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احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
اجلمعية
الدورة الرابعة واألربعون (الدورة العادية التاسعة عشرة)

جنيف ،من  23سبمترب اإىل  2أأكتوبر 2023

التقرير

اذلي اع متدته امجلعية
 .2تناولت امجلعية البنود التالية اليت تعنهيا من جدول ا ألعامل املو ّحد (الوثيقة  :)A/51/1من  2اإىل  6و 8و 22اإىل 26
و 21اإىل  23و 33و 73و.78
.2

وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة ،ابس تثناء البند  ،33يف التقرير العام (الوثيقة .)A/51/20

.3

ويرد يف هذه الوثيقة التقرير عن البند .33

 .7وانتخبت الس يدة سوزان س يفربغ (السويد) رئيسة للجمعية؛ وانتخب الس يد تيان ليبو (الصني) و الس يد توماس
لويم (اإس تونيا) انئبني للرئيسة.

الفريق العامل لنظام الرباءات ادلويل :تقرير ادلورة السادسة
.5

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/A/44/1

 .6وقدمت ا ألمانة الوثيقة  PCT/A/44/1مشرية اإىل ملخص رئيس ادلورة السادسة للفريق العامل لنظام الرباءات
ادلويل واذلي أأرفق ابلوثيقة .وقالت اإن ملخص الرئيس يتضمن نظرة جيدة وملخصا للبنود اليت نوقشت والتفاقات اليت مت
التوصل اإلهيا خالل الاجامتع .وس يكون التقرير الهنايئ الاكمل لدلورة ،بعد أأن يأأخذ املكتب ادلويل بعني الاعتبار التعليقات
الواردة من الوفود عىل مرشوع التقرير ،متاحا عىل موقع الويبو الش بيك قريبا .وابلإضافة اإىل عدد من القضااي اليت تغلب علهيا
الصبغة التقنية والقانونية ،متحورت مرة أأخرى مناقشات الفريق العامل يف دورته السادسة عىل خمتلف الاقرتاحات املقدمة
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من ادلول ا ألعضاء والرامية اإىل تعزيز دور معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابعتبارها احملور املركزي لنظام الرباءات ادلويل،
وستتواصل مناقشات ادلول ا ألعضاء حول معظم هذه الاقرتاحات يف اإطار الفريق العامل يف دورته القادمة يف عام .2027
 .3و أأبرزت ا ألمانة مسأأةل معايري وإاجراءات تعيني الإدارات ادلولية ،اليت انقشها الفريق العامل يف دورته السادسة .ويف
هذا الصدد ،اتفق الفريق العامل عىل أأن يويص امجلعية العامة بأأن يس تعرض املكتب ادلويل املعايري والإجراءات احلالية
ابلتنس يق ،عند الاقتضاء ،مع اجامتع الإدارات ادلولية ليك يناقشها الفريق العامل يف دورته املقبةل يف عام  .2027وبناء عىل
ذكل ،دعا الفريق العامل امجلعية اإىل املوافقة عىل هذه التوصية .ويف ا ألخري ،اتفق الفريق العامل عىل عرض عدد من
التعديالت املقرتحة عىل الالحئة التنفيذية للمعاهدة لتوافق علهيا امجلعية يف دورهتا احلالية عىل النحو املبني يف
الوثيقة .PCT/A/44/3
 .8وقال وفد الياابن إان عدد طلبات الرباءات ادلولية املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات قد ازداد
و أأصبحت املعاهدة ابلفعل اإطارا عامليا يسمح للمودعني إابيداع طلبات الرباءات يف مجيع أأحناء العامل .ومع ذكل ،ل يزال هناك
جمال لتحسني نظام املعاهدة .و أأضاف أأن عىل ادلول ا ألعضاء أأن تؤدي هممة يف غاية ا ألمهية أأل ويه رفع فوائد نظام املعاهدة
اإىل أأقىص حد ممكن ومواصةل حتسينه من أأجل وضع نظام أأسهل اس تخداما .وعىل هذه اخللفية ،قدمت الياابن يف ادلورة
ا ألخرية للفريق العامل الاقرتاح "معاهدة الرباءات اكيزن" ( )PCT Kaizenالرايم اإىل وضع فهم مشرتك لالجتاه املس تقبيل
لنظام املعاهدة .ومبا أأن الاقرتاح املذكور حصل عىل تأأييد واسع من ادلول ا ألعضاء ،يود الياابن أأن يفصل الاقرتاح أأكرث يف
ادلورة القادمة للفريق العامل .ورحب الوفد أأيضا ابلتحسينات املقرتح اإدخالها عىل املعاهدة من قبل الولايت املتحدة
واململكة املتحدة واملكتب ا ألورويب للرباءات والربازيل .و أأوحض أأنه يتوقع أأن تؤيت املناقشات العملية واملمثرة مثارا مفيدة وقيّمة،
مما س يجعل املعاهدة نظاما أأسهل اس تخداما .ووافق الوفد عىل أأن تُناقش مسأأةل معايري وإاجراءات تعيني اإدارات البحث
ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف ادلورة القادمة للفريق العامل .وقال إانه من املهم اس تعراض ما اإذا اكنت املعايري
وا إلجراءات القامئة ل تعاجل بشلك اكف اجلانب التقين للطلبات فقط ،اذلي توسع و أأصبح أأكرث تعقيدا يف الس نوات ا ألخرية،
ولكهنا تعاجل أأيضا تطوير تكنولوجيا املعلومات.
 .1وحتدث وفد بلجياك ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،وقال اإنه يرغب يف التقدم ابلشكر اإىل رئيس أخر دورة للفريق العامل
التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل حنكته يف اإدارة الاجامتع ،وعىل النسق ذاته أأعرب عن رغبته يف التقدم ابلشكر
اإىل ا ألمانة عىل ما أأجنزته من معل عىل مدى الس نة املنرصمة .وقال اإن اجملموعة ابء ترحب ابلتقدم احملرز حنو حتسني سري
