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PCT/A/46/1

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 22 :يوليو 2102

احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
اجلمعية
الدورة السادسة واألربعون (الدورة االستثنائية السابعة والعشرون)

جنيف ،من  22اإىل  01سبمترب 2102

الفريق العامل املعني مبعاهدة التعاون بشأن الرباءات :تقرير الدورة السابعة

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

ملخص
 .0حتتوي هذه الوثيقة عىل تقرير ادلورة السابعة للفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ("الفريق
العامل") املنعقدة يف جنيف يف الفرتة من  01اإىل  00يونيو  2102وتدعو امجلعية اإىل املوافقة عىل العمل املقبل للفريق
العامل بني دورتهيا يف  2102ويف .2102

ادلورة السابعة للفريق العامل
 .2ترد املسائل اليت تناولها الفريق العامل يف دورته السابعة يف ملخص الرئيس اذلي أأحاط به الفريق العامل علام
(الوثيقة  ،)PCT/WG/7/29ويرد ملخص الرئيس يف مرفق هذه الوثيقة .وس يعمتد تقرير ادلورة ابملراسةل.

العمل املقبل
.0

اتفق الفريق العامل عىل أأن يويص امجلعية مبا ييل رهنا بتوافر المتويل الاكيف:
" "0ينبغي أأن يعقد الفريق العامل دورة واحدة بني دوريت امجلعية يف سبمترب  2102وسب أ
مترب/أكتوبر 2102؛
" "2وينبغي أأن تتاح يف ادلورة املقبةل نفس املساعدة املالية اليت قدمت يف ادلورة السابعة لمتكني بعض الوفود من
احلضور.
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 .2اإن مجعية احتاد معاهدة التعاون بش أأن
الرباءات مدعو ٌة اإىل ما ييل:
" "0الإحاطة عل اام مبلخص رئيس ادلورة
السابعة الوارد يف الوثيقة PCT/WG/7/29
وكذكل يف مرفق الوثيقة PCT/A/46/1؛
" "2واملوافقة عىل التوصية بش أأن العمل املقبل
للفريق العامل الواردة يف الفقرة  0من
الوثيقة .PCT/A/46/1
[ييل ذكل املرفق]

ملخص رئيس ادلورة السابعة للفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
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( أأحاط به الفريق العامل علام وهو م أأخوذ من الوثيقة )PCT/WG/7/29

البند  0من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .0افتتح الس يد فرانسس غري ،املدير العام للويبو ،ادلورة ورحب ابملشاركني ،وتوىل الس يد الكوس ماتيس (الويبو)
أأمانة الفريق العامل.

البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
 .2انتخب الفريق العامل ابلإجامع الس يد فيكتور بورتييل ( أأسرتاليا) رئيسا لدلورة .ومل تكن أأي ترش يحات لنائيب
الرئيس.

البند  0من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
.0

اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول ا ألعامل املعدل كام هو مقرتح يف الوثيقة .PCT/WG/7/1/Rev. 4

بياانت افتتاحية
 .2أأخرب وفد ش ييل الفريق العامل أأن املعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعية سيبد أأ العمل ابعتباره اإدارة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل ابتداء من  22أأكتوبر .2102
 .2و أأعلن وفد س نغافورة أأن مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة س يقدم طلبا اإىل مجعية معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات (معاهدة الرباءات) يف  2102ليصبح اإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.

البند  2من جدول ا ألعامل :اإحصاءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
.6

أأحاط الفريق العامل علام بعرض قدمه املكتب ادلويل عن أخر اإحصاءات معاهدة الرباءات.1

البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد اخلدمات الش بكية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
.7

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/7/2

 .8أأبدت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة هبذا الشأأن روحا اإجيابية للغاية حول تطوير اخلدمات الش بكية ملعاهدة الرباءات
مشددة عىل أأمهية مواصةل احلد من اس تخدام الورق واحلد من اإدخال البياانت يدواي وما يتعلق بذكل من ا ألخطاء اليت تنتج
عن نسخ البياانت يدواي .واتفق معظم الوفود عىل أأن وضع ذكل النظام الإلكرتوين من شأأنه أأن يؤدي اإىل حتسن يف توقيت
تسلمي نسخ البحث اإىل اإدارة البحث ادلويل ،والتبليغات اإىل املكتب ادلويل والتبليغات اإىل املودع .ورمغ ذكل ،ل يزال عدد
من املسائل التقنية والقانونية اليت ينبغي معاجلهتا ،فضال عن العديد من التفاصيل الصغرية اليت حتتاج اإىل الصقل ،وهذا ا ألمر
قد ل يكون كذكل يف لك دوةل من ادلول املتعاقدة.
 .9ومن بني القضااي التقنية اليت ينبغي معاجلهتا عدم دمع لغات أأخرى غري الإنلكزيية ،والافتقار اإىل حمرر ُ PDFمدمج،
وصعوابت يف بعض احلالت يف احلصول عىل واثئق سلمية عىل نسق .PDF

1
توجد نسخة من العرض عىل موقع الويبو الش بيك:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_7/pct_wg_7_statistics.pptx
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 .01ومشلت املسائل الإجرائية احلصول عىل املعلومات يف الوقت املناسب عن وقت اإجراء التحديثات وضامن اس مترارية
مالمئة للخدمات مثل اإعداد رزم ل إاليداع ملاكتب تسمل الطلبات اليت تقبل حتميل الرزم عرب اخلوادم الش بكية اليت ل تتوافق
مع معيار ا إليداع الإلكرتوين اذلي ينقل بواسطته نظام الرباءات الإلكرتوين ( )ePCTوبرانمج الإيداع الإلكرتوين المن
للطلبات ( )PCT-SAFEالطلبات ادلولية.
 .00ومشلت القضااي القانونية املسائل ا ألمنية مثل الوقت اذلي ميكن فيه السامح للمودع ابإيداع طلب عرب خادم غري
مس تضاف مبارشة من قبل املكتب الوطين املعين ،وإاجراءات ادلفع املناس بة وتوزيع الرسوم عىل املاكتب املعنية.
 .02ودعا املكتب ادلويل املاكتب الوطنية اإىل مناقشة متطلباهتا الفردية مبارشة مع املكتب ادلويل.

 .00ومن املسائل قيد التطوير اليت أأولهتا املاكتب أأمهية خاصة ورورة السامح ابإرسال مكتب تسمل الطلبات لنسخ البحث
اإلكرتونيا اإىل اإدارة البحث ادلويل ،وتشجيع اس تخدام النصوص الاكمةل للواثئق ،واس تخدام ادلفع الين للرسوم ببطاقات
الئامتن اإىل مكتب تسمل الطلبات للمكتب ادلويل ،وهو ا ألمر اذلي يأأمل بعض الوفود تطبيقه يف وقت قريب يف املاكتب
ا ألخرى لتسمل الطلبات.
 .02و أأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .PCT/WG/7/2

البند  6من جدول ا ألعامل :اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات :تقرير عن
ادلورة احلادية والعرشين
 .02أأحاط الفريق العامل علام بتقرير ادلورة احلادية والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة
الرباءات ،وذكل استنادا اإىل ملخص رئيس تكل ادلورة الوارد يف الوثيقة  PCT/MIA/21/22واملدرج يف مرفق
الوثيقة .PCT/WG/7/3

البند  7من جدول ا ألعامل :ختفيضات الرسوم اليت تدفعها الرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات واملؤسسات
البحثية غري الهادفة لتحقيق الرحب
البند  8من جدول ا ألعامل :تقدير املرونة يف رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .06استندت املناقشات اإىل الوثيقني  PCT/WG/7/6و.PCT/WG/7/7
 .07ورحبت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة ابجلهود املبذوةل جلعل نظام معاهدة الرباءات ميرسا لفئات معينة من
املودعني مثل الرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومعاهد البحوث ،ولكهنا أأقرت ،عىل حنو ما نوقش يف ادلورة السابقة،
برضورة النظر بعناية يف العديد من القضااي وحلها قبل تقدمي ختفيضات جديدة يف الرسوم لتكل الفئات من املودعني .و أأولت،
عىل وجه اخلصوص ،أأمهية ابلغة لإجياد س بل ممكنة لتقدمي تكل التخفيضات بطريقة مس تدامة ماليا دون تأأثري عىل اإيرادات
املنظمة .ويف هذا الس ياق ،قال عدد من الوفود إان أأي ختفيضات جديدة لرسوم معاهدة الرباءات لفئات معينة من املودعني
ينبغي أأن تعوض ابلسعي اإىل حتقيق مزيد من الكفاءة يف نظام معاهدة الرباءات ول ينبغي أأن تؤدي اإىل ارتفاع الرسوم لفئات
أأخرى من املودعني.
 .08ور أأى عدد من الوفود أأنه ل بد من مزيد من املعلومات لوضع تعريف مشرتك للرشاكت الصغرية واملتوسطة ألغراض
ختفيض رسوم معاهدة الرباءات .واقرتح أأحد الوفود مواصةل اإثراء واس تكامل املعلومات الواردة يف مرفق
الوثيقة  PCT/WG/7/7لتكون يف هناية املطاف أأساسا ملعلومات مفصةل ومباد توجهيية للودعني ،رمبا تُدرج يف دليل
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املودع بناء عىل معاهدة الرباءات ،بشأأن خمتلف متطلبات ومعايري ختفيض الرسوم املطبقة مبوجب القوانني واملامرسات
الوطنية .وقال ممثل مجموعة مس تخدمني إان عىل ادلول ا ألعضاء العمل لتوحيد الطريقة اليت حتسب هبا ادلول ا ألعضاء،
مبوجب القوانني واملامرسات الوطنية ،التخفيضات احلالية للرسوم لفائدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومعاهد
البحوث .و أأشار اإىل أأن املتطلبات واملامرسات احلالية املتباينة تصعب عىل املودعني الاس تفادة من التخفيضات احلالية للرسوم
اإىل حد أأن املودعني ُُي ّذرون من الاس تفادة من تكل التخفيضات نظرا للمخاطر العالية اليت قد يواهجها الطلب اإذا منحت
تكل التخفيضات عىل أأساس معلومات خاطئة أأو غري اكفية يقدهما املودع.
 .09ورحبت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة ابدلراسة اليت أأجراها كبري الاقتصاديني بشأأن مرونة رسوم معاهدة الرباءات.
وقال أأحد الوفود اإنه اكن ابلإماكن أأن تتناول ادلراسة أأيضا مسأأةل مرونة الرسوم ،ول س امي من وهجة نظر البدلان النامية اليت
تفرض رسوم معاهدة الرباءات ابلعمالت املية اليت تعرضت لتقلبات قوية يف ا ألسعار مقابل الفرنك السويرسي ،وذكل
هبدف معرفة اإذا اكن سلوك اإيداع الطلبات من البدلان النامية املنخفضة واملتوسطة ادلخل قد أأظهر مرونة خمتلفة يف الرسوم
مقارنة بسلوك الإيداع من البدلان املرتفعة ادلخل .و أأبدى عدد من الوفود اهامتما بأأن جيري كبري الاقتصاديني مزيدا من
البحث عن مسأأةل ذي صةل ابملوضوع ويه تأأثري مس توى رسوم معاهدة الرباءات عىل اختاذ املودعني لقرار احلصول عىل
امحلاية مبوجب الرباءات يف اخلارج ،بدل من موضوع هذه ادلراسة املمتثل يف مسأأةل ما اإذا اكن ينبغي السعي اإىل احلصول عىل
تكل امحلاية عن طريق اتفاقية ابريس أأو معاهدة الرباءات .وعلق العديد من الوفود عىل الصعوابت يف تقدير تأأثري ختفيضات
رسوم معاهدة الرباءات عىل سلوك الإيداع و أأشارت اإىل أأن رسوم معاهدة الرباءات منخفضة نسبيا ابملقارنة مع التاكليف
الإجاملية املتعلقة ابمحلاية ادلولية مبوجب الرباءات.
 .21و أأيد عدد من الوفود اقرتاح أأحد الوفود اذلي دعا اإىل تركزي املناقشات عىل التخفيضات اجلديدة اممتةل لرسوم
معاهدة الرباءات لفائدة اجلامعات ،مشريا اإىل أأن اجلامعات يه فئة ،خبالف الرشاكت الصغرية واملتوسطة ومعاهد البحوث،
ميكن تعريفها بسهوةل واليت تتوافر بشأأهنا بياانت عدد الطلبات املودعة (حوايل  2يف املائة يف عام  ،)2100ومن شأأن ذكل
أأن يساعد عىل حتديد تأأثري أأي ختفيض جديد للرسوم لهذه الفئة عىل اإيرادات معاهدة الرباءات من الرسوم .بيد أأن عددا من
الوفد أأاثر شواغل إازاء الفائدة من تكل التخفيضات لفائدة بعض اجلامعات الكبرية املموةل ومويال جيدا يف البدلان املتقدمة،
واليت ل تشلك رسوم معاهدة الرباءات املنخفضة نسبيا عقبة حقيقية أأماهما لدلخول يف نظام الرباءات ادلويل .وأثريت شواغل
كذكل إازاء اجلدوى من خفض رسوم معاهدة الرباءات لفائدة اجلامعات يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل وموا اليت تقوم
بأأنشطة حبث وتطوير حمدودة تفيض اإىل اإيداع طلبات الرباءات ،وذلكل فتأأثري تكل التخفيضات س يكون حمدودا ابلنس بة
لتكل اجلامعات .ولوحظ أأيضا أأن اجلامعات يف البدلان ا ألقل وموا تس تفيد حاليا من ختفيضات يف الرسوم بنس بة  91لفائدة
مجيع املودعني من البدلان ا ألقل وموا.
 .20و أأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقني  PCT/WG/7/6و.PCT/WG/7/7
 .22وفامي يتعلق ابلتخفيضات اجلديدة اممتةل يف الرسوم لفائدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة ومعاهد البحوث،
وافق الفريق العامل عىل أأنه مل يتضح أأي سبيل للميض قدما يف هذه املسأأةل .وابلتايل ،ل ميكن اإجراء مزيد من العمل
عىل هذه املسأأةل ما مل تقدم دوةل عضو اقرتاحا ملموسا.
 .20وخبصوص مسأأةل التخفيضات اممتةل يف الرسوم لفائدة اجلامعات ،خلص الفريق العامل اإىل وجود اهامتم اكف
مبواصةل اس تكشاف اإماكنية خفض الرسوم .وابلتايل طلب الفريق العامل من ا ألمانة العمل مع كبري الاقتصاديني
لإجراء دراسة تمكيلية بشأأن التخفيضات اممتةل يف الرسوم لهذه الفئة من املودعني فقط ليك يناقشها الفريق العامل يف
دورته القادمة .وينبغي أأن تشمل تكل ادلراسة التمكيلية قضااي مثل التأأثري اممتل ألي ختفيض للرسوم عىل اإيرادات
معاهدة الرباءات ،مبا يف ذكل سيناريوهات تقدمي مس توايت ختفيض خمتلفة يف الرسوم للجامعات يف البدلان النامية
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والبدلان ا ألقل وموا والبدلان املتقدمة؛ وتقديرات بشأأن ما اإذا اكن سلوك ا إليداع اذلي تتبعه اجلامعات يف البدلان
النامية والبدلان ا ألقل وموا من شأأنه أأن يظهر مرونة خمتلفة يف الرسوم مقارنة بسلوك الإيداع اذلي تتبعه اجلامعات يف
البدلان املتقدمة.

