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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 5102 فرباير 52التارخي: 

 
 
 

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 الثامنةالدورة 

ىل  52جنيف، من   5102 مايو 52اإ
 
 

اإلدارات الدولية العاملة يف ظل معاهدة التعاون بشأن الرباءات: تقرير عن الدورة الثانية  اجتماع
 والعشرين

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن  الثانيةيعرض مرفُق هذه الوثيقة نتاجَئ ادلورة  .0
ىل  4يف الفرتة من  طوكيوالرباءات اذلي ُعقد يف  ، عىل النحو املُبَّين يف ملخص الرئيس. وحيتوي املرفق 5102فرباير  2اإ

صال  ع ي ابوجودة التاع  لجامتع الإدارات ادلولية للفريق الفرعي امل اخلامسةدلورة غري الرمسية ا ثاين مللخص الرئيس عىل ُملخن
قُبيل اجامتع الإدارات ، أأي 5102فرباير  3و 5يويم  طوكيويف ُعقدت اليت اهدة التعاون بشأأن الرباءات، العامةل يف ظل مع

 .ادلولية

ن  .5 ىل الفريق العامل مدعوٌّ اإ الإحاطة علاًم اإ
والعرشين لجامتع الإدارات  ثانيةعنتاجئ ادلورة ال 

ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن 
يف ملخص الرئيس امُلبَّين الرباءات، عىل النحو 

يف مرفق وارد ( الPCT/MIA/22/22)الوثيقة 
 هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاجامتع الإدارات ادلولية 

ىل  4، من طوكيون، ووالعرش  ثانيةادلورة ال   5102فرباير  2اإ

عداد الرئيس  ملخص من اإ
 (PCT/MIA/22/22؛ ُمس تنَسخ من الوثيقة عهعلاًم )أأحاط الاجامتع 

 مقدمة

والعرشين يف  ثانية)"الاجامتع"( دورته ال  َعقد اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .0
ىل  4يف الفرتة من  طوكيو  .5102فرباير  2اإ

نةًل يف ادلورة: مكتب الرباءات المنساوي، واملعهد  .5 دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل التالية ُممث واكنت اإ
ومكتب براءات  واملكتب الأورويب للرباءات، الوط ي الربازييل للملكية الصناعية، واملكتب الكندي للملكية الفكرية،

(، واملكتب الفنلندي للرباءات Rospatentالاخرتاع املرصي، وادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية التاععة لالحتاد الرويس )
، ومكتب وواكةل أأسرتاليا للملكية الفكرية، ومكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة، الهندي للرباءاتكتب امل و والتسجيل، 

، واملكتب الكوري للملكية الفكرية، واملعهد الوط ي الش ييل للملكية رباءاتللالياابين كتب امل الرباءات الإرسائييل، و 
، واملكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية، واملكتب احلكويم لرباءاتلالصناعية، ومعهد عدلان أأورواب الشاملية 

للملكية الفكرية، واملكتب السويدي للرباءات  ةالأوكراني يةاحلكوم  ادلائرةَّي الشعبية، و للملكية الفكرية مجلهورية الص
 والتسجيل، ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية.

 وترد قامئة املشاركَّي يف املرفق الأول لهذه الوثيقة. .3

 : افتتاح ادلورة0البند 

ب الس يد  .4  ابملشاركَّي نياعًة عن املدير العام. –انئب املدير العام للويبو  – ساندجي جونرحن

يتو  .2 ب الس يد هيتويش اإ للمشاركة  املكتب الياابين للرباءاتابحلارضين يف  – املكتب الياابين للرباءاتمفوض  –ورحن
دارات ادلولية ل اجامتعيف أأول   يُعقد يف طوكيو.الإ

 : انتخاب الرئيس5البند 

 .املكتب الياابين للرباءاتمسؤويل وهو من ، انويويش اتكيغويشس يد ترأأس ادلورَة ال  .2

 : اعامتد جدول الأعامل3البند 

 .PCT/MIA/22/1 Rev.2اعمتد الاجامتُع جدوَل الأعامل الوارد يف الوثيقة  .7

حصاءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات4البند   : اإ

مه املكتُب  .8 حصاءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتأأحاط الاجامتُع علامً ابلعرض اذلي قدن  .1ادلويل بشأأن أأحدث اإ

                                                
1

 .www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/mia/22العنوان التايل:  عىلمتوفر عىل موق  الويبو الإلكرتوين  

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/mia/22
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 : اوجودة2البند 

 ( تقرير من الفريق الفرعي املع ي ابوجودةلف)أأ 

الوارد يف املرفق  ،أأحاط الاجامتع علامً، م  املوافقة، مبلخص رئيس الفريق الفرعي املع ي ابوجودة التاع  لالجامتع .2
 الثاين لهذه الوثيقة.

م من الفريق الفرعي املع ي ابوجودة( أأمور ء)اب  انش ئة عن التقرير املُقدن

م من الفريق الفرعي. .01  وافق الاجامتع عىل التوصيات الواردة يف التقرير املُقدن

 ( العمل املس تقبيل املتعلق ابوجودةمي)ج

فعيل أ خر للفريق ، مبا يف ذكل عقد اجامتع املع ي ابوجودة  عىل اس مترار ولية الفريق الفرعي الاجامتع وافق .00
 ؛5102الفرعي يف عام 

 ادلولية الإدارات: تعيَّي 2 البند

ىل  املناقشات استندت .05  .PCT/MIA/22/3الوثيقة اإ

ن الاجامتع: .03  اإ

شأأن قضية تعيَّي الإدارات اس تعرض التقدم احملرز يف مناقشات الفريق الفرعي املع ي ابوجودة ب قد  )أأ(
 ادلولية؛

ىل  42 من يف الفقرات املع ي ابوجودة املبي نة ت الفريق الفرعيتوصيا أأقر  و  )ب( من ملخص رئيس  20اإ
 يف املرفق الثاين من هذه الوثيقة.الفريق الفرعي، الوارد 

 خطط حتسَّي معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاس تعراض  :7البند 

ىل استندت املناقشات  .04  .PCT/MIA/22/19الوثيقة اإ

وأأعرعت مجي  الإدارات اليت أأخذت اللكمة عن ترحيهبا ابلعرض العام اذلي أأعده مكتب الولايت املتحدة للرباءات  .02
اقرتاحات حتسَّي نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت قدهما املكتب ادلويل وعدة خمتلف والعالمات التجارية بشأأن 

قلميية  دها مكتب الولايت املتحدة ق عىل القضااي امخلس اليت حد  تيحت لها يك تعل  مؤخرًا، وابلفرصة اليت أأ ماكتب وطنية واإ
دارة واحدة  ىل للرباءات والعالمات التجارية عأأهنا تتطلب مزيدًا من املناقشة. وأأشارت اإ أأن اعرتاف مكتب معَّي  ععمهل اإ

دارة دولية ل ير  طار خارطة الطريق اخلاصة مبعاهدة التعاون عد أأولوية يف اإ يُ  د يف الوثيقة رمغ أأن ذكلاخلاص عندما يترصف اكإ
 بشأأن الرباءات.

لزام مقدم الطلب ابلرد عىل أأي  .02 سلبية ترد يف تقرير البحث والفحص المتهيدي  عياانت معل قةوفامي خيص مسأأةل اإ
ضفاء طاع ادلوليَّي دلى دخول املرحةل الوطنية، أأقر   ن مل ترحج اإ دارات عفوائد ذكل الرشط عوجه عام واإ لزايم عليه  ت عدة اإ اإ

ىل مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات نظرًا  منا ينبغي أأن تشج  اإ العبء الثقيل اذلي س ُيلقى عىل عاتق مقديم الطلبات. واإ
ىل  أأو أأن تدعومه ذكل الرداملاكتب مقديم الطلبات عىل تقدمي   ذكل.اإ
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دارة دولية  ذكلوأأعلن املكتب الأورويب للرباءات أأنه فرض  .07 الرد الإلزايم عىل حنو أأحادي اوجانب عندما ترصف اكإ
جياعية للغاي وأأن جترعتهودخل مقدم الطلب املرحةل الوطنية دلى املكتب عوصفه مكتبًا معينًا،   وجش  ة.م  هذا الهنج اكنت اإ

عاليممن خالل تقرير  لتقامس خرباته معلنًا اس تعداده أأن حتذو حذوه املاكتب الأخرى عىل م خالل ادلو  اإ رة املقبةل املزم  يقدن
 .5102عاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف مايو أأن يعقدها الفريق العامل مل

علق مبسأأةل الإدماج الرمسي للطريق الرسي  ملعاوجة الرباءات يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، أأعلنت عدة وفامي يت .08
دارات تأأييدها التام لهذا الاقرتاح ولكن نظراً  ىل  اإ أ خر دورة عقدها الفريق خالل ادلول الأعضاء عليه  اعرتاض عدد مناإ

يف هذه  الفريق العامل عىلهذا الاقرتاح جمددًا  طرح يكون من املناسبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات فقد ل العامل مل
منا ينبغي الرتكزي عاملرحةل   .الرسي  ملعاوجة الرباءات ملساراب اصىل زايدة عدد املاكتب املشاركة يف اخملطط العاملي اخل؛ واإ

حدى الإدارات  .02 عن عدم اس تعدادها  ا أأعرعتولكهن الرسي  ميكن أأن يكون هنجا مثريا لالهامتم عأأن هنج املساروأأقرت اإ
دارة أأخرى أأهنا  ىل الاقرتاح الرايم عىل بشدة  اعرتضتلتأأييد الاقرتاح يف هذه املرحةل. وأأعلنت اإ الإدراج الرمسي للطريق اإ

دة التعاون بشأأن الرباءات ووجنة الويبو ادلامئة عاهالل دوريت الفريق العامل ملالرسي  يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات خ
 اعرتاضها كذكل خالل هذه ادلورة. مبديةاملعنية عقانون الرباءات 

ق القوانَّي الوطنية م  الإعالانت القامئة بشأأن عدم تواف وأأ الإخطارات  وأأ وفامي خيص مسأأةل اس تعراض التحفظات  .51
دارات الاجامتع عىل معلومات حمدثة بشأأن أأحاكم الإطار القانوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، أأ   تكلحسب طلعت عدة اإ

ىل يف املس تقبل القريب. وأأشري  اأأو نية حسهبمؤخرًا الإعالانت  الإعالانت  أأي من تكلبشأأن وض  احملدثة أأن املعلومات اإ
 الويبو الإلكرتوين. متاحة عىل موق 

صدار رأأي مكتوب  .50 جراءوفامي يتعلق مبسأأةل اإ تقرير الفحص المتهيدي  مشليف حال الفحص المتهيدي ادلويل  خالل اإ
اليت أأخذت  فقد أأكدت غالبية الإدارات، الرد عىل اي من الاعرتاضات الواردة فيهحاول مودع الطلب  سلبياً رأأاًي ادلويل 

حدى الإدارات الضوء عىل وسل  . حالياً  املامرسة تكلا تعمتد اللكمة أأهن  تهذا الإجراء منذ أأن غري  ا الإجياعية م  جتارهبطت اإ
ىل مشرية ، 5100هنجها يف هذا الصدد يف عام  الإدارة مزااي كبرية يف حتسَّي  تكلأأهنا تصدر أأحيااًن رأأاًي اثنيًا مكتواًب. وترى اإ

جراءات الفصل الثاين مل  لطلبات وجشعت الإدارات الأخرى عىل اعامتد ذكل الهنج.ودعي ادرجة اس تقطاب اإ

 .PCT/MIA/22/19الوثيقة  مبضمونوأأحاط الاجامتع علامً  .55

 وطيد الصةل عَّي املرحةل ادلولية واملرحةل الوطنية: ت8 البند

ىل الوثيقة  استندت .53  .PCT/MIA/22/20املناقشات اإ

مجل  ال راء وردود  املكتب الياابين للرباءاتمجي  الإدارات اليت أأخذت اللكمة ابملبادرة اليت اضطل  هبا  بتورح   .54
جراءالصةل عَّي املرحلتَّي ادلولية والوطنية من  وثيقخرى بشأأن التداعري املمكنة لتالأفعال من الإدارات الأ  معاهدة ات اإ
 التعاون بشأأن الرباءات.

