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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 السابعةالدورة 

ىل  23جنيف، من   1324يونيو  20اإ
 
 

 مالحظات األطراف األخرى

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 ملخص

ق النظاُم عىل عدد كبري من الطلبات 1321منذ يوليو بدأأ العمل بنظام مالحظات الأطراف الأخرى  .2 . وقد ُطب ِّ
ن اكنت نس بة صغرية جدًا من اجملموع اللكي، وفقًا للتوقعات ومتش يًا مع الأنظمة الوطنية ملالحظات الأطراف  ادلولية، واإ

 الأخرى.

لرشوط النظام، ول تتعلق أأي من حالت الرفض هذه  قليل من املالحظات لكوهنا خمالفةومل يُرفَض سوى عدد  .1
ساءًة متعمدًة لس تخدام النظام.  بأأمور ميكن اعتبارها اإ

بداء تعليقات أأكرث تفصياًل. وينبغي أأن تت خذ املاكتُب املُعيَّنة اخلطوات الالزمة لضامن  .0 ويُوىص بتعديل النظام ليسمح ابإ
اتحة املالحظات للفاحصني يف املرحةل الوطنية  .اإ

بداء تعليقات عىل أأمور أأخرى،  .4 ومن املُرحج أأن يويص املكتب ادلويل يف املس تقبل أأيضًا بتوس يع النظام للسامح ابإ
ىل أأن تزداد اخلربة املكتس بة من معاجلة  رجاء ذكل اإ فاية الوصف، ولكن يويص ابإ ماكنية التطبيق الصناعي وكِّ مثل الوضوح واإ

 املالحظات احلالية يف املرحةل الوطنية.

 تخدام النظاماس  

ق النظام، كام اكن ُمتوقَّعًا، عىل نس بة صغرية من الطلبات ادلولية، كحال معظم الأنظمة الوطنية ملالحظات  .5 ُطب ِّ
جيابية وسلبية  –الأطراف الأخرى. وهناك أأس باب ش ىت   حتول دون اس تخدام الأطراف الأخرى للنظام: قد –اإ
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 عدد المالحظات

 الشهر

تقنية الصناعية السابقة البالغة الأمهية، مما قد يؤثر يف حصة رمبا يعرض ابلفعل تقريُر البحث ادلويل معظم ال  (أأ  )
 الطلب ادلويل؛

 وقد ل تكون الأطراف الأخرى عىل عمل ابلطلب ادلويل؛ (ب )

 وقد ل تكون الأطراف الأخرى عىل عمل بنظام مالحظات الأطراف الأخرى ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛ (ج )

أأن حتتفظ حباةل التقنية الصناعية السابقة اليت تعلمها ف الأخرى أأن من الأفضل اورمبا ترى الأطر  (د )
ذا لزم الأمر، يف مرحةل لحقة عندما تكون قادرًة عىل تقدمي رشوح أأكرث تفصياًل أأو تكون طرفًا فاعاًل  لس تخداهما، اإ

جراءات الاعرتاض أأو البطالن القضائية.  يف اإ

والأمل معقود عىل أأن يكون أأول الأس باب السابقة هو أأحد أأمه العوامل. فاملعرفة واس تخدام النظام يف ازدايد مس متر.  .6
مت لك شهر بدءًا من يوليو  2ويوحض الشلك  ىل فرباير  1321الوارد أأدانه عدد املالحظات اليت قُد ِّ . ويرى املكتب 1324اإ

أأن النظام يُس تخَدم مبا يكفي لدللةل عىل أأن الأطراف الأخرى تعتربه مفيدًا. واملشلكة الرئيس ية يف الوقت  ادلويل بِّوجه عام
ىل املاكتب املُعيَّنة يف شلك جتده مفيداً.  احلارض يه ضامن تسلمي املعلومات بشلك فعال اإ

 عدد املالحظات يف لك شهر: 2الشلك 

لَت، حىت هناية شهر فرباير وقد  .7 ضت  024مالحظًة من أأطراف أأخرى عىل  046، 1324قُبِّ  21طلبًا دوليًا، وُرفِّ
مالحظة أأخرى. واكن السبب الأكرث ش يوعًا للرفض هو الاحتواء عىل رُشوح طويةل لأمهية الاستشهادات يف شلك واثئق 

