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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 العاشرةالدورة 

 2017 مايو 12اإىل  8جنيف، من 
 
 

 ملخص الرئيس

 

 افتتاح ادلورة  من جدول الأعامل: 1البند 

 مايلك ريتشاردسونوتوىل الس يد  .للويبو عن املدير العامنيابة  ادلورةانئب املدير العام ، ساندجيجون الس يد  افتتح .1
 الفريق العامل. دور أأمني)الويبو( 

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس  من جدول الأعامل: 2البند 

 فيكتور بورتييلماكس مييليانو سانتا كروز )ش ييل( رئيسا لدلورة، والس يد انتخب الفريق العامل ابلإجامع الس يد  .2
 أأي ترش يحات ملنصب النائب الثاين للرئيس. تُقدمومل  رئيس.انئبا لل)أأسرتاليا( 

 اعامتد جدول الأعامل  من جدول الأعامل: 3البند 

 .PCT/WG/10/1 Prov. 2 املعدل كام هو مقرتح يف الوثيقة اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول الأعامل .3

 ة التعاون بشأأن الرباءاتاإحصاءات قطاع معاهد  من جدول الأعامل: 4البند 

التعاون بشأأن أ خر اإحصاءات قطاع معاهدة أأحاط الفريق العامل علام بعرض قدمه املكتب ادلويل عن  .4
)معاهدة الرباءات( الرباءات

1
. 

                                                
1

 .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/wg/10 الرابط التايل:تُتاح نسخة من العرض عىل  
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الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: تقرير عن  اجامتعمن جدول الأعامل:  5البند 
 والعرشين ةالرابعادلورة 

ىل الوثيقة .5  .PCT/WG/10/3 استندت املناقشات اإ

 بورح   .اجامتع الإدارات ادلوليةاملمتازة ذات الصةل اليت جتري أأثناء عىل أأمهية املناقشات من الوفود د وأأكد وف .6
دارات ادلولية فرصة  وف ر، اليت تبعملية الاس تعراض الثنايئ دارة اجلودة، تبادل أأفضل املامرسات يف أأنظمة للإ استنادا  العملو اإ

ىل للماكتب  تيحت  تعقيب أ لياتبغية وضع  ذه مع ماكتب أأخرىيتنف جيري املس تخدمني. وأأشار الوفد اإىل مرشوع تعقيبات  اإ
دارات البحث ادلويل بشأأن منتجات معلها ادلوليةهذه التعقيبات  توجيه نةاملعي   ىل اإ ع املاكتب الأخرى عىل النظر يف ش  و  ،اإ

ىل أأقىص حد بادلمماثةل. وأأعرب الوفد عن تأأييده لت  مبادرات ىل أأنه هيدف اإ  ، مشريا  ممكن اسرتاتيجيات البحث اإ  بادلىل ت اإ
 .9001بشهادة الأيزو بشأأن تبادل اخلربات  ا  رضايف املس تقبل القريب، وعاسرتاتيجياته 

الرباءات بناء عىل معاهدة  اتاملسار الرسيع ملعاجلة الرباءوردا عىل تعليق من أأحد الوفود بشأأن اس تخدام  .7
(PCT-PPH) ةوارد يف الوثيقجامتع الإدارات ادلولية اللرئيس المن ملخص  36يف الفقرة ذكور امل PCT/WG/10/3 ،

واملبادئ التوجهيية  التعلاميت الإدارية مجيع املاكتب املعنية بشأأن أأي تعديل عىل ريالأمانة أأن املكتب ادلويل سيستشأأوحضت 
ىل الفريق العوأأضافت أأن هذه املسائل  .فامي خيص هذه املسأأةل والفحص المتهيدي ادلويل ويلللبحث ادل امل املعين س تحال اإ

ن لزم الأمر، مبعاهدة الرباءات ا اإ  .ت معاهدة الرباءاتتعماميعادة ما تعرض يف  رمغ أأّن 

ولية العامةل يف ظل معاهدة جامتع الإدارات ادلل والعرشين الرابعةوأأحاط الفريق العامل علام بتقرير ادلورة  .8
ىل ملخص رئيس تكل ادلورة الوارد يف الوثيقةالرباءات واملدرج يف مرفق  PCT/MIA/24/15 ، وذكل استنادا اإ
 .PCT/WG/10/3 الوثيقة

 اخلدمات الإلكرتونية يف قطاع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  من جدول الأعامل: 6البند 

ىل الوثيقة .9  .PCT/WG/10/21 استندت املناقشات اإ

 الرباءات ملعاهدة ةلكرتونيالإ  لفعالية اليت توف رها اخلدماتليت أأخذت اللكمة عن تقديرها لوأأعربت مجيع الوفود ا .10
ىل أأن وفود توأأشار . التطويرمتابعة  بشأأن املقرتحة يف الوثيقةدت التوجهيات ، وأأي  للمودعني واملاكتب عىل حد سواء ة اإ  عد 

لكرتونيةاملعاجلة الإيداع و ىل بسهوةل اإ  تلماكتهبا انتق مه  كبريوادلمع ال  ةلكرتونيالإ  اخلدماتة بفضل فعالي ابلوسائل الإ اذلي قد 
ىل أأن ىل ( PCT-SAFEلإيداع الإلكرتوين ال من للطلبات )ابرانمج من  الاكمل الانتقال املكتب ادلويل. وأأشار وفد اإ اإ

 ،نيس تخدمامل التعاون الفعال بني املكتب الوطين و نتيجة  بسهوةلجرى  الرباءات الإلكرتوين مبوجب معاهدةخدمة الإيداع 
زاء تطبيق متطلبات التوقيع يف أأداة الإيداع الإلكرتونية  .لكهيام كفاءةزايدة يف  أأسفر عنو  وأأعرب أأحد الوفود عن قلقه البالغ اإ

ضافة ذكل التوقيع بطريقة منفصةل عن ابيق اس امترة الط  لب.ملعاهدة الرباءات لأنه ميكن اإ

 وأأعربت الوفود عن اهامتم خاص بتوهجات معل معينة، مهنا .11

 تقارير البحث ادلويل وال راء املكتوبة(؛ ل س امي)و XMLبنسق  لفاتملاملاكتب تسلمي  )أأ(

 " يف متون الطلبات؛docxواس تخدام نسق " )ب(

دارية حمس نة؛ (ج)  وتقدمي تقارير اإ

يصال املعلومات بلغات خمتلفة؛و  (د)  حتسني اإ
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يداع الإلكرتوين؛الرشوط " بشأأنحتسني الإطار القانوين و  (ه)  املادية" للإ

طار الب قاصالتاكمل مع ترتيبات "املو  (و) ليه يف اإ  هبدفمن جدول الأعامل أأدانه،  8ند ة" عىل النحو املشار اإ
 أ ليات ادلفع؛ هيلس ت 

ىل  (ز) دخال والسعي اإ  .الورقيةللعمليات حمااكة رد جمالعمليات الإلكرتونية لتجنب أأن تصبح جذرية  حتسيناتاإ

ىل أأن الا .12  وأأنظمة التنفيذية الوطنية حئوااللعىل ؤثر س تامللونة  اتحات املتعلقة ابلرسوماقرت وأأشار أأحد الوفود اإ
قرار عند ذكل  ول بد من مراعاة ،املعلومات  .توارخي البدء املناس بةاإ

