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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2016 فرباير 12التارخي: 

 
 
 

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 ةالتاسعالدورة 

ىل  17جنيف، من   2016 مايو 20اإ
 
 

ة لثالرباءات: تقرير عن الدورة الثااإلدارات الدولية العاملة يف ظل معاهدة التعاون بشأن  اجتماع
 والعشرين

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون  ةالثالثادلورة ملخص رئيس يعرض مرفُق هذه الوثيقة 
ىل  20يف الفرتة من  س نتياغو، ش ييل،بشأأن الرباءات اذلي ُعقد يف  ثاين مللخص الرئيس . وحيتوي املرفق ال 2016اير ين 22اإ

ص جامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل للفريق الفرعي املعين ابجلودة التابع ل سةالساددلورة غري الرمسية ارئيس  عىل ُملخَّ
 .قُبيل اجامتع الإدارات ادلولية، أأي 2016اير ين 19و 18يوَمي  يف س نتياغو ُعقدتاليت اهدة التعاون بشأأن الرباءات، مع

ن  ىل الفريق العامل مدعوٌّ اإ لخص الإحاطة علاًم مباإ
والعرشين لجامتع الإدارات  ةثالثال رئيس ادلورة 

لتعاون بشأأن ادلولية العامةل يف ظل معاهدة ا
وارد ال ،(PCT/MIA/23/14 )الوثيقة الرباءات

 يف مرفق هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل 

ىل  20، من واغيس نت ن، ووالعرش  ةثالثادلورة ال   2016اير ين 22اإ

 ملخص الرئيس
 (PCT/MIA/23/14؛ ُمس تنَسخ من الوثيقة علاًم به)أأحاط الاجامتع 

 مقدمة

والعرشين يف  ةثالثال َعقد اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )"الاجامتع"( دورته  .1
ىل  20يف الفرتة من  واغيس نت   .2016اير ين 22اإ

َّةًل يف ادلورة: مكتب الرباءات المنساوي، واملعهد  .2 دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل التالية ُممث واكنت اإ
ومكتب براءات  للرباءات، واملكتب الأورويب الوطين الربازييل للملكية الصناعية، واملكتب الكندي للملكية الفكرية،

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

، واملكتب الكوري للملكية الفكرية، واملعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعية، ومعهد بدلان أأورواب الشاملية رباءاتلل الياابن
ني الشعبية، مجلهورية الصاحلكويم مللكية الفكرية امكتب للرباءات والعالمات التجارية، و ، واملكتب الإس باين لرباءاتل

معهد فيسغراد و  ،للرباءات والعالمات التجاريةالأمريكية واملكتب السويدي للرباءات والتسجيل، ومكتب الولايت املتحدة 
 .للرباءات

 وترد قامئة املشاركني يف املرفق الأول لهذه الوثيقة. .3

 : افتتاح ادلورة1البند 

ب الس يد  .4 وأأعرب ابلأخص يف لكمته  نيابًة عن املدير العام.ابملشاركني  و،انئب املدير العام للويب ،ساندجي جونرحَّ
لس تضافة الاجامتع، وسلط الضوء عىل الإجنازات الرئيس ية  لمعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعيةالافتتاحية عن شكره ل 

نشائه يف عام  ىل 2009للمعهد منذ اإ دارة دولية يف  2009يف عام  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ل س امي الانضامم اإ وتعيينه اإ
 العمل بني املاكتب وأأمهية املعاهدة يف هذا الس ياق. تقامس، وأأكد عىل دور 2012عام 

ب الس يد مكسمليانو سانتا كروز، املدير الوطين ل  .5 ابملشاركني يف أأول ، لمعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعيةورحَّ
دارات ادلولية يُعقد يف ش ييل. وأأكد يف لكمته الافتتاحية ابلأخص عىل دور  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اجامتع لالإ

ىل التعاابعتبارها ركزية الن ون املمتاز بني ادلول الأعضاء فامي تبذهل من هجود لتحسني، وذكل ظام ادلويل للرباءات، مشريًا اإ
طار جيد متعدد الأطراف. يدمبثابة مثال ج   للغاية عن اإ

، أألقى الس يد لويس فيلييب سيسبيديس، وزير الاقتصاد والتمنية والس ياحة يف ش ييل، 2016يناير  20وظهر يوم  .6
نتاجية ابلنس بة لبدل لكمة أأمام اجللسة. وسلط يف لكمته الضوء ابلأخص عىل أأمهية  الابتاكر ابعتباره حمراكً للمنو وزايدة يف الإ

نشائه يف كش   جنازاته يف الأعوام الس تة منذ اإ  .2009ييل، فضاًل عن دور املعهد الوطين واإ

 : انتخاب الرئيس2البند 

 .لمعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعيةالس يد مكسمليانو سانتا كروز، املدير الوطين ل ترأأس ادلورَة  .7
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 : اعامتد جدول الأعامل3البند 

 .PCT/MIA/23/1 Revاعمتد الاجامتُع جدوَل الأعامل الوارد يف الوثيقة  .8

حصاءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات4البند   : اإ

حصاءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .9 مه املكتُب ادلويل بشأأن أأحدث اإ  .1أأحاط الاجامتُع علامً ابلعرض اذلي قدَّ

 جلودةي املعين اباملسائل الناش ئة عن الفريق الفرع: 5البند 

 اجلودة (لف)أأ 

 .مل تكن مثة أأي مداخالت حتت هذا البند من جدول الأعامل .10

 تعيني الإدارات (ء)اب

 مل تكن مثة أأي مداخالت حتت هذا البند من جدول الأعامل. .11

 أأمور أأخرى (مي)ج

 مل تكن مثة أأي مداخالت حتت هذا البند من جدول الأعامل. .12

 والتوصيات املتعلقة ابلعمل املقبل الفرعي املعين ابجلودةالفريق  تقريرتأأييد  (دال)

املبني يف املرفق الثاين هبذه  مبلخص رئيس اجامتع الفريق الفرعي املعين ابجلودة أأحاط الاجامتع علامً مع املوافقة .13
الوثيقة، ووافق عىل التوصيات الواردة يف ملخص الرئيس وعىل مواصةل ولية الفريق الفرعي، مبا يف ذكل عقد اجامتع 

 .2017فعيل للفريق الفرعي يف عام 

عادة : 6 البند  القامئة ادلولية الإداراتتعيني اإ

ىل  املناقشات استندت .14  .PCT/MIA/23/9الوثيقة اإ

دارة أأن تُظهر للجنة التعاون التقين التابعة ملعاهدة التعاون بشأأ و  .15 ىل أأنه ل بد لالإ حدى الإدارات اإ ن الرباءات أأشارت اإ
الفريق ادلنيا للتعيني بتقدمي تفاصيل موازاة مع نفس اخلطوط املقرتحة يف اس امترة الطلب اليت انقشها  أأهنا اس توفت الرشوط

 .الفرعي املعين ابجلودة

حدى الإدارات توضيح صياغة املادة  واقرتحت .16  اذلي يغطي مسأأةل مل تبحهثا الإدارة ادلولية.من التفاق المنوذيج  4اإ

حدى الإدارات بأأنه قد جتريوأأفادت  .17 حدى معلية لس تعراض النظراء  اإ طارها الواثئق املقدمة من اإ تُراَجع يف اإ
دارات أأخرى  دارة أأو اإ ادلنيا من الواثئق مبوجب القاعدة  ق من الامتثال للرشوطللتحقالإدارات لإعادة تعييهنا من جانب اإ

36-1"(2.)" 
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عادة التعيني وفقًا ملتطلبات القواعد القامئة وجتنب زايدة جحم العمل  .18 حدى الإدارات بأأنه ينبغي معاجلة معلية اإ وأأفادت اإ
 امللقى عىل عاتق الإدارات ادلولية القامئة.

 .PCT/MIA/23/9مبحتوايت الوثيقة  علامً وأأحاط الاجامتع  .19

 عاهدة التعاون بشأأن الرباءاتخلدمات الش بكية ملا :7البند 

ىل استندت املناقشات  .20  .PCT/MIA/23/6الوثيقة اإ

الكبري مبختلف اخلدمات الإلكرتونية اليت  عن ترحيهبا بشأأن هذه املسأأةل أأعربت مجيع الإدارات اليت أأخذت اللكمةو  .21
 يتيحها املكتب ادلويل دلمع التشغيل الفعال والناجع للماكتب عىل اختالف صفاهتا يف املعاهدة.

لكرتوين أأهنا اكنت مرسورة للغاية بنتاجئ  .22 وأأكدت الإدارت اليت س بق وأأن اس تفادت من اس تالم نسخ حبثية يف نسق اإ
يف املرشوع يف املس تقبل  تسّلم الطلباتاكتب أأملها يف أأن يشارك املزيد من م نع وأأعربت eSearchCopy مرشوع

حدى الإدارات بأأهنا ش  وأأعربت عن أأملها يف عت يف مرشوع جترييب مع عدد من ماكتب تسّلم الطلبات القريب. وأأفادت اإ
ىل أأن يؤكد ذكل املرشوع التجرييب املنافع املتوخاة فعليًا، ل س امي فامي يتعلق ابلتق  يد أأكرث مبواعيد تسلمي النسخ البحثية اإ

درات أأخرى ل تشارك بعد يف مرشوع ىل جانب اتساق اجلودة والبياانت. وأأعربت عدة اإ عن  eSearchCopy الإدارات، اإ
ليه يف املس تقبل القريب.  اهامتهما القوي ابلنضامم اإ

، خدمة الإيداع الإلكرتوين مبوجب معاهدة لتسّلم الطلباتاليت اكنت تتيح، بصفهتا ماكتب الإدارات  كذكل وأأعربت .23
زاء  (ePCT) التعاون بشأأن الرباءات واكنت تس تخدم نظام املعاهدة الإلكرتوين ابلنس بة للماكتب عن ارتياهحا الكبري اإ

ي عنارص الإيداع الإلكرتوين تكل، علامً أأن داع يف خدمة الإيداع الإلكرتوين مبوجب املعاهدة غالبًا ما تشلك أأغلبية حالت الإ
حدى الإدارات،  أأفادتو املاكتب.  ىل اإ قبال متواضع جدًا عىل خدمة الإيداع الإلكرتوين مبوجب املعاهدة يف هذه مشرية اإ اإ

ىل  يداع الإكرتوين، بأأهنا تلقت أأكرث من املرحةل، نظرًا ابلأساس اإ  2015طلب يف عام  1800أأهنا تتيح أأداهتا اخلاصة املامثةل لالإ
دارة أأخرى بأأهنا . (ePCT)لكرتوين عرب نظام املعاهدة الإ  املمتازة والتصالت غري الرمسية  راضية عن اخلدماتجد وأأفادت اإ

 التابع للمكتب ادلويل. (ePCT)الفريق املعين بنظام املعاهدة الإلكرتوين مع 

دارات عن  .24 واس تجابة لطلب احلصول عىل تعليقات عىل أأولوايت الإدارات ابلنس بة للعمل املقبل، أأعربت عدة اإ
حدى الإدارات  بأ ليات مركزية دلفع الرسوم. (ePCT)اهامتهما القوي بزتويد النظام  أأنه منذ أأن حفز دفع ومع ذكل، لحظت اإ

جناز البحوث من جانب دارات البح الرسوم عن البحوث اإ نه ينبغي النظر بدقة يف مسأأةل دفع الرسوم مركزاًي. ث ادلويلاإ ، فاإ
ذ يف املس تقبل نظامًا للتصفية يرتبط خبدمة  ىل أأهنا س تحبمِّ دارات البحث  eSearchCopyوأأشارت اإ من أأجل دمع معل اإ

 ادلويل.