دارات فادت وأأ  .52 س امي التداعري املتصةل ابملرحةل الوطنية من  ول ،عددًا من التداعري املقرتحة نفذت فعالا أأهنععدة اإ
 الإجراءات.

دارات خمتلف التداعري املقرتحة الواردة يف مرفق الوثيقة  دتوأأي   .52 أأييد عن ت ت. وأأعرعPCT/MIA/22/20عدة اإ
ذا استُشهد عواثئق حمر  5-خاص لوض  تدعري اختياري )أأ   ذكر اوجزء املناظر لها يف واثئق غري الإنلكزيية، تعَّي  رة علغات ( "اإ

ن وجدت".أأرسة الرباءات احملر    رة ابلإنلكزيية اإ
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ىل  املكتب الياابين للرباءات. ودعا PCT/MIA/22/20الوثيقة  مبضمونالاجامتع علامً  وأأحاط .57  التوس   يفاإ
هذا الصدد للمبادئ التوجهيية اخلاصة ابلبحث  ( حبيث يقرتح تعدياًل يف5-الاقرتاح املتعلق ابلتدعري املمكن )أألف

 والفحص ادلوليَّي مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

الأخرى الواردة يف مرفق  املمكنةوافق الاجامتع عىل مواصةل مناقشاته بشأأن التداعري  كام .58
طار املنتدى ا PCT/MIA/22/20 الوثيقة  ،التعاون بشأأن الرباءاتعاهدة ملفريق العامل اخلاص ابللإلكرتوين يف اإ

ىل مواصةل توجيه  املكتب الياابين للرباءاتودعا   املناقشات. تكلاإ

خدمة جديدة لتعزيز اس تخدام معاهدة  – التعاون بشأأن الرباءاتلأغراض معاهدة دمة املباةرة اخل: 2 البند
 الرباءات

ىل الوثيقة  استندت .52  .PCT/MIA/22/21املناقشات اإ

دارات فادت أأ و  .31 ىل حد كبري قدهما املكتب الأورويب للرباءات ياخلدمة اوجديدة اليت أأهنا تعترب ععدة اإ وأأهنا مثرية لالهامتم اإ
ىل توطيد الصةل عَّي املرحةل ادلولي ىل ارتباطها مببادرات تريم اإ جراءمن  ةتنظر يف توفري خدمة مماثةل يف املس تقبل مشرية اإ  اتاإ

التعاون بشأأن الرباءات" )البحث والفحص  دةعاهجراءات مملرحةل الساعقة لإ "اعَّي لك من الرباءات و  شأأنمعاهدة التعاون ب 
 ُ جراءات معاهدة ضطل  هبام فامي خيص الطلبات الساعقة اليت يُ امل طالب عأأولويهتا يف الطلب ادلويل( واملرحةل الوطنية من اإ

 التعاون بشأأن الرباءات.

حدى الإدارات  وأأعلنت .30 يداع أأهنا متك  اإ ودع ملنتاجئ البحث والفحص الأولَّي  أأويل، من توفرينت، عوصفها مكتب اإ
مقدمو الطلبات يف غضون شهرين. ومن مث، يه نتاجئ عادة ما يرد علهيا و، غضون س تة أأشهر من اترخي الإيداع الطلب يف

 دولية. دارةجمددًا عصفهتا اإ حبثت طلبه ادلويل وحفصته رد مقدم الطلب عندما يف حوزهتا اكن 

دمة اخلنطاق املتوىخ ل توس ي  ل ب ابورح   PCT/MIA/22/21امً مبحوايت الوثيقة الاجامتع عل وأأحاط .35
املكتب الأورويب  خبالفيك تشمل ماكتب تسمل الطلبات الرباءات معاهدة التعاون بشأأن لأغراض املباةرة 

ىل العمل م  املكتب ادلويل لقرتاح أأي تغيريات لزمة  التوجهيية  للمبادئللرباءات. ودعا املكتب الأورويب للرباءات اإ
 نية.واخلاصة مباكتب تسمل الطلبات وأأي تغيريات لزمة لالس امترات أأو أأدوات الإيداع الإلكرت 

 : تدريب فاحيص الرباءات01 البند

ىل الوثيقة  استندت .33  .PCT/MIA/22/5املناقشات اإ

تأأييدها عامة للمبادرة اليت اضطل  هبا املكتب ادلويل عغية حتسَّي عن مجي  الإدارات اليت أأخذت اللكمة  وأأعرعت .34
 تدريب الفاحصَّي يف ماكتب الرباءات الواقعة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً.ع  املرتبطةتنس يق أأنشطة املساعدة التقنية 

حدى الإدارات عن تأأييدها العام للمبادرة معلنة أأنه من الساعق لأوانه وأأعرعت .32 مناقشة تنفيذ أأنشطة ملموسة حممتةل  اإ
فهم مجي  الإدارات ادلولية بشأأن برامج تدريب الفاحصَّي املقدمة حاليًا؛ اكء ذ" ينبغي اإ 0ثالث التالية: "قبل معاوجة القضااي ال 

طار املبادرة؛ " قضااي تقليص قامئة اليتعَّي  و " 5" حتديد  ، عىليف املقام الأولاحلرص، جيب و " 3الواجب معاوجهتا يف اإ
دارات أأخرى لإعداد عرض موجز لأنشطهتا اخلاصة عتدريب  أأولوايت وس ياسات. وعرضت الإدارة املذكورة التعاون م  اإ

د قامسهاالفاحصَّي وت ىل الاقتداء هبا. وذكرت اإ أأخرى أأن القضية املذكورة  ارةم  الإدارات الأخرى ودعت الإدارات الأخرى اإ
 ل الاضطالع عأأي أأنشطة ملموسة." تتطلب املزيد من التفصيل قب0أأعاله "
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دارات وأأعرعت .32 زاء الاقرتاح ادل عدة اإ ىل أأن يتوىلعن شواغلها اإ  ، اس تحداثم  ماكتب ةريكة، املكتب ادلويل اعي اإ
ىل أأنه ينبغي  العنارص وأأن يتوىل  تكلوض  مضمون هممة املاحنة  لماكتبل ترُتكعنارص تدريبية منوذجية ومناجه دراس ية مشرية اإ

حدى الإدارات عىل أأمهية جتانهجة أأخرى، شد   ناملكتب ادلويل أأساسًا دور املنسق. وم س واتساق وحدات التدريب دت اإ
ذا اع ل ،كتب ادلويل يف التدريب ومضامَّي الربامجامل أأن يسهم رضورة و تدريب زتمت ماكتب ماحنة خمتلفة توفري س امي اإ

 واحد.مكتب لفاحصَّي العاملَّي يف ل

نشاؤها وقدمت .37 دارات اقرتاحات بشأأن املضامَّي احملمتةل للمنصة الش بكية أأو قاعدة البياانت املزم  اإ مثل  ،عدة اإ
ُ املودعةطلبات التدريب  التدريب؛ ومواد  تعليقات عىلعَّي العرض والطلب؛ وال  توفيق؛ وال فعالً  قدمة؛ وادلورات التدريبية امل

داراتن عأأهن طار برانمج الويبو للتعاون ادلويل يف جمال الفحص  علابلفالعمل  ا اس هتلتامالتدريب وغريها. وأأفادت اإ  وأأعديتايف اإ
 املزيد من احلالت. لتناول اماس تعداده

دارات  وأأعلنت .38 م  اجامتع أ خر  متتاع بشلك عىل أأن يعقد  ،اس تعدادها حلضور مؤمتر حممتل للجهات املاحنةعن عدة اإ
 متعلق مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

 املرشوع التجرييب الثالث –: البحث والفحص التعاونيَّي 00البند 

ىل الوثيقة  .32  .PCT/MIA/22/13استندت املناقشات اإ

عالن نية تنفيذ ورح   .41  ،عاونيَّيجترييب اثلث بشأأن البحث والفحص الت مرشوعبت مجي  الإدارات اليت أأخذت اللكمة ابإ
ىل النتاجئ الأول   التجريبيان الأولن. رشوعانية الواعدة اليت حققها امل مشرية اإ

ىل  املكتب الياابين للرباءاتوذكر  .40 مؤيدًا تنفيذه، التجرييب الثالث املزم   املرشوعأأنه مس تعد للنظر يف الانضامم اإ
عالن الكوري للملكية الفكرية ومكتب الولايت املتحدة املاكتب املشاركة الأخرى )املكتب الأورويب للرباءات واملكتب  اإ

جراء املزيد من املناقشات عَّي املاكتب املشاركة رباءات والعالمات التجارية( للالأمريكية   ،عدد من القضااي خبصوصرضورة اإ
 مكتب كعدد املاكتب اليت ستتعاون يف وض  تقرير البحث ادلويل والرأأي املكتوب وعدد القضااي اليت س ُيطلب من لك

 املودعة عناء عىل معاهدة الرباءات واليتطلبات ال تجرييب وغريها من املسائل املتعلقة علغة ال  رشوعشارك معاوجهتا خالل امل م 
 ستتعاون املاكتب يف معاوجهتا.

حدى الإدارات أأنه جيب .45 يالء عناية خاصة ملسأأةل التلكفة ، اح البحث والفحص التعاونيَّيجن ن، لضاموذكرت اإ اإ
ىل مودعي الطلبات  ىل جترعة البحث ادلويل  استناداً ابلنس بة اإ . وتشمل القضااي الأخرى الواجب مراعاهتا توافر التمكييلاإ

  التعاون عَّي الإدارات.تيرس   معلوماتيةأأدوات الرتمجة ال لية املوثوق هبا وتوافر أأداة 

 .PCT/MIA/22/13وثيقة ال مبضمونوأأحاط الاجامتع علامً  .43

 ادلويل التمكييل: اس تعراض نظام البحث 05البند 

ىل الوثيقة  .44  .PCT/MIA/22/6استندت املناقشات اإ

ىل الاجامتع مشفوعة مبالحظات أأولية .42  تعمميعن الردود اليت وردت بشأأن ال  وقدم املكتب ادلويل معلومات حمدثة اإ
دراج ملخص PCT/MIA/22/6يف ملحق الوثيقة  املبَّي   C.PCT 1429 رمق ه الردود يف الوثيقة يك ينظر هذمن . ويُزم  اإ
 تمكييلال . ورمغ أأن عدد طلبات البحث 5102عاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دورته الثامنة يف مايو ملريق العامل الف فيه

يقاف اخلدمة اعتربوها مفيدة يف حالت حمد   عميلالردود أأن مس ت قد تبَّي  منظل منخفضًا، فادلويل  دة ومل يرد أأي طلب ابإ
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ىل . وادلويل يف هذا املرحةل لتمكييلاالبحث  اذلي س يدوم فحص التعاونيَّي لبحث والل التجرييب الثالث رشوع امل ابلنظر اإ
هذا العام، اقرتح  يف وقت لحق مناس هتالهل  توق وامل  PCT/MIA/22/6يف الوثيقة عىل النحو الوارد ، ثالث س نوات

اتحة همةل مدهتا مخس س نوات قبل اس تعراض نظام البحث  ذا قررت مجعية معاهدة التمكييل املكتب ادلويل اإ ادلويل جمددًا اإ
 التعاون بشأأن الرباءات اس تعراض النظام جمددًا.

