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 احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 

 اجلمعية
 

 (العشرونو احلادية العادية)الدورة  واألربعون التاسعة الدورة
 2017 أأكتوبر 11اإىل  2جنيف، من 

 
 

 التقرير

 اذلي اعمتدته امجلعية

ىل  1(: من A/57/1 امجلعية البنود التالية اليت تعنهيا من جدول الأعامل املوّحد )الوثيقة تناولت .1  12" و2"10، و6اإ
 .31و 30و 21و

 (.A/57/12 ، يف التقرير العام )الوثيقة21وترد التقارير اخلاصة بتكل البنود، فامي عدا البند  .2

 يف هذه الوثيقة. 21ويرد التقرير اخلاص ابلبند  .3

ملني  خب الس يد يه زهميني )الصني( والس يديك )لتفيا( رئيسا للجمعية، وانتخب الس يد س ندرس لغنوفسوانت .4
 مباي )الس نغال( انئبني للرئيس. اك
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 من جدول الأعامل املوّحد 21لبند ا

 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ة التعاون بشأأن الرباءات منذ ادلورة اليت انضمت اإىل معاهد الأردنرّحب الرئيس جبميع الوفود، وخّص ابذلكر  .5
 .2016املعاهدة يف أأكتوبر  مجلعيةالأخرية 

 تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ىل الوثيقة .6  .PCT/A/49/1 استندت املناقشات اإ

الفريق التعاون بشأأن الرباءات )وقّدمت الأمانة الوثيقة، اليت تتضمن تقريرًا عن ادلورة العارشة للفريق العامل ملعاهدة  .7
تطوير ل املوىل  املتواصلالاهامتم  يدّل عىلوذكل وثيقة معل.  23بندًا و 25(. واكن لدلورة جدول أأعامل زاخر تضّمن العامل

دخال  نظام معاهدة الرباءات ابعتباره الركن الأسايس لنظام الرباءات ادلويل مزيد من التحسينات لفائدة املاكتب من أأجل اإ
ىل امجلعية وثيقة منفصةل )الوثيقة املس تخدمني. و  التنفيذية  اللواحئتتضمن تغيريات يف  ،لتبّت فهيا (PCT/A/49/4وقُّدمت اإ

يف ملخص الرئيس  أأثناء ادلورةنبذة عامة عن لك البنود اليت نوقشت  وقُدمت. رباءات وافق علهيا الفريق العاململعاهدة ال
 . املرفق ابلوثيقة

س تارياك ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب معراًب عن تأأييده للموافقة عىل الاقرتاح وحتّدث وفد كو  .8
، بشأأن ختفيضات يف الرسوم لفائدة اجلامعات يف البدلان PCT/WG/10/18اذلي قّدمته الربازيل، الوارد يف الوثيقة 

 والتعجيل بتنفيذه.النامية، 

لبيان اذلي أأدىل به وفد كوس تارياك ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأعرب وفد ش ييل عن تأأييده ل  .9
ن  دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناًء عىل املعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعيةوقال اإ ، منذ تعيينه اكإ

الرباءات، وما انفك يضطلع بدور همم يف منطقة   اجال سسجيلأأحرز تقدمًا كبريًا ليحتّل مركزًا رايداًي يفمعاهدة الرباءات، 
سهامه يف حتسني أأنظمة الرباءات وتقدمي خدمة ذات جودة، ليس  ىل أأن بدله يوّد مواصةل اإ أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأشار اإ

ن اقتىض الأمر ذكل. ولهذا السبب، أأعرب الوفد عن أأمهل بمتديد  ةلبدلان أأمرياك الالتيني حفسب، بل أأيضا لبدلان الاكرييب اإ
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناًء عىل معاهدة  املعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعيةتعيني  اكإ

د تأأييده لالقرتاح اذلي قّدمته الربازيل، الوارد يف خالل ادلورة احلالية. واختمت الوفد بيانه مؤكدًا من جدي الرباءات
أأن ، وأأعرب عن أأمهل يف ، بشأأن ختفيضات يف الرسوم لفائدة اجلامعات يف البدلان الناميةPCT/WG/10/18 الوثيقة

 يف نظام الرباءات ادلويل وتوفري حوافز لرفد الابتاكر.سس متر املناقشات بشأأن تيسري مشاركة اجلامعات 

، جنوب أأفريقيا()الربازيل والاحتاد الرويس والهند والصني و  الصني من جديد، متحداًث ابمس مجموعة بريكسوأأكّد وفد  .10
، بشأأن ختفيض الرسوم لفائدة اجلامعات يف PCT/WG/10/18 تأأييده لالقرتاح اذلي قّدمته الربازيل، والوارد يف الوثيقة

ض الرسوم عىل النحو الواجب لتطوير نظام معاهدة الرباءات. واذلي من شأأنه أأن يُكيّف س ياسة ختفيالبدلان النامية، 
تعزيز نرش  يف زايدة أأيضاً  وأأضاف أأن الاقرتاح لن يسامه يف زايدة سشجيع الابتاكر والإبداع يف اجلامعات حفسب، بل

ىل نظام معاهدة الرباءات وتأأثريه من خالل توس يع نطاق التخفيضات يفالتكنولوجيا  الرسوم لفائدة  وتوس يع نطاق النفاذ اإ
اجلامعات، ل س امي يف البدلان النامية. وأأضاف الوفد أأن التخفيضات سوف تتيح ملودعي الطلبات احملمتلني من اجلامعات 

يداع املزيد من الطلبات مبوجب نظام معاهدة الرباءات ىل حّد ما توفيق فقدان الإيرادات من الويبو  فرصة اإ وذكل من شأأنه اإ
ن اقرتاح ختفيض الرسوم لفائدة ايف هذا اجملال جلامعات س يكون مبثابة مساعدة ، مثلام هو ُمبنّي يف الاقرتاح. واسرتسل قائاًل اإ
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ممكاّل قياّمً لربامج التدريب والتعلمي اليت من أأجل تعزيز الأنشطة الابتاكرية، بوصفها حقيقية تقّدهما الويبو للبدلان النامية 
 تضطلع هبا املنظمة. 