اتحة تق .25 وزايدة تطوير اخلدمات ؛ XMLنسق يف  ارير البحث ادلويل وال راء املكتوبةومن الأولوايت املعلنة الأخرى اإ
دراج الواثئق املودعة لحقًا يف نظام املعاهدة الإلكرتوين  ئق والبياانت والامتثال ؛ ومسأأةل أأمن الواث(ePCT)الش بكية؛ واإ

ىل ا نةاملاكتب املعيم  الفحص الإجرائية للك مكتب، ونفاذ لرشوط لطلب ادلويل والواثئق ذات الصةل يف حاةل ولوج املرحةل اإ
 ىل حنو مبكر، ل س امي ولوهجا قبل النرش ادلويل.الوطنية ع

 .PCT/MIA/23/6أأحاط الاجامتع علامً مبحتوايت الوثيقة و  .26
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 مبا يتجاوز التقارير ادلولية عىل حنو فعالالعمل  تقامس: 8 البند

ىل الوثيقة  استندت .27  .PCT/MIA/23/2املناقشات اإ

ىل نظام النفاذ املركزيالإدارات امل  أأعربتو  .28 ىل نتاجئ البحث والفحص نضمة أأصاًل اإ ابعتبارها  (WIPO CASE) اإ
ىل طاقته تتيح احلصول عىل  ابعتباره منصة عاملية ماكتب منضمة و/أأو مقدمة للخدمات عن دمعها القوي للنظام، مشرية اإ

 العمل بني املاكتب، وجشعت تقامسمعلومات البحث والفحص فامي يتعلق ابلتطبيقات الوطنية وادلولية ومن مت تيسري 
ىل النظام. وأأع دارات عن شكرها اخلاص مل الإدارات الأخرى بقوة عىل الانضامم اإ عىل هجوده  رباءاتلل كتب الياابنربت عدة اإ

 .WIPO CASE نظاماكتب امللكية الفكرية اسمخسة ب مل (OPD)ملف البوابة الواحدة  منصة يف ربط

داراتت عربوأأ  .29 ىل  من الإدارات اليت مل تنضم عدة اإ ليه WIPO CASE نظاماإ ابعتبارها  حىت ال ن أأو اليت مل تنضم اإ
 .ماكتب منضمة ومقدمة للخدمات عىل حد سواء عن نيهتا يف القيام بذكل يف املس تقبل القريب

حدى الإدارات النظر يف اس تخدام و  .30 يف التحويل املأأمون للواثئق املتعلقة خبدمة  WIPO CASE نظاماقرتحت اإ
صدد. كام اقرتحت حتسني س بل الفحص وأأعربت عن تطوعها للمشاركة يف أأي جتريب هبذا الالويبو للتعاون ادلويل بشأأن 

ىل املواد التدريبية القامئة بشأأن  النفاذ دارة أأخرى أأن يصب  WIPO CASE نظاماإ عىل املوقع الش بيك للويبو. واقرتحت اإ
اتحة   والاس تخدام. الطلبوجدواه نظرًا لزتايد  WIPO CASE نظاماملكتب ادلويل تركزيه عىل اإ

 .PCT/MIA/23/2الوثيقة  حتوايتمب الاجامتع علامً  وأأحاط .31

 تعزيز الرتابط بني املرحةل ادلولية واملرحةل الوطنية: 9 البند

ىل الوثيقة  استندت .32  .PCT/MIA/23/8املناقشات اإ

التعاون بشأأن  دةعاهمبوجب مادلوليني البحث والفحص المتهيدي  دليل" عن 2عرضاً  رباءاتلل مكتب الياابنقدم و  .33
 املوقع الإلكرتوين ملكتب الياابنوُأتيح عىل  2015اذلي صدر ابللغتني الياابنية والإنلكزيية عىل حد سواء يف أأكتوبر " الرباءات
-، أأي )أأ PCT/MIA/23/8من التدابري الواردة يف مرفق الوثيقة  سلط هذا العرض الضوء كذكل عىل تدبريين. و 3للرباءات

ذا استُشهد ( 2 رة  ذكر اجلزء املناظر لها يف واثئق أأةرة الرباءات ارحمرم رة بلغات غري الإنلكزيية، تعنيم حمرم  براءات بواثئق"اإ
ن وجدت" جراء حبوث أأيضًا بشأأن املوضوعات اليت ل تعترب أأهاًل للحامية مبوجب القوانني الوطنية  (4-، و)بابلإنلكزيية اإ "اإ

دراجه يف أأقرب  رباءاتلل مكتب الياابنلأول، ودَّ  يتعلق ابلتدبري ااخلاصة للرباءات". وفامي أأجل ممكن يف املبادئ التوجهيية اإ
 .2015، حس امب ُأيد يف ادلورة الثانية والعرشين لالجامتع يف ادلوليني بحث والفحص المتهيدياخلاصة ابل 

لس تقاء  للرباءات الياابناملسأأةل ابملبادرة اليت اختذها مكتب اليت أأخذت اللكمة خبصوص هذه دارات الإ  رحبتو  .34
دارات أأخرى بشأأن التدابري ارحممتةل لتعزيز الرتابط بني املرحةل ادلولية واملرحةل الوطنية لإجراء  املساهامت والتعليقات من اإ

دارات علامً ابلتقييدات القامئة مبوجب القوانني الوطنية اليت حتولالتعاون بشأأن الرباءات دةعاهم  . ومع ذكل، أأحاطت عدة اإ
ثدون تنفيذ بعض التدابري املقرتحة. وأأعربت اإ  زاء اإ قال اكهل فاحص املرحةل ادلولية بعبء معل حدى الإدارات عن قلقها اإ

ضايف مفرط.  اإ

                                                
2

 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=327176 العنوان التايل: عىلعىل موقع الويبو الإلكرتوين  احمت 
3

 يل:العنوان التا عىل للرباءات ملكتب الياابن الإلكرتوينوقع املعىل  احمت 
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/pct_handbook_e.htm 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=327176
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/pct_handbook_e.htm
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/pct_handbook_e.htm
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ت التعاون بشأأن الرباءا دةعاهاملبادئ التوجهيية ملاملكتب الأورويب للرباءات الاجامتع علامً بأأنه قد أأصدر حاط وأأ  .35
يف املكتب الأورويب ادلوليني لبحث والفحص المتهيدي اخلاصة ابيفية تنفيذ املبادئ التوجهيية لفائدة الفاحصني، مما يفرس ك 

ىل جانب التطبيقات مبوجب التفاقية الأوروبية بشأأن  للرباءات. وعوجلت التطبيقات مبوجب املعاهدة عىل حنو متاكمل اإ
فسه مع احلالتني عىل حد وتعامل الفاحص ن  للرباءات الصادر عن املكتب الأورويب ، مع الاعرتاف ابلرأأي املكتوبالرباءات

 سواء.

ع ة، ويب ي جتر  معلية هذا الشهر يف شعأأحاط مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية الاجامتع علامً بأأنه و  .36 طارها ُدعي املودِّ يف اإ
ىل اذلي يلج املرحةل الوطنية  قبل الرشوع يف الفحص ادلوليني تقرير البحث والفحص المتهيدي  أأو مراعاة الرأأي املكتوباإ

دخال تعديالت بداء تعليقات علهيام. الوطين ابإ عىل  2016حىت هناية عام  وس تجري هذه التجربة عىل الرأأي أأو التقرير و/أأو اإ
 الأقل.

ىل جانب املكتب ادلويل للنظر يف التعليقات  رباءاتلل كتب الياابن أأنه ينبغي مل الاجامتع عىل اتفقو  .37 أأن يعمل اإ
 التدابري وادلفع قدمًا ابختيار تدعمي ، من أأجلPCT/MIA/23/8لتدابري الواردة يف مرفق الوثيقة ااملتلقاة بشأأن 

 حظي بدمع واسع من الإدارات.

ىل  سابقال و/أأو التصنيف ث البح نتاجئ رسالابإ  تسّلم الطلباتمكتب  قيام: 10 البند دارة البحث ادلويلاإ  اإ

ىل الوثيقة  استندت .38  .PCT/MIA/23/3املناقشات اإ

دخالها ها مع دعن  الإدارات وأأعربت .39 عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات املبينة للتعديالت املقرتح اإ
ىل أأهنا س تعاجل عىل حنو مالمئ ()أأ( 2)30)أأ( من هجة واملادة 2)اثنيًا(.23التضارب اجليل بني القاعدة  يف الوثيقة، مشرية اإ

. وأأشارت ماكتب تسّلم الطلباتمبا يتيح مزيدًا من الوضوح لفائدة )اثنيًا(، 1-94والقاعدة ( 3)30حس امب يرسي مبقتىض املادة 
ىل رضورة تقدمي مزيد من الإرشادات خبصوص ا دارات اإ  .تسّلم الطلباتاكتب ملسأأةل يف املبادئ التوجهيية ملعدة اإ

دارات عن  عدة وأأعربت .40 خطار املكتب ادلويل بعدم اتساق ا هتين اإ )اثنيًا( مع قوانيهنا الوطنية، برصف 23 قاعدةاليف اإ
دخاهل عىل   حس امب هو مقرتح يف الوثيقة. 23 القاعدةالنظر عن التعديل الإضايف املقرتح اإ

أأن يتعمق يف  العديد من الإدارات، أأفاد املكتب ادلويل بأأنه س يكون من دواعي ةروره اس تجابة لس تفساراتو  .41
دع من قامئة توخيًا عىل الأرحج لإدراج خانة لوضع العالمة من شأأهنا متكني املو حبث الاقرتاح القايض بتعديل اس امترة الطلب ال

فادة بترصحيه يك يقوم  دارة البحث ادلويل.السابقني والتصنيف نتاجئ البحث  رسالابإ  تسّلم الطلباتمكتب الإ ىل اإ  اإ

ذا اكن جيوز و  .42 حدى الإدارات عام اإ رسالردًا عىل اس تفسار اإ بني املاكتب فامي السابقة التصنيفات  و/أأونتاجئ البحوث  اإ
رشادات خبصوص  eSearchCopy ابس تخدام نظام عىل حنو منفصل عن نسخ البحث، أأفاد املكتب ادلويل بأأنه س يقدم اإ

 .ماكتب تسّلم الطلبات الإجراء اذلي ينبغي أأن تتبعه

تعديالت يل تقدمي ال ابعزتام املكتب ادلو ورحب PCT/MIA/23/3الوثيقة جامتع علامً مبحتوايت حاط الاوأأ  .43
ىل الفريق العامل للمعاهدة يك ينظر فهيا. دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ  املقرتح اإ

 من أأجل تعزيز اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات خدمة جديدة – PCT Direct نظام: 11البند 

ىل الوثيقة  .44  .PCT/MIA/23/13استندت املناقشات اإ
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دارات أأعربت عدةو  .45 ىل ادلور اذلي  يتيحهايت ال عن اهامتهما ابخلدمة اجلديدة اإ املكتب الأورويب للرباءات، مشرية اإ
زاء طلب مبكر تُلتَمس أأولويته يف الطلب ادلويل واملرحةل  ميكن أأن تؤديه يف الربط أأكرث بني البحث والفحص املضطلع هبام اإ

جراء معاهدة التعاون بشأأن ال  رباءات.ادلولية من اإ

ىل الاس مترار دعا و  PCT/MIA/23/13الوثيقة  حتوايتمب وأأحاط الاجامتع علامً  .46 املكتَب الأورويب للرباءات اإ
زاء اخلدمة اجلديدة.  يف تنوير الاجامتع خالل ادلورات املقبةل بتجاربه اإ

 الثالث ييبالتجر املرشوع  –لهنج التعاوين يف البحث والفحص : ا12البند 

ىل الوثيقة  .47  .PCT/MIA/23/12استندت املناقشات اإ

، وهام واملكتب الكوري للملكية الفكرية للرباءات والعالمات التجاريةالأمريكية مكتب الولايت املتحدة أأفاد لك من و  .48
ام يعزتمان من املرشوع التجرييب بشأأن الهنج التعاوين يف البحث والفحص، بأأهن 2و 1الإداراتن اللتان شاركتا يف املرحلتني 

ىل أأن املرشوعني التجريبيني الأوليني قد أأعطيا نتاجئ متهيدية واعدة. ويف هذا املشاركة أأيضًا يف هذه املرحةل الثالثة،  مشريين اإ
ىل املشاريع التجريبية املتواصةل للهنج  للرباءات والعالمات التجاريةالأمريكية مكتب الولايت املتحدة أأشار الس ياق،  كذكل اإ

ىل جانبالتعاوين  عىل حد سواء. واملكتب الكوري للملكية الفكرية رباءاتلل مكتب الياابن  يف البحث اليت أأجنزها اإ

حدى الإدارات عن رأأي مفاده أأنو  .49 حتليل املرحلتني  من املرشوع التجرييب، ل بد من 3 ه، قبل مباشة املرحةلأأعربت اإ
، وعدد الطلبات اليت ينبغي من املرشوع التجرييب حتلياًل مالمئًا ومعاجلة عدد من املسائل، اكملسائل املتعلقة ابلرسوم 2و 1

 تغطيهتا يف املرحةل املقبةل من املرشوع التجرييب، فضاًل عن مسائل تشغيلية معينة.

حدى الإدارات، أأوحض املكتب الأورويب للرباءات أأنه .50 زاء  وردًا عىل اس تفسار اإ ليس مثة جمال للخيار أأمام املودعني اإ
عداد التقرير عن الهنج التعاوين يف البحث ادلويل. كام وحض عالقة هذا املرشوع الت جرييب الإدارات ادلولية اليت ينبغي لها اإ

م البحث ادلويل نظا مفيدًا بأأن الهنج التعاوين يف البحث والفحص من املقرر أأن يمكملالقامئ،  بنظام البحث ادلويل التمكييل
 وليس أأن حيل حمهل. التمكييل

 .PCT/MIA/23/12وأأحاط الاجامتع علامً مبحتوايت الوثيقة  .51

دخال حتسينات عىل البحث ادلويل التمكييل: 13 البند  اإ

ىل الوثيق استندت .52  .PCT/MIA/23/4ة املناقشات اإ

ىل  19تغيري الأجل اخلاص بطلب البحث ادلويل التمكييل من  الإداراتيدت وأأ  .53 شهرًا اعتبارًا من اترخي الأولوية،  22اإ
يداع طلب للفحص المتهيدي ادلويل.  مبا يناسب الأجل اخلاص ابإ

ىل مطالب معدةل. ومن عن دارات الإ  وأأعربت بعض .54 اتحة الإماكنية لطلب حبث تمكييل دويل استنادًا اإ زاء اإ قلقها اإ
حبثًا تمكيليًا من هذا القبيل س يكون منافيًا للنية الأصلية يف جعل البحث التمكييل مقترصًا عىل اجملموعات أأو بواعث قلقها أأن 

من املبادئ التوجهيية  25-15أأصاًل حس امب تقتضيه الفقرة الواثئق الوطنية بلغات معينة، وأأنه ينبغي حبث املوضوع املعدل 
 س يودلها ذكل مقارنة ابلفصل الثاين.، والقمية الإضافية ارحمدودة اليت ادلوليني لبحث والفحص المتهيدياخلاصة اب

ذا  .55 نه ينبغي ترك املسأأةل حتت  مكتوبما ُأدخل رأأي وذكرت بعض الإدارات أأنه اإ طار البحث ادلويل التمكييل، فاإ يف اإ
لزاميًا قد  عن القلق من أأن جعل الرأأي املكتوب اليت تقدم البحث التمكييل. ويف هذا الصدد، ُأعرَب أأيضاً  تقدير الإدارة اإ

اتحة البحث ادلويل التمكييل. كام أأبدت بعض تكل الإدارات تعليق ات مفادها أأن الإدارات اليت يثبط الإدارات الأخرى عن اإ
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قد ترفع الرسوم املفروضة عىل البحث ادلويل التمكييل لتغطية العمل الإضايف اذلي يقتضيه منح الرأأي. ومع  مكتوابمتنح رأأاًي 
ىل أأهنا  حدى الإدارات اإ دراج تفسريات خبصوص 7)اثنيًا(.45تعديل القاعدة  تؤيدقد ذكل، أأشارت اإ )ه()ط( جلعل مسأأةل اإ

دارة أأخرى عن أأسفها من أأن الرأأي  املستشهد هبا الواثئق لزامية. وأأعربت اإ اذلي قدمته أأصاًل مع اليت تعترب هممة مسأأةل اإ
مصاحب للبحث ادلويل "الرئييس"، ولكنه مل يشلك أأساس  مكتوبقد ُمنح مبثابة رأأي تقرير البحث ادلويل التمكييل 

هذا  . وعليه، اقرتحت تكل الإدارة اعتبار رأأي من(PPH) رباءاتالطلب املقدم مبوجب برانمج الطريق الرسيع ملتابعة ال
أ خر مبوجب الفصل  مكتوبالبحث ادلويل التمكييل، يف نفس املاكنة اليت حيتلها أأي رأأي ة اليت متنح القبيل، رهنًا خبيار الإدار 

 الأول أأو الثاين.