البند  9من جدول ا ألعامل :خفض الرسوم لبعض املودعني من بدلان مع ّينة ،وحتديدا البدلان النامية والبدلان
ا ألقل وموا
 .22استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/7/26
 .22و أأيد عدد من الوفود املز ج املقرتح بني عوامل ادلخل والعوامل القامئة عىل الابتاكر ،مشرية اإىل أأنه أأساس جيد لوضع
اإطار عادل لتخفيض رسوم معاهدة الرباءات .وفامي دمع أأحد الوفود الاقرتاح بشلك عام ،أأعرب عن قلقه فامي يتعلق ابلعتبة
املقرتحة اليت تبلغ  22 111دولر أأمرييك لستيفاء املعيار القامئ عىل ادلخل و أأشار اإىل أأن هذا املبلغ هو ضعف عتبة بدل
يصنفه البنك ادلويل مضن البدلان "ذات ادلخل املرتفع" .ودمع وفد أخر الاقرتاح بشلك عام أأيضا ،ولكنه تساءل اإذا اكن
النظام متعدد املس توايت اليت ستس تفيد من خالهل ادلول ا ألعضاء من مس توايت ختفيضات خمتلفة يف الرسوم س يجسد عىل
حنو أأفضل املراحل املتلفة للتمنية يف البدلان واقرتح الاعامتد عىل ادلخل القويم الإجاميل بدل من أأرقام الناجت اميل الإجاميل
لتحديد ما اإذا اكن البدل يس تويف املعيار القامئ عىل ادلخل .بيد أأن وفدا أخر تساءل عن العالقة بني املعيار القامئ عىل ادلخل
واملعيار القامئ عىل الابتاكر وقال اإن املعيار القامئ عىل ادلخل ينبغي أأن يكون املعيار الرائد وتكون هل ا ألولوية.
 .26و أأشار أأحد الوفود اإىل أأنه يف حال التوصل اإىل اتفاق عىل اعامتد املعايري اجلديدة املقرتحة ،ينبغي مواصةل تعديل
جدول الرسوم من أأجل اس تعراض ادلول ا ألعضاء للمعايري ابنتظام مرة لك مخس س نوات.
 .27وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية وقال إان الاقرتاح احلايل لن ُيقق هدفه ا ألصيل املمتثل يف زايدة اس تخدام
معاهدة الرباءات من قبل املودعني من البدلان النامية والبدلان ا ألقل وموا ألنه يشمل مس تفيدين من بعض البدلان املتقدمة،
ول س امي مخسة بدلان من الاحتاد ا ألورويب ،يف حني أأن بدلين من البدلان النامية لن يعدا من بني املس تفيدين من ختفيض
الرسوم .و أأقر الوفد بأأن بعض البدلان املتقدمة اليت ستس تفيد من ختفيض الرسوم قد عانت من ا ألزمة الاقتصادية ،ولكن
ينبغي اعتبار هذه ا ألزمة أأزمة عابرة و ل تغري من حقيقة أأن تكل البدلان ،مع ذكل ،تمتتع مبس توى عال جدا من الابتاكر،
وابلتايل فهيي تودع عددا أأكرب من طلبات الرباءات مقارنة ابلبدلان النامية والبدلان ا ألقل وموا .واقرتح الوفد اس تكامل املعايري
القامئة عىل ادلخل والابتاكر مبعايري أأخرى ممكنة مثل مس توى الابتاكر كام هو وارد يف مؤرش الابتاكر العاملي اذلي
نرشته الويبو.
 .28ور أأى أأحد الوفود أأن الفائض يف اإيرادات معاهدة الرباءات النامج عن زايدة الكفاءة وحتسني الإنتاجية يف الفرتة
ا ألخرية فامي يتعلق ابإدارة املكتب ادلويل لنظام معاهدة الرباءات ينبغي أأن ي ُس تخدم خلفض رسوم املعاهدة لصاحل املودعني
ومن أأجل تشجيع الاقبال عىل اس تخدام نظام معاهدة الرباءات .واقرتح الوفد كذكل النظر يف اس تحداث نظام سلّمي
وتدرجيي للتخفيضات يف الرسوم حىت يتس ىن للبدلان الانتقال بسهوةل أأكرب من بدلان مس تفيدة من التخفيضات اإىل بدلان
غري مس تفيدة مهنا.
 .29بعد مناقشات غري رمسية بقيادة الرئيس ،وافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتحة عىل جدول الرسوم
الواردة يف املرفق ا ألول لهذه الوثيقة ،2وعىل التوجهيات املقرتحة لتحديث قوامئ ادلول اليت تس تويف معايري ختفيض
2
انظر أأيضا الفقرات من  020اإىل  022أأدانه فامي خيض اقرتاح حذف الفقرة  (2أأ) من جدول الرسوم ،عىل حنو ما وافق عليه الفريق العامل هبدف تقدميه
اإىل امجلعية لتنظر فيه يف دورهتا املقبةل يف سبمترب .2102
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بعض من رسوم معاهدة الرباءات الواردة يف املرفق الثاين لهذه الوثيقة هبدف تقدميها اإىل امجلعية للنظر فهيا يف دورهتا
املقبةل اليت س تعقد يف سبمترب  ،2102مع احامتل أأن تُدخل ا ألمانة مزيدا من التغيريات يف الصياغة.
 .01وخبصوص دخول جدول الرسوم املعدل حزي النفاذ ،وافق الفريق العامل عىل أأن يويص امجلعية بأأن تدخل
التعديالت عىل جدول الرسوم الواردة يف املرفق ا ألول حزي النفاذ يف  0يوليو  ،2102وختضع ل ألحاكم املعتادة بشأأن
املبلغ املس تحق يف حال تغيري مبلغ الرمس (القاعدة  2.02بشأأن رمس الإيداع ادلويل :يكون املقدار املس تحق هو
املقدار املطبق يف اترخي تسمل الطلب ادلويل من قبل مكتب تسمل الطلبات؛ والقاعدة (22اثنيا)(2ج) بشأأن رمس
املعاجلة للبحث الإضايف :يكون املقدار املس تحق هو املقدار املطبق يف اترخي تسديد رمس املعاجلة للبحث الإضايف؛
والقاعدة (0.27د) بشأأن رمس املعاجلة مبوجب الفصل الثاين :يكون املقدار املس تحق هو املقدار املطبق يف اترخي
تسديد رمس املعاجلة) .وابلتايل ،وافق الفريق العامل عىل أأن يويص امجلعية بأأن التخفيضات ينبغي أأن تطبق عىل
النحو التايل:
( أأ) يف حاةل ختفيضات رسوم الإيداع ادلويل ،ينبغي تطبيق التخفيضات اجلديدة عىل أأي طلب دويل
يتلقاه مكتب تسمل الطلبات يف  0يوليو  2102أأو بعده .وينبغي أأن يس متر تطبيق التخفيضات القدمية عىل أأي
طلب دويل يرد قبل ذكل التارخي ،بغض النظر عن اترخي الإيداع ادلويل اذلي قد يُمنح لحقا ذلكل الطلب
(القاعدة .)2.02
(ب) ويف حاةل ختفيضات رسوم املعاجلة ورسوم معاجلة البحث الإضايف ،ينبغي تطبيق التخفيضات اجلديدة
عىل أأي طلب دويل تُدفع رسومه يف  0يوليو  2102أأو بعده ،بغض النظر عن اترخي الامتس البحث ادلويل
الإضايف أأو طلب الفحص المتهيدي ادلويل ،عىل التوايل (القاعدة (22اثنيا)(2ج) والقاعدة (0.27د)).
 .00و أأوىص الفريق العامل ابإعداد تقرير مرحيل بشأأن التنفيذ بعد تنفيذ التعديالت بس نتني.
 .02وشدد عدد من الوفود عىل أأن تنعقد يف املس تقبل القريب جلنة التعاون التقين املنصوص علهيا يف املادة  20من
معاهدة الرباءات .وقال وفد أخر اإنه ل ميكنه املوافقة عىل ذكل حاليا.

