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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 التاسعةالدورة 

ىل  17جنيف، من   2016 مايو 20اإ
 
 

يف فرقة العمل املعنية باحلد األدنى للوثائق املنصوص عليها 
 : تقرير مرحليمعاهدة التعاون بشأن الرباءات

ورويب للرباءات عداد املكتب الأ  وثيقة من اإ

 ملخص
فرقة العمل املعنية ابحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن عن هذه الوثيقة تقريرا تعرض  .1

منذ ادلورة الأخرية لجامتع  هاتنش يط من أأجل الإجراءات اليت اختذت ص "فرقة العمل"( ويلخ   واملسامة فامي ييل) الرباءات
ىل  20املعقودة يف س نتياغو بش ييل يف الفرتة من  ،ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الإدارات ادلولية  .2016يناير  22اإ

 معلومات أأساس ية
نشاء فرقة معل حتت قيادة مكتب الأورويب الإدارات ادلوليةاجامتع  ، قرر2005يف عام  .2 جراء  هبدف، للرباءات اإ اإ

 بتوثيقعاةجة القاا ا املتعلقة مبعمل الفت فرقة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وك   قئواثاحلد الأدىن لتعراض شامل ملفهوم اس  
، مبا يف ذكل قواعد البياانت املتعلقة ابملعارف التقليدية )انظر عىل حد سواء لرباءاتاب اليت ل تتصل ياتدب الأ رباءات و ال

ىل  9من الفقرات  الآراء بشأأن  توافق نتيجة غياب العمليةلكن  تعرثت  .(PCT/MIA/11/14 الوثيقةمن ، 18الفقرة و  12اإ
 .(PCT/MIA/13/5قاا ا معينة )انظر الوثيقة 

نشاء فرقة معل  الإدارات ادلوليةاجامتع  ، قرر2012يف عام و .3 اةجزء املتعلق مبستندات الرباءات هبدف توس يع نطاق اإ
ىل  79من نظر الفقرات ا)التعاون بشأأن الرباءات وحتديثه  معاهدةا يف ملنصوص علهيمن احلد الأدىن للواثئق ا  ، من81اإ

فرقة  مارست(. ومنذ ذكل احلني، 2012بمترب س  28خ املؤر، C PCT 1359التعممي ، و PCT/MIA/19/14الوثيقة 
ولكن علقت  املكتب ادلويل.عرب ميّس  هو و "( املنتدى"سمى فامي ييل ي لكرتوين خمصص )اإ ى ابس تخدام منتدأأنشطهتا العمل 

طار خمطط التعاون نفيذهاةجاري ت  ،التقنية الصناعية السابقةحاةل واثئق معايري  بشأأن وضع عملالابنتظار نتاجئ عملية ال   يف اإ
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ملتحدة الأمريكية ماكتب امللكية الفكرية يف الصني والياابن ومجهورية كور ا والول ات االفكرية ) املاكتب امخلسة للملكيةبني 
 (.PCT/MIA/21/12 )انظر الوثيقة واملكتب الأورويب للرباءات(

طار خمطط التعاون داراتفات الإ ب نرش "ملعق، الإدارات ادلوليةاجامتع  قرر، 2015يف عام و .4 املاكتب بني " يف اإ
ىل املكتب ادلويل حتت قيادة  تفعيل فرقة العمل الفكرية، امخلسة للملكية دارة حبث اإ )انظر الفقرات ماكنه  دويلحني تعيني اإ

ىل  62من   .2015مل حيرز تقدم يذكر يف عام و. (PCT/MIA/22/22ة ، الوثيق73و 65اإ

عادة تفعيل فرقة العمل.عىل  الإدارات ادلوليةاجامتع  أأمجع، 2016يف يناير و .5 ىل أأنه أأشار املكتب ادلويل  ولكن اإ اإ
ىل التجربة وا دار من واحدة  لأن حتل اجملال، ودعا خلربة يف هذايفتقر اإ الإدارات اجامتع  وطلبحمهل.  ويلادلبحث ال  اتاإ

من  63انظر الفقرة )  PCT/MIA/23/5اس تئناف معلها عىل أأساس الوثيقةمن فرقة العمل  ادلولية
دراج ت، وبدأأ املناقشا(PCT/MIA/23/14 الوثيقة ، مبا عاهدةعىل املبناء  الأدىن للواثئق احلديف  قواعد البياانت بشأأن اإ

