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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
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 التاسعةالدورة 

ىل  17جنيف، من   2016 مايو 20اإ
 
 

 على صفحة غالف الطلبات الدولية املنشورةالوطني حتديد التصنيف 

 مجهورية كورايمقدمة من وثيقة 

 ملخص

ماكنية اس تخراج رموز التصنيف الوطين  .1 دارة البحث ادلويل من صفحة غالف  املُس ندةيُقرتح حتديد اإ من قبل اإ
ىل تصنيف وطين خبالف التصنيف  عندما تبّي الطلبات ادلولية  الإدارة، يف تقرير البحث ادلويل، الرموز املذكورة استنادا اإ

 ادلويل للرباءات لتعريف موضوع الطلب ادلويل.

 معلومات أأساس ية

دارة البحث ادلويل، عند اضطالعها ببحث دويل، اس تخدام نظام تصنيف وطين لتحديد موضوع الطلب  .2 ماكن اإ ابإ
ادلويل املعين. ويف تكل احلاةل ينبغي أأن يبّي تقرير البحث ادلويل، لكام أأمكن ذكل، رموز التصنيف الوطين املُس تخدم 

دارات البحث ادلويل نظام ثحث وطين أأو تعاوي ويفمن التعلاميت الإدارية(.  504 )البند  ذذا الس يا،، سس تخدم ددد من اإ
ىل جانب التصنيف ادلويل للرباءات لرباءاتمن قبيل التصنيف التعاوي ل يعزتم تصنيفها  الطلبات ادلولية أأوحاليا ، ويصنّف اإ

ت ادلولية أأول وفق نظام تصنيف وطين، مث والإدارات اليت تفعل ذكل غالبا ما تصنّف الطلباابس تخدام التصنيف الوطين. 
تُس ند الرموز املعادةل من التصنيف ادلويل للرباءات لرموز التصنيف الوطين ابس تخدام جدول تطابق مع التصنيف ادلويل 

ىل حمدودية املوارد اخملّصصة للتصنيف.  للرباءات، ابلنظر اإ

تصنيف وجهية ولية املنشورة ابعتبارذا معلومات ول تظهر رموز التصنيف الوطين دىل صفحة غالف الطلبات ادل .3
لهيا بواثئق ولكنابلنس بة ملوضوع تكل الطلبات.  "، ختضع WO" كون الطلبات ادلولية املنشورة، اليت كثريا ما سُشار اإ

ىل اس تعراض خالل البحث ادلويل وتُعترب من املواد اليت تدخل مضن حاةل التقنية الصناعية السابقة وتكت يس ابلرضورة اإ
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ن، دة دلى املاكتب الوطنيةأأمهية ابلغة ابلنس بة للفاحصي عند البحث يف الطلبات املود أأس ند املكتب الأورويب للرباءات  فاإ
ىل تصنيف  رموز التصنيف التعاوي للرباءات للطلبات ادلولية املنشورة. وبناء دليه، ل بد من حتويل التصنيف ادلويل اإ

فادلية يف الطلبات ادلولية املنشورة ابس تخدام التصنيف الوطين املعروف دلهيم؛ وميكن وطين لمتكي الفاحصي من البحث ب
الانتفاع ابلتصنيف الوطين املس ند للطلب ادلويل ابعتباره من معلومات التصنيف املفيدة عند دخول الطلب ادلويل املرحةل 

 الوطنية.

 الاقرتاح

ة غالف منشور الطلب ادلويل سوى التصنيف ادلويل ل تبّي معلومات الطلب ادلويل املُس تخرجة من صفح .4
ىل  2.2 للرباءات )انظر الفقرة ضافة التصنيفات الوطنية اإ من املرفق دال من التعلاميت الإدارية(. وكام ُذكر أأداله، ل بد من اإ

ذا أأمكن معلومات الطلب ادلويل يك تكون عنرصا من عنارص السجالت الإلكرتونية للمعلومات املتعلقة ابلطلبات  ادلولية. واإ
ىل التصنيف الوطين لكرتونيا اإ ن بع  املللماكتب الوطنية النفاذ اإ الوطنية مثل املكتب اكتب  للطلبات ادلولية املنشورة، فاإ

