش للف��ق الفر�ي المعئن

ص رئ�س االجتماع غ�ي الرس�ي الثاين  الرئ�س ع� ُملخَّ
 
�
اض�ا ي جن�ف اف�ت

اءات، الذي ُعقد �ن ة من  إطار معاهدة التعاون �شأن ال�ب ي الف�ت
، أي قب�ل اجتماع اإلدارات 2022يونيو  17إ�  16�ن

 .الدول�ة

 بملخص رئ�س الدورة التاسعةإن الف��ق العامل مدعو إ� اإلحاطة  .2
�
ي إطار  علما

�ن الجتماع اإلدارات الدول�ة العاملة �ن والع�ش
اءات (الوث�قة معاهدة ي مرفق )PCT/MIA/29/10 التعاون �شأن ال�ب

 هذە الوث�قة. ، الوارد �ن

[��ي ذلك المرفق]
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اءات) اءات (معاهدة ال�ب ي إطار معاهدة التعاون �شأن ال�ب
 اجتماع اإلدارات الدول�ة العاملة �ف

ون، جن�ف، من    2022يونيو  22إ�  20الدورة التاسعة والع�ش

 ملخص الرئ�س
 )PCT/MIA/29/10(أحاط االجتماع علما� به؛ وهو ُمستنَسخ من الوث�قة 

 مقدمةال

اض� .1 �ن اف�ت اءات ("االجتماع") دورته التاسعة والع�ش ي إطار معاهدة التعاون �شأن ال�ب
ي عقد اجتماع اإلدارات الدول�ة العاملة �ن

 �ن
�
ا

ة من   . 2022يونيو  22إ�  20الف�ت

از�ل  .2 اءات، ومعهد ال�ب ي الدورة: مكتب النمسا لل�ب
وقد شاركت إدارات البحث الدو�ي والفحص التمه�دي الدو�ي التال�ة عن ُبعد �ن

ي للمل��ة الصناع�ة، ومكتب كندا للمل��ة الفك��ة، واإلدارة الوطن�ة الصين�ة للمل��ة الفك��ة، ومكتب  اع الم�ي، الوطئن براءات االخ�ت
، ومكت اءات، والدائرة االتحاد�ة للمل��ة الفك��ة التابعة لالتحاد الرو�ي ي لل�ب اءات، والمكتب األورويب ي اآلسيوي لل�ب ب والمكتب األورويب

ن للمل��ة الفك��ة، ومكتب سنغافورة للمل��ة الف اءات، ومكتب الفلبني اءات والتسج�ل، ومكتب الهند لل�ب ك��ة، ومكتب فنلندا لل�ب
ي الش��ي  اءات، ومكتب كور�ا للمل��ة الفك��ة، والمعهد الوطئن اءات، ومكتب ال�ابان لل�ب ال�ا للمل��ة الفك��ة، ومكتب إ�ائ�ل لل�ب أس�ت

اءات والعالمات التجار�ة، ومكتب الس��د للمل��ة اءات، ومكتب إسبان�ا لل�ب  للمل��ة الصناع�ة، ومعهد بلدان أورو�ا الشمال�ة لل�ب
اءات والعالمات  اءات والعالمات التجار�ة، ومعهد أوكران�ا للمل��ة الفك��ة، ومكتب الوال�ات المتحدة لل�ب الفك��ة، ومكتب ترك�ا لل�ب

اءات.   التجار�ة، ومعهد ف�سغراد لل�ب

ي المرفق األول وترد ق .3
ن �ن  هذە الوث�قة. بائمة المشاركني

 افتتاح الدورة

ا يو  .4 ن ن الس�دة ل�ي بت بالمشاركني  عن المدير العام لل��بو. رحَّ
ً
اءات والتكنولوج�ا، ن�ابة  رغنسون، نائبة المدير العام، قطاع ال�ب

 انتخاب الرئ�س

اءات  .5 اءات، قطاع ال�ب ، مدير أول، إدارة الشؤون القانون�ة والدول�ة لمعاهدة ال�ب ي إ�سوزو�ي
س الدورة الس�د �س��و�ش

�
ترأ

 والتكنولوج�ا، ال��بو. 

 اعتماد جدول األعمال

ي الوث�قة  .6
 . PCT/MIA/29/1 Prov. 2اعتمد االجتماع جدول األعمال الوارد �ن

اءات  إحصاءات معاهدة ال�ب

ن من الدائرة االتحاد�ة للمل��ة الفك��ة  .7 اءات والعالمات التجار�ة أنه أن� التعامل مع مسؤولني أفاد مكتب الوال�ات المتحدة لل�ب
ي ) والمنظمة Rospatentالتابعة لالتحاد الرو�ي (

اءات �ن بناًء ع� التوجيهات الصادرة عن  2022مارس  22األورو��ة اآلسي��ة لل�ب
ي للمل��ة الفك��ة. وجاء هذا ردا� ع ن لمكتب ب�الروس الوطئن ن تابعني ا التعامل مع مسؤولني � وزارة الخارج�ة األم��ك�ة.  وأن� المكتب أ�ض�

ي أوكران�ا. وعالوًة ع� ذلك، أخطر مك
اءات والعالمات التجار�ة الدائرة االتحاد�ة للمل��ة األحداث الجار�ة �ن تب الوال�ات المتحدة لل�ب

امه إنهاء اتفاقهما ف�ما يتعلق بعمل Rospatentالفك��ة التابعة لالتحاد الرو�ي ( ن دائرة باعتبارها إدارة للبحث الدو�ي و�دارة ال) باع�ت
ي يتلقاه  للفحص التمه�دي الدو�ي بخصوص الطلبات الدول�ة الئت

�
اءات والعالمات التجار�ة بصفته مكتبا ا مكتب الوال�ات المتحدة لل�ب

وط االتفاق، س�صبح اإلنهاء نافذا� اعتبارا� من  صح المودعون من 2022د�سم�ب  1لتسلم الطلبات. و�موجب �ش
ُ
ي غضون ذلك، ن

. و�ن
ي الحذر 

اءات بتو�ن  (Rospatent)الدائرة االتحاد�ة قبل اخت�ار الوال�ات المتحدة الذين يودعون طلبات دول�ة بموجب معاهدة ال�ب
 .  باعتبارها إدارة للبحث الدو�ي أو إدارة للفحص التمه�دي الدو�ي

) أن القرار الذي اتخذە مكتب الوال�ات Rospatentوذكرت الدائرة االتحاد�ة للمل��ة الفك��ة التابعة لالتحاد الرو�ي ( .8
اءات والعالمات التجار�ة من جانب  ن ومطالبهم. المتحدة لل�ب واحد تقف وراءە اإلرادة الس�اس�ة، وقد تجاهل احت�اجات المودعني

ي  والدائرة االتحاد�ة
ف بها باعتبارها إدارة دول�ة مختصة �ن ي  30مع�ت

دولة ومنظمة إقل�م�ة، إذ تضطلع بالبحث والفحص التمه�دي �ن
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الحيوان من خالل الجراحة أو العالج، وكذلك طرق  جميع المجاالت التقن�ة، ومن بينها تلك المتعلقة بطرق عالج اإل�سان أو 
ي تقدمها  ي حاجة إ� الخدمات الئت

اءات والعالمات التجار�ة �ن ي مكتب الوال�ات المتحدة لل�ب
دائرة الالتشخ�ص. وكان مودعو الطلبات �ن

متعلقة بالمل��ة الفك��ة . و�غض النظر عن س�اسات الحظر العامة، فقد سمحت الوال�ات المتحدة ببعض المعامالت الاالتحاد�ة
خ�ص العام رقم  . ومنذ توقيع 31بموجب ال�ت اف بأهم�ة عمل نظام المل��ة الفك��ة العال�ي ع� اتفاق  االتحاد�ةدائرة ال، مع االع�ت

ي عام 
من  ، ظلت الدائرة تتل�ت طلبات البحث والفحص2010العمل باعتبارها إدارة دول�ة لمود�ي الطلبات من الوال�ات المتحدة �ن

ي تقدمها  ن باستمرار، مما �دل ع� االهتمام الط��ل األمد بالخدمات الئت ائها.  الدائرة االتحاد�ةهؤالء المودعني ي كفاءات خ�ب
والثقة �ن

اءات والعالمات التجار�ة قد حرم مود�ي الطلبات لد�ه من أداة مهمة لحما�ة  الدائرة االتحاد�ةوتعتقد  أن مكتب الوال�ات المتحدة لل�ب
ي الخارج نت�جة إلنهاء هذا االتفاق. ودعت اخ�ت 

ي  الدائرة االتحاد�ةاعاتهم �ن ال للنظام اإل�كولو�ب ن ع� األداء الفعَّ ك�ي اإلدارات الدول�ة إ� ال�ت
ن وأصحاب الحقوق واالمتناع عن �سي�س القضا�ا.   العال�ي للمل��ة الفك��ة مع العنا�ة باحت�اجات المودعني

ي اآلسي .9 اءات عن شكرە لإلدارات ع� تأي�دها تعيينه مؤخرا� باعتبارە إدارة للبحث والفحص وأعرب المكتب األورويب وي لل�ب
اءات. وس�كون الدور الجد�د المنوط بالمكتب بصفته  ي التط��ر المستمر لنظام معاهدة ال�ب

، و�تطلع إ� المساهمة �ن ن التمه�دي الدوليني
ي مصلحة مود�ي الطلبات من المنطقة، إذ س

ي إدارة دول�ة �ن د المكتب األورويب اءات. وأ�َّ ي جميع مراحل عمل�ة ال�ب
نه من العمل �ن