حدى الإداراتدت وأأفا .56 ييل بأأهنا تتتبع مس تجدات البحث ادلويل من الإدارات اليت ل متنح البحث ادلويل التمك  اإ
 التمكييل وتس متر يف الرتوجي للخدمة لفائدة املودعني.

دخالها عىل البحث  الأخرى ومن حيث أأوجه التحسني .57 حدى الإدارات بأأهنا اليت ميكن اإ ادلويل التمكييل، أأفادت اإ
حبثًا دوليًا تمكيليًا، واقرتحت أأن تقدم ماكتب خفضت الرسوم لولوج املرحةل الوطنية ابلنس بة للطلبات اليت أأجنزت خبصوصها 

دارة أأخرى أأنه ميكن التوسع يف اس تخدام  أأخرى ختفيضات يف الرسوم يف املرحةل الوطنية ابلنس بة لتكل الطلبات. ورأأت اإ
حدى الإدارات ادلولية الأكرب يف أ س يا. ذا اكن اخلدمة مقدمة من اإ  البحث ادلويل التمكييل اإ

 .PCT/MIA/23/4مبحتوايت الوثيقة  وأأحاط الاجامتع علامً  .58

 واثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالأدىن للاحلد : 14 البند

 تعريف مستندات الرباءات ونطاقها (لف)أأ 

ىل الوثيقة  استندت .59  .PCT/MIA/23/5املناقشات اإ

واثئق للحلد الأدىن املعنية ابعمل ال فرقة عادة تنش يطابإ  بشأأن املسأأةل اللكمةمجيع الإدارات اليت أأخذت  رحبتو  .60
واثئق املنصوص علهيا يف للاحلد الأدىن وشددت عىل أأنه ل بد أأن يواكب  املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 العرص الرمقي للبحث الإلكرتوين. معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

دارهتا" اخلاص، عىل غرار امللفات املعدة ملاكتب امللكية "ملف ن التقدم ارحمرز لإعداد ع الإدارات بعضوأأبلغت  .61 اإ
 الفكرية اسمخسة.

لهيا أأن تقدم مجيع الإدارات ادلولية قامئة جبميع قواعد البياانت اليت  املكتب الكندي للملكية الفكريةواقرتح  .62 تصل اإ
 لبحث تطبيقات الرباءات.

واثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن للحلد الأدىن املعنية ابعمل ال تقوم فرقةر الاجامتع أأن وقرم  .63
 مبا ييل:ت الرباءا

ىل فرقة العمل،عقد  )أأ(  مزيد من املناقشات بشأأن املسائل املس ندة أأصاًل اإ

 أأعاله. 62يف الفقرة  املكتب الكندي للملكية الفكريةوزايدة النظر يف الاقرتاح املقدم من  )ب(
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ضافة املكتبة الر  (ء)اب  مقية للمعارف التقليدية الهنديةاإ

ىل الوثيقة  استندت .64 ىل عرض قدمهو  PCT/MIA/23/10املناقشات اإ عىل النحو املبني  املكتب الهندي للرباءات اإ
ىل  65يف الفقرات من   .71اإ

لالجامتع، حيث ُأثريت شواغل تتعلق بأأحاكم  2015وذكَّر املكتب الهندي للرباءات ابملناقشات اليت جرت يف دورة  .65
رفع تقارير عن ورضورة رصد و ، فصاحرسية وعدم الإ رشوط ال ينص علهيا مرشوع اتفاق النفاذ، ل س امي فامي يتعلق ب  معينة

زاء فقدان  اس تخدام الاستشهادات من املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية الهندية، وأأحاكم الإهناء املقرتحة والتداعيات ارحممتةل اإ
ماكنية  دارة البحث ادلويل اإ ذا الرباءااملنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن  الاكمةل واثئقللاحلد الأدىن احلصول عىل اإ ت اإ

ىل املكتبة مبوجب أأحاكم الإهناء اليت ينص علهيا مرشوع التفاق.ما  يي اتفاق النفاذ اإ  ُأهنِّ

النظر يف املسأأةل،  وفامي يتعلق برضورة رصد الإحصاءات والإبالغ عهنا، مل يود املكتب الهندي للرباءات، عقب .66
ل مرشوع اتفاق النفاذ وفقًا ذلكل.  استبقاء هذا املطلب فامي خيص الإبالغ بل س يعدمِّ

ماكنية احلصول عىل  .67 دارة البحث ادلويل اإ زاء فقدان اإ احلد وفامي يتعلق بأأحاكم الإهناء املقرتحة والتداعيات ارحممتةل اإ
ىل املكتبة مبوجب أأحاكم الرباءاتعاون بشأأن املنصوص علهيا يف معاهدة ال  الاكمةل واثئقللالأدىن  يي اتفاق النفاذ اإ ذا ما ُأهنِّ ت اإ

ن مل تكن متاثل، ، الإهناء اليت ينص علهيا مرشوع التفاق رأأى املكتب الهندي للرباءات أأن تكل الأحاكم والتداعيات تشابه، اإ
ماكنية احلصول عىل مستندات من  الأحاكم والتداعيات اليت ترسي فامي يتعلق مبستندات غري الرباءات حيث تفقد الإدارة اإ

ن  هذا القبيل لغري الرباءات، نظراً عىل سبيل املثال لعدم تسديد رسوم الاشرتاك. ويف نظر املكتب الهندي للرباءات، فاإ
هناء تقيض بأأنه جيوز لأي طرف من الطرفني أأن خيطر ال خر ومن مت  هناء التفاقات املربمة مع الناشين تنص عىل أأحاكم لالإ اإ

ماكنية النفاذ.  اإ

الرسية وعدم الإفصاح املقرتحة الواردة يف مرشوع اتفاق النفاذ، ذكَّر املكتب الهندي للرباءات  وفامي يتعلق برشوط .68
جلنة التعاون التقين التابعة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، أأن ينظر  بأأن الاجامتع قد قرر، يف دورته العاشة، معاًل بطلب

دراج املنشورات ادلورية وقواعد البياانت املتعلقة ابملعارف التقليدية يف يف مجةل أأم واثئق املنصوص علهيا للاحلد الأدىن ور يف اإ
معايري  نص املرفق الأول بتكل الوثيقة عىل وابلأخص، (.PCT/MIA/10/4)الوثيقة  يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

واثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن للاحلد الأدىن ابملعارف التقليدية يف املتعلقة  ملنشورات ادلوريةدراج احمددة لإ 
دراج الرباءات واثئق املنصوص علهيا للاحلد الأدىن يف  منشورًا دوراًي من هذا القبيل 13، وعىل هذا الأساس جرى لحقًا اإ

 عىل معايري أأساس ية معينة ملدى الإاتحة ُأخذت يف احلس بان. PCT/MIA/10/4وينص املرفق الثاين ابلوثيقة  .عاهدةامليف 

واثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن للاحلد الأدىن ونظر الاجامتع، يف دورته الثانية عرشة، يف مسأأةل  .69
ىل الوثيقة  الرباءات يتضمن املرفق الثالث هبذه الوثيقة اقرتاحًا متهيداًي من قائد فرقة العمل . و PCT/MIA/12/6استنادًا اإ

ىل بعض املعايري ابلنس بة ملستندات الرباءاتأأشار  وفامي  وابلنس بة للمنشورات ادلورية اخلاصة مبستندات غري الرباءات. اإ
هنا تعاجلاملعارف يتعلق بقواعد بياانت  طار قواعد البياانت املتخصصة. وعليه، اكنت التقليدية، مل تُقرَتح أأي معايري، ذلا فاإ  يف اإ

عداد معايري لإدراج قواعد البياانت، مبا فهيا قواعد بياانت املعارف التقليدية،  ىل اإ واثئق املنصوص للاحلد الأدىن يف مثة حاجة اإ
ن فرقة العمل مل تباش قط العمل عىل علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات جناز تكل املهمة فظلت معلقة.. وللأسف، فاإ  اإ

قد جرت كذكل يف  املعارف التقليديةبأأن املناقشات بشأأن مسأأةل قواعد بياانت  أأيضاً  وأأفاد املكتب الهندي للرباءات .70
طار جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، يف س ياق  اإ

ىل اتفاق بشأأن نص أأو نصوص لصك قانوين دويل من شأأنه أأن يضمن حامية مفاوض ىل التوصل اإ اهتا بناء عىل النص سعيًا اإ
 WIPO/GRTKF/IC/28/5 للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية. ونصت الوثيقةفعاةل 
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)اثنيًا( 3ت املعارف التقليدية، مبا فهيا ما ينص عليه مرشوع املادة تعاجل مسأأةل ةرية قواعد بياان عىل مرشوع أأحاكم حمددة
من أأحاكم تقيض بأأنه ينبغي ملاكتب امللكية الفكرية التابعة لدلول الأعضاء أأن حترص عىل ةرية املعلومات اخملزنة يف قواعد 

ىل تكل املعلومات ابعتب ارها تقنية سابقة خالل معلية حفص طلب بياانت املعارف التقليدية، عدا احلالت اليت يشار فهيا اإ
طار اللجنة احلكومية ادلولية وبأأنه مل يُتَّفق بعد عىل مرشوع الأحاكم الرباءة. ومع ذكل،  جرى الإقرار مبواصةل املناقشات يف اإ

 املذكورة أأعاله.

ت املتخصصة اليت مل ولحظ املكتب الهندي للرباءات أأن قاعدة بياانت املعارف التقليدية تعترب من قواعد البياان .71
ىل أأنه مل يتس ىن تطبيق املعايري اخلاصة ابملنشورات ادلورية بنفس الطريقة اليت  توضع بشأأهنا معايري الاختيار بعد وأأشار اإ

ضافة ذلا،  تطبق هبا عىل قواعد بياانت املعارف التقليدية. عادة النظر يف طلبه اإ فقد أأفاد املكتب الهندي للرباءات بأأنه ينبغي اإ
تبة الرمقية للمعارف التقليدية الهندية، ول س امي الأحاكم اليت ينص علهيا مرشوع التفاق املقرتح بشأأن النفاذ، عىل هذا املك 

ىل نتيجة من جانب فرقة العمل املعنية  الأساس وبناء عىل املعلومات الإضافية املقدمة. ونظرًا لحامتل التأأخر يف التوصل اإ
دراج  ابحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة، طلب املكتب الهندي للرباءات من مجيع الإدارات أأن تنظر يف اإ

 املكتبة الهندية مؤقتًا يف احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة رهنًا بدراسة فرقة العمل.

ضافة املكتبة اله مبدئيًا  خبصوص املسأأةل وأأيدت الإدارات اليت أأخذت اللكمة .72 ىل احلد الأدىن للواثئق اقرتاح اإ ندية اإ
ىل حد كبري جودة البحث ادلويل، حس امب أأكدته الإدارات اليت  ىل أأهنا س تعزز اإ أأتيحت املنصوص علهيا يف املعاهدة، مشرية اإ

ماكنية النفاذ ىل املكتبة. لها أأصاًل اإ  اإ

ىل  .73 دارات بأأهنا تتطلع اإ املقرتح، مبا يراعي التعديالت املدخةل تلقي نسخة منقحة من مرشوع اتفاق النفاذ وأأفادت عدة اإ
عادة النظر عىل الأرحج يف مسأأةل أأحاكم الإهناء يف ضوء  عىل متطلبات الرصد والإبالغ املقرتحة، كام أأعربت عن نيهتا يف اإ

 املعلومات الإضافية املقدمة من املكتب الهندي للرباءات.

ببيانني  للرباءات والعالمات التجاريةالأمريكية ملتحدة ومكتب الولايت اوأأدىل لك من املكتب الأورويب للرباءات  .74
حدى الإدارات.  مفصلني، عىل النحو املبني يف الفقرات التالية، مدرجني يف ملخص الرئيس برمهتام، بناء عىل طلب اإ

بغي أأن يغطي بأأنه يرى مبدئيًا أأن احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة ين  وأأفاد املكتب الأورويب للرباءات .75
. ولهذا السبب، رأأى أأنه ينبغي منح الأولوية لواثئق الرباءات نفسها قبل بذل أأي هجد لإدراج أأوسع نطاق ممكن من الواثئق

لحظ أأن منشورات الرباءات الهندية ل تدخل مجموعات غري الرباءات يف احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة. و
نه رأأى أأنه ينبغي منح الأولوية لإدراج معلومات الرباءات الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة. حاليًا يف نطاق احلد  ذلا فاإ

 الهندية يف احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة.