ض عدٌد قليٌل من املالحظات بسبب احتواهئا عىل  ة واخلطوة الابتاكرية، كتعليقات عىل ُمرفقة. وُرفِّ أأمر ل يتعلق ابجلد 
م به. ومعظم تكل املالحظات املرفقة هبا رُشوح لأمهية الاستشهادات ُأعيد فامي بعد  امللكية أأو حق مودع الطلب يف التقدُّ

ىل مجموع املالحظات املقبوةل.  تقدميها يف الشلك املتوقع، وُأضيفت اإ

مت  .1  %( من دون امس.13.2مالحظًة ) 177وقُد ِّ

(، والفرنس ية 25%( ابللغة الإنلكزيية؛ ووردت مالحظات أأخرى ابللغات الياابنية )91.1مالحظًة ) 029ووردت  .9
(. وسوف تصبح واهجة املس تخدم اخلاصة مبالحظات الأطراف الأخرى 2(، والربتغالية )1(، والإس بانية )0(، والأملانية )6)

، مما قد  يؤثر يف هذا التوزيع يف املس تقبل. متاحًة قريبًا بلغات ش ىت 
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 مؤمترات

 مقال
 دوري

 مرجع صفحة ش بكية

 عىل الإنرتنت
 غري ذكل

ستشهَد بها  عدد الوثائق الُم

 نوع الوثيقة املُستشهَد هبا

يَت عىل طلب دويل واحد هو ثالث مالحظات )ثالثة تكرارات(. واكن  .23 واكن أأكرب عدد من املالحظات اليت ُأبدِّ
جاميل عدد الواثئق  11أأكرب عدد من الواثئق املُستشهَد هبا يف املالحظات اخلاصة بطلب دويل واحد هو  وثيقًة؛ ومل يزد اإ

ل يف مالحظات تسعة طلبات دولية. 23عىل  املُستشهَد هبا  واثئق اإ

جاميل عدد الواثئق املُستشهَد هبا يف مالحظات الأطراف الأخرى  .22 %( 60.7وثيقة ) 779وثيقًة، مهنا  2110وبلغ اإ
دخال مراجع س ندات غري الرباءات مضن  عت عىل فئات خمتلفة من الواثئق وُ  7اكنت عبارة عن واثئق براءات. وميكن اإ ز ِّ

 أأدانه. 1النحو املُبنيَّ يف الشلك 

لهيا يف املالحظات: 1الشلك   توزيع أأنواع س ندات غري الرباءات امُلشار اإ

% من املالحظات، مبا يف ذكل ُجل  90.1وجرى حتميل نُسخ من بعض الواثئق املُستشهَد هبا عىل الأقل مع  .21
( PATENTSCOPEالنُسخ يف قاعدة بياانت ركن الرباءات )س ندات غري الرباءات املُستشهَد هبا. ومل تُوَضع هذه 

 لأس باب تتعلق حبق املؤلف، ولكهنا متاحة ملودع الطلب والإدارات ادلولية واملاكتب املُعيَّنة.

ق النظام عىل طلبات دولية يف مجموعة متنوعة من اجملالت التقنية، ولكن اكن القدر الأكرب يف الأصناف  .20 وقد ُطب ِّ
 التالية للتصنيف ادلويل للرباءات:الفرعية 

 : مركبات متغايرة احللقة؛C07D (أأ  )

 : مس تحرضات لأغراض طبية أأو أأغراض تتعلق ابلأس نان أأو أأغراض مواد التجميل؛A61K (ب )

: حفظ جثث البرش أأو احليواانت أأو النبااتت أأو أأجزاء مهنا؛ مبيدات الآفات الأحيائية، اكملطهرات، A01N (ج )
امت منو النبات.أأو اكملبيدات احلرشية أأو   مكبيدات الأعشاب؛ املواد الطاردة أأو اجلاذبة للحرشات؛ ُمنظ ِّ