يقاف اخلواحضة ، فمل يُعرب عن أأي أ راء ادلويل التمكييلخدمة البحث  اس تعاملورمغ قةل  .42 دمة يف هذه املرحةل. بشأأن اإ
دارةاخلدمة تكل عترب التاكليف اوجارية لتقدمي وتُ  ويل متدنية للغاية مقارنة ابلسترامر الالزم ادل التمكييلبحث لل  عىل صعيد اإ

لبالغة مخس س نوات عن قت عىل اقرتاح مدة الاس تعراض ادويل. وأأعرعت الإدارات اليت عل  تمكييل لبدء توفري خدمة حبث 
للبحث والفحص حممتل ادلويل ووض  منوذج التمكييل عَّي البحث  الصةلالاقرتاح ولكن تباينت ال راء بشأأن  كلتأأييدها ذل

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  التعاونيَّي يف اإ

 عاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمل الش بكية: اخلدمات 03 البند

ىل الوثيق استندت .47  .PCT/MIA/22/2ة املناقشات اإ

تب اليت يوفرها املك  الإلكرتونيةخمتلف اخلدمات ارتياهحا البالغ حيال عن اللكمة وأأعرعت مجي  الإدارات اليت أأخذت  .48
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وظائفهااملاكتب مبختلف  اضطالعيف  ادلويل دلمع الفعالية والكفاءة  يف اإ

حدى التجارب اليت دارات الإ دت وأأك   .42 ُ دة ملرشوع املتعد  شاركت يف اإ  سخ البحث الإلكرتونيةخدمة ن
(eSearchCopy أأهنا سعيدة للغاية ابلنتاجئ وتأأمل ) ىل مرحةل الانتقال من يف "التنفيذ" يف املس تقبل مرحةل التجرعة اإ

دارات مل تشارك  بل القريب. التجارب يف املس تق  تكلابملشاركة يف  الكبرييف التجارب عن اهامتهما ععد القريب. وأأعرعت عدة اإ
حدى الإدارات أأهنا ستبدأأ قريبًا  التجارب  يف أأن تؤك دالتجارب م  عدد من ماكتب تسمل الطلبات وأأهنا تأأمل  تكلوذكرت اإ

ىل الإدارات يف الوقت املناسب.حتسَّي املتوقعة ولس امي فامي خيص  املذكورة املناف   تقدمي نسخ البحث اإ

عناء عىل معاهدة الرباءات الإيداع الإلكرتوين  دمةاكتب تسمل طلبات، خوأأعرعت ععض الإدارات اليت توفر، عصفهتا م .21
حدى الإدارات تكل اخلدمةعنارص حيال تكل البالغ  ارتياهحاعن  وتس تعمل تكل اخلدمة تكل أأهنا عدأأت توفر . وأأعلنت اإ

ُ ولكن اخلدمة املذكورة  5104 اخلدمة منذ ديسمرب لبات املودعة. وذكرت س تخدم يف أأكرث من نصف الط أأصبحت الوس يط امل
اخلدمة ملقديم الطلبات.  تكلععض الإدارات الأخرى أأن أأحاكم الأمن القويم متنعها، عصفهتا ماكتب تسمل طلبات، من توفري 

حدى الإداراتومن هذا املنطلق، اقرتحت  يداع  تسمح عتحميل اخلدمة حبيث تكلتغيري  اإ يداع أأجنيب عند اإ ترخيص اإ
دارة  ةراك املاكتب ى أأخر طلب دويل. وشددت اإ لغاء التدرجيي للنُ عن كثب عىل رضورة اإ س امي  ول، ظم القدميةيف الإ

ىل اخلدمات اوجديدة. سلمي ضامن انتقالورضورة ، PCT-SAFE نظام  اإ

حدى الإداراتدت وشد   .20 حسن سري الإحالت ال لية وأأعرعت عن اهامتهما الشديد ابلتعاون م  املكتب عىل أأمهية  اإ
عناء عىل معاهدة ادلويل لضامن مراعاة احتياجات املاكتب يف وض  اخلدمات الش بكية اوجديدة لنظام الإيداع الإلكرتوين 

 الإحالت. ابوجوانب الأمنية لتكلس امي الاحتياجات املتعلقة  ولالرباءات، 

دارات عن اهامتهما البالغ ابمل وأأعرعت  .25 ُ  رشوع التجرييب اوجاري اخلاص عنقلعدة اإ ضطل  عه ابلتعاون رسوم البحث وامل
توس ي  رويب للرباءات واملكتب ادلويل، وع للرباءات والعالمات التجارية، واملكتب الأو  الأمريكية عَّي مكتب الولايت املتحدة

ىل ذكلنطاق   الفوائد اليت س تعود من هذا النقل عىل ماكتب تسمل الطلبات والإدارات الهنج ليشمل ماكتب أأخرى، مشرية اإ
ُ  عىل حد سواء، لكرتونية لن ذا ُأدجمت م  الإحاةل الإ ىل أأن وخباصة اإ  أأحدسخ البحث عن طريق املكتب ادلويل. وأأشري اإ

دارة موضوع احامتل نقل رسوم البحث عن طريق املكتب ادل ( قد تناولC.PCT 1440املعاهدة ) تعماميت ويل. وأأعرعت اإ
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طار خدمة الإيداع الإلكرتوينأأخرى  اتحة خيار تسديد مركزي يف اإ زاء اإ رضورة اس مترار ماكتب ، مؤك دة عىل عن شواغلها اإ
 تسمل الطلبات يف معاوجة شؤون تسديد الرسوم.

ىل الفوائد الواحضة اليت س تعود علهيا، ورح  الإ وأأشارت  .23 ىلليًا يف سبيل الانتقال ابوجهود املبذوةل حا معوماً بت دارات اإ  اإ
ىل تبادل عياانت عصيغة لغلرتمزي املوسعةالغة  حفص تقوم عىلتقارير حبث و  ة الرتمزي املوسعة عوضًا عن ، والانتقال عامة اإ

تقدمي تقارير نُظم املعلومات والتصالت اليت ميتلكها العديد من الإدارات ل متك ن ععد من س امترات. ولكن ُذكر أأن صور الا
حدى الإدارات . وأأعرعتاملذكورةصيغة ل وعياانت اب عن اهامتهما البالغ ابحلصول عىل تقارير حبث وحفص عصيغة لغة الرتمزي  اإ

ذ س يتس ىن لها التوقف عن اس تخدام املوسعة فور تسمل املكتب ادلويل لها من الإدارات الأخرى  ضويئ عىل التعرف ال اإ
 خفض التاكليف. تايلوابل  احلروف

حاةل مكتب تسمل الطلبات ل : 04 البند دارة البحث ادلويل نتاجئ البحث و/أأو التصنيف الساعقاإ ىل اإ  اإ

ىل الوثيقة  استندت .24  .PCT/MIA/22/4املناقشات اإ

ىل تأأخر تقدميه. ودعا لك من املكتب و  .22 دارات املزيد من الوقت لإمعان النظر يف الاقرتاح نظرًا اإ المتست عدة اإ
لهيام عرب الربيد الإلكرتوين.الكوري للملكية الفكرية واملكتب  ىل توجيه تعليقاهتا اإ  الأورويب للرباءات الإدارات اإ

ن ظلت هناك عدة قضااي تتطلب اللكمة وأأعلنت مجي  الإدارات اليت أأخذت  .22 عن تأأييدها العام لأهداف الاقرتاح واإ
 املزيد من ادلراسة. وتضمنت القضااي اليت أأاثرهتا الإدارات ما ييل:

رة علغة خمتلفة عن لغة الطلب غوية ومتطلبات الرتمجة عندما تكون نتاجئ البحث الساعق حمر  لالسائل امل  )أأ(
 ادلويل؛

دارة اجئ البحث أأو التصنيف الساعق ميكن أأن تُتاح فعال لإ نتكيفية جعل مكتب تسمل الطلبات يدرك أأن  )ب(
 "؛تقبلهام تكل الإدارةالبحث ادلويل "عصورة وطريقة 

اصة عنتاجئ البحث والتصنيف الساعقَّي واملتعلقة ابلطلبات غري املنشورة، ولس امي عندما ةروط الرسية اخل )ج(
ذن حمد   ، الغريالنتاجئ م   تكلد من مقدم الطلب لتبادل يقتيض القانون الوط ي املنطبق يف مكتب ما احلصول عىل اإ

53 اوجديدة علامً عأأن أأحاكم القاعدة
)اثنيًا(

 الرشوط. تكل)د( املقرتحة ل تتناول 5.

حاةل نتاجئ التصنيف الساع )د( ىل  قفائدة اإ عوضًا عن التصنيف ادلويل  التصنيف التعاوين للرباءاتاملستندة اإ
 للرباءات؛

 العبء الإضايف امللقى عىل عاتق ماكتب تسمل الطلبات؛ )ه(

ىل ارهتان فعالية التحفظ اذلي اليت ُوضعت هبا صيغة ال  )و( عداء التحفظات"، علامً عأأهنا س تؤدي اإ  يبديهمادة "اإ
جراءات مقدم الطلبأأساسًا، مبا يتخذه  الطلبات، تسملمكتب   ؛من اإ

دارة البحث ادلويل.اليت س تُ  يات البحث يف نتاجئ البحث الساعقالإدراج احملمتل لسرتاتيج  )ز( ىل اإ  حال اإ

الأس ئةل ووافقا عىل تقدمي املزيد  تكلكية الفكرية واملكتب الأورويب للرباءات عىل معظم ورد املكتب الكوري للمل  .27
 .5102عاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف مايو زم  عرضها عىل الفريق العامل ملمن التفاصيل يف الوثيقة امل
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الفكرية واملكتب  للملكية الكوريودعا املكتب  PCT/MIA/22/4الوثيقة  مبضمونوأأحاط الاجامتع علامً  .28
ىل تقدمي املزيد من التفاصيل بشأأن اقرتاح عاهدة التعاون بشأأن تُعرض عىل الفريق العامل ملام يك اهتالأورويب للرباءات اإ

لهي ضافية قد توجه اإ   خالل الأساعي  املقبةل.امالرباءات م  مراعاة التعليقات الواردة أأعاله وأأي تعليقات اإ

 4.2القاعدة  الواردة يف: الرشوط 02 البند

ىل الوثيقة  استندت .22  .PCT/MIA/22/17املناقشات اإ

ىل تغيري املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلبحث والفحص اللكمة وأأيدت مجي  الإدارات اليت أأخذت  .21 الاقرتاحات الرامية اإ
ىل  0 يف الفقرات من ادلوليَّي عىل النحو املبَّي   من  2و 4من مرفق الوثيقة. وتتطلب الاقرتاحات الواردة يف الفقرتَّي  3اإ

أ راء الإدارات بشأأن أأفضل البدائل املقرتحة يف  فقد ُُس ل، عىل وجه اخلصوص، تبايناملرفق ذاته املزيد من املناقشة. 
 .4 الفقرة

عداد  عىلوري للملكية الفكرية وأأعلن املكتب ادلويل اس تعداده للتعاون م  املكتب الك .20 للتغيريات  ُمراجعة صيغةاإ
دخالها  املُقرتح املعاهدة يُعرض عىل  عن طريق تعممي من تعماميتاملبادئ التوجهيية اخلاصة ابلبحث والفحص ادلوليَّي  عىلاإ

 .الإدارات ادلولية للتشاور

 بشأأن الرباءاتواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون الأدىن للاحلد : 02 البند

 تعريف مستندات الرباءات ونطاقها (لف)أأ 

ىل الوثيقة  استندت .25  .PCT/MIA/22/7املناقشات اإ

عادة تنش يطاللكمة أأيدت مجي  الإدارات اليت أأخذت و  .23 واثئق املنصوص علهيا يف للحلد الأدىن املعنية ابعمل ال فرقة اإ
 ة عدد الواثئق املتعلقة مبجموعات الرباءات الوطنية.واصل مناقشة اقرتاح زايديك ت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

حدى الإداراتدت وأأك   .24  ST.36رضورة صياغة البياانت الببليوغرافية عىل هيئة نص مبا يتفق م  معياري الويبو  اإ
دارة أأخرى عىل رضورة . وشد  ST.96و  مهلكية الفكرية يك حتلواثئق ملاكتب املل احلد الأدىن ل أأن يتوافر، عدون قيود،دت اإ