م لّناء دمع لإ يف العمل مع املاكتب  تهرغب  ،وفدينل عىل أأس ئةل ردا   ،د املكتب ادلويلأأك  و  .13  (PCT-SAFE)ربانمج املقد 
برانمج ن ولكن، ذكر املكتب أأنه لن يبارش هذه الإجراءات مبفرده لأ مكررة. تاكليف الاحتفاظ بنظم  بغية التخلص من

(PCT-SAFE)  الإلكرتوين داع الإي خدماتجملموعة كبرية من املس تخدمني اذلين مل يمتكنوا من اس تخدام  رضورايزال يل
 الأمنية الوطنية. اتديقي ت ال نتيجة  ملعاهدة الرباءات

 .PCT/WG/10/21 وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .14

 (eSearchCopy)نُسخ البحث الإلكرتونية خدمة من جدول الأعامل:   7البند 

 .PCT/WG/10/22 و PCT/WG/10/13 ىل الوثيقتنياستندت املناقشات اإ  .15

ىل وأأشار وفد  .16 دمة نُسخ البحث الإلكرتونية خلالتنفيذ التجرييب جناح املكتب الأورويب للرباءات اإ
(eSearchCopyالنظام/) تسمل ل  اتبمك  12يف  خلل العام السابق وأأن اخلدمة ابتت مفعةل اتغري الوريق ملعاهدة الرباء

دارةيعمل املكتب مبثابة  اليتماكتب تسمل الطلبات لك  نقلعن أأمهل يف الوفد وأأعرب  .الطلبات هذا لها، اإىل  حبث دويل اإ
ترتاوح بني شهرين لفرتة عىل سبيل التجربة العمل خبدميت النسخ الإلكرتونية والنسخ الورقية نب ه اإىل رضورة  النظام، ولكنه
وصدورها يف غضون  مع التأأكد من اتساق النواجت ونوعيهتا فعال بشلكتنفيذ اخلدمة من للتأأكد للك مكتب  وثلثة أأشهر
 .مؤلفة من أأربعة ماكتب تقريبا   مجموعات صغريةمضن  هلزم تنفيذذلا و ،وارديتطلب تسخري امل ذكر أأن  ما س بق. و همل مناس بة

ت املاكتب حث  و بفوائد اخلدمة  ،دمة نُسخ البحث الإلكرتونيةالعمل خب ت ماكتهبا الوطنيةبدأأ  ممن ،وفود عدةت دوأأشا .17
دارات حبث دويل. وأأشار وطلبات أأ مكاكتب تسمل سواء الأخرى عىل املشاركة،  ىل  وفد اإ دخالاإ ال مزيد من رغبة يف اإ

رسال بياانت بيبليوغرافية حمس نة  ومهناالتحسينات،   أأنذاته وفد ال ذكر. و ابلألوان اترسوم حاةلواختاذ الرتتيبات اللزمة لإ اإ
رمغ رضورة توّخ  احلذر يف من حيث املبدأأ، قد يكون انفعا  أأدانه 8يف البند ذكورة ة" املاصقترتيبات "املربط اخلدمة مع 

 القبيل. تنفيذ من هذا أأي

 .PCT/WG/10/22و PCT/WG/10/13 الوثيقتنيمبضمون علام حاط الفريق العامل وأأ  .18

ض مرحيل: تقرير من جدول الأعامل:  8البند  الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة التدابري املمكنة للحد من تعر 
 الرباءات لتغريات أأسعار رصف العملت

ىل الوثيقة .19  .PCT/WG/10/6 استندت املناقشات اإ

دارات ابقرتاح مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة بت ح  رو  .20 بدء مرشوع جترييب مع عدد من ماكتب تسمل الطلبات واإ
يداع ادلويل البحث ادلويل لتحديد املقاصة ابلنس بة لرسوم البحث  ومشلت تعليقات الوفود ما ييل: .ورسوم الإ
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معلومات املاكتب تكنولوجيا  ةنظمأأ يتطلب تغيريات جوهرية يف  دلفع الرسوماملرتقب ركزي املظام النأأن  )أأ(
جراءات الوطنية   لس تعراض هيلك املقاصة املقرتح قبل تنفيذه؛ وقت اكف   عطاءاإ مما يس تدعي  ها،معل واإ

طار صفاهتا ف ختلعىل ا ملاكتبامعل من عبء للمقاصة الهيلك املقرتح يزيد  واحامتل أأن )ب( معاهدة يف اإ
دارة الرسوم ي عىل أأن الهيلك  تجرييباملرشوع ال أأن يربهن  وبناء عليه، رضورة –الرباءات  من  هتافعاليويزيد بسط اإ

 حيث التلكفة ابلنس بة للماكتب املشاركة؛

 طوعيا للماكتب؛املقرتح ورضورة أأن يكون الهيلك  )ج(

 شفافية مجيع املعاملت؛ املقرتحالهيلك يكفل  أأنو  )د(

مع مجيع  الإنشاء احملمتل لهيلك املقاصةعىل اثر املالية املرتتبة ورضورة تقامس نتاجئ التحليل املفصل اجلاري لل   )ه(
 ؛أأعضاء الفريق العامل

 ؛(eSearchCopy) مبرشوع ربط مرشوع املقاصة ةورضور )و(

ىل لن حتيل ماكتب تسمل الطلبات املشاركة  لأن نظرا الإطار القانوينمواءمة ورضورة  )ز( رسوم البحث مبارشة اإ
دارة البحث ادلويل املعنية  عن طريق املكتب ادلويل؛، بل س تحيلها اإ

دراج أأزواج  )ح( ىل اإ ضافيواحلاجة اإ دارات البحث ادلولياإ من  خمتلفةوأأزواج  ةة من ماكتب تسمل الطلبات واإ
 .عملتال

ىلاملكتب ادلويل  ودعا PCT/WG/10/6الوثيقة  مبضمونوأأحاط الفريق العامل علام   .21 ع اإ داد مرشوع اتفاق اإ
 .تس تخدمه مجيع ماكتب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية املشاركةل منوذيج 

 التعاون بشأأن الرباءات"التمكةل الثانية دلراسة "تقدير املرونة يف رسوم معاهدة من جدول الأعامل:  9البند 

ىل الوثيقة .22  .PCT/WG/10/2 استندت املناقشات اإ

اليت تؤثر عىل عدد طلبات الرباءات الظروف  تحسنياملساحة الكبرية املمكنة ل  ظهرالوفود أأن الوثيقة ت  وذكر أأحد .23
جراءات تتخذها احلكومات الوطنية أأو م عن طريق  ،ادلويلن جانب اجملمتع املودعة من اجلامعات، سواء من خلل اإ

ختفيضات الرسوم املمنوحة جلامعات تربز أأن أأثر  الوثيقةضاف أأن . وأأ ة عىل سبيل املثالادلولي يف املرحةلالرسوم  اتضيف خت 
ن وضع حد  أأقىص لعدد ، ول س اميجدا   ا  حمدوداكن  الرباءاتيرادات رسوم معاهدة عىل اإ  البدلان النامية الطلبات املودعة من  اإ