معليات نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .و أأضاف أأهنا تؤمن بأأن زايدة الفاعلية يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
من شأأنه أأن يعود ابلفائدة عىل املاكتب واملس تخدمني عىل حد سواء ،وتؤمن أأيضا بأأن من الرضوري زايدة العمل
واملناقشات بشأأن مسأأةل ختفيض الرسوم لتطوير نظام لتخفيض الرسوم يراعي التغريات اليت حدثت يف الاقتصاد يف ش ىت
أأرجاء العامل .وابلتايل تتطلع اجملموعة اإىل أأن جيري املكتب ادلويل دراسة عىل هذه املسأأةل ،رابطا موضوع ختفيض الرسوم
مبفاهمي من قبيل ،أأول ،تنوع تعاريف الرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تخدمة لتخفيض التاكليف علهيا يف اإطار ترشيع
الرباءات الوطين وا إلقلميي؛ واثنيا ،وصف الليات املوجودة ابلفعل يف بعض البدلان يف هذا اجملال؛ واثلثا مرونة ختفيض
الرسوم اليت تغطي مؤسسات وجامعات البحث غري الرحبية .وشدد الوفد جمددا عىل أأن ختفيض الرسوم ينبغي أأن يكون
قابال لالس تدامة من الناحية املالية و أأل يؤثر يف الإيرادات.
 .20وقال وفد ش ييل اإنه يرغب يف اغتنام هذه الفرصة ليشكر ادلول ا ألعضاء وا ألمانة مرة اثنية عىل ثقهتا العام املايض
عند اختيار املعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعية اكإدارة دولية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،وراح يقول اإن
املعهد سيبد أأ معهل إاكدارة دولية يف أأكتوبر  2027كام ُأعلن عن ذكل سابقا (انظر الوثيقة  .)A/51/20ورصح الوفد بأأنه أأاتح
كتيب يبني التقدم اذلي أأحرزه املعهد الوطين يف الس نوات السابقة ،وخاصة من حيث النفاذ اإىل احلد ا ألدىن من الواثئق
بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وتدريب الفاحصني ،وهو ما ود خاصة أأن يشكر عليه ماكتب امللكية الفكرية يف
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الولايت املتحدة ا ألمريكية وكندا والصني و أأسرتاليا .وعالوة عىل ذكل ،رصح الوفد بأأن املعهد الوطين واصل حتسني تصممي
أأنظمته ملراقبة اجلودة.
 .22وقال وفد السلفادور اإن ادلول ا ألعضاء يلزهما أأن تنظر فامي حتقق حىت الن يف تنفيذ خارطة الطريق اخلاصة مبعاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ،قبل أأن تؤيد معوما اإجناز املزيد من العمل يف الفريق العامل التابع للمعاهدة ،مبا يف ذكل تعديل لواحئ
املعاهدة .ويف هذا الس ياق ،رصح الوفد بأأن ادلول ا ألعضاء يلزهما أأن تراعي خاصة تطور أأهداف املعاهدة قبل اختاذ أأية
خطوات أأخرى.
 .22وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإنه يؤيد البيان اذلي أأدىل به وفد بلجياك ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،وإانه أأحاط
علام مبلخص رئيس ادلورة السادسة للفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الوارد يف
الوثيقة  PCT/WG/6/23وإانه يتطلع اإىل احلصول عىل تقرير تكل ادلورة .و أأعرب الوفد عن تأأييده للموافقة عىل توصية
الفريق العامل املتعلقة ابس تعراض معايري وإاجراءات تعيني مكتب ابعتباره اإدارة دولية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي
ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ورصح بأأن الاهامتم جبودة نتاجئ العمل واحرتام املواعيد أأمران حاسامن
ملواصةل النجاح يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .و أأيد الوفد أأيضا املوافقة عىل توصية الفريق العامل بعقد دورة واحدة
هل يف الفرتة بني مجعييت عايم  2023و ،2027رهنا بتوافر المتويل .و أأضاف أأن الفريق العامل درس يف عام  2023مسائل
تتعلق ابلشفافية واحلفاظ عىل اجلودة املتوقعة يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واتفق عىل س بل حتسني النظام يف
هذه اجملالت .وراح يقول اإن العمل املنجز أأسفر عن تعديل لواحئ املعاهدة كام جاء يف الوثيقة  .PCT/A/44/3و أأثىن الوفد
عىل هجود الفريق العامل خالل الس نة املاضية و أأعرب عن تطلعه اإىل اس مترار هذا العمل يف الس نة املقبةل .وقال اإن التدوين
الإلزايم لسرتاتيجيات البحث واعامتد الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات يف نظام معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات اإصالحان ينبغي أأن حيس نا الشفافية والفعالية؛ وخاصة اقرتاح اعامتد الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة
ابلرباءات يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات س يكون ألية فعاةل لتعزيز زايدة اس تخدام الإجراء الوارد يف الفصل الثاين من
املعاهدة مبزيد من الفعالية .وعليه فاإن الاقرتاحني يس تحقان املزيد من ادلراسة.
 .23و أأكد وفد جنوب أأفريقيا أأن بدله قد انضم اإىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف  26مارس  .2111وارتفع تدرجيي ًا