�
�مك

اءات الب�ان الذي أدلت به  اءات ثمان�ة (Rospatent)الدائرة االتحاد�ة اآلسيوي لل�ب ت المنظمة األورو��ة اآلسي��ة لل�ب . و�عد أن ضمَّ
ي اآل  اءات الموحد، أعرب المكتب األورويب ي إدارة نظام ال�ب

ها بلدان �ن ي با�ش �ة وغ�ي البناءة الئت ن اءات عن أسفه للممارسات التمي�ي سيوي لل�ب
الة لحقوق المل��ة الفك�  ن اإلبداع والحما�ة الفعَّ ي مجال المل��ة الفك��ة إ� تحف�ي

اءات.  و�ــهدف التعاون الدو�ي �ن �ة عدد من مكاتب ال�ب
ي شئت أنحاء العالم ع� أساس مبا

ن وأصحاب الحقوق �ن ا�ة. وقد خلق الوضع الراهن لصالح المودعني دئ التكافؤ واالنفتاح وال�ش
ي  م المكتب األورويب ن امات الدول�ة. وال�ت ن �عات واالل�ت ، وانتهك المبادئ األساس�ة للت�ش اختالالت ومخاطر لنظام المل��ة الفك��ة العال�ي

ي �سي�سه، وأن نظام المل��ة الفك��
اء ال ينب�ن اءات بفكرة أن حوار الخ�ب ي أن يؤدي عمله ب�امة ضمن اإلطار اآلسيوي لل�ب

ة ينب�ن
. وعل�ه، دعا المكتب اإلدارات الدول�ة األخرى إ� اتخاذ مواقف واقع�ة، و�� دعم مصالح مستخد�ي المل��ة الفك��ة.  ي

 القانوين

مه المكتب الدو�ي �شأن أحدث إحصاء .10  بالعرض الذي قدَّ
�
اءاتوأحاط االجتماع علما  . 1ات معاهدة التعاون �شأن ال�ب

ي بالجودة
 المسائل الناشئة عن الف��ق الفر�ي المعئف

ي المرف .11
ي بالجودة الوارد �ن  مع الموافقة بملخص رئ�س الف��ق الفر�ي المعئن

�
ي أحاط االجتماع علما

هذە الوث�قة، ووافق ع� بق الثاين
ي ذلك عقد 

، بما �ن ي ملخص الرئ�س، وع� مواصلة وال�ة الف��ق الفر�ي
ي عام التوص�ات الواردة �ن

 . 2023اجتماع للف��ق الفر�ي �ن

اءات  الخدمات الشبك�ة لمعاهدة التعاون �شأن ال�ب

 . PCT/MIA/29/9استندت المناقشات إ� الوث�قة  .12

ن والمكاتب من خالل مختلف خدماته  .13 ي أتاحها المكتب الدو�ي للمودعني وأع��ت اإلدارات الدول�ة عن تقديرها لإلمكان�ات الئت
اءات نظامالالشبك�ة، ومن بينها  ي لنظام ال�ب

وين  eSearchCopyإلدارات الدول�ة، ونظام اإلرسال لفائدة ا المتاح (ePCT) االل��ت
اً� إ� استخدام خدمة اإل�داع  ePCTوخدمات  الشبك�ة. وانتقلت العد�د من المكاتب بصفتها مكاتب لتسلم الطلبات انتقاً� فعَّ

اءات، وأصبحت بع ي بموجب معاهدة ال�ب
وين  من خالل تلك الخدمة. اإلل��ت

�
 ض المكاتب اآلن تتل�ت جميع الطلبات تق��با

ما  .14 ي الوث�قة، ال س�َّ
حة �ن دت اإلدارات ع� نطاق واسع األهداف الط��لة األجل والخطوات المقبلة لمواصلة التط��ر المق�ت وأ�َّ

. وكان استخدا XMLف�ما يتعلق باستخدام �سق  ن  لتط��ر عمل�ات أ��� كفاءة  XMLم �سق و�لغاء المراسالت الورق�ة مع المودعني
�
مهّما

؛ وقد أبرزت إحدى اإلدارات الحاجة إ� وصف  ن ني . ولهذا الغرض، كانت الجودة واال�ساق مهمَّ والتدر�ب ع� أنظمة الذكاء االصطنا�ي
ن  XMLمتطلبات وثائق   حئت تتمكن المكاتب من تط��ر األنظمة بالدقة واال�ساق الالزَمني

�
 أ��� وضوحا

�
. وأشارت العد�د من وصفا

ي بعض 
اإلدارات إ� أنها ستدعم األهداف المتعلقة بتط��ر أنظمة تكنولوج�ا المعلومات لديها إ� الحد الذي �سمح به الموارد، ول�ن �ن
ي كان من المتوقع أن �ستغرق إنجازها عدة سنوات. وأفادت ا لعد�د الحاالت كانت المشار�ــــع مرتبطة بأعمال تط��ر النظام المح�ي الئت

 . XMLمن اإلدارات ب�حراز تقدم مهم ف�ما يتعلق بهدف تقد�م تقار�ر البحث الدو�ي واآلراء المكت��ة بنسق 

ة بنسق  .15 ، XMLواتفقت اإلدارات ع� أنه من المستحسن أن تكون قادرة ع� تبادل وثائق األول��ة، ومن بينها الب�انات الُمعدَّ
 بتعليق المكتب الدو�ي الذي

�
اد وثائق  وأحاطت علما أشار ف�ه إ� أهم�ة أن يتم ذلك بط��قة موحدة حئت تتمكن المكاتب من است�ي

اءات ف�ما  م إثارة جوانب معاهدة التعاون �شأن ال�ب ن األول��ة بصورة تلقائ�ة ومتسقة بغض النظر عن المصدر. وكان المكتب الدو�ي �ع�ت
ي اجتماعا XMLيتعلق بمتطلبات تبادل وثائق األول��ة بنسق 

ي معالجة �ن
اءات، ول�ن ينب�ن ت الف��ق العامل لمعاهدة التعاون �شأن ال�ب

                                                
1   : ي

وين تاح �سخة من العرض ع� موقع ال��بو اإلل��ت
ُ
 . https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=576059ت

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=576059
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ي المقام األول من خالل لجنة معاي�ي ال��بو. وستحتاج خدمة النفاذ الرق�ي إ� وثائق األول��ة (
) إ� التحد�ث DASهذە المسألة �ن

 للتعامل مع النسق الجد�د بعد اعتماد المع�ار. 

اح الرا�ي  .16 د المكتب الدو�ي أنه �جب وف�ما يتعلق باالق�ت
�
، أ� ن هة من المكاتب إ� المودعني  إ� إلغاء المراسالت الورق�ة الموجَّ

ن ع� اخت�ار استخدام الخدمة �سهولة وتحد�د مكان اإلخطارات المناسبة وك�ف�ة استالمها. وقد �كون  ي ضمان قدرة المودعني
النظر �ن

ي أو واجهة المتصف
وين �د اإلل��ت  ع� المكاتب ذلك عن ط��ق ال�ب

�
اءات. وستعتمد الخدمة أ�ضا ح أو الواجهات المؤتمتة ألنظمة إدارة ال�ب

م مستندا� لإلرسال  ePCTإما باستخدام نظام  ي تحاول إرسال رسالة أن تقدِّ أو تنف�ذ واجهة للخدمات الشبك�ة ح�ث �مكن لإلدارة الئت
 �شأن ما إذا كان قد تم قبوله

�
ي حاجة إ� إرساله إ� المودع بالمراسلة الورق�ة أو  المحتمل وتتل�ت تأ��دا� فور�ا

أو إذا كان المكتب ال يزال �ن
ي الوقت المناسب. 

احات أ��� تفص�ً� �ن  بأي وس�لة أخرى. وس�قدم المكتب الدو�ي اق�ت

ي نظام  .17
ن الوظائف المتاحة لإلدارات �ن الدو�ي ، أفاد المكتب ePCTوردا� ع� طلب توضيح �شأن عمل�ة تقد�م طلبات لتحسني

 : ي التا�ي
وين �د اإلل��ت احات إ� عنوان ال�ب ي إرسال االق�ت

 . pct.icd@wipo.intبأنه ينب�ن

 بمضمون الوث�قة  .18
�
 . PCT/MIA/29/9وأحاط االجتماع علما

اءات ي إطار معاهدة التعاون �شأن ال�ب
 التحقق من اإلجراءات الشكل�ة �ف

 . PCT/MIA/29/3استندت المناقشات إ� الوث�قة  .19

اءات والعالمات التجار�ة إ� الوث�قة وأشار مكت .20 ي كان قد قدمها إ� دورة  PCT/MIA/27/14ب الوال�ات المتحدة لل�ب الئت
ن مكتب �سلم الطلبات  د ثالث طرق مختلفة �مكن من خاللها أن يتسبب تقس�م المسؤول�ات الحا�ي بني سابقة لالجتماع، وحدَّ

ن والمكاتب ع�  ي صع��ات للمودعني
حد سواء. أوً�، قد يرى المكتب أن الرسومات، ع� الرغم من عدم است�فائها والمكتب الدو�ي �ن
، قد ُ�صدر المكتب استمارة 11متطلبات القاعدة 

�
ض عليها، ل�نَّ المكتب الدو�ي قد ال يوافق ع� ذلك. ثان�ا ، ُمرض�ة للن�ش وال �ع�ت

PCT/RO/106  ور�ة ألنه �عتقد ها �ن ي ال �عت�ب أن المكتب الدو�ي سوف �لفت انتباە المكتب إ� تلك العيوب  لإلشارة إ� العيوب الئت
ما عندما �ذكر بعض 28بموجب القاعدة  ر مودعو الطلبات من خالل مطالبتهم ب�جراء تص��بات، ال س�َّ ي هذە الحالة، قد يت�ن

. و�ن
 وأنه من الممكن إ�داع الطلبات دون اتخاذ م��د من ا

�
ور�ا ون ذلك �ن ن أنهم ال �عت�ب ا المودعني

�
ا، قد يتل�ت المكتب أح�ان إلجراءات. ثالث�

تص��بات، ل�نَّ المكتب الدو�ي �ذكر أنه �فضل اإلبقاء ع� الرسومات األصل�ة ألنه قادر ع� إصالح العيوب الملحوظة �سهولة بحكم 
اءات وظ�فته (مثل أحجام الهوامش أو موقع أرقام الصفحات وغ�ي ذلك من محت��ات الهوامش). و�رى مكتب الوال� ات المتحدة لل�ب

ض أن تطبقه مكاتب �سلم الطلبات بموجب  28والعالمات التجار�ة أن المكتب الدو�ي طبق مع�ارا� أع� بموجب القاعدة  مما كان �ف�ت
ن . وعالوًة ع� ذلك، فإن إضافة إدارة دول�ة إ� م��ــــج من الجهات الفاعلة المختصة من شأنه أن ي��ك األمور أ��� من أ26القاعدة 

 يوضحها. 