%( من املالحظات يف الشهر الثامن والعرشين اعتبارًا من اترخي الأولوية )املهةل الزمنية يه 11وتُوَدع نس بة كبرية ) .24
ىل الوقت الالزم لالطالع عىل طلب براءة هناية الشهر الثامن والعرشين(. وليس من الواحض هل يرجع هذا يف املقام الأول  اإ

ىل تقليل وقت مودع الطلب  واختاذ قرار بشأأن تقدمي مالحظات من عدمه، أأم أأن الأطراف الأخرى تسعى عن قصد اإ
ن اكن ل يزال يس تحق دخول املرحةل الوطنية أأم ل. ويوحض الشلك  أأدانه توزيع الأوقات اليت وردت فهيا  0لتنظر بفعالية اإ

 ات اعتبارًا من اترخي الأولوية.املالحظ
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 عدد المالحظات

 الأشهر اعتباراً من اترخي الأولوية

 حسب الشهر اعتبارًا من اترخي الأولويةتوزيع املالحظات : 0الشلك 

 التأأثري يف معاجلة املرحةل ادلولية

م سوى  .25 يف املائة( قبل أأن يتلقى املكتب ادلويل تقرير البحث ادلويل، واكن التقرير يف  1.9مالحظات ) 23مل تُقدَّ
جراء حفص ًا ابلفعل ومير مبرحةل الإرسال. ويبدو أأن بضع مالحظات كثري من هذه احلالت ُمعدَّ  جعلت املُودع يطالب ابإ

بداء  0متهيدي دويل؛ ويبدو، من البياانت املتاحة حاليًا )اليت قد ل تكون اكمةًل(، أأنه مل تُقدم سوى  مطالبات بعد اإ
دة لتقدمي مطالبة قد انهتت يف  ح أأن حيدث ذكل يف معظم الأحيان؛ لأن املهةل املُحدَّ مالحظات الأطراف الأخرى. ومن املُرجَّ

لغالب قبل تقدمي أأي مالحظة. وذلكل مل يُؤخذ يف الاعتبار يف التقرير المتهيدي ادلويل بشأأن قابلية اس تصدار براءة سوى ا
 مالحظات قليةل جدًا.

 مالحظة منوذجية

آخر تضم عددًا من أأنواع خمتلفة من الواثئق املُستشهَد هبا  .26 مة من طرف أ حيتوي املرفق عىل منوذج ملالحظة ُمقدَّ
م هبا.لتوضيح  دخالها والطريقة اليت تُقدَّ  مكية املعلومات اليت ميكن اإ

 التعقيبات املس تقاة من املس تخدمني

آن. وفامي ييل  .27 جيابيًة بوجه عام حىت ال اكنت التعقيبات املس تقاة من الأطراف الأخرى اليت اس تخدمت النظام اإ
 الشواغل الرئيس ية اليت ُأثريت:

دخال (أأ  ) املالحظات مع أأكرث من وثيقة أأو وثيقتني من الواثئق املُستشهَد هبا يس تغرق وقتًا طوياًل. وليس من  اإ
متام املهمة يف جلسة واحدة، ولأهنا خدمة جُترى عرب ش بكة الإنرتنت، تُثار اخملاوف من ضياع قدر كبري  السهل دامئًا اإ

آخ نرتنت أأو حدث أأي خطأأ أ ذا انقطع التصال ابلإ ر. ويُعالَج ذكل عن طريق السامح حبفظ املالحظات يف من العمل اإ
شلك مسودات ميكن أأن تُس تأأنف يف جلسة لحقة. ومن املتوقع أأن يصبح هذا التحسني متاحًا يف موعد اجامتع 

 الفريق العامل تقريبًا.

جدًا  املسموح به لتقدمي "رشح موجز لأمهية" لك استشهاد قليلٌ  –حرف  533اذلي يبلغ  –واحلد الأقىص  (ب )
م عادًة يف الأنظمة الوطنية ملالحظات الأطراف الأخرى. عالوة عىل أأن كون احلقول اليت  مقارنًة ابلرشوح اليت تُقدَّ
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حرف مرتبطة عىل وجه التحديد ابلستشهادات الفردية قد جيعل من الصعب رشح مسائل اخلطوة  533تبلغ 
 الابتاكرية.