حدى الإداراتابللغة الإنلكزيية. واقرتحت  تمجةل وأأنه ينبغي توفري البياانت الببليوغرافية وامللخصات والاستشهادا اوجة مع اإ
طار فر  ىل ما ورد يف الفقرة  ةالعمل املذكور ةقالقضااي التالية يف اإ ضافة اإ من الوثيقة: تقليل الوسائط يف تبادل الواثئق،  01اإ

دراج مجموعات مناذج املنفعة يف احلد الأدىن ،والتوزي  املفتوح للمعلومات اخلاصة ابلرباءات ماكنية اإ واثئق املنصوص علهيا  للواإ
 عاهدة.امليف 

عادة تنش يط ورح   .22 واثئق املنصوص علهيا يف معاهدة للحلد الأدىن عنية ابامل عمل ال ةقفر ب الاجامتع ابقرتاح اإ
من  01ووافق عىل أأن اخلطوة التالية يه حبث املوضوعات الواردة يف الفقرة  التعاون بشأأن الرباءات

 .PCT/MIA/22/7 الوثيقة

ضافة املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية الهندية (ء)اب  اإ

ىل الوثيقة  استندت .22 وقدم ممثل عن اجمللس الهندي للبحوث العلمية والصناعية  PCT/MIA/22/8املناقشات اإ
 عرضًا يف هذا الصدد.
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ضافة املكتبة الرمقية للمعارف التقليداللكمة، مبدئيًا، وأأيدت مجي  الإدارات اليت أأخذت  .27 ىل اإ ية الهندية الاقرتاح الرايم اإ
ىل احلد الأدىن لل ىل أأن هذا الاقرتاح س يعز  واثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون اإ ز جودة بشأأن الرباءات، مشرية اإ

 املكتب الرمقية. لإدارات اليت أأاتحت الانتفاع عتكلا كام أأك دته ،البحث ادلويل عصورة ملحوظة

زاء ععض الأحاكم الواردة يف مرشوع اتفاق الانتفاع الوارد يف املرفق الثاين من  .28 دارات عن شواغلها اإ وأأعرعت عدة اإ
حصاءات اس تخدام الاستشهادات من و ،الوثيقة لس امي الأحاكم املتعلقة برشوط الرسية وعدم الإفصاح، ورضورة رصد اإ

دارة حبث دويل حلقها يف  ةاملكتب عداد تقارير بشأأهنا، وال اثر املرتتبة عىل فقدان اإ واثئق الانتفاع باكمل احلد الأدىن للالرمقية واإ
ذا انهتىى اتف دت اق الانتفاع ابملكتبة الرمقية وفقًا لأحاكم الإهناء الواردة يف مرشوع التفاق. وشد  املنصوص علهيا يف املعاهدة اإ

حدى الإدارات ُ  عىل أأمهية متكَّي الإدارات من حتميل البياانت من املكتبة الرمقية اإ ىل ن دارة اإ أأنه أأخرى ظمها اخلاصة. وأأعلنت اإ
ذا أأضيفت املكت  ىل احلد الأدىن للاإ اتحهتا تعَّي  فسي ص علهيا يف املعاهدة، واثئق املنصو بة الرمقية اإ ابلقدر ذاته ملقديم الطلبات  اإ

اجملموعات الأخرى من احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة. وأأوحض ممثل اجمللس الهندي للبحوث  اذلي تُتاح عه
، اتفاق الانتفاع ابملكتبة الرمقيةيف لهيا العلمية والصناعية أأن هذا الانتفاع س يكون متاحًا وفقًا للرشوط والأحاكم املنصوص ع

 ابملكتب الرمقية. متواصلانتفاع واليت تنص عىل 

م  املكتب الهندي للرباءات واجمللس الهندي للبحوث العلمية  اس تعداده للتعاون الوثيق وأأعلن املكتب ادلويل .22
ىل حلول مالمئة تُ يوالصناع  دارات البحث درج يف مرش ة خالل الأشهر القادمة عغية التوصل اإ وع اتفاق الانتفاع وتقبلها مجي  اإ

ىل احل ومتك هنا ابلتايل من ،ادلويل ضافة املكتب الرمقية اإ من غري واثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة. و د الأدىن للاملوافقة عىل اإ
دارات ادلولية يف الس نة املقبةل يك منا ميكن اعامتد موافقهتا، مجي  الإدارات  تبدي الرضوري انتظار الاجامتع التايل لالإ  تكلواإ

 املعاهدة. تعماميتاملوافقة ابلتشاور م  الإدارات خالل الأشهر املقبةل من خالل 

طار احلد الأدىن للاملستندات غري املتعلقة ابل (مي)ج  واثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءاترباءات يف اإ

ىل الوثيقة  .71  وقدم املكتب الهندي للرباءات عرضًا يف هذا الصدد. PCT/MIA/22/18استندت املناقشات اإ

انةر خمتلف  31أأنه من الصعب للغاية احلصول عىل موافقة أأكرث من اللكمة ورأأت مجي  الإدارات اليت أأخذت  .70
اتحة عياانت هذا النوع من املستندات عصيغة حمد   واثئق لأدىن لليف احلد ادة لإدراهجا للمستندات غري املتعلقة ابلرباءات عىل اإ

ىل حتم  ضافية لن حتق  يل الناةرين املنصوص علهيا يف املعاهدة. وس يؤدي ذكل اإ ل مزااي حمدودةتاكليف اإ ن وجدت.  ،ق هلم اإ اإ
ىل احلصولوتعر   عىل البياانت من انةري املستندات غري املتعلقة  ض املكتب الأورويب للرباءات لتكل الصعوابت يف سعيه اإ

دارات عن جدوى  EPOQUEيف نظام  لإدراهجا ST.36 املعيار ابلرباءات عصيغة تس تويف التاع  للمكتب. وتساءلت عدة اإ
د املكتب دة. كام شد  عصيغة حمد  داد الناةرين لتوفريها الواثئق املفيدة من احلد الأدىن للواثئق جملرد عدم اس تع تكلاس تثناء 

املستندات غري  فامي خيصواثئق د احلد الأدىن للاليت حتد   ورة حتديث القامئة احلالية للمجالتالأورويب للرباءات عىل رض 
 املتعلقة ابلرباءات.

ىل  .75 حاةل مسأأةل صيغة املستندات غري املتعلقة ابلرباءات اإ ابحلد الأدىن  فرقة العمل املعنيةووافق الاجامتع عىل اإ
 .اواصل النظر فهيق املنصوص علهيا يف املعاهدة يك تللواثئ

ل أأن تتوىلأأ وأأعلن املكتب ادلويل  .73 حدى الإدارات نه من املفض   العمل ودعا الإدارات املهمتة ابلتواصل معه فرقةرئاسة  اإ
 .يف هذا اخلصوص

 املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلبحث والفحص ادلوليَّي: 07 البند

ىل الوثيقة  استندت .74  .PCT/MIA/22/9املناقشات اإ
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دخالها  املقرتحالتغيريات  اعامتدعرضورة اللكمة ت مجي  الإدارات اليت أأخذت وأأقر   .72 املبادئ التوجهيية اخلاصة  عىلاإ
ىل رضورة نظر أأتيحت لهافرصة  أأولابلبحث والفحص ادلوليَّي واليت اتفقت علهيا الإدارات يف  . ولكن أأشري كذكل اإ

موجزة هنائية من  فق عىل عقد مشاورات، اتُ يغته املزم  اعامتدها. ومن مث  الإدارات مرة هنائية يف نص املبادئ التوجهيية عص 
 النص الهنايئ. اعامتداملعاهدة قبل  تعمميخالل 

حدى الإداراتوأأعلنت  .72 أأنه ينبغي للمبادئ التوجهيية اخلاصة ابلبحث والفحص ادلوليَّي أأن تكون دقيقة وتتفادى  اإ
ىل مناقشات اجامتع العام املقبل يف هذا  تكرار الأحاكم املعنية من الالحئة التنفيذية. وأأعرعت الإدارة ذاهتا عن تطلعها اإ

 الصدد.

ىل الفقرة  .77 دارة أأخرى اإ ت الإدارات ية اخلاصة ابلبحث والفحص ادلوليَّي وحث  من املبادئ التوجهي  2.05.02وأأشارت اإ
جراء حبث تمكييل خالل الفحص المتهيدي ادلويل حبيث يشمل مجي  الواثئق الساعقة اليت قد تكون هامة  الأخرى عىل اإ

 .24مبوجب القاعدة 

أأخرية . وطلب من املكتب ادلويل اس هتالل دورة PCT/MIA/22/9الوثيقة  مبضمونوأأحاط الاجامتع علامً  .78
يك تس تعرضها  هبا اعامتدهااملزم   لصيغةمن املشاورات بشأأن املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلبحث والفحص ادلوليَّي اب

 .5102يف الفصل الثاين من عام اعامتدها ة أأخرية قبل الإدارات مر  

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عناء عىلمعايري الكشف التسلسيل : 08 البند

ىل الوثيقة املنا استندت .72  .PCT/MIA/22/10قشات اإ

 يف وخارطة الطريق املقرتحة عىل النحو املبَّي   ST.26اعامتد معيار الويبو اللكمة وأأيدت مجي  الإدارات اليت أأخذت  .81
 مرفق الوثيقة.

 .PCT/MIA/22/10الوثيقة  مبضمونوأأحاط الاجامتع علامً  .80

 ST.14املعيار  مراجعة: 02 البند

ىل الوثيقة استندت .85  .PCT/MIA/22/11 املناقشات اإ

 .PCT/MIA/22/11الوثيقة  مبضمونوأأحاط الاجامتع علامً  .83

 امللونة الرسوم: 51 البند

ىل الوثيقة استندت .84  .PCT/MIA/22/12 املناقشات اإ

ُ و  .82 ملونة يف غضون عام  املعاوجة الطلبات اليت تضم رسوم املعلوماتيةظمها ذكرت ععض الإدارات أأنه ميكهنا تكييف ن
دارات أأخرى أأهنا لن تمتكن من وض   ،أأقل أأو ىل أأهنا  خالفًا للتوقعات، 5102حبلول عام  ظمالنُ  تكلعيامن أأعلنت اإ مشرية اإ

ىل عامَّي أأو أأكرث عىل الأقل   امللونة. لتنفيذ حل حممتل ملعاوجة الرسومس تحتاج اإ

ىل العمل اوجاري بشأأن الرسوموأأشارت  .82 حدى الإدارات اإ طار الفريق العامل الثاين  اإ ملاكتب امللكية الفكرية امللونة يف اإ
لواقرتحت مواصةل املناقشات التقنية لتحسَّي تنس يق  امخلسة الكربى ىل الألوان. وأأشارت  التحو  ىل أأهنا  تكلاإ الإدارة كذكل اإ

ىل املكتب ادلويل س تقدم  حدىامللونة. وأأعلنت  من املعلومات بشأأن صيغة الرسوم مزيداً اإ ملونة  الإدارات أأن تقدمي رسوم اإ
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ىل اكن من القضااي املطروحة للبحث حيامن دارة أأخرى من املكتب ادلويل أأن يقدم عينة من  انضمت اإ اتفاق لهاي. وطلبت اإ
 املكتب. عىل صعيدحل ممكن عدء جتريب حزم البياانت يك تمتكن من 

 لإحاةلاب الأجزاء الناقصة تضمَّيالإجراءات اخلاصة ع : توضيح 50 البند

ىل  استندت .87  ..PCT/MIA/22/14 Addو .PCT/MIA/22/14 Revالوثيقتَّي املناقشات اإ

دا .88 ُ  PCT/MIA/22/14 اخليار ابء من الوثيقة يفالوارد رات احلل التوفيقي املقرتح وأأيدت عدة اإ نقح يف وامل
الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات حبيث تشرتط عىل  هبدف تعديل .PCT/MIA/22/14 Add الوثيقة

ىل  ذ س يتيح ذكل ملقدم الطلب "طريقًا" اإ ماكتب تسمل الرباءات أأن تسمح ابلتضمَّي ابلإحاةل لأغراض املرحةل ادلولية فقط. اإ
ذااملرحةل الوطنية يف املاكتب املعينة اليت تسمح قوانيهنا الوطنية ابلتضمَّي ابلإحاةل  أأخطأأ مقدم الطلب يف مجموعة املطالبات  اإ

 اخليار ابء. وافقة عىليف حال امل واقرُتحت عدة صياغاتأأو الوصف املودع. 