البند  01من جدول ا ألعامل :تنس يق املساعدة التقنية يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .00استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/7/14
وزودت الفريق العامل مبس تجدات املناقشات اليت دارت حول
 .02وقدّمت ا ألمانة للوثيقة ّ ،PCT/WG/7/14
الاس تعراض اخلاريج للمساعدة التقنية اليت تقدّ هما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية ("الاس تعراض اخلاريج"؛
الوثيقة  )CDIP/8/INF/1وواثئق ذات الصةل هبا خالل ادلورة الثالثة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
و أأشارت ا ألمانة اإىل ملخص الرئيس لتكل ادلورة فقالت اإن اللجنة مل تس تطع التوصل اإىل اتفاق حول كيفية مواصةل العمل فامي
وقررت النظر يف املسأأةل خالل دورهتا املقبةل.
يتعلق ابلس تعراض اخلاريج ّ
 .02وقدّم وفد أأسرتاليا عرضا عن برامج التدريب ا إلقلميي عىل حفص الرباءات اذلي ينظمه مكتب أأسرتاليا للملكية
الفكرية .3وقال اإن الربانمج يقدّم تدريبا قامئا عىل الكفاءات يف حفص الرباءات لفائدة املتدربني من البدلان النامية وابلستناد
مبدربني من
اإىل معايري البحث والفحص يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وقال اإن معظم التدريب يتاح عرب الإنرتنت ّ
املكتب ا ألسرتايل اذلي يتوىل ا إلرشاف عىل املتدربني وتقيمي تقدّ همم يف العمل اإىل غاية بلوغهم مس توى الكفاءة ،مما يس تغرق
3
توجد نسخة من العرض عىل موقع الويبو الش بيك:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_7/pct_wg_7_presentation_rpet.ppt

PCT/A/46/1
Annex
7

حواىل س نتني .وقال اإن هذا الربانمج الرائد انطلق يف عام  2100وشارك فيه مثانية متدربني من مخسة ماكتب للملكية
الفكرية بدمع مايل من الويبو وبرانمج العمل للتعاون الاقتصادي يف اإطار التفاق التجاري املشرتك بني أس يان و أأسرتاليا
يوسع هذا العام ليشمل  02متدراب ومبشاركة مكتبني اإضافيني من منطقة أس يان.
ونيوزيلندا .واس تطرد قائال اإن الربانمج س ّ
ورصحت بأأن املعلومات الواردة يف الوثيقة
 .06ور ّحبت عدة وفود بتقرير املكتب ادلويل عن مرشوعات املساعدة التقنية ّ
تد ّل عىل أأن برامج املساعدة التقنية املتصةل مبعاهدة الرباءات يه عنرص أأسايس مضن مجمل أأنشطة الويبو للمساعدة التقنية
الرامية اإىل توس يع نظام معاهدة الرباءات وتعزيزه .ور أأت تكل الوفود أأن املساعدة التقنية اخلاصة مبعاهدة الرباءات ينبغي أأل
تكون منفصةل عن سائر املساعدة التقنية اليت تقدّ هما الويبو بغية النظر يف املساعدة التقنية وتقدميها بطريقة فعاةل وجتنّب
ازدواجية الربامج وتداخلها .وذلكل ،فاإن مناقشات الفريق العامل حول كيفية الاس مترار يف ا ألجزاء املتعلقة ابملساعدة التقنية
من توصيات خارطة طريق معاهدة الرباءات ينبغي أأن تظل تنتظر حصيةل املناقشات حول الاس تعراض اخلاريج والواثئق
ذات الصةل به يف اإطار اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،كام مت التفاق عليه يف ادلورة اخلامسة للفريق العامل.
 .07ور أأت عدة وفود أأخرى أأن الفريق العامل ينبغي أأن يرشع يف مناقشات حول املساعدة التقنية يف اإطار توصيات
خارطة طريق معاهدة الرباءات .واعتربت تكل الوفود أأن الفريق العامل هل هامش مركّز ملناقشة املساعدة التقنية اخلاصة
مبعاهدة الرباءات من أأجل ومكني البدلان النامية من الاس تفادة من نظام معاهدة الرباءات ،أأما مناقشات املساعدة التقنية يف
جلنة التمنية فلها نطاق أأوسع .وذلكل ،مفن املمكن النظر يف املساعدة التقنية اخلاصة مبعاهدة الرباءات مبعزل عن القضااي
ا ألوسع يف جلنة التمنية .وأأشارت وفود أأخرى أأيضا اإىل انعدام التقدم يف املناقشات حول الاس تعراض اخلاريج داخل جلنة
التمنية ،مما قد يؤدي اإىل تأأخري ل هناية هل لعمل الفريق العامل فامي يتعلق بس بل حتسني وتعزيز املساعدة التقنية اخلاصة
مبعاهدة الرباءات من أأجل تعزيز تكوين الكفاءات يف البدلان النامية ،بطرق ش ىت مثل التدريب طويل ا ألجل
لفاحيص الرباءات.
 .08وعن مسأأةل تدريب فاحيص الرباءات ،ذكّرت ا ألمانة الفريق العامل ،عىل غرار ما ورد يف ملخص رئيس الاجامتع
احلادي والعرشين ل إالدارات ادلولية (انظر الفقرات  22اإىل  29من ملخص الرئيس ،املنقول نصها يف مرفق
الوثيقة  ،)PCT/WG/7/3بأأن اجامتع الإدارات ادلولية أأوىص بأأن يعدّ املكتب ادلويل اقرتاحات من أأجل حتسني تنس يق
تدريب الفاحصني فامي بني املاكتب الوطنية ،مع مراعاة مسائل التخطيط الفعال عىل املدى البعيد ،ومشاطرة التجارب يف
تقدمي التدريب الفعال ،ومطابقة الاحتياجات اإىل تدريب الفاحصني مع املاكتب القادرة عىل تلبية الاحتياجات املعنية .ويعزتم
املكتب ادلويل تقدمي تكل الاقرتاحات اإىل دورة الس نة املقبةل لجامتع الإدارات ادلولية مث بعد ذكل اإىل ادلورة املقبةل للفريق
العامل .وهكذا ،فاإن العمل عىل القضااي امددة اخلاصة ابملساعدة التقنية ،مثال يف هذا الصدد تدريب الفاحصني من البدلان
النامية والبدلان ا ألقل وموا ،سيتواصل بشلك منفصل ومواز للمناقشات اجلارية يف جلنة التمنية حول مسأأةل
الاس تعراض اخلاريج.
 .09و أأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .PCT/WG/7/14

البند  00من جدول ا ألعامل :تعيني الإدارات ادلولية
 .21استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/7/4
 .20وحتدث وفد هنغاراي ابمس مجموعة بدلان فيجغراد (امجلهورية التش يكية وهنغاراي وبولندا وسلوفاكيا) و أأبلغ الفريق العامل
أأن مجموعة فيجغراد تعمل عىل اإنشاء اإدارة دولية جديدة عامةل يف ظل معاهدة الرباءات مشريا اإىل أأن وجود مثل هذه الإدارة
يف أأورواب الوسطى والرشقية س يتيح للمس تخدمني فرصة ساحنة للحصول عىل امحلاية ادلولية مبوجب الرباءات.
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 .22واتفق عدد من الوفود عىل احلاجة اإىل حتسني اإجراءات تعيني مكتب إاكدارة دولية ،ول س امي هبدف ضامن اجامتع
جلنة التعاون التقين كهيئة خرباء حقيقية يف وقت مبكر من انعقاد مجعية احتاد معاهدة الرباءات اليت ّ
تبت يف التعيني.
 .20بيد أأن أراء الوفود اختلفت بشأأن بعض اإجراءات التعيني املفصةل املقرتحة يف الفقرة  27من
الوثيقة .PCT/WG/7/4
 .22و أأعرب عدد من الوفود عن تأأييدها لالقرتاح الرايم اإىل توجيه توصية قوية اإىل أأي مكتب يسعى للتعيني للحصول
عىل املساعدة من اإحدى الإدارات ادلولية أأو أأكرث ملساعدته عىل تقيمي مدى استيفائه للمعايري قبل تقدمي الطلب عىل النحو
املبني يف الفقرة (27أأ) من الوثيقة .PCT/WG/7/4
 .22ويف حني أأن الوفود اتفقت معوما عىل ورورة تقدمي طلبات التعيني يف الوقت املناسب وذكل لإعطاء الوقت الاكيف
للهيئات املعنية للنظر يف الطلب ابلتفصيل ،اختلفت الراء فامي يتعلق ابلفرتة الزمنية املطلوبة .و أأعربت تكل الوفود اليت أأيدت
الاقرتاح الرايم اإىل إادراج أأي طلب للتعيني يف جدول أأعامل اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات (اجامتع الإدارات ادلولية) (انظر الفقرة  27أأدانه) عن تأأييدها لالقرتاح الرايم اإىل تقدمي أأي طلب للتعيني بس نة
قبل أأن يكون من املقرر أأن تنظر فيه مجعية احتاد معاهدة الرباءات عىل النحو املبني يف الفقرة (27ب) من
الوثيقة  .PCT/WG/7/4و أأما الوفود اليت مل تؤيد اقرتاح إادراج أأي طلب للتعيني يف جدول أأعامل اجامتع الإدارات ادلولية
فرتى أأن تقدمي طلب للتعيني يف موعد أأقصاه مارس /أأبريل من الس نة اليت يكون من املقرر أأن تنظر فيه مجعية احتاد املعاهدة
يعطي الوقت الاكيف للجنة التعاون التقين يك تنظر يف الطلب بتفصيل.
 .26و أأعرب عدد من الوفود عن تأأييدها لالقرتاح الرايم اإىل أأن أأي طلب للتعيني ينبغي أأن يقدم عىل أأساس أأن املكتب
اذلي قدمه جيب أأن يس تويف مجيع معايري التعيني املوضوعية وقت تعيينه من قبل امجلعية ،وعليه الاس تعداد لبدء معهل إاكدارة
دولية يف أأقرب وقت ممكن معليا بعد التعيني ،عىل أأل يتجاوز ذكل  08شهرا تقريبا عىل الأكرث ،وذكل عىل النحو املبني يف
الفقرة (27ج) من الوثيقة  .PCT/WG/7/4ولوحظ أأن الفقرة  22من الوثيقة  PCT/WG/7/4تفيد اإماكنية وجود
اس تثناء لهذا الرشط العام (فامي يتعلق برشط وجود نظام إلدارة اجلودة وقت التعيني) ،و أأنه قد تكون هناك حاجة لتوضيح
هذه املسأأةل أأكرث.
 .27وتباينت الراء اليت أأعربت عهنا الوفود حول الاقرتاح الرايم اإىل إادراج أأي طلب للتعيني يف جدول أأعامل اجامتع
الإدارات ادلولية .و أأيد عدد من الوفود الاقرتاح الوارد يف الفقرة (27د) من الوثيقة  PCT/WG/7/4وقالت اإنه ينبغي
العمل به ،ول س امي من أأجل السامح ل إالدارات ادلولية مبناقشة الطلب وتقدمي مشورة مس بقة بشأأنه اإىل جلنة التعاون التقين.
و أأشري مع ذكل اإىل أأن دور اجامتع الإدارات ادلولية ينبغي أأن يقترص رصاحة عىل تقدمي املشورة التقنية للجنة التعاون التقين،
فامي قالت وفود أأخرى إانه ل داعي اإىل إارشاك اجامتع الإدارات ادلولية ألن مجيع الإدارات ادلولية يه أأيضا أأعضاء يف جلنة
التعاون التقين .وعالوة عىل ذكل ،ومبا أأن مجيع ادلول املتعاقدة ليست ممثةل يف اجامتع الإدارات ادلولية ،فاإنه ل يبدو من
املناسب إاس ناد دور اإجراء تقيمي اإلزايم مس بق للطلب اإىل ذكل الاجامتع.
 .28و أأبدى عدد من الوفود عن تأأييدها الاكمل ل إالجراءات الواردة يف الفقرتني (27ه) و(و) من
الوثيقة  PCT/WG/7/4بشأأن دور جلنة التعاون التقين ومجعية احتاد معاهدة الرباءات ،ولكن الوفود اليت عارضت إارشاك
اجامتع الإدارات ادلولية اقرتحت حذف الإشارة اإىل املشورة اليت قدمهتا تكل الهيئة كام هو وارد يف امجلةل ا ألوىل من
الفقرة (27ه).
 .29وبعد مناقشات غري رمسية بقيادة الرئيس ،وافق الفريق العامل عىل أأن يويص مجعية معاهدة الرباءات ابعامتد
التفامه التايل:
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"اإجراءات تعيني الإدارات ادلولية"
"( أأ) يُوىص بشدة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية ،اذلي طلب التعيني بأأن ُيصل عىل
املساعدة من اإدارة واحدة أأو أأكرث من الإدارات ادلولية القامئة لإعانته عىل تقيمي مدى استيفائه للمعايري قبل
تقدمي الطلب.
(ب) وينبغي أأن يُقدَّم أأي طلب لتعيني مكتب ما اإدار اة دولي اة بوقت اكف من املوعد املقرر لتنظر فيه مجعية
معاهدة الرباءات ،وذكل لإاتحة الوقت للجنة التعاون التقين لتس تعرض الطلب اس تعراضا اكفيا .وينبغي للجنة
التعاون التقين أأن جتمتع بوصفها هيئة خرباء حقيقية قبل ثالثة أأشهر عىل ا ألقل من انعقاد مجعية معاهدة
الرباءات ،يف أأعقاب دورة الفريق العامل املعين مبعاهدة الرباءات (اليت تُعقد عاد اة يف شهر مايو أأو يونيو تقريب اا
من لك عام) اإذا أأمكن ذكل ،ليك ي ُسدي خرباؤها املشورة بشأأن الطلب اإىل مجعية معاهدة الرباءات.
(ج) وعليه ،ينبغي أأن يرسل املكتب الامتسا لجامتع جلنة التعاون التقين اإىل املدير العام يف موعد يفضّ ل أأل
يتجاوز  0مارس من الس نة اليت ستنظر فهيا مجعية معاهدة الرباءات يف الطلب ،ويف مجيع احلالت يف موعد
يتيح للمدير العام الوقت الاكيف لإرسال رسائل ادلعوة اإىل اجامتع اللجنة املذكورة قبل شهرين عىل ا ألقل من
افتتاح ادلورة.
(د) وينبغي تقدمي أأي طلب من هذا القبيل عىل أأساس أأن املكتب الطالب للتعيني جيب أأن يس تويف مجيع
معايري التعيني املوضوعية يف وقت تعيينه من ِقبل امجلعية ،ويكون مس تعد اا لبدء العمل بوصفه اإدار اة دولية يف
أأقرب وقت ممكن عىل حنو معقول بعد التعيني ،مبا ل يتجاوز  08شهر اا تقريب اا بعد التعيني .وفامي خيص رشط أأن
يكون دلى املكتب الطالب للتعيني نظام لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البحث ادلويل
اجلاري هبا العمل ،فعند انعدام ذكل النظام وقت التعيني من قبل امجلعية ،يكفي أأن يكون قد خُطط للنظام
بشلك اكمل ،ويُفضَّ ل أأن تكون هناك أأنظمة مماثةل مس تخدمة يف أأعامل البحث والفحص الوطين لإبراز اخلربة
املناس بة.
(ه) وينبغي أأن ُييل املكتب مجيع الواثئق ادلامعة لطلبه املقدمة اإىل جلنة التعاون التقين لتنظر فهيا اإىل
املدير العام قبل شهرين عىل ا ألقل من افتتاح دورة جلنة التعاون التقين.
(و) وينبغي أأن ُُيال بعد ذكل أأي طلب من هذا القبيل اإىل مجعية معاهدة الرباءات (اليت تنعقد عاد اة يف
شهر سبمترب /أأكتوبر تقريب اا من لك عام) ،اإىل جانب أأي مشورة تصدر عن جلنة التعاون التقين ،هبدف البت
يف الطلب".
 .21واتفق الفريق العامل أأيضا عىل أأن يويص مجعية معاهدة الرباءات ابعامتد القرار التايل بشأأن دخول التفامه
املقرتح حزي النفاذ وبشأأن الرتتيبات الانتقالية املتعلقة به:
"تُطبق اإجراءات تعيني الإدارات ادلولية ،املذكورة يف التفامه أأعاله عىل أأي طلب للتعيني اكإدارة دولية يُقدم
بعد اختتام ادلورة احلالية مجلعية معاهدة الرباءات".
 .20وفامي يتعلق مبعايري التعيني املوضوعية ،وافقت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة عىل التقيمي الوارد يف
الوثيقة  PCT/WG/7/4ومفاده أأنه من السابق ألوانه يف هذه املرحةل تقدمي أأية اقرتاحات ملموسة لإجراء تغيريات عىل
املعايري احلالية .و أأعرب عدد من الوفود عن أراء أأولية حول بعض القضااي املتعلقة ابملعايري املوضوعية اجلديدة اممتةل الواردة
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يف الوثيقة  .PCT/WG/7/4ور أأى عدد من الوفود أأنه ل حاجة اإىل وضع معايري جديدة و أأن "ا إلنفاذ" السلمي للمعايري
احلالية قد يكون اكفيا.
 .22واكن هناك اتفاق واسع يف الفريق العامل عىل احلاجة اإىل مزيد من املناقشات املس تفيضة بني ادلول ا ألعضاء حول
القضااي املطروحة ،ومهنا عىل وجه اخلصوص متطلبات اجلودة املناس بة اليت ينبغي أأن يس توفهيا مكتب ما ليعمل بفعالية إاكدارة
دولية وكيف ميكن التعبري عن هذه املتطلبات بشلك أأفضل يف معايري التعيني .ولحظ الفريق العامل أأن اجامتع الإدارات
ادلولية أأحال هذه املسأأةل اإىل فريقه الفرعي املعين ابجلودة ملزيد من ادلراسة واتفق عىل انتظار نتاجئ املناقشات يف ذكل الفريق
الفرعي ويف اجامتع الإدارات ادلولية قبل مواصةل النظر يف املسأأةل يف دورته املقبةل يف .2102

