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معاهدة التعاون بشأن الرباءات
الفريق العامل
الدورة الثامنة

جنيف ،من  62اإىل  62مايو 6102

احلد األدنى للوثائق املنصوص عليها يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات:
تعريف مستندات الرباءات ونطاقها

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

ملخص
 .0يعيد املكتب ادلويل تنش يط فرقة العمل املعنية ابحلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات يك تواصل العمل عىل حتديث اجلزء املتعلق مبستندات الرباءات من احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف
املعاهدة .وس تكون املهمتان ا ألوليان كام ي:ي 0 :التحقيق يف اإماكنية الانتفاع بنسق ملفات الإدارات اذلي وضعته
ماكتب امللكية الفكرية الرئيس ية امخلسة1؛  6وا ألسنسا ووسائل التوزيع املُس تخدمة حاليا لإاتحة مجموعات واثئق الرباءات
الوطنية.

معلومات أأساس ية
 .6يف ادلورة التاسعة عرشة لجامتع الإدارات ادلولية وادلورة اخلامسة للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
قدم املكتب ادلويل وثيقتني (الوثيقة  PCT/MIA/19/13والوثيقة  ،PCT/WG/5/16عىل التوايل) تقرتحان مفهوم
تعديل القاعدة  43يك يمت ،تلقائيا ،اإدراج واثئق الرباءات الوطنية ألي دوةل متعاقدة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
كجزء من احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة ،رشط أأن يمت توفريها عىل حنو موثو يف سنسق اإلكرتوين مناسب
 1ماكتب امللكية الفكرية الرئيس ية امخلسة يه املكتب ا ألورويب للرباءات ( )EPOواملكتب الياابين للرباءات ( )JPOواملكتب الكوري للملكية الفكرية
( )KIPOومكتب امللكية الفكرية احلكويم مجلهورية الصني الشعبية ( )SIPOومكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية (.)USPTO
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يسهل عىل الإدارات ادلولية حتميهل يف قواعد بياانهتا .وس تظ ّل هناك بعض القيود التقنية فامي خيص تاليف الواثئق املزدوجة
والبحث يف الواثئق املتاحة بلغات ل يفهمها الفاحص.
 .4واكن الغرض من تكل املبادرة حتسني توافر املعلومات التقنية اليت ميكن اس تخراهجا من واثئق الرباءات ،من حيث
ما تضمنه الواثئق من تغطية تقنية وتغطية لغوية ومن حيث اإماكنية البحث عن املعلومات الواردة فهيا .وذكل أأمر همم
لتحسني نوعية البحث ادلويل ،والمتكني من حتسني نفاذ الغري اإىل املعلومات اخلاصة ابلرباءات.
 .3واكنت اإحدى اخلطوات ا ألساس ية ا ألوىل اإجراء تقيمي مناسب لنطا احلد ا ألدىن احلايل للواثئق .ومل ختضع قامئة اجلرد
الواردة يف دليل الويبو بشأأن املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناعية ألي حتديث منذ نومفرب  .6110مفنذ ذكل التارخي،
ابس تثناء قوامئ املنشورات اخلاصة ابملاكتب املمثةل واليت مل تعد تناسب الزمن املعارص ،أأضيفت مجموعتان جديداتن اإىل القامئة
الواردة يف القاعدة (0.43ج) ( 6مجموعتا مجهورية كوراي ومجهورية الصني الشعبية) وقد تكون هناك دول أأاتحت مجموعاهتا
طبقا للقاعدة (0.43ج) . 2
 .2ودلى الإحاطة علام بأأن معلية مماثةل رجري بني ماكتب امللكية الفكرية الرئيس ية امخلسة هبد تقيمي نطا مجموعات
الرباءات اتُفق ،يف ادلورة التاسعة عرشة لجامتع الإدارات ادلولية وادلورة اخلامسة للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ،عىل انتظار أأن تصبح مواصفات امللفات و ملفات الإدارات اليت أأعدهتا تكل املاكتب متاحة لتحديد ما اإذا اكن
ذكل الإجراء مالمئا يك ي ُس تخدم لتوثيق احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة.

مرحةل العمل الراهنة
 .2لقد أأصبحت ملفات الإدارات ا ألولية متاحة .2وابلتايل أأوىص اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات ،يف دورته الثانية والعرشين ،بأأنه ابت من املناسب اإعادة تنش يط فرقة العمل املعنية ابحلد ا ألدىن للواثئق
املنصوص علهيا يف املعاهدة وتلكيفها مبهمة أأولية تمتث ّل يف التحقيق وإاصدار توصيات يف اجملالت التالية (انظر الفقرات من 26
اإىل  22من الوثيقة  ،PCT/MIA/22/22الواردة أأيضا يف مرفق الوثيقة :)PCT/WG/8/2

