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 PCT 20/20 مقرتحاتحول عام  نقاش

مة من اململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية  وثيقة مقدَّ

 ملخص

مقرتحًا  23" اذلي تضمَّن PCT 20/20تتعلق هذه الوثيقة بش ىت املقرتحات الواردة يف الاقرتاح املشرتك املُعنَون " .2
لزايدة حتسني نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وتناقش الورقُة، عىل وجه التحديد، الوضَع احلايل لش ىت اقرتاحات 

 الاقرتاح وغريه من اقرتاحات حتسني نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.، وتناقش اخلطواِت املقبةل لهذا 30/30

 معلومات أأساس ية

ىل  32يف ادلورة اخلامسة للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من  .3 مايو اإ
مت اململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية ا3023يونيو  2 ن " تضمَّ PCT 20/20قرتاحًا مشرتاكً بعنوان "، قدَّ
مس توايت املقرتحات لقيت (. و PCT/WG/5/18 مقرتحًا لزايدة حتسني نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )الوثيقة 23

، PCT/WG/5/21 دلورة اخلامسة، الوثيقةارئيس )انظر ملخص من قبل الفريق العامل خمتلفة من التأأييد 
ىل  32 من الفقرات وفدا اململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية عىل الإسهاب يف رشح  اتفقوعقب املناقشات،  (.32اإ

 للفريق العامل. التالية؛ ملناقش هتا يف ادلورة اشأأن كيفية امليض قدمًا هباملقرتحات وتقدمي مزيد من التفاصيل ب 

ت اململكة املتحدة والولايت العامل امسة للفريقاملناقشات والتعليقات اليت وردت خالل ادلورة اخل مبراعاةو  .2 ، أأعدَّ
املتحدة الأمريكية نُسخًا منقحًة من املقرتحات الأصلية لزايدة حتسني نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وقد نقل املكتُب 

عة اإىل ماكتب مجيع ادلول املتعاقد ة مبوجب املعاهدة وغريها من الأطراف املعنية، عن ادلويل تكل املقرتحات املُنقَّحة واملُوسَّ
خ C. PCT 1364 طريق تعممي )التعممي ، املرفق الأول(. واكن الغرض الواحض من توزيع التعممي 3023ديسمرب  30، املؤرَّ
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ق وتتصل مبس تخدمهيا من أأجل اس تطالع أ راهئم   يفهو منح املاكتب فرصًة ليك تنظر يف املقرتحات مبزيد من التّعمُّ
ىل اس تعراض تكل املقرتحات املُنقَّحة والتعليق علهيا.  املقرتحات. ودعا التعممُي املتلقني اإ

قلمييًا وس بع فئات من فئات  34وقد ورد واحد وثالثون رّدًا عىل التعممي، مبا يف ذكل تعليقات من  .4 مكتبًا وطنيًا واإ
 املس تخدمني.

عة يف .5 ادلورتني العرشين واحلادية والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية  وعالوة عىل ذكل، نُوِقشت املقرتحات املُوسَّ
ىل 6العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، اللتني ُعقدات عىل التوايل يف ميوخن يف الفرتة من  ويف  3022 فرباير 8 اإ

من  203 اإىل 53 يف الفقرات من. ويرد ملخٌص ملناقشات هاتني ادلورتني 3024 فرباير 22 اإىل 22 تل أأبيب يف الفرتة من
 عىل التوايل. PCT/WG/7/3 من مرفق الوثيقة 25 اإىل 33 والفقرات من PCT/WG/6/3 مرفق الوثيقة

عة الواردة يف التعممي. 30/30عىل نسخة من مقرتحات  PCT/WG/6/15 واش متل مرفق الوثيقة .6  املُنقَّحة واملُوسَّ

 30/30مناقشة الوضع الراهن لش ىت مقرتحات 

لك من املقرتحات، والتعليقات اليت جاءت يف الردود عىل التعممي، واملناقشات اليت جرت حول  موجز نقاش ي  فامي .2
 يف ادلورة العرشين لجامتع الإدارات ادلولية ويف ادلورة السادسة للفريق العامل.