من  )أأ(85انظر الفقرة )  PCT/MIA/12/6يقةدية، عىل النحو املبني يف الوث يف ذكل قواعد البياانت املتعلقة ابملعارف التقلي
 (.PCT/MIA/23/14 الوثيقة

ىل موافاة فرقة العمل بوثيقة معل ميف سانتياغو،  الإدارات ادلوليةاجامتع ودعا  .6 فصةل، مبا يف املكتب الهندي للرباءات اإ
دراج املكتبة الهندية يف احلد الأدىن للواثئق بناء عىل املعاهدة، مبا  زاء اإ ذكل مرشوع منقح لتفاق النفاذ، مبا يبني اقرتاحاته اإ

ىل جانب املناقشات املعقودة يف ادلورة احلالية  يراعي املناقشات السابقة يف الاجامتع وفرقة العمل واللجنة احلكومية ادلولية، اإ
ىل العمل عىل حنو وثيق مع املكتب . الجامتعل طار دوره احلايل أأياًا كقائد لفرقة العمل، اإ ودعا الاجامتع املكتب ادلويل، يف اإ

ىل الأمام، من خالل مشاورات غري رمسية وبالغات كتابية  الهندي للرباءات خالل الأشهر املقبةل قصد ادلفع ابملسأأةل اإ
تعمميية للمعاهدة، حرصًا عىل التحاري حتاريًا مالمئًا للمناقشات يف ادلورة املقبةل حسب الاقتااء، من قبيل الرسائل ال 

 (.PCT/MIA/23/14)ب( و)ج( من الوثيقة 85)انظر الفقرتني  2017لالجامتع عام 

ىل عفرقة العمل )مرة اثنية( قيادة هل ب  دعوة املكتب ادلويلعىل  املكتب الأورويب للرباءات وافق، 2016يف فرباير و .7
اذلي  املقرتح لفرقة العمل عىل النحوخمطط العمل   ييلويرد فامي. الإدارات ادلوليةاجامتع  يض املمنوح من قبلأأساس التفو 

 املكتب الأورويب للرباءات. اهتوخي 

 والأهدافالتقيمي 
ىل  .8 ن فرقة العمل حباجة اإ جراء تقيمي مناسب لنطاق احلد الأدىن احلايل للواثئق.أأوًل، اإ ذ  اإ مل ختاع قامئة اةجرد الواردة اإ

ورمغ مفنذ ذكل التارخي،  .2001يف دليل الويبو بشأأن املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناعية لأي حتديث منذ نومفرب 
َّةلأأن  ىل القامئة الواردة يف أأصبحت طي النس يان قوامئ املنشورات اخلاصة ابملاكتب املمث ، أأضيفت مجموعتان جديداتن اإ

أأاتحت مجموعاهتا أأخرى قد دول تكون  حيمتل أأنو  ،" )مجموعتا مجهورية كور ا ومجهورية الصني الشعبية(2)ج("1.34 اعدةالق
 ".6)ج("1.34طبقا للقاعدة 

ىل:حتتاج فرقة العمل  ،الإدارات ادلوليةاجامتع ولية اليت وضعها الش يا مع امتو ، اً اثني .9  اإ

صدار  (أأ  ) دراج معايري معقوةل مبوضع توصيات فعاةل و اإ ا كمك ن املاكتب الوطنية من الامتثال لها من أأجل ضامن اإ
دي قواعد  ،مجموعاهتا الوطنية يف احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة ومتكني الإدارات ادلولية ومور 

 البياانت من حتميل املعلومات الالزمة يف الوقت املناسب وعىل حنو يسري وموثوق؛

تصبح مجموعة براءات جزءا من احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة املعايري الالزمة يك  حتديدو  (ب )
دراج الواثئق والبحث فهيا عندما تكون بلغات خمتلفة أأو تكون  ىل أأي مدى كمكن أأن يُتوق ع من الإدارات اإ  )وحتديد اإ
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دراج مناذج اهامتم خاص ملعايري  وىلس يو  .ات أأخرىحمتو اهتا التقنية املكشوف عهنا مااهية ملا يرد يف واثئق براء اإ
 املنفعة اليت تشلك جزءا هاما من حاةل التقنية الصناعية السابقة.

