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  املكتب ا/ويل ٕاعدادمن 

  ملخصملخصملخصملخص

تتضمن هذه الوثيقة تقريرا عن ا/ورة السادسة للفريق العامل لنظام الرباءات ا/ويل ("الفريق العامل")، اليت عقدت  .1
، وتدعو اللجنة ٕاىل املوافقة عىل توصيات الفريق العامل املتعلقة مبراجعة 2013مايو  24ٕاىل  21يف جنيف يف الفرتة من 

نظام الرباءات ا/ويل، وأيضا ًة للبحث ا/ويل والفحص المتهيدي ا/ويل مبوجب ٕادار معايري وٕاجراءات تعيني ٔاحد املاكتب 
 .2014و 2013معل الفريق العامل إالضايف بني دوريت امجلعية لعايم 

        ا/ورة السادسة للفريق العامل لنظام الرباءات ا/ويلا/ورة السادسة للفريق العامل لنظام الرباءات ا/ويلا/ورة السادسة للفريق العامل لنظام الرباءات ا/ويلا/ورة السادسة للفريق العامل لنظام الرباءات ا/ويل

  ملخص الرئيس؛ تقرير ا/ورة

ر فهيا ٔاثناء ا/ورة السادسة للفريق العامل موحضة يف ملخص الرئيس ترد املوضوعات اليت مت النظر فهيا ونتاجئ النظ .2
)، والوارد يف مرفق هذه الوثيقة. أما التقرير الاكمل ل~ورة PCT/WG/6/23اvي ٔاحاط الفريق العامل به علام (الوثيقة 

 .�ملراس�فسوف يمت اع�ده 
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  رشوط وٕاجراءات تعيني إالدارات ا/ولية

�قش الفريق العامل يف دورته السادسة، مضن ٔامور ٔاخرى، رشوط وٕاجراءات تعيني إالدارات ا/ولية. واتفق  .3
ٕادارًة للبحث ا/ويل الفريق العامل عىل توصية امجلعية بأن جيري املكتب ا/ويل مراجعة ملعايري وٕاجراءات تعيني ٔاحد املاكتب 

ا/ويل ويتقدم �قرتاحات ٕالدخال التغيريات الالزمة ٕاذا اكن ذ� مالمئا، نظام الرباءات والفحص المتهيدي ا/ويل مبوجب 
وذ� �لتنسـيق مع اج�ع إالدارات ا/ولية حي� اكن ذ� مالمئا، ليك يناقشها الفريق العامل يف دورته التالية (انظر الوثيقة 

PCT/WG/6/4  وملخص الرئيس عن ا/ورة، الوثيقةPCT/WG/6/23 الواردة يف مرفق 68ٕاىل  64، الفقرات من ،
 هذه الوثيقة).

  العمل إالضايف

 اتفق الفريق العامل ٔايضا عىل توصية امجلعية مبا ييل، رشيطة توفر المتويل الاكيف: .4

  للجمعية؛ 2014وسبمترب/أكتوبر  2013عقد دورة واحدة للفريق العامل بني دوريت سبمترب/ٔاكتوبر   "1"

اليت مت تقدميها من قبل لتسهيل حضور بعض الوفود ٕاىل ا/ورة السادسة للفريق تقدمي نفس املساعدة املالية و   "2"
  العامل، حبيث تمتكن بعض الوفود من حضور ا/ورة املقب�.

 ٕان مجعية احتاد نظام الرباءات ا/ويل مدعوة ٕاىل: .5

إالحاطة علام مبلخص الرئيس عن ا/ورة   "1"
 PCT/WG/6/23السادسة الوارد يف الوثيقة 

  روض يف مرفق هذه الوثيقة؛واملع

املوافقة عىل توصية الفريق العامل و   "2"
املتعلقة مبراجعة معايري وٕاجراءات تعيني ٔاحد 

املاكتب ٕادارًة للبحث ا/ويل والفحص المتهيدي 
ا/ويل مبوجب نظام الرباءات ا/ويل واملشار ٕالهيا 

  ٔاعاله؛ 3يف الفقرة 

مل املوافقة عىل التوصية املتعلقة �لعو   "3"
إالضايف للفريق العامل لنظام الرباءات ا/ويل 

  ٔاعاله. 4واملشار ٕالهيا يف الفقرة 

  [ييل ذ� املرفق]
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        السادسة للفريق العامل لنظام الرباءات ا/ويلالسادسة للفريق العامل لنظام الرباءات ا/ويلالسادسة للفريق العامل لنظام الرباءات ا/ويلالسادسة للفريق العامل لنظام الرباءات ا/ويلعن ا/ورة عن ا/ورة عن ا/ورة عن ا/ورة     ملخص الرئيسملخص الرئيسملخص الرئيسملخص الرئيس
  )PCT/WG/6/23(ٔاحاط الفريق العامل به علام؛ وهو منقول من الوثيقة 

    من جدول أالعامل: افتتاح ا/ورةمن جدول أالعامل: افتتاح ا/ورةمن جدول أالعامل: افتتاح ا/ورةمن جدول أالعامل: افتتاح ا/ورة    1111البند البند البند البند 
قام السـيد فرانسس غري، املدير العام للويبو، �فتتاح ا/ورة ورحب �ملشاركني، وتوىل السـيد ²وس ماتيس  .1

 انة الفريق العامل.(الويبو) أم

        من جدول أالعامل: انتخاب الرئيس و�ئبيهمن جدول أالعامل: انتخاب الرئيس و�ئبيهمن جدول أالعامل: انتخاب الرئيس و�ئبيهمن جدول أالعامل: انتخاب الرئيس و�ئبيه    2222البند البند البند البند 
انتخب الفريق العامل �ٕالجامع السـيد فيكتور بورتييل (ٔاسرتاليا) رئيسا ل~ورة. ومل يمت ترشـيح أحد ملنصيب  .2

 الرئيس. �ئب

        من جدول أالعامل: اع�د جدول أالعاملمن جدول أالعامل: اع�د جدول أالعاملمن جدول أالعامل: اع�د جدول أالعاملمن جدول أالعامل: اع�د جدول أالعامل    3333البند البند البند البند 
 ..PCT/WG/6/1 Revدل جلدول أالعامل كام هو مقرتح يف الوثيقة اعمتد الفريق العامل املرشوع املع .3

    من جدول أالعامل: ٕاحصاءات نظام الرباءات ا/ويلمن جدول أالعامل: ٕاحصاءات نظام الرباءات ا/ويلمن جدول أالعامل: ٕاحصاءات نظام الرباءات ا/ويلمن جدول أالعامل: ٕاحصاءات نظام الرباءات ا/ويل    4444البند البند البند البند 
ٔاحاط الفريق العامل علام بعرض قدمه املكتب ا/ويل عن ٕاحصاءات نظام الرباءات ا/ويل، يستند ٕاىل  .4

 مؤخرا. املنشور 20131العرض السـنوي لنظام الرباءات ا/ويل لعام 

        ePCTePCTePCTePCTمن جدول أالعامل: نظام الرباءات ا/ويل إاللكرتوين من جدول أالعامل: نظام الرباءات ا/ويل إاللكرتوين من جدول أالعامل: نظام الرباءات ا/ويل إاللكرتوين من جدول أالعامل: نظام الرباءات ا/ويل إاللكرتوين     5555البند البند البند البند 
 .2ٔاحاط الفريق العامل علام بعرض قدمه املكتب ا/ويل عن نظام الرباءات ا/ويل إاللكرتوين .5

    العرشينالعرشينالعرشينالعرشينمن جدول أالعامل: اج�ع إالدارات ا/ولية التابعة لنظام الرباءات ا/ويل: تقرير عن ا/ورة من جدول أالعامل: اج�ع إالدارات ا/ولية التابعة لنظام الرباءات ا/ويل: تقرير عن ا/ورة من جدول أالعامل: اج�ع إالدارات ا/ولية التابعة لنظام الرباءات ا/ويل: تقرير عن ا/ورة من جدول أالعامل: اج�ع إالدارات ا/ولية التابعة لنظام الرباءات ا/ويل: تقرير عن ا/ورة     6666البند البند البند البند 
 .PCT/WG/6/3استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .6

الحظ ٔاحد الوفود ٔان كثريا من بنود جدول ٔاعامل اج�ع إالدارات ا/ولية، مبا فهيا تÆ املتعلقة �جلودة، حتظى و .7
تمتكن بعثات �ه�م لك ا/ول أالعضاء يف الويبو، واقرتح ٔان يمت عقد دورات اج�ع إالدارات ا/ولية يف جنيف، حبيث 

 ا/ول أالعضاء العام� يف جنيف من املشاركة يف املناقشات.

ٔاحاط الفريق العامل علام �لتقرير الصادر بشأن ا/ورة العرشين الج�ع إالدارات ا/ولية التابعة لنظام و  .8
وض يف مرفق واملعر  PCT/MIA/20/14الرباءات ا/ويل، بناء عىل ملخص الرئيس لتÆ ا/ورة الوارد يف الوثيقة 

 .PCT/WG/6/3الوثيقة 

 من جدول أالعامل: نظام الرباءات ا/ويل بأسلوب "اكيزن"من جدول أالعامل: نظام الرباءات ا/ويل بأسلوب "اكيزن"من جدول أالعامل: نظام الرباءات ا/ويل بأسلوب "اكيزن"من جدول أالعامل: نظام الرباءات ا/ويل بأسلوب "اكيزن"    7777البند البند البند البند 
 ..PCT/WG/6/14 Revاستندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .9

هنأت الوفود وفد اليا�ن عىل الورقة املتعمقة اليت قدÐا بشأن تطوير نظام الرباءات ا/ويل يف املسـتقبل. حيث و  .10
ودة وتقامس العمل احملدد يف الورقة مع حتسني نظام الرباءات ا/ويل وينسجم ٕاىل حد كبري مع Óقرتاحات يتسق مهنج اجل

                                                
توجد نسخة من العرض متاحة عىل موقع الويبو إاللكرتوين عىل الصفحة التالية:  1

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_6/pct_wg_6_presentation_statistics.ppt  
توجد نسخة من العرض متاحة عىل موقع الويبو إاللكرتوين عىل الصفحة التالية:  2

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_6/pct_wg_6_presentation_epct.ppt  
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أالخرى املزمع مناقشـهتا، ؤايضا مبادئ اجلودة املطبقة �لفعل يف بعض املاكتب الوطنية. ٕاال ٔان املوضوعات عرضت يف الورقة 
فð يتعلق  أو ٕاىل ٔان تكون موïة حنو هدف حمدد التحديدمزيد من  بشلك يتسم �لعمومية وحتتاج يف بعض النقاط ٕاىل

 ينبغي فعñ ٔاو تغيريه �لفعل. مبا

وامللف ٔاعربت وفود عديدة عن قلقها من اح�ل أن تؤدي أالقسام املتعلقة �لص� بني املراحل الوطنية وا/ولية و  .11
الوطنية يف تقرير إالجراءات أالكرث مالءمة ومدى  ٕاىل تناسق موضوعي ٔاو ٔان تتعدى عىل مسؤولية املاكتب العاملي

اسـتخدام التقارير الواردة من ماكتب ٔاخرى يف تلبية احتياجاهتا الوطنية، وٕان اكنت وفود عديدة أخرى ترى أن هذه 
ٕالعراب أالقسام، عىل النحو اvي عرضها به وفد اليا�ن، تسهل تنفيذ ممارسات فعاö أكرث من كوهنا تفرض رشوطا. وقد مت ا

ٔايضا عن خماوف بشأن اح�ل أن حتتاج أية أحاكم متص� �لتعليقات الواردة من ٔاحد املاكتب ٕاىل مكتب آخر ٕاىل ٔان ختضع 
 للفحص ا/قيق بغية التأكد من الطبيعة Óختيارية لهذه أالنظمة ومالءمة اسـتخداÐا.