بعدد الإيداعات  الإيداعات مقارنةعدد يد من ت س املذكورةتخفيضات ال أأن الوثيقة ت بي نيف س نة معينة. و  اتامعاجلقبل 
جلامعات  يف الرسوم اتختفيضينبغي أأن متنح أأية  ،. وذلكلجلامعات من البدلان املتقدمة اتتخفيضالنامجة عن منح نفس ال 

 يف املقام الأول. من البدلان النامية

الرسوم  اتاملودعة نتيجة ختفيضالإضافية  لتغيريات يف عدد الطلباتة دقيقة ل  مكي  اإىل صعوبة حتديد قمي   اثن  د وأأشار وف .24
يرادات رسوم معاهدة الرباءات. ومعليعىل اذلي س تحدثه ثر الأ و  عرضة لإساءة و الإدارة  معق دةتخفيضات هذه ال يبدو أأن ، ا  اإ

اليت ضافية املودعة من اجلامعات التنبؤ هبا يف عدد الطلبات الإ ميكن زايدة كبرية اإىل ابلرضورة  فيضلن تو ، الاس تخدام
 .تخفيضاتال  فيد منس ت ست 
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تودعها اجلامعات س  اليت  ،تثبت أأن الزايدة احملمتةل يف عدد الطلبات الإضافيةاليت  دةلكفاية الأ  اثلث عدمد وفوذكر  .25
قد تؤدي هذه املمنوحة للجامعات؛ و و جتاراي دية اجملتحفز الابتاكر وتزيد عدد الرباءات ، س  تخفيضاتال من  ةس تفيدامل 
ىل فيضات تخ ال   الصناعة.قطاع مع أأقل  رشااكت وابلتايل أأضعف براءات اإ

 .PCT/WG/10/2 الوثيقةمبضمون علام وأأحاط الفريق العامل  .26

ختفيضات الرسوم لبعض موِدعي الطلبات من بعض البدلان، ل س امي البدلان من جدول الأعامل:  10البند 
ا  النامية والبدلان الأقل منو 

يداع الرباءات من قبل اجلامعات  اقرتاح بشأأن وضع س ياسة رسوم ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لتحفزي اإ

ىل الوثيقة .27  .PCT/WG/10/18 استندت املناقشات اإ

م وفد الربازيل الاقرتاح الوارد يف .28  .PCT/WG/10/18 الوثيقة وقد 

ة دت وأأي   .29 قل  وفودعد  ىل الأثر الإجيايب ل وأأشارت  ميية الاقرتاح،ومجموعات اإ جامعات يف للاملمنوحة الرسوم  اتضيخف ت اإ
رأأت أأن ، و لية يف نظام معاهدة الرباءاتبفعاعىل املشاركة ت اجلامعامقدرة  مهي ةافقت وفود أأخرى عىل أأ والبدلان النامية. و 

الاقرتاح يف هذه املرحةل  ل تؤي د بعض ادلولري أأن  غهنا يف الاجامتع السابق. عَب عر اليت أ  أأدرج بعض الشواغل الاقرتاح 
 لأس باب متنوعة.

ضافية واقرتح الرئيس بذل هجود  .30 ينبغي أأن قبل ادلورة املقبةل للفريق العامل. و قدما  دلفع املناقشات بشأأن هذه املسأأةل اإ
تناقش يف حلقة معل يك للأطراف املهمتة فرصة اقرتاح مسائل فيه يتيح  ويوليشهر ملكتب ادلويل تعمامي قبل ّناية يرسل ا
 ادلورة املقبةل للفريق العامل. وميكن أأن تشمل هذه املسائل ما ييل: يفتعقد 

أأو الأثر املايل أأو العلقة مع  ،"اجلامعة"املقصود مبصطلح  أأثريت يف هذه ادلورة، مثل تعريفاملسائل اليت  )أأ(
 ؛احلاليةالرسوم ختفيضات 

قلميية ل  بادلوت  ب()  الرسوم اليت تقدهما ادلول الأعضاء؛ اتضيخف ت الربامج الوطنية أأو الإ

ضافات أأو بدائل لتخفيضتدابري أأخرى وأأي ة  )ج( لتحفزي الابتاكر من جانب  ائلسكو م الرسو  اتميكن اعتبارها اإ
 البدلان الأخرى.امعات يف البدلان النامية و اجل

هما حات أأخرى تقد  اقرت أأية اجدول أأعامل حلقة العمل و أأساس  شلك  ت  قدو  ،للجمهورالردود  تاحأأن ت  بغيوين  .31
 الأعضاء. ادلول

صدار تعممي عىل النحو املبني يف الف .32 ىل اإ أأعله، وعقد حلقة معل  31قرة ودعا الفريق العامل املكتب ادلويل اإ
 ادلورة املقبةل للفريق العامل. يف

نقاص عدد ختفيضات الرسوم اليت يطالب هبا مودعون  غري مؤهلني للس تفادة من اقرتاح بشأأن اإ
 الرسوم ختفيضات

ىل الوثيقة .33  .PCT/WG/10/8 استندت املناقشات اإ
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ىل أأن التغيريات املقرتحة تؤكد التاما  غري مشفوع بعقاب فامي خيص تغيري امللكية لفائدة كيان غري  أأحدوأأشار  .34 الوفود اإ
92عن طريق حذف التغيري املقرتح من القاعدة  مؤهل

)اثنيا(
ن  اب  لهيا الفريق العامل اإ حدى النقاط اليت مل يتطرق اإ ن اإ . وقال اإ

دارات البحث ادلويل ختفض رسوم البحث ادلويل بنس بة  ابملئة لبعض املودعني طبقا   75دورته التاسعة يه أأن بعض اإ
ل تكل الرسوم، أأبدى الوفد أأمهل يف أأن تُبحث تكل املسأأةل لرشوط مماثةل. وملا اكن مكتب تسمل  الطلبات  ِ هو اذلي حيص 

دارات البحث ادلويل اليت اعمتدت مناذج لتخفيض الرسوم املفروضة عىل املودعني من  يف مرحةل لحقة من أأجل مساندة اإ
 البدلان النامية.

دخالها عىل جدول الرسو مل وافق الفريق العاو  .35  الوارد يف مرفقم عىل التعديلت املقرتح اإ
ىل امجلعية لتنظر فهيا يف  من تكل الوثيقة، بغية 14 والتفامه الوارد يف الفقرة PCT/WG/10/8 الوثيقة تقدميها اإ

 .2017 دورهتا املقبةل يف أأكتوبر

 تقرير مرحيل بشأأن تنفيذ تغيريات عىل ختفيضات الرسوم

ىل الوثيقة .36  .PCT/WG/10/20 استندت املناقشات اإ

 ،ملقميني يفا وأأ  ،ادلولية املودعة من مواطين عدد الطلباتعىل  اذلي طرأأ كبري ال فخنفاض اإىل الات عدة وفود أأشار و  .37
 الرسوم. اتمؤهةل للحصول عىل ختفيضغري تغيري معايري الأهلية بعد  أأحضتاليت ادلول 

ثتب ادلويل عىل تقدمي تقرير حمووافق املك  .38 ىل ادلورة ، PCT/WG/10/20 الوثيقةارد يف ، عىل غرار التقرير الو د  اإ
 املقبةل للفريق العامل.