اءات كانت غ�ي واضحة وغ�ي  .21 ي إطار معاهدة التعاون �شأن ال�ب
واتفقت اإلدارات ع� أن مسألة التحقق من اإلجراءات الشكل�ة �ن

. وقد  وري للن�ش . فلم �كن من السهل تحد�د مجموعة واضحة من القواعد �شأن ما هو �ن
�
ة للقلق، ل�ن الحل كان صعبا متسقة ومث�ي

، وكان لطلبات  11�� صع��ة ألن القاعدة أصبح هذا األمر أ�
�
ون�ا ع�  XMLتتناول المعالجة الورق�ة، بينما تودَع معظم الطلبات إل��ت

ي تبدو  ن المشا�ل المهمة ع� نحو� خاص صع��ة تقي�م الرسومات الملونة الئت . ومن بني وجه الخصوص احت�اجات مختلفة إ� حد كب�ي
. وأدى ذلك إ� عادًة ج�دة عند إ�داعها، ول�ن �لزم ا ي الشكل الذي ستبدو عل�ه عند تح��لها إ� األب�ض واألسود لغرض الن�ش

لنظر �ن
ي قدمها مودع الطلب.  وال تقل�ل جودة ال�شف عما إذا كان الن�ش قد تم بناًء ع� تح��ل األوراق األصل�ة أو بناًء ع� األوراق البد�لة الئت

ي إعطاء األول��ة لحلها. وأشارت بعض اإلدارات إ� أن مسألة المع�ار تزال مشكلة الرسومات الملونة مستمرة منذ سن
وات عد�دة و�نب�ن

فقد كانت الرسومات غ�ي الرسم�ة  –المناسب للن�ش كانت مستقلة عما إذا كانت الرسومات غ�ي الرسم�ة كاف�ة ألغراض البحث الدو�ي 
ي معظم الحاالت بخال

 لتشك�ل أساس البحث الدو�ي �ن
�
ف مسألة تح��ل الرسومات الملونة. وأشارت اإلدارات إ� أن كاف�ة تماما

احات.   ألي اق�ت
�
 إذا كان س�شكل أساسا

�
 مصطلح "الرسومات غ�ي الرسم�ة" س�حتاج إ� تع��ف أ��� وضوحا

ي إطار تقي�م متطلبات اإلجراءات ا .22
دت بعض اإلدارات فكرة اضطالع إدارة البحث الدو�ي بدور داعم لمكتب التسلم �ن لشكل�ة.  وأ�َّ

ي مكتب التسلم ع� تقي�م مسألة إضافة موض�ع إ� الرسومات البد�لة. 
وكان فاحصو البحث أقدر من فاح�ي اإلجراءات الشكل�ة �ن

ن جهات فاعلة إضاف�ة، و�ثقال كاهل  ي تنطوي ع� تضمني وأثارت إدارات أخرى بعض المخاوف، من بينها مشكلة العمل�ات الم��كة الئت
ي حالة منح اإلدارات بتكال�ف 

دت إحدى اإلدارات أنه �ن
�
ات المحتملة الناجمة عن ز�ادة مست��ات المعالجة. وأ� وأعباء إضاف�ة، والتأخ�ي

 
�
 عاما

�
ي حاالت محددة، وال �كون ذلك حقا

هذا الدور، �جب أن �ستند إ� دعوة موجهة إ� مودع الطلب لتقد�م تص��بات إ� اإلدارة �ن
ي تقد�م تص��با

 ت بمحض إرادته. لمودع الطلب �ن
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لتعكس المتطلبات الحديثة بصورة أ���  PCT/RO/106وأع��ت بعض اإلدارات عن اهتمامها ب�مكان�ة تعد�ل االستمارة  .23
 عن 

�
ي إصالحها فصً� مرك��ا

ي اإللمام بها والنظر �ن
ي قد �جد المودعون فائدة �ن ، ولتفصل مسألة عيوب اإلجراءات الشكل�ة الئت

�
وضوحا

ور�ة   لموض�ع الن�ش الموحد بما ف�ه ال�فا�ة. المسائل ال�ن

ي تقي�م عيوب اإلجراءات  .24
 أنه س�كون من المف�د للمكتب الدو�ي أن �ضطلع بدور مركزي ومبا�ش �ن

�
ورأت بعض اإلدارات أ�ضا

ي أن �كون المكتب الدو�ي 
ما ف�ما يتعلق بالرسومات غ�ي الرسم�ة. ورأت إحدى هذە اإلدارات أنه ينب�ن الجهة الوح�دة الشكل�ة، ال س�َّ

 المنوط بها إجراء تقي�مات اإلجراءات الشكل�ة ألنه األقدر ع� تحد�د األمور المقبولة لغرض الن�ش الموحد بما ف�ه ال�فا�ة. و�ذا تقرر 
، ف�جب تحد�د متطلبات "الن�ش الموحد بما  استمرار إجراء فحص اإلجراءات الشكل�ة بواسطة كٍل من مكتب التسلم والمكتب الدو�ي

، مع مراعاة ف ن ي ضمان وض�ح التواصل مع المودعني
دت إدارات أخرى ع� أهم�ة مكتب �سلم الطلبات �ن

�
�ه ال�فا�ة" بوض�ح. وأ�

ي مساعدة المكاتب 
ي المستقبل �ن

 �ن
�
مسائل اللغة والمنطقة الزمن�ة. ورأت إحدى اإلدارات أن الذكاء االصطنا�ي قد �لعب دورا� مهما

 المعن�ة. 

ما ف�ما يتعلق بالقاعدة وأشارت اإلدارات إ .25 ي هذا الجانب، ال س�َّ
ات �ن ن 11� أن أي تغي�ي ة ع� القوانني ، س�كون لها آثار كب�ي

اءات.   واللوائح الوطن�ة وكذلك عمل�ات نظام معاهدة التعاون �شأن ال�ب

ي التطبيق المتسق لمع�ار "الن�ش الدو�ي الموحد بما  .26
ف�ه ال�فا�ة"، ل�نه ذكر واتفق المكتب الدو�ي مع حق�قة وجود صع��ات �ن

 عن المع�ار الذي تطبقه مكاتب �سلم الطلبات بموجب القاعدة  28أنه لم �طبق عمدا� مع�ارا� بموجب القاعدة 
�
. وع� الرغم 26مختلفا

ي لفت انتباە مكاتب التسلم إ� ال 28من أن القاعدة 
 الن�ش الموحد بما ف�ه ال�فا�ة، لم تكن هناك ق�مة �ن

ً
ي ال لم تذكر �احة عيوب الئت

ي القاعدة 
ن عليها تقي�مها بموجب المعاي�ي المنصوص عليها �ن ها غ�ي ذات صلة 26يزال يتعني ، وأن تتجاهلها إذا كانت ال تزال تعت�ب

وط القاعدة   ل�ش
�
ن أنه ال مفر من ارتكاب أخطاء ف�ما يتعلق 1.28بمسألة الن�ش الدو�ي الموحد بما ف�ه ال�فا�ة، وذلك وفقا ي حني

(ب). و�ن
ي مثل هذا المجال الصعب، يتمثل فهم المكتب الدو�ي للقاعدة 

ن آلخر �ن ي االقتصار ع� لفت  28بالعمل�ة والتقدير من حني
ي أنه ينب�ن

�ن
 لمعاي�ي القاعدة 

�
ورة إثارتها من جانب المكتب المتسلم للطلبات وفقا ي يرى �ن . غ�ي أنه من المستحسن 26االنتباە إ� العيوب الئت

للقواعد أو العمل�ات من شأنها أن تحد من االلتباس. وسُتعرض جميع القضا�ا ذات الصلة ع� الف��ق العامل  تقد�م أي توض�حات
ي دورته القادمة. و�رى المكتب الدو�ي أن تحد�ث القاعدة 

اءات �ن عمل�ة قد �ستغرق إنجازها عدة  11لمعاهدة التعاون �شأن ال�ب
. سنوات، ول�ن �مكن للدول األعضاء الس�ي إ� ت ن بعض جوانب التحقق من اإلجراءات الشكل�ة ��عة أ��ب  حسني