 )اثنيًا(/ مطالبات الأولوية(23تغيريات اخلدمة اذلاتية )

ىل نظام الويبو الإلكرتوين ملعاهدة التعاون  30/30نت مقرتحات تضمَّ  .8 دًة لإضافة سامت ش ىّت اإ عة مقرتحاٍت ُمحدَّ املُوسَّ
(، مهنا التخلص من قدر كبري من املراجعة اليدوية والإجراءات املطلوبة من موظفي املكتب ادلويل، ePCTبشأأن الرباءات )

ىل ُموِدعي الطلبات نشاء مس توى من املس تخدمني  والقدرة عىل الإرسال ال يل لالإشعارات اإ عند حدوث تغيريات معينة، واإ
جراء أأي تغيريات يف الطلب، مبا يف ذكل حسب eOwnerأأل وهو "املاكل الإلكرتوين" ) ل اذلي يمتتع ابلقدرة عىل اإ ( املُخوَّ

ىل أأي تدخل من جانب املكتب ادلويل.  الطلب، دون احلاجة اإ

دة بتأأييد واسع  .2 اإىل حد ما يف الردود عىل التعممي وكذكل خالل املناقشات اليت جرت يف وحظيت املقرتحات املُحدَّ
 ادلورات السابقة للك من الفريق العامل واجامتع الإدارات ادلولية.

ىل املكتب ادلويل لإدماهجا يف النظام الإلكرت  .20  وين للمعاهدة يف املس تقبل، حسبوذلكل ُأحيلت هذه املقرتحات اإ
 .الاقتضاء

 صل الأول احملدودةتعديالت الف

نت مقرتحات  .22 دًة لتعديل القاعدتني 30/30تضمَّ عة مقرتحاٍت ُمحدَّ " استبدال 2ليك تنصا عىل: " 22و 30 املُوسَّ
عادة ترقمي املطالبات اليت اتضح خطأأ ترقميها عند الإيداع، عىل 3مجموعات الوصف أأو املطالبات أأو الرسومات بأأمكلها، " " واإ

 التوايل.

ِّدًة بوجه عام للمبادئ  واسعالردود عىل التعممي وجود تأأييد واتّضح من  .23 نوعًا ما. وعالوة عىل ذكل، اكنت الإدارات مؤي
لهيا املقرتحات. ومع ذكل، اتّفق  وضع الإطار القانوين املناسب  رضورةعىل أأيضًا اجامتع الإدارات ادلولية اليت استندت اإ

 نفيذ.والإجراءات القانونية الصحيحة قبل الت 
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املكتب الأورويب للرباءات  من قبلاملسأأةل املطروحة ابس مترار و  30اح تعديل القاعدة اقرت صةل مبارشة بني هناك و  .22
لك الأوصاف أأو مجموعات املطالبات ابلإحاةل. ونظرًا للعالقة القامئة بني الاقرتاحني، فاإن موقفنا يف الوقت  ماجدابإ  واملتعلقة
ىل اتفاق بشأأن تفسري القواعد فامي يتعلق ابلإدماج قبل مواصةل مناقشة هذا الاقرتاح، وغرضنا من  لزوماحلايل هو  التوصل اإ

ىل   التفاق. ذكلذكل هو أأن يُعرض هذا الاقرتاح مرة أأخرى عىل الفريق العامل لينظر فيه حاملا يمت التوصل اإ

 تبس يط حسب الطلبات ادلولية

نت مقرتحات  .24 ع 30/30تضمَّ دًة للسامح بسحب الطلب ادلويل من دون توقيع مودعي الطلبات املُوسَّ ة مقرتحاٍت ُمحدَّ
 يف بعض احلالت املُقيِّدة للغاية.