 .PCT/WG/10/20 الوثيقةمبضمون علام حاط الفريق العامل وأأ  .39

 تنس يق املساعدة التقنية يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمن جدول الأعامل:  11البند 

ىل الوثيقة .40  .PCT/WG/10/19 استندت املناقشات اإ

ب بأأنشطة املساعدة التقنية اليت يضطلع هبا املكتب ادلويل لفائدة وحتدث وفد الس نغال ابمس  .41 اجملموعة الأفريقية ورح 
ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، مما يُعد أأساس يا لتحقيق نظام عاملي للملكية الفكرية يتسم 

ن املساعدة التقنية جيب أأن تكون قامئ ة عىل الطلب. وأأضاف أأنه ينبغي للمكتب ادلويل أأن يسعى، بتوازن أأكرب. وقال اإ
ىل جانب الأس باب  ابلتعاون مع ادلول الأعضاء، اإىل حتديد الفجوات القامئة اليت حتول دون حتسني الابتاكر والإبداع اإ

قلميية والوطنية. وعليه أأعرب عن تشجيع اجمل موعة الأفريقية الهيلكية الأخرى، وتكييف املساعدة التقنية وفق الظروف الإ
 للمكتب ادلويل عىل مواصةل معهل يف جمال تكوين الكفاءات.

وأأك د أأحد الوفود عىل الاختلف املوجود بني املناقشات حول املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات وتكل اليت  .42
د عىل أأمهية اس مترار الأمانة يف جُترى يف س ياق أأوسع عىل صعيد اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )جلنة الت  منية(. وشد 

تقدمي التقارير بشأأن املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات اإىل لك دورة من دورات الفريق العامل. وأأي د ذكل وفد أ خر 
طار توصيات أأجندة الويبو للتمنية والولي ة احملددة لأغراض املساعدة أأك د عىل لزوم المتيزي بني املساعدة التقنية اليت تُقدم يف اإ

 من تكل املعاهدة. 51 التقنية املتعلقة مبعاهدة الرباءات مبوجب املادة

ىل اس تعراض املساعدة التقنية والنظر يف  .43 وأأوحضت الأمانة أأن املناقشات اليت جُترى عىل صعيد جلنة التمنية والرامية اإ
ىل الفريق العامل بشأأن املساعدة التقنية املتعلقة كيفية حتسني تقدميها يف املس تقبل تُضاف اإىل معلية تقدمي  الأمانة لتقارير اإ
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ليه الفريق العامل  ىل الفريق العامل، طبقا للتفاق اذلي توصل اإ مبعاهدة الرباءات. وأأضافت أأّنا تعتم مواصةل تقدمي التقارير اإ
أأعامل دورات الفريق العامل املقبةل.  واذلي مفاده لزوم أأن يكون تقدمي التقارير بندا منتظام عىل جدول 2012 يف عام

ىل أأن أأي توصيات تصدرها تكل اللجنة يف املس تقبل بشأأن تنفيذ  وتناولت الأمانة املناقشات اجلارية يف جلنة التمنية وأأشارت اإ
ىل الفريق العام يك ين ظر فهيا املساعدة التقنية ستشمل عنرصا يتعلق مبعاهدة الرباءات؛ وأأفادت بأأن تكل التوصيات س تعود اإ

 يف دورة قادمة.

 .PCT/WG/10/19 وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .44

 تدريب فاحيص الرباءاتمن جدول الأعامل:  12البند 

 دراسة اس تقصائية عن تدريب فاحيص الرباءات

ىل الوثيقة .45  .PCT/WG/10/7 استندت املناقشات اإ

مته تقيمي ل بت ابورح  الرباءات،  فاحيص  أأخذت اللكمة عىل أأمهية تدريبوشددت مجيع الوفود اليت .46 ادلراسة اذلي قد 
موارد ماكتهبا و  تهاذلي أأجنز  الرباءات فاحيصاةحة تفاصيل عن تدريب املماكتب لل ةلمث  امل مت الوفود الاس تقصائية. وقد  

الوفود عن اس تعداده لس تقبال فاحيَص براءات عىل الأكرث يف دورته التدريبية  أأحدوأأعرب . اهتالتدريب الأخرى اليت أأاتح
معلومات عن مع الويبو  استامئنيةترتيبات صناديق ت عقدالوفود اليت ت عرضو . 2017الأساس ية للفاحصني يف سبمترب 

طار هذه الرتتيبالرباءات  أأنشطة تدريب فاحيص تخدمني عن تقديره لتدريب موعة مس  جملوأأعرب ممثل . اتاملدعومة يف اإ
ن اكتب أأخرى، وأأعرب عن ثقته يف أأن ملقدمه دول أأعضاء يف الويبو الرباءات اذلي ت فاحيص هذه اجلهود س تحس 

 .صالفح عيةنو 

 .PCT/WG/10/7 الوثيقة حاط الفريق العامل علام مبضمونوأأ  .47

 التنس يق يف جمال تدريب فاحيص الرباءات

ىل الوثيقة .48  .PCT/WG/10/9 استندت املناقشات اإ

ولكن،  .بدأأ حتسني التنس يق يف جمال تدريب فاحيص الرباءاتعن تأأييدها مل ت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة عربوأأ  .49
وأأضافت  يف املاكتب الأخرى.الرباءات  املوارد اخملصصة لتدريب فاحيصاإىل حمدودي ة اةحة املماكتب لل ةلمث  امل الوفود ت شار أأ 

دارةزم أأن  من الل ورأأت أأن  من الواجب أأن حتتفظ  ب املس تفيدة عىل أأفضل وجه.احتياجات املاكت ليبيك ي التدريب بعناية اإ
، مبا يامتىش مع س ياسات س تفيدةاملاكتب امل  اختيارو  مةقد  مضمون أأنشطة التدريب امللتحديد بسلطة تقديرية  ةاملاةحملاكتب ا

ا ت ن اخلاصة بلك مهناالتعاو   ادهس تعدا وفد أأبدىلية املاكتب الفردية. و مسؤولرباءات فينبغي أأن يظل ا قيمي فرادى فاحيص. أأم 
طار تشاطرل  ه  فاحيصكفاءة  اإ  مع املكتب ادلويل.الرباءات اذلي أأعد 

 .PCT/WG/10/9 الوثيقة حاط الفريق العامل علام مبضمونوأأ  .50

 العنوان الإنلكزيي للخرتاعمن جدول الأعامل:  13البند 

ىل  .51  .PCT/WG/10/17 الوثيقةاستندت املناقشات اإ

ىل السامح ملودعي طلب دويل بلغة غري اللغة  .52 وأأبدي دمع عام للمبدأأ الاكمن يف اقرتاح مجهورية كوراي ادلاعي اإ
نلكزيية للعنوان. وس يعود ذكل بفائدة عىل املودع واملكتب ادلويل ومس تخديم معلومات  يقدموا طوعا  الإنلكزيية بأأن  ترمجة اإ
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. ومت التأأكيد عىل وجوب أأن يكون ذكل خيارا متاحا للمودع وليس لزاما عليه. ووافقت معظم الوفود الرباءات عىل حد سواء
عىل لزوم أأن يأأخذ املكتب ادلويل يف احلس بان العنوان الإنلكزيي املوىص به، دون أأن يكون جمربا عىل اس تخدامه. وقد 

رسال عنوان مقرتح مبارشة  ماكنية السامح للمودعني ابإ ىل مكتب يُنظر يف اإ ىل املكتب ادلويل، بدل من تقدميه ابلرضورة اإ اإ
 تسمل الطلبات عند الإيداع أأو مع أأي ترمجة أأخرى.