اك الالتينية والاكرييب، ووفد كوس تارياك ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمريذلين أأدىل هبام وفد لالبيانني اوأأيد وفد الربازيل  .11
ن أأحد العنارص الأساس ية يف النظام ادلويل للملكية الفكرية هو حتفزي الابتاكر  الصني ابلنيابة عن مجموعة بريكس. وقال اإ

والإبداع يف اجملال التكنولويج من خالل تعزيز التعاون بني ادلول الأعضاء. وأأضاف أأن ذكل يتجىل يف املعاهدات ادلولية 
)اتفاق تريبس(، فضاًل عن معاهدة  اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارةيس ية ذات الصةل، عىل غرار الرئ 

ىل ديباجة معاهدة الرباءات اليت ورد فهيا أأن " ىل الرباءات. وأأشار اإ التعاون ادلويل من شأأنه أأن يسهل بلوغ هذه الأهداف اإ
ضافة اإىل "يف تقدم العمل والتكنولوجيا املسامهة"؛ وسشمل تكل الأهداف "حد كبري تيسري وقوف أأفراد امجلهور عىل " اإ

نه ابلرمغ من ذكل، املعلومات التقنية الواردة يف الواثئق اليت تصف الاخرتاعات احلديثة والإرساع يف ذكل ". واس تطرد قائاًل اإ
وأأكّد نظمة التسجيل ادلولية اليت تديرها الويبو. ل تزال التحدايت قامئة فامي خيص رضورة زايدة اس تخدام البدلان النامية لأ 

جراءات واحضة وملموسة ملعاجلة تكل املسأأةل، ول س امي فامي يتعلق بنظام معاهدة  عىل وجوب اختاذ الويبو وادلول الأعضاء اإ
نه عىل غرار ما رصّ  الرباءات. وأأضاف أأّن ختفيض الرسوم من بني ح به املكتب الس بل الفّعاةل للقيام بذكل. ومىض يقول اإ

ن الرسوم تؤدي ويل خالل اجامتع الفريق العاملادل التاكليف، واثنهيام  اسرتدادوظيفتني متباينتني، أأوهلام أأساسًا ، فاإ
الاضطالع بدور أأداة تنظميية تؤثر يف سلوك مودعي الطلبات. وأأفاد أأن اقرتاح ختفيض الرسوم لفائدة اجلامعات يف البدلان 

ىل النامية  نه يؤثر يف سلوك مودعي الطلبات من  دة الرباءات بوصفها أأداة تنظمييةفاع الاكمل برسوم معاهالانتيريم اإ ذ اإ اإ
جيابيًا، دون أأن يؤثر تأأثريًا كبريًا يف وظيفة اسرتداد التاكليف اليت تؤدهيا تكل الرسوم. ومن شأأن ختفيضات  اجلامعات تأأثريًا اإ

الطلبات املودعة  عدد يف املائة يف 7خالل حتقيق زايدة بنس بة  الرسوم املس هتدفة أأن تفيض اإىل حتسينات ملموسة من
يف البدلان النامية، ورفد الابتاكر وحتفزي النشاط الإبداعي. وأأضاف أأن ذكل سيامتىش مع مبوجب نظام معاهدة الرباءات 

واملمتثّل  الويبونشده ت ي الهدف اذل، ابلإضافة اإىل 7و 5و 3و 2العديد من أأهداف الويبو الاسرتاتيجية، عىل غرار الأهداف 
ىل أأن  يف ضامن اس تخدام أأوسع نطاقًا للخدمات اليت توفرها أأنظمة التسجيل ادلولية اليت تديرها الويبو. ولفت الوفد النظر اإ

 108 ّدثت ابلنيابة عن ما مجموعهالاقرتاح حظي خالل ادلورة العارشة للفريق العامل ملعاهدة الرباءات بتأأييد الوفود اليت حت
ادلول الأعضاء يف معاهدة الرباءات. وعّرج عىل احلاجة امللّحة اإىل الاس تجابة  مجموعثليث دلان، وهو ما ميثل أأكرث من ب

للمطلب املرشوع لتكل البدلان اليت تنحدر من مناطق خمتلفة وتتباين من حيث مس توايت التمنية اليت بلغهتا. وأأردف 
ن بدله يعي أأنه ابلإماكن أأيضا مناق  قائالً  شة مسأأةل ختفيض الرسوم لفائدة اجلامعات يف البدلان النامية الواردة يف اإ
، مع مراعاة التقديرات املتعلقة ابلأثر املايل اليت أأفاد هبا كبري الاقتصاديني يف الويبو. واس تطرد PCT/WG/10/18 الوثيقة

ن  ع بطائفة كبرية من املواهب العلمية تنفيذ س ياسة لتخفيض الرسوم من ذكل القبيل من شأأنه أأن يتيح الانتفاقائاًل اإ
ضافية تتيح  ّن مثة حاجة حقيقية لالس تفادة من ذكل املصدر من املعارف ووضع حوافز اإ والتكنولوجية يف تكل اجلامعات، واإ

نتاج منتجات وخدمات مبتكرة.  ىل أأن ختفيض الرسوم املقرتح من شأأنه أأن يشّجع اس تخدام نظام الرباءات وأأن يزيد اإ وأأشار اإ
ىل زايدة الطلب عىل خدمات نظام معاهدة الرباءات يف الأجل املتوسط. ويف من  تنوع التوزيع اجلغرايف للطلبات، مما يفيض اإ

ذ سيسامه دلى تنفيذه يف  جراء مناقشة بشأأنه، اإ ىل تأأييد ذكل الاقرتاح واملوافقة عىل اإ اخلتام، دعا الوفد مجيع ادلول الأعضاء اإ
دة اجملمتع ادلويل وتعزيز اس تخدام نظام الرباءات واختاذ أأول خطوة ملموسة عقب املناقشات ختفيض الرسوم بنس بة صغرية لفائ

 .رونة رسوم معاهدة الرباءاتاملتعلقة مب

وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الصني ابلنيابة عن مجموعة بريكس، والبياانت اليت  .12
ضافيا من أأدلت هبا الوفود الأخرى اليت  تناولت موضوع ختفيض الرسوم لفائدة اجلامعات، واذلي من شأأنه أأن يُشّّك حافزًا اإ

 أأجل تطوير نظام معاهدة الرباءات.