م إعداد وث�قة ذات صلة للدورة المقبلة للف��ق العامل لمعاهدة التعاون �شأن  .27 ن وأشار االجتماع إ� أن المكتب الدو�ي �ع�ت
اءات، مع مراعاة التعل�قات المقدمة.   ال�ب

 غ�ي ال�تاب�ة اتباإلفصاحاالستشهاد 
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ن جودة منتجات العمل الدول�ة من  .29 اح تحسني ، ومن شأن االق�ت
�
اح تأي�دا� واسعا ي أخذت ال�لمة االق�ت دت جميع اإلدارات الئت وأ�َّ

ي اإلفصاحات غ�ي ال�تاب�ة عند إعداد الب�انات المنطق�ة �شأن الجدة والخطوة االبتكار�ة. 
ن بالنظر �ن و�سهم خالل السماح للفاحصني

اءات الوطن�ة. غ�ي  ن ال�ب ي قوانني
ي توضيح التع��ف الوارد �ن

أن إدراج اإلفصاحات غ�ي ال�تاب�ة باعتبارها حالة التقن�ة الصناع�ة السابقة �ن
اح الذي يتطلب تعد�ل أنظمة تكنولوج�ا المعلومات والم��د من التوج�ه  طت الضوء ع� المشا�ل المتعلقة بتنف�ذ االق�ت

�
اإلدارات سل

اءات �شأن االستشهاد بالمواد المرئ�ة والصوت�ة الُمفَصح عنها وتخ��نها، و�شمل ذلك ك�ف�ة تقد�م دل�ل ع� لل ن ومكاتب ال�ب فاحصني
نت. و�شمل ذلك  ي وقت سابق متاحة ع� شبكة اإلن�ت

مثل هذە اإلفصاحات غ�ي ال�تاب�ة، خاصة إذا لم تُعد المادة الُمفَصح عنها �ن
ي 
، باإلضافة إ� المشا�ل توثيق مقاطع الف�ديو �ن ي شكل ن�ي

ي مقاطع الف�ديو �ن
، وك�ف�ة ص�اغة اإلفصاحات غ�ي المسموعة �ن ي  شكل كتايب

 التحد�د الموثوق 
�
ن المشا�ل أ�ضا المتعلقة بحق المؤلف وحجم الملف عند حفظ �سج�الت الف�ديو والصوت وتوز�عها. ومن بني

ن تار  ن بني ن لهذا اإلفصاح ع� أحد األنظمة ع� لتوار�ــــخ اإلفصاحات، باإلضافة إ� التمي�ي �ــــخ اإلفصاح األص�ي وتار�ــــخ إتاحة سجل معني
نت.   شبكة اإلن�ت

ي  .30
ن مشاركة الممارسات الُمتَبعة �ن ح المكتب تضمني اح، اق�ت ي معرض رد المكتب الدو�ي ع� التعل�قات الواردة ع� االق�ت

و�ن
ي للف��ق اإلدارات الدول�ة ومناقشة المشا�ل المحددة المتعلقة 

وين ي مناقشات المنتدى اإلل��ت
باالستشهاد باإلفصاحات غ�ي ال�تاب�ة �ن

وع تعد�الت للمبادئ التوجيه�ة للبحث الدو�ي والفحص التمه�دي الدو�ي لمعاهدة  ي بالجودة المتعلقة ب�عداد م�ش الفر�ي المعئن
اءات.   التعاون �شأن ال�ب

احات �شأن ص�اغة التعد�ال  .31 ي وقدمت بعض اإلدارات اق�ت
اءات �ن ت المؤقتة ع� الالئحة التنف�ذ�ة لمعاهدة التعاون �شأن ال�ب

ن  ي القاعدتني
اح، تبس�ط اإلحاالت �ن حت بعض اإلدارات، أثناء تأي�د االق�ت  (أ) لإلشارة ببساطة إ� "... 1.64(أ) و1.33مرفق الوث�قة. واق�ت

ي تحد�د حاالت معين
ة من اإلفصاحات ال�تاب�ة والشف��ة أو االستخدام أو العرض أو بأي وس�لة قادرة ع� ..."، بدً� من االستمرار �ن
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ن  ي الحفاظ ع� القاعدتني
ي النظر �ن

ها من الوسائل. وعالوًة ع� ذلك، ينب�ن ي 2.64(ب) و1.33غ�ي (ب) من أجل معالجة األسباب الئت
ي الذ ي األصل، مع تنظ�م ك�ف�ة اإلحالة إ� اإلفصاح ال�تايب

. ولوحظ ُوضعت من أجلها هذە القواعد �ن
�
ي سابقا  غ�ي كتايب

�
ي �صف إفصاحا

ي القاعدة 
اح، أن اإلحالة �ن ، ع� الرغم من عدم صلة ذلك بالغرض من االق�ت

�
(أ) إ� "ما إذا كان جد�دا� أو ال، و�ذا كان ينطوي 1.33أ�ضا

ي أن تصبح ع� األرجح "...  أو إذا كان ينطوي ع� �شاط ابتكاري أو 
حت إحدى اإلدارات تعد�ل  ع� �شاط ابتكاري أو ال" ينب�ن ال". واق�ت

 " ف�ما يتعلق بالوصف الذي �ش�ي إ� الحالة التقن�ة الصناع�ة األساس�ة. 2(أ)"1.5القاعدة 

ات ع� أنظمة تكنولوج�ا المعلومات، ومن  .32 اح، مع مراعاة التأث�ي وأشارت إحدى اإلدارات إ� الحاجة إ� وقت كاٍف لتنف�ذ االق�ت
ي أ�ساق جد�دة. بينها تلك المتعلقة با

 إلطار السادس من الرأي المكتوب وكذلك تلك المتعلقة بتخ��ن ونقل االستشهادات �ن

اءات،  .33 ي الف��ق العامل لمعاهدة التعاون �شأن ال�ب
اح مع جمهور أوسع �ن ودعا االجتماع المكتب الدو�ي إ� مواصلة مناقشة االق�ت

ي أثارتها اإلدارات الدول�ة خالل الدورة. و�دء المشاورات غ�ي الرسم�ة من خالل الف��ق الفر�ي ا لة الئت ي بالجودة �شأن القضا�ا المفصَّ  لمعئن

ف تق��ر البحث الدو�ي والرأي المكتوب اح لتع��ز تحسني  اق�ت

 . PCT/MIA/29/7استندت المناقشات إ� الوث�قة  .34

ن الوطن�ة للمل��ة الفك��ة إ� أنه تم إجراء إحدى الدراسات االست .35 وع وأشارت إدارة الصني قصائ�ة وتحل�لها وكانت موض�ع م�ش
احات �شأن البنود ذات  قت عل�ه اإلدارات الدول�ة. وكان ذلك بهدف االنتهاء من التق��ر والتماس الم��د من التعل�قات واالق�ت

�
تق��ر عل

ي الفقرة 
د �ن ي المحدَّ  للجدول الزمئن

�
ن الوطن�ة من الو  6األول��ة وتقد�م تق��ر إ� الدورة التال�ة لالجتماع وفقا دت إدارة الصني ث�قة. وشدَّ

م اإلدارات الدول�ة باتخاذ إجراءا ت للمل��ة الفك��ة ع� أن الدراسة االستقصائ�ة والتق��ر حددا القضا�ا المطروحة للمناقشة، ولم ُتلز�
ي 
ن النظر بعنا�ة �ن احات ق�د النظر كانت متعارضة، وسيتعني ي هذە المرحلة؛ والواقع أن بعض االق�ت

التوجيهات واألول��ات  معينة �ن
 المناسبة. 

ي الدراسة االستقصائ�ة  .36
ن الوطن�ة للمل��ة الفك��ة ع� ما بذلته من جهود �ن وأع��ت اإلدارات الدول�ة عن شكرها إلدارة الصني

ي من دمج تق��ر 
ت بعض بنود التق��ر مهمة، فقد رأت عدة إدارات أن أهم المنافع المحتملة ستأيت ن اعُت�ب ي حني

البحث الدو�ي  والتق��ر. و�ن
ي أ�ساق تتيح 

. ومن شأن ذلك أن يوفر ال�فاءة و�عزز قدرا� أ��ب من توافر المعلومات النافعة �ن والرأي المكتوب إلدارة البحث الدو�ي
 للمنافع المحتملة،

�
ي المرحلة الوطن�ة وتحل�ل الب�انات. وأشارت إحدى اإلدارات إ� أنه تحق�قا

الة لغرض الفحص �ن  المعالجة الفعَّ
 . ي

ي النظام الور�ت
ي محتوى المعلومات المطلوب بدً� من العمل ع� أساس تعد�ل النماذج كما كان معتادا� �ن

س�كون من المهم النظر �ن
دت ع� الحاجة إ� ضمان عدم إثقال كاهل اإلدارات بتكال�ف باهظة أو أعباء ثق�ل احات، ل�نها شدَّ ت إدارة أخرى ب�مكان�ات االق�ت ة وأقرَّ

احات. نت�جة تن  ف�ذ أي من هذە االق�ت

ي غضون ذلك، قد �كون  .37
وأشارت إحدى اإلدارات إ� أن دمج تق��ر البحث الدو�ي والرأي المكتوب س�ستغرق بعض الوقت. و�ن

ي تتعلق باإلطار�ن السابع والثامن من  من المف�د العمل ع� تعد�ل المبادئ التوجيه�ة للبحث الدو�ي والفحص التمه�دي الدو�ي الئت
ن توح�د الفحص دون اآلر  اءات. ومن شأن ذلك أن يؤدي إ� تحسني اء المكت��ة والتقار�ر التمه�د�ة الدول�ة عن أهل�ة الحما�ة بال�ب

 الحاجة إ� تحد�ث نظام تكنولوج�ا المعلومات. 