دراج  .76 املكتبة الهندية وذكر املكتب الأورويب للرباءات أأيضًا أأنه يؤيد، ابعتباره مس تخدمًا فاعاًل للمكتبة، طلب الهند اإ
 يف اجلزء املعين مبستندات غري الرباءات من احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة، رهنًا بعدد من الرشوط.

، عىل أأنه يتعني تعديل اتفاق 2015 ، خالل دورة الاجامتع لعامويف املقام الأول، أأكد املكتب الأورويب للرباءات .77
دارات البحث ادلويل. ومل حيدث ذكل بعد. ومع ذكل، أأعرب املكتب عن لزايدة تيسري اس تخداالنفاذ  م املكتبة من جانب اإ

ليه، تقديره لس تعداد الهند ل  يعين تيسري اس تخدام املكتبة من الناحية العملية أأنه تنقيح اتفاق النفاذ يف املس تقبل. فبالنس بة اإ
دراج السواد الأعظم من بياانت ا ويف الوقت احلايل، ل  للمكتب. ةملكتبة يف نظم البحث ادلاخليل بد أأن يصبح من املمكن اإ

ل من خالل  ميكن النفاذ ىل املكتبة اإ اتحة احلد الأدىن موقع ش بيك خاريج منفصل للمكتبة. ومن املنظور العميل، اإ ل بد من اإ
دارات البحث ادلويل للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة والبحث فهيا ابس تخدام الأدوات القياس ية املتوافرة  للفاحصني يف اإ

 املعنية.
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دراج املكتبة يف احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا قائاًل بأأنه س يقبل ابلتايل ابإ  واس تطرد املكتب الأورويب للرباءات .78
اتحة حمتوايت املكتبة لإ  يل المتكن من دارات البحث ادلويل يك تع ئ مهنا قواعد بياانهتا ادلاخلية وابلتايف املعاهدة شيطة اإ

دارات البحث ادلويل املعنية. ول ميكن  دراهجا يف أأدوات البحث القياس ية املتاحة يف اإ جراء البحثاإ احلد الأدىن للواثئق  يف اإ
نه يتعني تعديل اتفاق النفاذ تبعًا ذلكل. فعىل  املنصوص علهيا يف املعاهدة ابس تعامل واهجات اس تخدام غري متجانسة. وعليه، فاإ

ضافة حمك خمصص لهذا اجلانب حتت "مسؤوليات جملس الأحباث العلمية والصناعية )املورد("، بعد ل، سبيل املثا ميكن اإ
 البند )ط(.

، أأنه ينبغي تعديل الزتامات 2015واثنيًا، اعترب املكتب الأورويب للرباءات، كام أأشري يف دورة الاجامتع لعام  .79
م )املكتب( الواردة يف البندين )" دراج مزيد من احلقوق اليت  2"( من الفقرة 2"( و)"1املس تخدِّ من اتفاق النفاذ قصد اإ

( هل ص)املرخم  ويف الواقع، ينبغي أأن يتضمن الرتخيص حق املكتب الأورويب للرباءات تقتضهيا أأنشطة ماكتب الرباءات.
 واملس تخدمني املرخص هلم:

جراء الرباءا )أأ( زاء اإ ت وتزنيلها وطباعهتا وختزيهنا ومعاجلهتا احلصول عىل عنارص خمتارة من املواد املرخصة اإ
دراهجا يف الواثئق وامللفات ادلاخلية للمرخ  ص هل؛واإ

دارات وأأطراف أأخرى معنية ابلرباءات، خالل و  )ب( ىل جانب اإ تزويد مودعي طلبات الرباءات وممثلهيم اإ
لكرتونية( عن عنارص خمتارة من  جراء منح الرباءة، بنسخ مثبتة )ورقية أأو اإ  املرخصة؛املواد اإ

اتحة الإماكنية للغري للنفاذ )ج( ىل عنارص خمتارة من املواد املرخصة فامي يتعلق بتفتيش امللف؛ واإ  اإ

جراء  تقدميو  )د( دارات الرباءات فامي يتعلق ابإ دارات أأخرى من اإ ىل اإ عنارص خمتارة من املواد املرخصة اإ
لكرتوين قابل للتسلمي جلهة غري مشرتِّ  الثابت أأو  PDFكة يف نسق الرباءات. وينبغي أأن يكون أأي ملف اإ

ص هل الأطراف اخلارجية بأأنه ل جيوز اس تنساخ النص نسق مماثل. وص حمفوظة احلقوق وينبغي أأن خيطر املرخم
ذن رصحي من صاحب حق  عادة توزيعها دون اإ لكرتونية أأو مطبوعة أأخرى أأو اإ أأو اس تخداهما يف منشورات اإ

 املؤلف.

ىل ذكل،  .80 ماكنية النفاذلحظ املكتب الأورويبوابلإضافة اإ ىل املكتبة، طبقًا لالتفاق املقرتح،   للرباءات أأن منح اإ اإ
ماكنية احل اتحة اإ اتحهتا، ولكن معلية التنفيذ يتطلب من الإدارات اإ صول عىل الإحصاءات بشلك غري قيايس. وميكن اإ

ضافية. وعليه، اقرتح املكتب الأورويب للرباءات زاةل الزتام املس تخدم )املكتب( من اتفاق النفاذ املذكور يف  ستتطلب موارد اإ اإ
 ا حمتوى املكتبة(.تقرير فصيل عن عدد املرات اليت اقُتبس فهي"( من اتفاق النفاذ )3)"2الفقرة 

بأأنه يعترب املكتبة الهندية موردًا قاميً للغاية، أأتيح  للرباءات والعالمات التجاريةالأمريكية مكتب الولايت املتحدة وأأفاد  .81
طار احلد الأدىن للواثئق  دراج املكتبة الهندية يف اإ للفاحصني واملوظفني يف مركز املعلومات العلمية والتقنية. ورحب ابقرتاح اإ

ىل جانب املاكتب الوطنية وسزيود الفاحصني مبورد ممتاز من شأأنه  املنصوص علهيا بناء عىل املعاهدة، مما س يفيد الإدارات اإ
كام أأفاد بأأنه س يكون من دواعي ةروره أأن ينظر يف أأي اقرتاحات منقحة قد تقدهما الهند  حتسني جودة نواجت العمل ادلويل.
زاء املكتبة وأأن يبدي مزيدًا من  ىل مرشوع منقح لتفاق النفاذ.اإ  التعليقات املفصةل استنادًا اإ

أأنه، نظرًا لتفاق النفاذ  عن قلقه من أأيضاً  للرباءات والعالمات التجاريةالأمريكية مكتب الولايت املتحدة  أأعربو  .82
ماكنية عدم الإفصاح املقرتحة من الرسية و  شوطفاإن املبني يف الوثيقة،  ىل املكتبة س تجعل من  النفاذالهند كرشط لإاتحة اإ اإ

لزاميًا ابلنس بة ويف نظره، ما دام  مسأأةل اس تخدام هذا املورد معلية جد مضنية أأو مس تحيةل ابلنس بة لبعض املاكتب. اإ
دارات النفاذ ىل احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا بناء عىل املعاهدة لالإ اتحة مجيع اجملموعات اليت تدخل يف اإ نه ينبغي اإ ، فاإ
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طا عىل قدم املساواة. ومن ادلوليني ر احلد الأدىن للواثئق لفائدة الإدارات والأطراف املعنية ابلبحث والفحص المتهيدي اإ
اتحة ال رأأى أأنه ينبغي حيث املبدأأ،  ارة يف تقرير البحث والرأأي املكتوب تقنية السابقة اليت ميكن اس تخداهما من جانب الإداإ

زاء مواصةل حقوقهم.أأيضًا لفائدة املودعني وممثلهيم، ل   متكيهنم من اختاذ قرار مس تنري اإ

 1-63و 1-36عن رأأي مفاده أأن القاعدتني  للرباءات والعالمات التجاريةالأمريكية مكتب الولايت املتحدة وأأعرب  .83
ىلتقتضيان حصول الإدارات عىل احلد الأدىن من الواثئق بناء عىل املعاهدة. وطلب  تقدمي مزيد من التفاصيل عن  الأمانة اإ

ذا مل ميتثل حلمك أأو أأكرث من أأحاكم دارة اإ ماكنية النفاذ أأثر ذكل عىل مركز املكتب ابعتباره اإ ىل املكتبة،  عدم الإفصاح وفقد اإ اإ
ذا أأصبحت جزءًا من احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا بناء عىل املعاهدة.  اإ

دارات ادلولية  للرباءات والعالمات التجاريةالأمريكية  مكتب الولايت املتحدةويف اخلتام، أأفاد  .84 بأأنه يرى أأنه ميكن لالإ
املكتبة واس تخداهما اس تخدامًا اكماًل. ومع اكتساب منافع هممة من خالل احلصول عىل املعلومات الواردة يف قاعدة بياانت 

ماكنية النفاذ تكل مبوجب شوط تقييد ية تقتيض الرسية وعدم الإفصاح. ومن الناحية ذكل، مل يعترب أأنه من املالمئ تقييد اإ
اتحة املكتبة، عىل غرار لك اجملموعات الأخرى املدرجة يف احلد الأدىن للواثئق املنصوص الأساس ية، ُطلب  احلرص عىل اإ

 .ادلوليني علهيا بناء عىل املعاهدة، لفائدة مجيع الأطراف املعنية ابلبحث والفحص المتهيدي

 ر الاجامتع أأن يقوم مبا ييل فامي يتعلق ابملسأأةل قيد املناقشة:الأمانة، قرم وبناء عىل اقرتاح من  .85

ىل التعجيل ببدء مناقشاهتا دعا  )أأ( الاجامتع فرقة العمل املعنية ابحلد الأدىن للواثئق بناء عىل املعاهدة اإ
ضافة قواعد البياانت، مبا فهيا  ىل احلجمددًا بشأأن اإ د الأدىن للواثئق بناء عىل قواعد بياانت املعارف التقليدية، اإ

 .PCT/MIA/12/6املعاهدة، عىل النحو املبني يف الوثيقة 

ىل موافاة فرقة العمل بوثيقة معل مفصةل، مبا يف ذكل مرشوع و  )ب( دعا الاجامتع املكتب الهندي للرباءات اإ
دراج املكتبة الهندية يف احلد الأدىن زاء اإ  للواثئق بناء عىل املعاهدة، مبا منقح لتفاق النفاذ، مبا يبني اقرتاحاته اإ

ىل جانب املناقشات املعقودة  يراعي املناقشات السابقة يف الاجامتع وفرقة العمل واللجنة احلكومية ادلولية، اإ
 يف ادلورة احلالية لالجامتع.

ىل العمل عىل حنو  )ج( طار دوره احلايل أأيضًا كقائد لفرقة العمل، اإ و دعا الاجامتع املكتب ادلويل، يف اإ
ىل الأمام، من خالل مشاورات وثيق  مع املكتب الهندي للرباءات خالل الأشهر املقبةل قصد ادلفع ابملسأأةل اإ

الرسائل التعمميية للمعاهدة، حرصًا عىل التحضري حسب الاقتضاء، من قبيل  كتابيةغري رمسية وبالغات 
 .2017 حتضريًا مالمئًا للمناقشات يف ادلورة املقبةل لالجامتع عام

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بناء عىلمعايري الكشف التسلسيل : 15 البند

ىل الوثيقة  استندت .86  .PCT/MIA/23/7املناقشات اإ

ب ووافقت عىل أأنه ينبغي للمكت ST.26 اعامتد معيار الويبو بشأأن املسأأةل اللكمةالإدارات اليت أأخذت  وأأيدت .87
ذا مل تُعقد اللجنة املعنية الأورويب للرباءات بوصفه  قائدًا لفرقة العمل واملكتب ادلويل حبث س بل بديةل لتيسري هذه العملية اإ

ىل معيار 2016مبعايري الويبو يف مارس  ىل أأنه ينبغي تكريس الوقت الاكيف لالنتقال اإ حدى الإدارات اإ  ST.26. وأأشارت اإ
ىل  دخالها عىل نظم تكنابلنظر اإ  ولوجيا املعلومات.التغريات اليت ل بد من اإ

حدى الإدارات بشأأن وضع املناقشات غري الرمسية حول جدول أأعامل ادلورة الرابعة للجنة املعنية  .88 وردًا عىل سؤال اإ
ىل اتفاق.  مبعايري الويبو، أأحاط املكتب ادلويل الاجامتع علامً بأأن هذه املناقشات ل تزال جارية دون التوصل اإ
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 .PCT/MIA/23/7وثيقة ال مبضمونوأأحاط الاجامتع علامً  .89

 ST.14 املعيار مراجعة: 16 البند

ىل الوثيقة استندت .90  .PCT/MIA/23/11 املناقشات اإ

كام يه، ولكهنا أأعربت عن أ راء  ”X“الإدارات اليت أأخذت اللكمة بشأأن املسأأةل قرار فرقة العمل ترك الفئة  وأأيدت .91
حدى الإدارات . ”A“و ”Y“و ”X“والفئات  ”O“و ”E“خمتلفة بشأأن الكيفية اليت ينبغي هبا امجلع بني الفئتني  وأأيدت اإ

حدى الإدارات بأأن مسأأةل امجلع ينبغي أأن تكون  النص الوارد يف مرشوع املعيار اذلي مفاده أأن معلية امجلع حمبذة؛ وأأفادت اإ
لزامية ابلنس بة للفئة  دارة أأخرى أأن مسأأةل امجلع ينبغي أأن تكون اإ لزامية؛ وذكرت اإ طعن مبا يف ذكل أأي قابةل للولكن  ”O“اإ

 ”E“. كام أأفادت بأأن حمك "اجلواز" ابلنس بة للفئة ”A“و ”Y“و ”X“الفئات مع  ”E“مطلب أأو مشورة خبصوص مجع الفئة 
اتحة الرأأي املكتوبأأشارت تكل الإ ، ”E“وابلنس بة للفئة قد يكون مقبوًل.  ىل اإ ركن  يفلإدارة البحث ادلويل  دارة أأيضًا اإ

 يف هذه الفئة. الاستشهاداتموازاة مع الطلب ادلويل وتوفري معلومات مالمئة عن مدى أأمهية  الرباءات

دراج ترجامت غري رمسية  .92 حدى الإدارات عن تقديرها جلدوى اإ الرباءات يف  خبالف س نداتمستندات لل وأأعربت اإ
دراج  ىل أأن اإ دارة أأخرى اإ ىل جانب جحم العمل ابلنس بة للفاحصني. وأأشارت اإ نص ابلأحرف غري الالتينية يف تقارير املعيار اإ

شاكلية ابلنس بة للواثئق القدمية حيث مل تكن الأحرف متاحة يف نسق النص القابل للتحديد اذلي ميكن  البحث قد يطرح اإ
 نسخه مباشة يف تقرير البحث.