البند  02من جدول ا ألعامل :نقاش عام لقرتاحات PCT 20/20
 .20استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/7/20
 .22أأعربت الوفود عن وهجات نظرها إازاء خمتلف الاقرتاحات املقدّمة يف الوثيقة  PCT/WG/7/20واليت مل تكن حمل
اقرتاحات أأ ّدق مقدّمة اإىل هذه ادلورة.
 .22و أأعربت عدة وفود عن تأأييدها لالقرتاح املتعلق ابلتدوين الإلزايم لسرتاتيجيات البحث ،وقالت اإن تدوين
اسرتاتيجيات البحث ومشاطرهتا من شأأنه الإسهام يف حتسني جودة البحث ورفع الثقة يف نتاجئ أأعامل معاهدة الرباءات .ويف
انتظار مزيد من املناقشات حول املسأأةل ،ول س امي مضن الفريق الفرعي املعين ابجلودة والتابع لجامتع الإدارات ادلولية يف
اإطار معاهدة الرباءات ،جشّعت العديد من الوفود الإدارات ادلولية اليت مل تقبل عىل ذكل بعد ،أأن تبادر ابإاتحة اسرتاتيجياهتا
يف البحث ،يف أأي نسق اكن ،لفائدة املاكتب املع ّينة عن طريق بوابة ركن الرباءات .و أأبدت بعض الوفود عن قلقها إازاء عبء
العمل الإضايف عىل الفاحصني ،واقرتحت وفود أأخرى أأن هذا اجلزء البس يط من العمل الإضايف اذلي تؤديه اإدارة دولية
يعوض ابلفائدة اليت تعود عىل العديد من املاكتب املعيَّنة خالل اإجراءات املرحةل الوطنية.
واحدة س ّ
 .26و أأطلع وفد الاحتاد ا ألورويب الفريق العامل بأخر التطورات يف املرشوع الرائد بشأأن البحث والفحص التعاوين .وقال
اإن التقيمي ادلاخيل أأثبت احلاجة اإىل اإجناز مرشوع رائد اثلث لتوفري أأساس متني من أأجل أأي قرار يتخذ يف املس تقبل حول
اإماكنية اإقامة نظام للبحث والفحص التعاوين ،مع الرتكزي عىل جتميع انطباع املس تخدمني والاس مترار يف تنقيح النظام من
مفصل للتاكليف واملزااي ،مبا يف ذكل اس تخدام كفاءات الفاحصني وتلكفة اخلدمة.
حيث املهنجية واملفهوم ،وإاجراء حتليل ّ
و أأعرب وفد عن أأمهل يف أأن يفرز هذا املرشوع الرائد الثالث بياانت اكفية حول ما ج ّد يف التقنية الصناعية السابقة يف
املرحةل الوطنية وحول جحم اإجراءات املاكتب اليت أأسهمت يف تقرير البحث والفحص التعاوين.
 .27وعلّقت عدة وفود عىل الاقرتاح الرايم اإىل اشرتاط ر ّد اإلزايم عىل أأية تعليقات سلبية ترد يف نتاجئ أأعامل معاهدة
الرباءات ،و أأشارت اإىل أأن الرد الإلزايم ،وإان اكن مفيدا ربّام عند دخول املرحةل الوطنية أأمام املكتب نفسه اذلي أأع ّد نتيجة
أأعامل معاهدة الرباءات ،فاإنه قد يثقل عىل مودعي الطلبات وقد يكون عدمي الفائدة يف حال اكن املودع يعزتم اإدخال
تعديالت عىل الطلب عقب دخول املرحةل الوطنية.
 .28ور أأت عدة وفود أأن معاهدة الرباءات ينبغي أأل ّ
تنظم مسأأةل الرسوم اليت تفرضها املاكتب الوطنية عقب دخول املرحةل
الوطنية ،ور ّحب ممثل عن مس تخديم النظام هبذا الاقرتاح و أأيّده تأأييدا شامال.
 .29و أأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .PCT/WG/7/20
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البند  00من جدول ا ألعامل :الإدماج الرمسي للطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات مضن معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات
 .61استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/7/21
 .60وقدّم وفد الياابن عرضا عن الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات .4وقال اإن من مزااي الطريق الرسيع أأنه يتيح معاجلة عالية
الرسعة من خالل تقليص فرتة الانتظار أأمام مكتب الإيداع الثاين وختفيض التلكفة ابلتقليل من اإجراءات املاكتب وحتقيق
جودة عالية للرباءات .وقال اإن  02مكتبا يشارك يف الطريق الرسيع اعتبارا من يناير  ،2102و أأودعت حوايل  21 111من
الالامتسات الرسيعة عرب العامل منذ تفعيل النظام ألول مرة يف عام  .2116وبد أأ العمل من أأجل وضع اإطار عاملي رائد للطريق
مبسطة تعود ابلفائدة عىل املودعني.
الرسيع يف  6يناير  2102مبشاركة  07بدلان/مناطق ،ابإاتحة رشوط ّ
 .62و أأطلع وفد اململكة املتحدة الفريق العامل عىل اخلدمات الرسيعة اليت يقدّ هما مكتبه يف اإطار معاهدة الرباءات منذ
 .2101وقال اإن هذه اخلدمة تسمح ابلامتس املعاجلة املع ّجةل ابلستناد اإىل ر أأي اإجيايب مكتوب أأو تقرير حبث ومهيدي بشأأن
ا ألهلية للرباءة ،مع حفص موضوع شامل جيرى عىل مجيع الطلبات .وقال اإن  6يف املائة من حالت دخول املرحةل الوطنية
دلى مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية اس تفادت من خدمات املعاجلة الرسيعة.
 .60و أأيّدت عدة وفود الاقرتاحات واتفقت مع مجيع النقاط يف الفقرة  26من الوثيقة .و أأبلغت الوفود املؤيدة لالقرتاحات
املبسطة املتاحة من خالل اتفاقات الطريق الرسيع اليت تشارك فهيا ماكتهبا للرباءات.
عن مس توى عال من الارتياح للمعاجلة ّ
ور ّحبت تكل الوفود ابلإماكنية املتاحة ألي مكتب ّ
معني يقدّم خدمات املعاجلة املع ّجةل بأأن يوقف العمل هبذه اخلدمة يف حال
ارتفاع عبء العمل ،علام بأأن املاوف ا أل ّولية من أأن يؤثر تزايد عدد الطلبات عىل خدمات الطريق الرسيع يف عبء معل
املاكتب مل يكن لها وقع يذكر يف التفاقات الثنائية السارية .وابلنس بة اإىل الصياغة البديةل املقرتحة يف الفقرتني (ب) من
اقرتايح القاعدتني (22اثنيا) 0و(78اثنيا) ،0فاإن بعضا من تكل الوفود فضّ لت خيارا ميكن من الإخطار بعدم التطبيق بسبب
انعدام التوافق ،كام هو احلال يف أأحاكم أأخرى من املعاهدة ،يف حني اعتربت وفود أأخرى أأن من ا ألفضل اإاتحة خيار ميكن
من الإخطار ابلتطبيق ،ألنه يتيح للماكتب مرونة أأكرث يف التنفيذ .و أأعربت منظامت ومثل املس تخدمني عن تأأييدها
العام لالقرتاح.
 .62وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية وقال إان الاقرتاح سابق ألوانه ألنه يفرتض أأن مجيع ماكتب الرباءات يه
عىل نفس املس توى من الكفاءة واخلربة لإجراء معلية الفحص ،وأأن مجيع فاحيص الرباءات قادرون عىل تقيمي التقارير المتهيدية
ادلولية بشأأن القابلية للرباءة الصادرة عن الإدارات ادلولية ،و أأن فاحيص الرباءات قادرون عىل حتديد الثغرات املوجودة يف
تكل التقارير من أأجل اإجراء مزيد من الفحص واس تدراك تكل الثغرات ،و أأن املاكتب املع ّينة قادرة عىل اقرتاح تعديالت
لتكل التقارير ليك يؤخذ هبا .وقال اإن استيفاء تكل الرشوط يقتيض أأن تكون كفاءات ماكتب الرباءات وخربهتا عىل
مس توايت مامتثةل ،ولكن الواقع ليس كذكل .ولستيفاء تكل الرشوط ،اقرتح الوفد أأن يمت التعاون من خالل جلنة تعىن
ابملساعدة التقنية يف اإطار املادة  20اليت ينبغي تفعيلها .و أأضاف قائال اإن املعاجلة الوطنية املع ّجةل املقرتحة ستتطلب من
املاكتب توفري معامةل تفضيلية للطلبات ا ألجنبية وذكل س يؤثر عىل مواطن املرونة يف أأنظمة الرباءات الوطنية.
 .62وتطرق وفد الربازيل من جديد ،مع بعض التفصيل ،اإىل القلق اذلي س بق الإعراب عنه خالل ادلورة السادسة
للفريق العامل املعين ابملعاهدة وادلورة احلادية والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية ،بشأأن الوقع السليب اممتل عىل جودة
املعاجلة الوطنية لطلبات الرباءات بناء عىل املعاهدة بسبب البحث والفحص املع ّجل ،وجدوى اإضافة اتفاق اإىل املعاهدة بعد
4
توجد نسخة من العرض عىل موقع الويبو الش بيك:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_7/pct_wg_7_presentation_pph.ppt
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التفاوض حوهل خارج اإطار املعاهدة علام بأأنه انفذ عىل أأساس حمدود وعضوية حمدودة ،وا ألساس القانوين لإضافة
هذا التفاق.
 .66و أأشار الوفد اإىل أأن املشاركة يف الطريق الرسيع يه حمدودة جدا يف الواقع ،اإذ يسامه مكتبان اثنان فقط بنس بة 82
يف املائة من الطلبات بصفة مكتب الإيداع ا ألول (ابس تخدام منتجات وطنية) .و أأضاف قائال اإن املكتبني أأيضا يساهامن
بنس بة  22يف املائة من الالامتسات بصفة مكتب الإيداع الثاين (ابس تخدام منتجات وطنية) .وقال اإن املودعني من البدلين
هام أأكرث املس تفيدين من النظام ومن الرضوري أأن يؤخذ ذكل يف احلس بان عند النظر يف املزااي من هجة البدلان املشاركة
ا ألخرى .واس تطرد قائال اإنه ينبغي مراعاة مسأأةل جودة معل الإدارات ادلولية عند النظر يف وضع ترتيبات مع ّجةل ابلستناد
اإىل منتجات معلها .وقال اإن ا ألحاكم املقرتحة تشمل حكام يتيح اإماكنية عدم التطبيق ،ولكن هذا ل يكفي ألنه يفرتض نوعا
من الالزتام ابلنضامم اإىل النظام يف املس تقبل .وقال اإن الاعتبارات املتعلقة بعبء العمل يه أأيضا من العوامل اليت تدفع اإىل
ضامن املرونة الالزمة للبدلان يك حتدّد كيف ستشارك يف برانمج الطريق الرسيع ومع من ستشارك .وقال اإن الاقرتاح ل يأأخذ
وخص ابذلكر التوصيتني  502و.607
يف احلس بان عددا من توصيات جدول أأعامل التمنيةّ ،
 .67واعترب الوفد أأيضا أأن الاقرتاحات متجاوزة للصالحيات .واستشهد بأأحاكم خمتلفة من اتفاقية فيينا لعام  0969بشأأن
قانون املعاهدات ،وقال اإن اإدماج نظام الطريق الرسيع مضن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات هو مبثابة تغيري كبري يف املعاهدة
ويف اإجراءات املرحةل الوطنية للماكتب املع ّينة يف اإطار املرحةل الوطنية لطلبات الرباءات املودعة بناء عىل املعاهدة .وقال اإن
املعاهدة ل تتضمن أأية مواد تتيح أأساسا لرتتيبات بشأأن الطريق الرسيع .وقال اإن املادة  )0(28تتيح ا ألساس لوضع القواعد.
وقال اإن تكل القواعد ميكن أأن تتعلّق "ابملسائل اليت حتيلها هذه املعاهدة رصاحة اإىل الالحئة التنفيذية أأو تنص رصاحة عىل
أأهنا موضع رشوط أأو سوف تكون موضع رشوط؛ " "2بأأية رشوط أأو مسائل أأو اإجراءات اإدارية؛ " "0بأأية تفاصيل مفيدة
لتنفيذ أأحاكم هذه املعاهدة ".وقال اإن اخليار " "0ل ينطبق هنا ،وهذا أأمر واحض؛ واخليار " "2ل يريم اإىل التدخّل يف
اس تقاللية املاكتب الوطنية يف حتديد ترتيب حفص طلبات الرباءات يف املرحةل الوطنية؛ واخليار " "0ل يتعلق هبذا املوضوع
ألن اإدماج نظام الطريق الرسيع يف املعاهدة ل يعترب من قبيل "املسائل الإدارية أأو التفاصيل املفيدة" ألنه س يقتيض تغيريا
كبريا يف الطريقة اليت تعمل هبا املعاهدة.
 .68و أأبرز وفد الهند مواطن املرونة اليت يتيحها اتفاق تريبس يف قانون الرباءات ،واعترب أأن الاقرتاحات من شأأهنا أأن
تفيض اإىل تنس يق القوانني املوضوعية من خالل التشجيع عىل اإعادة اس تخدام العمل دون اإجراء مزيد من الفحص يف املرحةل
الوطنية .وقال اإن الاقرتاحات من شأأهنا التدخل يف معل الفحص يف اإطار قوانني الرباءات الوطنية ويه ابلتايل جتاوزت
الهدف املنشود من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .69وحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية ،ور أأى يف الاقرتاح فائدة ويه أأنه يطرح النقاش ويدفع عىل تبادل
التجارب يف املاكتب الوطنية فامي يتعلق بربامج الطريق الرسيع .وقال اإن تكل التجارب تندرج نسبيا يف املناقشات حول صك
دويل ،مما يقتيض مراعاة مواقف مجيع ادلول ا ألعضاء فضال عن املوارد التقنية وا ألحاكم القانونية ملاكتب الرباءات يف البدلان
النامية ،برصف النظر عام اإذا اكنت تكل املاكتب تعمل معل اإدارات البحث ادلويل أأو الفحص المتهيدي ادلويل .وقال اإن
وخص ابذلكر التوصية رمق  .02وقال اإن مجموعة جدول
تكل املناقشات ينبغي أأن تسرتشد بتوصيات جدول أأعامل التمنيةّ ،
5
التوصية " :02يتعني أأن تكون أأنشطة وضع القواعد واملعايري كام ييل :مشولية وقامئة عىل توجيه ا ألعضاء؛ أأن تأأخذ بعني الاعتبار خمتلف مس توايت
التمنية؛ أأن تأأخذ بعني الاعتبار حتقيق توازن بني التاكليف واملنافع؛ قامئة عىل مشاركة مجيع ا ألطراف حبيث تأأخذ بعني الاعتبار مصاحل و أأولوايت لك ادلول
ا ألعضاء يف الويبو وأراء أأحصاب املصاحل الخرين ومن مضهنم املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية املعمتدة؛ ممتثةل ملبد أأ احلياد اذلي تلزتم به
أأمانة الويبو".
6
التوصية " :07ينبغي أأن تأأخذ الويبو يف حس باهنا ،يف أأنشطهتا ومبا فهيا وضع القواعد واملعايري ،جوانب املرونة يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية ول
س امي تكل اليت هتم البدلان النامية والبدلان ا ألقل ومواا".
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أأعامل التمنية تؤيّد الر أأي القائل بأأن اإدماج الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات مضن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات سوف يقتيض
ادلعوة اإىل عقد مؤومر دبلومايس وفقا ملا هو منصوص عليه يف املادة .61