ي الوث�قة  .38
ح والخطوات التال�ة الواردة �ن ي المق�ت  بالجدول الزمئن

�
 .  PCT/MIA/29/7وأحاط االجتماع علما

ف مكاتب المل��ة الفك��ة الم اءات بني ي إطار معاهدة التعاون �شأن ال�ب
ف �ف وع الرائد �شأن البحث والفحص التعاونيني �ش

 الخمسة: تق��ر مرح�ي 
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40.  
�
ي مرحلة التقي�م حال�ا

وع الرائد �ن اءات الوث�قة، وأشار إ� أن الم�ش ي لل�ب . وُمددت هذە المرحلة حئت يونيو وعرض المكتب األورويب
ي تحل�ل المرحلة الدول�ة، لوحظ أن  2023

ي المرحلة الوطن�ة. و�ن
ي للفحص �ن

ن التحل�ل ال�ا�ن ي المائة من الطلبات تضمنت  70لتمكني
�ن

 بتق��ر البحث الدو�ي المؤقت، وتضمنت 
ً
ي المائة من الطلبات وثائق استشهاد إضاف�ة 53وثائق استشهاد جد�دة مقارنة

 Xمن الفئة  �ن
ن 8.1إ�  6.1، وزاد متوسط عدد وثائق االستشهاد من Eأو  Yأو  ك�ي ن الجودة، ول�نه أتاح ال�ت ي حد ذاته دل�ً� ع� تحسني

. ولم �كن هذا �ن
 ع

ً
ن ن�ابة ي أصدرها المكتب الدو�ي لمود�ي الطلبات المشاركني ش الدراسة االستقصائ�ة الئت

َ
ن ع� إجراء م��د من التحل�ل. وسوف ُتناق

ن مكاتب المل��ة  ن بني وع الرائد للبحث والفحص التعاونيني ي بالم�ش ي اجتماع الف��ق المعئن
اإلدارات، إ� جانب الخطط المال�ة المحتملة �ن

 الفك��ة الخمسة. 
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ي �شغ�ل .41
اءات والمكتب الدو�ي ع� عملهما �ن ي لل�ب وع الرائد عن امتنانها للمكتب األورويب ي الم�ش

 وأع��ت اإلدارات المشاركة �ن
ي تحل�ل النتائج. وف�ما يتعلق بب�انات المرحلة الوطن�ة، أفادت إحدى اإلدارات أنَّ 

وع الرائد والمساعدة �ن من الطلبات من  205الم�ش
ي مكتبها حئت اآلن، وكان  468إجما�ي 

وع الرائد دخلت المرحلة الوطن�ة �ن ي الم�ش
 �ن

�
منها موض�ع أول تق��ر، وتم التوصل إ�  76طلبا

ي 
ن والمكاتب  38استنتاج �ن وع الرائد، أشارت بعض اإلدارات إ� أنها تتطلع إ� إجراء مناقشة مع المودعني حالة. وعقب انتهاء الم�ش

اءات.  ات الدائمة لنظام معاهدة التعاون �شأن ال�ب ن ي أن تصبح الخدمة إحدى الم�ي
 األخرى �شأن ما إذا كان ينب�ن

 بمضمون الوث�قة  .42
�
 .  PCT/MIA/29/6وأحاط االجتماع علما

اءات ي معاهدة التعاون �شأن ال�ب
 الحد األدئف من الوثائق المنصوص عليها �ف

ن  .43 ن اللذين PCT/MIA/29/5و PCT/MIA/29/4استندت المناقشات إ� الوث�قتني ي مقدمه والعرضني ا المكتب األورويب
اءات ومكتب الوال�ات المت اءات والعالمات التجار�ةلل�ب  . 2حدة لل�ب

اءات والعالمات التجار�ة أن فرقة العمل قد توصلت إ� اتفاق  وأفاد المكتب .44 اءات ومكتب الوال�ات المتحدة لل�ب ي لل�ب األورويب
ي 

ي تتناول تع��ف الحد األدين من الوثائق المنصوص عليها �ن �شأن معظم جوانب مجموعة جد�دة من القواعد والتعل�مات اإلدار�ة الئت
اءات و�تاحت تيبات مثال�ة، ل�نها مثلت حلول وسط عمل�ة من شأنها أن تدعم معاهدة التعاون �شأن ال�ب ها وتخ��نها. ولم تكن هذە ال�ت

 ال دا�ي له ع� اإلدارات الدول�ة. 
�
اءات، بينما ال �شكل عبئا ي إطار معاهدة التعاون �شأن ال�ب

 جودة أعمال البحث �ن

اءات .45 ن مكتب الوال�ات المتحدة لل�ب ة بني ي أعقاب المناقشات األخ�ي
حت فقرة  و�ن اءات، اق�تُ والعالمات التجار�ة ومكتب الهند لل�ب

 :  إضاف�ة للتعل�مات اإلدار�ة ع� النحو التا�ي

اءات –  المعارف التقل�د�ة والمؤلفات غ�ي المتعلقة بال�ب

اءات، وم ن بينها تنطبق هذە المجموعة من المعاي�ي ع� جميع مصادر مؤلفات التقن�ة الصناع�ة السابقة غ�ي المتعلقة بال�ب
ي تو�ي بمعارفها التقل�د�ة كجزء من الحد األدين من الوثائق أن تمتثل  ن ع� المكاتب الئت موارد المعارف التقل�د�ة. وعل�ه، يتعني

. غ�ي أنه إذا قررت اللجنة الحكوم�ة الدول�ة المعن�ة بالمل��ة الفك��ة والموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة  لهذە المعاي�ي
ي المستقبل، أن المعارف التقل�د�ة للتقن�ة الصناع�ة السابقة �جب والفول�لور 

ها من الهيئات ذات الصلة داخل ال��بو، �ن وغ�ي
ن ع� فرقة العمل االجتماع  اءات، سيتعني أن ُتعامل �شكل مختلف عن مؤلفات التقن�ة الصناع�ة السابقة غ�ي المتعلقة بال�ب

�دا� إ� موارد المعارف التقل�د�ة بما يتما�ش مع أي فهم جد�د للتعامل مع حالة لمناقشة وضع معاي�ي إضاف�ة يتم توجيهها تحد
 التقن�ة الصناع�ة السابقة. 

ي ص�غتها  .46
ي الوقت المناسب لمحاولة وضعها �ن

اءات أنه س�قدم آراءە المدروسة �شأن هذە الفقرة �ن وذكر مكتب الهند لل�ب
اءات، المقرر النهائ�ة قبل االجتماع القادم لفرقة العمل  ي معاهدة التعاون �شأن ال�ب

المعن�ة بالحد األدين من الوثائق المنصوص عليها �ن
ي نوفم�ب 

 . 2022عقدە �ن

ح إدخالها ع� الالئحة التنف�ذ�ة لمعاهدة التعاون �شأن  .47 ات المق�ت ي التغي�ي
ي النظر �ن

وأشارت إحدى اإلدارات إ� أنه ال ينب�ن
اءات إال عندما تكون اإلدارات  �شأن قوائم  ST.26واثقة من التنف�ذ العم�ي لها، كما كان الحال بالنسبة لالنتقال إ� مع�ار ال��بو ال�ب

ات وقد تكون هناك   بعد التغي�ي
�
التسلسل. و�جب أن تكون اإلدارات واضحة �شأن ح� الحد األدين من الوثائق ألن ذلك س�ظل قائما

جمة. ورد  إ� فهم أعمق لمتطلبات ال�ت
�
اءات ع� مشاركة قائمة ح� حاجة أ�ضا ي لل�ب ا� ع� هذا التعليق، وافق المكتب األورويب

ن النفاذ.   مجموعات براءات ونماذج المنفعة ع� حالتها بعد دخول األحكام الجد�دة ح�ي

ي ع� وسألت إحدى اإلدارات ك�ف �مكن للمكتب التأ�د مما إذا كانت النسخة الالحقة من الوث�قة المنشورة أ��� من مرة تحتو  .48
ي القاعدة 

(و)، وما إذا كانت 1.34المسائل اإلضاف�ة لتحد�د ما إذا كان �جب االحتفاظ بأول �سخة منشورة فقط، ع� النحو الوارد �ن
ي �جب أن تحتفظ بها اإلدارات.   فرقة العمل �ي المنوط بها تحد�د النسخة الئت

ن "، أ�د المكتب األورو3"1.36وردا� ع� سؤال يتعلق بحذف القاعدة  .49 ط امتالك المكتب أو المنظمة موظفني اءات أن �ش ي لل�ب يب
حة  قل إ� القاعدة المق�ت

ُ
ي المجاالت التقن�ة المطلوب بحثها قد ن

ط فهم 1"1.36قادر�ن ع� البحث �ن اح قد حذف �ش ". غ�ي أن االق�ت
جم إليها الحد األدين للوثائق.  ر بها أو الُم�ت   جميع اللغات الُمحرَّ

                                                
تاح �سخة من  2

ُ
ن ت :  العرضني ن ي من خالل الرابطني

وين ع� موقع ال��بو اإلل��ت
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=576131  و
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=576114 . 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=576114
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ح إدخالها ع� التعل�مات اإلدار�ة، قدمت اإلدارات التعل�قات التال�ة: وف�ما يتعلق بالتعد� .50  الت المق�ت

ي الفقرة  أ)(
ي ملف اإلدارة، كما هو الحال 5رأت إحدى اإلدارات أن إدراج المعلومات الواردة �ن