 .PCT/MIA/23/11وأأحاط الاجامتع علامً مبضمون الوثيقة  .93

 : العمل املقبل17 البند

ىل أأنه يعزتم عقد ادلورة امل أأشار  .94 ، أأي مباشة بعد اجامتع الفريق الفرعي 2017قبةل يف الفصل الأول من عام الاجامتع اإ
اجامتع  ورياملعهد دلاس تضافة  بدلان أأورواب الشاملية للرباءات دعهم ممثل لعرض  ةرورهالاجامتع . وأأبدى ودةاملعين ابجل

حدى دوهل الأعضاء الثالث. 2017ودة لعام ابجلدارات ادلولية والفريق الفرعي املعين الإ   يف اإ

 اذلي يضم قامئة ابملشاركني[ PCT/MIA/23/14]مل يُدرج يف هذه الوثيقة املرفق الأول للوثيقة 

املرفق الثاين  يل ذكل]ي
([(PCT/MIA/23/14 )للوثيقة
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 (PCT/MIA/23/14)للوثيقة املرفق الثاين 

، العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالفريق الفرعي املعين ابجلودة والتابع لجامتع الإدارات ادلولية 

 السادسة الرمسية غري ادلورة

 2016 يناير 19و 18، س نتياغو

 الرئيسملخص 

 

 ادلورة افتتاح

(، ادلورة INAPIافتتح الس يد مكسمليانو سانتا كروز، املدير الوطين للمعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعية ) .1
دارة الس ياسات ادلولية والعامة ابمل  سكوديرو، رئيس اإ ب ابملشاركني. وتوىل رئاسة ادلورة الس يد ةرجيو اإ  عهد املذكور.ورحم

وذكمرت الأمانة، يف مالحظاهتا الافتتاحية، ابلعمل املرتبط ابجلودة اذلي اضُطلع به منذ بداية املناقشات يف  .2
دراج الفصل  2004 عام ىل اإ من املبادئ التوجهيية اخلاصة البحث والفحص المتهيدي  21واذلي أأدى يف هناية املطاف اإ

. ومع ذكل 2010 العمل اجليمد اذلي أأجنزه الفريق الفرعي منذ دورته الأوىل يف عام ادلوليني )"املبادئ التوجهيية"(، وكذكل
ىل حتسني معلية امليض قدما ابملناقشات اخلاصة بقضااي اجلودة بني الاجامتعات الفعلية للفريق الفرعي.  جيب التسلمي ابحلاجة اإ

دارة اجلودة، ينبغي بذل اجل  بالغ روتيين وخبصوص بند جدول الأعامل بشأأن أأنظمة اإ هود الالزمة لتجاوز ما جُيرى حاليا من اإ
دارة اجلودة هبدف حتديد "املامرسات  دة من أأنشطة اإ ىل مناقشة أأنشطة حمدم عن الأنظمة القامئة لإدارة اجلودة والانتقال اإ

طار اجلودة القامئ بناء عىل الفصل  ل بشأأن مقاييس ". أأما ما خيص بند جدول الأعام21الفضىل" فامي خيص كيفية "تفعيل اإ
جياد مقاييس لها  ىل اإ د الإبالغ عن خصائص تقارير البحث ادلويل والانتقال اإ اجلودة، فينبغي بذل اجلهود الالزمة لتجاوز جمرم

صةل مباشة مع جودة نواجت معل املرحةل ادلولية، عىل النحو املتوىخ يف بداية املناقشات املتعلقة ابملقاييس عندما اعُترب أأن 
ن اخلصائص يُعد املرحةل الأوىل من معلية مس هتدفة من ثالث مراحل. وأأخريا، جشمعت الأمانة الإدارات عىل تقدمي التقرير ع

 املزيد من الاقرتاحات بشأأن التدابري ارحممتةل الأخرى لتحسني اجلودة يك يناقشها الفريق الفرعي يف ادلورات القادمة.

دارة اجلودة .1  أأنظمة اإ

دارة اجلودة وفقًا للفصل  عن أأنظمة تقارير )أألف( من املبادئ التوجهيية للبحث والفحص بناء عىل معاهدة  21اإ
 التعاون بشأأن الرباءات

دارة اجلودة لعام .3 . وأأبدى الفريق 2015 أأعربت الإدارات عن تقديرها مجلع وتلخيص اجملموعة الاكمةل لتقارير أأنظمة اإ
ىل أأن اترخي الفرعي رضاه عن مواصةل اس تخدام أ لية الإبالغ احلالي ىل  30ة، مشريا اإ د لتقدمي التقارير اإ نومفرب هو الأجل ارحمدم

املكتب ادلويل. غري أأن بعض الإدارات أأعربت عن أأسفها حيال املوعد املبكمر لالجامتع مما مل يرتك وقتا طويال دلارسة التقارير 
ةل، وأأبدت تفضيلها بشلك عام لربجمة ادلورات القادمة للفريق ال دارة اجلودة دراسة مفصم فرعي واجامتع وملخص أأنظمة اإ

نه يف حني مل يكن هناك يف غالب الأحيان ما يكفي من شهر الإدارات ادلولية يف  حدى الإدارات قائةل اإ فرباير. وأأضافت اإ
هنا دأأبت يف املايض عىل حتليل تكل التقارير عىل  الوقت لتحليل تقارير الإدارات الأخرى عىل حنو اكمل قبل الاجامتع، فاإ

ن التقارير متثمل مصدرا مدى الس نة مما اكن يسمح  اثرة مسائل وجيه داخليا وبشلك ثنايئ مع املاكتب الأخرى. وعليه فاإ لها ابإ
 قيمام للمعلومات وموردا مفيدا بقدر أأكرب مما قد يُعتقد أأصال.

دارات ادلولية بني الاجامتعات الفعلية للفريق العامل، أأاثر امل  .4 دارة اجلودة التابعة لالإ كتب ويف س ياق مناقشة أأنظمة اإ
ادلويل املسأأةل العامة املرتبطة مبدى فعالية منتدى الوييك الإلكرتوين للفريق الفرعي املعين ابجلودة ابعتباره وس يةل من وسائل 

التواصل. وقد لوحظ أأنه ل يردم عىل الإعالانت غري الرمسية املنشورة عىل الوييك عادة سوى عدد ضئيل جدا من الإدارات 
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ذا اكنت قنوات أأخرى تتسم بطابع رمسي أأكرب، مثل تعماميت معاهدة التعاون الأخرى. وعليه تساءل امل  كتب ادلويل حول ما اإ
ىل زايدة عدد الردود من الإدارات الأخرى. واتفق الفريق الفرعي عىل أأنه من املالمئ، يف بعض  بشأأن الرباءات، س تؤدي اإ

دة وا ضفاء مزيد من الطابع الرمسي عىل ال جال ارحمدم دة، شط احلالت، اإ ىل الردم عىل قضااي أأو أأس ئةل حمدم دلعوة بشلك أأوحض اإ
س امي املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي، بل تمكملها )"نظام  أأل حتلم تكل القنوات الأكرث رمسية حملم الوسائل غري الرمسية ول

 خمتلط"(.

ذا اكن ميكن مشاهدة رد .5 حدى الإدارات حول ما اإ ود املاكتب الأخرى عىل تعماميت وردا عىل السؤال اذلي طرحته اإ
نه انقش داخليا يف املايض قضية نرش الردود الواردة من املاكتب. ويف  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، قال املكتب ادلويل اإ

ىل الأثر اذلي قد خيلمفه النرش عىل الردود املُقدمة من املاكت ن حني ل يبدو ذكل اخليار مناس با للك التعماميت، ابلنظر اإ ب، فاإ
ىل مجموعة حمدودة من املاكتب مثل الإدارات ادلولية، تويخ نرش لك الردود الواردة  من املمكن، يف س ياق التعماميت املُرسةل اإ

يك تطلع علهيا تكل اجملموعة ارحمدودة فقط، وميكن نرشها مثال عىل املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي، شط أأن يُوحضَّ من 
ُتنرش. وبشلك عام، جشمع املكتب ادلويل لك الإدارات عىل أأن تزيد من نشاطها عىل الوييك بني البداية أأن الردود س  

الاجامتعات، وأأن تقوم بذكل مثال من خالل طرح مواضيع مس تقاة من املناقشات الثنائية وذات اهامتم ابلنس بة للفريق 
طالع الإدارات الأخرى عىل التغيريات الطارئة عىل  دارة اجلودة أأثناء العام.الفرعي بأأمكهل، واإ  أأنظمة اإ

 وأأوىص الفريق الفرعي مبا ييل: .6

دارات اليت تس تخدم أ لية الإبالغ  )أأ( أأن يتواصل الإبالغ عن الأنظمة احلالية لإدارة اجلودة التابعة لالإ
ىل نومفرب أ خر أأجل لتقدمي التقا 30الراهنة، وبيان التغيريات الطارئة يف العام الراهن، عىل أأن يكون اترخي  رير اإ

 املكتب ادلويل.

أأن بنظر املكتب ادلويل يف التواصل مع الإدارات بشلك أأكرث رمسية من خالل تعماميت معاهدة  )ب(
ماكنية  ىل ذكل، اإ التعاون بشأأن الرباءات، كوس يةل ممكمةل للمنتدى الإلكرتوين؛ وأأن يس تكشف، ابلإضافة اإ

  التعماميت.اس تخدام املنتدى الإلكرتوين لتقامس ردود الإدارات عىل

جراءات  )ابء( تقامس الس ياسات واملبادئ التوجهيية اخلاصة ابجلودة، ومعلومات عن منذجة احلالت يف اإ
جراءات ضامن اجلودة  ضامن اجلودة، والقوامئ املرجعية يف اإ

ل سوى اهامتم قليل نسبيا يف صفحات املنتدى الإلكرتوين اخملصصة ملناقشة مواضيع تقامس  .7 يف حني مل يُسجم
جراءات ضامن اجلودة والقوامئ املرجعية  الس ياسات واملبادئ التوجهيية املتعلقة ابجلودة واملعلومات اخلاصة بمنذجة احلالت يف اإ

صدار "نداء هنايئ" يدعو الإدارات  ن الفريق الفرعي رأأى مع ذكل أأنه ينبغي للمكتب ادلويل اإ جراءات ضامن اجلودة، فاإ يف اإ
د أأج ىل تقدمي تعليقات وحيدم ال لتقدمي الردود قبل غلق ابب املناقشات حول أأي من تكل املواضيع. وقد يتعنيم أأيضا مواصةل اإ

دة مبوجب الفصل  ذا مت التفاق عىل تشديد الرشوط ارحمدم من املبادئ التوجهيية اخلاصة  21مناقشة أأي من تكل املواضيع اإ
ضفاء الطابع الإلزايم عىل بعض  ابلبحث والفحص المتهيدي ادلوليني بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات هبدف اإ

جراءات ضامن اجلودة، أأفادت بعض الإدارات  الرشوط، مثل وضع س ياسات اجلودة. وخبصوص معدلت منذجة احلالت يف اإ
مات. بأأن ذكل يعمتد عىل املوارد وخيتلف من عام ل خر وبأأهنا ل ترى بناء عىل ذكل قمية كبرية يف مواصةل تقامس تكل املعلو 

هنا أأاتحت س ياس هتا اخلاصة ابجلودة عىل موقعها الإلكرتوين يك توفر نبذة عامة مبا يشمل مؤشات  حدى الإدارات اإ وقالت اإ
هنا ظلمت  دارة أأخرى قائةل اإ حت اإ ةل حول اسرتاتيجيهتا اخلاصة ابجلودة. ورصم اجلودة العالية، ولكهنا مل تُتح معلومات مفصم

ل، أأن املعلومات اليت  2013يع الثالثة منذ عام تسهم يف املناقشات حول املواض  هنا ترى، ابلرمغ من قةل النشاط املُسجم واإ
 نرُشت اكنت مفيدة للغاية؛ وابلتايل جشمعت الإدارات الأخرى عىل الإسهام وتقامس املعلومات بشأأن تكل املواضيع.
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ىل الإسهام يف الصفحات  وأأوىص الفريق العامل بأأن يصدر املكتب ادلويل نداء هنائيا يدعو الإدارات .8 اإ
صة ملناقشة تقامس الس ياسات واملبادئ التوجهيية املتعلقة ابجلودة، واملعلومات اخلاصة بمنذجة احلالت يف  اخملصم

جراءات ضامن اجلودة. جراءات ضامن اجلودة، والقوامئ املرجعية يف اإ  اإ

 الأهداف والغاايت المكية املتعلقة ابجلودة )جمي(

ر ما تسهم به الإدارات من منشورات يف صفحة املناقشة اليت أأنشئت عقب قال مكتب الياابن  .9 نه يقدم للرباءات اإ
، وأأبلغ الفريق الفرعي بأأنه اس تعان برشكة خاصة لإجراء دراسة حبثية حول اس تعامل 2015اجامتع الفريق الفرعي يف عام 

حدى الإدارات تت قامس معلومات بشأأن كيفية اس تعاملها للمقاييس املقاييس المكية فامي خيص جودة حفص الرباءات. وظلمت اإ
ىل عدم اهامتم الإدارات بتقامس املزيد من املعلومات، اتفق الفريق الفرعي عىل غلق  المكية بشلك ثنايئ مع املاكتب. وابلنظر اإ

 ابب املناقشة حول هذا املوضوع.