آليات اقرتاح توصيات و تقدمي و  (ج) لأدبيات اليت ل تتصل ابلرباءات من احلد الأدىن اةجزء املتعلق ابلس تعراض أ
 عوامل مثل: مراعاةعاهدة، مع امليف للواثئق املنصوص علهيا 

ىل  وصولسهوةل ال "1" لكرتوني صيغ، مبا يف ذكل توافرها يف ةادلوريالنرشات اإ  ة؛اإ

 ؛تهذه النرشا اليت تغطهياجمالت التكنولوجيا  طيف "2"

ماكن و  هاتاكليف ، مبا يف ذكل هذه النرشاتيف املتبعة  لرشوط الوصو  "3"  .وصالنصيف ية البحث اإ

ىل قامئة اءاترب المجموعات  يف مجيع تردأأن  نبغيرباءات ي البياانت ل اقرتاح مكوانت حمددة بوضوح و  )د(  اليت تنمتي اإ
بياانت صور الفاكس و و  الاكمل النصو  لبياانت الببليوغرافية وامللخصاتل، اعاهدة )مثمن واثئق املاحلد الأدىن 

ماكنية البحث ، من هذه البياانتاليت ينبغي أأن تلزتهما  نرشال اةجودة و معايري التصنيف(، فاال عن  أأجل حتسني اإ
ديبياانت بني ماكتب الرباءات وموتسهيل تبادل ال   .البياانت التجارية عدواق ور 

حتسني توافر املعلومات التقنية اليت كمكن اس تخراهجا من واثئق الرباءات، من حيث ما تامنه الواثئق من و  )ه(
ماكنية البحث عن املعلوم  حتسني نوعيةهو ما من شأأنه و  ات الواردة فهيا.تغطية تقنية وتغطية لغوية ومن حيث اإ

ىل املعلومات اخلاصة ابلرباءات. ضامنالبحث ادلويل، و   نفاذ الغري اإ

دراج حاةل التقنية الصناعية السابقة القامئة عىل املعارف التقليدية يف اةجزء  )و( صدار توصيات بشأأن معايري اإ واإ
احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف املعاهدة، وخاصة، العمل مع املتعلق ابلأدبيات اليت ل تتصل ابلرباءات من 

دراج املكتبة الهندية يف احلد الأدىن للواثئق بناء عىل  رسال مقرتحاهتا املفصةل بشأأن اإ الإدارة الهندية بعد أأن تعيد اإ
 (.PCT/MIA/23/14)ب( من الوثيقة 85)انظر الفقرة املعاهدة 

 الزمين واةجدولاملهنجية 
ىل ترش يح ممثل داراتالإ ومجيع . عرب املنتدى امناقشاهتفرقة العمل عقد س ت .10 من بيهنم  ،)أأو ممثلني( ادلولية مدعوة اإ

ن  ،رباءاتالتوثيق الأقل يف جمال  خبري واحد عىل  ،املنتدى ميّس  واملكتب ادلويل، بصفته . مل تكن قد عي نت ممثال مس بقااإ
 .املمثلنيهؤلء هو املسؤول عن تسجيل 

التقيمي تعرض  عىل املنتدىوثيقة رفيعة املس توى  نرش ، يف مايو من هذه الس نة،املكتب الأورويب للرباءات زتمويع .11
ن يتفققة العمل. ة لفر س نويأأعاله، وخطة معل  9و 8ة يف الفقرتني ذكوراملاملقرتحة والأهداف  س يعد  عىل هذه الوثيقة،  وما اإ

جولت من مضن  الاس تعراض يجرىس  و . سائل الاس تعراضصصة مل اخملسلسةل من الواثئق  تاملكتب الأورويب للرباءا
 .2016عام يف النصف الثاين من عىل املنتدى  عقدتاملناقشات 
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ىل  ،فرقة العمللدوره كقائد  من خالل ،دف املكتب الأورويب للرباءاتهيو  .12 حراز تقدم يف مجيع اإ  مسائلاإ
ن أأمكن حتقيق نتاجئ ملموسة يف وقت مبكر من العام املقبله، و أأعال 9و 8مبوجب الفقرتني الاس تعراض  املكتب يقدم . وس  اإ

 .2017املقبل عام مرحليا يف اجامتع الإدارات ادلولية  اتقرير 

ن   .13 ىل الإحاطة علام  ومدع الفريق العاملاإ اإ
 مبامون هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[