من ادلول الأعضاء ومن الإدارات، رمغ أأنه لىق تأأييدًا كبريًا من فئات  متفاوتوقد حظي هذا الاقرتاح بتأأييد  .25
 جه التحديد، عن شواغل بشأأن الضامانت املناس بة اليت جيري توفريها.املس تخدمني اليت رّدت عىل التعممي. وُأعرِب، عىل و 

ىل أأن التغيريات اليت ُأدخلت عىل قوانني الولايت املتحدة مبقتىض قانون الاخرتاعات الأمرييك  .26 وجتدر الإشارة أأيضًا اإ
ط يف الولايت املتحدة أأن يكون أأنه مل يعد يُشرت  خاصةً  –خبصوص َمْن حيق هل يف الولايت املتحدة أأن يكون مودَع الطلب 

م  يف تبس يطعىل الأرحج أأسهمت اليت  يه –ُموِدع الطلب هو اخملرتع )أأو اخملرتعني(  الوضَع لأن معظم الطلبات اليت تُقدَّ
 ال ن ل تذكر سوى املُتناَزل هل عىل أأنه ُموِدع الطلب. ومن مثَّ، ل يلزم سوى توقيع واحد فقط لتنفيذ السحب.

ذا اكن تسهيل الرشوط ل يزال يبدو الأمريكية املتحدة والولايت املتحدة تقوم اململكة وس   .22 مبراقبة الوضع ملعرفة ما اإ
ذا اكن الأمر كذكل، رضوراًي أأ  جراء مناقشات  البدلان يضعس  م ل، واإ بشأأن لك التعليقات والشواغل يف الاعتبار من أأجل اإ

 .يف املس تقبل هذا املوضوع

 ةل الوطنيةتوحيد ختفيضات الرسوم لطلبات املرح

نت مقرتحات  .28 دًا لتعديل القاعدة 30/30تضمَّ عة اقرتاحًا ُمحدَّ % يف رسوم 50ليك تنص عىل ختفيٍض بنس بة  42 املُوسَّ
دارُة الفحص المتهيدي ادلويل  دارُة البحث ادلويل أأو اإ م معها سوى مطالبات أأقرت اإ طلبات املرحةل الوطنية اليت ل تُقدَّ

 ( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.4( اإىل )3)22 ابستيفاهئا ملعايري املادة

ولقي هذا الاقرتاح تأأييدًا حمدوداً جّدًا من ادلول الأعضاء اليت أأرسلت رّدًا، رمغ أأنه حظي بتأأييد كبري من فئات  .22
وكذكل فامي يتعلق الإيرادات،  عىلاملس تخدمني اليت رّدت عىل التعممي. وُأعرِب عن شواغل كبرية فامي خيص التأأثري احملمتل 

ن رسوم املرحةل الوطنية ينبغي أأن تُ   رتك متامًا لختصاص املاكتب الوطنية.ابلرأأي القائل اإ

بشأأن هذا الاقرتاح؛ نظرًا ملا أأعربت عنه ادلول الأعضاء والإدارات  توافق يف ال راءالتوصل اإىل كن ول يبدو أأنه س مي .30
ملكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية مواصةل مناقشة الاقرتاح يف الوقت احلايل. من قلق ابلغ بشأأن تأأثريه، ول تنوي امل

ىل حد بعيد، وسوف حُيفِّز التخفيض يف الرسوم س   ذكلرى أأن ولكننا ل نزال ن يكون، عىل وجه الإجامل، ختفيضًا جوهراًي اإ
ة واخلطوة الابتاكرية  امو قدِّ مودعي الطلبات عىل أأل يُ  يف طلبات املرحةل الوطنية سوى املطالبات اليت تتوفر فهيا رشوط اجلدَّ

تلكفة من أأن يُقلِّل بدرجة فّعاةل  ذكل من شأأنهدة التعاون بشأأن الرباءات. و والتطبيق الصناعي املنصوص علهيا يف معا
ىل احلصول عىل امحلاية مبوجب براءة  توفري الفوائد اليت توجد حاليًا وذكل ب اون بشأأن الرباءات ة التعمن خالل معاهدالسعي اإ

جراءات لك ترصف، وارتفاع معدل القبول، PPHيف الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات ) (، مثل اخنفاض اإ
عادة النظر يفبشدة مجيَع املاكتب الوطنية حنثُّ . ذلا الطعنواخنفاض معدل   رسواها بغية تنفيذ هذا الاقرتاح من جانب عىل اإ

 واحد.
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 كياانت الصغرية واملتناهية الصغرفائدة ال ختفيض دويل ل