ىل العمل مع املكتب ادلويل ودعا الفريق العامل املكتب الكوري للملكية الفكرية  .53 وغريه من املاكتب املهمتة اإ
نلك ل للسامح للمودعني ابقرتاح عنوان اإ عداد اقرتاح مفص  دخالها عىل عىل اإ زيي للخرتاع، مع مراعاة التغيريات اللزم اإ

 الإطار القانوين والعمل الواجب القيام به لتنفيذ النظام يف املاكتب الوطنية والرتوجي للنظام بني املودعني.

 عدد اللكامت يف امللخصات ورسوم صفحات الغلفمن جدول الأعامل:  14البند 

ىل الوثيقة .54  .PCT/WG/10/23 استندت املناقشات اإ

واتفقت الوفود اليت أأخذت اللكمة عىل الرغبة يف احلد من تاكليف الرتمجة وزايدة جودة ملخصات الرباءات. ولكن  .55
دارات البحث ادلويل بفعالية من أأجل كفاةل جودة امللخصات، مع  جياد السبيل املناسب لضامن أأن تعمل اإ برزت رضورة اإ

ذاكء وعي املودعني ابملسأأةل وزايدة فهمهم لها. الرتكزي عىل لزوم أأن يقدم املودع نسخة  جيدة. ويف هذا الس ياق، بدت أأمهية اإ
دراج التعداد املؤمتت لللكامت يف أأدوات  ىل أأن عدد اللكامت ل يُعد مقياسا جلودة أ حاد امللخصات. وميكن أأن ميث ل اإ وأأشري اإ

د جتاوز امللخص نطاق الطول املوىص به.الإيداع وس يةل مفيدة لتقدمي التنبهيات، ولكن ل ينبغي أأن يُعرقل ا  لإيداع جملر 

ورأأت عدة وفود أأن الاقرتاحات اخلاصة بنطاقات اللكامت أأو احلروف املوىص هبا يف امللخصات املُعدة بلغات النرش  .56
اجملالت اخملتلفة قد تكون مفيدة من حيث املبدأأ، ولكن جيب النظر بعناية أأكرب يف التفاصيل، مع مراعاة احتياجات خمتلف 

. وجيب النظر بدقة أأيضا يف رمس صفحة الغلف، وتعليقات املودعني التقنية والاختلفات املوجودة بني البىن اللغوية
 وخباصة ما يتعلق ابلكيفية اليت ميكن هبا زايدة فائدة الرسوم البيانية.

جراء املزيد من .57 املناقشات قبل المتك ن من اقرتاح  وأأشار املكتب ادلويل اإىل رضورة توفري املزيد من املعلومات واإ
. بحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويللل ملبادئ التوجهيية وا و بناء عىل معاهدة الرباءاتدليل املودع تعديلت مناس بة عىل 

وأأعلن بأأنه يعتم صياغة تعممي يش متل عىل اقرتاحات أأولية ومسائل أأخرى س تكون، عىل الأرحج، حمل  مناقشة أأخرى يف 
. 2018 ادلورات القادمة لجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة الرباءات والفريق العامل لتكل املعاهدة يف عام

س امي بشأأن املبادئ  وأأفاد بأأنه ل جيب أأن تنتظر املاكتب صدور التعممي املذكور لتقدم تعليقات حول التعديلت املمكنة، ل
د نظام الإيداع التوجهيية اخلاصة بصياغة امللخ صات، بل من الأفضل تقدميها عىل الفور. وأأعلن املكتب ادلويل أأيضا بأأنه سزيو 

 الإلكرتوين بناء عىل معاهدة الرباءات بأأداة لتعداد اللكامت.

 واتفق الفريق العامل عىل ما ييل: .58

ىل تقدمي ينبغي أأن  )أأ( املساعدة صياغة امللخصات و مزيد من التعليقات حول يصدر املكتب ادلويل تعمامي لدلعوة اإ
دخالها عىل عىل صياغة  بحث ادلويل لل التوجهيية واملبادئ  بناء عىل معاهدة الرباءاتدليل املودع التعديلت احملمتل اإ

 ؛والفحص المتهيدي ادلويل

عداد امللخصات أأن ترسل تكل )ب(  وينبغي للماكتب اليت تعتم أأن تتقامس مع غريها مبادهئا التوجهيية بشأأن اإ
عداد التعممي. ىل املكتب ادلويل يف أأقرب وقت ممكن يك تُؤخذ يف احلس بان عند اإ  املبادئ اإ
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 اس تخدام رموز التصنيف الوطين يف الطلبات ادلوليةمن جدول الأعامل:  15البند 

ىل الوثيقة .59  .PCT/WG/10/4 استندت املناقشات اإ

اتحة رموز الت  .60 ىل اإ دارات البحث ادلويل عىل وأأبدت الوفود دعام واسعا للقرتاح ادلاعي اإ صنيف الوطين اليت تطبقها اإ
ن ادلورة التاسعة للفريق العامل الطلبات ادلولية اب  . وس يكون ذكل مبثابة خطوة مفيدة ةحو واليت اقرتحهتا مجهورية كوراي اإ

دارات البح زايدة فعالية معلومات الرباءات. وأأك دت الوفود أأن ذكل التصنيف ل ث ادلويل اليت دلهيا ينبغي أأن جُتريه سوى اإ
خربة يف اس تخدام نظام التصنيف الوجيه. ويف حني بدا أأن أأكرث وأأوسع أأنظمة التصنيف وجاهة يف هذا الصدد هو التصنيف 

ن الهنج نفسه قد ينطبق عىل أأنظمة أأخرى من قبيل نظام التصنيف القامئ عىل فهرس امللفات اذلي  التعاوين للرباءات، فاإ
 رباءات، طاملا اس توفيت الرشوط املناس بة.يطبقه مكتب الياابن لل

ل أأن تُدرج رموز التصنيف الوطين يف صفحة غلف الطلب ادلويل املنشور .61 ىل أأّنا تفض  من  وأأشارت عدة وفود اإ
ماكانت البحث يف الرباءات . ورأأت وفود أأخرى أأن التصنيف ادلويل للرباءات هو وحده أأجل تعزيز الشفافية وحتسني اإ

د أأحد الوفود عىل رضورة أأل يكون اس تخدام التصنيف التعاوين للرباءات عىل  املناسب لُيدرج يف ذكل املوضع. وشد 
 حساب التام املاكتب مبوجب اتفاق اسرتاسربغ بتصنيف الوثيقة وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات.