 املتعلقة ابجلودة. وأأوىص الفريق العامل بغلق صفحة املناقشة حول الأهداف والغاايت المكية .10

 أأساليب مجع تعليقات املس تخدمني يف املكتب الأورويب للرباءات )دال(

ليه يف ادلورة اخلامسة للفريق الفرعي والقايض برضورة أأن تتجاوز املناقشات اليت  .11 متاش يا مع التفاق اذلي مت التوصل اإ
بال د اإ والرتكزي عىل مناقشة غ تكل الإدارات عن أأنظمهتا القامئة جُترى بني الإدارات حول الأنظمة احلالية لإدارة اجلودة جمرم

دارة اجلودة اليت تضطلع هبا الإدارات هبدف التعّلم من جتارب بعضها البعض، قدم املكتب  دة من أأنشطة اإ أأنشطة حمدم
دارة أأ من نظام اإ اجلودة يف  الأورويب للرباءات عرضا حول أأساليب مجع تعليقات املس تخدمني ابعتبار ذكل جزءا ل يتجزم

املكتب املذكور. ويمت مجع تعليقات املس تخدمني يف ش ىت مراحل مجمل الإجراء )الإيداع والبحث والفحص واملنح 
دارة الرباءات،  والاعرتاض( عن طريق اس تقصاءات رضا املس تخدمني اليت تشمل الك من معلييت البحث والفحص وكذكل اإ

ىل املودعني، والاجامتعات مع دوا ةل والزايرات اإ ئر الصناعة وهمنيي الرباءات )"الرشاكة من أأجل اجلودة"(، والإجراءات املفصم
 ملعاجلة الشاكوى اخلارجية.

وتعلمقت الأس ئةل املطروحة يف املناقشات التالية للعرض بعدة قضااي مهنا، مثال، تفضيل املكتب الأورويب للرباءات  .12
والطبيعة احلقيقية للأس ئةل املطروحة خالل تكل املقابالت ومدهتا للمقابالت الهاتفية عىل حساب الاس تقصاءات الكتابية، 

جراءات معاجلة الشاكوى، وتعليقات  املتوسطة، وخمتلف أأدوار الفاحصني والطابع املركزي لوحدي اجلودة والشاكوى يف اإ
دارات الفرصة لإطالع الفري ق الفرعي عىل أأساليهبا مس تخديم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حتديدا. واغتمنت عدة اإ

 اخلاصة مجلع تعليقات املس تخدمني.

 وأأوىص الفريق الفرعي مبا ييل: .13

 مواصةل املناقشات حول أأساليب مجع تعليقات املس تخدمني عىل املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي؛ )أأ(

د عىل املنتدى الإلكرتوين ودعوة الإدار  )ب( نشاء بند معل حمدم ىل نرش تعليقات والالامتس من الأمانة اإ ات اإ
دة.  عىل املوضوع مضن ال جال ارحمدم
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دارات البحث  )هاء( أ ليات التعليق والتحليل بشأأن تقارير البحث ادلويل وال راء املكتوبة الصادرة عن اإ
 ادلويل

املكتب ابلتعاون مع  2015 قدم مكتب الياابن للرباءات ملخصا عن النتاجئ الأولية دلراسة جتريبية اضطلع هبا يف عام .14
جراء  طار يقدم املكتب املعنيم مضنه، عقب أأول اإ ماكنية وضع اإ السويدي للرباءات والتسجيل. وتناولت تكل ادلراسة اإ

للمكتب يف املرحةل الوطنية، تعليقات بشأأن ال راء املكتوبة وتقارير البحث ادلويل الصادرة عن الإدارة ادلولية. وتقوم الإدارة 
.ادلولية بعد ذكل بتحليل الت   عليقات واس تعاملها وتقامس نتاجئ التحليل مع املكتب املعنيم

ىل ادلارسة التجريبية السابقة املُضطلع هبا يف عام .15 ، تبنيم أأن التحسينات املُدخةل عىل اس امترة 2014 واستنادا اإ
ليت ل توجد فهيا أأسهمت يف الكشف برسعة عن احلالت ا 2015 التعليقات املوحدة املُس تخدمة يف ادلراسة التجريبية لعام

ليه املكتب املعنيم من نتاجئ عقب معلييت البحث والفحص، وكذكل عن  ليه الإدارة وتوصل اإ أأي تناقضات بني ما توصلت اإ
احلالت اليت توجد فهيا تناقضات من هذا القبيل. كام أأسهمت تكل التحسينات يف الكشف برسعة عن الأس باب الاكمنة 

لواثئق املستشهد هبا يف تقرير البحث ادلويل. ولكن عىل الرمغ من التحسينات املُدخةل عىل وراء عدم ذكر املكتب املعنيم ل
بداء بعض الشواغل خبصوص عبء العمل املفروض عىل الفاحصني املشاركني يف ادلراسة التجريبية،  الاس امترة، تواصل اإ

س مل2014 علام بأأنه مل يتسن، مقارنة بعام ىل حنو  60لء اس امترات التعليقات من ، سوى التقليل من الوقت املكرم دقيقة اإ
دقيقة يف املتوسط يف احلالت اليت ل توجد فهيا أأي تناقضات. غري أأن ادلراسة التجريبية أأكمدت، معوما، أأمهية وفعالية  45

فهوم، مشاركة أأنظمة التعليق الوافية ابلغرض يف مواصةل حتسني جودة نواجت العمل ادلويل. وس يلزم، لالس مترار يف تطوير امل 
دارات دولية وماكتب معيمنة يف دراسة جتريبية أأوسع نطاقا.  املزيد من املاكتب العامةل بصفهتا اإ

جراءه  .16 ىل احلصول عىل التحليل الأكرث تفصيال لدلراسة التجريبية، اذلي يعزتم اإ هنا تتطلمع اإ حدى الإدارات اإ وقالت اإ
ماكنية اس تخدام موظفي مكتب الياابن للرباءات واملكتب السويدي للرباءات و  دارة أأخرى النظر يف اإ التسجيل. واقرتحت اإ

 ادلمع الإداري لتخفيف العبء عىل الفاحصني يف ملء اس امترات التعليق املطلوبة.

ل الفريق الفرعي عرض مكتب الياابن للرباءات الإبالغ، عىل املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي وخالل  .17 وقبِّ
ماكنية تطوير مفهوم التعليق.ادلورة القادمة للفريق الف  رعي، عن كيفية امليض يف اإ

دارات دولية وماكتب معيمنة للميض يف  .18 ىل مشاركة ماكتب أأخرى بصفهتا اإ وأأحاط الفريق الفرعي علام ابحلاجة اإ
ىل التصال مبكتب الياابن للرباءات.  تطوير املفهوم، ودعا املاكتب املهمتة اإ

 رويب للرباءاتمقاييس اجلودة يف املكتب الأو  )واو(

ليه يف ادلورة اخلامسة للفريق الفرعي والقايض برضورة أأن تتجاوز املناقشات اليت  .19 متاش يا مع التفاق اذلي مت التوصل اإ
بالغ تكل الإدارات عن أأنظمهتا القامئة  د اإ والرتكزي عىل مناقشة جُترى بني الإدارات حول الأنظمة احلالية لإدارة اجلودة جمرم

دة من دارة اجلودة اليت تضطلع هبا الإدارات هبدف التعّلم من جتارب بعضها البعض، قدم املكتب  أأنشطة حمدم أأنشطة اإ
جراءاته اخلاصة بضامن اجلودة. وأأبرز املكتب املذكور دور تقريره  الأورويب للرباءات عرضا حول اس تخدام املقاييس يف اإ

ملديرين من اختاذ قرارات مس تنرية، ودور لوحات البياانت الس نوي ادلاخيل اخلاص ابجلودة ابعتباره أأداة أأساس ية متكمن ا
ادلامعة للرتكزي املس متر عىل اجلودة من قبل املديرين واملوظفني عىل حد سواء، وأأمهية املقاييس، اليت تشلكم أأساس لك 

نتاج والإجراءات واخلدمات وجودة النواجت. ىل حتسني الإ  اجلهود الرامية اإ
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يف املناقشات التالية للعرض بعدة قضااي مهنا، مثال، بتحديد أأهداف يف جمال اجلودة، وتعلمقت الأس ئةل املطروحة  .20
دة من مقاييس معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الإجراء  دراج مقاييس حمدم والشلك املعروضة به لوحات البياانت، واإ

 ادلاخيل اذلي يتبعه املكتب الأورويب للرباءات يف جمال ضامن اجلودة.

ىل املقاييس عىل منتداه الإلكرتوين. وأأوىص  .21 الفريق الفرعي مبواصةل املناقشات حول ضامن اجلودة املستند اإ
عالن املكتب الكندي للملكية الفكرية واملكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية اعزتاهما تقدمي  ب ابإ ورحم

ص موارد أأقلم  س امي من منظور عرضني مماثلني لعرض املكتب الأورويب للرباءات، ل ماكتب أأصغر جحام ختصم
ما عىل املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي أأو يف دورة العام املقبل للفريق الفرعي.  لإجراءات ضامن اجلودة، وذكل اإ

دارة اجلودة يف شعبة املكتب ادلويل املعنية بعمليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )زاي(  اإ

د .22 ارة اجلودة يف شعبته املعنية بعمليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وركمز فيه قدم املكتب ادلويل عرضا حول اإ
عىل الإجراءات الرئيس ية اخلاصة بضامن اجلودة فامي يتعلق مبهام ماكتب تسّلم الطلبات، وهمام املكتب ادلويل )بصفته مكتبا 

 يقوم هبا هو مباشة وتكل اليت يس تعني فهيا مبتعاقدين لتسّلم الطلبات وبصفته "مكتبا دوليا ل غري"، وفامي يتصل ابملهام اليت
جراءات الفحص الشلكية  جراءات املكتب ادلويل؛ وأأثر الأمتتة عىل اإ خارجيني(، وهمام الإدارات ادلولية؛ والواثئق اخلاصة ابإ

ىل زايدة توحيد الواثئق، وضامن اجلودة؛ واملقاييس املس تخدمة؛ وقضااي اجلودة اجلاري النظر فهيا حاليا، مبا يف ذكل احلاج ة اإ
ن الغرض من العرض هو الإسهام يف  نشاء نظام لإدارة اجلودة ووضع س ياسة يف جمال اجلودة. وقال املكتب ادلويل اإ واإ

ىل ارتباطه بقضااي تتجاوز  طار مقاييس أأوسع جململ نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ابلنظر اإ املناقشات حول وضع اإ
ىل أأن ما يعزتم القيام به هو طرح تكل القضااي الأوسع كذكل مع اكمل  العمل اذلي تضطلع به الإدارات ادلولية، وأأشار اإ

أأعضاء نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، سواء عن طريق وثيقة معل ليناقشها الفريق العامل للمعاهدة أأو من خالل 
 تعماميت.

ذا اكن ميكن للمكتب  .23 حدى الإدارات عام اإ ادلويل أأن يتقامس مع ماكتب تسّلم الطلبات مبادئه التوجهيية وتساءلت اإ
اخلاصة خبدمة املعاجلة "التدرجيية" بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وأأكمدت كذكل أأمهية وفائدة التصالت غري 

 الرمسية بني موظفي ماكتب تسّلم الطلبات وموظفي املكتب ادلويل يف أأفرقة املعاجلة املعنية.