دخال أأي يشء سوى النص العادي يف (ج ) ميكن أأن جيعل من الصعب  الوثيقة  الرشح املوجز لأمهيةوعدم جواز اإ
دخال املعادلت وغريها من الأمور اليت قد تساعد عىل توضيح أأمهية وثيقة ُمستشهَد هبا يف ظروف معينة.  اإ

بل املاكتب املُعيَّنة  الاس تخدام من قِّ

مت أأفادت ماكتب ُمعيَّنة عديدة أأن الفحص الوطين قد بدأأ بشأأن عدد قليل من الط  .21 لبات ادلولية حيث قُد ِّ
عت املالحظات يف الاعتبار. وقد استُشهد، يف ثليث احلالت تقريبًا، بوثيقة واحدة عىل  مالحظات الأطراف الأخرى وُوضِّ

ىل الواثئق اليت عرُث علهيا نتيجًة للبحث  ضافًة اإ ة أأو اخلطوة الابتاكرية، اإ الأقل من مالحظات الأطراف الأخرى لأغراض اجلد 
أأو الوطين. ولكن مل يبدأأ بعُد الفحص الوطين للطلبات ادلولية ذات الصةل يف معظم احلالت اليت حدث فهيا دخول  ادلويل

املرحةل الوطنية. وذلكل ل يزال من السابق لأوانه اس تخالص اس تنتاجات ذات مغزى بشأأن مدى اس تفادة الفاحصني من 
 فض املطالبات أأو تضييق نطاقها.مالحظات الأطراف الأخرى ادلولية يف املساعدة عىل ر 

وتمتثل التعليقات الرئيس ية حاليًا يف أأن بعض املاكتب املُعيَّنة قد وجدت صعوبة يف ضامن توجيه عناية الفاحصني يف  .29
ىل املالحظات عىل حنو موثوق به. وعدد املالحظات ليس كبريًا مبا يكفي ابلنس بة لكثري من املاكتب لأمتتة  املرحةل الوطنية اإ

دراهجا يف ملف الفحص الوطين أأمتتًة اكمةًل. ومل تُراعَ معل  ى بضع مالحظات يف الإجراء الوطين الأول نتيجًة ييت اسرتجاعها واإ
 لهذه الصعوابت الإدارية.

 وتوجد حاليًا طريقتان رئيس تان لتلقي املالحظات: .13

لكرتونيًا كحزمة واحد)أأ(  ة عرب نظام التبادل الآمن للواثئق الإلكرتونية قد تُقرر املاكتب املُعيَّنة تلقي مجيع املالحظات اإ
مة يف نسق PCT-EDIبناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) ىل XML(، اذلي يضم املعلومات املُنظَّ ضافًة اإ ، اإ

ىل جانب املالحظة، مما يسمح ابلس ترياد املبارش للواثئق والبياانت  نُسخ من أأي واثئق ُمستشهَد هبا جرى حتميلها اإ
ىل مكتبًا ُمعيَّنًا تلقي املعلومات هبذه  21 الأنظمة الوطنية ل ي يس تخدهما الفاحص بسهوةل. وقد اختار حىت الآن اإ

 الطريقة.

ما ابس تخدام )ب(  وتتلقى ماكتب ُمعيَّنة أأخرى مالحظات الأطراف الأخرى عند دخول املرحةل الوطنية، وذكل اإ
املؤمتته لقاعدة بياانت ركن الرباءات )وعادًة ما يكون ذكل يف نفس  قاعدة بياانت ركن الرباءات أأو اخلدمات الش بكية

وقت اسرتدادها ملنت الطلب، وتقرير البحث ادلويل، والتقرير المتهيدي ادلويل بشأأن قابلية اس تصدار براءة ابلطريقة 
لن تكون أأبدًا ذات صةل لأن نفسها(. وهذا الأسلوب أأكرث فاعليًة نظرًا لأنه يتفادى تلقي أأعداد كبرية من الواثئق اليت 