 .71و أأعربت عدة وفود عن تأأييدها للمواقف اليت أأدلت هبا وفود كينيا والربازيل والهند ومرص .و أأعربت منظمة غري
حكومية عن وهجات نظر مؤيّدة للورقة اليت ق ّدهما وفد الربازيل.
 .70وردّا عىل تعليقات الوفود ،قال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإنه ّيقر بأأن الاقرتاح ل ميكن أأن يس تقطب توافقا
للراء يف هذه ادلورة .وقال اإنه خيالف الر أأي القائل بأأن الاقرتاحات متجاوزة للصالحيات وهو يعترب أأن الاقرتاحات تندرج
مضن ا ألهداف املنشودة امدّدة يف ديباجة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .و أأضاف قائال اإن املادة  )2(20تسمح للمودع
بأأن يو ّجه الامتسا مع ّجال ملكتب ّ
معني من أأجل معاجلة طلب دويل وحفصه يف أأي وقت .وعالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل
أأن أأحاكما من ذكل النوع منصوص علهيا رصاحة يف املادة  "2")0(28و" ."0وردا عىل التعليقات الواردة يف الفقرتني 08
و 09من الورقة اليت ق ّدهما وفد الربازيل ،أأشار كذكل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل التحسينات املدخةل عىل معاهدة
الرباءات مثل التضمني ابلإحاةل ور ّد حق ا ألولوية اليت أأضيفت اإىل الالحئة التنفيذية دون أأية اإشارة رصُية اإىل املعاهدة ذاهتا.
ويف اخلتام ،اقرتح الوفد أأن ومعن املاكتب النظر يف التاكليف واملزااي املتصةل ابلطريق الرسيع قبل املوافقة عىل الاقرتاح أأو
تشارك يف مرشوع ثنايئ حمدود الزمن ملعاينة أأثر خدمات الطريق الرسيع عىل مكتهبا ومودعهيا.
 .72ومل يتحقق أأي توافق للراء يف الفريق العامل للسري قدما هبذا الاقرتاح يف الوقت الراهن.