ىل امليض قدمًا يف مناقشة اقرتاح وفد الربازيل بشأأن ختفيض الرسوم  .13 نه يتطلع اإ وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
 الصةل يف الفريق العامل.والقضااي ذات  ،لفائدة اجلامعات



PCT/A/49/5 
4 
 

ىل أأن زايدة عدد الطلبات املودعة مبوجب  .14 زاء أأداء نظام معاهدة الرباءات، مشريًا اإ وأأعرب وفد اليوانن عن رضاه اإ
ن نظام معاهدة الرباءات 2016نظام معاهدة الرباءات سامه يف النتاجئ املالية الإجيابية اليت حققهتا الويبو يف عام  . وقال الوفد اإ

ىل اجلهود احلثيثة اليت يبذلها موظفو املكتب ادلويل والزتاهمم. وأأضاف أأن يتّسم  حمافظة النظام عىل متانته بقّوته، ويُعزى ذكل اإ
دراج حتسينات متواصةل اس تجابًة للتحدايت اجلديدة ولحتياجات املس تخدمني اليت ل تنفك تتغري. واس تطرد قائاًل  مرهون ابإ

ن النظام حيتاج يف الوقت نفسه ىل أأن يكون ابعثا عىل الابتاكر وأأن يوفر احلوافز الكفيةل بضامن نفاذ أأي مس تخدمني  اإ اإ
نه خالل الس نتني املاضيتني، أأاتحت ختفيضات الرسوم اليت أأولئك هيمهم الأمر، ول س امي  احملدودة مواردمه. واسرتسل قائاًل اإ

يداع طلباهتم ادلولية، ليس متر توفري امحلاية للمنتجات اس تفاد مهنا الأشخاص الطبيعيون املؤهلون ملودعي الطلبات اليوانن  يني اإ
املبتكرة يف ش ىت أأصقاع العامل. وأأشار أأيضا اإىل رضورة حتفزي الابتاكر اذلي تدفع اجلامعات جعلته من خالل ختفيض تاكليف 

امعات، عىل أأن يكون ادلخول، ومن مّث، فقد اكن من املهم اس تكشاف مسأأةل ختفيض الرسوم لفائدة مودعي الطلبات من اجل
وقال تأأثري ذكل يف مداخيل نظام معاهدة الرباءات طفيفًا للغاية. ورّحب الوفد ابملناقشات اليت اس هُتلّت مضن الفريق العامل 

جيابية. نّه يتطلع اإىل حتقيق نتاجئ اإ  اإ

يحفّز زايدة عدد وأأعرب وفد مرص عن تأأييده لقرتاح الربازيل بتخفيض الرسوم لفائدة اجلامعات، مبا أأن ذكل س   .15
 الطلبات، ل س امي يف البدلان النامية.

 وأأيّد وفد الهند البيان اذلي أأدىل به وفد الصني ابلنيابة عن مجموعة بريكس. .16

 عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الصني متحداًث ابمس مجموعة بريكس. جنوب أأفريقياوأأعرب وفد  .17

ن مجعية احتاد معاهدة .18  الرباءات: التعاون بشأأن اإ

"تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات"  ابلوثيقة املعنونةأأحاطت علامً  "1"
 (؛PCT/A/49/1 )الوثيقة

من  4 كام هو مبنّي يف الفقرة، للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتعقد دورة ووافقت عىل  "2"
 .الوثيقة تكل

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالتعديالت املقرتح   اإ

ىل الوثيقة  .19  .PCT/A/49/4استندت املناقشات اإ

دخالها قة اليت تتضمن التعديالت املقرتحقدمت الأمانة الوثيو  .20 يك  ملعاهدة الرباءات والتفامه الالحئة التنفيذية عىل اإ
، اذلي وافق ابلإجامع عىل التوصية بأأن تعمتد هذه امجلعية ريق العامللفا يفوقد نوقشت تكل التعديالت  تعمتدها امجلعية.

يف  الإحالتتصويب الوثيقة مبا ييل:  املرفق الأول من التعديالت بصيغهتا املقرتحة. وتتعلق التعديالت املقرتحة يف
)اثنيا( 12 عىل القاعدتني )ب( لتربر بشّك حصيح تغيري الرتقمي عقب التعديلني املُدخلني2.41" و2")ب(1.4 القاعدتني

( والثامنة 2015)اثنيا( والذلين اعمتدهتام مجعية معاهدة الرباءات يف دورتهيا السابعة والأربعني )اليت ُعقدت يف أأكتوبر 23و
يف  90لتوضيح أأن ختفيضات الرسوم بنس بة (، عىل التوايل، وتعديل جدول الرسوم 2016والأربعني )اليت ُعقدت يف أأكتوبر 

خمصصة فقط للأشخاص اذلين يودعون طلبا دوليا بصفهتم الشخصية ل ملن يودعون طلبا  5ة املنصوص علهيا يف البند املائ
دوليا نيابة عن خشص أأو كيان غري مؤهل لالنتفاع بتخفيض الرسوم، مكدير أأو موظف يف رشكة يودع طلبا دوليا ابلنيابة عن 

دخاهل عىل جدول الرسوم،  )أأ(.5يف البند رشكته بغية احلصول عىل التخفيض املنصوص عليه  ىل التعديل املقرتح اإ وابلإضافة اإ
ىل اعامتد  سوى عىل احلاةل اليت  ل ينطبق 5ختفيض الرسوم املنصوص عليه يف البند بأأن  التفامهدعت الوثيقة أأيضًا امجلعية اإ

لهيم يف العريضة املالكني احلقيقيني والوحيدين للطلب ول يكونوا خاضعني لأي الزتام ابلتنازل عن  يكون فهيا املودعون املشار اإ



PCT/A/49/5 
5 
 

. واعمتد الفريق العامل احلقوق املرتبطة ابلخرتاع أأو منحها أأو نقلها لطرف أ خر غري مؤهل لالس تفادة من ختفيض الرسوم
 من الوثيقة. 3الفقرة تفامه وُأدرج يف ال  ذكل

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة  .21 نه يؤيد اعامتد التعديالت املقرتح اإ وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
ىل القرار يضا اعامتد التفامه . وأأيّد الوفد أأ النفاذ والرتتيبات الانتقاليةبشأأن بدء  املقرتح الرباءات، والواردة يف الوثيقة، ابلإضافة اإ

لفائدة املودعني من  يف املائة 90بنس بة من الوثيقة بوصفه خطوة صوب توضيح ختفيضات الرسوم  3الوارد يف الفقرة 
ىل بعض البدلان من أأجل ختفيف أأثر ختفيضات الرسوم املطالب هبا عىل حنو غري مرشوع.  املواطنني املنمتني اإ

ن مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن  .22  الرباءات:اإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملبيّنة يف  اعمتدت "1" التعديالت املقرتح اإ
 PCT/A/49/4 من الوثيقة 6 والقرار املقرتح املبنّي يف الفقرة، PCT/A/49/4 املرفق الأول من الوثيقة

 ؛الانتقالية النفاذ والرتتيباتواملتعلق ببدء 

ليكون انفذا اعتبارا  PCT/A/49/4 من الوثيقة 3 عمتدت التفامه الوارد يف الفقرةوا "2"
 .2017 أأكتوبر 11 من