 �ن
�
ي أن �كون اخت�ار�ا

(ه) ينب�ن
ي مع�ار ال��بو 

اءات إ� اسST.37�ن ي لل�ب ي هذە المسائل. غ�ي أنه بدون . وأشار المكتب األورويب
تعدادە للعمل مع اإلدارة للنظر �ن

ي الفقرة 
اءات؛5إدراج المعلومات الواردة �ن ي نصوص ال�ب

 (ه)، سُتفقد المعلومات المف�دة �شأن إمكان�ة البحث �ن

اءات ونماذج المنفعة المتاحة لإلدارات الدول�ة بموجب ا ب)( وط استخدام ب�انات ال�ب ، أ�دت 20لفقرة وف�ما يتعلق ��ش
اءات وتوف�ي ُ�سخ من  ي ال�ب

إحدى اإلدارات ع� أهم�ة موافقة مقدم الب�انات قبل أي مشاركة تتجاوز تلك المطل��ة للبحث �ن
اءات ألن ذلك  ي ركن ال�ب

اءات. وأرادت إدارة أخرى مشاركة الب�انات �ن الوثائق المستشهد بها بموجب معاهدة التعاون �شأن ال�ب
ن والمكاتب الوطن�ة للنفاذ إ� الب�انات ف�ما يتعلق بالحد األدين من الوثائق سيوفر مصدرا� و  احدا� وواجهة واحدة للمودعني

اءات؛ ي معاهدة التعاون �شأن ال�ب
 المنصوص عليها �ن

ي الفقرة  ج)(
اءات المطل��ة �ن نود والنفاذ إ� النص ال�امل للب 23و�جب توضيح وسائل إتاحة المؤلفات غ�ي المتعلقة بال�ب

ي الفقرة 
وري.  38المطل��ة �ن نت �ن " و"النفاذ إ� النص ال�امل" أن النفاذ ع�ب اإلن�ت . ولم يوضح المصطلحان "النسق الرق�ي

ي هذا الجزء. 
اءات والعالمات التجار�ة إ� استعدادە لمراجعة النص �ن  وأشار مكتب الوال�ات المتحدة لل�ب

51.  : ي
 وقام االجتماع باآليت

 بمضم أ)(
�
ن أحاط علما ي قدمتها اإلدارات �شأن  PCT/MIA/29/5و PCT/MIA/29/4ون الوث�قتني والتعل�قات الئت

ي الوث�قة 
احات الواردة �ن  ؛PCT/MIA/29/5االق�ت

ي التعل�قات عند  ب)(
اءات والعالمات التجار�ة إ� النظر �ن اءات ومكتب الوال�ات المتحدة لل�ب ي لل�ب ودعا المكتب األورويب

احات للدور  ي أ�ت��ر إعداد االق�ت
اءات، المقرر عقدها �ن ة للف��ق العامل لمعاهدة التعاون �شأن ال�ب  ؛2022ة الخامسة ع�ش

ي معاهدة التعاون �شأن   ج)(
ووافق ع� استمرار عمل فرقة العمل المعن�ة بالحد األدين من الوثائق المنصوص عليها �ن

ي الفقرة 
حة �ن اءات، وتمد�د الوال�ة المق�ت استعدادا� لتنف�ذ قرار مستقب�ي من جانب  PCT/MIA/29/4من الوث�قة  22ال�ب

ي معاهدة 
حة للحد األدين من الوثائق المنصوص عليها �ن اءات �شأن اعتماد المتطلبات المق�ت جمع�ة معاهدة التعاون �شأن ال�ب

ن النفاذ.  اءات ودخولها ح�ي  التعاون �شأن ال�ب

 قوائم التسلسل

ي إط ST.26و�� عرض قدمه المكتب الدو�ي عن تنف�ذ مع�ار ال��بو  PCT/MIA/28/8ة استندت المناقشات إ� الوث�ق .52
ار �ن

اءات  . 3معاهدة التعاون �شأن ال�ب

 بمضمون الوث�قة  .53
�
.  PCT/MIA/28/8وأحاط االجتماع علما  والعرض الذي قدمه المكتب الدو�ي

 العمل المقبل

ات المدخلة ع� عقد دورات ج .54  بالتغي�ي
�
ي أحاط االجتماع علما

ي �مكن أن تجتمع �ن اءات، الئت مع�ة معاهدة التعاون �شأن ال�ب
/أ�ت��ر. ومن شأن ذلك أن يؤثر ع� اجتماع الهيئات األخرى التابعة لمعاهدة التعاون �شأن  ي يوليو بدً� من سبتم�ب

المستقبل بانتظام �ن
اءات. و�لزم تنس اءات، ومن بينها الف��ق العامل لمعاهدة التعاون �شأن ال�ب  وتوز�عه ع� ال�ب

�
 مالئما

�
يق عمل الهيئات المختلفة تنس�قا

اً� و�سهل التعامل معه من جانب اإلدارات الدول�ة والمكتب الدو�ي والدول األعضاء ع� حد سواء. وأشارت  مدار العام حئت �كون فعَّ
ي هذا الصدد عند معرفة الم��د من التف

احات �ن  اص�ل. األمانة إ� أن المدير العام سيتقدم باق�ت

ي جن�ف  .55
 بتوص�ة قدمتها األمانة �شأن عقد جلسة عن ُبعد، أو عقد جلسة شخص�ة، بدً� من ذلك، �ن

�
 أ�ضا

�
وأحاط االجتماع علما

ي عام 
اف بمختلف2023�ن ن أ��ب عدد ممكن من ا ، مع االع�ت

�
ورة تمك ن و�ن . أوجه عدم ال�قني  إلدارات من حضور أي اجتماع فع�ي

 

                                                
3  : ي

وين تاح �سخة من العرض ع� موقع ال��بو اإلل��ت
ُ
 . https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=576113ت

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=576113
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 اختتام الدورة

ي اختتم  .56
 . 2022يونيو  22الرئ�س الدورة �ن

ي هذە الوث�قة المرفق األول للوث�قة 
]الذي �حتوي ع� قائمة  PCT/MIA/29/10[لم ُ�درج �ن ن  المشاركني

ي ([��ي 
لوث�قة باذلك المرفق الثاين
PCT/MIA/29/10 [(
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ي (
 )PCT/MIA/29/10لوث�قة باالمرفق الثائف

ي إطار معاهدة 
ي بالجودة التابع الجتماع اإلدارات الدول�ة العاملة �ف

ي ع�ش غ�ي الرس�ي للف��ق الفر�ي المعئف
االجتماع الثائف

اءات  التعاون �شأن ال�ب

 2022يونيو  17إ�  16جن�ف، من 

 ملخص الرئ�س

ن الس�د ما�كل ر�تشاردسون، مدير شعبة تط�� .1 ب بالمشاركني اءات، المنظمة العالم�ة رحَّ ر أعمال معاهدة التعاون �شأن ال�ب
 عن المدير العام لل��بو، الس�د دار�ن تانغ. 

ً
 للمل��ة الفك��ة (ال��بو)، ن�ابة

 أنظمة إدارة الجودة . 1 

الدو�ي من المبادئ التوجيه�ة للبحث الدو�ي والفحص التمه�دي  21تقار�ر عن أنظمة إدارة الجودة بموجب الفصل  (ألف)
اءات  بموجب معاهدة التعاون �شأن ال�ب

ي تق��رها الذي قدمته عن نظام إدارة الجودة واأل�شطة ذات الصلة  .2
 موجزا� عن النقاط البارزة �ن

�
قدمت إحدى اإلدارات ملخصا

، وتقد�م تقار�ر بحث بنسق  ن ، مثل إتاحة أدوات بحث جد�دة للجمهور وللفاحصني فذت مؤخرا�
ُ
ي ن دارة المخاطر ، وعمل�ات إXMLالئت

ي ُتجرى بما يتما�ش مع  ن إ� المكتب. وأوضحت إدارة أخرى أن عمل�ات إدارة المخاطر المشار إليها ISO 31000الئت ، وعودة الموظفني
ذ العد�د منها منذ عدة سنوات.  ن مجموعة واسعة من األ�شطة، وُ�نفَّ ي تق��رها األخ�ي جمعت بني

 �ن

�ر الجودة، والتوص�ة بمواصلة اإلبالغ عن أنظمة إدارة الجودة باستخدام آل�ة اإلبالغ ووافق الف��ق الفر�ي ع� وجوب ��ش تقار  .3
 الحال�ة. 

ي ألنظمة إدارة الجودة باإلدارات الدول�ة (باء)
 تعقيبات ُمستقاة من االستعراض الثنايئ

. ورأت جميع تلك اإلدارات أن الجلسات مف .4 ي
ي جلسات االستعراض الثنايئ

ورة شاركت ست إدارات دول�ة �ن �دة، وأوصت ب�ن
ي المستقبل. ورأت اإلدارات أن العمل�ة ستكون أ��� جدوى إذا شارك عدد كب�ي من اإلدارات، مما يتيح 

مشاركة اإلدارات األخرى �ن
ي توض�حات �شأن القضا�ا 

ن كان من دوا�ي �ور العد�د من اإلدارات تل�ت ي حني
. و�ن ي

مجموعة واسعة من جلسات االستعراض الثنايئ
ي التقار�ر. و�ينما وا�تساب أ

وري أن تقت� المناقشات ب�امة ع� القضا�ا المشار إليها �ن فكار جد�دة لعمل�ات الجودة، لم �كن من ال�ن
ي الواقع أقرب إ� مناقشة غ�ي رسم�ة �ستند إ� تقار�ر الجودة لمناقشة مجموعة واسعة 

طلق ع� العمل�ة اسم "استعراض"، فإنها �ن
�
أ

، اغتنمت بعض ثنائ�ات من البنود ذات االهتم ن ي أوقات مناسبة للطرفني
ك. ومع ترت�ب اإلدارات هذا العام الجتماعاتها �ن ام المش�ت

تيبات السابقة.  ي ظل ال�ت
 �ن

�
ة أطول مما كان ممكنا  اإلدارات الفرصة لمواصلة مناقشاتها لف�ت

ت ا .5 ن اعت�ب ي شاركت ع� مر السنني لجلسات مف�دة، ل�نه �عتقد أن بعض وأشار المكتب الدو�ي إ� أن جميع اإلدارات الئت
ي ظل هذا الشكل الموحد ومع مشاركة مجموعة محدودة من المكاتب. 