نت مقرتحات  .32 ىل اس تحداث قاعدة جديدة  30/30تضمَّ دًا يدعو اإ عة اقرتاحًا ُمحدَّ )اثلثًا( تنص عىل ختفيض 26املُوسَّ
 واملتناهية الصغر، عىل التوايل.% للكياانت الصغرية 25% و50الرسوم يف املرحةل ادلولية بنس بة 

ولقي هذا الاقرتاح أأيضًا تأأييداً حمدودًا جّدًا من ادلول الأعضاء والإدارات، رمغ أأنه حظي بتأأييد كبري من فئات  .33
ىل  –املس تخدمني اليت رّدت عىل التعممي. واكن من أأكرث الشواغل اليت أأعربت عهنا ادلول الأعضاء والإدارات  ضافًة اإ اإ

تعاريف ومس توايت ختفيض  العثور عىلأأنه س يكون من الصعب للغاية  هو –الإيرادات  عىلتعلقة ابلتأأثري احملمتل الشواغل امل 
 دلى مجيع املاكتب املعنية. متتع ابلقبولت 

ىل  .32  توافق يف ال راءوكام هو احلال يف اقرتاح ختفيضات رسوم املرحةل الوطنية، ل يبدو أأنه س يكون ابلإماكن التوصل اإ
الاقرتاح؛ نظرًا ملا أأعربت عنه ادلول الأعضاء والإدارات من قلق ابلغ بشأأن تأأثريه، ول تنوي اململكة املتحدة بشأأن هذا 

والولايت املتحدة الأمريكية مواصةل مناقشة الاقرتاح يف الوقت احلايل. لكنّنا ل نزال نرى أأن ختفيض رسوم املعاهدة عىل 
ياانت الصغرية واملتناهية الصغر يف لك أأحناء العامل ميكن أأن يُسهِّل منَو الرشاكت هذا النحو مجليع ُموِدعي الطلبات من الك 

الصغرية من خالل ختفيض تلكفة الإيداع واملعاجلة ادلوليني. وختفيض الرسوم للكياانت الصغرية واملتناهية الصغر ميكن أأن 
ماكنية نفاذ يسمح بزايدة اس تفادة الرشاكت الصغرية يف مجيع أأحناء العامل من نظام  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وزايدة اإ

ىل نظام املعاهدة ميكن أأيضًا أأن تساعد عىل حشد ادلمع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وأأنظمة تسجيل  الرشاكت الصغرية اإ
فائدة احملمتةل اليت ميكن أأن تعود عىل عىل النظر يف البشدة مجيَع ادلول الأعضاء حنّض يف مجيع أأحناء العامل. وذلكل رباءات ال

ذا اكن القانون الوطين الواجب التطبيق يسمح بذكل.  الرشاكت الصغرية عن طريق تنفيذ هذا الاقرتاح من طرف واحد، اإ

ىل أأن الولايت املتحدة بدأأت مؤخرًا يف تقدمي خصم بنس بة  .34 % ملودعي الطلبات 25وجتدر الإشارة يف هذا الصدد اإ
ىل ما تقدمه منذ زمن طويل من خصم يف الرسوم الوطنية الأمريكية اذلين تنطبق ع ضافًة اإ لهيم صفة كيان متنايه الصغر، اإ

% للكياانت الصغرية. وعالوة عىل ذكل، بدأأ مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية 50بنس بة 
، مؤخرًا يف تقدمي خصومات يف الرسوم اليت يتقاضها يف امل رحةل ادلولية من لّكٍ من الكياانت الصغرية واملتناهية الصغر. وحنثُّ

جراء اختاذمرًة أأخرى، لك الإدارات عىل أأن تنظر يف  أأحادي الطرف فامي خيص هذا اجلانب من خطة معاهدة التعاون  مماثل اإ
 تحدة الأمريكية.اليت تشرتك فهيا اململكة املتحدة والولايت امل  30/30بشأأن الرباءات 

وعالوة عىل ذكل، حتثُّ اململكُة املتحدة والولايُت املتحدة الأمريكية املكتَب ادلويل عىل النظر يف توفري ختفيض  .35
لهيا فامي يتعلق بتأأثُّر اجلامعات بتقلبات رمس  مناسب يف رمس الإيداع ادلويل للجامعات؛ نظرًا لالس تنتاجات اليت مت التوصل اإ

ىل PCT/WG/7/6 يف الوثيقةوالواردة  الإيداع ادلويل ، رمغ أأن ادلول الأعضاء قد ترى أأن من الصعوبة مباكن التوصل اإ
 اتفاق بشأأن تعريف الكيان الصغري أأو املتنايه الصغر.