ودعا وفد اليا�ن ٕاىل  .PCT/WG/6/14/ Revٔاحاط الفريق العامل علام �القرتاحات املذكورة يف الوثيقة و  .12
ٔاخذ التعليقات املقدمة يف Óعتبار، والتوسع يف مناقشة املوضوعات مع أالطراف املعنية، ودمج Óقرتاحات مع 
Óقرتاحات اليت تشـهبها يف طبيعهتا واليت تقدمت هبا وفود ٔاخرى حي� أمكن، وتقدمي اقرتاحات أكرث حتديدا ٕاىل 

 للفريق العامل. ا/ورة املقب�

  20202020////20202020من جدول أالعامل: مناقشة اقرتاحات نظام الرباءات ا/ويل املوسعة من جدول أالعامل: مناقشة اقرتاحات نظام الرباءات ا/ويل املوسعة من جدول أالعامل: مناقشة اقرتاحات نظام الرباءات ا/ويل املوسعة من جدول أالعامل: مناقشة اقرتاحات نظام الرباءات ا/ويل املوسعة     8888البند البند البند البند 
 .PCT/WG/6/15استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .13

واليت مل تكن ، PCT/WG/6/15مت إالعراب عن عدد من االٓراء فð يتعلق �القرتاحات املفردة املوحضة يف الوثيقة و .14
مت تقدميها ٕاىل هذه ا/ورة. وطلبت وفود عديدة مزيدا من التوضيح بشأن اقرتاح ٕادخال  رث حتديداموضوع اقرتاحات أك

من الوثيقة، منوهة ٕاىل ٔان هذه املساöٔ تتصل  12ٕاىل  10تعديالت حمدودة عىل الفصل أالول تشري ٕالهيا الفقرات من 
 ".غري متوفرة �ٕالحاö ٕالهياتوضيح إالجراء املتعلق بتضمني ٔاجزاء من جدول أالعامل " 16 �لبند

اvي دخل املرح� الوطنية بتقرير  توحيد ختفيضات رسوم الطلبات ا/وليةؤاعرب أحد الوفود عن قلقه بشأن اقرتاح  .15
من الوثيقة، منوها ٕاىل ٔانه لن يكون  18ٕاىل  16متهيدي دويل ٕاجيايب عن أالهلية للرباءة كام هو مشار ٕاليه يف الفقرات من 

ٔان يمت منح ختفيضات ٕاضافية يف الرسوم لبعض مودعي الطلبات اvين ميكن ٔان يسـتفيدوا مبوجب قوانيهنم الوطنية من املالمئ 
 املعمول هبا من ختفيضات كبرية يف الرسوم يف املرح� الوطنية.

 نظام يف لطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة �لرباءاتابر�مج مت إالعراب عن القلق من أن اقرتاح دمج و .16
من الوثيقة، قد يتجاوز الهدف من نظام الرباءات ا/ويل؛ ومت ٔايضا  30الرباءات ا/ويل، عىل النحو املشار ٕاليه يف الفقرة 

اقرتاحات ( PCT/WG/6/15اقرتاح ٔان املناقشات اليت جتري يف الفريق العامل بشأن Óقرتاحات املوحضة يف الوثيقة 
(نظام الرباءات ا/ويل بأسلوب اكيزن) سـتكون ميرسة  PCT/WG/6/14) والوثيقة 20/20نظام الرباءات ا/ويل املوسعة 

 بدرجة كبرية ٕاذا مت تقدمي هذه Óقرتاحات يف شلك مجمع، نظرا ٕاىل ٔان كثريا مهنا م�ث� يف طبيعهتا.

من الوثيقة، اقرتح ٔاحد الوفود السري قدما يف Óقرتاح حبيث يكون املكتب اvي يعمل ٕاكدارة  22فð يتعلق �لفقرة و  .17
بشلك اكمل عندما يدخل الطلب ا/ويل املرح� الوطنية /يه  ملزما �ٕالقرار بعمñللبحث ا/ويل والفحص المتهيدي ا/ويل 

 مككتب معني ٔاو منتخب.

. وترد تعليقات ٔاخرى للوفود بشأن PCT/WG/6/15عامل علام مبحتو
ت الوثيقة ٔاحاط الفريق الو  .18
 اقرتاحات معينة مضن بنود ٔاخرى من جدول أالعامل.
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        من جدول أالعامل: الرد إاللزايم عىل التعليقات السلبية يف املرح� الوطنيةمن جدول أالعامل: الرد إاللزايم عىل التعليقات السلبية يف املرح� الوطنيةمن جدول أالعامل: الرد إاللزايم عىل التعليقات السلبية يف املرح� الوطنيةمن جدول أالعامل: الرد إاللزايم عىل التعليقات السلبية يف املرح� الوطنية    9999البند البند البند البند 
 .PCT/WG/6/16استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .19

ليت حتدثت يف املوضوع عن تأييدها لالقرتاح ٔاو تأييدها املبديئ للفكرة وأالساس اvي يستند ٔاعربت لك الوفود او  .20
ٕاليه Óقرتاح. واقرتحت بعض الوفود، املؤيدة عىل وجه العموم، أن الرد عىل التعليقات السلبية ينبغي ٔاال يكون ٕالزاميا، ؤان 

لالقرتاح، ال سـð فð يتعلق مبا ٕاذا  املتصوراوف بشأن النطاق يكون �ختيار املاكتب الوطنية. ومت إالعراب عن بعض ا�
اكن الرد ينبغي أن يكون ٕالزاميا يف لك احلاالت اليت حيتوي فهيا التقرير ا/ويل عن أالهلية للرباءة عىل تعليقات سلبية ٔاو يف 

تقرير بصفته ٕادارة دولية. وتساءل ٔاحد احلاالت اليت يدخل فهيا مودع الطلب املرح� الوطنية /ى نفس املكتب اvي أعد ال 
النشاط الوفود عام ٕاذا اكن الرد ينبغي ٔان يكون مطلو� فقط ٕاذا اكن التقرير حيتوي عىل بيا�ت سلبية فð يتعلق �جلدة ٔاو 

ومت إالعراب . وÓعرتاضات الرمسيةٔاو يف لك حاالت التعليقات السلبية، مبا فهيا تÆ املتعلقة مبسائل اكلوضوح  Óبتاكري
ٔايضا عن خماوف تتعلق �لعقوبة اليت ميكن فرضها يف حاالت عدم امتثال املودع لرشط الرد عىل ٔاي تعليق سليب؛ ٔالن هذه 
العقوبة ينبغي أن تُرتك يف يد لك مكتب وطين، مبا يف ذ� ٕاماكنية ٔان يمت طلب دفع رمس ما، وفقا للقانون الوطين املعمول 

املتحدة أالمريكية عىل ٔان هذا احلمك اكن الغرض منه هو توفري قدر كبري من املرونة يسمح بتنفيذ به. ؤاكد وفد الوال
ت 
 إالجراءات املعنية يف خمتلف املاكتب املعينة، مبا يف ذ� ٕاماكنية عدم وجود ٔاية عقوبة عىل إالطالق.

ت املاكتب املعينة، وأشاروا ٕاىل ٔانه يف القوانني الوطنية وممارساتباين  اسـمترارالحظ العديد من ممثيل املسـتخدمني و .21
حني ميكن أن ترتتب عىل فرض الرد إاللزايم آ�ر ٕاجيابية يف حاö دخول املودع املرح� الوطنية /ى نفس املكتب اvي ٔاعد 

ى فٕان ذ� ليس �لرضورة هو احلال / –وذ� ما ٔاظهرته جتربة مكتب الرباءات أالورويب  –التقرير بصفته ٕادارة دولية 
ماكتب ٔاخرى تعمل يف ظل معايري وقوانني وطنية خمتلفة. واكن رٔاي ممثل ٕاحدى املنظامت غري احلكومية هو أن Óقرتاح، 

املشرتكة ٔاثناء املرح� ا/ولية، ميكن أن يؤدي يف الواقع ٕاىل البحث والفحص بدون ٕاضافة معليات البحث التمكييل وأعامل 
إالشارة ٕاىل أن البحث والفحص عىل املسـتوى الوطين، يف الوقت احلارض، اكن موضع يف جودة إالجراء بأمكñ، مع  تراجع

�لفعل ملنتجات العمل ا/ويل. كام متت إالشارة ٕاىل ٔان فرض الرد اكلزتام عىل  ممكالنظر من ٔاجل ٕاضافة قمية حقيقية وليكون 
ل ا/ويل لنظام الرباءات ا/ويل. ومت إالعراب ٔايضا ملنتجات العم أالولية غري امللزمةاملودع ميكن ٔان يكون مناقضا للطبيعة 

عن خماوف بشأن العبء إالضايف عىل املودعني، وال سـð الرشاكت الصغرية واملتوسطة، اليت حتتاج ٕاىل مرونة يف التعامل مع 
انون وطين قبل دخول املاكتب املعينة يف ٕاجراءات املرح� الوطنية واليت قد ال تكون مسـتعدة لتقدمي رد تفصييل يالمئ لك ق

من ٔاجل ٕاعداد هذه الردود اليت قد ال يلزم تقدميها ٕاال يف وقت الحق  احملامني الوطنينياملرح� الوطنية، أو /فع الرسوم ٕاىل 
 .ٕاذا اكن احلال غري ذ�

ت اليت مت ٔاشار وفدا اململكة املتحدة والوال
ت املتحدة أالمريكية ٕاىل ٔاهنام سـيأخذان يف Óعتبار لك التعليقاو  .22
تقدميها وا�اوف اليت مت إالعراب عهنا بغية التقدم �قرتاح حيتوي عىل مزيد من التعديالت يف ٕاحدى ا/ورات املقب� 

 للفريق العامل.

من جدول أالعامل: ا/مج الرمن جدول أالعامل: ا/مج الرمن جدول أالعامل: ا/مج الرمن جدول أالعامل: ا/مج الرمسمسمسمسي لرب�مج الطري لرب�مج الطري لرب�مج الطري لرب�مج الطرقققق ال ال ال الرسرسرسرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة �لرباءات يف نظام يعة لتسوية املنازعات املتعلقة �لرباءات يف نظام يعة لتسوية املنازعات املتعلقة �لرباءات يف نظام يعة لتسوية املنازعات املتعلقة �لرباءات يف نظام     10101010البند البند البند البند 
  ا/ويلا/ويلا/ويلا/ويل        الرباءاتالرباءاتالرباءاتالرباءات

 .PCT/WG/6/17استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .23

اكن هناك تأييد لالقرتاح من كثري من الوفود املمث� /ول تشارك ماكتهبا يف الرتتيبات الثنائية اجلارية لرب�مج الطرق و  .24
ال تطبق القواعد الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة �لرباءات، ال سـð يف وجود مواطن املرونة اليت يتضمهنا واليت تكفل أ 

املعنية ٕاال عىل املاكتب الراغبة يف اسـتخدام هذا النوع من الترسيع للعملية الوطنية. كام ٔايد Óقرتاحات ٔايضا عديد من ممثيل 
املودعني، مع إالشارة ٕاىل ٔانه اكن من املأمول ٔان توفر ا/ول أالعضاء مثل هذا الترسيع ٕالجراءات املرح� الوطنية بدون 
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 دفع ٔاي رمس ٕاضايف، وهو ما ينطوي عىل قدر من أالمهية عىل وجه اخلصوص لٔالفراد والرشاكت الصغرية احلاجة ٕاىل
 واملتوسطة وما شاهبها.