حدى الإداراتواعرتضت  .82  من املطالبات بشدة عىل احلل التوفيقي املقرتح معلنة أأن التضمَّي ابلإحاةل جملموعة اكمةل اإ
يف  حفسب، علالالحئة التنفيذية الراهنة ليس يف روح ونية  عوضوحفعال مول مش ،جزءًا انقصاً  أأو رمس اكمل، ابعتبار ذكل

املاكتب اليت تتيح ابلفعل التضمَّي ابلإحاةل فائدة عىل مقديم الطلبات يف أأية عالتوفيقي ل صياغهتا أأيضًا. ولن يعود هذا احل
ىل دول أأعضاء ل  مقديمسوى ولن يفيد عىل حد سواء، طلبات وماكتب معينة لتسمل ال عصفهتا ماكتب  الطلبات املنمتَّي اإ

ضايف تسمح ماكتهبا عذكل. واقرتحت، كخيار  مسموح عه فامي خيص هذا التضمَّي حئة التنفيذية لتوضيح أأن جمي، تعديل الالاإ
 .عىل حد سواء ماكتب تسمل الطلبات واملاكتب املعينة

اكمةل من املطالبات أأو وصف ال راء واملامرسات فامي خيص التضمَّي ابلإحاةل جملموعة تباين عأأن أأحد أأس باب  وأأقر   .21
مكن يف الاختالفات عَّي الهنوج املعمتدة يف معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة التعاون ا، قد يانقص اً جزءاكمل، ابعتبار ذكل 

ات( وتضمَّي العنارص والأجزاء الناقصة )معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملتعلقة ابلإيداعات ابلإحاةل )معاهدة قانون الرباء
 بشأأن الرباءات(.

 عدماملامرسات املتباينة يف ماكتب تسمل الطلبات واملاكتب املعينة بسبب  تكل اس مترارواتفقت الإدارات عىل  .20
ىل توافق يف ذ التوصل اإ املتباينة وال اثر احملمتةل عىل املامرسات  مقديم الطلبات عتكلوعي اكء ال راء، م  التشديد عىل أأمهية اإ

جراءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ومن هذا املنطلق، اتُ  فق كذكل عىل الطلبات يف املرحلتَّي ادلولية والوطنية من اإ
 املامرسات املتباينة. تكلاس تعراض املبادئ التوجهيية اخلاصة مباكتب تسمل الطلبات عغية توضيح 

 لوية يف اليوم نفسهاملطالبات ابلأو : 55 البند

ىل الوثيقة  استندت .25  .PCT/MIA/22/15املناقشات اإ

موافقهتا عىل التحليل اذلي قدمه املكتب ادلويل والوارد يف اللكمة وأأعلنت مجي  الإدارات اليت أأخذت  .23
 .PCT/MIA/22/15 الوثيقة

دارات  وأأعدت .24 ىل مجعية احتاد ابريس عغية احلصول عىل تفسري موحد للامدة  تفضيلهاعدة اإ حاةل املسأأةل اإ من  4خليار اإ
مراجعة اتفاقية ابريس رمسيًا ؛ وأأن تفسري موحد احتاد ابريس عىل  من غري احملمتل أأن يتفقاتفاقية ابريس. وم  ذكل، ُأقر عأأن 

ن اتُفق عىل ذكل التفسري املوحد،س تكون ويةل وغري مالمئة حلجم املشلكة. وتباينت أ راء الإدارات هممة صعبة وط ، حىت واإ
لغاء ماكتب تعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لإلزام مجي  عىل الأقل ع  القيامبشأأن  تسمل الطلبات ععدم اإ
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ىل يف تكل املسأأ للماكتب املعينة لتبت   يك مته د الطريقأأي مطالبة ابلأولوية يف اليوم نفسه  ةل يف مرحةل لحقة ابلستناد اإ
 .عقاء عىل الوض  الراهنالإ عدم فعل أأي يشء و  وأأ  ،قوانيهنا الوطنية

ىل مجعية احتاد  .22 حاةل هذه املسأأةل اإ دارات أأخرى اإ ىل حَّي توصل واقرتحت اإ ابريس يف مجي  احلالت وأأن يُنظر، اإ
ىل قرار،  غراض املرحةل لأ  املسأأةلة التعاون بشأأن الرباءات عغية معاوجة يف تعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدمجعية احتاد ابريس اإ

 ادلولية عىل الأقل.

حدى الإداراتورأأت  .22 رضورة تعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يك تنص عىل عدم جواز  اإ
 املطالبات ابلأولوية يف اليوم نفسه.

حدى الإدارات وأأعدت .27 ىل أأن ابلأولوية يف اليوم نفسه مشرية اإ  موافقهتا عىل املطالبات ، عصفهتا مكتب تسمل طلبات،اإ
ذف الرشط الرصحي القايض عأأنه ومن مث حُ  ،للسامح برد احلق يف الأولوية 5117الالحئة التنفيذية للمعاهدة قد عُدلت يف عام 

الإيداع ادلويل". وم  ذكل،  "قبل اترخيمودع عأأولويته يف الطلب ادلويل،  مطالبة تدمطلب ساعق، قُ  أأن يكون هناكجيب 
ن   الإيداعات الوطنية املباةرة.عصفهتا مكتبًا معينًا ول ما خيص  مطالبات الأولوية يف اليوم نفسه ل تقبلالإدارة  تكلفاإ

 الفئات الناقصة حسب التصنيف ادلويل للرباءات من طلبات الرباءات ادلولية: 53 البند

ىل الوثيقة  استندت .28  .PCT/MIA/22/16املناقشات اإ

ورحبت الإدارات ابحللول املقرتحة يف الوثيقة للمساعدة عىل حتديد الطلبات اليت تضم فئات انقصة من التصنيف  .22
ن اكنت ععض الإدارات تقدم  ،ادلويل للرباءات يك تقدم الإدارة رموز التصنيف ىل املكتب ادلويل عرب الربيد  تكلواإ البياانت اإ

. وم  ذكل، رأأت PCT-EDIو ePCTالإلكرتوين. وُأيدت مواصةل تطوير احللول املقرتحة يف الوثيقة والقامئة عىل نظايم 
حدى الإدارات ىل أأي فئات من التصنيف ادلويل للرباءات طلهبا مكتب تسمل  اإ ضافة اإ حاةل نسخة البحث، اإ أأن تعجيل اإ

ىل مرحةل النرش ادلويل دون أأي رموز تصنيف الطلبات،  س يكون أأكرث فعالية من حيث خفض عدد الطلبات اليت تصل اإ
 مبوجب التصنيف ادلويل للرباءات.

 : العمل املقبل54 البند

ىل أأنه يعزتم عقد ادلورة امل  .011 ، أأي مباةرة ععد اجامتع الفريق الفرعي 5102قبةل يف الفصل الأول من عام أأشار الاجامتع اإ
اجامتع  وريتاملعهد دلللملكية الصناعية اس تضافة  ش ييلالوط ي ال  دعهامل ممثل لعرض  رسورهالاجامتع . وأأعدى ودةملع ي ابوجا

 يف ش ييل. 5102ودة لعام دارات ادلولية والفريق الفرعي املع ي ابوجالإ 

 اذلي يضم قامئة ابملشاركَّي[ PCT/MIA/22/22]مل يُدرج يف هذه الوثيقة املرفق الأول للوثيقة 

املرفق الثاين  يل ذكل]ي
([PCT/MIA/22/22 )للوثيقة
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 (PCT/MIA/22/22)للوثيقة املرفق الثاين 

، العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالفريق الفرعي املع ي ابوجودة والتاع  لجامتع الإدارات ادلولية 

 اخلامسة الرمسية غري ادلورة

 5102فرباير  3و 5طوكيو، 

 الرئيسملخص 
 

 ادلورة افتتاح

ب ابملشاركَّي. وتوىل افتتح الس يد يوشيتايك كهيارا، انئب مفوض املكتب الياابين للرباءات، ادلورة ورح   .0
دارة اوجودة التاع  لشعبة الشؤون الإدارية ابملكتب الياابين ماساهريو نيشينا، سة ادلورة الس يد رئا مدير مكتب اإ

 للرباءات.

دارة اوجودة أأنظمة .0  اإ

دارة اوجودة وفقًا للفصل  تقارير (لف)أأ  من املبادئ التوجهيية للبحث والفحص عناء عىل معاهدة التعاون بشأأن  50عن أأنظمة اإ
 الرباءات

دارة اوجودةدارات عن تقديرها مجل  وتلخيص اجملموعة الاكمةل لتقارير الإ أأعرعت  .5 وعن رضاها عن  5104لعام  أأنظمة اإ
ىل التغريات  ،اس تخدام القالب احلايلمواصةل  عداد التقارير اليت أأدخلت مقارنة ابلعام الساعق فامي خيص مشرية اإ بشأأن املقبةل اإ

دارة اوجودة.  أأنظمة اإ

ملعلومات املتعلقة ملواصةل تبادل الس ياسات واملبادئ التوجهيية اخلاصة ابوجودة، وا رسورهادارات عن الإ وأأعرعت  .3
ة املس تخدمة يف مسارات ضامن اوجودة. وعوجه خاص، اعُترب يجع القوامئ املر احلالت يف مسار ضامن اوجودة و ابختيار عينات 

 هما يف احلياة العملية.أأخرى وس بل اس تخداالقوامئ املرجعية لإدارات من املفيد النظر يف 

حدى الإداراتوأأعلنت  .4 س بل اس تخدام الإدارات الأخرى للمقاييس  احلصول عىل مزيد من املعلومات عنرغبهتا يف  اإ
دارات فالمكية.  ىل جتارهبا املتعلقة ابلأهداف المكية اليت قد تتوافر يف مس توايت خمتلفة من عىل ذكل ردت عدة اإ مشرية اإ

دارة اوجودة؛ و  دارات أأخرى عىل موقعها  ،املقاييس مس تخدمة داخليًا فقط تكلرت ععض الإدارات أأن ذكنظام اإ عيامن تتيحها اإ
 الإلكرتوين.

حدى الإداراتواقرتحت  .2 دراج تعديل يف الف اإ بحث والفحص ادلوليَّي عناء من املبادئ التوجهيية اخلاصة ابل  8.50قرة اإ
جراء اس تعراض منتظم عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )"املبادئ التوجهي  ضافة ةرط للماكتب ابإ ية"( من خالل اإ

الاقرتاح، أأعلن املكتب ادلويل نيته نرش مجموعة موحدة من املبادئ  ذكل. وردًا عىل ابوجودة ا وأأهدافها اخلاصةلس ياساهت
دخال  خالل الأشهر املقبةل؛ وميكن أأن جُتم ، عن طريق تعممي من تعماميت املعاهدة، أأي اقرتاحات التوجهيية  تغيريات أأخرىابإ

 .لأغراض التشاور بشأأهنا

 مبا ييل: الفريق الفرعي وأأوىص .2

عداد تقارير بش )أأ( دارة اوجودةن أأ مواصةل اإ القامئة يف الإدارات ابس تخدام ال لية الراهنة لإعداد  أأنظمة اإ
ىل التغيريات مقارنة ابلعام الساعق؛ ،التقارير  م  الإشارة اإ
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الت وجودة واملعلومات عن اختيار عينات احلاملبادئ التوجهيية اخلاصة ابمواصةل تبادل الس ياسات و  )ب(
هذه  حتميل  الإدارات عىل يشج ت املس تخدمة يف ضامن اوجودة، و املرجعية يف مسارات ضامن اوجودة والقوامئ 

لكرتونية؛  املعلومات عىل منتدايت اإ

دخال )ج( ضافية  تعديالت أأن تقدم الإدارات أأي اقرتاحات ابإ ىل املكتب ادلويل  عىلاإ املبادئ التوجهيية اإ
نسخة موحدة من املبادئ  اعامتدملعاهدة، ععد تعممي من تعماميت ايك تتشاور علهيا مجي  الإدارات عرب 

 التوجهيية يف املس تقبل القريب.