جراء أأويل وطين عىل أأساس الوقائع املوضوعية لتقرير البحث، و دمج املرحلتني الوطنية وادلولية،  اس تخدام اإ
 ات السلبية يف املرحةل الوطنيةاشرتاط وجود رد عىل التعليقو 

دارة للبحث  -كام ُذكر يف البداية  -طرح هذا الاقرتاح  .36 ثالثة مناذج دلمج املرحلتني الوطنية وادلولية: )أأ( اختيار اإ
ادلويل سوف يُعترب أأيضًا دخوًل يف املرحةل الوطنية يف ذكل املكتب؛ )ب( واشرتاط وجود رد مكمتل، يف وقت دخول 

دارة الفحص المتهيدي ادلويل؛ )ج( و املرحةل الوطن  دارة البحث ادلويل أأو اإ قرار ية، عىل أأي بياانت سلبية ُمعلَّقة صادرة عن اإ اإ
دارة البحث ادلويل بأأن ذكل هو تقرير البحث ادلويل أأو الرأأي املكتوب عندما تكون املطالبات يه نفسها عند ، وذكل اإ

جراء أأويل وطين عىل أأساس الوقائع املوضوع  صدار اإ دارة البحث ادلويل بصفهتا مكتبًا وطنيًا يف طلب رئييس أأو اإ ية من ِقبل اإ
 فرعي.
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نني واملامرسات الوطنية اليت وبعد النظر يف ردود ادلول الأعضاء والإدارات، ل س امي يف ظل التنقيحات الشامةل للقوا .32
ر أأن منوذج الإدماج الوحيد اذلي س  حان وقت مواصةل النظر فيه هو اشرتاط وجود تشرتك يف تنفيذ البندين )أأ( و)ج(، تَقرَّ

م اقرتاٌح  دارة الفحص المتهيدي ادلويل. ومن مثَّ قُّدِ دارة البحث ادلويل أأو اإ رد مكمتل عىل أأي بياانت سلبية ُمعلَّقة صادرة عن اإ
ىل ادلورتني الأخريتني للفريق العامل واجامتع الإدارات ادلولية. ٌد بذكل اإ  ُمحدَّ

وم لىق تأأييدًا كبريًا، اكنت الشواغل اليت أأعربت عهنا ادلول الأعضاء والإدارات اكفيًة لختاذ قرار ورمغ أأن هذا املفه .38
جراء مزيد من البحث قبل تقدمي مقرتحات أأخرى يف هذا الشأأن. ويف هذا الصدد، ل نزا ل نرى أأن تنفيذ هذا برضورة اإ

تب اذلي تقوم به املاك العملازدواجية يساعد عىل تقليل و يؤدي اإىل حتقيق ماكسب كبرية من حيث الكفاءة، الاقرتاح س  
قلميية، و  ز يالوطنية أأو الإ جراءاتعّزِ قلميية. وذلكل  امليض قدما ابإ ابملالحقة القضائية للطلبات ادلولية يف املرحةل الوطنية أأو الإ

البياانت  ييب، من أأجل مجع مزيد منتدرس الولايت املتحدة التنفيذ الأحادي اجلانب لهذا الاقرتاح، رمبا عىل أأساس جتر 
قلميية. وبعد ذكل س  تعود عىل املاكتب الو بشأأن الفوائد اليت س   ُتعَرض البياانت اليت جُتَمع عىل ادلول الأعضاء يف طنية أأو الإ

حدى ادلورات املقبةل للفريق العامل.  اإ

لزايم لسرتاتيجية البحث  التدوين الإ

ىل ادلورة السادسة للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اكن هذا الاقرتاح موضوَع اقرتا .32 م اإ ح منفصل قُّدِ
ن اقرتاحًا بتعديل املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يك تنص ( وتضمَّ PCT/WG/6/19 )الوثيقة