وسسهياًل لالطالع عىل الواثئق، يتضمن املرفق الأول من هذه الوثيقة نسخة "هنائية" من الالحئة التنفيذية  .23
" أأعاله؛ ويتضمن املرفق الثاين من 1"22املبنّي يف الفقرة التعاون بشأأن الرباءات بصيغهتا املعدةل مبوجب القرار  ملعاهدة
لهيا يف الفقرة  هذا ليه يف 1"22التقرير القرار املتعلق ببدء النفاذ والرتتيبات الانتقالية املشار اإ " أأعاله، والتفامه املشار اإ
 " أأعاله.2"22 الفقرة

دارة للبحث ادلويل والفح طار معاهدة التعاون تعيني مكتب الفلبني للملكية الفكرية اكإ ص المتهيدي ادلويل يف اإ
 بشأأن الرباءات

ىل الوثيقة  .24  .PCT/A/49/3استندت املناقشات اإ

ىل ادلورة الثالثني  .25 )جلنة التعاون التقين(  للجنة املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتوأأشار الرئيس اإ
دارة للبحث امجل ووافقت ابلإجامع عىل أأن تويص ، 2017اليت ُعقدت يف مايو  عية بتعيني مكتب الفلبني للملكية الفكرية اكإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  من الوثيقة. 4، عىل النحو املذكور يف الفقرة ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإ

دارة للبحوقّدم وفد الفلبني طلب تعيني مكتبه للملكية الفكرية  .26 طار معاهدة اكإ ث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإ
ن بدله حيتل 2017، واذلي أأيّدته جلنة التعاون التقين خالل دورهتا الثالثني اليت ُعقدت يف مايو الرباءات . وقال الوفد اإ

يُشهد مواطن،  الينيم 104 ، ويبلغ عدد ساكنه ممن يمتتعون مبس توايت تعلمي عاليةأ س ياقارة  بوصف بوابةموقعًا اسرتاتيجيًّا 
ضافة اإىل كربى  لكية وجامعة 2 180حنو هلم بقدراهتم وهماراهتم يف مجيع اجالت الاختصاص. وأأضاف أأن بدله يضم  اإ

ن  تعيني مكتب الفلبني الرشاكت املتعددة اجلنس يات اليت تضطلع بأأنشطة قوية يف اجال البحث والتطوير. وأأردف قائاًل اإ
دارة للب يمُكّل س ياسة احلكومة الرامية اإىل تعممي منصات العلوم  حث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلللملكية الفكرية اكإ
تعزيز البحث مزيد برامج التمنية عىل الصعيدين الوطين واحمليل، ومن شأأنه أأن يساعد يف  يفوالتكنولوجيا والابتاكر 

قامة اقتصاد تنافيس عاملي قامئ عىل  2022-2017خطة التمنية الفلبينية للفرتة والتطوير، كام أأنه يامتىش مع  ىل اإ الرامية اإ
ىل أأن عدد الأطراف املتعاقدة يف معاهدة الرباءات بلغ حاليًا  دوةل متعاقدة، ومن املتوقع أأن يرتفع عدد  152املعارف. وأأشار اإ

ىل  ن قارة الطلب عىل العمل  زايدة معتربة يفأأولئك الأعضاء خالل الس نوات املقبةل، مما س يفيض اإ ادلويل. واس تطرد قائاًل اإ
ن منطقة جنوب 2015ابملائة من مجموع الطلبات املودعة مبوجب معاهدة الرباءات خالل عام  43.5أ س يا حظيت بنس بة  ، واإ
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طار معاهدة  رشيق أ س يا جّسلت منوًا مّطرِدًا خالل الس نوات الأخرية، مما أأسفر عن زايدة الطلب عىل العمل ادلويل يف اإ
 هل عامًا، مما جيعهل حيتل ماكنة تتيح 70 تقاربولفت النظر اإىل خربة مكتب الفلبني يف اجايل البحث والفحص اليت الرباءات. 

ومبا أأن جلنة التعاون التقين قد اس تعرضت يف شهر مايو املعلومات التقنية  مساعدة النظام عىل الاس تجابة للطلب املزتايد.
دارة  الالزمة للتعينياملؤسس ية  لقدرةلد عن رغبته يف تقدمي عرض موجز أأعرب الوف بشأأن طلب التعيني ونظرت فهيا، اكإ

واليت اثبر مكتب الفلبني مثابرة كبرية مبوجب الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات،  للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل
ما يكفي من الكفاءات التقنية والبرشية لإجراء  ميكلمكتب الفلبني  فنبّه بدايًة بأأنلكتساهبا خالل الس نوات الأربع املاضية. 

 فاحيص أأن اثنياً أأضاف من الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات. و  34وفقًا للقاعدة البحث والفحص يف اجملالت التقنية املطلوبة 
قواعد بياانت جتارية شامةل ومتاحة للجمهور، تغطي قواعد بياانت واثئق الرباءات  يس تخدمون الرباءات يف مكتب الفلبني

اجمتعة احلد الأدىن من واثئق معاهدة  واليت سس تويفوغري الرباءات اخلاصة ابلعلوم والهندسة لإجراء البحث والفحص، 

 حفص اجلودة أأثناء العملياتة اجلودة، يتأألف من نظامًا شاماًل لإدار  يعمتد املكتبأأن اثلثًا، ذكر و . تتجاوزهبل ل الرباءات، 
العامة القواعد  ليتجاوز بذكل، س تعراض جودة الرباءاتل داخيل ونظام ISO 9001:2008عيارنظام لإدارة اجلودة وفقًا مل و 

ص من املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفح 21للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل املنصوص علهيا يف الفصل 
ىل توصيات  المتهيدي ادلويل مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. مكتب أأسرتاليا و  املكتب الياابين للرباءاتوأأشار رابعًا اإ

دارتني قامئتني للملكية الفكرية اليت و فامي خيص تعيني مكتب الفلبني،  للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل، بوصفهام اإ
لمكتب ويف هذا الشأأن، أأعرب الوفد عن فائق امتنانه ل ني للجنة التعاون التقين ملعاهدة الرباءات. قّدماها خالل ادلورة الثالث

عداد طلب تعيينه عىل ما قّدماه من دمع وتوجيه مل  مكتب أأسرتاليا للملكية الفكريةو  الياابين للرباءات كتب الفلبني أأثناء اإ
ىل مكتب الفلبني خالل الس نوات املقبةل. وأأعرب عن ارتياحه لإبداء املكتبني اس تعدادهام واهامتهم ام ملواصةل تقدمي يد العون اإ

مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات وعالوة عىل ذكل، أأعرب الوفد عن تقديره لرشاكئه ال خرين، عىل غرار 
ن رو، ملا قّدموه من دمع. مكتب س نغافورة للملكية الفكريةو  والعالمات التجارية ح التعاون والرشاكة السائدة يف وقال الوفد اإ

وابلإضافة اإىل ذكل، توّجه أأكرب يف نظام معاهدة الرباءات.  احتاد معاهدة الرباءات يه اليت جّشعت بدله عىل الاضطالع بدور
ىل أأنه يف حال تعيني مكتب بدله  طار معلية التعيني. وخلص الوفد اإ مانة عىل ما قّدمته من مساعدة يف اإ الوفد ابلشكر للأ

جيابية يف نظام معاهدة الرباءات، وذكل من خالل ما دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلاكإ  نه سيسهم مسامهة اإ ، فاإ
طار معاهدة الرباءات، ل س امي فامي يتعلق بزايدة جحم  ييل: أأوًل، املساعدة عىل حنو كبري يف تلبية الطلب عىل العمل يف اإ

ذات جودة ويف الوقت املناسب؛ واثنيًا، الاضطالع بدور رشيك اسرتاتيجي  وذكل من خالل توفري خدماتالطلبات، 
دارات ا ؛ واثلثًا، مكتب س نغافورة للملكية الفكريةيف املنطقة، وابلأخص  لبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويللسائر اإ

 سشهد منوًا مزتايدًا، وذكل من الاضطالع بدور مهزة وصل اسرتاتيجية مضن نظام معاهدة الرباءات يف السوق ال س يوية اليت
واجليل اجلديد من املبتكرين  والرشاكت الناش ئةخالل تعزيز النظام يف قارة أ س يا، ل س امي لفائدة مودعي الطلبات من الأفراد 

ىل توفري منصة لس تخدام نظام معاهدة الرباءات لفائدة ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف  يف املنطقة، ابلإضافة اإ
رساء البنية املؤسس ية الالزمة يف املنطقة متهيدًا لزايدة  85املنطقة، واملكونة من  مركزًا، واليت ل تنفك تزتايد؛ ورابعًا، اإ

 اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف الاقتصادات النامية والناش ئة.

ن  .27 يةل الأمد مبكتب الفلبني اذلي تعّزز جتمعه عالقة ممثرة وطو  مكتب أأسرتاليا للملكية الفكريةوقال وفد أأسرتاليا اإ
طار  القامئ خالل الس نوات الأخرية من خالل التعاون . وأأضاف أأن الفلبني دوةل الربانمج الإقلميي لتدريب الفاحصنييف اإ

وأأشار الوفد أأن طلب ، وأأهنا تزخر خبربة وافرة فامي يتعلق مبعاهدة الرباءات. 2001متعاقدة يف معاهدة الرباءات منذ عام 
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلتعيني مكتب الفلبني  ىل تطوير  للملكية الفكرية اكإ يعزز الس ياسات الرامية اإ

ن ذكل بدوره قد يشّجع عىل زايدة اس تخدام نظام الرباءات ادلويل يف  الابتاكر وحتقيق الرخاء يف الفلبني. وأأردف قائاًل اإ
ضافية لش بك ىل أأن مكتب الفلبني قد عّزز معلياته يف ال ونة منطقة أ س يا، ومينح قمية اإ ة الإدارات ادلولية القامئة. وأأشار الوفد اإ

ضافية، أأدوات حبث همن خالل اعامتدالأخرية  (، واختبار خدمات STNش بكة املعلومات العلمية والتقنية )عىل غرار  اإ
طار نظام  البحث والفحص اليت س يجرهيا مكتب ، وعرّب الوفد عن ثقته بأأن معليات EPOQUE-Netالاس تفسار يف اإ
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دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلالفلبني  ن املكتب س تكون متسقة مع مبادئ معاهدة الرباءات.  اكإ وقال الوفد اإ
ىل مكتب الفلبني، كجزء من العالقة التعاونية  ىل تقدمي املزيد من املساعدة املس مترة اإ الأسرتايل للملكية الفكرية يتطلع اإ

دارة جل مّد يد العون أأ الطويةل الأمد اليت تربطهام، وذكل من و  جراء انتقايل مطلوب ليصبح مكتب الفلبني اإ فامي خيص أأي اإ
. وأأضاف الوفد أأن املكتب الأسرتايل قد رّسته املشاركة يف مسار تعيني تنفيذية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل

 لص التوفيق للميض قدمًا يف ذكل املسعى.مكتب الفلبني، ومتّّن ملكتب الفلبني خا

دارة للبحث ورّصح  .28 حدى الإدارات ادلولية اليت معلت عىل تقيمي أأهلية مكتب الفلبني لتعيينه اكإ وفد الياابن، بصفته اإ
نه يؤيد متامًا تعيني مكتب الفلبني. وأأضاف أأن صةل التعاون الوثيقة يف اجال  امللكية ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل، قائاًل اإ

طائفة واسعة من  وسشملالفكرية اليت جتمع بني املكتب الياابين للرباءات ومكتب الفلبني للملكية الفكرية طويةل الأمد، 
طار معاهدة  ةالأنشطة، عىل غرار تمنية املوارد البرشية وأأمتت ىل أأنه كجزء من التعاون مع مكتب الفلبني يف اإ العمليات. وأأشار اإ
ىل  حفسب، بل وقّع أأيضًا عىل  الصندوق الاستامئين املشرتك بني الويبو والياابنالرباءات، مل يلجأأ املكتب الياابين للرباءات اإ

ن املكتب اليااب ين للرباءات قد أأجرى تقيامي ملكتب الفلبني عىل حنو مذكرة تعاون مع مكتب الفلبني. واس تطرد الوفد قائاًل اإ
من معاهدة  1.63و 1.36موضوعي مشل خمتلف اجلوانب اليت حتّدد استيفاءه احلد الأدىن من املتطلبات، معاًل ابلقاعدتني 

 أأن ، اليت خلصت اإىلPCT/CTC/30/2 Rev.من مرفق الوثيقة  3الرباءات. وذكر أأن نتيجة التقيمي ُأدرجت يف امللحق 
مع مكتب الفلبني للملكية الفكرية يس تويف احلد الأدىن من متطلبات التعيني وفقًا لقواعد معاهدة الرباءات ذات الصةل، 