ادلويل بأأنه سيستشري املاكتب من خلل تعممي بشأأن املعايري التقنية املناس بة اليت قد يتعني  وضعها وأأفاد املكتب  .62
ىل  ىل املكتب ادلويل ومن املكتب ادلويل اإ دارات البحث ادلويل اإ لضامن الفعالية يف تبادل رموز التصنيف الوطين، من اإ

كوراي أأنه مس تعد للمسامهة يف بلورة ذكل الاقرتاح.  وذكر وفد مجهوريةمس تخديم معلومات الرباءات عىل حد سواء. 
وسيتعني  وضع تنبيه مناسب فامي خيص التغيريات اليت تُدخل عىل النسق اخلاص بأأي أأسلوب قامئ لتبادل البياانت س ُتضاف 

ليه املعلومات اجلديدة. وبناء عىل طلب أأحد الوفود، تعه د املكتب ادلويل بعرض مزيد من املعلومات بشأأن  فوائد نرش اإ
 التصنيف التعاوين للرباءات عىل صفحة الغلف، وخصوصا ابلنس بة للماكتب اليت ل تس تخدم ذكل التصنيف.

صدار تعممي لفائدة املاكتب ومجموعات املس تخدمني  .63 واتفق الفريق العامل عىل أأنه ينبغي للمكتب ادلويل اإ
ىل التشاور حول اخلطوات القادمة، كام هو مبني  يف   أأعله. 63 الفقرةدلعوهتا اإ

 اإصدار رأأي مؤقت مصاحب لنتاجئ البحث اجلزئيةمن جدول الأعامل:  16البند 

ىل الوثيقة .64  .PCT/WG/10/14 استندت املناقشات اإ

اتحة ال راء  .65 ىل اإ زاء مبادرة املكتب الأورويب للرباءات الرامية اإ وأأبدت عدة وفود وممثيل املس تخدمني الاهامتم أأو ادلمع اإ
ىل انعدام وحدة الاخرتاع. وأأشري  املؤقتة ملصاحبة دارة البحث ادلويل اإ تقارير البحث اجلزئية يف احلالت اليت خلصت فهيا اإ

ذا اكن ينبغي تسديد رسوم حبث  ىل أأن تكل ال راء متث ل معلومات قي مة ابلنس بة للمس تخدمني اذلين حياولون البت  فامي اإ اإ
ىل أأن مكتبه يت بع امل ضافية. وأأشار أأحد الوفود اإ دارة للبحث ادلويل.اإ  امرسة ذاهتا يف الاضطلع بدوره اكإ

ماكنية وضع اس امترة رمسية ملعاهدة الرباءات  .66 ووافق املكتب ادلويل عىل العمل مع املكتب الأورويب للرباءات لبحث اإ
 يك تُس تخدم من قبل الإدارات ادلولية اليت ترغب يف اتباع تكل املامرسة.

 .PCT/WG/10/14 ن الوثيقةوأأحاط الفريق العامل علام مبضمو .67

 املرشوع الرائد بشأأن البحث والفحص التعاونيني: تقرير مرحيل من جدول الأعامل: 17البند 

ىل الوثيقة .68  .PCT/WG/10/11 استندت املناقشات اإ
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والفحص فريق الرائد للبحث للالتقدم احملرز يف ادلورة الرابعة عىل لأورويب للرباءات الفريق العامل املكتب ا وأأطلع .69
طار معاهدةالتعاو  ترتيبات تشغيلية قد أأعد  الفريق . و 2017مايو  5و 4يف ميونيخ يويم  ت عقديتالالرباءات،  نيني يف اإ
أأيضا اترخي اإطلق هؤلء  حدد. وس ي2017يونيو  1يف  (IP5اجامتع مديري املاكتب امخلسة ) اعامتدها يفبغرض  عرضس ت

 .ادلورة املقبةل للفريق العاملانعقاد  قبل طلقي، اذلي يؤمل أأن الثالثرييب املرحةل التشغيلية للمرشوع التج

ىل امل  هافريق الرائد للبحث والفحص. وأأشار بعض ال اذلي أأحرزهلكمة ابلتقدم ت لقالوفود اليت أأ لك بت ورح   .70 اليت  نافعاإ
ق ق  مما قد حيهيدي ادلويل، المت البحث والفحص التعاونيان يف حتسني نوعية البحث ادلويل والفحص عهنا  مثرميكن أأن ي 
 .تفادي ازدواجية العملب الوقت يف املرحةل الوطنية  من حيثوفورات 

ىل اهامتموالفحص التعاو البحث أأعامل ني بخدمب ممثل مجموعة املس تورح   .71 تقرير ابحلصول عىل  املودعني نيني، مشريا اإ
جراءات حبث شامل يف مرحةل مب ن قد  لرباءات. ا معاجلةكرة من اإ  خخدمة نيالبحث والفحص التعاونيمت خدمة ولكن اإ

 معقوةل. هتاتلكفمفن الواجب أأن تكون  ني،خدماملس تموحدة مجليع 

 .PCT/WG/10/11 الوثيقة مبضمونعلام حاط الفريق العامل وأأ  .72

احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: تقرير من جدول الأعامل:  18البند 
 مرحيل

ىل الوثيقة .73  .PCT/WG/10/12 استندت املناقشات اإ

ثت معل  .74 الرباءات فرقة العمل املعنية ابحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة وأأي دت مجيع الوفود اليت حتد 
ىل توضي ىل احلاجة اإ ح وأأعربت عن عزهما املشاركة يف املناقشات اليت تنظمها هذه الفرقة عىل صفحة وييك. وأأشار وفد اإ

ميتكل  ل أأنهو  1978ذ عام منمضيفا  أأن مكتبه الوطين أأاتح واثئق الرباءات املتوفرة  34تعريف واثئق الرباءات يف القاعدة 
ىل عام  .1920 واثئق منشورة تعود اإ

دراج واثئق خلف الرباءات يف احلد الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا  .75 ن الغرض من اإ يف معاهدة وقال وفد الهند اإ
ضامن أأن يكون البحث شامل . وأأضاف أأنه يتعني أأن تراعي معايري الإدراج فائدة املعلومات وسهوةل البحث  الرباءات

ليه اجامتع الإدارات  واملصدر والنسق الذلين خيتلفان عن مقالت اجمللت الاعتيادية. وعقب التفاق املبديئ اذلي توصل اإ
دراج املكتبة الرمقية للمعادلولية بشأأن  ت، يف معاهدة الرباءا ارف التقليدية الهندية يف احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيااإ

ىل املكتبةرشعت حكومة الهند مبراجعة أأحاكم ورشوط   املكتب الهندي للرباءاتوأأعرب وفد الهند عن تطلع  .اتفاق النفاذ اإ
جناز ه ىل مناقشة التفاق مبزيد من التفصيل مع الإدارات ادلولية بعد اإ  ذه املراجعة.اإ

 .PCT/WG/10/12 وأأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .76

 معيار عرض قوامئ التسلسل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمن جدول الأعامل:  19د نالب 

ىل الوثيقة .77  .PCT/WG/10/15 استندت املناقشات اإ

بت مجيع الوفود اليت حتدثت ابلعامتد املرتقب ملعيار الوي  .78 املراَجع وابلتوصيات بشأأن أأحاكم الانتقال ST.26  بوورح 
ىل معيار الويبو ST.25 معيار الويبومن  الويبو املزمع عقدها من لجنة املعنية مبعايري ، أأثناء ادلورة اخلامسة ل ST.26 اإ
ىل  29 جراء 2017 يونيو 2مايو اإ . ووافقت الوفود أأيضا عىل رضورة أأن تبت  اللجنة املعنية مبعايري الويبو يف املس تقبل ابإ
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د مس بقا . وتساءل أأحد الوفود عن اجلدول الزمين ST.26معيار الويبو مراجعات  جراهئا وفق جدول زمين حمد  ، عوضا  عن اإ
 .معاهدة الرباءاتالصةل من ذات القانونية اذلي س يتبعه املكتب ادلويل ملراجعة الأحاكم 

خبصوص الانتقال اذلي يقرتح حتديد اترخي  "القطيعة"وأأعرب ممثل لفريق من املس تخدمني عن دمعه لسيناريو  .79
 الانتقال ابلرجوع اإىل اترخي الإيداع ادلويل.