البند  02من جدول ا ألعامل :اإرسال مكتب تسمل الطلبات لنتاجئ البحث و/أأو التصنيف السابق اإىل اإدارة
البحث ادلويل
 .70استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/7/27
 .72و أأعربت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة عن تعاطفها مع مباد الاقرتاح .ولكن ،أأعرب عدد من الوفود عن قلق إازاء
مجموعة من التفاصيل التقنية والقانونية ،فضال عن ورورة اإجراء مزيد من التقيمي للاثر يف ا ألنظمة املعلوماتية وعبء العمل
ابلنس بة اإىل ماكتب تسمل الطلبات .ور أأت بعض الوفود أأنه من املمكن حتسني الاقرتاح ابلسامح أأيضا ابإرسال اسرتاتيجيات
البحث مع تقارير البحث ادلويل.
 .72ومن املسائل الكربى يف هذا املضامر يه اإىل أأي مدى تسمح القوانني الوطنية بتبادل املعلومات املعنية ،واليت تأأيت
يف معظم احلالت من طلبات وطنية غري منشورة .وهبذه املسأأةل تتصل مسأأةل أأخرى ويه كيف ميكن الربط بني هذه اللية
املقرتحة اليت تركز عىل املكتب واللية اليت تركّز عىل املودع من أأجل تقدمي نتاجئ البحث املنصوص علهيا حاليا يف القاعدة
 02.2من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .76وردّا عىل اس تفسارات الوفود ،مت تأأكيد ما ييل "0" :الاقرتاح يشمل اإماكنية مشاطرة ماكتب تسمل الطلبات
للمعلومات اليت دلهيا حول معليات البحث اليت أأجرهتا ماكتب أأخرى ،يف حدود ما تسمح به القوانني أأو التفاقات املتعلقة
مبسك تكل املعلومات؛ " "2الاقرتاح يشمل اإماكنية اإرسال نتاجئ البحث ابللغة اليت أأعدّت هبا ،دون ترمجة.
 .77ودعا الفريق العام املكتب ا ألورويب للرباءات ووفد مجهورية كوراي اإىل مواصةل املناقشات مع ا ألطراف املهمتة،
هبدف الإتيان ابقرتاح منقّح أأمام الفريق العامل يف دورته املقبةل.
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البند  02من جدول ا ألعامل :مجموعة الواثئق خالف الرباءات مضن احلد ا ألدىن جملموعة الواثئق املنصوص عليه
يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .78استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/7/28
 .79و أأعربت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة عن اهامتهما ابلقرتاحات .ولحظ وفد أأنه رمبا من املفيد اإحاةل املسأأةل اإىل فرقة
العمل احلالية املعنية ابحلد ا ألدىن جملموعة الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،يك تنظر فهيا
بعني اخلبري.
 .81و أأعربت بعض الوفود عن قلق من أأن النارشين قد يرغبون يف اإعداد مجموعاهتم من الواثئق يف أأنساق حمدّدة مبا
يناسب ماكتب الرباءات وقد ل ي ُس تحسن استبعاد اجملموعات املفيدة من احلدّ ا ألدىن فقط ألهنا غري متاحة بنسق ّ
معني.
و أأشار وفد دوةل يعمل مكتهبا معل اإدارة البحث ادلويل اإىل أأنه يفضل أأن يتوىل معليات البحث يف الواثئق خالف الرباءات
ابس تخدام موردين جتاريني ألنه خيفف عنه عبء التأأكد من أأن قواعد البياانت املعنية حديثة وأأهنا تتيح اإماكنية البحث
بأأحدث ا ألدوات و أأكرثها فعالية حبسب املوضوع حمل البحث.
 .80واتفقت الوفود عىل أأن النفاذ اإىل اجملموعات املهمة من الواثئق خالف الرباءات ألغراض البحث يف الرباءات يه
مسأأةل تكتيس أأمهية حامسة ابلنس بة اإىل مجيع املاكتب ،ولحظت الوفود أأن هذا املوضوع هل عالقة خاصة ابلتوصية رمق  8من
جدول أأعامل التمنية.
 .82ولحظ وفد أأن حتديد مهنج متّسق تعمتده املاكتب يف الاستشهاد ابلواثئق خالف الرباءات أأمر يكتيس أأمهية كربى
يف ضامن النفاذ الفعال اإىل املعلومات.
 .80ودعا الفريق العامل وفد الهند اإىل مواصةل املناقشات مع ا ألطراف املهمتة ،هبدف الإتيان ابقرتاح منقّح أأمام
الفريق العامل يف دورته املقبةل.

البند  06من جدول ا ألعامل :مالحظات ا ألطراف ا ألخرى
 .82استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/7/11
 .82لك الوفود اليت أأخذت اللكمة اعتربت أأن اخلدمة قد أأثبتت فائدهتا وإانه من املقبول عىل ا ألقل توس يع جحم النص
املسموح به للرشوح املقتضبة فامي يتعلق ابلوجاهة .و أأعربت وفود عن موافقهتا عىل التطورات املنشودة فامي يتعلق بتحسني
النفاذ اإىل املعلومات ،وتقدمي قوامئ الواثئق والرتمجة اللية .و أأعربت بعض الوفود عن القلق من اإماكنية توس يع املالحظات يف
املس تقبل يك تشمل التعليقات اليت تتجاوز اجلدة والنشاط الابتاكري ،يف حني أأعربت وفود أأخرى عن أأملها يف أأن يمت ذكل
التوس يع برسعة .و أأشار وفد اإىل احلاجة اإىل معلومات فعاةل للماكتب املع ّينة يف حالت ادلخول املبكّر يف املرحةل الوطنية.
 .86و أأبلغ وفد املكتب ا ألورويب للرباءات أأنه أأجرى حتليال حلالت الرشوع يف حفص طلبات دولية قدّمت أأطراف أأخرى
مالحظات بشأأهنا .وقال اإن حوايل ثلث املالحظات مشلت استشهادات ذكرها الفاحص ،وقال اإن ذكل يعترب نتيجة اإجيابية
جدا .وقال اإن أأكرث من  21يف املائة مشلت استشهادات من مصادر مل تكن متاحة للفاحص بسهوةل كجزء من البحث
العادي ،مثل البحوث ادلراس ية.
 .87ودعت الوفود املكتب ادلويل اإىل مواصةل رصد النظام ،مبا يف ذكل حتليل ا ألثر يف املرحةل الوطنية .والمتس وفد أأن
مقسمة حبسب إادارات البحث ادلويل للمساعدة يف اإجراءات اجلودة .و أأشري اإىل مسأأةل اسرتعت الانتباه
تكون املعلومات ّ
بصورة خاصة ويه كرثة املالحظات املقدمة يف الشهر الثامن والعرشين من ا ألولوية ،مما يرتك للمودع أأو الفاحص فرصة
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ضيقة للنظر يف أأي حفص ومهيدي دويل .و ُاقرتح النظر يف منح حوافز أأو فرض غرامات من أأجل التشجيع عىل التقدمي
املبكر للمالحظات.
 .88ور ّحب ممثلون عن املس تخدمني ابلنظام والمتسوا معلومات عن توقيت تقدمي املالحظات وردود املودعني ،ومدى
اس تخدام املاكتب املع َّينة واملاكتب املتارة لتكل املالحظات .و أأشري اإىل أأن ذكل من شأأنه التأأثري يف مدى اإقبال ا ألطراف
ا ألخرى عىل اس تخدام النظام.
 .89ووافق الفريق العامل عىل التوصيات الواردة يف الفقرات  22اإىل  26من الوثيقة .PCT/WG/7/11
وسوف يُرفع جحم ّنص الرشح املقتضب للوجاهة يك يبلغ  2 111حرفا.

البند  07من جدول ا ألعامل :نظام نسخ البحث الإلكرتونية )(eSearchCopy
 .91استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/7/8
 .90وشدّدت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة عىل أأمهية هذا املرشوع و أأشارت اإىل فرص الفعالية والاتساق املتاحة
وقالت اإهنا تتطلع اإىل اإاتحة الاس تخدام املبارش قريبا .وشدّدت الوفود عىل ورورة ضامن اإرسال الواثئق دون تأأخري و أأن
يكون النظام موصول عىل النحو السلمي بنظام لتتبّع تسديد رسوم البحث وحتويل الرسوم من ماكتب تسمل الطلبات اإىل
اإدارات البحث ادلويل.
 .92و أأحاط الفريق العامل علام ابلتقرير املرحيل يف الوثيقة  PCT/WG/7/8والعمل املقرتح للسري قدما.

البند  08من جدول ا ألعامل :دخول املرحةل الوطنية ابس تخدام النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات )(ePCT
 .90استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/7/12
 .92و أأعرب عدد من الوفود عن اهامتم مبفهوم دخول املرحةل الوطنية ابس تخدام النظام الإلكرتوين للمعاهدة ،مع الإشارة
اإىل املزااي اممتةل للمودعني واملاكتب بفضل تبس يط الإجراء والإسهام ابلتايل يف التخفيف من التأأخر والتقليل من ا ألخطاء.
ويظل عدد من القضااي القانونية والتقنية يف حاجة اإىل املعاجلة ،مبا يف ذكل كيف ُيدَّد اترخي تقدمي الواثئق والبياانت ،واخللط
اممتل بسبب اختالف املهل حسب املاكتب املع ّينة وحرص لك هجة عىل أأن مجيع الرشوط الوطنية حمدّدة باكملها وموصوفة
عىل النحو السلمي.
 .92وتسديد الرسوم مسأأةل قد تكون مصدر اإشاكل كبري .ففي أأغلب احلالت ،ل تعترب املرحةل الوطنية قد اس تمكلت ما
مل يس تمل املكتب ّ
املعني الرسوم املدفوعة .وقد يُغفل ذكل أأو رمبا قد تصعب مطابقة املدفوعات ابلواثئق والبياانت ،ل س امي يف
حال ل ميكن النظام من ختصيص رمق الطلب الوطين مبارشة عند اإيداع الواثئق والبياانت .ومن املمكن أأن يس تفاد من ألية
ُجتمع فهيا املدفوعات ،ولكهنا أأيضا س تقتيض من بعض ا ألطراف املتعاقدة دراسة دقيقة من الناحية القانونية والإجرائية قبل
املوافقة علهيا.
ختص دور الوكيل اميل .ففي نظر عدد من الوفود ،س يكون من الرضوري تعيني وكيل حميل
 .96واملسأأةل ا ألخرى الكربى ّ
يؤدي دورا همام يف التحقق من أأن دخول املرحةل الوطنية قد ّمت عىل النحو السلمي .وسيتطلب ذكل أليات لضامن التعريف
بذكل الوكيل منذ البداية ولإاتحة اإماكنية رفض ادلور اإذا اقت ى ا ألمر ،بسبب تضارب يف املصاحل مثال.
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 .97وقدّمت مجموعات املس تخدمني قامئة طويةل من القضااي الالزم معاجلهتا ،مبا فهيا مسائل ذات الاهامتم العام و أأخرى
ختص بعض ادلول املع ّينة بذاهتا.
ّ
 .98ووافق الفريق العامل عىل أأن يواصل املكتب ادلويل تطوير هذا املفهوم ابلتشاور مع مجيع ا ألطراف املهمتة ،مع
أأخذ مجيع التعليقات املقدّمة يف احلس بان.

البند  09من جدول ا ألعامل :حالت التأأخر والظروف القاهرة يف التصالت الإلكرتونية
 .99استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/7/24
 .011واتفقت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة عىل أأن أأمهية امحلاية السلمية من عطل أأنظمة التصالت الإلكرتونية .ولكن
اع ُترب التعديل املقرتح اإدخاهل عىل القاعدة  2.81مفرطا يف التقنني وبدى من ا ألفضل أأن تُرتك املسأأةل للماكتب الوطنية يك
يترصف لك واحد مهنا حسب ما يراه .و أأيّدت بعض الوفود التعديل املقرتح اإدخاهل عىل القاعدة (82رابعا) ولكن وفودا أأخرى
لحظت أأنه يفتقر اإىل الوضوح أأو أأنه ل يأأيت بفائدة م ّمتزية عىل أأحاكم القاعدة احلالية.
 .010و أأعرب ممثلو املس تخدمني عن أأملهم يف اإجياد ترتيبات تتيح امحلاية املالمئة للمودعني اذلين خيفقوا يف الالزتام ابملواعيد
نتيجة ملشالك تقنية خارجة عن إارادهتم ،و أأن يؤىت ابلوضوح يف القواعد ويف اإاتحة املعلومات يف مواعيدها حول أأية مشالك
تقنية تطر أأ والس بل البديةل لالتصالت اليت ميكن اس تخداهما يف حال ّ
تعطل ا ألنظمة الرئيس ية.
 .012و أأشار الفريق العامل اإىل أأن املكتب ادلويل سوف يواصل البحث عن الس بل القانونية والتقنية لتبديد املاطر
اليت يواهجها املودعون جراء ّ
تعطل ا ألنظمة املعلوماتية.
 .010ودعا املكتب ادلويل ادلول املتعاقدة اإىل تقدمي معلومات عن القوانني والإجراءات الوطنية اليت توفّر للمس تخدمني
امحلاية من ّ
تعطل أأنظمة التصالت الإلكرتونية ،واليت قد تكون أأساسا لختاذ اإجراءات أأنسب بغية التصدي
للمشالك املطروحة.