 لعمل املقبلا

دارة اجلودة  .24 ىل اقرتاح مواضيع تتعلق بأأنظمهتا اخلاصة ابإ وأأوىص الفريق الفرعي بأأن تدعو الأمانة الإدارات اإ
ىل  ملناقش هتا خالل العام املقبل عىل املنتدى الإلكرتوين للفريق الفرعي ويف اجامتع العام القادم، وأأن تدعو الإدارات اإ

 موضوع جديد يمت اختياره.التطومع لقيادة املناقشات حول أأي 

 مقاييس اجلودة .2

 خصائص تقارير البحث ادلويل )أألف(

س امي بوصفه أأداة للتقيمي  بشلك عام، اعتربت الإدارات شلك التقرير اخلاص خبصائص البحث ادلويل شالك قيمام، ل .25
مباشا للجودة، من مشاهدة الاجتاهات اذلاي. واتفقت الإدارات عىل أأن الرسوم البيانية متكمن، ولو أأهنا ل تُعد قياسا 

جراءات عندما لحظت  هنا اختذت اإ حدى الإدارات اإ جراء القياسات عند اللزوم. وقالت اإ السائدة مع مرور الوقت ومن اإ
" مقارنة بعدد تقارير البحث XYاخنفاضا نسبيا يف عدد تقارير البحث املش متةل عىل استشهاد واحد عىل الأقل من الفئتني "

حدى الإدارات بأأن تُعرض الرسوم البيانية Aةل عىل استشهادات من الفئة "املش مت " فقط. وفامي خيص العرض، اقرتحت اإ
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هنا تودم أأن تُتاح لها فرصة اس تعراض  دارة أأخرى اإ املتعلقة خباصية معيمنة مبقاييس مماثةل لتسهيل املقارنة بني الإدارات. وقالت اإ
 كتب ادلويل.البياانت قبل نرش التقارير من قبل امل 

هنا قدمت اقرتاحات بشأأن املزيد من املقاييس  .26 ضافية، فاإ زاء ختصيص موارد اإ ويف حني أأبدت بعض الإدارات شواغل اإ
اليت ميكن وضعها، مبا يف ذكل: النس بة املئوية لتقارير البحث املش متةل عىل اس تنتاج يتعلق ابنعدام وحدة الاخرتاع، عىل أأن 

قامته وحبسب تكون تكل املقاييس ُمصنمفة حب  ليه املودع وجنس ية املودع وماكن اإ سب مكتب تسّلم الطلبات اذلي ينمتي اإ
عادة اس تخدام الواثئق املستشهد هبا يف تقرير البحث ادلويل يف املرحةل الوطنية يف حال اكن  دارات البحث ادلويل؛ واإ اإ

ءات املُتخذة من قبل املكتب ومعدل القبول يف ؛ وعدد الإجرا34و/أأو املادة  19املودع قد أأودع تعديالت بناء عىل املادة 
" E" أأو "Y" أأو "Xاملرحةل الوطنية حبسب منشأأ تقرير البحث ادلويل، وتصنيف للنس بة املئوية لالستشهادات من الفئة "

حدى الإدارات بأأهنا مع 1.1يف اخلاصية  دارات البحث ادلويل. وأأفادت اإ دت حبسب منشأأ املودع ابلنس بة لإدارة معيمنة من اإ
ىل قياس معدلت قبول الطلبات ادلولية اليت دخلت املرحةل الوطنية دلى مكتهبا بصفته مكتبا معيمنا يف احلالت اليت تولت  اإ

جيابيا بشأأن الأهلية للرباءة، ولكهنا مل تعترب تكل املعدلت  فهيا دور الإدارة ادلولية اخملتصة، وأأصدرت تقريرا متهيداي دوليا اإ
دارة خمتلفة البحث ادلويل. وجهية ابلقدر نفسه  يف حال أأجرت اإ

صدار التقرير بشأأن خصائص تقارير البحث ادلويل، مع  .27 وأأوىص الفريق الفرعي بأأن يواصل املكتب ادلويل اإ
ضافية ممكنة وأأية أأفاكر أأخرى تُنرش عىل املنتدى  مراعاة جدوى الاقرتاحات املُقدمة من الإدارات خبصوص مقاييس اإ

 لحقة. الإلكرتوين يف مرحةل

طار مقاييس معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )ابء(  اإ

الإدارات بأأمهية املعلومات املوثوقة واملناس بة التوقيت ابلنس بة للماكتب العامةل مبختلف صفاهتا بناء عىل  اعرتفت .28
بت ابلتطورات احلاصةل مؤخر  ضافة  ا، لمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي خيص أأداء نظام املعاهدة بأأمكهل، ورحم س امي اإ

بالغ جديدة يف النظام الإلكرتوين للمعاهدة والبياانت الإضافية بشأأن مقاييس املعاهدة التسعة عرش املتاحة عرب  أأدوات اإ
 مركز الويبو للبياانت الإحصائية اخلاصة ابمللكية الفكرية.

هنا تعترب البياانت املتاحة بشأأن الإيداعات الإ  .29 حدى الإدارات قائةل اإ حت اإ لكرتونية مفيدة للغاية وأأبدت يف ورصم
ماكنية تطوير أأداة سهةل  دارة أأخرى النظر يف اإ الوقت ذاته قلقها حيال دقة البياانت فامي خيص الإيداعات الورقية. واقرتحت اإ

دارة أأخرى حتسني جودة  بالغ عن القضااي املرتبطة بتناقضات البياانت )"الضغط عىل زر"(. بيامن اقرتحت اإ الاس تخدام لالإ
ضافة مقاييس أأخرى.  البياانت املتعلقة ابملقاييس القامئة قبل النظر يف اإ

ىل املاكتب ابنتظام، شط  .30 رسال" تقارير اإ دارات بعرض تطوير الأنظمة مما ميكمن املكتب ادلويل من "اإ بت عدة اإ ورحم
 الاحتياجات الفردية.أأن تظلم تكل الأنظمة اختيارية ابلنس بة للماكتب وتتسم ابملرونة الاكفية لتلبية 

حدى الإدارات عن اقرتاح توفري مقاييس تتعلق جبودة الطلبات ادلولية ونواجت معل ماكتب  .31 واس تجابة لس تفسار اإ
ن حتليل البياانت الواردة يف الاس امترة )ادلعوة املوهجة من مكتب  RO/IB/106 تسّلم الطلبات، ردم املكتب ادلويل قائال اإ

)ادلعوة املوهجة من  PCT/IB/313 الأخطاء يف الطلب( والبياانت الواردة يف الاس امترة تسّلم الطلبات لتصحيح بعض
ىل تصحيح أأخطاء أأخرى مل يدع مكتب تسّلم الطلبات املودع  ىل مكتب تسّلم الطلبات دلعوة املودع أأيضا اإ املكتب ادلويل اإ

ىل تصحيحها( س ميكمن من توفري تكل املقاييس.  بعد اإ
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 ذلي تقوم به املاكتب الأخرىحتسني فهم العمل ا .3

 نرش البياانت املتعلقة ابسرتاتيجيات البحث: مرشوع جترييب يف املكتب الأورويب للرباءات )أألف(

بت الإدارات ابملس تجدات اليت قدهما املكتب الأورويب للرباءات عن مرشوعه التجرييب بشأأن البياانت املتعلقة  .32 رحم
ىل أأن ذكل املرشوع هو أأحد املسارات الثالثة اليت اتُفق علهيا يف دورة العام املايض  ابسرتاتيجيات البحث، مشرية اإ

خبصوص تقامس اسرتاتيجيات البحث، علام بأأن املسارين الأخريني هام اس تخدام الإجراء القامئ لتسجيل املعلومات يف 
 ركن الرباءات. يف نرشهال ات الإدار السجالت البحثية الاكمةل بأأي صيغة أأصدرهتا هبا وتوفري  PCT/ISA/210 الاس امترة

هنا ترغب يف مواصةل القيام بذكل،  .33 دارات ممن أأاتحت فعال جسالهتا البحثية الاكمةل يف ركن الرباءات اإ وقالت عدة اإ
ىل أأن اس تحداث التقارير البحثية الاكمةل لنرشها يف ركن الرباءات يتطلب ختصيص بعض الوقت الإضايف وبذل هجد  مشرية اإ

حدى الإدارات دمعها لنرش املعلومات اخلاصة ابسرتاتيجيات البحث بصيغة خمتلفة لفائدة أأكرب من قبل  الفاحص. وأأبدت اإ
ىل املرشوع التجرييب للمكتب  نه س يصعب علهيا الانضامم اإ املس تخدمني غري املتعودين عىل مصطلحات البحث وقالت اإ

دارة أأخرى بأأهنا  الأورويب للرباءات قبل حتديد ما سينطوي عليه ذكل من أأعباء معل ضافية. وأأفادت اإ ومرصوفات اإ
 لتوفري معلومات البحث. PCT/ISA/210 س تواصل اس تخدام الاس امترة احلالية

دراهجا يف معلومات البحث وما  .34 دارات بشأأن اس تخراج اللكامت املفتاحية املزمع اإ واس تجابة لس تفسارات من عدة اإ
ذا اكن ميكن توفري الأداة اليت تساعد يف هذا  ، ردم املكتب الأورويب للرباءات EPOQUE-Net الإجراء كوظيفة يف نظاماإ

ن اللكامت املفتاحية تُس تخرج بشلك أ يل من أأدوات البحث اليت يس تخدهما الفاحص، اذلي ل يُدرج يف معلومات  قائال اإ
ث املس تخرجة البحث سوى العنارص اليت اس تحدثت استشهادات وجهية. ول تش متل تكل العنارص عىل مصطلحات البح

حفسب، بل كذكل عىل مصطلحات تُس تخدم للبحث يف قواعد بياانت أأخرى ويف الإنرتنت،  EPOQUE-Net من نظام
صة. وأأبدى املكتب الأورويب للرباءات اس تعداده بشلك عام  فضال عن تركيبات كمييائية يُبحث عهنا يف قواعد بياانت متخصم

ىل املرشوع ملناقشة الاس تحداث ال يل ملعلومات اسرتاتي  جية البحث بشلك ثنايئ مع املاكتب الأخرى املهمتة ابلنضامم اإ
ىل تزويد املودعني والغري  التجرييب. وفامي خيص نطاق ذكل املرشوع، أأوحض املكتب الأورويب للرباءات أأن املرشوع يريم اإ

ي يُعد أأمرا ميكن تناوهل بشلك أأفضل مبزيد من املعلومات املوثوقة عن طريقة البحث. وليس الغرض منه هو تقامس العمل، اذل
د نرش تقارير البحث يف ركن الرباءات.  من جمرم

لهيا املعلومات اخلاصة ابسرتاتيجيات  .35 ه اإ وأأبدت الإدارات وهجات نظر خمتلفة حول اجلهة الرئيس ية اليت ينبغي أأن تُوجَّ
اءات أأن اجلهة املس هتدفة ابملعلومات املنشورة يف البحث واملزمع نرشها يف ركن الرباءات. ويف حني رأأى املكتب الأورويب للرب 

ثقال أأنفسهم مبعلومات معقدة عن اسرتاتيجيات البحث، ل س امي  ركن الرباءات مه املودعون فقط، اذلين ل يرغبون يف اإ
دارات أأخرى أأمهية تقارير البحث الاكمةل لأغراض تقامس العمل بني املاكتب واس تنتجت  اس تفسارات البحث، أأكمدت اإ

ابلتايل أأن اجلهتني املس هتدفتني هام املودعون والفاحصون عىل حد سواء. وبيامن رأأت تكل الإدارات أأنه ميكن بلوغ تكل اجلهتني 
املس هتدفتني من خالل نرش تقارير البحث الاكمةل يف ركن الرباءات، أأفاد املكتب الأورويب للرباءات أأن للك من اجلهتني، يف 

 س تجابة لها بطرق خمتلفة.رأأيه، مصاحل خمتلفة جيب الا

ة أأخرى، كام فعل يف ادلورة السابقة للفريق الفرعي، بأأن جيري املكتب  .36 واقرتح مكتب الولايت املتحدة الأمريكية مرم
ىل  رسال الاس تقصاء اإ ادلويل اس تقصاًء من أأجل حتديد أأكرث تقارير البحث فائدة من حيث الشلك واملضمون. وينبغي اإ

دارات للفحص المتهيدي ادلويل، واملاكتب املعيمنة، واملس تخدمني. وفامي مجموعة خمتارة من املو  دعني، واملاكتب العامةل بصفهتا اإ
خيص املضمون، ينبغي أأن يش متل الاس تقصاء عىل أأمثةل عىل اسرتاتيجيات البحث املندرجة مضن املامرسات اخملتلفة الثالث 

ض القامئة بيهنا، بدل من قيام املكتب الأورويب للرباءات بتقيمي للمتكني من مقارنة املامرسات والكشف عن أأوجه التناق
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ىل استناد لك من  املرشوع التجرييب بنفسه، كام اقرتحه ذكل املكتب. وأأفاد املكتب الأورويب للرباءات بأأنه يرى، ابلنظر اإ
ىل أأهداف خمتلفة واس هتدافها مجموعات خمتلفة من املس تخدمني، أأ  جراء تقيميها تكل املامرسات اخملتلفة اإ نه عىل املاكتب أأول اإ

جراء  2015 اخلاص. ومبا أأن املرشوع التجرييب للمكتب الأورويب للرباءات مل يبدأأ سوى يف نومفرب وأأنه يبدو مبكمرا ابلتايل اإ
ىل مسأأةل حتديد أأفضل طريقة لتقيمي الهُنج الثالثة يف دورة العام امل  قبل للفريق أأي تقيمي يف هذه املرحةل، اتُفق عىل العودة اإ

 الفرعي.

 البنود املوحدة )ابء(

دارات عن تنفيذها للبنود املوحدة اخلاصة بنواجت معل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مبا يف ذكل يف  .37 أأبلغت عدة اإ
دا عىل لزوم أأن يكون اس تخدام تكل البن ود شلك الرتجامت اليت أأتيحت ابللغتني الفرنس ية والإس بانية. وأأكمدت الإدارات جمدم

دارات أأخرى عىل  قدام اإ بت الإدارات اليت ل تعزتم اس تخدام تكل البنود ابإ اختياراي وأأن يرُتك لتقدير الفاحص. ورحم
ىل أأمهية اكتساب مجموعة منوذجية من البنود.  اس تعاملها، مشرية اإ

ىل أأنه يعزتم وردا عىل اس تفسار من مكتب امللكية الفكرية احلكويم مجلهورية الصني الشعبية، أأشار املكتب ادل .38 ويل اإ
ىل اللغة الصينية.  ترمجة البنود املوحدة اإ

دارة  .39 ماكنية تطوير البنود املوحدة فامي يتعلق ابلتصديق عىل وثيقة أأولوية. وقالت اإ حدى الإدارات النظر يف اإ واقرتحت اإ
هنا ل تتفق مع البندين اثمنا ذكل الاعرتاض يف الإطار  فامي خيص نقص الإجياز، ورأأت أأنه ينبغي وضع 10-واثمنا 9-أأخرى اإ

 السابع من الرأأي املكتوب.