ي العائد من المشاركة كل عام �ن
 �ن

�
اإلدارات ترى أن هناك تناقصا

احات خالل األشهر القادمة ب�دخال أي تغي ي الجلسات المقبلة، ودعا إ� تقد�م اق�ت
ع اإلدارات ع� المشاركة �ن ات �مكن أن وشجَّ �ي

كة، أو  ن المكاتب ذات الخصائص أو االهتمامات المش�ت ن الخ�ارات ترت�ب جلسات ثنائ�ة بني  أو جاذب�ة. ومن بني
�
تجعل المشاركة أ��� نفعا

ن بمناقشة قضا�ا معينة.  ن مهتمني  ترت�ب مجموعات تتألف من أ��� من مكتبني

 بالتعقيبات الواردة من جلسات  .6
�
، وأو� بأن تعاود اإلدارات الدول�ة المهتمة إجراء وأحاط الف��ق الفر�ي علما ي

االستعراض الثنايئ
استعراضات ثنائ�ة لتقار�ر أنظمة إدارة الجودة خالل وقت االجتماع القادم. وس�طلب المكتب الدو�ي إبداء الرأي �شأن شكل الجلسات 

 قبل دعوة اإلدارات إ� المشاركة. 
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 فهم أفضل لعمل المكاتب األخرى . 2

ات�ج�ات البحث (ألف)  استقصاء �شأن اس�ت

ات�ج�ات البحث أوشك ع� االنتهاء وأن  .7 أع��ت اإلدارات الدول�ة عن ارت�احها الشد�د ألن العمل ع� إعداد استقصاء �شأن اس�ت
 نص المكتب الدو�ي كان قادرا� ع� تقد�م هذا االستقصاء بع�ش لغات. وكانت هناك حاجة إ� إجراء بعض التنق�حات الطف�فة ع�

ي إطار جولة نهائ�ة موجزة من 
ي مق�اس التقي�م، ول�ن �مكن تأ��د معظم هذە التنق�حات �ن

االستقصاء، و�شمل ذلك مواصلة النظر �ن
. و�تعلق الشاغل األسا�ي �سؤال رئ��ي محتمل عّما إذا كانت سالسل البحث ال�املة ستجعل  المشاورات من خالل صفحة ال���ي

ات�ج�ات البحث أ��� ن  يتضمن خ�ار نص حر اس�ت
�
ورة استبدال هذا السؤال �سؤال أ��� انفتاحا . وتم االتفاق ع� �ن ن  للمستخدمني

�
فعا

لإلشارة إ� ما يود مستخدمون معينون رؤ�ته، إن ُوجد ذلك. و�مكن مناقشة تفاص�ل هذا السؤال ع� صفحة ال���ي للتأ�د من أن 
ن س�فهمونه بوض�ح.   المستخدمني

سل إليهم وأشارت إحدى اإلدارا .8 ن (إن ُوجدوا) الذين س�ت ت إ� أنه بينما كانت كل إدارة دول�ة مسؤولة عن تحد�د المستخدمني
ي أن المكتب الدو�ي قد تل�ت الب�انات الخاصة بجميع االستقصاءات وسأل عّما إذا كانت  ت�ب �عئن ، فإن ال�ت ن استقصاء المستخدمني

َسل إ� اإلدارة المعن�ة فقط أم إ�  ي الق�ام بذلك �جب الب�انات س�تُ
جميع اإلدارات. وذكرت إحدى اإلدارات أن اإلدارات الدول�ة الراغبة �ن

 إ�
�
ي دعت مستخدما ي حالة إبالغ المكتب الدو�ي باإلدارة الئت

 أن تحلل نتائجها دون إرسالها إ� جهات أخرى. ووافقت اإلدارات ع� أنه �ن
َسل النتائج عند الطلب إ� تل  ك اإلدارة وحدها لتحل�لها. تقد�م استقصاء، فس�تُ

ي  .9
ات�ج�ات البحث من إدارات مختلفة للمساعدة �ن واتفقت اإلدارات ع� أنه س�كون من المف�د، إن أمكن، تقد�م أمثلة ع� اس�ت

ن الذين �ملؤون االستقصاء. غ�ي أنه من المهم أال يؤدي هذا إ� تأخ�ي إصدار االستقصاء، وأال تكون األمثلة م ستجِلبة إرشاد المستخدمني
ن  ي يتعني ح أنه قد �كون من المناسب إخفاء ه��ة األمثلة. وال يزال هناك بعض األعمال التقن�ة وأعمال الص�اغة الئت للردود. واق�تُ

ح المكتب الدو�ي دعوة كل إدارة دول�ة  م ما زال هناك متسع من الوقت لتقد�م أمثلة دون تأخ�ي العمل�ة برمتها. واق�ت
َ
استكمالها، ومن ث

، بهدف اخت�ار نماذج مناسبة بحلول نها�ة إ�  ات�ج�ات البحث الخاصة بها ع� صفحة ال���ي عرض مثال واحد أو أ��� ع� اس�ت
 . 2022أغسطس 

ن بناًء ع� جولة نهائ�ة من  .10  نهائ�ة من استقصاءات المكاتب والمستخدمني
�
وأو� الف��ق الفر�ي بأن ُ�ِعّد المكتب الدو�ي ُ�سخا

ي الوقت نفسه مختلف المشاورات حول النص
، وأن �دعو المكتب الدو�ي �ن وص، ع� أن ُتجرى المشاورات من خالل صفحة ال���ي

ن المدع��ن إ� تقد�م ردود.  ي إرشاد المستخدمني
ات�ج�ات البحث للمساعدة �ن  اإلدارات إ� تقد�م نماذج من اس�ت

 البنود الموحدة (باء)

نجز من أعم .11
�
ي عرض المكتب الدو�ي ب��جاز آخر ما أ

ال ع� صفحة ال���ي �شأن جمع البنود من المكاتب، واألعمال الُمنجزة �ن
اع،  ePCTنظام  : وحدة االخ�ت �شأن ت�س�ي قابل�ة البنود لالستخدام. وتتعلق البنود الجد�دة بثالثة مجاالت اهتمام رئ�س�ة، أال و�ي

اع، وخاصة "الحد  ة. غ�ي أن وحدة االخ�ت اءات لمقد�ي الطلبات عد��ي الخ�ب ح المفاه�م المتعلقة بال�ب وفحص اإلجراءات الشكل�ة، و�ش
، تبدو �ي المجال الذي  األدين للمنطق" ع� النحو  ي المبادئ التوجيه�ة للبحث الدو�ي والفحص التمه�دي الدو�ي

الُمتفق عل�ه مؤخرا� �ن
 �ح�ن بأ��ب قدر من االهتمام. 

دت اإلدارات تع��ز تط��ر البنود الموحدة. وأشارت إحدى اإلدارات إ� أنها �ستخدم البنود الخاصة بها، وتتطلع إ� أن تكون  .12 وأ�َّ
ي 

ي ePCTنظام متاحة �ن
. وذكرت العد�د من اإلدارات أنها كانت �ستخدم البنود بانتظام إلنتاج آراء مكت��ة أو تقار�ر الفصل الثاين

اع  اءات تقد�م البنود الخاصة به المتعلقة بوحدة االخ�ت ي لل�ب لمجموعة متنوعة من جوانب البحث والفحص. وعرض المكتب األورويب
 ع� صفح

�
ك للعمل من خالل تبادل المعلومات من خالل مشاركتها ق��با . والحظ المكتب الدو�ي أن ا�تساب فهم مش�ت ة ال���ي

المتعلقة بالبنود �مكن أن �حقق بعض الق�مة، ل�ن ق�مة تط��ر البنود الموحدة ع� هذا النحو كانت محدودة ما لم �ستخدمها 
ة من التقار�ر.  ئ أعدادا� كب�ي ي ُتن�ش  اإلدارات الئت

ي استمرار�ة استخدام صفحة ال���ي وأشار الف��ق الف .13
ر�ي إ� االهتمام المستمر بالبنود الموحدة، وأو� بأن �ساهم اإلدارات �ن

ي حالة عدم وجود 
اع بناًء ع� نهج الحد األدين للمنطق. و�ن لن�ش البنود الموحدة، بوسائل منها إضافة البنود المتعلقة بوحدة االخ�ت

ن لق�ادة العمل�ة، س�ضطلع الم اح الم��د من الخطوات. متطوعني  كتب الدو�ي بتقي�م المساهمات المقدمة واق�ت

 خصائص تقار�ر البحث الدو�ي  . 3

اتفقت اإلدارات الدول�ة ع� أن التقار�ر المتعلقة بخصائص تقار�ر البحث الدو�ي تظل مصدرا� مف�دا� للمعلومات، ع� الرغم من  .14
ي االجتماعات السابقة. ولم تكن الب�انات سهلة االستخدام كما أنه من المستحسن إجراء تحسينات مختلفة ع� النحو 

الذي نوقش �ن
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، ل�ن إحدى اإلدارات أعدت مرة أخرى ملف 
�
ضا ي  Excelكان مف�ت

يتيح مجموعة من خ�ارات التحل�ل تتجاوز المخططات المعروضة �ن
 التقار�ر الرئ�س�ة. 