دارة البحث ادلويل، عندما تُرسل تقرير البحث ادلويل اإىل  املكتب ادلويل، أأن ترسل أأيضًا نسخًة من عىل أأنه جيب عىل اإ
ن به الإدارُة حاليًا اسرتاتيجيَة البحث. جراء البحث ادلويل بأأي نسق تُدّوِ  اسرتاتيجية البحث اليت اعُتمد علهيا يف اإ

اتحة اسرتاتيجيات البحث من شأأهنا أأن تفي بثالثة أأغراض: .20  وُذكر يف الوثيقة أأن اإ

مس توى الشفافية والثقة فامي ابلتايل من رتفع ستب الوطنية فورًا، و متاحًة للماك تجعل هذه املعلومات املهمةس   )أأ(
دارة البحث ادلويل. و  للماكتب الوطنية بتحسني كفاءة معليات هذا، بدوره، سيسمح خيص العمل اذلي قامت به اإ

 البحث اخلاصة هبا عن طريق احلد من ازدواجية العمل؛

ن هبا الاسرتاتيجيات، و ش ىت الأنساق اليت  تسمح للماكتب ابس تعراضوس  )ب( تسمح لها، نتيجًة للخربة تُدوَّ
املكتس بة من اس تخدام الأنساق اخملتلفة، ابختاذ قرار أأكرث استنارة بشأأن حتديد اجلوانب الأكرث نفعًا للأنساق اخملتلفة 

صدار توصية بشأأن نسق موحد جيب أأن تس تخدمه مجيع املاكتب يف املس تقبل؛  عند اإ

اتحة هذه املعلومات، مع تبديد الشواغل اليت ُأعرِب عهنا بشأأن مقدار الوقت اذلي سيس تغرقه وس  )ج( تسمح ابإ
ىل معاجلة الشواغل  ضافة اإ عداد تفسريات لنطاق البحث بنسق خمتلف عن النسق املس تخدم حاليًا، اإ الفاحص يف اإ

 تغيري يف نسق التدوين. املتعلقة ابستامثرات تكنولوجيا املعلومات الالزمة لستيعاب

هذا الأمر، أأوىص الفريق العامل بأأن "يواصل الفريق الفرعي املعين ابجلودة التابع لجامتع الإدارات ة قشوبعد منا .22
عداد نسق  ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اس تعراض هذا املوضوع، مع الرتكزي يف املقام الأول عىل اإ

دا رات ادلولية معلومات عن أأنساق الإبالغ عن اسرتاتيجيات البحث هبدف دفع جعةل العمل يتسم ابلتساق، وأأن تتبادل الإ
 (.PCT/WG/6/23 من الوثيقة 22 يف أأرسع وقت ممكن" )انظر الفقرة

جراء مرشوع جترييب يمت مبقتضاه تبادل معلومات .23  ويف ادلورة الأخرية لجامتع الإدارات ادلولية، اتفقت الإدارات عىل اإ
 حبث حمدودة فامي بني الإدارات وفقًا لنسق من اقرتاح املكتب الأورويب للرباءات.
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ات البحث ول تزال اململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية تعتقدان اعتقادًا جازمًا أأن تبادل الإدارات لسرتاتيجي .22
لزامياً  ما أأي اقرتاح أ خر بشأأن هذا الأمر يف  . ولكهنام36للأس باب اليت نُوقشت يف الفقرة  وذكل ينبغي أأن يكون اإ لن يُقّدِ
 .للمرشوع التجرييب املُتفق عليه هذه املرحةل؛ نظراً 

لغاء البحث ادلويل التمكي   البحث التعاوين )أأكرث من مكتبني(، اإ

نت مقرتحات  .24 ن أأي مقرتح 30/30تضمَّ عة مناقشًة أأمعق ملا يُسمى ابلبحث التعاوين، ولكهنا مل تتضمَّ دة املُوسَّ ات ُمحدَّ
 لتنفيذه يف الوقت احلايل.