عدد طلبات الرباءات املتلقاة يف جنوب أأفريقيا عرب نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،لتشلك تكل الطلبات اليوم نس بة
تفوق  80ابملائة من مجموع طلبات الرباءات املودعة .وعىل مدى ا ألعوام ،تلقت جنوب أأفريقيا ،ول تزال ،مساعدة تقنية
ممتازة ،مبا يف ذكل برامج التعلمي والتوعية اليت تقدهما الويبو .وتعاونت اللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية يف جنوب
أأفريقيا مع الويبو لإاتحة التدريب يف جمال املسائل املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،و أأعرب الوفد عن أأمهل يف
اس متراره .و أأثىن الوفد عىل ا ألمانة ملا أأجنزته من معل ابرز يف سبيل تيسري نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،كام أأشاد
ابملسامهة القمية لدلول ا ألعضاء اليت قدمت اقرتاحات لتطوير هذا النظام مس تقب ًال .و أأعرب الوفد أأيض ًا عن ر أأي مفاده أأن
جدول أأعامل اجللسة السادسة للفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات حول مواضيع جوهرية قد اكن مكثف ًا
وطموح ًا مبا فيه الكفاية واس هتدف اإدخال تغيريات جذرية عىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وميكن تقس مي تكل
املواضيع اإىل مجموعتني :املسائل املتعلقة بتشغيل القواعد وإادخال مس توايت جديدة من ا ألمتتة وتكنولوجيا املعلومات من هجة؛
واملسائل املتعلقة بتحسني نوعية الرباءات وتقامس العمل والبحث والفحص يف جمال الرباءات من هجة أأخرى ،اإىل جانب
العالقة بني الإجراءات املرحلية ادلولية والوطنية .وتؤثر اجملموعة الثانية من املسائل عىل املاكتب الوطنية اإىل حد كبري .وذلا،
شعر عدد من وفود البدلان النامية ،مبا فهيا جنوب أأفريقيا ،أأهنا غري مس تعدة للمشاركة بصفة فعاةل يف تكل التطورات
و أأعربت عن قلقها من أأن ذكل س يؤدي اإىل مواءمة قوانني الرباءات املوضوعية .ولفت الوفد النظر اإىل أأن مجعية احتاد
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات قد وافقت يف عام  2001عىل خطة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات رشط اإحراز نتاجئ تليب
احتياجات أأحصاب الطلبات واملاكتب وا ألطراف الثالثة يف مجيع ادلول املتعاقدة دون تقييد حرية ادلول املتعاقدة يف سن
وتفسري وتطبيق رشوط موضوعية للرباءة ودون السعي اإىل مواءمة قوانني الرباءات املوضوعية أأو مواءمة الإجراءات الوطنية
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يف جمايل البحث والفحص ،مع اتباع هنج تدرجيي يف معلية يقودها ا ألعضاء وتشمل مشاورات واسعة النطاق مع لك ا ألفرقة
املعنية ،مبا فهيا حلقات العمل التشاورية ا إلقلميية ،ويف ظل مراعاة التوصيات الواردة يف جدول أأعامل الويبو للتمنية .ويف ضوء
ما س بق ،رغب الوفد يف التنبيه اإىل الصةل بني املرحلتني الوطنية وادلولية ،ل س امي فامي يتعلق ابلقرتاحات اليت من شأأهنا أأن
تؤثر طريقة معاجلة املرحةل الوطنية ،اكلنتقال من حتسني جزيئ اإىل حتسني اكمل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ( PCT
 ،)Kaizenوإادماج املهنج الرسيع للمقاضاة يف جمال الرباءات يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،والاس تجابة الإلزامية
للتعليقات السلبية يف املرحةل الوطنية .و أأعرب الوفد كذكل عن قلقه من أأن يثقل التطور الرسيع لنظام معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات اكهل البدلان النامية للتعامل مع تطور كهذا .ومل تامتش تكل العملية مع الرشط الوراد يف املوافقة عىل خطة معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ،اليت منحهتا مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف جلس هتا لعام  ،2001اإذ ينص هذا
الرشط عىل رضورة اتباع هنج تدرجيي يف تطوير نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .27وشكر وفد السويد ا ألمانة عىل معلها يف جمال معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مركز ًا عىل ا ألمهية العظمية لهذا النظام
القمي للفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف حماولته املس متيتة لتحسني أأداء
والزتام بالده حيال العمل ّ
النظام .وعليه ،أأيد الوفد توصيات الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومؤداها رضورة اس تعراض املكتب
ادلويل ملعايري وإاجراءات تعيني املاكتب اكإدارة للبحث دويل أأو الفحص المتهيدي ادلويل كام ورد يف الوثيقة
 ،PCT/A/44/1الفقرة  "2"5والتوصية املتعلقة ابلعمل الإضايف للفريق العامل كام وردت يف الفقرة  ."3"5وعرب الوفد عن
أأمهل يف التعليق عىل الواثئق ا ألخرى املتعلقة بعمل الفريق العامل املعين بلجنة التعاون بشأأن الرباءات واليت ستناقش خالل
ادلورة احلالية للجمعيات توخي ًا للفاعلية .و أأضاف أأنه يتعني عىل الإدارات ادلولية مككتب السويد للتسجيل والرباءات