اكن هناك تأييد عام ٕالدخال تعديل ٕاضايف عىل القواعد اجلديدة املقرتحة من قبل وفد كندا ملواïة خطر ٔان يؤثر و  .25
الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة �لرباءات تأثريا شديدا عىل عبء العمل يف العدد الكبري من ال�سات بر�مج الطرق 

ٕاىل ٔاهنا تؤيد ذ� بصفة عامة،  والنشاط Óبتاكرياملاكتب الوطنية. ؤاشار عدد من املاكتب اليت مل تقم ٕ�جراء حفص للجدة 
 .موقفهااكفية لتغطية  وعدم التوافق�ٕالخطارات ولكهنا دعت ٕاىل النظر مرة أخرى فð ٕاذا اكنت أالحاكم املتعلقة 

ٕاعادة الوطنية من  السـيادةٔاعربت وفود عديدة وممثل ٕاحدى املنظامت غري احلكومية عن قلقهم ٕازاء االٓ�ر احملمت� عىل و  .26
يف املاكتب الوطنية نتيجة لترسيع البحث والفحص، مع إالشارة ٕاىل ٔان الرتكزي  املعاجلةمعل ماكتب أخرى ٔاو جودة  اسـتخدام

املعينة عىل وجه اخلصوص ينبغي ٔان ينصب عىل جودة إالجراءات الوطنية. كام ٔاوحضت وفود ٔاخرى أن النظام يرىم ٕاىل 
ز
دة جودة معل الفحص الوطين عن طريق السامح للفاحصني �لبدء من نقطة حيمتل أن تكون ٔاقرب ٕاىل تلبية رشوط 

 ين /ى لك مهنم.أالهلية للرباءة املطبقة عىل املسـتوى الوط

وقد ٔاثريت تساؤالت عام ٕاذا اكنت أالحاكم اليت تؤثر عىل طريقة معاجلة املرح� الوطنية ميكن ٔان تكون متجاوزة  .27
للسلطة وتتطلب �لتايل تعديال للمعاهدة بدال من جمرد ٕادخال تعديالت عىل الالحئة التنفيذية، وعام ٕاذا اكن من املالمئ أن 

دوö عضوا استنادا ٕاىل ترتيبات ثنائية مت  140يؤثر عىل ٔاكرث من  اvيويل يمت اسـتحداث ٕاجراء يف نظام الرباءات ا/
دوö عضوا فقط تقريبا. واقرتح الرئيس ٔانه قد يكون  20التفاوض بشأهنا خارج نظام الرباءات ا/ويل وتطبق حاليا فð بني 

لنظام امجلاعي لرب�مج الطرق الرسيعة لتسوية من املفيد ٔان يمت توجيه ا/عوة ٕاىل املاكتب املشاركة يف Óج�ع املتعلق �
، ليك تقوم ٕ�عداد معلومات ٕاضافية توحض كيف سارت 2013املنازعات املتعلقة �لرباءات، واملزمع عقده يف طوكيو يف يونيو 

ث ترسيع معاجلة /هيم جتربة بر�مج الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة �لرباءات، واالٓ�ر احلقيقية للرب�مج من حي
الطلبات، وجودة منح احلقوق، لصاحل مجيع ٔاعضاء نظام الرباءات ا/ويل. ؤاشار ٔاحد الوفود ٕاىل أن املعلومات املتعلقة 

ؤان نتاجئ اج�ع يونيو  3برب�مج الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة �لرباءات متاحة عىل صفحة الرب�مج عىل إالنرتنت
 لجمهور.سـتكون متاحة ل 

ٔاحاط الفريق العامل علام بنية الوال
ت املتحدة أالمريكية واململكة املتحدة التقدم �قرتاحات معدö ومعلومات و  .28
ٕاضافية يف ا/ورة املقب� للفريق العامل، ؤاخذ يف Óعتبار التعليقات اليت مت إالدالء هبا وا�اوف اليت مت إالعراب 

 عهنا.

  : البحث الت: البحث الت: البحث الت: البحث التمكمكمكمكييل إاللزايمييل إاللزايمييل إاللزايمييل إاللزايممن جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعامل    11111111البند البند البند البند 
 .PCT/WG/6/18استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .29

ذكرت وفود عديدة متثل ماكتب عام� ٕاكدارات دولية ٔاهنا تفضل تطبيق هنج مرن، حتدد فيه لك ٕادارة دولية احلاجة و  .30
 ٕاىل ٕاجراء حبث تمكييل وفقا لسـياساهتا اخلاصة.

ٕالزايم من حيث املبدٔا، واكن من املالحظ أن Óقرتاح ينطوي عىل ومع ذ�، اكن هناك تأييد واسع لتطبيق هنج  .31
قدر كبري من املرونة. ومت إالعراب عن عدد من ا�اوف املتعلقة �لصياغة التفصيلية، مبا فهيا بعض احلاالت اليت ليس من 

اض نظام الرباءات ا/ويل �عتبارها الرضوري ٕاجراء حبث تمكييل فهيا والمتيزي بني "التقنية الصناعية السابقة"، املعرفة ٔالغر 

                                                
كتب الرباءات اليا�ين عىل العنوان التايل: ميكن العثور عىل صفحة بر�مج الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة �لرباءات عىل املوقع إاللكرتوين مل   3

http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm  
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ويه و�ئق براءات سابقة متثل الهدف أالويل ولكن  –الو�ئق املنشورة قبل "التارخي املعين" و"بعض الو�ئق املنشورة" 
 ليس الوحيد لهذا Óقرتاح.

ل. ؤاقرت الوفود بأن عددا من التفاصيل قد ال تز و  .32 ال يف حاجة ٕاىل اسـمترت املناقشات استنادا ٕاىل مرشوع معد1
املعاجلة يف مناقشات ٔاخرى حول تعديالت التعلðت إالدارية (وال سـð أالشاكل املالمئة) واملبادئ التوجهيية للبحث ا/ويل 

والفحص المتهيدي ا/ويل وحول التوقيت ٔاو أالحاكم Óنتقالية لضامن ٕاماكنية حتديث ٔانظمة تكنولوجيا املعلومات، ولكهنا 
Ó تبدو موحضة لرشوط السـياسات الرئيسـية.اعتربت ٔان ö  قرتاحات املعد1

وافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح ٕادخالها عىل الالحئة التنفيذية واملوحضة �ملرفق أالول لهذه الوثيقة و  .33
، مع مراعاة 2013ٔاكتوبر  –هبدف عرضها عىل مجعية نظام الرباءات ا/ويل لتنظر فهيا خالل دورهتا املقب� يف سبمترب 

ٔاية تعليقات ٔاخرى تديل هبا ا/ول املتعاقدة أو املاكتب املتأثرة خالل فرتة تشاور قصرية حيددها املكتب ا/ويل عقب 
 ا/ورة.

  من جدول أالعامل: التدوين إاللزايم السرتاتيجية البحثمن جدول أالعامل: التدوين إاللزايم السرتاتيجية البحثمن جدول أالعامل: التدوين إاللزايم السرتاتيجية البحثمن جدول أالعامل: التدوين إاللزايم السرتاتيجية البحث    12121212البند البند البند البند 
 .PCT/WG/6/19استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .34

دثة عن وجود الرغبة من حيث املبدٔا يف ٕا2حة اسرتاتيجيات البحث. فهذا يزيد من قدرة ٔاعربت لك الوفود املتحو  .35
قارئ ٔاي تقرير عىل تقيمي البحث وميكن ٔان يؤدي ٕاىل ز
دة يف الثقة �جلودة. كام ميكن ٔان يكون ٔاداة تعمل مفيدة للفاحصني 

 حصني ذوي اخلربة يف ٕادارات البحث ا/ولية.يف املاكتب املعينة الراغبني يف احلصول عىل ٕارشادات للبحث من الفا

أشارت وفود عديدة متثل ب~ا� تعمل ماكتهبا ٕاكدارات دولية ٕاىل ٔاهنا ٔا2حت �لفعل اسرتاتيجياهتا املتعلقة �لبحث و  .36
 بشلك اختياري. وأعرب العديد من هذه الوفود ووفود ٔاخرى عن تأييدها القرتاح التدوين إاللزايم وٕا2حة اسرتاتيجيات

 البحث بأي نسق تسـتطيع تقدميها به.

غري أن وفودا ٔاخرى ٔاعربت عن خماوفها، قائ� ٕانه ينبغي ٔاوال االتفاق عىل تعريف مالمئ لنطاق اسرتاتيجيات تدوين  .37
البحث، مع ٔاخذ أالهداف املرغوبة يف Óعتبار. فالتدوينات الاكم� للبحث ميكن ٔان تكون طوي� ومعقدة وأحيا� مضل� 

ذا مل يكن يفهم التفاصيل ا/قيقة ملا هو مدون بواسطة نظام معني. ؤاشارت بعض الوفود ٕاىل ٔان حتويل التدوين للقارئ إ 
يدو
 ٕاىل اسرتاتيجية حبث ٔاكرث وضوحا للقارئ ميكن أن يسـهتÆ الكثري من وقت الفاحصني، و�v جيب ٔاال يكون ٕالزاميا 

سق يتسم �التساق فð بني لك إالدارات ا/ولية، تؤخذ فيه بعني Óعتبار ٕاال بعد النظر فيه بعناية. وينبغي االتفاق عىل ن 
منفعة أالنواع ا�تلفة للمعلومات، والعرض املالمئ اvي حيقق سهوö الفهم، وحتقيق الفائدة للمسـتخدمني، ويتضمن حتليال 

 جلدوى تلكفة ٔاي معل قد يكون الزما.

معل ترتيب يمت وفقا 5 ختصيص ٔاحد  –ٕاكجراء مؤقت لبعض إالدارات ا/ولية  –الحظ املكتب ا/ويل ٔانه ميكن و .38
رمزين السرتاتيجيات البحث املرس� ٕالكرتونيا، وذ� حسب اختيار ٕادارة البحث ا/ويل. فالرمز املسـتخدم حاليا من شأنه 

يئ اعتبارا من 2رخي النرش ا/ويل، ولكن ميكن اسـتخدام رمز بديل ٔان جيعل اسرتاتيجية البحث متاحة للجمهور بشلك تلقا
مع ٕاماكنية ٔان يراها مودع الطلب  PATENTSCOPEجلعل Óسرتاتيجيات غري متاحة عىل قاعدة بيا�ت ركن الرباءات 

 واملاكتب الوطنية فقط عرب نظام الرباءات ا/ويل إاللكرتوين.

ق الفرعي املعين �جلودة والتابع الج�ع إالدارات ا/ولية التابعة لنظام ٔاوىص الفريق العامل بأن يواصل الفريو  .39
الرباءات ا/ويل مراجعة هذا املوضوع، مع الرتكزي ٔاوال عىل ٕاعداد نسق يتسم �التساق، ؤان تتبادل إالدارات ا/ولية 

 م بأرسع وقت ممكن.املعلومات حول ٔانساق إالبالغ �سرتاتيجيات البحث هبدف دفع جع� العمل ٕاىل أالما
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  من جدول أالعامل: ختفيض رسوم نظام الرباءات ا/ويلمن جدول أالعامل: ختفيض رسوم نظام الرباءات ا/ويلمن جدول أالعامل: ختفيض رسوم نظام الرباءات ا/ويلمن جدول أالعامل: ختفيض رسوم نظام الرباءات ا/ويل    13131313البند البند البند البند 
  غري الهادفة ٕاىل حتقيق الرحبأالحباث ختفيض الرسوم للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات 

 .46ٕاىل  3، الفقرات من PCT/WG/6/10استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .40

�جلهود املبذوö جلعل نظام الرباءات ا/ويل ٔاكرث مشوال وز
دة ٕاماكنية النفاذ ٕاليه من  رحبت لك الوفود املتحدثةو  .41
قبل بعض ٔانواع املودعني، اكلرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات أالحباث، ولكهنا ٔاقرت بأن هناك مسائل 

ؤان يمت حلها قبل ٔان يكون من املمكن ٔان يمت تطبيق ٔاية كثرية، كام هو موحض يف الوثيقة، حتتاج ٕاىل ٔان يمت النظر فهيا بعناية 
ختفيضات يف الرسوم لهذه الفئات من املودعني؛ ومن ٔابرز هذه املسائل ٔان هناك ٔامهية خاصة للعثور عىل سـبل ممكنة 

 لتطبيق هذه التخفيضات يف الرسوم بطريقة تضمن للمنظمة Óسـتدامة املالية واحلياد من حيث إاليرادات.

وفود عديدة عىل احلاجة ٕاىل ز
دة ٕاماكنية النفاذ ٕاىل نظام الرباءات ا/ويل للمودعني من الب~ان النامية  أكدتو  .42
 وأالقل منوا عىل وجه اخلصوص، وشددت عىل ٔامهية املساعدة التقنية ؤايضا ختفيض الرسوم يف هذا السـياق.

مات ليك ميكهنا ٔان تفهم بشلك أفضل أالثر ٔاعربت وفود عديدة عن شعورها برضورة احلصول عىل مزيد من املعلو و  .43
احملمتل للتخفيضات اجلديدة يف الرسوم عىل ٕايرادات نظام الرباءات ا/ويل، ال سـð فð يتعلق بعدد املودعني اvين من احملمتل 

ت يف الرسوم عىل ٔان يسـتفيدوا من هذه التخفيضات يف الرسوم وفð يتعلق �ٔالثر احملمتل اvي ميكن ٔان ختلفه هذه التخفيضا
 سلوك إاليداع /ى هذه الفئات من املودعني واالٓ�ر الالحقة عىل ٕايرادات رسوم نظام الرباءات ا/ويل وعىل املنظمة.

المتست وفود عديدة من كبري Óقتصاديني ٔان جيري دراسة واسعة النطاق حول مرونة الرسوم، وال سـð و  .44
را ٕاىل ٔانه قد ال يكون من املمكن لكبري Óقتصاديني ٔان جيري دراسة املتص� �لرشاكت الصغرية واملتوسطة. ونظ

ن الرشاكت الصغرية واملتوسطة من املشاركة بشلك  مفص� لتحديد ٕاىل ٔاي مدى ميكن للتخفيضات يف الرسوم ٔان متّكِ
ة مجلع مزيد من ٔافضل يف نظام الرباءات العاملي، بسبب حمدودية البيا�ت املوجودة وÓفتقار ٕاىل املوارد الالزم

املعلومات املفص�، المتس الفريق العامل من كبري Óقتصاديني ٔان جيري دراسة حول مساöٔ مرونة رسوم نظام 
الرباءات ا/ويل لفئة املودعني املتاحة بيا�هتم �لفعل للمكتب ا/ويل، واليت من احملمتل ٔان تشمل اجلامعات 

 ومؤسسات أالحباث.