 .PCT/WG/10/15 مبضمون الوثيقة وأأحاط الفريق العامل علام .80

دارة للفحص المتهيدي ادلويل يف  اس امترة طلبمن جدول الأعامل:  20البند  التعيني اكإدارة للبحث ادلويل واإ
 اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ىل الوثيقة  .81  .PCT/WG/10/16استندت املناقشات اإ

ىل أأن املناقشات اليت دارت يف ادلورة الثلثني و  .82  عاهدة الرباءاتالتابعة مل جنة التعاون التقينل ل أأشارت وفود عدة اإ
منا يه دليل عىل فائدة  لطلبات أأساسا  مرشوع اس امترة الطلب واليت اس تخدم خللها العديد من الإدارات  متديد تعييهنا، اإ

مرشوع الاس امترة هذا اذلي يعود ابملنفعة عىل مجيع الأطراف. واس تفادت الإدارات اليت اس تخدمت مرشوع اس امترة 
جياد الطلب من وجود ملخص وتذكري ابملعلومات الواج ب تقدميها. وتس ىن كذكل للوفود اليت تولت اس تعراض الطلبات اإ

 ها يف لك طلب مبزيد من الفعالية.املعلومات اليت هتم 

واعترب بعض الوفود أأن مرشوع اس امترة الطلب قد نوقش واخترُب بدقة. وأأملت هذه الوفود بأأن يُعمتد هذا املرشوع  .83
جناز صيغته الهنائية. ورأأت وفود أأخرى يف املقابل أأن مثة تباينات كبرية قريبا  عقب مناقشات موجزة ل تزال رضورية لإ 

لزامية  ل ذا اكنت هذه املواضيع س تعترب اإ ىل تذليل فامي خيص املواضيع اليت س تتناولها الاس امترة ومعرفة ما اإ تزال حتتاج اإ
ىل احلاجة أأم ىل متيزي واحض بني التعيني الأويل ومتديد  اختيارية ابلنس بة للماكتب اليت تلمتس التعيني. ونوه بعض الوفود اإ اإ

ىل رضورة تفادي حتميل الأ   طراف أأعباء غري رضورية يف العمل.التعيني واإ

ولحظ املكتب ادلويل أأنه يتبني أأن تباينات مبدئية طفيفة جدا  ل تزال قامئة، خاصة وقد اتضح أأن امجليع قد أأدرك  .84
عداد من الاس امترة س ي 2والفصل  1أأن وحدهام الفصل  لزاميني. ويتبني أأن دواعي القلق ختص يف جوهرها مسائل اإ كوانن اإ

مبادئ توجهيية ملساعدة املاكتب عىل حتديد الفصول الأساس ية، ومعرفة مس توى التفاصيل ذات الأمهية يف الفصول اخملتلفة 
ن اكن من انحية هيلكها التن  ظميي أأو بسبب تباين ادلوافع وأأي تغيريات قد تكون مناس بة للماكتب عىل اختلف أأوضاعها، اإ

ذا اكن ميكن التعاطي مع بعض  دارة دولية. وظهر موضوع اثنوي يتعلق بتحديد ما اإ اليت حتملها عىل الرغبة يف أأن تكون اإ
ىل تقدمي مس متر  جوانب الاس امترة بطريقة خمتلفة يف حاةل متديد التعيني. وعىل سبيل املثال، فقد يكون من املناسب اللجوء اإ

ىل هذا املعلومات خجزء لواثئق  تتعلق مبسائل املتطلبات ادلنيا عىل غرار ما هو معمتد يف تقارير اجلودة. وميكن بعدئذ الإشارة اإ
عادة تقدمي هذه املعلومات يف الاس امترة نفسها ىل اإ  .من طلب متديد دون احلاجة اإ

صدار تعممي يلمتس فيه تعليقات عىل .85 ىل اإ مرشوع منق ح لس امترة الطلب  ودعا الفريق العامل املكتب ادلويل اإ
ذا اكن  ىل امجلعية أأو ما اإ ذا اكن واردا  تقدمي اقرتاح يف هذا الشأأن مبارشة اإ وعن أأية مسائل عالقة ليك حُيدد ما اإ

و/أأو الفريق العامل النظر يف  لجامتع الإدارات ادلوليةرضوراي  أأن يواصل الفريق الفرعي املعين ابجلودة التابع 
 .املسأأةل هذه
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تقيمي املسائل  -" خطأأ "  حاةل عنارص وأأجزاء ُموَدعةتصحيح الطلب ادلويل يفمن جدول الأعامل:  21بند ل ا
 املرتبطة مبعاهدة قانون الرباءات

ىل الوثيقة .86  .PCT/WG/10/10 استندت املناقشات اإ

يف وأأبدت الوفود وهجات نظر متضاربة بشأأن املسائل املرتبطة مبعاهدة قانون الرباءات واملتناوةل  .87
 .PCT/WG/10/10 الوثيقة

ىل عدم املوافقة عىل بعض الاس تنتاجات الواردة  .88 ةل حول ما دفعه اإ وقدم وفد املكتب الأورويب للرباءات رشوحا مفص 
( من معاهدة قانون الرباءات، طبقا لسوابق القضااي املرفوعة أأمام 6)5( و5)5 يف الوثيقة واخلاصة ابلتفسري احملمتل للامدة

طار معاهدة جملس الطعون ا لتابع للمكتب. ورأأى أأنه ل تزال هناك بعض الشكوك حيال امتثال الهنج اجلديد املقرتح يف اإ
التعاون بشأأن الرباءات ملعاهدة قانون الرباءات. ولكنه أأفاد بأأن قد يكون بوسعه، رهن التشاور مع لك ادلول الأعضاء يف 

" عدم الترصحي بسحب أأي عنرص أأو جزء 1ح مع الرشوط التالية: "املنظمة الأوروبية للرباءات، دمع الهنج اجلديد املقرت 
صدار اإخطار بعدم 2مودع خطأأ؛ " ماكنية اإ " ومنح املكتب الأورويب للرباءات بصفته مكتبا لتسمل الطلبات ومكتبا معي نا اإ

5.20 التوافق فامي خيص القاعدة اجلديدة
)اثنيا(
دارة من 3رباءات؛ "من اللحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن ال  " ومتكني اإ

ضايف يف احلاةل اليت يمت فهيا تضمني عنرص أأو جزء "حصيح" بعد رشوع الإدارة يف  دارات البحث ادلويل من فرض رمس اإ اإ
س لهذه املسأأةل،  عداد تقرير البحث ادلويل. كام اقرتح الوفد، لغرض امليض قدما ابملناقشات، بأأن تعقد الأمانة حلقة معل تُكر  اإ

 .2018 ى تفضيهل بأأن تُعقد تكل احللقة، يف أأمثل الأحوال، خلل دورة الفريق العامل لعاموأأبد

وأأعربت عدة وفود جمددا عن دمعها لعامتد الهنج اجلديد فامي خيص التضمني ابلإحاةل لعنارص أأو أأجزاء "حصيحة"  .89
ّنا ترى أأن الهنج اجلديد املقرتح لن يندرج مضن نطاق املادة اهدة قانون الرباءات وابلتايل ميكن تنفيذه من من مع 2 وقالت اإ

قبل ادلول املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، اليت يه أأيضا دول متعاقدة مبوجب معاهدة قانون الرباءات. 
يق وأأبدي دمع واسع لقرتاح املكتب الأورويب للرباءات بعقد حلقة معل بغرض امليض قدما ابملناقشات عىل صعيد الفر 

 العامل.