الاس مترار يف حتسني مسار العمل وجودة النتاجئ لتعزيز جودة نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كلك لصاحل املس تخدمني
وغريمه من أأحصاب املصاحل .ونظر الوفد بعني التقدير اإىل التقرير بشأأن العمل اجلاري اخلاص ابجلودة الوارد يف الوثيقة
 .PCT/A/44/2وفض ًال عن ذكل ،أأيد الوفد التعديالت املقرتحة عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
الواردة يف الوثيقة . PCT/A/44/3
 .25و أأراد وفد الهند أأن ينهتز هذه الفرصة للتعبري عن تقديره للعمل اذلي يقوم به الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون
بشأأن الرباءات كام أأعلنت عنه ا ألمانة .وكام ذكر الوفد يف بيانه الافتتايح ،فاإن السعادة تغمره ألن مكتب الهند للرباءات
سيبد أأ العمل اكإدارة حبث دويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف  25أأكتوبر  .2023وفض ًال عن ذكل ،عرب الوفد عن وهجة
نظره وقال اإنه عىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأن يكون متيرس ًا ول س امي ملودعى الطلبات من البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منو ًا ،وعليه ،أأكد عىل أأمهية املساعدة التقنية وخفض الرسوم للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات
واملؤسسات البحثية وا ألفراد من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا .ونظر الوفد يف اقرتاح اإدماج مرشوع الطرق الرسيعة
للمقاضاة يف جمال الرباءات وقال اإنه عرب مرار ًا وتكرار ًا عن شواغهل من تنس يق اإجراءات الفحص لطلبات الرباءات مفن شأأن
ذكل ا إلرضار بعملية الفحص يف البدلان النامية حيث ل يزال يتعني للقدرة عىل الفحص أأن تبلغ مرحةل النضوج اليت وصلت
اإلهيا ماكتب الرباءات يف البدلان املتقدمة.
 .26وعرب وفد مرص عن تقديره للتعاون اذلي جعل من مكتب مرص للرباءات أأن يبد أأ يف العمل اكإدارة حبث دويل
والفحص المتهيدي ادلويل يف  2023وما ذكل اإل مثار التعاون اجليد بني مرص والويبو .ويف هذا الس ياق ،عرب الوفد عن أأمهل
يف اس مترار الويبو لتقدمي املساعدة التقنية والتدريب .وقال اإن دليه أأفاكر لتطوير التعاون الثنايئ لتوس يع أأنشطة مكتب مرص
للرباءات لتشمل املنطقة العربية و أأفريقيا .و أأكد الوفد عىل تأأييده لبيان الهند خبصوص خفض الرسوم للرشاكت الصغرية
واملتوسطة واجلامعات واملؤسسات البحثية اإذ شعر أأن ذلكل فوائد مجة لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
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 .23وقال وفد اإس بانيا اإنه يو ّد تأأييد البيان اذلي أأدىل به وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء والبياانت اليت أأدلت هبا وفود أأخرى
فامي خيص النقاط التالية :أأول ،مراجعة الرسوم جلعل النظام أأكرث فعالية ابلنس بة للمس تخدمني؛ واثنيا ،الاضطالع مبزيد من
العمل لضامن جودة واس تدامة نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،مما س يؤثّر عىل الثقة املوضوعة فيه.
 .28وساند وفد ترينيداد وتوابغو ا ألمانة يف أأن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تُعد عامد نظام الرباءات ادلويل .و أأوحض يف
هذا الصدد أأن الطلبات املودعة بناء عىل تكل املعاهدة متث ّل  13ابملائة من مجموع طلبات الرباءات املودعة يف بدله .و أأثىن عىل
معل الفريق العامل لنظام معاهدة الرباءات وعىل تطور ذكل النظام .و أأفاد بأأن مع تطور التكنولوجيا والابتاكر واصل معل
نظام معاهدة الرباءات تطوره بشلك شامل وتدرجيي .وتطلّع اإىل مواصةل العمل مع دول أأعضاء أأخرى بشأأن تكل املبادرات
اجلديدة .كام أأبدى دمعه لتوس يع نطاق اخليارات املتاحة دلى مجموعة مزتايدة من اإدارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي
ادلويل ور ّحب بتعيني ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية اكإدارة دولية بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ويف
اخلتام شدّ د عىل رضورة الاس مترار يف مراعاة قدرات لك ا ألعضاء املتعاقدة يف التحسينات اجلاري مناقش هتا هبدف اإدخالها
يف املس تقبل عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛ وتطلّع اإىل مواصةل اس تفادة مجيع ا ألطراف املتعاقدة من تكل املعاهدة.
 .21اإن امجلعية:
" "2أأحاطت علام مبلخص رئيس ادلورة السادسة للفريق العامل لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
الوارد يف الوثيقة  PCT/WG/6/23وكذكل يف مرفق الوثيقة PCT/A/44/1؛
" "2ووافقت عىل توصية الفريق العامل املتعلقة مبراجعة معايري وإاجراءات تعيني أأحد املاكتب اإدار ًة للبحث
ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،واملبيّنة يف الفقرة  3من
الوثيقة PCT/A/44/1؛
" "3ووافقت عىل التوصية املتعلقة ابلعمل الإضايف للفريق العامل لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
واملبيّنة يف الفقرة  7من الوثيقة .PCT/A/44/1