ويشارك مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية واملكتب الأورويب للرباءات واملكتب الكوري للملكية  .25
الفكرية يف مرشوع تعاوين جترييب للبحث والفحص يش متل عىل الطلبات املُوَدعة بناًء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 

قد ُعرض تقرير املرحةل الثانية من هذا املرشوع التجرييب عىل ادلورة السادسة للفريق العامل يف و 
 .PCT/WG/6/22 الوثيقة

ما تكل ادلورةانعقاد ومنذ  .26 داراٌت عديدٌة أأخرى مع الإدارات الثالث املُشاِركة، وأأعربت عن اهامتاها اإ ، تواصلت اإ
ىل مرحةل اثلثة من املرشوع التجرييب أأو  بدء مرشوع جترييب منفصل بشأأن هذا الأمر. ابلنضامم اإ

ىل املرشوع  البدءوتُقمّيِ املاكتب الثالثة جدوى  .22 دارات أأخرى اإ ضافة اإ يف مرحةل اثلثة من املرشوع التجرييب، واإ
ضافية، وس التجرييب أأو اس تع  تُبلغ الفريَق العامل أأوًل بأأول ابلتقدم املُحَرز يف هذا اجملال.راض دراسات جتريبية اإ

لزايما  لبحث التمكي  الإ

ىل ادلورة السادسة للفريق العامل يف الوثيقة .28 م اإ . PCT/WG/6/18 اكن هذا الاقرتاح موضوَع اقرتاح منفصل قُّدِ
نت  دًة لتعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، الوثيقةتكل وتضمَّ ، عىل وجه التحديد، مقرتحاٍت ُمحدَّ
الإدارية، واملبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  والتعلاميت

لزاميًا من معلية الفحص املنصوص علهيا يف الفصل الثاين.  جلعل البحث التمكي  جزءًا اإ

 3022 رابعة والأربعني يف سبمترب/أأكتوبرووافق الفريق العامل عىل الاقرتاح، واعمتدته مجعية املعاهدة يف دورهتا ال .22
 (.PCT/A/44/5 من الوثيقة 20 اإىل 35 )انظر الفقرات من

ضافة النظام املذكور اإىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عداد امللف العاملي وتنفيذه، واإ  اإ

نت مقرتحات  .40 ى ابمللف العاملي، ولكهنا مل 30/30تضمَّ عة مناقشًة أأمعق ملا يُسمَّ دة  املُوسَّ ن أأي مقرتحات ُمحدَّ تتضمَّ
 لتنفيذه يف الوقت احلايل.

بون ابملفهوم الواسع للملف العاملي  .42 ىل أأهنم يُرّحِ وبوجه عام، أأشارت ادلول الأعضاء والإدارات واملس تخدمون اإ
عداد خطط أأكرث حتديدًا. ىل اإ  ويؤيدونه، وأأهنم يتطلعون اإ

ط لها ُمس بقًا؛ ول نزال نتوقع أأن تش متل الفوائد املتوخاة من املل .43 ف العاملي عىل ما ي : تيسري الإيداعات املتبادةل املُخطَّ
رة يف ماكتب متعددة  يداع واثئق ُمكرَّ ىل اإ واس تخدام بوابة واحدة لإدارة الطلبات املُوَدعة تبادليًا؛ والقضاء عىل احلاجة اإ

يق وفورات يف التاكليف من خالل اس تخدام )مثل: واثئق الأولوية، واستشهادات التقنية الصناعية السابقة، اإخل(؛ وحتق 
م  دفعًة هائةًل لتقامس العمل فامي بني ماكتب امللكية الفكرية، ليس من امللف العاملي أأدوات الرتمجة ال لية احلديثة. وسوف يُقّدِ
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ىل زايدة جودة  يف مجيع  رباءاتالخالل تبادل املعلومات حفسب، بل أأيضًا من خالل أأنشطة تعاون الفاحصني اليت تؤدي اإ
 أأحناء العامل.