، منشورا بعنوان "دليل البحث والفحص المتهيدي 2015 وأأفاد مكتب الياابن للرباءات بأأنه أأصدر، يف أأكتوبر .40
نفيذ البنود ادلوليني يف مكتب الياابن للرباءات"، وأأاتحه ابللغتني الياابنية والإنلكزيية. وأأعلن املكتب املذكور أأنه ل يعزتم ت 

 املوحدة، ولكنه يعزتم اس تخداهما يف اس تحداث قوالبه اخلاصة لل راء املكتوبة.

 وأأوىص الفريق العامل مبا ييل: .41

بأأن تُواصل الإدارات اليت تس تخدم البنود املوحدة الإبالغ عن تنفيذها لتكل البنود عىل الصفحة  )أأ(
صة ذلكل من املنتدى الإلكرتوين للفريق   الفرعي، وتقامس التجارب اخلاصة ابس تخداهما؛اخملصم

دخال تعديالت عىل  )ب( وأأن يتواصل اكتساب املزيد من التجربة يف اس تخدام البنود قبل النظر يف اإ
ىل الانتظار س نة  النسخة الإنلكزيية، طبقا للتوصية الصادرة يف ادلورة اخلامسة للفريق الفرعي وادلاعية اإ

دء تنفيذ البنود املوحدة قبل الامتس تعليقات واسعة يف هذا اخلصوص والنظر واحدة عىل الأقل بعد اترخي ب
ذا اكن ينبغي توس يع نطاق البنود ليشمل جمالت أأخرى. ق فامي اإ  بتعمم

 تدابري حتسني اجلودة .4

 وحدة الاخرتاع )أألف(

ةل بشأأن الاقرتاحات اليت .42 هنا تنوي نرش تعليقات مفصم قدهما مكتب أأسرتاليا  قالت الإدارات اليت أأخذت اللكمة اإ
ىل تعديل الفصل املتعلق بوحدة الاخرتاع من املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلبحث والفحص  10 للملكية الفكرية ودعا فهيا اإ

المتهيدي ادلوليني. وسّلم الفريق الفرعي بأأمهية أأن مييض ذكل املسار ابلتوافق مع متابعة تقرير ماكتب امللكية الفكرية الرئيس ية 
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د أأحد تكل املاكتب عىل أأمهية النظر يف وضع هنج موحد  زاء وحدة الاخرتاع؛ وشدم اسمخسة بشأأن الهنج اذلي يتبعه لك مهنا اإ
ىل املبادئ التوجهيية. ضافهتا اإ  حيال وحدة الاخرتاع قبل البتم يف املعلومات اليت ينبغي اإ

ذا وأأوىص الفريق الفرعي بأأن تواصل الإدارات املناقشات حول الاقرتاح .43 ات عىل منتداه الإلكرتوين. وينبغي، اإ
حراز ذكل التقدم، الاضطالع مبزيد من املشاورات عن طريق تعماميت معاهدة التعاون  ما أأحرز تقدم اكف وعند اإ

 بشأأن الرباءات.

ةل عىل منتدى الوييك للفريق العامل بشأأن القضااي الإضافية املتعل .44 دارات بأأهنا س تقدم تعليقات مفصم قة وأأفادت عدة اإ
 بوحدة الاخرتاع اليت كشف عهنا مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية.

نشاء صفحة مناقشة عىل منتداه الإلكرتوين لتقدمي تعليقات حول القضااي الإضافية  .45 وأأوىص الفريق الفرعي ابإ
 كية للرباءات والعالمات التجارية.املتعلقة بوحدة الاخرتاع اليت كشف عهنا مكتب الولايت املتحدة الأمري 

 تعيني الإدارات ادلولية .5

دارة اجلودة )أألف(  تشديد الرشوط اخلاصة بأأنظمة اإ

دارة اجلودة واملنصوص علهيا يف  .46 ىل تشديد الرشوط اخلاصة بأأنظمة اإ أأبدت الإدارات معوما دمعها لالقرتاح ادلاعي اإ
ماكهنا دمع من املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلبحث  21 الفصل ن ابإ والفحص المتهيدي ادلوليني. ويف حني قالت بعض الإدارات اإ

دارات أأخرى بأأهنا  ضفاء الطابع الإلزايم عىل لك الرشوط اليت تكتيس طابعا اختياراي يف الوقت احلايل، رصمحت اإ فكرة اإ
ل اتباع هنج أأكرث ليونة، واقرتح البعض مهنا رضورة المتيزي بني الرشوط الأدىن أأمه  ية والرشوط ذات الأمهية العالية تفضم

لزامية( والرشوط الأخرى القليةل الأمهية اليت ينبغي أأن تُمنح الإدارات خبصوصها مرونة أأكرب.  )واليت ينبغي جعلها اإ

ةل حول لك من الرشوط  .47 وأأوىص الفريق الفرعي بأأن تُمنح الإدارات فرصة أأخرى لتقدمي تعليقات مفصم
لزامية أأم ل ومواصةل مناقشة الاقرتاح يف هب 21 املنصوص علهيا يف الفصل ذا اكن ينبغي جعلها اإ دف حتديد ما اإ

دورته القادمة. ولتيسري تقدمي التعليقات، المتس من املكتب ادلويل تقدمي شوح أأكرث تفصيال بشأأن خمتلف 
لزامية أأو الإبقاء عىل طابعها الا ذا اكن ينبغي جعلها اإ اتحة قالب الرشوط، مع اقرتاحات أأولية خبصوص ما اإ ختياري، واإ

 لتقدمي التعليقات.

دارات القامئة يف حال أأصبحت بعض الرشوط  .48 ىل فرتة انتقالية وترتيبات انتقالية أأخرى لالإ واعرتفت الإدارات ابحلاجة اإ
حدى الإدارات أأن تكون الفرتة الانتقالية  لزامية. واقرتحت اإ  شهرا عىل الأقل. 18الاختيارية اإ

نه .49 ةل  وقال املكتب ادلويل اإ اتحة املزيد من الوقت لتقدمي تعليقات مفصم ىل اإ ىل توصية الفريق الفرعي ادلاعية اإ ابلنظر اإ
ومواصةل املناقشات يف دورته القادمة، ل ميكن أأخذ أأي اتفاق بشأأن  21 بشأأن لك من الرشوط املنصوص علهيا يف الفصل

لزامية يف احلس بان يف س ياق العملية امل  ىل الرشوط اليت ينبغي جعلها اإ قبةل لإعادة تعيني الإدارات القامئة. ومراعاًة للحاجة اإ
ن السيناريو الأرحج هو أأن ل تدخل أأية شوط  دارات القامئة، فاإ ىل وضع ترتيبات انتقالية لالإ جراء املزيد من املناقشات واإ اإ

لزامية جديدة حزيم النفاذ سوى بعد فرتة طويةل، لنُقل مثال يف عام لتصبح منطبقة عىل الإدارات ، 2019 أأو عام 2018 اإ
دارات اعتبارا من ذكل التارخي.  القامئة واملاكتب اليت تلمتس تعييهنا اكإ

ىل زايدة تعديل الفقرة .50 جراءات تعيني الإدارات ادلولية من  وجُسمل دمع عام لالقرتاح ادلاعي اإ )د( من التفامه بشأأن اإ
التعيني من قبل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، أأجل أأن يصبح من الإلزايم أأن يكون دلى أأي مكتب مرحش، وقت 
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حدى الإدارات عىل احلافز الكبري اذلي  نظام قامئ ابلفعل لإدارة اجلودة التشغيلية لأعامل البحث والفحص الوطنية. وأأكمدت اإ
دراج نظام لإدارة جودة  ىل اإ ذ س يدفعها اإ ه ذكل ابلنس بة للماكتب اليت س ترتحش يف املس تقبل، اإ أأعامل البحث سيشلكم

دة خبصوص الأنظمة الوطنية لإدارة اجلودة  والفحص الوطنية، ولو أأهنا اعرتفت بأأنه ل ميكن توقمع أأن تكون الرشوط ارحمدم
 من املبادئ التوجهيية. 21 صارمة بقدر مماثل للرشوط املنصوص علهيا يف الفصل

حدى الإدارات أأنه من املبكمر تعديل الفقرة .51 نه  )د( من التفامه ورأأت اإ جراءات تعيني الإدارات ادلولية. وقالت اإ بشأأن اإ
ل يف عام ومل يُطبق  2014 ينبغي منح املزيد من الوقت لتقيمي فعالية الإجراءات املندرجة مضن التفامه، اذلي مل تعمتده امجلعية اإ

 ابلتايل سوى عىل أأحدث تعيني.

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي )ب( ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن  اس امترة طلب التعيني اكإ
 الرباءات

ضافية قيممة للجنة معاهدة التعاون بشأأن  .52 دارات بأأن من شأأن مرشوع اس امترة الطلب توفري معلومات اإ أأفادت عدة اإ
دخال مزيد من التعديالت عىل الاس امترة. ومن تكل  الرباءات املعنية ابلتعاون التقين )جلنة التعاون التقين( واقرتحت اإ

زاةل المتيزي بني القسمني الإلزايم والاختياري لالس امترة، واشرتاط أأن يبنيم املكتب املرحش مس توى جودة أأعامهل  التعديالت اإ
ىل أأةرة الرباءات ذاهتا  جراء مقارنة مع الطلبات املنمتية اإ الوطنية، كأن يُظهر مثال أأن الأحباث تتسم جبودة عالية من خالل اإ

ىل القسمواملودعة يف ماكتب أأخرى ضافة نقاط أأخرى اإ لبيان أأن هناك فعال  2.2 ، وتقدمي نتاجئ اس تعراض املكتب للجودة، واإ
 نظاما قامئا لإدارة اجلودة عىل صعيد املكتب املرحش، وتقدمي توضيحات بشأأن ما يُقصد بعبارة "الكفاءات التقنية الاكفية".

دارات أأخرى دمعها بشلك عام لس تحداث نسق موحد لفا .53 دارات دولية يك وأأبدت اإ ئدة املاكتب اليت تلمتس تعييهنا اكإ
ىل جلنة التعاون التقين، ولكهنا رأأت يف الوقت ذاته أأنه ل ينبغي أأن تُطلب يف الاس امترة معلومات  تقدم معلومات وجهية اإ

جراءات تعيني الإدارات ادل 63و 36 تتجاوز الرشوط ادلنيا املنصوص علهيا يف القاعدتني ته و"التفامه بشأأن اإ ولية" اذلي أأقرم
حدى تكل الإدارات قلقها من احامتل أأن يصعب عىل املاكتب 2014 مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام . وأأبدت اإ

املرحشة توفري املعلومات املطلوبة عن عدد الطلبات الواردة واجملال التقين للطلبات والأعامل الوطنية املرتامكة. وينبغي، بدل من 
دة بناء  ذكل، أأن دارة موارد اكفية لتلبية الرشوط ارحمدم تكون املعلومات املطلوب توفريها أأكرث ارتباطا ابلرشوط يك يكون لالإ

نه ل ينبغي تطبيق  21 عىل الفصل دارة أأخرى اإ من املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلبحث والفحص المتهيدي ادلوليني. وقالت اإ
عادة تعيني الإد ن عدم اس تخدام الاس امترة لأغراض اس امترة الطلب لأغراض اإ ح املكتب ادلويل قائال اإ ارات القامئة. ورصم

عادة التعيني املعلمق من ذكل. جراء اإ ىل خلق معيار مزدوج ابلرمغ من احامتل عدم تأأثمر اإ عادة التعيني يف املس تقبل قد يؤدي اإ  اإ

ماكن املعلومات املطلوبة عن الأعامل الوطنية .54 ن ابإ حدى الإدارات اإ عطاء انطباع مضلمل، وأأضافت  وقالت اإ املرتامكة اإ
 أأن أأعاملها الوطنية املرتامكة ل حتول دون توفري نواجت الأعامل ادلولية يف الوقت املناسب.

وذكمر املكتب ادلويل الفريق الفرعي بأأن أأحد الأغراض الرئيس ية املنشودة من الاس امترة هو تيسري الإجراء عىل  .55
دارات دولية. وس يضمن ذكل أأن تكون قضااي الوجاهة ارحممتةل ابلنس بة للجنة التعاون التقين، املاكتب اليت تلمتس تعييهنا اكإ 

دراج معلومات تتجاوز  ىل امجلعية، مراعاة حق املراعاة من قبل املكتب املرحش. وليس من الإلزايم اإ عند تقدمي مشورهتا اإ
ضافية هتمم جلنة التعاون شوط التعيني ادلنيا، ولكن من املهم أأن تكون املاكتب عىل عّل مب ا ميكن توفريه من معلومات اإ

ىل عدم التوافق يف ال راء حول ارحمتوايت املمكنة لس امترة الطلب املعيارية، ل يبدو من املمكن يف  التقين. غري أأنه ابلنظر اإ
ىل الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو جلنة  التعاون التقين ملناقش هتا بشلك هذه املرحةل تقدمي مرشوع اس امترة اإ

ق.  معمم
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 .2017 لعام

 أأفاكر أأخرى لتحسني اجلودة .6

 مل تكن مثة أأي مداخالت حتت هذا البند من جدول الأعامل. .57
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