ق الفريق العامل عىل ٔان املكتب ا/ويل جيب ٔان يدعو لك ا/ول أالعضاء اليت متنح و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، اتف .45
حاليا ختفيضات يف الرسوم الوطنية السابقة عىل منح الرباءة للمودعني اvين يمت التعامل معهم، وفقا للمعايري الوطنية 

مانة حول اخلربات الوطنية املكتسـبة، ال املعمول هبا، �عتبارمه رشاكت صغرية ومتوسطة، ٕاىل تقدمي معلومات ٕاىل االٔ 
سـð فð يتعلق بأعداد املودعني املسـتفيدين من هذه التخفيضات يف الرسوم وحول ٔاي ٔاثر ميكن قياسه عىل سلوك 

 إاليداع /ى هذه الفئات من املودعني.

امل يف دورته املقب�، والمتس الفريق العامل ٔايضا من املكتب ا/ويل أن يعد وثيقة معل، ليناقشها الفريق الع .46
عن التعاريف ا�تلفة املوجودة ملا يعترب رشاكت صغرية ومتوسطة وفقا للمامرسات أو القوانني الوطنية ٔاو إالقلميية 

 Æيتعلق بتخفيض رسوم طلبات امللكية الفكرية/الرباءات الوطنية ٔاو إالقلميية. وينبغي ٔان تتضمن ت ðاملعمول هبا ف
لالٓليات املالمئة املطبقة �لفعل يف بعض الب~ان فð يتعلق مبنح ختفيضات يف الرسوم للرشاكت الوثيقة ٔايضا وصفا 

 الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات أالحباث.

ٔاعاله،  44اتفق الفريق العامل عىل ٔان ا/راسة املطلوب أن يعدها كبري Óقتصاديني واملشار ٕالهيا يف الفقرة و  .47
ٔاعاله، ووثيقة العمل املطلوبة واملشار ٕالهيا  45ا/ول أالعضاء عىل النحو املشار ٕاليه يف الفقرة  وأية معلومات تقدÐا
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ٔاعاله، ستشلك أالساس اvي بناء عليه سـيواصل الفريق العامل يف دورته املقب� مناقشاته املتعلقة  46يف الفقرة 
 .PCT/WG/6/13من الوثيقة  47ٕاىل  �3ملسائل املوحضة يف الفقرات من 

  منح ختفيضات يف الرسوم لبعض املودعني من بعض الب~ان، وبصفة خاصة الب~ان النامية وأالقل منوا
 .85ٕاىل  48، الفقرات من PCT/WG/6/10استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .48

ينبغي أن حتمك ٕانشاء قدمت وفود عديدة تعليقاهتا عىل املسائل املعروضة يف الوثيقة فð يتعلق �ملبادئ الرئيسـية اليت و  .49
معايري جديدة ٔالهلية بعض املودعني من بعض الب~ان النامية وأالقل منوا؛ واكن من بني االٓراء املعرب عهنا: ٔان حاö الب~ 

�عتباره دوö جزرية صغرية ينبغي ٔان تؤخذ يف Óعتبار وتضاف ٕاىل قامئة املعايري املقرتحة ٔاصال من قبل أالمانة؛ ؤانه جيب 
اء عىل اختبار اخلطوتني املقرتح ٔاصال من قبل أالمانة، مبا يف ذ� املعايري القامئة عىل لك من Óبتاكر وإاليرادات؛ ؤانه إالبق

جيب ٕاجراء مراجعات دورية �نتظام ملدى مالءمة املعايري؛ ؤانه من أالمهية مباكن إالبقاء عىل مبدٔا حياد التاكليف يف 
يف مدى مالءمة معياري "جحم الب~" و"عدد طلبات نظام الرباءات ا/ويل املودعة يف ٔاحد املنظمة؛ ؤانه جيب ٕاعادة النظر 

الب~ان"؛ وٕاماكنية النظر يف هنج تدرجيي للتخفيضات؛ ؤانه من الرضوري أن يوحض1 بشلك ٔافضل ٔان الهدف احلقيقي 
وأالقل منوا ٔاو حماوö ٕاجراء مراجعة أكرث للمناقشات هو: تسهيل اسـتخدام نظام الرباءات ا/ويل من قبل الب~ان النامية 

 معومية لتخفيضات رسوم نظام الرباءات ا/ويل.

، فقال ٕان اGموعة ترى أن مثة حاجة ملحة ٕالجراء مزيد من العمل مجموعة بنيلوكسوحتدث وفد بلجياك �لنيابة عن  .50
وخوض مزيد من املناقشات يف سبيل ٕاعداد نظام لتخفيض الرسوم يتسم �/يناميكية ويراعي، عن طريق املراجعة �نتظام، 

ينبغي ٔان يدعو املكتب ا/ويل ٕاىل التغريات احلادثة يف التمنية Óقتصادية عىل مسـتوى العامل. واقرتح الوفد ٔان الفريق العامل 
ٕاعداد وثيقة معل، يناقشها الفريق العامل يف دورته املقب�، تتناول مبزيد من الفحص نظاما لتخفيض الرسوم جيمع بني معياري 

، وتضع تصورا ملسـتو
ت معيارية، حبيث يمتكن الفريق PCT/WG/6/10إاليرادات وÓبتاكر، كام هو مقرتح يف الوثيقة 
 مل من ٕاجراء مناقشات تفصيلية حول ٕاماكنية حتديد ب~ان مسـتفيدة جديدة ال تسـتفيد حاليا من ختفيضات الرسوم.العا

، واvي يطلب مجموعة بنيلوكسذكر وفد آخر ٔانه ال يسـتطيع ٔان يؤيد اقرتاح وفد بلجياك، اvي طرحه �لنيابة عن و  .51
معياري إاليرادات وÓبتاكر؛ وأشار ٕاىل ٔان مناقشات الفريق فيه أن يعد املكتب ا/ويل وثيقة معل يقترص نطاقها عىل 

 .PCT/WG/6/10العامل يف دورته املقب� ينبغي أن تكون مفتوحة وغري قارصة عىل مجموعة املعايري املوحضة يف الوثيقة 

زيد من الوقت خلص الرئيس من املناقشات ٕاىل ٔانه ال يوجد طريق واحض ميكن اتباعه، ؤان مثة حاجة فð يبدو ٕاىل مو  .52
واملعلومات ليك يمتكن الفريق العامل من حتقيق تقدم يف املوضوع. وجشع ا/ول أالعضاء عىل التقدم ٕاىل أالمانة مبساهامت 

 واقرتاحات حمددة للطريق اvي ميكن اتباعه، يف ٕاطار إالعداد ملناقشة متواص� للموضوع يف ا/ورة املقب�.

مناقشاته للموضوع يف دورته املقب� وعىل ٔان تسعى أالمانة ٕاىل حتديث اتفق الفريق العامل عىل مواص� و  .53
 وثيقة معلها لتساعد هبا املناقشات.

  من جدول أالعامل: تنسـيق املساعدة التقنية يف من جدول أالعامل: تنسـيق املساعدة التقنية يف من جدول أالعامل: تنسـيق املساعدة التقنية يف من جدول أالعامل: تنسـيق املساعدة التقنية يف ظظظظل نظام الرباءات ا/ويلل نظام الرباءات ا/ويلل نظام الرباءات ا/ويلل نظام الرباءات ا/ويل    14141414البند البند البند البند 
 .PCT/WG/6/11استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .54

املراجعة انة ٕاىل الفريق العامل حتديثا شفهيا عن مناقشات ، قدمت أالمPCT/WG/6/11عند عرض الوثيقة و  .55
"؛ الوثيقة املراجعة اخلارجيةللمساعدة التقنية اليت تقدÐا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية (" اخلارجية

CDIP/8/INF/1مع إالشارة ٕاىل ) والو�ئق ذات الص� يف ا/ورة احلادية عرشة للجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية ،
 ملخص الرئيس لتÆ ا/ورة.
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رحبت لك الوفود اليت حتدثت يف املوضوع بتقرير املكتب ا/ويل عن مرشوعات املساعدة التقنية املتص� بنظام و  .56
 .2013وحىت هذا الوقت من  2012الرباءات ا/ويل اليت مت تنفيذها يف 

تكون هذه التقارير اعتبارا من االٓن فصاعدا بندا �بتا يف جدول ٔاعربت وفود عديدة عن رضاها ٕازاء االتفاق عىل ٔان و  .57
ٔاعامل ا/ورات املقب� للفريق العامل، حيث يعطي ذ� مساöٔ املساعدة التقنية املقدمة ٕاىل الب~ان النامية وأالقل منوا نفس 

ن اجلدير �ملالحظة بشلك خاص ٔان القدر من أالمهية كغريها من املسائل املوضوعية اليت يناقشها الفريق العامل. واكن م
، خبالف مناقشات املسائل ذات الطبيعة املامث� يف 2013الوثيقة تقدم ٔايضا معلومات عن أالنشطة ا�ططة ملا تبقى من عام 

 هيئات الويبو أالخرى.

أساسـيا يف  ورٔات وفود ٔاخرى ٔان الوثيقة توحض ٔان املساعدة التقنية املتص� بنظام الرباءات ا/ويل تشلك عنرصا .58
مساعدة الويبو التقنية أالوسع نطاقا، اليت تتسم �لفعالية والشمول وحسن التنسـيق واليت ينفذها عديد من هيئات الويبو 

ا�تلفة؛ ؤاشارت هذه الوفود ٕاىل ٔاهنا ترى أن املساعدة التقنية النوعية املتص� بنظام الرباءات ا/ويل ينبغي ٔاال تنفصل عن 
 أالخرى اليت تقدÐا الويبو. املساعدة التقنية

ٔاعربت الوفود عن آراء متباينة فð يتعلق مبساöٔ ما ٕاذا اكنت مناقشات الفريق العامل، عىل النحو اvي اتفق عليه و  .59
خارطة الفريق العامل يف دورته اخلامسة، بشأن كيفية السري قدما فð يتعلق �ٔالجزاء املتص� �ملساعدة التقنية من توصيات 

، جيب ٔان تبقى يف انتظار نتيجة مناقشات املراجعة اخلارجية والو�ئق ذات الص� يف اللجنة نظام الرباءات ا/ويل طريق
املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية. وقالت وفود عديدة ٕاهنا ترى أن تÆ املناقشات ينبغي أن تبدٔا داخل الفريق العامل، مشرية 

شة املساعدة التقنية اخلاصة بنظام الرباءات ا/ويل ليك تمتكن الب~ان النامية من ٕاىل أن دور الفريق العامل هو مناق 
Óسـتفادة من نظام الرباءات ا/ويل، يف حني يمتثل دور اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية يف تقيمي املساعدة التقنية، 

ياق ٔاوسع نطاقا. وأعربت وفود عديدة أخرى عن تأييدها ومناقشة املرشوعات، وتقدمي Óقرتاحات املتص� �لتمنية يف سـ 
 للبقاء يف انتظار نتيجة مناقشات اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية، بغية جتنب Óزدواجية يف العمل.

التقنية  والفريق العامل فð يتعلق �ملساعدةاللجنة املعنية مبعايري الويبو وردا عىل سؤال يتعلق �لعالقة بني معل  .60
(ه) من الوثيقة، مسـتدö مبثال دورات التدريب عىل اسـتخدام 13املتص� بنظام الرباءات ا/ويل، ٔاشارت أالمانة ٕاىل الفقرة 

التصنيفات ا/ولية املقدمة ٕاىل الب~ان النامية Rٔحد ٔانشطة املساعدة التقنية املتص� �لرباءات اليت تشمل ٕاعداد ٔانظمة 
من نظام الرباءات ا/ويل، ولكهنا ال تقع حتت مسؤولية ٕاحدى هيئات نظام الرباءات  51امدة امتثاال للالرباءات بصفة عامة، 

 �عتبارها هيئة الويبو ا�تصة.اللجنة املعنية مبعايري الويبو ا/ويل، وٕامنا حتت مسؤولية 

تدعو فيه الفريق العامل ٕاىل  مل يتوصل الفريق العامل ٕاىل اتفاق حول Óقرتاح اvي تقدمت به عدة وفود واvيو .61
ٕاىل  PCT/WG/6/11تقدمي التقرير عن ٔانشطة املساعدة التقنية املتص� بنظام الرباءات ا/ويل املشار ٕاليه يف الوثيقة 

ميكن أن  اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية. ورأت وفود عديدة ٔان تقدمي التقرير ٕاىل اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية
يفيد يف توضيح اجلهود الطيبة املبذوö والتقدم اvي أحرزته ا/ول أالعضاء يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية، وهكذا 
يساعد ويسامه يف املناقشات اجلارية يف اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية حول القضا
 ذات الص�. ٕاال أن وفودا عديدة 

 رضورة �v ٔالن اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية تنظر �لفعل يف و�ئق ٔاخرى تتصل �ملساعدة ٔاخرى رٔات ٔانه ال
 التقنية املتص� �لرباءات وتتناول نفس املوضوع، وأكدت عىل احلاجة ٕاىل جتنب Óزدواجية يف العمل.