معل الإدارات ادلولية املتعلق ابجلودة
 .20استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/A/44/2
 .22وقالت ا ألمانة اإن الغرض الرئييس من الوثيقة  PCT/A/44/2هو الإبالغ عن حصيةل ادلورة غري الرمسية الثالثة
للفريق الفرعي املعين ابجلودة يف اإطار اجامتع الإدارات ادلولية املع ّينة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،اذلي عُقد يف
ميونيخ يف شهر فرباير من هذا العام .و أأضافت أأن ملخص رئيس تكل ادلورة مدرج يف مرفق الوثيقة .وب ّينت أأن تكل ادلورة
غري الرمسية الثالثة ركّزت ّمرة أأخرى عىل التدابري الفعاةل لتحسني اجلودة ،أأي التدابري الرامية اإىل حتسني جودة وجدوى
املنتجات املتأأتية من معل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملمتث ّةل يف تقارير البحث ادلويل والتقارير ا ألولية ادلولية
اخلاصة بقابلية امحلاية برباءة .و أأفادت بأأن الفريق الفرعي املعين ابجلودة ركّز كذكل عىل وضع مقاييس للجودة فامي خيص تقارير
البحث ادلويل ،ووضع مقاييس للجودة فامي يتعلق باكمل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،مبا يشمل معل ماكتب ّ
تسّل
الطلبات ،والإدارات ادلولية ،واملاكتب املع ّينة واخملتارة ،واملكتب ادلويل .و أأشارت اإىل أأن الوثيقة أأبلغت ادلول ا ألعضاء
كذكل بأأن موقع الويبو الإلكرتوين يش متل عىل أأحدث تقارير الإدارات ادلولية عن وضع أأنظمهتا القامئة لإدارة اجلودة ،كام
جرت عليه العادة منذ عدد من الس نوات .و أأوحضت أأن تكل التقارير نوقشت أأيضا من قبل الفريق الفرعي املعين ابجلودة ،كام
هو ّ
مبني يف الفقرات من  2اإىل  6من ملخص الرئيس.
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 .22و أأكد وفد الياابن أأنه يرى ،من أأجل حتسني نوعية نتاجئ البحث والفحص يف لك اإدارة دولية ،أأنه من ا ألمهية مباكن
وضع اإطار دويل من شأأنه تقدمي ردود نقدية عىل تقارير البحث ادلويل والراء املكتوبة من جانب اإدارات البحث ادلويل ،كام
يرد يف الفقرة  5من الوثيقة  .PCT/A/44/2و أأعرب الوفد عن امتنانه ل ألمانة ملا بذلته من هجد جبار يف هذه املسأأةل.
واستناد ًا اإىل تكل اللية اخلاصة ابملوافاة ابلردود النقدية ،ستمتكن املاكتب بسهوةل من موافاة بعضها ابلنطباعات املتعلقة بنتاجئ
الفحص .وكنتيجة ذلكل ،فاإن اإدراج تكل اللية سوف يزيد من تعزيز قمية نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف املس تقبل.
وعىل هذا ا ألساس ،ينظر الن مكتب الرباءات الياابين يف برانمج جترييب يريم اإىل حتليل واس تخدام الردود النقدية املتلقاة
من املاكتب مث تقدمي انطباعات بشأأن النتاجئ اإىل تكل املاكتب يف أأقرب وقت ممكن من خالل التعاون مع ماكتب أأخرى.
وعىل مدى الزمن ،نظر ًا لوجود عدد من الربامج التجريبية قيد التنفيذ وزايدة تعقيد اإطار الانطباعات ،توقع الوفد أأن يتطور
الإطار اإىل نظام فعال وانجع س يكون مؤاتي ًا لتحسني نوعية نتاجئ البحث والفحص ل إالدارات ادلولية.
 .23و أأحاط وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية علامً مع التقدير مبا أأجنزه الفريق الفرعي املعين ابجلودة من معل هام .و أأشار
اب ألخص اإىل معهل فامي يتعلق بتوافر اسرتاتيجيات البحث واس متر يف تشجيع مجيع الإدارات عىل اإاتحة اسرتاتيجياهتا املتعلقة
ابلبحث ،ألن ذكل مبثابة أأداة هممة ملساعدة الفاحصني عىل تقيمي مدى كفاية البحث املُجرى خالل املرحةل ادلولية.
 .27و أأحاطت امجلعية علامً مبحتوايت الوثيقة .PCT/A/44/2