الطلب ادلويل قد ل يدخل املرحةل الوطنية عىل الإطالق. بيد أأن الواثئق املُستشهَد هبا ل تكون متاحة من خالل 
ل عن طريق التقدم  ىل املكتب ادلويل. واخلدمات الإلكرتونية يدواًي هذه اخلدمات، ول ميكن احلصول علهيا اإ بطلب اإ

مة للماكتب املُعيَّنة سوف تكون متاحًة يف خريف عام ملعاهدة التعاون بشأأ  ، مما سيسمح لهذه 1324ن الرباءات املُقدَّ
 املاكتب ابسرتداد الواثئق املُستشهَد هبا من ملف املكتب ادلويل عند الطلب.

م خدمًة تكون أأكرث تفصياًل حسب الاحتياجات لدلفع ابملالحظات .12 والواثئق  ويود املكتب ادلويل مبدئي ًا أأن يُقد ِّ
ىل املاكتب املُعيَّنة مىت دخل الطلب ادلويل املرحةل الوطنية. بيد أأن معلومات النوعية وتوقيت دخول املرحةل  املُستشهَد هبا اإ

ىل  الوطنية اليت يتلقاها املكتب ادلويل من املاكتب املُعيَّنة ليست اكفيًة يف الوقت احلارض لضامن أأن هذا من شأأنه أأن يؤدي اإ
 الحظات يف وقت س تكون فيه مفيدًة.تسلمي امل
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وياُلَحظ أأن مكتب الولايت املتحدة لرباءات الاخرتاع والعالمات التجارية نفسه ل يسرتجع مالحظات الأطراف  .11
الأخرى لأهنا ليست متوافقًة مع القانون الوطين اخلاص مبالحظات الأطراف الأخرى، اذلي يتضمن رشوطًا صارمًة بشأأن 

ه شلك هذه املالحظات ، ويشرتط يف بعض احلالت دفع رمس ما. ومن الناحية الأخرى، ينبغي عادًة ملودع الطلب أأن يُوج ِّ
ىل أأي استشهادات ذات صةل نتيجًة للرشط اذلي يُلزِّم مودع الطلب ابلإفصاح عن حاةل التقنية الصناعية  عناية الفاحص اإ

عالن ماكنية اإ  بطالن الرباءة يف وقت لحق يف حاةل عدم قيامه بذكل. السابقة ذات الصةل اليت يكون عىل عمل هبا، مع اإ

 التطورات املس تقبلية املُس هتَدفة

م، بناًء عىل املعيار  .10 ل يف نسق ُمنظَّ ن الواثئق املُستشهَد هبا يف مالحظات الأطراف الأخرى تُسجَّ لتسجيل  ST.36اإ
تسمح ملودعي الطلبات واملاكتب والأطراف  لأغراض تقارير البحث. ومن املُس هتَدف تقدمي أأنظمة XMLالواثئق يف نسق 

مة مماثةل:  الأخرى مبا ييل، حاملا ترد مكية اكفية من تقارير البحث ادلويل يف أأنساق ُمنظَّ

عرض قامئة عىل ش بكة الإنرتنت جبميع الواثئق املُستشهَد هبا لطلب دويل ما، سواء من تقرير حبث دويل أأو )أأ( 
ىل نُسخ من واثئق الرباءات تقرير حفص متهيدي دويل أأو مالحظ آخر؛ وسوف تتضمن القامئة روابط تُفيض اإ ة طرف أ

أأو غريها من الواثئق حيامث ُوجد عنوان ش ب ي صاحل، فضاًل عن معلومات املواءمة الأرسية لواثئق الرباءات، 
فصاحات ماكفئة ابللغات اليت قد تكون أأكرث مالءمة للقارئ؛ ومن املرحج  أأن تش متل للمساعدة يف العثور عىل اإ