اvي تقدمه هيئة يص الرباءات إالقلمييني بر�جمه لتدريب فاحوأطلع وفد ٔاسرتاليا الفريق العامل عىل مسـتجدات  .62
 –بر�مج معل التعاون Óقتصادي التابع التفاق جتارة رابطة ٔامم جنوب رشق آسـيا امللكية الفكرية بأسرتاليا بدمع مايل من 
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مخسة من ويمت يف ظñ تقدمي التدريب ٕاىل مثاين مشاركني من  2013، واvي اكن قد بدأ يف ٔابريل نيوزيلندا –ٔاسرتاليا 
 ماكتب امللكية الفكرية، يف حني تقدم الويبو دعام ماليا ملشاركني من اثنني من املاكتب أالفريقية.

 .PCT/WG/6/11ٔاحاط الفريق العامل علام مبحتو
ت الوثيقة و  .63

  تعيني إالدارات ا/وليةتعيني إالدارات ا/وليةتعيني إالدارات ا/وليةتعيني إالدارات ا/وليةمن جدول أالعامل: من جدول أالعامل: من جدول أالعامل: من جدول أالعامل:     15151515البند البند البند البند 
 .PCT/WG/6/4استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .64

تأييد عام ٕالجراء مراجعة شام� ملعايري وٕاجراءات تعيني إالدارات ا/ولية للتأكد من ٔاهنا مالمئة للتأكد من اكن هناك و  .65
ٔان املاكتب املعينة /هيا املؤهالت واملهارات املالمئة لالضطالع مبهمة تنفيذ البحث ا/ويل والفحص المتهيدي ا/ويل بدرجة 

 عالية من اجلودة.

ٕاجراء مراجعة شام� وحمايدة يتطلب النظر يف الرشوط "املثالية" اليت جيب توفرها يف ٔاية  ويرى املكتب ا/ويل أن .66
ٕادارة دولية مع عدم افرتاض ٔان ٔاية معايري جديدة لن تطبق عىل إالدارات ا/ولية القامئة، كام اقرتحت بعض الوفود. فتطبيق 

تاج �ٔالحرى ٕاىل ٔان تنظر فيه ا/ول أالعضاء عند مناقشة ٔاية مجموعة جديدة من الرشوط، مبا فهيا بند "قدمي" حممتل، سـيح 
 تنفيذ الرشوط اجلديدة يف املسـتقبل.

أيد عدد من الوفود اختاذ قرار بتأجيل تعيني ٕادارات دولية جديدة، ٕاىل حني تلقي نتيجة املراجعة. ٕاال ٔانه مل يكن و  .67
الوقت ؤان وفودا عديدة شعرت بأن هذا التأجيل  هناك ٕاجامع عىل هذا الهنج، �لنظر ٕاىل أن املراجعة قد تسـتغرق بعض

ميكن ٔان يعترب غري عادل فð يتعلق �ملاكتب اليت تسـتعد لطلب التعيني يف املسـتقبل القريب. فبأالحرى، ميكن ٔان تبقى 
 املعايري احلالية مطبقة ٕاىل ٔان يمت االتفاق عىل مجموعة جديدة من املعايري وتدخل حزي النفاذ.

العامل عىل ٔان يويص مجعية نظام الرباءات ا/ويل بأن جيري املكتب ا/ويل مراجعة ملعايري اتفق الفريق و  .68
نظام الرباءات ا/ويل ويقدم ٕادارًة للبحث ا/ويل والفحص المتهيدي ا/ويل مبوجب وٕاجراءات تعيني أحد املاكتب 

مالمئا مع اج�ع إالدارات ا/ولية،  اقرتاحات للتغيريات الالزمة ٕاذا اكن ذ� مالمئا، �لتنسـيق حي� اكن ذ�
 املقب�. ليناقشها الفريق العامل يف دورته

  من جدول أالعامل: توضيح إالجراء املتعلق بتضمني أجزاء غري متوفرة �ٕالحاö ٕالهيامن جدول أالعامل: توضيح إالجراء املتعلق بتضمني أجزاء غري متوفرة �ٕالحاö ٕالهيامن جدول أالعامل: توضيح إالجراء املتعلق بتضمني أجزاء غري متوفرة �ٕالحاö ٕالهيامن جدول أالعامل: توضيح إالجراء املتعلق بتضمني أجزاء غري متوفرة �ٕالحاö ٕالهيا    16161616البند البند البند البند 
 .PCT/WG/6/20استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .69

املبادئ التوجهيية ري متوفرة �ٕالحاö ٕالهيا عن طريق تعديل أيدت وفود عديدة اقرتاح توضيح ممارسة تضمني ٔاجزاء غو  .70
تسمل الطلبات لتنص بوضوح عىل ٔان التضمني �ٕالحاö، كجزء غري متوفر، لوصف جديد ومجموعة جديدة من ملكتب 

كدت وفود احلالية. وأ  20املطالبات حي� مت ٕادراج هذه العنارص �لفعل مضن الطلب ا/ويل كام ٔاودع ال تغطيه القاعدة 
 عديدة متثل ب~ا� تعمل ماكتهبا ٕاكدارات دولية عىل ٔامهية ٕاجراء حبث فعال عىل الكشف عن طلب براءة وحيد.

احلالية، مشرية عىل وجه  20وذكرت وفود عديدة أخرى أهنا ال تتفق مع مكتب الرباءات أالورويب يف تفسريه للقاعدة  .71
لتنص عىل التضمني �ٕالحاö (انظر  20ساöٔ عندما مت تعديل القاعدة اخلصوص ٕاىل مناقشات ا/ول أالعضاء حول هذه امل 

). واقرتحت تÆ الوفود ٔان املساPCT/WG/1/16 öٔمن الوثيقة  127و 126تقرير ا/ورة أالوىل للفريق العامل، الفقر2ن 
فدا اململكة املتحدة والوال
ت ينبغي ٔان ختضع ملزيد من ا/راسة يف سـياق املناقشات اجلارية حول Óقرتاح اvي تقدم به و 

اقرتاحات نظام الرباءات ا/ويل املتحدة أالمريكية بشأن ٕادخال تعديالت حمدودة عىل الفصل أالول كام هو موحض يف "
 .هذان الوفدان" أالصلية اليت تقدم هبا 20/20
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ٕاىل Óنضامم للعمل مع دعا الفريق العامل وفدي الوال
ت املتحدة أالمريكية ومكتب الرباءات أالورويب و  .72
ل يمت تقدميه ٕاىل ا/ورة املقب� للفريق العامل.  املكتب ا/ويل عىل ٕاعداد اقرتاح معد1

  من جدول أالعامل: حتسني توقيت ٕاصدار ونرش تقارير البحث ا/ويلمن جدول أالعامل: حتسني توقيت ٕاصدار ونرش تقارير البحث ا/ويلمن جدول أالعامل: حتسني توقيت ٕاصدار ونرش تقارير البحث ا/ويلمن جدول أالعامل: حتسني توقيت ٕاصدار ونرش تقارير البحث ا/ويل    17171717البند البند البند البند 
 .PCT/WG/6/21استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .73

 .42ديل القاعدة ذكر ٔاحد الوفود ٔانه يؤيد متاما اقرتاح تعو  .74

75.  öوقالت وفود عديدة ٕاهنا رمغ تعاطفها بصفة عامة مع هدف ختفيف الضغط الواقع عىل اكهل إالدارات ا/ولية املسؤو
عن Óنهتاء من ٕاعداد تقارير البحث ا/ويل يف Ðل زمنية شديدة القرص ومنح إالدارات مزيد من املرونة يف حتديد ٔاولو
ت 

عر �لقلق ٕازاء اقرتاح التغيري اجلوهري للموعد الهنايئ ٕالعداد الغالبية العظمى من تقارير البحث ا/ويل العمل داخليا، فٕاهنا تش
شهرا اعتبارا من 2رخي أالولوية. فهذا املوعد الهنايئ اجلديد سـيرتك للمكتب ا/ويل وقتا قصريا ملعاجلة تقارير  17ليصل ٕاىل 

شهرا من 2رخي  18هذه التقارير، يف الوقت املناسب للنرش ا/ويل بعد البحث ا/ويل، وال سـð للحصول عىل ترمجة 
أالولوية. ؤابديت خماوف أيضا بشأن الوقت احملدود اvي سـيرتكه هذا املوعد الهنايئ اجلديد للمودعني ليقرروا، بعد تلقي 

ونه قبل النرش ا/ويل بغية عدم تقرير البحث ا/ويل، ما ٕاذا اكنوا سـيواصلون ٕاجراءات الطلب ويرتكونه يُنرش ٔام سيسحب
ن.  إالرضار بطلب حممتل الحق حمس1

واقرتحت وفود عديدة ٔانه بدال من متديد املوعد الهنايئ ٕالعداد تقارير البحث ا/ويل بصفة عامة، ينبغي تركزي اجلهود  .76
بت الوفود يف هذا السـياق عىل قيام ماكتب تسمل الطلبات ٕ�بالغ إالدارات ا/ولية بنسخ البحث يف الوقت املناسب. وأعر 

 عن أملها يف أن يساعد نظام الرباءات ا/ويل إاللكرتوين يف حتسني الوضع احلايل يف املسـتقبل القريب.

ٔاعرب وفد مكتب الرباءات أالورويب عن شكره للك الوفود اليت حتدثت يف املوضوع ؤاشار ٕاىل ٔانه يوجد اتفاق عام و  .77
اء من ٕاعداد مزيد من تقارير البحث ا/ويل يف الوقت املناسب للنرش ا/ويل. و�v حول هدف Óقرتاح الرايم ٕاىل Óنهت

ٔاكد الوفد عىل حاجة ماكتب تسمل الطلبات ٕاىل أن تنقل بأرسع وقت ممكن نسخ البحث ٕاىل ٕادارة البحث ا/ويل ا�تصة 
 ورحب �جلهود اليت يبذلها املكتب ا/ويل لتقيمي سـبل حتقيق هذا الهدف.

  من جدول أالعامل: ٕامن جدول أالعامل: ٕامن جدول أالعامل: ٕامن جدول أالعامل: ٕا2222حة رأي ٕادارة البحث ا/ويل كتابيا اعتبارا من حة رأي ٕادارة البحث ا/ويل كتابيا اعتبارا من حة رأي ٕادارة البحث ا/ويل كتابيا اعتبارا من حة رأي ٕادارة البحث ا/ويل كتابيا اعتبارا من 2222رخي النرش ا/ويلرخي النرش ا/ويلرخي النرش ا/ويلرخي النرش ا/ويل    18181818البند البند البند البند 
 .PCT/WG/6/13استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .78

اتفق الفريق العامل عىل ٔان يويص مجعية نظام الرباءات ا/ويل بأن الرأي الكتايب ٕالدارة البحث ا/ويل ينبغي و  .79
(�لثا) من نظام الرباءات ا/ويل، وحبذف 44من 2رخي النرش ا/ويل، وذ� حبذف القاعدة أن يتاح للجمهور اعتبارا 

 (ب) تبعا �v.1.94) يف القاعدة 1(�لثا)(44إالحاö ٕاىل القاعدة 

        من جدول أالعامل: رد حق االٔولويةمن جدول أالعامل: رد حق االٔولويةمن جدول أالعامل: رد حق االٔولويةمن جدول أالعامل: رد حق االٔولوية    19191919البند البند البند البند 
 .PCT/WG/6/12استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .80

مبادئ ه للعمل اvي مت ٕاجنازه يف ٕاطار حبث املامرسات الوطنية وٕاعداد مرشوع ٔاعرب الفريق العامل عن تقدير و  .81
ملاكتب تسمل الطلبات يف موضوع رد حق أالولوية. وقال ٕانه من املتوقع أن يمت نرش النسخة الهنائية من املبادئ توجهيية 

تÆ اليت متثل دوال اكنت موضوعا ٕالخطارات التوجهيية يف املسـتقبل القريب. أما الوفود اليت حتدثت يف املوضوع، مبا فهيا 
، فقد شعرت مجيعها بأن املبادئ التوجهيية سـتكون مفيدة جدا. وأشارت وفود عديدة ٕاىل ٔاهنا ترى أن املبادئ عدم التوافق

 التوجهيية مفيدة أيضا من حيث دورها مكاكتب معينة.