ىل أأن قانوّنام الوطين احلايل اذلي  .90 ح وفدان، لك مهنام طرف متعاقد يف معاهدة قانون الرباءات، بأأّنام خلصا اإ ورص 
ماكنية التضمني ابلإحاةل لعنرص أأو جزء "حصيح" ابعتباره جزءا أأو عنرصا انقصا ميتثل أأصل ملعاهدة قانون الرباءات.  يتيح اإ

دخاهل عىل القاعدة  وأأعرب أأحد الوفدان عن قلقه 5.20من أأن التعديل املقرتح اإ
)اثنيا(
من اللحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون  

بشأأن الرباءات بغرض توضيح أأن "العنرص أأو اجلزء الناقص" ل يش متل عىل احلاةل اليت يودع فهيا عنرص أأو جزء خطأأ 
نه س يكون متضاراب مع مضمون احل م اجلديد للحئة س يصع ب عليه الاس مترار يف تفسري قانونه الوطين عىل هذا النحو، لأ 

ن تفسريه الفعيل لأحاكم معاهدة قانون الرباءات بأأّنا تسمح ابلتضمني ابلإحاةل  ذا ما اعُتمد. وقال الوفد ال خر اإ املذكورة، اإ
دة التعاون بشأأن لعنرص أأو جزء "حصيح" ابعتباره "عنرصا أأو جزءا انقصا" جيعهل يس تنتج أأن اعامتد الهنج اجلديد ملعاه

ىل تضييق الفجوة بني معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات فامي خيص الرشوط  الرباءات س يؤدي فعل اإ
ىل توس يعها. وأأضاف أأنه يؤيد تأأييدا اتما البيان الوارد يف الوثيقة والقايض بأأن الرشوط  اخلاصة بتارخي الإيداع، ولن يؤدي اإ

من معاهدة قانون الرباءات ل تنطبق عىل الطلبات ادلولية، وأأن تكل  5 الإيداع واملنصوص علهيا يف املادة املرتبطة بتارخي
املعاهدة ل تؤثر بأأي شلك يف الطلبات ادلولية، وأأنه ينبغي ابلتايل اعامتد الهنج اجلديد. وفامي خيص اقرتاح حسب أأي عنرص 

ىل  أأو  9 الأحاكم املوجودة مضن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مثل القاعدةجزء "مودع خطأأ" من الطلب، أأشار الوفد اإ
يداع دويل.  من اللحئة، اليت تسمح بسحب بعض الأجزاء من الطلب بعد منح اترخي اإ

وأأفاد أأحد الوفود بأأن الفجوة القامئة بني معاهدة التعاون بأأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات فامي خيص الرشوط  .91
ح بأأنه من غري املس تحسن تعديل اللحئة التنفيذية املرتبطة ب  ىل اللبس يف أأوساط املودعني ورص  تارخي الإيداع قد تؤدي اإ
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ىل فهم مشرت  الأحاكم املرنة ك للك القضااي الوجهية. ورأأى أأن ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات قبل أأن تتوصل ادلول الأعضاء اإ
مراعاة قضااي من قبيل الكشف عن الاخرتاع والإجراءات ومن مث جيب  هااملودعني ل  ةالفخمنطوي عىل خطر ت قد  للغاية

اخلاصة ابلبحث ادلويل. وأأضاف أأنه ل ميكن، يف رأأيه، الاس تعاضة عن مجموعة اكمةل من املطالب ووصف اكمل بوس يةل 
 التضمني ابلإحاةل لعنرص أأو جزء "حصيح".

معهام للهنج اجلديد املقرتح. وأأضافا أأن ذكل الهنج قد يؤدي اإىل رشوط وأأبدى ممثلن عن مجموعات املس تخدمني د .92
قلميية من هجة  خمتلفة فامي خيص الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من هجة والطلبات الوطنية والإ

الغري لن يتفاجأأ بذكل لأن الطلب  أأخرى، ولكن املودعني س يفهمون تكل الاختلفات ويتخذون اإجراءات وفقا لها. وأأفادا بأأن
ذ يلزم  لن يكون منشورا وقت التضمني، وأأن العنرص أأو اجلزء "الصحيح" املعتم تضمينه ابلإحاةل س يكون يف امللف، اإ

 تضمينه يف وثيقة الأولوية.

س ملسأأةل التضمني ابلإحاةل لعنارص أأو أأجزاء  .93 "حصيحة"، والمتس الفريق العامل من الأمانة عقد حلقة معل تُكرَّ
ل أأن تُعقد، يف أأمثل الأحوال، خلل دورة الفريق العامل لعام  .2018 ويُفض 

دارة من جدول الأعامل:  22البند  اإرسال نتاجئ البحث و/أأو التصنيف السابق من مكتب تسمل الطلبات اإىل اإ
 البحث ادلويل

ىل الوثيقة .94  .PCT/WG/10/5 استندت املناقشات اإ

دخالها عىل اللحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ووافق الفريق العامل عىل الت .95 عديلت املقرتح اإ
ىل امجلعية يك تنظر فهيا خلل دورهتا املقبةل  PCT/WG/10/5 واملبي نة يف مرفق الوثيقة حالهتا اإ بغية اإ

 .2017 أأكتوبر يف

 مسائل أأخرى: من جدول الأعامل 23البند 

امجلعية بأأن يمت، رهنا بتوافر الأموال الاكفية، عقد دورة واحدة للفريق العامل وافق الفريق العامل عىل توصية  .96
اتحة القدر ذاته من املساعدة املالية لمتكني 2018 وسبمترب/أأكتوبر 2017 بني دوريت امجلعية املنعقدتني يف أأكتوبر ، واإ

 بعض الوفود احلارضة يف هذه ادلورة من حضور ادلورة املقبةل.

ىل أأن ادلورة أأشار املكتب او  .97  .2018 يف جنيف يف مايو/يونيو، مبدئيا س ُتعقد،للفريق العامل  احلادية عرشةدلويل اإ

 ملخص الرئيس :من جدول الأعامل 24البند 

الفريق العامل علام بأأن هذه الوثيقة يه ملخص أأعد حتت مسؤولية الرئيس وأأن احملرض الرمسي سريد يف تقرير  أأحاط .98
 ادلورة.

 اختتام ادلورة الأعامل: من جدول 25البند 

 .2017مايو  11اختمت الرئيس ادلورة يف  .99

 ]ّناية الوثيقة[