دارة اوجودة (ء)اب  يف الإدارات ادلولية أأنظمة اإ

صل عىل شهادة فه حبيث حيدارة اوجودة واذلي كي  ابإ  ه اخلاصقدم املكتب الأورويب للرباءات عرضًا عن نظام .7
ISO 9001:2008  اخلاص  هنح الرباءات. وقدم املكتب الياابين للرباءات عرضًا بشأأن نظاماخلاص مب  لإجرائه 5104يف عام

دارة اوجودة املنشور دارة جودة حفص الرباءات املوثق يف دليل اإ  .5104يف أأغسطس  ابإ

ل تقترص املناقشات عَّي الإدارات عىل للفريق الفرعي، اقرتح املكتب الأورويب للرباءات أأ وفامي خيص ادلورات املقبةل  .8
دارة اوجودة منا  أأنظمة اإ دة اليت تضطل  هبا الإدارات يف جمال أأن تركز عىل الأنشطة احملد  ينبغي القامئة وتقدمي تقارير بشأأهنا واإ

دارة اوجودة عغية تبادل اخلربات. وكخطوة أأوىل، اقرتُ  خالل ادلورة املقبةل للفريق  للمناقشةاختيار موضوع أأو موضوعَّي  حاإ
جتارهبا م  املوضوعات اخملتارة عىل املنتدى الإلكرتوين يك يتس ىن  عنالفرعي. ويُنتظر من الإدارات أأن تنرش واثئق خاصة 

املس تخدمَّي  أ راءاءات مناقشة الاس تعداد ملناقشة تفاصيلها يف دورته املقبةل. ورحج املكتب الأورويب للرب  الفرعيللفريق 
 وضامن اوجودة ومقاييس اوجودة العام املقبل.

جراءاللكمة ورحبت مجي  الإدارات اليت أأخذت  .2 ىل رضورة اإ ن أأشارت اإ املزيد من  ابلقرتاح من حيث املبدأأ، واإ
 يف موضوع أأو موضوعات دورة العام املقبل. املناقشات عرب املنتدى الإلكرتوين خالل الأشهر املقبةل للبت  

املناقشات عىل املنتدى الإلكرتوين من  قيادةأأن يتوىل املكتب الأورويب للرباءات  الفرعيوأأوىص الفريق  .01
دارة اوجودةموضوعات حتديد حيث  اليت ينبغي مناقشة تفاصيلها خالل دورة العام املقبل. وينبغي للفريق  أأنظمة اإ

دارات الوقت الاك القادمةثالثة الأشهر ال تكل املسأأةل يف غضون يف  الفرعي أأن يبت   يف لتقدمي املواد يك يتيح لالإ
 قبل ادلورة املقبةل.اخلاصة عتجارهبا 

 حتسَّي فهم معل املاكتب الأخرى .5

طار معاهدة التعاون  (لف)أأ   بشأأن الرباءاتاقرتاح اسرتاتيجيات البحث لتنفيذ عياانت النرش املتعلقة ابسرتاتيجية البحث يف اإ

 اسرتاتيجيات البحث (ء)اب

 مبادئ تسجيل اسرتاتيجيات البحث (مي)ج

 ( يف الوقت ذاته.مي( و)جء( و)ابلفنوقشت البنود الفرعية )أأ  .00

اتحة املعلومات اخلاصة ابسرتاتيجيات الإ واتفقت  .05 س توى للجمهور ولكن تباينت ال راء بشأأن م البحث دارات عىل اإ
اتحهتا. و  العوامل الواجب مراعاهتا املوارد الالزمة للفاحص يك ينظف الرسد التارخيي للبحث  تمشلالتفاصيل الواجب اإ

ماكنية توليد هذه املعلومات أ ليًا وترمجة الاس تفسارات عند الاقتضاء واملس تخدم املس هتدف  ،لتسجيل الاسرتاتيجيات، واإ
 من هذه املعلومات.
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للرباءات بشأأن تبادل املعلومات عن قواعد البياانت اخلاصة  وأأيدت ععض الإدارات اقرتاحًا قدمه املكتب الأورويب .03
فقط، ويه معلومات ميكن اس تخراهجا أ ليًا من الرسد التارخيي  ابسرتاتيجيات البحث، ورموز التصنيف واللكامت املفتاحية

ن اكنت جزءًا رمسيًا من تقرير البحث ادلويل. وسيبدأأ ذكل  دراهجا يف وثيقة مس تقةل واإ مبرشوع جترييب لتقيمي للبحث عغية اإ
 ،الإدارات أأن املس تخدم املس هتدف ينبغي أأن يكون مقدم الطلب فقط تكلالتنفيذ التق ي لتوفري تكل املعلومات. ورأأت 

دارات أأخرى أأنس يفضل احلصول عىل قامئة موجزة اباذلي  ه ملصطلحات عوضًا عن رسد اترخيي مفصل للبحث. ورأأت اإ
 يشمل ذكل فاحيص الرباءات عغية تعزيز تقامس العمل وتيسريه.ا ينبغي مراعاة مجي  املس تخدمَّي مب

ولكن رأأت ععض الإدارات الأخرى رضورة حتقيق شفافية أأكرب وأأوصت عتبادل تفاصيل أأكرث، مبا يف ذكل قواعد  .04
دماج  املصطلحات لتشكيل اس تفسار وس بل مج  نتاجئ لك  تكلالبياانت واملصطلحات املس تخدمة يف البحث وس بل اإ

ماكنية تبادل املزيد من املعلوماتاس تفس ىل نتاجئ الاس تفسارات اليت اطل  علهيا فاحص الرباءات. وتتبادل  ،ار م  اإ اكلإشارة اإ
( وجشعت الإدارات PATENTSCOPE) ركن الرباءاتالإدارات عامة اسرتاتيجياهتا البحثية عرب قاعدة عياانت  تكل

 الأخرى عىل الاقتداء هبا.

ذا مل تُدرج يف وأأاثرت ععض الإدارات م  .02 سأأةل ترمجة اللكامت املفتاحية من لغة الاس تفسار الأصلية اإ
. PCT/ISA/210 ازدواجية العمل عند جتاوز نطاق املعلومات املدرجة يف الاس امترةمدى ، و PCT/ISA.210 الاس امترة

ىل أأخطاء الرتمجة ال لية دارات أأخرى أأنه ل ينبغي ترمجة اللكامت املفتاحية نظرًا اإ ويرس تقدمي عياانت اسرتاتيجية  ورأأت اإ
 .PCT/ISA/210 البحث يف وثيقة مس تقةل عوضًا عن اس تخدام الاس امترة

وأأوىص الفريق الفرعي، عناء عىل اقرتاح من مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية، ابعامتد  .02
 :الإدارات للمسار الثاليث املراحل التايل يف تبادل اسرتاتيجيات البحث

تواصل مجموعة من الإدارات اس تخدام املسار القامئ لتسجيل املعلومات املطلوعة يف  )أأ(
 تكفل تنفيذ ذكل عىل النحو املالمئ؛، و PCT/ISA/210 الاس امترة

ىل مرشوع جترييب عقيادة املكتب الأورويب للرباءات عغية تسجيل قواعد  )ب( تنضم مجموعة من الإدارات اإ
 تقرير البحث ادلويل؛ت املفتاحية رمرفق مس تقل ل واللكام البياانت ورموز التصنيف

عىل ركن  ت البحثية الاكمةل عأأي صيغة أأصدرهتا هبا لتقامسهاتقدم مجموعة من الإدارات السجال )ج(
 الرباءات.

املكتب ادلويل دراسة اس تقصائية لتحديد  جيريواقرتح مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية أأن  .07
أأفضل صيغة ومضمون للسجالت البحثية. وس توزع ادلراسة عىل مقديم طلبات خمتارين من ش ىت اجملالت التكنولوجية 

دارات للفحص المتهيدي ادلويل وماكتب معينة ومجموع من  ات مس تخدمَّي. وس تقدم ادلراسة عيناتوعىل ماكتب عصفهتا اإ
دة لتحديد أأفضل صيغة ومضمون. وردًا عىل هذا الاقرتاح ومراعاة لعدم وجود أأي توافق وتطرح أأس ئةل حمد  أأرقام الطلبات 

لك من اجملموعات  أأن تقمي  يف ال راء بشأأن الأهداف املنشودة من نرش اسرتاتيجيات البحث، رحج املكتب الأورويب للرباءات 
ىل )ج( الواردة أأعاله نتا02املبينة يف الفقرات   املتعلقة عأأهدافها اخلاصة. املامرسةجئ املرشوع التجرييب أأو )أأ( اإ

 البنود املوحدة (ال)د

إ رحبت  .08 واملشاورات الالحقة. وأأكدت جمددًا دارات ابلبنود املوحدة اليت اتفقت علهيا الإدارات يف ادلورة الساعقة ال 
ضفاء طاع  اختياري عىل اس تخداهما   مهناعام أأو اس تخدام الإدارات لبعض  من حيث اس تخداهما عوجهوذكل أأنه ينبغي اإ

ُ  عدءدارات معلومات عن نيهتا الإ . وقدمت ععض فقط دراهجا يف ن ظم تكنولوجيا املعلومات اخلاصة هبا اس تخدام البنود دلى اإ
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دارات أأخرى ععض الاختال ىل الإنلكزيية. وذكرت اإ ضافة اإ ىل توافر البنود مؤخرًا ابللغتَّي الفرنس ية والإس بانية اإ فات وأأشارت اإ
ىلالطفيفة مقارنة عبنودها اخلاصة وأأعلنت عدم نيهتا  ل اإ  اس تخدام البنود املوحدة يف املس تقبل القريب. التحو 

دارة صفحة خمصصة يفتحها الفريق الفرعي  .02 ووافق الفريق الفرعي عىل عرض املكتب الكندي للملكية الفكرية اإ
 بشأأن تنفيذها. التجاربتبادل ت  تس تخدم البنود و عىل املنتدى الإلكرتوين لتقدمي معلومات عن الإدارات اليت

دارات اكتساب خربة يف اس تخدام البنود  .51 اتحة همةل ل تقل عن س نة يك يتس ىن لالإ وأأوىص الفريق الفرعي ابإ
 نطاق البنود املوحدة حبيث تشمل جمالت أأخرى.  أأكرث وتقدمي تفاصيل عن رضورة توس ي أ راءقبل احلصول عىل 

 ودةحتسَّي اوج تداعري .3

 الاخرتاع وحدة (لف)أأ 

بحث والفحص ادلوليَّي عغية بشأأن مراجعة املبادئ التوجهيية اخلاصة ابل قدم مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية اقرتاحًا  .50
ىل التعليقات واملواد التدريبية احلالية اليت تفسريات والأمثةل عىل انعدام الحتسَّي ال  دارات وحدة، وذكل ابلستناد اإ قدمهتا اإ

. ويتلخص هذا الاقرتاح يف عدم تغيري الأمثةل القامئة 5104ععد مناقشة هذه املسأأةل يف دورة الفريق الفرعي لعام أأخرى 
دراهجا يف فئات خمتلفة تمكلها ععض الأمثةل اوجديدة املقرتحة عند عادة ترتيهبا عغية اإ ىل تقدمي املزيد من  ما تظهرولكن اإ احلاجة اإ

 بادئ التوجهيية احلالية.التوضيح والإرشاد عام يرد يف امل 

ىل اتفاق وأأيدت مجي  الإدارات اليت أأخذت اللكمة الاقرتاح من حيث املبدأأ.  .55 دارات أأخرى أأهنا ستتوصل اإ ورأأت اإ
 بشأأن مجي  التغيريات املقرتحة.