آلية للرشوح املوجزة لأمهية الاستشهادات؛  التطورات الالحقة عىل ترمجة أ

ىل أأنظمة أأخرى حسب الاقتضاء؛)ب(  م ميكن اس ترياده اإ  وتزنيل املعلومات يف نسق ُمنظَّ

طة، مما يسمح ملودع الطلب )ج(  بأأن يليب واختيار بعض الواثئق املُستشهَد هبا أأو لكها لتوضع يف شلك قامئة ُمبسَّ
عىل حنو أأسهل رشوط الإفصاح اليت تضعها املاكتب، مثل مكتب الولايت املتحدة لرباءات الاخرتاع والعالمات 

م قامئًة بأأي تقنية صناعية سابقة ذات صةل يكون عىل عمل هبا.  التجارية، اليت تشرتط عىل مودع الطلب أأن يُقد ِّ

 التوصيات

به لتقدمي "رشح موجز  املسموح –حرف  533اذلي يبلغ  –الأقىص  يويص املكتب ادلويل بزايدة كبرية للحد .14
 حرف(: 23333أأو  5333لأمهية" لك وثيقة ُمستشهَد هبا )كأن يبلغ مثاًل 

نه يف تكل احلالت )أأ(  ىل أأقل قدر ممكن لتوضيح الفكرة عىل حنو فعال، فاإ رمغ أأن من الأفضل غالبًا اخزتال الواثئق اإ
ضت فهيا وثيقة مت ضافية، بدا اليت ُرفِّ ضت اكنت مفيدًة يف رشح  بوجه عام حتميلها مع رشوح اإ أأن الرشوح اليت ُرفِّ

 حرف اليت حلت حملها فامي بعد. 533أأمهية الوثيقة أأكرث من امللخصات اليت تبلغ 

ذا اكنت املاكتب املُعيَّنة ل تزال يساورها قلق بشأأن احامتل تقدمي رشوح فارعة الطول لأمهية الواثئق)ب(  ، مفن واإ
املمكن اس تحداث أأساليب بديةل لعرض املعلومات، حبيث ل تُعرض سوى البياانت الببليوغرافية الالزمة لتحديد 

ذا لزم الأمر فقط. ليه اإ  الاستشهادات يف قسم "تقدميى"، ويرُتك العرض الأطول يف اخللف للرجوع اإ

ع النظاُم بشدة عىل اس تخدام الامن .15 ذج املنسقة احلالية لإدخال الرشوح املوجزة لأمهية ويويص املكتب ادلويل بأأن يُشج ِّ
ل، ل س امي عندما يتطلب الرشح اس تخدام معادلت أأو  الواثئق، ولكنه يويص بأأل حُتظَر تكل الرشوح الإضافية اليت حُتمَّ

 غريها من التنس يقات املعقدة.
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ف الأخرى يف املرحةل الوطنية قبل ويويص املكتب ادلويل ابكتساب مزيد من اخلربة يف اس تخدام مالحظات الأطرا .16
ماكنية التطبيق الصناعي وكفاية الإفصاح. ويُعتقد أأن  بداء مالحظات بشأأن الوضوح واإ توس يع نطاق النظام للسامح أأيضًا ابإ

ضافية بشأأن كيفية  نًة من حيث املبدأأ، ولكن س يكون من املفيد وجود تعقيبات اإ هذه املالحظات س تكون ُمس تحس َ
ع عىل تقدمي املعلومات بأأسهل طريقة. اس تخدام الفاحصني  للمنوذج احلايل من أأجل تصممي نظام يُشج ِّ

ىل: .17  والفريق العامل مدعٌو اإ

" التعليق عىل اس تخدام نظام مالحظات 2"
 الأطراف الأخرى حىت الآن؛

ىل التحسينات اليت قد يُرغب فهيا 1" " والإشارة اإ
كد من أأن املالحظات ميكن اس تخداهما بشلك  للتأأ

 كجزء من معاجلة املرحةل الوطنية؛ فعال

" واملوافقة عىل التوصيات اليت قدهما املكتب 0"
 أأعاله. 16و 15و 14ادلويل يف الفقرات 

 ]ييل ذكل املرفق[
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