البند  21من جدول ا ألعامل :املناطق الزمنية املس تخدمة يف التبليغات الإلكرتونية
 .012استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/7/25
ختصص
 .012واعتربت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة أأنه من غري املناسب يف الوقت الراهن تغيري الرتتيبات السارية ،اإذ ّ
التوارخي ابلستناد اإىل توقيت املقر الرئييس للمكتب املعين .وربّام يُنظر اإىل الاقرتاحات عىل أأهنا تساوي يف الفائدة بني
املودعني من خمتلف ادلول ،ولكن الرتتيبات القامئة واحضة كام يه ومتّسقة مع املامرسات الوطنية .واملهل املط ّبقة ألغراض
الإيداع للك مكتب يه مفهومة ومطابقة معوما ألايم العمل يف خمتلف ادلول .وأعرب عن بعض الشكوك حول مدى توافق
الاقرتاحات واملادة ُ .00وذكر أأن الاقرتاحات بشأأن التوارخي أأاي اكنت ينبغي أأن تكون مس تقةل عن الوس يةل املس تخدمة
(ورقية أأو اإلكرتونية) .وقال وفد اإنه يعتقد أأن العدد الكبري من الطلبات ادلولية املرسةل بناء عىل القاعدة  2.09من مكتب
الولايت املتحدة ا ألمريكية لتسمل الطلبات اإىل املكتب ادلويل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات ل يعين ،بصورة عامة ،اس تخدام
املكتب بغية كسب مزية من املنطقة الزمنية .وعىل أأي حال ،وكام ورد يف وثيقة العمل ،يفضّ ل تشجيع املودعني عىل اإيداع
الطلبات ادلولية وتقدمي الواثئق ا ألخرى وعدم انتظار اللحظة ا ألخرية.
 .016و أأشار أأحد ممثيل املس تخدمني اإىل أأن بعض املس تخدمني يرون فائدة يف اخليار اذلي يس تخدم فيه املكتب ادلويل
املنطقة الزمنية البديةل .وشدّد ممثل أخر عىل أأل تؤدي هذه الاقرتاحات اإىل الإخالل ابلرتتيبات القامئة اإذ يس تطيع املودعون
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من الولايت ا ألمريكية الغربية أأن ُيصلوا عىل اترخي اإيداع قبل منتصف الليل من املنطقة الزمنية اليت يس تخدهما مكتب
الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية من خالل اإيداع واثئق ورقية خبدمات الربيد الرسيع.
 .017ولحظ الفريق العامل أأن الاقرتاحات املقدّمة يف الوثيقة  PCT/WG/7/25مل حتصل عىل أأي تأأييد.

البند  20من جدول ا ألعامل :معيار عرض قوامئ التسلسل يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .018استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/7/9
 .019وحتدث املكتب ا ألورويب للرباءات بصفته رائد فرقة العمل املعنية ،فأأبلغ عن التفاق غري الرمسي حول مرشوع معيار
الويبو رمق  ST.26اذلي مت خالل أخر دورة للجنة املعنية مبعايري الويبو ،ولكن مل يتخذ أأي قرار يف هذا الشأأن بسبب عدم
اعامتد جدول أأعامل تكل ادلورة .وقال اإنه يأأمل يف أأن يوضع التفاق يف اإطار رمسي قريبا .وقال اإن فرقة العمل سوف جتري
الن تقيامي تقنيا ملتطلبات الرتتيبات الانتقالية حبلول هناية الس نة ،وس تعمل عىل تقدمي تقرير اإىل اللجنة يف دورهتا عام .2102
 .001و أأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .PCT/WG/7/9

البند  22من جدول ا ألعامل :مراجعة معيار الويبو ST.14
 .000استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/7/5
 .002و أأعرب وفد من جديد عن موقفه لإلغاء الفئة ” ،“Xفقال اإن املزااي املذكورة ذلكل الاقرتاح س تصبح غري قابةل
للتطبيق قريبا وما سيبقى مهنا جوانهبا السلبية فقط .و أأشار وفد أخر اإىل انعدام توافق الراء حول املسأأةل ،وذكّر مع ذكل
خبياره املفضل وهو يف حال اعامتد الفئتني ” “Nو” ،“Iفينبغي التخيل عن الفئة ” “Xبعد مرحةل انتقالية وجزية.
 .000و أأحاط الفريق العامل علام مبضمون الوثيقة .PCT/WG/7/5

امللونة يف الطلبات ادلولية
البند  20من جدول ا ألعامل :الرسومات ّ
 .002استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/7/10

 .002و أأ ّقرت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة بأأمهية السامح ابلرسومات امللونة يف الطلبات ادلولية .ولوحظ أأن توقيت
التغيريات ينبغي أأن يراعي احلرص عىل أأن تضاف الرسومات امللونة يف قواعد البياانت ألغراض البحث و أأيضا يف أأنظمة
معاجلة الطلبات ادلولية ذاهتا.
 .006وردّا عىل القلق من اللبس الناجت عن املهنج املعمتد ،ونظرا اإىل أأن القاعدة  00.00س تظل تنص عىل احلاجة اإىل توفري
الرسومات اب ألبيض وا ألسود ،أأشار املكتب ادلويل اإىل أأنه لن ميكن تفعيل أأي تغيري لتكل القاعدة لعدة س نوات نظرا اإىل أأنه
س يقتيض تغيري القوانني الوطنية يف لك ادلول املتعاقدة تقريبا .أأما املهنج املقرتح فميكن أأن ينفَّذ برسعة .وإاذا اكن املهنج قد
يؤدي اإىل بعض اللبس اممتل ،فاإنه ل يؤدي اإىل أأي تناقض يف متطلبات املعاجلة امدّدة يف الالحئة التنفيذية :القاعدة 00
تضع املعايري الشلكية الأكرث رصامة املسموح للماكتب املع َّينة بتطبيقها .ولكن ألغراض املعاجلة يف املرحةل ادلولية ،ل تقتيض
القاعدة  0.26من ماكتب تسمل الطلبات سوى التحقق من أأن الطلب ادلويل يس تويف متطلبات القاعدة  00يف حدود ما
يلزم لتحقيق مس توى معقول من التوحيد يف النرش ادلويل .وحاملا يصبح النرش ادلويل امللون ممكنا ،لن تعرتض ماكتب تسمل
الطلبات ،علام بأأن اإماكنية الاعرتاض س تظل مفتوحة للماكتب املع ّينة اإذا اكن القانون الوطين يقتيض ذكل.
 .007ووافق الفريق العامل عىل السبيل للميض قدما كام هو ّ
مبني يف الفقرات  09اإىل  28من
الوثيقة .PCT/WG/7/10
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البند  22من جدول ا ألعامل :اخليارات أأو العواقب عندما يدعى مودع الطلب اإىل اختيار اإدارة البحث ادلويل
املتصة بعد أأن تعلن اإدارة البحث ادلويل اليت وقع علهيا الاختيار أأهنا غري خمتصة
 .008استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/7/22
 .009ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح اإدخالها عىل املباد التوجهيية ملاكتب تسمل الطلبات كام يه
مب ّينة يف مرفق الوثيقة .PCT/WG/7/22

البند  22من جدول ا ألعامل :معاجلة قوامئ التسلسل املقدّمة يف طلب دويل يف اترخي الإيداع ادلويل
 .021استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/7/23
 .020واتفق الفريق العامل عىل أأن أأهداف الاقرتاحات املقدمة يف الوثيقة  PCT/WG/7/23ميكن حتقيقها
ابلشلك الصحيح بتعديل املباد التوجهيية ملاكتب تسمل الطلبات و أأيّد مبد أأ الاقرتاحات ،رشط مراعاة التعليقات
أأدانه .وميكن تقدمي اقرتاح معدّ ل للمشاورات عن طريق مذكرة مع ّممة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،استنادا اإىل
مرشوع معدّل يقدمه وفد الولايت املتحدة.
 .022وفامي يتعلق ابلقلق من أأن ينظر اإىل هذا الاقرتاح عىل أأنه يعيد تطبيق "المنط املزدوج" ل إاليداع ،مت التشديد عىل أأن
ا ألساس لتقدمي الكشوف التسلسلية الإلكرتونية اإىل جانب طلبات دولية ورقية قد أألغي اعتبارا من  0يوليو  ،2119و أأن
ذكل ل يتغري.
 .020ولحظت وفود أأنه رمبا من ا ألفضل الإشارة بوضوح اإىل أأنه ليس من الرضوري اإجراء تصحيح اإذا اكن من الواحض أأن
املشلكة غري مطروحة ،مثال اإذا قدّم كشف تسلسيل بنسق نيص ألغراض البحث ادلويل ،مقدّم اإىل جانب اإعالن ابلهوية
مع كشف تسلسيل بنسق  ،PDFكام س يصبح ابإماكن املودع أأن يلمتس اإلغاء التصحيحات التلقائية اليت أأدخلت من
ابب اخلطأأ.
 .022ولحظ وفد أأنه رمغ التعديالت عىل املباد التوجهيية ملاكتب تسمل الطلبات ،فاإن الطلب ادلويل اذلي يصل اإىل
املرحةل الوطنية دون أأن جيرى عليه تصحيح لتحديد أأن الكشف التسلسيل هو جزء ل يتجز أأ من الطلب ادلويل ،فاإن النتاجئ
س يحمكها القانون الوطين.

البند  26من جدول ا ألعامل :توضيح الإجراء املتعلق بتضمني ا ألجزاء الناقصة ابلإحاةل
 .022استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/7/19
 .026و أأ ّقرت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة بأأن ا ألحاكم القانونية املتعلقة بتضمني ا ألجزاء الناقصة ابلإحاةل حتتاج اإىل
توضيح ،ولكهنا أأبدت أراء متباينة حول كيفية حتقيق ذكل .واخليار الوسط املقرتح يف الفقرة  06من الوثيقة مل ُيظ اإل بدمع
قليل .وبدى أأن أأي توضيح س يقتيض من أأعضاء الفريق العامل تقدمي تنازلت كبرية.
 .027وعن السؤال هل ميكن للطلب ادلويل أأن يطالب بأأولوية طلب سابق بنفس اترخي الإيداع ادلويل اكلطلب ادلويل،
اتفق الفريق العامل عىل مناقشة املسأأةل يف دورته املقبةل هبدف تقدمي ر أأي حول املسأأةل يك تنظر فيه مجعية احتاد ابريس
بصفهتا الهيئة املتصة يف اختاذ القرار.
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 .028والمتس الفريق العامل من املكتب ادلويل أأن يواصل العمل مع املاكتب املهمتة حول تضمني ا ألجزاء الناقصة
ابلإحاةل وتقدمي وثيقة اإىل ادلورة املقبةل للفريق العامل .والمتس أأيضا من املكتب ادلويل أأن يع ّد وثيقة معل بشأأن
مسأأةل املطالبات اب ألولوية يف نفس اليوم يك ينظر فهيا الفريق العامل خالل دورته املقبةل.