PCT/A/44/1 

Annex 

11 

 

عدم ىل ٔاهنا تتوقع ٔان تكون قادرة عىل حسب ٕاخطارات أشارت وفود اليا�ن وٕاسـبانيا والوال
ت املتحدة أالمريكية إ و  .82
اخلاصة هبا مبقتىض القواعد املتص� برد حق أالولوية. ؤاشارت وفود ٔاخرى ٕاىل أن الوثيقة واملعلومات ذات الص�  التوافق

ل املمكن لقوانيهنا ومرشوع املبادئ التوجهيية سـتكون مفيدة يف مناقشاهتا مع إالدارات الوطنية املعنية فð يتعلق �لتعدي
 الوطنية يف هذا الصدد.

 .PCT/WG/6/12ٔاحاط الفريق العامل علام مبحتو
ت الوثيقة و  .83

        من جدول أالعامل: البحث ا/ويل التمن جدول أالعامل: البحث ا/ويل التمن جدول أالعامل: البحث ا/ويل التمن جدول أالعامل: البحث ا/ويل التمكمكمكمكييلييلييلييل    20202020البند البند البند البند 
 .PCT/WG/6/5استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .84

بشلك  املودعني للنظام، وتلكفة اخلدمةٕاقبال الخنفاض مسـتوى ٔاعربت وفود عديدة عن آراهئا يف أالسـباب احملمت� و  .85
خاص، وعدم مشاركة أية ٕادارة تشمل لغاهتا الرمسية ٕاحدى اللغات االٓسـيوية يف النظام، واسـمترار افتقار املودعني ٕاىل الوعي. 

دعي وبرر العديد من ممثيل املنظامت غري احلكومية اخنفاض عدد Óل�سات �العتبارات Óقتصادية، مشريين ٕاىل ٔان مو 
طلبات الرباءات يرون بصفة عامة ٔان عبء ٔاي حبث خبالف ما هو مطلوب يف سبيل احلصول عىل الرباءة جيب ٔان يقع 

 عىل عاتق املنافسني ٔاو الغري.

أفصحت وفود عديدة عن أالنشطة اليت تبذلها لرفع الوعي �لنظام من خالل ٔانشطة اك/عاية للخدمة يف الندوات و  .86
 مزيد من املعلومات عن اخلدمة عىل املواقع إاللكرتونية للماكتب. والعروض التقدميية ونرش

اليت يمت بواسطهتا ٕابالغ  Óسـ�رةأيدت وفود عديدة فكرة تضمني نص موحد عن البحث ا/ويل التمكييل يف و  .87
تكنولوجيا املعلومات  املودعني بتقرير البحث ا/ويل والرٔاي املكتوب. و�ٕالشارة ٕاىل التلكفة والوقت الالزمني ملراجعة ٔانظمة

ٕاىل ما بعد قيام امجلعية مبراجعة  Óسـ�راتا/اخلية ٕالجراء ٔاية تغيريات، اقرتح ٔاحد الوفود تأجيل تضمني نص موحد يف 
. ؤاشار وفد آخر ٕاىل ٔان مكتبه قام بصفته ٕادارة حبث دولية بتنفيذ مثل هذا 2015نظام البحث ا/ويل التمكييل يف 

 �لفعل. النص

. 2013مايو  1وفد معهد ب~ان الشامل للرباءات أنه اكن قد دشن خدمة جديدة للبحث ا/ويل التمكييل يف ؤاعلن  .88
ويه خدمة تتيح ملودعي الطلبات يف نظام الرباءات ا/ويل ٕاماكنية اختيار حبث دويل تمكييل ٔاقل تلكفة وال يغطي 

لسويدية احملفوظة يف مجموعات البحث اخلاصة مبعهد ب~ان الشامل يسلندية والرنوجيية والو�ئق املكتوبة �/امنركية واالٕ ا ٕاال
 للرباءات ودو5 أالعضاء.

ٔاعربت وفود عديدة متثل ب~ا� تعمل ماكتهبا ٕاكدارات دولية وال تقدم اخلدمة حاليا عن تأييدها بصفة عامة للنظام، و  .89
 .املنظورالقدرة عىل تقدمي اخلدمة يف املسـتقبل  ولكهنا أشارت ٕاىل اعتبارات عبء العمل �عتبارها السبب الرئييس لعدم

وذكر وفد الصني ٔانه قد واصل رصده لعمل نظام البحث التمكييل �ه�م كبري وأن املكتب احلكويم للملكية الفكرية  .90
 ينظر يف ٕاماكنية تقدمي اخلدمة يف املسـتقبل القريب.

 .PCT/WG/6/5ٔاحاط الفريق العامل علام مبحتو
ت الوثيقة و  .91

        من جدول أالعامل: التقرير املرحيل عن املرشوع التعاوين الرائد للبحث والفحصمن جدول أالعامل: التقرير املرحيل عن املرشوع التعاوين الرائد للبحث والفحصمن جدول أالعامل: التقرير املرحيل عن املرشوع التعاوين الرائد للبحث والفحصمن جدول أالعامل: التقرير املرحيل عن املرشوع التعاوين الرائد للبحث والفحص    21212121البند البند البند البند 
 ..PCT/WG/6/22 Revاستندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .92
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ٔاعد وفد مكتب الرباءات أالورويب نسخة معدö من الوثيقة، اليت يشرتك يف تقدميها االٓن مكتب الرباءات أالورويب و  .93
اليت ٔاجراها هذا املكتب  املرشوع الرائدالفكرية، تتضمن تعديالت 2لية للمراجعة إالضافية لنتاجئ  واملكتب الكوري للملكية

أالخري. وقد حقق املرشوع الرائد نتاجئ ٔاولية واعدة جدا من حيث أالثر عىل لك من اجلودة والكفاءة والتعليقات إالجيابية 
ٔانه، يف حني مل يكن تقيميه مكمتال يف وقت تقدمي الوثيقة، فٕان التقيمي  للفاحصني. وأشار وفد الوال
ت املتحدة أالمريكية ٕاىل

املرشوع قد اكمتل منذ ذ� احلني واكنت نتاجئه مطابقة يف جوهرها. وأعربت املاكتب عن أملها يف تنفيذ مرح� �لثة من 
 نولوجيا املعلومات اليت تدمع التعاون.موïة حنو املودعني، وذ� رهنا بتوفر املوارد الاكفية وتوفر ٕاحدى أدوات تك  الرائد

ومرحلته الثالثة احملمت� �ه�م كبري.  املرشوع الرائدرحبت لك الوفود املتحدثة �لتقرير وذكرت ٔاهنا سـتواصل رصد و  .94
 وأشار ٔاحد الوفود ٕاىل اه�م املسـتخدمني بصفة خاصة مبسائل التلكفة واحلاجة ٕاىل ترمجة الو�ئق.

رحب لك ممثيل فئات املسـتخدمني اvين حتدثوا يف املوضوع �لتقرير والنتاجئ إالجيابية جدا احملققة حىت هذا التارخي. و  .95
واكن من بني املسائل اليت ٔا�رهتا فئات املسـتخدمني: أالمل يف انضامم مزيد من املاكتب ٕاىل قيادة التعاون يف جمال البحث 

جناح التعاون يف جمال البحث والفحص سيتوقف يف الهناية عىل تلكفة اخلدمة؛ وفكرة أن والفحص؛ واحلقيقة اليت مفادها أن 
التعاون يف جمال البحث والفحص ينبغي ٔان يُعرض ٔايضا كجزء من ٕاجراء الفصل الثاين من نظام الرباءات ا/ويل؛ وال�س 

مت� من املرشوع الرائد لمتكني املسـتخدمني من حتليل ٕا2حة مزيد من البيا�ت المكية عن املرح� الثانية واملرح� الثالثة احمل 
بشلك ٔافضل. وردا عىل هذه املساöٔ أالخرية، ذكر وفد مكتب الرباءات أالورويب أن مكتب الرباءات  املرشوع الرائدنتاجئ 

ومبجرد  املرشوع الرائدمن البيا�ت فور توفرها، ال سـð يف املرح� الثالثة احملمت� من  اأالورويب يسعده أن يتشارك مزيد
 .املرشوع الرائدٕاىل املرح� الوطنية /ى املاكتب املشاركة يف  املرشوع الرائددخول الطلبات ا/ولية املعاجلة مبوجب 

 ..PCT/WG/6/22 Revٔاحاط الفريق العامل علام مبحتو
ت الوثيقة و  .96

        من جدول أالعامل: مالحظات الغريمن جدول أالعامل: مالحظات الغريمن جدول أالعامل: مالحظات الغريمن جدول أالعامل: مالحظات الغري    22222222البند البند البند البند 
 .PCT/WG/6/6وثيقة استندت املناقشات ٕاىل ال .97

رحبت لك الوفود املتحدثة بنظام مالحظات الغري. حيث ريئ ٔاهنا خدمة مفيدة لتحسني جودة الفحص. واكن مثة و  .98
تأييد ٕالجراء مراجعة ٔاكرث تفصيال فور توفر بعض اخلربة فð يتعلق �لطلبات ا/ولية اليت اكنت موضوعا ملالحظات الغري 

لوطنية. وأشارت بعض الوفود ٕاىل ٔاهنا سـتفتح ٕاماكنية متديد اخلدمة للسامح "برشوح خمترصة واليت اكنت قد دخلت املرح� ا
حرف حاليا) وعرب نطاق أوسع للموضوعات، يشمل مسائل اكلوضوح  500مالمئة" لالقتباسات االٔكرث طوال (اليت تزيد عىل 

د القامئ حاليا اvي يقيض برضورة توجهيها حنو مسائل اليت مل متتثل للح املذكورةوا/مع. وأوحض املكتب ا/ويل ٔان املالحظات 
اجلدة والنشاط Óبتاكري مت التعامل معها �عتبارها مل تكن متاحة ولن تكون متاحة للمودعني ٔاو املاكتب ٔاو امجلهور. ورحب 

صل رصد ٔاحد الوفود بعدم تعرض النظام ٔالي من حاالت سوء Óسـتخدام، ولكنه المتس من املكتب ا/ويل ٔان يوا
 بعناية. الوضع

ٔاحاط املكتب ا/ويل علام �ل�س حتسني خيارات إالخطار بوجود مالحظات من الغري. وفð يتعلق �الل�س اvي و  .99
تقدم به ممثل ٔاحد املسـتخدمني يطلب فيه معلومات حول كيفية اسـتخدام املاكتب املعينة ملالحظات الغري، ٔاشار املكتب 

توفر من املعلومات واخلربة حاليا حمدود للغاية، ولكن من احملمتل ٔان يمت ٕاجراء دراسة اسـتقصائية ٕاذا ا/ويل ٕاىل ٔان القدر امل 
 بدا أن هناك عددا اكفيا من املالحظات بشأن الطلبات ا/ولية اليت مت حفصها يف املرح� الوطنية.

حبيث  WIPO CASE البحث والفحصنظام الويبو للنفاذ املركزي ٕاىل نتاجئ واقرتح ٔاحد الوفود ٔانه ميكن تعديل  .100
 يأخذ بعني Óعتبار ٕاخطارات مالحظات الغري.
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 .PCT/WG/6/6ٔاحاط الفريق العامل علام مبحتو
ت الوثيقة و  .101

        من جدول أالعامل: معيار الكشف التسلسيل لنظام الرباءات ا/ويلمن جدول أالعامل: معيار الكشف التسلسيل لنظام الرباءات ا/ويلمن جدول أالعامل: معيار الكشف التسلسيل لنظام الرباءات ا/ويلمن جدول أالعامل: معيار الكشف التسلسيل لنظام الرباءات ا/ويل    23232323البند البند البند البند 
 .PCT/WG/6/7استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .102

اللجنة أالورويب، بصفته قائد فريق العمل املعين �لكشوف التسلسلية املعدة من قبل  قام وفد مكتب الرباءاتو  .103
، ليك 2013، بتأكيد اخلط الزمين املوحض يف الوثيقة لالنهتاء من ٕاعداد مرشوع املعيار اجلديد يف صيف املعنية مبعايري الويبو

ر الوفد بأن فريق العمل . وذ2014يف  اللجنة املعنية مبعايري الويبويكون جاهزا لتعمتده  مبوجب الوالية املمنوحة من قبل  –ك1
واملعيار اجلديد  ST.25سـيجري تقيð لالنتقال بني معيار الويبو احلايل  –اللجنة املعنية مبعايري الويبو ؤايضا الفريق العامل 

 بعد اع�د املعيار اجلديد.