التعديالت املقرتحة لالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .25استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/A/44/3
 .26و أأفادت ا ألمانة ،عند تقدمي الوثيقة  ،PCT/A/44/3أأن الغرض من التعديالت املقرتحة لالحئة التنفيذية ملعاهدة
التعاون بشأأن الرباءات سيمتثل أأو ًل يف توجيه طلب لإدارات الفحص املبديئ ادلولية ابإجراء حبث حتفزيي يف اإطار اإجراء
الفصل الثاين من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،رشط مراعاة خمتلف الاس تثناءات الواردة يف القاعدة وفق ًا لقرتاح
التعديل؛ واثني ًا ،يف السامح ابلإدلء بأراء من الإدارة ادلولية املعنية ابلبحث وإابداء تعليقات غري رمسية من جانب صاحب
ابتداء من اترخي النرش ادلويل.
الطلب اس تجاب ًة لتكل الراء لتتاح عىل قاعدة بياانت الرباءات ً PATENTSCOPE
وانقش الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،بتفصيل كبري ،التعديالت املقرتحة ،ووافق ابلإجامع عىل أأنه
ينبغي للجمعية أأن تعمتد التعديالت كام يه مقرتحة.
 .23و أأكد وفد الياابن أأنه يؤيد التعديالت املقرتحة لالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وطلب ،كخطوة
لحقة ،اإجراء مناقشات مفصةل بشأأن تنفيذ البحوث التحفزيية يف أأقرب فرصة ممكنة؛ ويف هذا الس ياق ،اكن من الرضوري
القيام مبزيد من ادلراسة للتقدير اخلاص بلك اإدارة دولية تعىن ابلفحص املبديئ إازاء الاضطالع ببحوث حتفزيية بشأأن طلبات
دولية حمددة ،والرتتيبات الانتقالية املمكنة يف حال تغيري املامرسات.
 .28و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اعامتد التعديالت املقرتحة لالحئة التنفيذية مبوجب معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات الواردة يف املرفق ا ألول ابلوثيقة  .PCT/A/44/3وذكر أأن التعديالت املقرتح اإدخالها عىل القاعدتني  66و30
واملتعلقة ابلبحث التحفزيي ستساعد عىل احلفاظ عىل نوعية املنتجات من املصنفات يف اإطار نظام معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات؛ أأما تعديل القاعدة  17وحذف القاعدة  ،77فامي يتعلق ابإاتحة أراء خطية من جانب الإدارة ادلولية املعنية ابلبحث
وقت الإصدار ادلويل ،مفن شأأهنام تعزيز الشفافية داخل النظام .و أأيد الوفد أأيض ًا اعامتد القرارات املتعلقة ابلإنفاذ والرتتيبات
الانتقالية إازاء التعديالت املقرتحة ،كام يرد يف املرفق ا ألول من الوثيقة .PCT/A/44/3
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 .21واعترب وفد الرنوجي أأن التعديالت املقرتحة املتعلقة ابلبحوث التمكيلية ا إللزامية ابلنس بة إلدارات الفحص المتهيدي
ادلويل من شأأهنا حتسني نوعية خدمات املعاهدة املقدمة خالل املرحةل الوطنية لفائدة الغري واملاكتب الوطنية .وابلتايل فالوفد
يؤيد اقرتاح العمل بتكل البحوث التمكيلية ا إللزامية .ويؤيد كذكل اقرتاح اإماكنية الاطالع عىل الراء املكتوبة لإدارة البحث
ادلويل اعتبارا من التارخي نفسه اذلي نُرش فيه الطلب ادلويل.
 .30اإن امجلعية:
” “1اعمتدت التعديالت املقرتحة لالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الواردة يف املرفق ا ألول
لهذا التقرير؛
" "2وقررت أأن تدخل التعديالت عىل القاعدتني  66و 30الواردة يف مرفق هذه الوثيقة يف  2يوليو 2027
و أأن تنطبق عىل أأي طلب دويل ،برصف النظر عن اترخي اإيداعه ادلويل ،يقدم بشأأنه طلب للفحص
المتهيدي ادلويل يف  2يونيو  2027أأو بعده؛
" "3وقررت أأن يدخل حذف القاعدة  77اثلثا وتعديل القاعدة  17الواردين يف املرفق ا ألول لهذه الوثيقة
حزي النفاذ يف  2يوليو  2027و أأن ينطبقا عىل أأي طلب دويل يكون اترخي اإيداعه ادلويل  2يونيو 2027
أأو بعده.