ىل تصنيف تكل الطلبات ل تالأورويب للرباءات قد  تصنيفات وطنية مثل التصنيف التعاوي للرباءات مما س يخفّف  يفضطر اإ
تمتكّن بع  املاكتب الوطنية من حتميل معلومات التصنيف الوطين اخلاصة ابلطلبات ادلولية املنشورة يف  العبء عهنا، وقد

 " بكفاءة أأكرب.WO" نظام داخيل بغرض مساددة الفاحصي دىل البحث يف واثئق

ىل  .5 ضافته اإ ة غالف صفحويُعد التصنيف التعاوي للرباءات نظاما قواي قابال لالعامتد كنظام تصنيف وطين ميكن اإ
مكتبا للرباءات وأأكرث من  45وسُس تخدم ذكل النظام لأغراض البحث حاليا من قبل أأكرث من  الطلبات ادلولية املنشورة.

ليه  25 000 . وميكن 2016 فرباير 23يف الاجامتع الس نوي مع املاكتب الوطنية املعقود يف جنيف يف فاحص، كام أأشري اإ
 صفحة غالف الطلبات ادلولية املنشورة من خالل مناقشات دىل صعيد الفريق حتديد التصنيف الوطين اذلي يظهر دىل

دارات البحث ادلويل اليت تس تخدم شالك من أأشاكل التصنيف الوطين أأو بشأأن  ىل اإ العامل بشأأن ددد الالامتسات املُقدمة اإ
 حاةل التقنية الصناعية دىل تواتر ودرجة اس تخدام الفاحصي لشلك معّي من أأشاكل التصنيف الوطين لأغراض البحث يف

دارات البحث ادلويل واملاكتب الوطنية.  مس توى اإ

ضافة  .6 ىل املعلومات الواردة يف صفحة غالف الطلب ادلومن املس تحسن اإ ويل املنشور وذكل رموز التصنيف الوطين اإ
دارة البحث ادلويل خبصوص موضوع الطلب ادلويل. وكام ُذكر  دىل غرار الرموز املبيّنة يف تقرير البحث ادلويل من قبل اإ

كثري من الإدارات فعال الطلبات ادلولية أأو تعزتم تصنيفها ابس تخدام نظام تصنيف وطين، وابلتايل مفن غري  صنّفت أأداله، 
ضافية كبرية. ودالوة دىل الإدارات ملاحملمتل أأن يقتيض تصنيف الطلبات ادلولية ابس تخدام تصنيف وطين ختصيص  وارد اإ

عند ، جيري تصنيفا تعاونيا للرباءات بواسطة داملي برش 2016 كتب الأورويب للرباءات، منذ أأوائل دامذكل مل يعد امل 
غري اللغات الرمسية ذلكل املكتب، مثل الكورية أأو الصينية أأو الياابنية بلغات الواردة " WO" فامي خيص واثئقمرحةل النرش 

وكون تصنيف موضوع الطلب ادلويل معلية تنطوي لميية الأوروبية. أأو الروس ية، ولكن جيريه فقط عند دخول املرحةل الإق 
ن  دارات البحث ادلويل ب دىل صعوابت لغوية، فاإ تصنيف موضوع الطلب ادلويل ابس تخدام تصنيف وطين س يفيض قيام اإ

ىل نتاجئ تصنيف أأكرث كفاءة ودقة.  اإ
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 اعتبارات أأخرى

ذا وافقت الوفود املشاركة يف الفريق العامل دىل  .7 نه س ُيقرتح املزيد من الإجراءات واخلطط، اإ لزوم ذذا الاقرتاح، فاإ
 مثل تعديل الالحئة التنفيذية و/أأو التعلاميت الإدارية، لوضع الاقرتاح موضع التنفيذ.

ن الفريق العامل مدعو   .8 ىل النظر يف  اإ اإ
 الاقرتاح الوارد يف ذذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[