 .PCT/WG/6/7ٔاحاط الفريق العامل علام مبحتو
ت الوثيقة و  .104

        من جدول أالعامل: امن جدول أالعامل: امن جدول أالعامل: امن جدول أالعامل: احلحلحلحلد أالدد أالدد أالدد أالدىنىنىنىن للتوثيق يف نظام الرباءات ا/ويل للتوثيق يف نظام الرباءات ا/ويل للتوثيق يف نظام الرباءات ا/ويل للتوثيق يف نظام الرباءات ا/ويل    24242424البند البند البند البند 
 .PCT/WG/6/9استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .105

عىل ٔامهية توسـيع نطاق التوثيق املتاح للبحث بفعالية من ٔاجل ز
دة جودة معليات  املتحدثةاتفقت لك الوفود و  .106
العوامل �عتبارها عوامل Ðمة بشلك خاص. حيث ينبغي ٔان تشمل التعاريف البحث ا/ويل. ومتت إالشارة ٕاىل عدد من 

). وجيب أن تضاف اGموعات، ST.36ؤايضا  ST.96املعايري الفعاö شائعة Óسـتخدام (مبا يف ذ� النظر يف معيار الويبو 
تاح للبحث وختفض تاكليف اسـترياد ويمت Óعرتاف هبا واسـتخداÐا بطريقة تعظم املنافع الناشـئة عن اتساع نطاق الكشف امل 

اGموعات والبحث عهنا، مع جتنب Óزدواجية بأقىص درجة ممكنة. كام جيب ٔان يمت توثيق املدى اvي تبلغه اGموعات توثيقا 
فة �للغات ا�تل مالمئا ؤان يمت حتديث املعلومات �سـمترار. وينبغي أن يسـهتدف العمل تعظمي درجة توفر التوثيق أالصيل

 والسامح �سـتخدام الرتمجة االٓلية.

 .PCT/WG/6/9ٔاحاط الفريق العامل علام مبحتو
ت الوثيقة و  .107

    SSSST.14T.14T.14T.14من جدول أالعامل: مراجعة معيار الويبو من جدول أالعامل: مراجعة معيار الويبو من جدول أالعامل: مراجعة معيار الويبو من جدول أالعامل: مراجعة معيار الويبو     25252525البند البند البند البند 
 .PCT/WG/6/8استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .108

لجنة املعنية مبعايري الويبو للتقرير أحاطت أالمانة الفريق العامل علام مبسـتجدات نتاجئ مناقشات ا/ورة الثالثة ل و  .109
 19، الفقرات من CWS/3/13املرحيل املوحض يف مرفق الوثيقة، كام ورد يف ملخص الرئيس لتÆ ا/ورة (الوثيقة 

). وذكرت أالمانة ٔايضا ٔان فريق العمل اجمتع بصفة غري رمسية ٔاثناء تÆ ا/ورة للجنة وبدٔات مناقشة تفاصيل فرتة 23 ٕاىل
ل وطريقة توضيح Óنتقال يف مالحظة حتريرية مبرشوع املعيار. ويف معرض حتديد طول Óنتقال  الالزمة لتنفيذ املعيار املعد1

رموز فئات Óستشهاد فرتة Óنتقال، اكن فريق العمل قد أكد عىل الوقت الالزم لتقوم ٕادارات البحث ا/ويل بتنفيذ 
 عتبارها عامال Ðام ينبغي ٔاخذه يف Óعتبار.لالسـتخدام يف تقارير البحث ا/ويل � اجلديدة

فئيت Óستشهاد ٔاعربت وفود عديدة عن تأييدها لعملية انتقال نظيفة تتوقف مبقتضاها املاكتب اليت بدٔات تسـتخدم و  .110
“N”  و“I”  ستشهاد عن اسـتخدامÓ فئة“X” .وذكرت ٔان ٔاية فرتة انتقال ينبغي أن تكون ٔاقرص ما ميكن 
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ٔانه، قبل مناقشة تفاصيل فرتة Óنتقال، توجد حاجة ٕاىل النظر فð ٕاذا اكن Óقرتاح املذكور يف رٔات وفود عديدة و  .111
ٕاذا مت �لفعل اسـتحداث  ”X“الفئة (ٔا) من مرفق الوثيقة مقبوال يف نظر املاكتب اليت تفضل مواص� اسـتخدام 7الفقرة 

 انتقال. فرتة

 .PCT/WG/6/8ٔاحاط الفريق العامل علام مبحتو
ت الوثيقة و  .112

 من جدول أالعامل: مسائل أخرىمن جدول أالعامل: مسائل أخرىمن جدول أالعامل: مسائل أخرىمن جدول أالعامل: مسائل أخرى    26262626البند البند البند البند 
  اقرتاح الربازيل

 استندت املناقشات ٕاىل ورقة غري رمسية ترد يف املرفق الثاين هبذه الوثيقة. .113

الحظ وفد الربازيل أن Óسـتخدام املزتايد للفحص المتهيدي ا/ويل وفقا للفصل الثاين ميكن ٔان يزيد من جودة و .114
املرح� الوطنية وخيفض أالعباء اليت تتحملها املاكتب املنتخبة يف حفص الطلبات ا/ولية للتأكد من  الطلبات اليت تدخل ٕاىل

تلبية الرشوط املتعلقة مبعايري أالهلية للرباءة واملوحضة يف الرٔاي الكتايب ٕالدارة البحث ا/ويل والترشيع الوطين. ومتثل 
ا عىل ٔان يشرتط ٕاجراء الفحص المتهيدي ا/ويل وفقا للفصل الثاين قبل Óقرتاح يف أن املكتب املعني ينبغي أن يكون قادر 

 دخول املرح� الوطنية.

ويف حني اتفق عدد من الوفود عىل مبدٔا ٔان اسـتخدام الفصل الثاين ميكن ٔان يكون مفيدا للماكتب املنتخبة ؤانه  .115
و ممكن، فقد ٔاعربت هذه الوفود عن قلقها ٕازاء جيب وضع حوافز للمودعني تدفعهم ٕاىل اسـتخدام املرح� ا/ولية عىل ٔافضل حن

مساöٔ ما ٕاذا اكن Óسـتخدام إاللزايم للفصل الثاين يتوافق مع املعاهدة ٔاو يعترب مرغو� فيه بصورة رضورية، مع إالشارة ٕاىل 
ملسـتو
ت السابقة العبء اvي ميكن ٔان يقع عىل عاتق ٕادارات الفحص المتهيدي ا/ويل ٕاذا عاد اسـتخدام الفصل الثاين ٕاىل ا

. واكن من املالحظ أن بر�مج الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات 2002ٔابريل  1الساري اعتبارا من  22لتعديل املادة 
 املتعلقة �لرباءات يوفر حافزا لز
دة فعالية اسـتخدام الفصل الثاين.

دة، ومع ذ� فٕان ٕاحدى التوصيات املتفق الحظ املكتب ا/ويل ٔان Óقرتاح احملدد قد ال يكون متوافقا مع املعاهو .116
علهيا خلارطة طريقة نظام الرباءات ا/ويل اكنت تتصل بتشجيع اسـتخدام الفصل الثاين يف احلاالت املالمئة للسامح للمودعني 

دة وفد بدخول املرح� الوطنية بتقرير متهيدي دويل "نظيف" عن أالهلية للرباءة. ؤاعرب املكتب ا/ويل عن اسـتعداده ملساع
 الربازيل يف تقيمي اجلوانب القانونية واخليارات املتاحة يف هذا الصدد.

ٔاحاط الفريق العامل علام بنية وفد الربازيل التشاور مع املكتب ا/ويل لتحديد إالماكنيات اليت من هذا النوع و  .117
 ا/ورة املقب� للفريق العامل.واليت قد تكون ممكنة يف نطاق مواد املعاهدة، ؤايضا، ٕاذا ٔامكن، تقدمي اقرتاح ٕاىل 

  العمل املقبل
اتفق الفريق العامل عىل توصية امجلعية بأنه، رهنا بتوفر المتويل الاكيف، جيب عقد دورة واحدة للفريق العامل  .118

للجمعية، وبأن املساعدة املالية نفسها اليت مت توفريها لتسهيل  2014وسبمترب/أكتوبر  2013بني دوريت سبمترب/أكتوبر 
 ضور بعض الوفود يف هذه ا/ورة جيب ٔان يمت توفريها يف ا/ورة املقب�.ح

أشار املكتب ا/ويل ٕاىل أن ا/ورة السابعة للفريق العامل اكن من املقرر بصفة مؤقتة أن تعقد يف جنيف خالل و  .119
 .2014مايو/يونيو 
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  من جدول أالعامل: ملخص الرئيسمن جدول أالعامل: ملخص الرئيسمن جدول أالعامل: ملخص الرئيسمن جدول أالعامل: ملخص الرئيس    27272727البند البند البند البند 
ة يه ملخص مت ٕاعداده حتت مسؤولية الرئيس، ؤان السجل الرمسي الحظ الفريق العامل أن هذه الوثيق .120

سريد مضن تقرير ا/ورة. وسـيوحض ذ� التقرير لك املداخالت اليت حدثت ٔاثناء Óج�ع وسـيعمتده الفريق العامل 
 ة والفرنسـية.، بعد ٕا2حته للتعليق عليه يف املنتدى إاللكرتوين للفريق العامل مكرشوع �للغتني إالنلكزيي�ملراس�

  من جدول أالعامل: اختتام ا/ورةمن جدول أالعامل: اختتام ا/ورةمن جدول أالعامل: اختتام ا/ورةمن جدول أالعامل: اختتام ا/ورة    28282828البند البند البند البند 
 .2013مايو  24اختمت الرئيس ا/ورة يوم  .121

  ]]PCT/WG/6/23الوثيقة  [مرفقا ن[ييل ذ� املرفقا
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  ]PCT/WG/6/23[�لوثيقة املرفق أالول 

  وافق علهيا الفريق العاملمن الالحئة التنفيذية لنظام الرباءات ا/ويل اليت  70و 66مرشوع تعديالت القاعدتني 

        66666666القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 

        إالجراءات الواجب اختاذها /ى ٕادارة الفحص المتهيدي ا/ويلإالجراءات الواجب اختاذها /ى ٕادارة الفحص المتهيدي ا/ويلإالجراءات الواجب اختاذها /ى ٕادارة الفحص المتهيدي ا/ويلإالجراءات الواجب اختاذها /ى ٕادارة الفحص المتهيدي ا/ويل

  (�نيا) [ال تغيري]1.66و 1.66

  البحث التمكييل  (�لثا)1.66

نرشها اليت مت  64جتري ٕادارة الفحص المتهيدي ا/ويل حبثا ("حبثا تمكيليا") الكتشاف الو�ئق املشار ٕالهيا يف القاعدة   

ٔاو اليت ٔاتيحت لٕالدارة املذكورة للبحث عقب 2رخي وضع تقرير البحث ا/ويل، ما مل تعترب ٔان هذا البحث لن يفيد يف حتقيق 

  مع ٕادخال التغيريات الالزمة. 68(ه) و1.66) والقاعد2ن 4) و(3(34ٔاي غرض �فع. وتطبق املادة 

) ولكنه ميكن 3.64حنو "التقنية الصناعية السابقة الرسية" (القاعدة  : يكون البحث التمكييل موïا بصورة ٔاولية1[التعليق 
ٕادارة البحث ) اليت مل تكن قد وصلت ٕاىل ملفات 1.64ٔان يكشف أيضا عن "التقنية الصناعية السابقة املالمئة" (القاعدة 

  ).]2.64يف الوقت املناسب للبحث الرئييس أو ا/ليل عىل الكشف غري الكتايب (القاعدة  ا/ويل

: يبقي Óقرتاح عىل املرونة الاكفية الستبعاد البحث التمكييل ٕاذا اكن "ال يفيد يف حتقيق ٔاي غرض �فع". وتغطي 2[التعليق 
أالخرية احلاالت اخلاصة اليت ينبغي فهيا ٕاغفال البحث التمكييل ٔاو ٕاجراؤه بشلك حمدود بسبب عدم وجود (ٔاو  امجل�

  .]ٔاو افتقار Óخرتاع ٕاىل الوحدة، و عدم وجوب حفص املادة موضوع البحثأ حمدودية) ٔاي حبث دويل رئييس، 

  [ال تغيري] 8.66ٕاىل  2.66من 
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        70707070القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 

        ٕالدارة الفحص المتهيدي ا/ويلٕالدارة الفحص المتهيدي ا/ويلٕالدارة الفحص المتهيدي ا/ويلٕالدارة الفحص المتهيدي ا/ويل    التقرير المتهيدي ا/ويل عن أالهلية للرباءةالتقرير المتهيدي ا/ويل عن أالهلية للرباءةالتقرير المتهيدي ا/ويل عن أالهلية للرباءةالتقرير المتهيدي ا/ويل عن أالهلية للرباءة

        (تقرير الفحص المتهيدي ا/ويل)(تقرير الفحص المتهيدي ا/ويل)(تقرير الفحص المتهيدي ا/ويل)(تقرير الفحص المتهيدي ا/ويل)

  [ال تغيري]  1.70

  ٔاساس التقرير  2.70

  (ه) [ال تغيري]من (ٔا) ٕاىل 

(�لثا)، ٔاو يذكر ٔانه مل يمت ٕاجراء 1.66يوحض التقرير التارخي اvي ٔاجري فيه البحث التمكييل مبوجب القاعدة   (و)  

  ٔاي حبث تمكييل.