( أأ) توثيق اجملموعات الوطنية
 0هل تتيح املواصفة اخلاصة مبلفات الإدارات اليت وضعهتا ماكتب امللكية الفكرية الرئيس ية امخلسة
أأساسا مناس با لإصدار توصية بشأأن الطريقة اليت ينبغي أأن تنهتجها املاكتب الوطنية لتوثيق مجموعات براءاهتا
الوطنية إاذا ما رغبت أأن تُدرج تكل اجملموعات يف احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة؟
 6هل يُعد أأي من ا ألسنسا احملدّدة اليت تس تخدهما خمتلف ماكتب امللكية الفكرية الرئيس ية امخلسة مناس با
بوجه خاص ليكون ا ألساس الالزم لإصدار توصية أأكرث حتديدا ،من أأجل ضامن اإماكنية أأن تُعاجل بشلك
موثو ملفات الإدارات الواردة من طائفة واسعة وخمتلفة من املاكتب؟
 4هل توجد مشلكة يف كون ا ألسنسا تريم حتديدا اإىل تقيمي مدى اكامتل مجموعات الواثئق ول تساعد يف
تناول مسأأةل حتديد املنشورات املامثةل للحد من الازدواجية (كام تتوخاه القاعدة احلالية (0.43د))؟

 2انظر املوقع التايل.http://www.fiveipoffices.org/activities/globaldossier/authorityfiles.html :
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(ب) اإاتحة اجملموعات الوطنية
 0ما يه ا ألسنسا ووسائل التوزيع اليت تس تخدهما املاكتب الوطنية حاليا لإاتحة مجموعاهتا الوطنية
لإدارات البحث ادلويل واملكتب ادلويل وم ّوردي قواعد البياانت؟
 6هل يُعد أأي من ا ألسنسا مفيدا بوجه خاص يف حتميل الواثئق والبياانت املتعلقة مبنشورات الرباءات
بسهوةل وفعالية يف قواعد البياانت ألغراض البحث؟
 4هل توجد أأي صعوابت كبرية فامي خيص املعايري اليت ينبغي اإطالع الهيئات ا ألخرى علهيا يك تنظر فهيا
يف أأقرب وقت ممكن؟
 .7و أأحاط اجامتع الإدارات ادلولية علام كذكل مبسائل اإضافية جيب النظر فهيا فيا يتعلق ابجلزء (ب) من املهمتني
املذكورتني أأعاله (انظر الفقرة  23من الوثيقة  )3PCT/MIA/22/22ودعا فرقة العمل اإىل النظر يف املسائل املرتبطة بنسق
مستندات خال الرباءات اليت متث ّل جزءا من احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة (انظر الفقرات من 71
اإىل  74من الوثيقة .)PCT/MIA/22/22

اخلطوات املقبةل
 .8الغرض من مرحةل العمل املبيّنة يف الفقرة  2أأعاله هو مجع معلومات اكفية يستند اإلهيا العمل اذلي س ُيجرى يف
املس تقبل هبد اإعداد ما ي:ي:
( أأ) توصيات فعاةل ومعايري معقوةل مبا ميكّن املاكتب الوطنية من الامتثال لها من أأجل ضامن اإدراج مجموعاهتا
وموردي قواعد البياانت من
الوطنية يف احلد ا ألدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة ومتكني الإدارات ادلولية ّ
حتميل املعلومات الالزمة يف الوقت املناسب وعىل حنو يسري وموثو ؛
(ب) ومرشوعات نصوص قانونية جديدة من أأجل حتديد ما يلزم ضامنه لتصبح مجموعة براءات جزءا من احلد ا ألدىن
للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة وحتديد اإىل أأي مدى ميكن أأن يُتوقّع من الإدارات اإدراج الواثئق والبحث فهيا
عندما تكون بلغات خمتلفة أأو تكون حمتوايهتا التقنية املكشو عهنا مضاهية ملا يرد يف واثئق براءات أأخرى.

 3أأكّدت اإحدى الإدارات رضورة صياغة البياانت الببليوغرافية عىل هيئة نص مبا يتفق مع معياري الويبو  ST.36و .ST.96وشدّ دت اإدارة أأخرى عىل رضورة
أأن يتوافر ،بدون قيود ،احلد الأدىن للواثئق ملاكتب امللكية الفكرية يك حتمهل مجةل و أأنه ينبغي توفري البياانت الببليوغرافية وامللخصات والاستشهادات ابللغة
الإنلكزيية .واقرتحت اإحدى الإدارات معاجلة القضااي التالية يف اإطار فرقة العمل املذكورة اإضافة اإىل ما ورد يف الفقرة  01من الوثيقة :تقليل الوسائط يف تبادل
الواثئق ،والتوزيع املفتوح للمعلومات اخلاصة ابلرباءات ،وإاماكنية اإدراج مجموعات مناذج املنفعة يف احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة.
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 .2وس ُتقدم أأية اقرتاحات من هذا القبيل اإىل مجيع ادلول املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،اإما عن
طريق تعماميت املعاهدة أأو كواثئق تُعرض عىل الفريق العامل للمعاهدة ،حسب الاقتضاء.

 .01اإن الفريق العامل مدع ٌو اإىل الإحاطة علام
ابملهام احلالية لفرقة العمل املعنية ابحلد ا ألدىن
للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بش أأن
الرباءات ،وتقدمي تعليقات بش أأن املسائل ا ألخرى
اليت قد ّ
يتعني النظر فهيا من أأجل حتسني اجلزء
اخلاص مبستندات الرباءات من احلد ا ألدىن للواثئق
املنصوص علهيا يف املعاهدة.
[هناية الوثيقة]