ا� باإلمكانات الناشئة عن قا .15  كب�ي
�
ي تحتوي ع� معلومات مستمدة من تقار�ر وأبدت اإلدارات اهتماما عدة ب�انات االستشهادات الئت

ي 
البحث الدو�ي بمجرد إ�شائها. وقد طلبت هذە اإلدارة م��دا� من المعلومات من المكتب الدو�ي �شأن هذە الخطط. وترغب اإلدارات �ن

ي 
ة، تعرض خصائص مماثلة لتلك الموجودة �ن التقار�ر الحال�ة مع االخت�ار بناًء ع�  رؤ�ة مخططات قابلة للتخص�ص بدرجة كب�ي

ي أن تكون الب�انات قابلة 
ها. و�نب�ن مجموعة متنوعة من العوامل، من بينها المكاتب والنطاقات الزمن�ة ومجاالت التكنولوج�ا وغ�ي

�ل �سهولة لم��د من التحل�ل.  ن  للت�ن

ي ع�ش المقبلة كانت م .16 ي المقام األول ب��شاء قاعدة ب�انات وأشار المكتب الدو�ي إ� أن خططه لألشهر االثئن
تواضعة واهتمت �ن

مناسبة لدعم الخدمات المستقبل�ة. وكان من المحتمل أن �قت� أي �سل�م للمعلومات المتعلقة بالخصائص ع� مقتطفات �س�طة 
ي هذە المرحلة. 

 من الب�انات إلثبات المفهوم وال يتضمن ذلك خ�ارات عرض أو اخت�ار معقدة �ن

ي أن تكون قادرة ع� دعم مجموعة من وردا� ع�  .17
د المكتب الدو�ي أن قاعدة ب�انات االستشهادات ينب�ن

�
أحد االستفسارات، أ�

ي الخدمات الحال�ة القائمة ع� تقار�ر البحث 
الخدمات األخرى. و�مكن رؤ�ة مفهوم المساعدة ع� النفاذ إ� ُ�سخ االستشهادات �ن

ي قاعدة  XMLبنسق 
ي �مكن رؤ�تها �ن اءات ونظام الئت اءات أمرا� سهً�  - ePCTب�انات ركن ال�ب فقد كان توف�ي النفاذ إ� استشهادات ال�ب

اءات أثار مجموعة واسعة ومختلفة من التحد�ات. وأشار هذا الن�ع من  ي العادة، ل�ن النفاذ المبا�ش إ� المؤلفات غ�ي المتعلقة بال�ب
�ن

باإلضافة إ� الحقول الالزمة لتقد�م  ISBNو ISSNالب�انات معلومات مثل رموز الخدمة إ� الحاجة المحتملة ألن تتضمن قاعدة 
المعلومات بناًء ع� خصائص التقار�ر الحال�ة. غ�ي أن هذا لن �حل �سهولة مشا�ل مثل مسألة تحل�ل لغات المؤلفات المستشهد بها 

اءات.   غ�ي المتعلقة بال�ب

اإلدارات الدول�ة باستمرار ع� المستجدات المتعلقة بقاعدة ب�انات  ودعا الف��ق الفر�ي المكتب الدو�ي إ� إطالع .18
االستشهادات، وأشار إ� أن المكتب الدو�ي س�س� إ� الحصول ع� م��د من المعلومات عن المتطلبات من خالل صفحة ال���ي 

اح ي قد �كون فيها توضيح االق�ت ي الحاالت الئت
. وعن ط��ق التواصل المبا�ش مع اإلدارات �ن  ات مف�دا�

اءات . 4  مقاي�س معاهدة التعاون �شأن ال�ب

ي وضعتها فرادى اإلدارات  ePCTرأت اإلدارات الدول�ة أن خدمات اإلبالغ بنظام  .19 إضافة تكم�ل�ة قّ�مة ألنظمة اإلدارة الئت
ي واجهة متصفح نظام 

ة". وكانت هناك  ePCTالدول�ة، وقد عززت تلك الخدمات تط��ر كل من أنظمة اإلبالغ �ن واإلشعارات "المبا�ش
ن ذوي االهتمامات المختلفة قد تم  ع� المعلومات ذات الصلة بهم  اطالعهمحاجة إ� اعتبارات دق�قة للتأ�د من أن المستخدمني

، ومن وض�ح تعار�ف ا ن ي إ� األشخاص المناسبني
وين �د اإلل��ت لب�انات، ومن بط��قة �فهمونها. و�شمل ذلك التأ�د من إرسال رسائل ال�ب

 التأ�د من أ
�
ي كث�ي من األح�ان. ومن المهم أ�ضا

ن تقد�م اآلراء المناسبة لمختلف األغراض. وكانت التمث�الت الب�ان�ة الواضحة مرغ��ة �ن
ي المكاتب ع� درا�ة بالخدمات المتاحة لهم و�ك�ف�ة استخدامها. 

ن �ن  المستخدمني

ي أن تكون متاحة لإلدارة الدول�ة وأشارت إحدى اإلدارات إ� أهم�ة المصطلحات وال .20
س�اق للتقار�ر. وارتأت أن هذە التقار�ر ينب�ن

ي 
ي الق�اس. وأشار المكتب الدو�ي إ� أنه ع� الرغم من عدم إمكان�ة استبعاد المشا�ل المتعلقة بالق�اس �ن

 المعن�ة فقط، وأال ُ�ستخدم �ن
د أن تناولت طلبات غ�ي منشورة،  ePCTالمستقبل، فإن تقار�ر نظام 

�
من بينها وسائل تحد�د التفاص�ل الخاصة بطلبات معينة. وأ�

مثل هذە اإلمكان�ة ال �مكن إتاحتها ألي شخص ال �حق له النفاذ إ� هذە المعلومات ال��ة. وع� هذا النحو، ظل مركز ال��بو للب�انات 
ي معرض رد المكتب الدو�ي ع� تعليق من إدارة اإلحصائ�ة �شأن المل��ة الفك��ة المصدر الرئ��ي للمعلومات المتعلقة بالق�

اس. و�ن
ي تنم�ة الموارد لضمان أنها 

ورة النظر بعنا�ة �ن ي هذا المجال محدودة، ووافق ع� �ن
ي �مكن تطب�قها �ن أخرى، أشار إ� أن مواردە الئت

 تمثل ق�مة مقابل المال. 

ي واجهة متصفح ودعا الف��ق الفر�ي المكتب الدو�ي إ� مواصلة تط��ر أدوات اإلبال  .21
و�وصفها تقار�ر  ePCTغ عن المقاي�س �ن

ة، وطلب تقد�م التدر�ب إ� جانب تعار�ف أوضح للب�انات للخدمات الحال�ة.   مبا�ش

اع . 5  وحدة االخ�ت

ي الفصل  .22
دت اإلدارات الدول�ة إدراج مثال �ن ي المجال  10أ�َّ

من المبادئ التوجيه�ة للبحث الدو�ي والفحص التمه�دي الدو�ي �ن
ي مواصلة العمل نحو التوصل إ� اتفاق �شأن المثال الذي �جري ال

ي يوضح منهج�ة "الحد األدين للمنطق"، وأع��ت عن رغبتها �ن
��م�ايئ

ي هذا المثال.  ن �سخئت . وعرضت إحدى اإلدارات ��ش حل وسط بني ي صفحة ال���ي
 مناقشته �ن



PCT/WG/15/2 
Annex 
13 
 
 

اءات والعالمات التجار�ة أن ا .23 ح مكتب الوال�ات المتحدة لل�ب ي  10لفصل واق�ت
�مكن أن �شمل بعض األمثلة األ��� تعق�دا� �ن

، ومن بينها ما يتعلق بمجموعات ماركوش. وشملت هذە األمثلة، ع� سب�ل المثال ال الح�، منهج�ة "الحد األدين  ي
المجال ال��م�ايئ

ي الفصل 
 بمجموعات المطالبات. ف�ما يتعلق  10للمنطق". وارتأت هذە اإلدارة أنه �مكن توضيح بعض األمثلة الواردة �ن

ي قبل  .24
ي المجال ال��م�ايئ

وأو� الف��ق الفر�ي بأن �س� اإلدارات إ� التوصل إ� استنتاج �شأن مثال "الحد األدين للمنطق" �ن
اءات والعالمات التجار�ة إ� تقد�م 2022نها�ة عام  ، ودعا الف��ق مكتب الوال�ات المتحدة لل�ب ي صفحة ال���ي

 من خالل المناقشات �ن
ي الفقرة 

ح �ن احات �شأن ك�ف�ة بدء العمل المق�ت .  23اق�ت
�
 المذكورة آنفا

ف الجودة6  .  أفكار أخرى لتحسني

ي يتسئن من خاللها ضمان  .25 ي كٍل من مجاالت العمل وطرق العمل الئت
دعا المكتب الدو�ي اإلدارات الدول�ة إ� مواصلة النظر �ن

ن  ي تحسني
 عمل�اتها ونتائج عملها.  مساعدة الف��ق الفر�ي لإلدارات الدول�ة �ن

 [نها�ة المرفق والوث�قة]
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