ىل  افرتاض بعض أأنه س يضم فاحصني يمتتعون مبؤهالت تقنية اكفية لإجراء معليات البحث، وأأنه س يكون بوسعه النفاذ اإ
. وأأضاف 2017قُبيل انعقاد مجعية معاهدة الرباءات يف أأكتوبر  ، وذكلتعلقة ابلرباءاتلواثئق غري امل اب اخلاصة انتابيال قواعد 

أأن مكتب الفلبني أأحاط املكتب الياابين علامً بأأنه قد اس توىف ذكل الرشط ابلفعل. ويف اخلتام، هنّأأ الوفد مكتب الفلبني عىل 
دارة للبحث ادلويل وا لفحص المتهيدي ادلويل وأأعرب عن أأمهل يف أأن حيرز نظام اجلهود اليت بذلها من أأجل تعزيز قدراته اكإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل. وأأكّد أأن املكتب  معاهدة الرباءات املزيد من التقدم بتعيني مكتب الفلبني اكإ
دارة ل  ىل مكتب الفلبني لضطالع بعملياته اكإ لبحث ادلويل والفحص الياابين للرباءات س يواصل الالزتام بتقدمي املساعدة اإ

 المتهيدي ادلويل.

دارة ن جلنة التعاون التقين وقال وفد مجهورية كوراي اإ  .29 ملعاهدة الرباءات اس تعرضت طلب تعيني مكتب الفلبني اكإ
ىل أأنه يس تويف املعايري ادلنيا للتعيني عىل حنو اكٍف. ومن مّث، وافق الوفد  للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وخلصت اإ

 ذكل التعيني. عىل 

طار معاهدة  .30 دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإ وأأعرب وفد عامن عن تأأييده لتعيني مكتب الفلبني اكإ
لطلبات املودعة مبوجب معاهدة الرباءات يف منطقة أ س يا، ل  الاس تجابةالرباءات. واعترب الوفد ذكل مبثابة خطوة هامة صوب 

ذ جسّ   يف املائة خالل ال ونة الأخرية. 43لت زايدة بلغت نسبهتا واليت ل تنفك تزتايد، اإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف  .31 وأأكّد وفد س نغافورة من جديد تأأييده لطلب تعيني مكتب الفلبني اكإ
طار مع دارة مكتب الفلبني عىل سيساعد التعاون الثنايئ والإقلميي الوثيق،  اهدة الرباءات. وأأعرب عن ثقته أأناإ الوفاء مبهامه اكإ

ضافية يف املنطقة سيساند اجلهود للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل دارة دولية اإ . وعرّب الوفد عن اقتناعه بأأن تعيني اإ
نه يتطلع اإىل مسامهة  املبذوةل من أأجل حتسني جودة الرباءات وفعاليهتا يف املنطقة. ومن مّث، أأيد الوفد طلب التعيني وقال اإ

 لفلبني املتواصةل يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.مكتب ا

طار معاهدة  وأأعرب وفد أأوكرانيا عن تأأييده لتعيني .32 دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإ مكتب الفلبني اكإ
 الرباءات، ومتّن هل النجاح يف معهل، وأأبدى عن رغبته يف حتقيق املزيد من التعاون الوثيق معه.
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ىل الوفود الأخرى وانضم .33 دارة للبحث ادلويل  وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ اليت أأيّدت تعيني مكتب الفلبني اكإ
ىل مبارشة املكتب معلياته بصفته تكل عامّ قريب. طار معاهدة الرباءات، وأأعرب عن تطلعه اإ  والفحص المتهيدي ادلويل يف اإ

طار مكتب الفلب وأأعرب وفد الربازيل عن تأأييده لتعيني .34 دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإ ني اكإ
 معاهدة الرباءات.

ىل الوفود الأخرى .35 دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  وانضم وفد المنسا اإ اليت أأيّدت تعيني مكتب الفلبني اكإ
ن ا طار معاهدة الرباءات. وقال اإ ىل التعاون م يتطلع ملكتب المنساوي للرباءاتيف اإ دارة  عاإ مكتب الفلبني بصفته هو ال خر اإ

طار معاهدة الرباءات.  من الإدارات ادلولية يف اإ

طار  وأأعرب وفد مرص عن تأأييده لتعيني .36 دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإ مكتب الفلبني اكإ
 الرباءات. معاهدة

ندونيس ياوانضم وفد  .37 ىل الوفود الأخرى اإ دارة للبحث ادلويل  ينيلتع اليت أأعربت عن تأأييدها  اإ مكتب الفلبني اكإ
طار معاهدة الرباءات.  والفحص المتهيدي ادلويل يف اإ

ن مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، معاًل ابملادتني  .38 ( من معاهدة التعاون 3)32( و3)16اإ
 الرباءات: بشأأن

ىل ممثل مكتب الفلبني للملكية الفكرية و  اس متعت "1" مشورة اللجنة املعنية ابلتعاون التقين  راعتاإ
 ؛PCT/A/49/3من الوثيقة  4ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعروضة يف الفقرة 

يف  وردعىل نص مرشوع التفاق بني مكتب الفلبني للملكية الفكرية واملكتب ادلويل، كام  وافقتو  "2"
 ؛PCT/A/49/3 مرفق الوثيقة

دارة للفحص المتهيدي ادلويل اعتبارا مكتب الفلبني للم  وعّينت "3" دارة للبحث ادلويل واإ لكية الفكرية اكإ
 .2027ديسمرب  31من بدء نفاذ التفاق وحىت 

دارة للبحث ادلويل وأأعرب وفد الفلبني عن شعوره ابلفخر والتواضع لقرار امجلعية بتعيني مكتبه للملكية الفكرية  .39 اكإ
دارة للبحث ادلويل لتعيني . ورّصح أأن مسار الفحص المتهيدي ادلويلوا اكن شاقًا للغاية وممثرا  لفحص المتهيدي ادلويلوااكإ

عداد ا معل جبدّ يف الوقت نفسه. وأأضاف أأن مكتب الفلبني  جلوانب املؤسس ية والتنظميية الالزمة لضامن استيفائه من أأجل اإ
ن ذكل  دىن من متطلبات التعيني، وأأنه جتاوز احلد الأدىن يف بعضها. واس تطرداحلد الأ  جنازًا همام ليس ال قائاًل اإ تعيني اكن اإ

ىل مكتب الفلبني حفسب، بل للفلبني  ىل أأن كّكابلنس بة اإ ويل البدل اإىل اجمتع الرامية اإىل حت خطة التمنية الفلبينية. وأأشار اإ
دارة للبحث ادلويل والابتاكر، وتعيني امجلعية ملكتب الفلبني  ةرفعامده املع س ُيمكاّلن أأنشطة  لفحص المتهيدي ادلويلوااكإ

البحث والابتاكر يف البدل ويف منطقة جنوب رشيق أ س يا. وأأعرب الوفد عن معيق امتنانه وخالص تقديره لرشاكئه من 
املاكتب واملكتب الأسرتايل للملكية الفكرية واملكتب الياابين للرباءات عىل ما قّدموه من مساعدة قيّمة وتعاون نفيس، 

ىل أأن مكتب الفلبني اس تفاد طوال تكل العملية أأميا التعيني.  خالل معليةرشاد وادلمع مسامهني بذكل يف توفري الإ  وأأشار اإ
ورّصح أأن مكتب اس تفادة من خساء الك املكتبني يف تقامس ما يزخران به من خربة وممارسات انجعة وس ياسات وجهية. 

