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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 الثامنةالدورة 

 6102 مايو 62اإىل  62جنيف، من 
 
 

 :احلد األدنى للوثائق املنصوص عليها يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 عريف مستندات الرباءات ونطاقهات

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 ملخص

العمل املعنية ابحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن يعيد املكتب ادلويل تنش يط فرقة  .0
احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف  العمل عىل حتديث اجلزء املتعلق مبستندات الرباءات منالرباءات يك تواصل 

ماكنية الانتفاع ب 0 ي:ي:  كام. وس تكون املهمتان الأوليان عاهدةامل   اذلي وضعته الإدارات ملفاتنسق    التحقيق يف اإ
ءات اواثئق الرب مجموعات ملُس تخدمة حاليا لإاتحة توزيع اوسائل ال سنسا  و الأ و   6 ؛ 1ماكتب امللكية الفكرية الرئيس ية امخلسة

 الوطنية.

 معلومات أأساس ية

يف ادلورة التاسعة عرشة لجامتع الإدارات ادلولية وادلورة اخلامسة للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  .6
مفهوم  تقرتحان، عىل التوايل( PCT/WG/5/16 والوثيقة PCT/MIA/19/13 قدم  املكتب ادلويل وثيقتني )الوثيقة

دراج واثئق الرباءات الوطنية لأي دوةل متعاقدة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  43 تعديل القاعدة يك يمت، تلقائيا، اإ
لكرتوين مناسب  ااملعاهدة، رشط أأن يمت توفريهكجزء من احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف  عىل حنو موثو  يف سنسق اإ
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 للملكية الفكرية( واملكتب الكوري JPO( واملكتب الياابين للرباءات )EPOسة يه املكتب الأورويب للرباءات )ماكتب امللكية الفكرية الرئيس ية امخل  
(KIPO)  ية الصني الشعبيةمكتب امللكية الفكرية احلكويم مجلهورو (SIPO و )( مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجاريةUSPTO.) 
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تاليف الواثئق املزدوجة فامي خيص التقنية  القيودبعض  هناكوس تظّل حتميهل يف قواعد بياانهتا. ات ادلولية يسهل عىل الإدار 
 والبحث يف الواثئق املتاحة بلغات ل يفهمها الفاحص.

الرباءات، من حيث توافر املعلومات التقنية اليت ميكن اس تخراهجا من واثئق الغرض من تكل املبادرة حتسني واكن  .4
ماكنية من حيث و  لغويةتغطية تقنية و ة تغطيتضمنه الواثئق من  ما وذكل أأمر همم ن املعلومات الواردة فهيا. البحث عاإ

ىل املعلومات اخلاصة ابلرباءات.لتحسني   نوعية البحث ادلويل، والمتكني من حتسني نفاذ الغري اإ

حدى اخلطوات الأساس ية الأوىل واكنت  .3 جراء تقيمي مناسب لنطا  احلد الأدىن احلايل للواثئق. اإ قامئة اجلرد ضع ختمل واإ
، ذكل التارخينذ مف . 6110لأي حتديث منذ نومفرب  دليل الويبو بشأأن املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناعيةالواردة يف 

ىل القامئة  زمن املعارص،ال تناسبمل تعد اليت ةل و مث  ملاكتب امل اب اخلاصةنشورات  امل ابس تثناء قوامئ أأضيفت مجموعتان جديداتن اإ
  )مجموعتا مجهورية كوراي ومجهورية الصني الشعبية( وقد تكون هناك دول أأاتحت مجموعاهتا 6)ج( 0.43 يف القاعدةالواردة 
 . 2)ج( 0.43 لقاعدةلطبقا 

د  تقيمي نطا  مجموعات هبرية الرئيس ية امخلسة اثةل رجري بني ماكتب امللكية الفكالإحاطة علام بأأن معلية ممى ودل .2
يف ادلورة التاسعة عرشة لجامتع الإدارات ادلولية وادلورة اخلامسة للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن ، اتُفق الرباءات
دارات انتظار، عىل الرباءات ذتكل املاكتب  اليت أأعدهتا  أأن تصبح مواصفات امللفات و ملفات الإ ا اكن متاحة لتحديد ما اإ

 .عاهدةاملاحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف  توثيقيك يُس تخدم ل مئا ذكل الإجراء مال

 العمل الراهنةمرحةل 

التعاون معاهدة  الإدارات ادلولية العامةل يف ظل  اجامتعأأوىصوابلتايل . 2متاحةالأولية الإدارات ملفات أأصبحت لقد  .2
عادة تنش يط أأنه ابت من املناسب بن، الثانية والعرشي بشأأن الرباءات، يف دورته العمل املعنية ابحلد الأدىن للواثئق فرقة اإ

صدار توصيات يف اجملالت التالية )انظر الفقرات منعاهدة املاملنصوص علهيا يف   26 وتلكيفها مبهمة أأولية تمتثّل يف التحقيق واإ
 (:PCT/WG/8/2 الوثيقةيف مرفق أأيضا ، الواردة PCT/MIA/22/22 من الوثيقة 22 اإىل

 توثيق اجملموعات الوطنية )أأ(

اليت وضعهتا ماكتب امللكية الفكرية الرئيس ية امخلسة  املواصفة اخلاصة مبلفات الإدارات تتيحهل   0 
وثيق مجموعات براءاهتا أأن الطريقة اليت ينبغي أأن تنهتجها املاكتب الوطنية لتمناس با لإصدار توصية بشأأساسا 
 ؟املعاهدةذا ما رغبت أأن تُدرج تكل اجملموعات يف احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف الوطنية اإ 