حدى الإداراتوأأعلنت  .53 ىل رضورة اس تعراض مجي ،تأأييدها العام لهذا الاقرتاح اإ ععناية؛ كام   الأمثةل القامئة مشرية اإ
ىل دراج املزيد من التغيريات يف الفقرات المتهيدية للفصل  أأشارت اإ ذا اعزتُ  01رضورة اإ م تصنيف من املبادئ التوجهيية اإ

 الأمثةل يف عدة فئات خمتلفة.

وأأوىص الفريق الفرعي مبواصةل مناقشة الاقرتاحات عَّي الإدارات عىل املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي،  .54
 الاقرتاحات اخلاصة مبراجعة ممكنة لأأمثةل القامئة والأمثةل اوجديدة اليت اقرتهحا مكتب أأسرتاليا للملكية يف ذكل مبا

جراء مشاورات أأكرث رمسية  حراز تقدم اكٍف، ينبغي اإ تعممي من  من خاللالفكرية والتصنيف املقرتح لها. وععد اإ
 عاهدة.تعماميت امل

ذكل أأعباء معل عليه  يفرضعىل أأل  ،اس تعداده ملواصةل توجيه هذا الإجراءوأأعلن مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية  .52
ىل موارده احملدودة. ويف  ضافية نظرًا اإ ىل معاوجة املسأأةل من حيث  تكلاإ لميض يل لسب  حتديد أأفضلاحلاةل، سيسعى املكتب اإ

 قدمًا هبذا الإجراء عرب املنتدى الإلكرتوين.

 وحتليل تقارير البحث ادلويل وال راء املكتوعة لإدارة البحث ادلويل ال راءأ لية تقدمي  (ء)اب

ابلتعاون م  املكتب السويدي للرباءات والتسجيل.  رائدة أأجراها للرباءات النتاجئ الأولية دلراسة قدم املكتب الياابين .52
طار يتيح للمكتب املعَّي أأن يقدم رأأيه بشأأن ال راء املكتوعة  دارة ادلولية و ونظرت ادلراسة يف وض  اإ تقارير البحث ادلويل لالإ

 ال راء وتس تخدهما وتبلغ املكتب املعَّي عنتاجئ التحليل. تكلل الإدارة ادلولية ععد الإجراء الأول يف املرحةل الوطنية. وس تحل  

ارة اختالفات عَّي نتاجئ البحث والفحص الذلين جترهيام الإد ،يف العديد من احلالتل توجد، وأأظهرت النتاجئ أأنه  .57
جراء  ،املكتب املعَّيو  ن وجد املكتب املعَّي يف ععض احلالت استشهادات جديدة مل تُعرف يف تقرير البحث ادلويل ععد اإ واإ
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ضافية. ويف ععض احلالت الأخرى، رحج املكتب املعَّي الاستشهاد عواثئق أأخرى ُحر   رت ابللغة ذاهتا املس تخدمة يف حبوث اإ
ىل فاحيص الرباءاالواثئق اليت أأودعها مقدم الطلب.  ت كام أأاثرت النتاجئ ععض الشواغل بشأأن عبء العمل الإضايف ابلنس بة اإ

ذ وجب  ىل ذكلدقيقة مللء اس امترات ال راء الالزمة. ورمغ  21ختصيص املشاركَّي يف املرشوع التجرييب، اإ ، خلص املكتبان اإ
ذ ذكر املكتبان العدد و الإدارة  أأن املرشوع التجرييب اكن مفيدًا للغاية يف س ياق تقيمي جودة نواجت معل املكتب املعَّي. واإ

اتفقا عىل مواصةل املرشوع التجرييب لكتساب املزيد من اخلربة فقد الضئيل من الطلبات املس تخدمة يف املرشوع التجرييب، 
ىل ذكل، أأمل املكتبان أأن خُيف   ضافة اإ جراء حتليل مالمئ. واإ مل امللقى عىل عاتق ف عبء العومج  املزيد من البياانت لإاتحة اإ

 من خالل مواصةل تبس يط الاس امترات و/أأو أأمتتة الإجراءات. امس توى مالمئ ليبلغ الفاحصَّي

حدى الإداراتت وأأقر   .58 ىل أأغرا اإ وأأعلنت  ض حتسَّي جودة نواجت العمل ادلويلعفائدة املرشوع التجرييب ابلنس بة اإ
ىل الأثر املرتتب عىل تق الفاحصَّي. وأأشاتأأييدها للشواغل اخلاصة ععبء العمل الإضايف امللقى عىل عا فعالية نظام رت كذكل اإ

ىل معوما الرباءات ادلويل  ذا رحجت ماكتب معينة مواصةل الاستشهاد عواثئق حمررة علغاهتا "اخلاصة" عوضًا عن الاستناد اإ اإ
 الواثئق املناظرة "ابللغة الأصلية" عىل النحو املستشهد عه يف نواجت العمل ادلويل.

 ييس اوجودةمقا .4

 (C.PCT 1434رمق  التعمميخصائص تقارير البحث ادلويل ) (لف)أأ 

أأهنا اس تفادت كثريًا من التقرير عن خصائص تقارير البحث ادلويل عصيغته اللكمة أأعلنت مجي  الإدارات اليت أأخذت  .52
جراء تغيري جوهري يف طبيعة التقرير. تظهرس امي كأداة "تقيمي ذايت". ومل  ول ،الراهنة ىل اإ  احلاجة اإ

حدى الإداراتورأأت  .31 طار اخلاصية  امي يف ضوء التوزي  املفصل املبَّيس  ل) 3.0و 0.0 قمية خاصة يف اخلصائص اإ يف اإ
رمسية  املتعلقة ابلنس بة املئوية لستشهادات الرباءات احملررة علغات غري 0.3استبدال اخلاصية واقرتحت  2.5و 8.5( و2.0

طريقة رضاها عىل الإدارة عن  تكلخباصية تبَّي النس بة املئوية لستشهادات الرباءات غري احملررة علغة الطلب. وأأعرعت 
ذا اكنت هناك أأي خطط لتقدمي اخلصائص يف صيغة  Excelس امي توافر اوجداول عصيغة  عرض التقرير ول وتساءلت عام اإ

 ائية عن امللكية الفكرية التاع  للويبو.أأداة ش بكية كجز من مركز البياانت الإحص

 تكلتعلق عنرش ي وأأعلن املكتب ادلويل نيته نرش تقارير مماثةل بشأأن اخلصائص يف املس تقبل مبا يامتىش م  اتفاق ساعق  .30
 التقارير عىل أأساس )س نوي( منتظم.

التقارير عرب املنتدى الإلكرتوين وأأوىص الفريق الفرعي أأن تتبادل الإدارات اقرتاحاهتا وأأفاكرها بشأأن مواصةل حتسَّي  .35
 للفريق الفرعي.

طار  (ء)اب  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عناء عىلاملقاييس اإ

طار للمقاييسااللكمة أأيدت مجي  الإدارات اليت أأخذت  .33 مشرية  ،معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتعناء  لعمل حنو وض  اإ
طار املعاهدة عغية تقيمي املسارات  ىل املاكتب عصفاهتا اخملتلفة يف اإ ىل أأمهية تقدمي معلومات موثوق هبا يف الوقت املناسب اإ اإ

ىل أأمهية أأداء نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كلك. وأأعرعت  أأمعوالإجراءات ادلاخلية وعوجه  دارات عن تأأييدها الإ اإ
ميكن حتديدها ابس تخدام  املقاييسادلويل بشأأن التوجه العام )تركزي اوجهود عىل وض  عدد صغري من قرتاح املكتب العام ل

، م  وضعهاالتعجيل عاوجديدة املقرتح  املقاييسو فعال املتوافرة  املقاييسالبياانت املدرجة يف قواعد عياانت املكتب ادلويل(، و 
 .املناسبيف الوقت ععض املسارات  تنفيذالرتكزي أأساسًا عىل 
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دارات عفائدة عياانت تُ وأأقر   .34 ، وأأشارت يف يف املس تقبل قدم عصيغة مقروءة أ ليًا لوض  مقاييس حمس نة وأأكرث جدوىت اإ
ىل املكتب  ىل أأمهية اوجهود احلالية اليت تبذلها الإدارات لإحاةل تقارير البحث والفحص وما يتصل هبا من عياانت اإ هذا الصدد اإ

واثئق عصيغة املتاحة ملقديم الطلبات لتحميل ت الراهنة ، فضاًل عن الإماكنيا(XMLاملوسعة )ادلويل عصيغة لغة الرتمزي 
حدى الإدارات عأأنه ليس يف مقدورها ععد (. وأأفادت ePCTمقروءة أ ليًا من خالل نظام الإيداع الإلكرتوين ) حاةل اإ  تكلاإ

حاةل التقارير عصيغ أأخرى قاعةل للتغيري.ادلويل عىل ا عرضت العمل م  املكتب التقارير عصيغة لغة الرتمزي املوسعة ولكهن  اإ

حدى الإداراتوأأعرعت  .32 نفاق املوارد لوض  عياانت تدمع ععض املقاييس اليت مل تر فهيا فائدة  اإ زاء اإ عن ععض الشواغل اإ
 لتقيمي املسارات والإجراءات.

دارات تأأييدها العام للس بل املقرتحة لعرض  .32 زاء اس تخدام نظام  وأأعرعت عن املقاييسوأأعلنت عدة اإ ععض الشواغل اإ
شارات السري ) دارات TLSاإ ىل حساس ية وصعوعة حتديد أأهداف الأداء لالإ شارة السري عَّي  من خالل عيان( مشرية اإ لون اإ

 الأخرض والكهرماين والأمحر.

حدى الإداراتوأأعلنت  .37 ىل الطلبات ادلولية املسجةل يف  اإ شارة اإ املكتب ادلويل عىل  أأنظمةأأنه ينبغي وض  مقياس لالإ
 أأهنا قد ُأودعت ولكن مل حتصل الإدارة ععد عىل نسخة البحث اخلاصة هبا.

طار للمقاييس عناء (مي)ج  اقرتاحات لوض  الإطار يف املس تقبل –معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  عىل اإ

طار للمقاييسعرض املكتب الأورويب للرباءات اقرتاحا .38 التعاون بشأأن الرباءات يف  معاهدةعىل  عناء ته بشأأن وض  اإ
بياانت الإحصائية عن امللكية الويبو لل املس تقبل. وفامي خيص املسائل الشلكية، رحج املكتب بشدة مواصةل تطوير مركز 

دراج املزيد من  وتوس يعهالفكرية  كذكل أأنه من الأمهية مباكن الإقرار عأأن  ليس تخدهما امجلهور واملاكتب. ورأأى املقاييسعغية اإ
دخال مس توايت خمتلفة من حقوق الانتفاع ابلبياانت اكلنتفاع  ،خمتلفة من املعلومات هتم جامهري خمتلفة وعليه أأنواع يتعَّي اإ

اكتب فقط. وفامي ط والانتفاع ابلبياانت املتاحة ل حاد املابلبياانت املتاحة للجمهور والانتفاع ابلبياانت املتاحة مجلي  املاكتب فق
ىل أأنه ينبغي التعامل م  هذه خيص املقاييس املتاحة  ععناية ول جيب أأن حتمتل اللبس وجيب  املقاييسللجمهور حتديدًا، أأشار اإ

رشاد قرارات املس تخدمَّي. ومن هذا املنطلق، اقرتح مواصةل حتسَّي املقاييس  وجهيةأأن تكون  ىل اإ وجمدية وأأن تريم اإ
عداد تقارير البحث ادلويل يف الوقت ا ملناسب من خالل وض  مقياس أأكرث مالءمة ملقديم الطلبات املنشورة حاليًا بشأأن اإ

 ".A1مثل "النس بة املئوية للطلبات ادلولية اليت أأصبحت منشورات 

زاء فائدة وجدوى اس تخدام هذا املقياس اوجديد .32 دارات عن قلقها اإ مشرية  ،وفامي خيص الاقرتاح الساعق، أأعرعت عدة اإ
صدار  ىل أأن "أأداء" أأرععة أأطراف )مقدم الطلب ومكتب تسمل الطلبات والإدارة ادلولية واملكتب ادلويل( يسهم يف اإ اإ

ىل جانب  أأن يُنرشميكن  A1قياس ذكل امل يف الوقت املناسب. وأأضافت أأن  A1منشورات  املقاييس القامئة ولكن ل ميكن اإ
ىل الأمهية اليت أأن حيل  حمل ها، للحصول عىل معلومات موثوق هبا أأخرى،  مجةل أأطرافمقدمو الطلبات، من ولهيا ي مشرية اإ

عاهدة التعاون بشأأن الالحئة التنفيذية ملمن  45التوقيت املناسب مبوجب القاعدة  خمتلف معايريعن أأداء الإدارات فامي خيص 
 الرباءات.