قدراته وكفاءاته يف املس تقبل، وأأّن الزتام الك املكتبني  الفلبني اسرتشد مبشاركهتام الإجيابية والبنّاءة للميض قدمًا يف تعزيز
دارة للبحث ادلويل لتقيمي العمليات ادلولية وتكوين الكفاءات واملهارات بصفته العمل مع مكتب الفلبني مبواصةل  لفحص وااإ

ىل يبعث عىل الارتياح المتهيدي ادلويل مريكية للرباءات والعالمات مكتب الولايت املتحدة الأ . وتوجه الوفد ابلشكر أأيضًا اإ
املؤيد عىل بيانه  كتب س نغافورة للملكية الفكريةعىل ما قّدمه من دمع ومساعدة وأ راء مفيدة، وأأبدى امتنانه مل  التجارية
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ىل أأن ادلمع  دارة للبحث ادلويل بصفته أأول  س نغافورةقّدمه مكتب اذلي واملشجع، مشريًا اإ يف  لفحص المتهيدي ادلويلوااإ
ب رشيق أ س يا اكن هل أأمهية قصوى. وشكر الوفد أأيضًا وفود مجهورية كوراي وعامن وأأوكرانيا والربازيل والمنسا منطقة جنو 

ندونيس يا عىل ترصحياهتم املؤيدة. وابلإضافة لأمانة املكتب ادلويل عىل مساعدهتا اإىل ذكل، أأعرب الوفد عن تقديره  ومرص واإ
ل ملعاهدة الرباءات وجلنة التعاون التقين ملعاهدة الرباءات. ويف اخلتام، تطلع الوفد النفيسة ودمعها القمّي، ولرئيس الفريق العام

ىل العمل مع  دار اإ الأخرى، ومجيع ادلول املتعاقدة يف معاهدة الرباءات لضامن  لفحص المتهيدي ادلويلوالبحث ادلويل ا اتاإ
 فعالية نظام الرباءات.

دارة لدارة للبحث ادلويل ادلويل وفد الفلبني عىل تعيني مكتبه اكإ وهنّأأ املدير العام ابلنيابة عن املكتب  .40 لفحص واإ
ىل انطالق العمليات والعمل مع مكتب الفلبني بصفته اجلديدة. المتهيدي ادلويل طار معاهدة الرباءات وتطلع اإ  يف اإ

طار معاهدة التعاون بشأأن ا دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإ  لرباءاتمتديد تعيني اإ

ىل الوثيقتني  .41  .PCT/A/49/2 Corrو PCT/A/49/2استندت املناقشات اإ

ىل ادلورة الثالثني للجنة املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت ُعقدت يف وأأشار الرئيس  .42 اإ
اليت تعمل  واملنظامت احلكوميةاكتب الوطنية بمتديد تعيني مجيع امل، ووافقت ابلإجامع عىل أأن تويص امجلعية 2017 مايو
دار  حالياً  دارات لللبحث ادلويل و  اتاكإ طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، عىل النحو املذكور اإ لفحص المتهيدي ادلويل يف اإ

امً وأأوحض الرئيس أأن مكتب الرباءات الأسرتايل واملفوضية الكندية للرباءات أأحاطا املكتب ادلويل عل من الوثيقة. 4يف الفقرة 
ماكنية اس تكامل معلياهت دارتني للبحث ب  املتعلقنيمع املكتب ادلويل  يناجلديد نيلموافقة عىل التفاقلالوطنية  امبعدم اإ عملهام اكإ

فضاًل . ومن مّث، اقرتحت الوثيقة، 2017 ديسمرب 31 انقضاء همةل التفاقني القامئني يف قبلادلويل والفحص المتهيدي ادلويل 
ىل غاية املوافقة عىل متديد تعيني لكتا الإدارتني  عن ، املوافقة أأيضا عىل متديد التفاقني القامئني مع لكتا 2027ديسمرب  31اإ

ن مجيع الإدارات اجلديد نياإىل حني التصديق عىل التفاقالإدارتني ملدة س نة عىل الأكرث،  ين. واختمت الرئيس لكمته قائاًل اإ
سداء مشورهتا للجمعية. ادلولية قّدمت طلبات مفصةل  لمتديد تعييهنا، ونظرت جلنة التعاون التقين ملعاهدة الرباءات فهيا دلى اإ

ىل البياانت اليت أأدلت هبا الإدارات ادلولية خالل ادلورة الثالثني للجنة التعاون التقين  ومن مّث، اقرتح الرئيس أأن يُنظر اإ
جراءات متديد التعيني عىلابلفعل  ُألقيتملعاهدة الرباءات عىل أأهّنا قد  دار  مسامع امجلعية، معاًل ابإ دارة للبحث ادلويل و  ةاكإ اإ

 ( عىل التوايل من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.3)32()ه( و3)16مبوجب القاعدتني  لفحص المتهيدي ادلويلل

ن مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، معاًل ابملادتني  .43 التعاون ( من معاهدة 3)32( و3)16اإ
 الرباءات: بشأأن

ىل ممثيل الإدارات ادلولية وراعت مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأأن  "1" اس متعت اإ
 ؛PCT/A/49/2من الوثيقة  4 الرباءات املعروضة يف الفقرة 

ووافقت عىل نص مرشوعات التفاقات بني الإدارات ادلولية واملكتب ادلويل، بصيغهتا  "2"
ىل الثاين والعرشين من الوثيقة  يف نةاملبي   لت  PCT/A/49/2املرفقات الأول اإ )كام عّدِ

 ؛(.PCT/A/49/2 Corr ابلوثيقة

دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل القامئة حىت  "3"  .2027ديسمرب  31ومّددت تعيني اإ