مناس با  ماكتب امللكية الفكرية الرئيس ية امخلسةعد أأي من الأسنسا  احملّددة اليت تس تخدهما خمتلف   هل يُ 6 
ماكنية من أأجل ضامن  لالزم لإصدار توصية أأكرث حتديدا،وجه خاص ليكون الأساس اب أأن تُعاجل بشلك اإ

 ؟طائفة واسعة وخمتلفة من املاكتب ملفات الإدارات الواردة من موثو 

 يفمجموعات الواثئق ول تساعد تقيمي مدى اكامتل ريم حتديدا اإىل هل توجد مشلكة يف كون الأسنسا  ت  4 
 )د((؟0.43 ةالقاعدة احلاليتتوخاه  كام)للحد من الازدواجية  امثةلاملت املنشورامسأأةل حتديد تناول 

                                                
2
 .http://www.fiveipoffices.org/activities/globaldossier/authorityfiles.html املوقع التايل: انظر 

http://www.fiveipoffices.org/activities/globaldossier/authorityfiles.html
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اتحة  )ب(  اجملموعات الوطنيةاإ

ما يه الأسنسا  ووسائل التوزيع اليت تس تخدهما املاكتب الوطنية حاليا لإاتحة مجموعاهتا الوطنية   0 
 وّردي قواعد البياانت؟لإدارات البحث ادلويل واملكتب ادلويل وم

حتميل الواثئق والبياانت املتعلقة مبنشورات الرباءات هل يُعد أأي من الأسنسا  مفيدا بوجه خاص يف   6 
 لية يف قواعد البياانت لأغراض البحث؟بسهوةل وفعا

الهيئات الأخرى علهيا يك تنظر فهيا اإطالع خيص املعايري اليت ينبغي  فامي كبريةهل توجد أأي صعوابت   4 
 يف أأقرب وقت ممكن؟

ضافية جيب النظر فهيا فيا يتعلق ابجلزء )ب( من امله علام اجامتع الإدارات ادلولية حاط وأأ  .7 متني كذكل مبسائل اإ
ىل ال PCT/MIA/22/223 من الوثيقة 23 املذكورتني أأعاله )انظر الفقرة نظر يف املسائل املرتبطة بنسق ( ودعا فرقة العمل اإ

 71 )انظر الفقرات منعاهدة املوص علهيا يف اليت متثّل جزءا من احلد الأدىن للواثئق املنص خال  الرباءاتستندات م 
 (.PCT/MIA/22/22 من الوثيقة 74 اإىل

 املقبةلاخلطوات 

لهيا العملمعلومات اكفية يستنأأعاله هو مجع  2 من مرحةل العمل املبيّنة يف الفقرةالغرض  .8 يف  جرىاذلي س يُ  د اإ
عداد ما ي:ي: د املس تقبل هب  اإ

دراج ضامن ها من أأجل ل من الامتثال املاكتب الوطنية مبا ميكّن معقوةل توصيات فعاةل ومعايري  )أأ( وعاهتا مجماإ
الإدارات ادلولية وموّردي قواعد البياانت من ومتكني عاهدة املللواثئق املنصوص علهيا يف الوطنية يف احلد الأدىن 
 ؛موثو و يسري حنو يف الوقت املناسب وعىل حتميل املعلومات الالزمة 

حلد الأدىن لتصبح مجموعة براءات جزءا من اضامنه ما يلزم  دمن أأجل حتدينصوص قانونية جديدة مرشوعات و  )ب(
دراج الواثئق والبحث فهيا وحتديد عاهدة املللواثئق املنصوص علهيا يف  ىل أأي مدى ميكن أأن يُتوقّع من الإدارات اإ اإ

 واثئق براءات أأخرى.ا يرد يف مضاهية ملاملكشو  عهنا ة التقنيا حمتوايهتبلغات خمتلفة أأو تكون عندما تكون 

  

                                                
3
دارة أأخرى عىل رضورة . وش ST.96و  ST.36أأكّدت اإحدى الإدارات رضورة صياغة البياانت الببليوغرافية عىل هيئة نص مبا يتفق مع معياري الويبو   ّددت اإ

صات والاستشهادات ابللغة أأن يتوافر، بدون قيود، احلد الأدىن للواثئق ملاكتب امللكية الفكرية يك حتمهل مجةل وأأنه ينبغي توفري البياانت الببليوغرافية وامللخ
من الوثيقة: تقليل الوسائط يف تبادل  01ورة اإضافة اإىل ما ورد يف الفقرة الإنلكزيية. واقرتحت اإحدى الإدارات معاجلة القضااي التالية يف اإطار فرقة العمل املذك

ماكنية اإدراج مجموعات مناذج املنفعة يف احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهي  ا يف املعاهدة.الواثئق، والتوزيع املفتوح للمعلومات اخلاصة ابلرباءات، واإ
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ما عن اإىل مجيع أأية اقرتاحات من هذا القبيل وس ُتقدم  .2 ادلول املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، اإ
 الاقتضاء. طريق تعماميت املعاهدة أأو كواثئق تُعرض عىل الفريق العامل للمعاهدة، حسب

ن  .01 ىل الإحاطة علام اإ الفريق العامل مدعٌو اإ
ابملهام احلالية لفرقة العمل املعنية ابحلد الأدىن 
أأن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بش

 أأن املسائل الأخرىالرباءات، وتقدمي تعليقات بش
اجلزء  النظر فهيا من أأجل حتسني اليت قد يتعنّي 

من احلد الأدىن للواثئق ستندات الرباءات اخلاص مب 
 .عاهدةاملص علهيا يف املنصو 

 ]هناية الوثيقة[