(و) هو السامح للماكتب املنتخبة بأن حتدد يف لك حاö ما ٕاذا اكن البحث 2.70[التعليق: الغرض من مرشوع القاعدة 
  للمرح� ا/ولية قد مت ٕاجراؤه أم ال.]التمكييل 

  [ال تغيري]  17.70ٕاىل  3.70من 

  

  ]]PCT/WG/6/23لوثيقة ل[[ييل ذ� املرفق الثاين 
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  ]PCT/WG/6/23[�لوثيقة املرفق الثاين 

  تشجيع اسـتخدام الفصل الثاين من نظام الرباءات ا/ويل لتحسني جودة الرباءات

        معلومات أساسـيةمعلومات أساسـيةمعلومات أساسـيةمعلومات أساسـية

خالل ا/ورة السادسة والثالثني مجلعية نظام الرباءات ا/ويل، قرر أالعضاء ٕانشاء هذا الفريق العامل مكنتدى للعمل  .1
. وقد شاركت الربازيل مشاركة فعاö يف دورات الفريق لتقدميه ٕاىل امجلعيةالتحضريي املعين بتحسني نظام الرباءات ا/ويل 

حسني املسـمتر لنظام الرباءات ا/ويل كسبيل لز
دة منافعه ملودعي الطلبات وماكتب العامل يف ضوء Óه�م املشرتك �لت 
  امللكية الصناعية. وقدم الفريق العامل نتاجئ حمددة لتحسني قواعد معينة، ومت حتقيق تقدم ملموس يف اGموعة الفرعية للجودة.

دية عن طريق حتسني امحلاية القانونية لالخرتاعات مع يمتثل الغرض من نظام الرباءات ا/ويل يف تعزيز التمنية Óقتصاو  .2
تبسـيط معلية احلصول عىل حامية Óخرتاعات وختفيض تلكفهتا ٕاذا اكنت امحلاية مطلوبة يف ب~ان متعددة. وميكن بلوغ هذا 

 الهدف من خالل أالحاكم القانونية اليت ميكن ملودعي طلبات الرباءات Óسـتفادة مهنا.

ظام الرباءات ا/ويل ٔايضا عىل ٔاحاكم تتعلق �ملنافع أالوسع نطاقا اليت يسـتفيد هبا أالعضاء بصفة حتتوي ديباجة نو  .3
عامة وماكتب امللكية الفكرية بصفة خاصة. وال تشمل هذه املنافع التقدم العلمي والتكنولوk اvي تتيحه حامية الرباءات 

 ية اليت حتتوي علهيا و�ئق الرباءات.حفسب، بل ٔايضا تسهيل نفاذ امجلهور ٕاىل املعلومات التقن 

و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، مت التأكيد عىل ٔامهية تعزيز وترسيع التمنية Óقتصادية للب~ان النامية، مبا يف ذ� تشجيع اع�د  .4
 ات.تدابري لز
دة كفاءة نظاÐا القانوين ولتسهيل النفاذ ٕاىل التكنولوجيا واملعلومات اليت حتتوي علهيا و�ئق الرباء

 ؤاخريا، فٕان ا/يباجة تعّرف التعاون بني أالمم Rٓلية لتسهيل حتقيق هذه أالهداف بدرجة كبرية. .5

وبأخذ ذ� يف Óعتبار، تقدم الربازيل ٔاد�ه عنارص لينظر فهيا الفريق العامل بشأن قبول تقرير الفحص المتهيدي  .6
 ا/ويل مبوجب الفصل الثاين من قبل املاكتب املعينة.

  اقرتاحاقرتاحاقرتاحاقرتاح

وفر التقارير المتهيدية ا/ولية عن أالهلية للرباءة مبوجب الفصل الثاين معلومات قمية ملاكتب امللكية الصناعية وقد ت .7
تسـتخدم لكيا أو جزئيا يف حفص طلبات نظام الرباءات ا/ويل مبوجب ترشيع ا/ول املنتخبة. وقد اكن أالعضاء دامئا يركزون 

جودة وتوقيت التقارير المتهيدية ا/ولية عن أالهلية للرباءة. ومن بني النتاجئ امللموسة ïودمه يف الفريق العامل عىل حتسني 
 الmين متت املوافقة علهيام يف الفريق العامل. 5ونظام مالحظات الغري 4لهذه اجلهود تعديل البحث التمكييل

قرير متهيدي دويل عن أالهلية للرباءة وفقا للقواعد احلالية، فٕان اختاذ القرار بشأن التقدم �ل�س للحصول عىل تو  .8
عدم التقدم به يرجع ٕاىل مودع الطلب. وال تتدخل املاكتب املعينة يف هذا القرار. وترى الربازيل ٔانه من املفيد أن جتري   ٔاو

من  مناقشة ٕاماكنية تعديل أالحاكم اليت تنظم ال�سات الفحص المتهيدي ا/ويل، وذ� هبدف ز
دة منافع املعاهدة للك
 املودعني واملاكتب املعينة.

                                                
 .PCT/WG/6/18. وترد مناقشة البحث التمكييل إاللزايم يف الوثيقة .PCT/WG/5/11 Addالوثيقة   4
 .PCT/WG/5/7الوثيقة   5
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وتؤكد الربازيل أن ز
دة اسـتخدام الفصل الثاين يصب يف مصلحة لك من املودعني واملاكتب املعينة، آخذين يف  .9
Óعتبار ٔان ٔاحد ٔاهداف التقارير المتهيدية ا/ولية عن أالهلية للرباءة هو Óسـتجابة للمالحظات املبينة يف الطلب ا/ويل كام 

 موحض يف الرٔاي الكتايب ٕالدارة البحث ا/ويل قبل بدء املرح� الوطنية لطلب نظام الرباءات ا/ويل.هو 

وميكن تعزيز Óسـتخدام املتكرر للفصل الثاين مبنح املاكتب املعينة احلق يف ٔان تطلب من املودعني تقدمي تقرير  .10
 متهيدي دويل عن أالهلية للرباءة كرشط /خول املرح� الوطنية.

وفð ييل حاالت مقرتحة Rٔسـباب ميكن للماكتب املعينة ٔان تطلب عىل ٔاساسها تقدمي تقرير متهيدي دويل عن أالهلية  .11
 للرباءة مبوجب الفصل الثاين:

  ٕاذا اكنت لك املطالبات يف الطلب ا/ويل ال تليب معايري أالهلية للرباءة، وفقا للرٔاي الكتايب؛  )أ  (

معايري أالهلية للرباءة واكنت هذه املطالبات غري مسحوبة من  ٕاذا اكن جزء من املطالبات ال يليبو   )ب (
 املودعني؛ قبل

 أو عند دخول املرح� الوطنية؛ 19ٕاذا قام املودع ٕ�يداع تعديالت مبوجب املادة و   )ج (

ٕادارة الفحص المتهيدي ا/ويل لتعديل املطالبات ومل يقم املودع اك اقرتاح من ٕادارة البحث ا/ويل/ٕاذا اكن هنو   )د (
 ٕ�جراء هذه التعديالت.

قد يتطلب تعديل نظام الرباءات ا/ويل لينص عىل حق املاكتب ا/ولية يف طلب تقرير متهيدي دويل عن أالهلية و  .12
للرباءة ٕادخال تغيريات يف ٔاحاكم معينة. ولكن من غري املتوقع ٔان يتطلب ذ� مراجعة كربى، نظرا ٕاىل أن Óقرتاح ال يدعو 

شهرا) وال القواعد املتعلقة  30(�نيا)) وال بداية املرح� الوطنية (54منية للتقدم �لطلب (القاعدة ٕاىل تغيري امله� الز 
 ٕادارة الفحص المتهيدي ا/ويل وفقا ملا ينص عليه نظام الرباءات ا/ويل.قبل املودع، ٕالدارة البحث ا/ويل/�الختيار، من 

ال يرميان ٕاىل تغيري أالحاكم اخلاصة بنظام الرباءات ا/ويل والحئته وبوجه خاص، فٕان هذه الوثيقة واملناقشة املقرتحة  .13
التنفيذية واليت جتعل من الواحض متاما ٔان الترشيع الوطين لٔالعضاء هو ا�تص بتحديد الرشوط املوضوعية لٔالهلية للرباءة 

ٕادارات الفحص المتهيدي البحث ا/ويل/ تنجزه ٕادارات ، وكذ� الطبيعة غري امللزمة للعمل اvي6عىل النحو اvي يراه مالمئا
. وٕ�جياز، فٕان الربازيل ترى ٔان أعضاء نظام الرباءات ا/ويل حيتاجون ٕاىل مواطن املرونة هذه من ٔاجل 8، 7ا/ويل ا�تلفة

تنفيذ نظام براءات مالمئ يليب احتياجاهتم ويعمل يف الوقت نفسه عىل حتسني جودة الفحص اvي جتريه ماكتب امللكية 
ٕادارات الفحص المتهيدي ا/ويل مبوجب نظام الرباءات اvي تنجزه ٕادارات البحث ا/ويل/ الفكرية الوطنية/إالقلميية والعمل

 ا/ويل.

ومن بني املاكسب املتوقعة لالقرتاح ٔان مودعي الطلبات واملاكتب سـيكون بوسعهم حتقيق Óسـتفادة الاكم� من  .14
من ٔاجل حتسني العمل اvي يمت ٕاجنازه أثناء املرح� ا/ولية. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، فٕان التدابري اليت ينفذها الفريق العامل 

 التحفزي عىل اسـتخدام الفصل الثاين يف املرح� الوطنية سـيحسن جودة حفص الرباءات، ومن مث تعزيز نظام الرباءات ا/ويل.

                                                
ما ميكن تفسريه عىل ٔانه حيد من حرية ٔاية دوö متعاقدة يف وضع الرشوط املادية لقابلية ): "ال تتضمن هذه املعاهدة ٔاو الالحئة التنفيذية 5(27املادة   6

 اسـتصدار براءة كام يرتاءى لها (...)".
 ): "الغرض من الفحص المتهيدي ا/ويل هو ٕابداء رٔاي متهيدي وغري ملزم (...)".1(33املادة   7
ا/ويل أي بيان عام ٕاذا اكن Óخرتاع املطلوب حاميته قابال ٔاو يبدو ٔانه قابل السـتصدار  جيب ٔاال يتضمن تقرير الفحص المتهيدي): "2(35املادة   8

 ."براءة عنه طبقا الٔي ترشيع وطين اكن
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بشأن Óقرتاح اvي تقدمت به للتحفزي عىل وتتطلع الربازيل ٕاىل املشاركة يف مناقشات ممثرة مع ا/ول أالعضاء  .15
 اسـتخدام الفصل الثاين.

وٕاذا اتفق أالعضاء عىل مناقشة هذا Óقرتاح عىل ٔاساس ٔاكرث ثبا2، فٕان الربازيل تقرتح أن يقوم املكتب ا/ويل  .16
  ٕ�عداد رأي قانوين فð يتعلق برضورة تعديل أالحاكم ذات الص� يف نظام الرباءات ا/ويل.

  ة املرفق والوثيقة][هناي