صدار تقارير البحث اليت ي  املقاييسوأأوىص الفريق الفرعي املكتب ادلويل ابس تعراض  .41 نرشها حاليًا بشأأن اإ
حصاءات عن مجي  املوضوعات التالية: قياس التوقيت املناسب مقارنة مبهةل  ادلويل يف الوقت املناسب عغية نرش اإ

ةل من اترخي اس تالم نسخة البحث )عند تطبيق هذه املهةل(، وقياس التوقيت املناسب مقارنة مبهاعتبارًا الثالثة أأشهر 
صدار منشور املهةل هر اعتبارًا من اترخي الأولوية )عند تطبيق هذهالتسعة أأش   يف الوقت املناسب. A1( واإ
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حدى الإداراتوأأعرعت  .40 دراج مس توايت خمتلفة من حقوق الانتفاع ابلبياانت وأأعلنت  اإ زاء اإ أأنه ينبغي عن شواغلها اإ
اتحة مجي  البياانت لعامة امجل  أأن العديد لكن ُذكر ة حبرية الانتفاع ابملعلومات. و مستشهدة ابلترشيعات الوطنية اخلاصر، هو اإ

وض  تداعري أأمنية  ختص طلبات دولية غري منشورة وتقتيض ابلتايلدة للماكتب و من البياانت تتصل ابس تخدامات حمد  
 خاصة.

 املقاييسنتاجئ املكتب الياابين للرباءات واملكتب الأورويب للرباءات بشأأن دراسات ملخص  (ال)د

ب الأورويب للرباءات معلومات حمدثة عن العمل التعاوين املشرتك بشأأن املقاييس اذلي اضطل  عه م  قدم املكت .45
يف املرحةل  0املطالبة ابلأولوية املقدمة بشأأن  هادات للمطالباتهذا العمل مبقارنة نوع الاستش املكتب الياابين للرباءات. وتعلق 

قلمييةاملقدمة يف املرحةل الوطن  املطالبةادلولية م   دارة البحث ادلويل وأأدى املكتب ية/الإ ، حيث أأدى أأحد املكتبَّي دور اإ
قلميية. وقارن  ضافة  املكتبان عينةال خر دور املكتب املعَّي يف املرحةل الوطنية/الإ عشوائية من ش ىت اجملالت التكنولوجية اإ

ىل جمالَّي تقنيَّي وهام  )أأش باه املوصالت  H01L23والفئة الفرعية  )أأنظمة مراقبة املرور( G08Gالفرعية  الفئةاإ
 دقيقة للك ملف. 02العضوية(. وتطلب التصنيف اليدوي لالستشهادات حنو  غري

ئة تقريبًا عَّي نوع الاستشهاد يف املرحلتَّي ادلولية والوطنية عندما يُستشهد ابوجدة اابمل 21جد تطاعق عنس بة ووُ  .43
اختار استشهادات خمتلفة. ولكن يف احلالت الفاحص يف لك مكتب  ولو أأن ،اخلطوة الاعتاكرية يف تقرير البحث ادلويل أأو

دارة البحث ادلويل أأن املطالبة  تنطوي عىل اوجدة ونشاط اعتاكري، مل يتوافق الإجراء الأول يف املرحةل  0اليت اعتربت فهيا اإ
ل يف  قلميية م  هذا التقيمي اإ ىل  51الوطنية/الإ لَّي ة اتساق عام يف هذه الأرقام عَّي اجملائة من احلالت. ومثاابمل 31اإ

 احلالت العشوائية. التكنولوجيَّي املدروسَّي وعينة

دارة البحث ادلويل واملكتب املعَّي .44 مثل املشالكت  ،وانقش الفريق الفرعي الأس باب احملمتةل لالختالفات عَّي نتاجئ اإ
ال لية يف توضيح املعلومات الالزمة لالستشهاد  اس تخدام استشهاد مناظر علغة وطنية وحدود الرتمجة لتفيضك اللغوية )

قلميية(، والتعديالت و  فسار بشأأن تعارض طالبات والطبيعة البرشية. وردًا عىل اس ت تفسري املابلوثيقة يف املرحةل الوطنية/الإ
دل منح الرباءات عدد النتاجئ املنخفض عندما تُذكر استشهادات ابلتقنيات الصناعية الساعقة يف تقرير البحث ادلويل م  مع

طار نظام املسار الرسي  ملعاوجة الرباءات، ُذكر اس تخدام مقاييس خمتلفة )الإجراءات الأوىل  املرتف  للطلبات املدروسة يف اإ
طار املرشوع التجرييب ا ومعدل منح الرباءات مبوجب نظام املسار الرسي (. وفامي  لتعاوين بشأأن املقاييسدلى املكتب يف اإ

للبحث والفحص، أأشار املكتب الأورويب   نتاجئ هذا املرشوع التجرييب واملرشوع التجرييب التعاوينخيص العالقة عَّي
قلميية سيُبحث يف املرحةل  من املرشوع التجرييب التعاوين  3للرباءات أأن التوافق عَّي املرحةل ادلولية واملرحةل الوطنية/الإ

 (.PCT/MIA/22/13للبحث والفحص )انظر الوثيقة 

ىل وأأفاد  .42 املكتب الأورويب للرباءات واملكتب الياابين للرباءات عأأهنام س يواصالن تعاوهنام وس يقدمان معلومات حمدثة اإ
 .الفريق الفرعي يف اجامتعه املقبل

دارة دولية .2  معايري تعيَّي اإ

ىل  .42 عاهدة الفريق العامل ملها أأقر  و  ولية يف دورته احلادية والعرشيناجامتع الإدارات ادلاليت أأصدرها توصية ال استنادًا اإ
انقشت الإدارات ةروط اوجودة املالمئة اليت ينبغي لأي مكتب الوفاء هبا يك خيول هل الترصف  التعاون بشأأن الرباءات،

دارة دولية  أأفضل يف معايري التعيَّي. عطريقةالرشوط  تكلوس بل التعبري عن  ،اكإ

عىل  الفريق العامل والفريق الفرعي حىت ال ن عىل صعيدح النظر فهيا دة اقرتُ ىل جمالت حمد  املناقشات اإ  واستندت .47
ن ىل الطبيعة الس ياس ية واحلرجة للقضااي املتناوةل،  حد سواء. واإ هنا أأشارت الإدارات اإ اتفقت يف هذه املرحةل عىل عدم فاإ
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دخال تعديالت عىل ال مالءمة النظر  تنفيذية. واتفقت رشوط القامئة اخلاصة ابلتعيَّي عصيغهتا الواردة يف الالحئة ال يف اإ
الإدارات كذكل عىل عدم مالءمة ول واقعية اقرتاح أأي جمالت يُنظر فهيا قد تتطلب تقيمي مباةر وجودة البحث والفحص يف 

 أأحد املاكتب.

ذا اكن ، عىل القضااي الإجرائية املتصةل ابوجودةاملقبل  يف العملرتكزي الدارات عىل أأنه ينبغي الإ واتفقت  .48 مثل ما اإ
من املبادئ  50للفصل وفقًا  نظامًا لإدارة اوجودة وترتيبات لالس تعراض ادلاخيلميتكل ابلفعل  التعيَّييلمتس  مكتب ما

ذا اكن  ، يف حال عدم وجود نظام من هذا القبيل وقت التعيَّي،بحث والفحص ادلوليَّي أأوالتوجهيية اخلاصة ابل  ما اإ
 البحث والفحص الوطنيَّي.أأنشطة  خيص فاميما ميتكل نظاما معادًل يؤدي الوظائف الالزمة  مكتب

ية عغية تعزيز الرشوط احلايل من املبادئ التوجهي  50وأأوىص الفريق الفرعي عرضورة اس تعراض الفصل  .42
دارة اوجودة اخلاصة عأأنظمة لزايم عىل الرشوط اليت تُ  ول ،اإ ضفاء طاع  اإ عد جمرد اقرتاحات حىت ال ن س امي من خالل اإ

ضافة ععض الرشوط  النص احلايل. ومن هذا املنطلق، أأحاط الفريق الفرعي علامً عأأنه  غري الواردة يفأأو من خالل اإ
جراءات التعيَّي عىل النحو املعمتد يف مجعية معاهدة التعاون بشأأن  مبوجب الفقرة )د( من مذكرة التفامه بشأأن اإ

ُ يُ ، ل 5104الرباءات يف عام  طار الفصل عترب ةرط امتالك ن لزاميًا )"حمبذ"(  50ظم عامةل ومماثةل ملا يرد يف اإ ةرطًا اإ
لزايم عليه. ضفاء طاع  اإ  وأأوىص مبراجعة هذا البند عغية اإ

جراء اثٍن متعلق ابوجودة، عتقدمي املزيد من التفاصيل بشأأن اس تحداث اس امترة  .21 وأأوىص الفريق الفرعي أأيضًا، اكإ
 يف أأي طلب تعيَّي. الوجهيةتعيَّي عغية ضامن تغطية مجي  قضااي اوجودة لأي طلب  معيارية

الاقرتاحات بشأأن القضااي املبينة املزيد من وض   عىلاملكتب ادلويل  وىص الفريق الفرعي كذكل عأأن يرشفوأأ  .20
ىل  ، ولو أأنه أأشريأأعاله 21و 42يف الفقرتَّي  مات النشطة أأن العمل يف هذا اجملال سيس تفيد عقدر كبري من الإسهااإ

دارات، وس يعمتد علهيا فعاًل.  لالإ

جراء ععضوععد  .25 نطبق ة تتعلق عقضية اوجودة ست جديد ط حممتةلود الفريق الفرعي جمددًا أأن أأي ةر املناقشات، أأك   اإ
جريت اليت أأ لمناقشات وفقًا ل ( واملاكتب اليت تطلب التعيَّي، عند اللزوم عىل الإدارات القامئة )ابعامتد التداعري الانتقالية

عاهدة اليت أأجراها الفريق العامل ملناقشات امل بشأأن هذه القضية يف ادلورة احلادية والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية و 
 التعاون بشأأن الرباءات يف دورته الساععة.

ل ة تتعلق ابوجودة لن ت ط جديدود املكتب ادلويل أأن أأي ةر ، أأك  أأحد التساؤلتوردًا عىل  .23  فقةيف حال موانطبق اإ
ىل أأي مكتب ا، وععد تكل املوافقةمجي  ادلول الأعضاء علهي ىل يلمتس التعيَّي ؛ وأأن الرشوط الراهنة س تظل سارية ابلنس بة اإ اإ

 اوجديدة حزي النفاذ. الرشوط احملمتةلأأن تدخل 

 أأفاكر أأخرى لتحسَّي اوجودة .2

دارة اللكمة تأأخذمل  .24  بشأأن هذا البند من جدول الأعامل. أأي اإ

 املرفق والوثيقة[]هناية 