]يل ذكل املرفقاني[
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دخالها عىل  ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الالحئة التنفيذية التعديالت املقرتح اإ
 2018يوليو  1لتدخل حزي النفاذ يف 

 احملتوايت

 2 .................................................................................................................... العريضة )حمتوايهتا( 4القاعدة 

 2 ....................................................................... التوقيع -احملتوايت الإجبارية واحملتوايت الاختيارية  1.4

ىل  2.4  2 ...................................................................................................... ]بدون تغيري[ 19.4اإ

 3 ................................................................................................ مراعاة نتاجئ حبث وتصنيف سابق 41القاعدة 

 3 ..................................................................................................................... ]بدون تغيري[ 1.41

 3 ...................................................................مراعاة نتاجئ حبث وتصنيف سابق يف احلالت الأخرى 2.41

 4 ....................................................................................................................................... جدول الرسوم
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 4القاعدة 
 العريضة )حمتوايهتا(

 التوقيع؛ احملتوايت الإجبارية واحملتوايت الاختيارية   1.41.4

 ]بدون تغيري[  )أأ(

 عند الاقتضاء، جيب أأن سش متل العريضة عىل ما يأأيت:  )ب(

 مطالبة ابلأولوية؛ "1"

" 1"4.12بياانت متعلقة ببحث سابق وفقا ملا هو منصوص عليه يف القاعدتني  "2"

 ؛و)د( )ب(1)اثنيا(12و

ىل براءة رئيس ية؛ "3" شارة اإىل طلب رئييس أأو اإ  اإ

شارة "4" دارة البحث ادلويل اخملتصة اليت خيتارها مودع الطلب. اإ ىل اإ  اإ

 و)د(  ]بدون تغيري[ )ج(

ىل  2.4  ]بدون تغيري[   19.4اإ
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 41القاعدة 
 مراعاة نتاجئ حبث وتصنيف سابق

 ]بدون تغيري[   1.41

 مراعاة نتاجئ حبث وتصنيف سابق يف احلالت الأخرى   2.41

 ]بدون تغيري[ )أأ(

دارة البحاث ادلويل صاورة عان نتااجئ أأي حباث ساابق أأو تصانيف ساابق يف حال   )ب( ىل اإ أأرسل مكتب سسمل الطلباات اإ

أأو اكنت هذه الصورة متاحة لإدارة البحث ادلويل ابلشّك والطريقة اليت تقبلهام، ماثال  )ج( )أأ( أأو2)اثنيا(23مبوجب القاعدة 

جراء البحث ادلويل.من مكتبة رمقية، جاز لإدارة البحث ادلويل أأن تراعي تكل ال   نتاجئ عند اإ
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 جدول الرسوم

 مقدار الرسوم الرسوم

   .   ]دون تغيري[3. اإىل 1من 

 التخفيضات

 ]دون تغيري[   .4

عامل التخفيض بناء عىل  1حتت البند  يس تفيد مودع الطلب ادلويل من ختفيض يف رمس الإيداع ادلويل  5 )بعد اإ
ذا  ٪90بنس بة  3حتت البند ورمس املعاجلة  2 للبحث الإضايف حتت البند ورمس املعاجلةعند الاقتضاء(  4 البند اإ
 املودع: اكن

خشصًا طبيعيًا ومواطنًا يقمي يف دوةل مدرجة مضن ادلول اليت يقّل نصيب الفرد فهيا من الناجت ]دون تغيري[  )أأ(
لناجت احمليل الإجاميل يف الس نوات دولر أأمرييك )وفقا لأرقام متوسط نصيب الفرد من ا 25 000احمليل الإجاميل عن 

اليت نرشهتا الأمم املتحدة(، عىل أأن يكون الأشخاص  2005 العرش الأخرية ابلقمي الثابتة لدلولر الأمرييك يف س نة
يداع أأقل من  طلبات دولية يف الس نة )لّك  10الطبيعيون من مواطين تكل ادلوةل ومن املقميني فهيا قد قاموا ابإ

طلبًا دوليًا يف الس نة )ابلأعداد املطلقة( وفقًا لأرقام متوسط الإيداع الس نوي يف  50قل من مليون نسمة( أأو أأ 
 الس نوات امخلس الأخرية اليت نرشها املكتب ادلويل؛

أأو خشصًا، طبيعيًا أأو ل، وهو مواطن يقمي يف دوةل مدرجة مضن ادلول اليت صنفهتا الأمم املتحدة ]دون تغيري[  )ب(
 ل منوًا؛يف البدلان الأق

يداعه، َمن ل يس تويف املعايري املنصوص علهيا يف البند  رشط أأل يوجد مضن ماليك الطلب ادلويل املس تفيدين، وقت اإ
ذا تعّدد مودعو الطلب الواحد، وجب أأن يس تويف مجيعهم املعايري احملّددة يف البند )ب(، ورشط ضامن أأنه  )أأ( أأو الفرعي اإ

لك مخس س نوات عىل الأقل  1)أأ( و)ب( ير العام قوامئ ادلول املذكورة يف البندين الفرعينيوحيدّث املد )ب(. الفرعي )أأ( أأو
)أأ( و)ب( لك مخس س نوات  وفقا لتوجهيات امجلعية. وسس تعرض امجلعية املعايري املنصوص علهيا يف البندين الفرعيني

 الأقل. عىل

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[

                                                
1
 

 
)انظر املوقع التايل:  32، الصفحة 2015فرباير  12نرُشت قوامئ ادلول الأوىل يف اجلريدة الصادرة بتارخي  مالحظة النارش: 

http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.htm) 
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  القرارات املتعلقة بدخول التعديالت الواردة يف املرفق الأول حزي النفاذ

وسترسي عىل أأي طلب  2018يوليو  1س تدخل حزي النفاذ يف )ب( 2.41" و2)ب("1.4تعديالت القاعدتني " 
 ."أأو بعده يودع يف ذكل التارخيدويل 

 من جدول الرسوم 5التفامه املتعلق ابلبند 

مبقتىض التفامه املعمتد من قبل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ل يُعزتم أأن ينطبق ختفيض الرسوم املنصوص "
لهيم يف العريضة املالكني  من جدول الرسوم سوى عىل احلاةل اليت يكون 5 عليه يف البند فهيا املودعون املشار اإ

احلقيقيني والوحيدين للطلب ول يكونوا خاضعني لأي الزتام ابلتنازل عن احلقوق املرتبطة ابلخرتاع أأو منحها أأو نقلها 
 ."لطرف أ خر غري مؤهل لالس تفادة من ختفيض الرسوم

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