تعيني ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات
 .32استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/A/44/4 Rev.
 .32وقالت ا ألمانة إان التغيريات املدخةل عىل الوثيقة  PCT/A/44/4 Rev.مقارنة ابلوثيقة ا ألصلية PCT/A/44/4
واردة يف املرفق الرابع من الوثيقة اذلي حيتوي عىل مرشوع التفاق بني ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية واملكتب
ادلويل ،و ُأظهرت تكل التغيريات ابس تخدام التسطري والشطب اكملعتاد عىل النص املعين.
 .33وذكرت الرئيسة ادلورة السادسة والعرشين للجنة املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت عقدت
يف وقت سابق بأأن تكل اللجنة أأعطت ر أأاي اجيابيا بشأأن اقرتاح تعيني ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية اكإدارة
للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل املعاهدة.
 .37و أأعرب وفد أأوكرانيا عن خالص امتنانه للمدير العام للويبو ولوفود لك من الياابن والمنسا وفنلندا وش ييل وهنغاراي اليت
أأبدت أراء وتعليقات اإجيابية أأثناء دورة اللجنة املعنية ابلتعاون التقين للمعاهدة .وقال اإنه لرشف عظمي ابلنس بة لدلائرة
احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية أأن تُ ّعني اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل املعاهدة و أأضاف أأن
ادلائرة تعترب تعييهنا واجبا للمسامهة يف تطوير نظام الرباءات العاملي .و أأشاد الوفد بدمع مجيع الوفود اليت ساعدت ادلائرة يف
السعي اإىل تعييهنا اكإدارة دولية.
 .35اإن امجلعية ،وبعد الاس امتع اإىل ممثةل ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية ومراعاة مشورة اللجنة املعنية
ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات تقرر ابلإجامع:
" "2املوافقة عىل نص مرشوع التفاق بني ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية واملكتب ادلويل ،كام
جاء يف امللحق الرابع للوثيقة PCT/A/44/4 Rev؛
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" "2وتعيني ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل
لتبد أأ معلها هبذه الصفة اعتبارا من بدء نفاذ التفاق وحىت  32ديسمرب .2023
 .36وهنأأ املدير العام للويبو ،الس يد فرانسس غري ،وفد أأوكرانيا وادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية عىل تعيني
هذه ا ألخرية اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ورحب هبا يف كنف
أأرسة الإدارات ادلولية.
[ييل ذكل املرفق]
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التعديالت املقرتحة لالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
املقرر أأن تدخل حزي النفاذ يف  2يوليو 2023
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القاعدة 77
[حذفت]