مع رشاكء  ابلشرتاك ،تطوير امللف العامليمكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية  يواصلو  .42
م اقرتاحًا أأكرث حتديدًا رومع وضع عالقته بنظام الويبو الإلكرتوين للمعاهدة يف الاعتبا املاكتب امخلسة بشأأن ، ويأأمل أأن يُقّدِ

حدى ادلورات املقبةل للفريق العامل. دماجه يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اإ  اإ

ادلمج الرمسي للطرق الرسيعة لتسوية منازعات الرباءات يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، والتّتبع الرسيع 
عادة الاس تفادة  طار املُضطلع به يف عمل المن  رحةل الوطنيةيف امللطلبات املرحةل الوطنية، وحتسني اإ  املعاهدةاإ

ىل ادلورة السادسة للفريق العامل يف الوثيقة .44 م اإ ىل ادلمج الرمسي للطرق  PCT/WG/6/17 قُّدِ ٌد يدعو اإ اقرتاٌح ُمحدَّ
 الرسيعة لتسوية منازعات الرباءات يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

اثرةورمغ  .45 أأبدت  أأخذت اللكمةىل أأن أأغلبية الوفود اليت ، يشري التقرير الصادر عن الفريق العامل اإ بعض الشواغل اإ
ىل التغلب عىل الشواغل املُعلنة،  قدرًا من التأأييد لهذا الاقرتاح، وأأعربت عن اس تعدادها للنظر يف املقرتحات اليت هتدف اإ

ىل أأهنا س أأو أأش  التام عىل تس تغل الإشعار املُقرتح اخلاص بعدم التوافق. وأأبدى وفدان اعرتاضهامارت، بدًل من ذكل، اإ
 الاقرتاح.

ونُوقش الاقرتاح أأيضًا يف ادلورة احلادية والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية، وهو موضوع ورقة منفصةل معروضة  .46
 (.PCT/WG/7/21 عىل ادلورة احلالية للفريق العامل )الوثيقة

 جعل الرأأي املكتوب لإدارة البحث ادلويل متاحًا للجمهور بعد النرش ادلويل

ىل الفريق العامل يف الوثيقةاكن  .42 م اإ نت PCT/WG/6/13 هذا الاقرتاح موضوَع اقرتاح منفصل قُّدِ تكل . وتضمَّ
دًة لتعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات حبيث يكون الرأأي ، عىل وجه التحديد، مقرتحاٍت حمدّ الوثيقة

دارة البحث ادلويل مت ت الإدارُة كل فامي خيص وذاحًا فور النرش ادلويل املكتوب الصادر عن اإ مجيع الطلبات ادلولية اليت أأعدَّ
 بشأأهنا رأأاًي مكتواًب.

، واعمتدته مجعية املعاهدة يف دورهتا الرابعة والأربعني يف عىل هذا الاقرتاح أأيضاً ووافق الفريق العامل  .48
 (.PCT/A/44/5 من الوثيقة 20 اإىل 35 )انظر الفقرات من 3022 سبمترب/أأكتوبر
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 التّطلع اإىل املس تقبل

ىل اقرتاحعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاخلاصة مب املكتب ادلويلمنذ تقدمي خارطة طريق  .42 ضافًة اإ ، PCT 20/20 ، اإ
مت ماكتٌب عديدٌة مقرتحاهتا لتحسني نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مبا يف ذكل مقرتحات من املكتب الأورويب  قدَّ

الرباءات الياابين، واملكتب الكوري للملكية الفكرية. ويف س ياق اجامتعات ماكتب امللكية الفكرية امخلسة، للرباءات، ومكتب 
وافقت الولايت املتحدة الأمريكية عىل اس تعراض ش ىّت اخلطط هبدف حتديد القوامس املشرتكة واملقرتحات اليت يُعتقد أأنه 

ىل اتفاق بشأأهنا للميض قدمًا. ومن  جراء مزيد من املناقشات مع رشاكئنا من املاكتب امخلسة، أأن ميكن التوصل اإ املتوقع، بعد اإ
حدى ادلورات املقبةل للفريق العامل.  يُسفر هذا الاس تعراض عن مزجي من املقرتحات لعرضها عىل اإ

ن  .50 ىل النظر يف اإ الفريق العامل مدعٌو اإ
 هذه الوثيقة والتعليق علهيا.

 ]هناية الوثيقة[