القاعدة 66
الإجراءات الواجب اختاذها دلى اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل
(اثنيا)

 2.66و2.66
(اثلثا)

2.66

[دون تغيري]

البحث التمكييل

جتري اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل حبثا ("البحث التمكييل") لس تطالع الواثئق املشار اإلهيا يف القاعدة  67واليت
نرشت أأو أأصبحت متاحة ل إالدارة املذكورة لإجراء البحث عقب التارخي اذلي أأعد فيه تقرير البحث ادلويل ،ما مل تعترب أأن
حبثا من ذكل القبيل ل خيدم غرضا مفيدا .وإاذا اكتشفت الإدارة وجود أأية من احلالت املشار اإلهيا يف املادة  )3(37أأو ()7
أأو القاعدة (2.66ه) ،فال يشمل البحث التمكييل اإل ا ألجزاء اخلاضعة للفحص المتهيدي ادلويل من الطلب ادلويل.

من  2.66اإىل [ 8.66دون تغيري]
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القاعدة 30
التقرير المتهيدي ادلويل عن ا ألهلية للرباءة
لإدارة الفحص المتهيدي ادلويل (تقرير الفحص المتهيدي ادلويل)

[ 2.30دون تغيري]
 2.30أأساس التقرير
من ( أأ) اإىل (ه)

[دون تغيري]

(و) يبني التقرير اترخي اإجراء البحث التمكييل مبوجب القاعدة (2.66اثلثا) ،أأو يذكر أأن هذا البحث
التمكييل مل ينجز.

من  3.30اإىل [ 23.30دون تغيري]
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القاعدة 17
اإماكنية الاطالع عىل امللفات

 2.17اإماكنية الاطالع عىل امللف احملفوظ دلى املكتب ادلويل
( أأ) [دون تغيري]
(ب) يقدم املكتب ادلول صورا عن أأي مستند يتضمنه ملفه ،بناء عىل الامتس من أأي خشص ولكن ليس قبل
النرش ادلويل للطلب ادلويل وبرشط مراعاة املادة  38ومقابل تسديد املصاريف املطلوبة.
(ج) [دون تغيري]

من  2.17اإىل [ 3.17دون تغيري]

[هناية املرفق والوثيقة]