البند  27من جدول ا ألعامل :حق الترصف أأمام مكتب تسمل الطلبات التابع للمكتب ادلويل
 .029استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/7/13
 .001و أأبدت مجيع الوفود قلقا إازاء أاثر هذا الاقرتاح رمغ أأهنا تتفهّم مغزاه .وقد يفهم الاقرتاح ،بصياغته احلالية ،عىل أأنه
يسمح ألي خشص أأن ميثل أأي خشص أخر ،دون أأي اعتبار للمؤهالت أأو اجلنس ية أأو الإقامة .وحىت وإان اكن ذكل مقترصا
عىل امامني ذوي املؤهالت املناس بة ،فاإن الوفود اعتربت أأنه يلغي الضامانت املهمة اليت تكفل للمودع أأو املكتب غري
الرايض عىل جودة المتثيل أأن يلجأأ اإىل الإجراءات املتاحة هل أأمام مكتبه الوطين .مث اإن الوكيل من دوةل غري دوةل املودع قد ل
يكون عىل دراية ابملتطلبات القانونية الوطنية ،مبا يف ذكل أأية قيود عىل الإيداع ا ألجنيب.
 .000واقرتح وفد أأن أأفضل مقاربة لهذه املشلكة يه توعية املس تخدمني ،وقد يكون من املالمئ السامح لشخص ّ
معني
بطريقة غري سلمية يك يترصف كوكيل أأمام مكتب تسمل الطلبات للمكتب ادلويل أأن يعمل كوكيل فقط يف احلدود الالزمة لنقل
دور الوكيل ابلطريقة السلمية اإىل الشخص املؤهل للترصف كوكيل للمودع املعين.
 .002ور أأى ممثلو املس تخدمني أأن الوكيل يف بدل اإقامة املودع أأو جنسيته همم للتحقق من أأن قةل ادلراية ابلقوانني املية لن
تؤدي اإىل فقدان حقوق املودع يف سوق بدله.
 .000ولحظ الفريق العامل أأن الاقرتاحات املقدّمة يف الوثيقة  PCT/WG/7/13مل حتصل عىل أأي تأأييد.

البند  28من جدول ا ألعامل :التوكيل العام
 .002استندت املناقشات اإىل (الوثيقة .PCT/WG/7/16
 .002ووافق الفريق العامل عىل الاقرتاحات املبيّنة يف مرفق الوثيق  PCT/WG/7/16هبدف تقدميها اإىل امجلعية
للنظر فهيا خالل دورهتا املقبةل ،يف سبمترب  ،2102رهن أأية تغيريات حتريرية قد تدخلها ا ألمانة ،مبا يف ذكل توضيح
حممتل للقاعدة (2.91د) مبا يفيد أأنه ل حاجة اإىل تقدمي صورة عن التوكيل العام اإذا اكنت دلى املكتب ادلويل صورة
منه.

البند  29من جدول ا ألعامل :جحب بعض املعلومات عن النفاذ العام
 .006استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/7/18
 .007و أأعربت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة عن تأأييدها املبديئ للية تسمح حبذف بعض املعلومات الشخصية أأو
احلساسة من النرش وجحهبا عن النفاذ العام .واعتربت وفود أأن احلدّ املقرتح ،أأي الاحامتل بأأن تؤدي تكل املعلومات اإىل
املساس ابملصاحل الشخصية أأو املالية ألي خشص طبيعي أأو معنوي ،هو حدّ متدين جدا؛ و أأن رشوط جحب النفاذ اإىل
املعلومات مبوجب القانون الوطين يه رشوط أأكرث تشددا ،مثل احلاجة اإىل اإقامة ادلليل عىل أأن املعلومات قد قدّمت عن
غري قصد ،أأو ل عالقة لها بتحديد ا ألهلية للحصول عىل براءة ،أأو قد تؤدي اإىل ورر ل ميكن اإصالحه ،أأو أأن املصاحل
املرشوعة للشخص الطبيعي أأو املعنوي املعين تتجاوز املصلحة العامة يف الكشف عن املعلومات .واقرتح وفد تعريف أأنواع
املعلومات اليت ميكن حذفها من النرش أأو جحهبا عن النفاذ العام ،يف التعلاميت الإدارية.
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 .008واتفق الفريق العامل عىل أأن ينظر املكتب ادلويل أأكرث يف الاقرتاحات ،مع مراعاة التعليقات اليت تقدمت
هبا الوفود.

البند  01من جدول ا ألعامل :الإعالانت أأو غريها من ا ألدةل املس تلمة يف س ياق الالامتس املقدّم لر ّد
حق ا ألولوية
 .009استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/7/17
 .021أأيّدت عدة وفود هذه الاقرتاحات .و أأعرب وفد عن قلقه من أأن تؤدي الاقرتاحات اإىل حاةل يعمد فهيا مكتب ّ
معني،
دون موافقة املودع ،اإىل نرش معلومات خشصية حساسة يكون قد قدّ هما مكتب ّ
تسمل الطلبات اإىل املكتب ادلويل .واقرتح
الوفد ابلتايل أأن حتتفظ ماكتب تسمل الطلبات ابحلق يف عدم توفري املعلومات الشخصية احلساسة اإىل املكتب ادلويل؛ وميكن
تعريف تكل املعلومات يف التعلاميت الإدارية .ويظل ابإماكن املاكتب املع ّينة ،رمغ ذكل ،أأن تطلب تكل املعلومات من املودع
عند احلاجة.
 .020وردا عىل سؤال من أأحد الوفود ،أأكد املكتب ادلويل أأنه يرى أأن املكتب ّ
املعني هل احلق يف أأن يلمتس من املودع
ترمجة لتك الإعالانت أأو ا ألدةل اإذا اس تلزم اإجراء اس تعراض مبوجب القاعدة (29اثنيا) (0د) ذكل.
 .022واتفق الفريق العامل عىل أأن ينظر املكتب ادلويل أأكرث يف الاقرتاحات ،مع مراعاة التعليقات اليت تقدمت
هبا الوفود.

البند  00من جدول ا ألعامل :تعديالت متنوعة يُقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون
بشأأن الرباءات
 .020استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/WG/7/15
 .022و أأوحض وفد أأنه ليس دليه أأي اعرتاض عىل الاقرتاح بتعديل القاعدة (29اثلثا)(2ب)" ،"0ولكنه يقرتح ومديد لك
املهل يف هذه القاعدة اإىل شهرين اثنني ،مبا يامتىش و أأغلبية املهل العامة املنصوص علهيا يف معاهدة قانون الرباءات .وقال
املكتب ادلويل اإنه يوافق عىل أأن ذكل قد يكون مرغواب عىل وجه عام ،لكن ّبني تفضيهل الاحتفاظ ابلقرتاح يف شلكه
احلايل ،ألنه ل يتطلب أأية تغيريات يف قوانني ادلول املتعاقدة وميكن ابلتايل تفعيهل برسعة ،مشريا اإىل أأنه من املسموح لدلول
يف مجيع احلالت أأن تتيح همال أأفضل اإذا اكنت قوانيهنا الوطنية تسمح بذكل.
 .022ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ،كام يه مب ّينة يف مرفق
الوثيقة  PCT/WG/7/15هبدف تقدميها اإىل امجلعية للنظر فهيا خالل دورهتا املقبةل يف سبمترب -أأكتوبر .2102

البند  02من جدول ا ألعامل :مسائل أأخرى
لغة التقرير
 .026ردا عىل اقرتاح ا ألمانة اإعداد نقل صويت للمناقشات يف الفريق العامل ابلإنلكزيية فقط كتقرير للفريق العامل ،ذكّر
عدد من الوفود أأن املناقشات حول س ياسة اللغات ل تزال جارية يف جلنة الربانمج واملزيانية اليت ينبغي أأن تكون الهيئة
الوحيدة اليت تناقش هذه املساةل وتبت فهيا.
 .027ولحظ الفريق العامل أأنه س يعد حمرض حريف ابللغات الست وس يعمتد ابملراسةل.

PCT/A/46/1
Annex
21

العمل املقبل
 .028اتفق الفريق العامل عىل توصية امجلعية بأأن يعقد الفريق العامل ،رشيطة توافر المتويل الاكيف ،دورة واحدة بني
دوريت سبمترب  2102وسب أ
مترب/أكتوبر  2102للجمعية ،وبأأن تتاح يف ادلورة املقبةل نفس املساعدة املالية اليت قدمت
يف هذه ادلورة لمتكني بعض الوفود من احلضور.
 .029و أأشار املكتب ادلويل اإىل أأنه من املزمع مؤقتا أأن يعقد الفريق العامل دورته الثامنة يف جنيف يف
مايو/يونيو .2102

البند  00من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .021و أأحاطت الفريق العامل علام بأأن هذه الوثيقة يه ملخص أأعد حتت مسؤولية الرئيس و أأن امرض الرمسي
سريد يف تقرير ادلورة.

البند  02من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .020اختمت الرئيس ادلورة يف  00يونيو .2102
[ييل ذكل املرفقان (للوثيقة ])PCT/WG/7/29

املرفق ا ألول [للوثيقة ]PCT/WG/7/29
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التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات:
جدول الرسوم

(ابلصيغة املعدةل املقرتحة النافذة يف  0يوليو )2102

الرسوم
.0

مقدار الرسوم
رمس الإيداع ادلويل:

فرناك سويرساي ابلإضافة اإىل
0 001
 02فرناكا سويرس ااي عن لك ورقة من
الطلب ادلويل اعتبار اا من الورقة احلادية
والثالثني

رمس املعاجلة للبحث الإضايف:

 211فرنك سويرسي

(القاعدة )2.02

.2

(القاعدة (22اثنيا))2
.0

رمس املعاجلة:

 211فرنك سويرسي

(القاعدة )2.27
التخفيضات
.2

ختفَّض من رمس الإيداع ادلويل املبالغ التالية ،اإذا أأودع الطلب ادلويل وفق اا للتعلاميت الإدارية:

( أأ) عىل الورق مع نسخة عن العريضة وامللخص يف شلك
اإلكرتوين وملف ملعاجلة النصوص:
(ب) ( أأ)

يف شلك اإلكرتوين اإذا مل تكن العريضة يف ملف
ملعاجلة النصوص:

011

فرنك سويرسي
 011فرنك سويرسي

(ج) (ب) يف شلك اإلكرتوين اإذا اكنت العريضة يف ملف
ملعاجلة النصوص:

 211فرنك سويرسي

يف شلك اإلكرتوين اإذا اكن لك من العريضة
واملطالب وامللخص يف ملف ملعاجلة النصوص:

 011فرنك سويرسي

(د) (ج)

 .2يس تفيد مودع الطلب ادلويل من ختفيض يف رمس الإيداع ادلويل حتت البند ( 0بعد اإعامل التخفيض بناء عىل
البند  2عند الاقتضاء) ورمس املعاجلة للبحث الإضايف حتت البند  2ورمس املعاجلة حتت البند  0بنس بة  %91اإذا اكن
املودع:
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( أأ) خشص اا طبيعي اا ومواطن اا يقمي يف دوةل مدرجة مضن ادلول اليت يق ّل نصيب الفرد فهيا من الناجت اميل الإجاميل
دخلها الوطين للفرد عن  0 111دولر أأمرييك عن  22 111دولر أأمرييك (وفقا ألرقام متوسط نصيب ادلخل
الوطين للفرد الفرد من الناجت اميل الإجاميل يف الس نوات العرش ا ألخرية ابلقمي الثابتة لدلولر ا ألمرييك يف س نة 2112
اليت نرشهتا طبقته ا ألمم املتحدة) ،عىل أأن يكون ا ألشخاص الطبيعيون من مواطين تكل ادلوةل ومن املقميني فهيا قد
قاموا ابإيداع أأقل من  01طلبات دولية يف الس نة (للك مليون نسمة) أأو أأقل من  21طلب اا دولي اا يف الس نة (اب ألعداد
املطلقة) وفق اا ألرقام متوسط الإيداع الس نوي يف الس نوات امخلس ا ألخرية اليت نرشها املكتب ادلويل عند حتديد
جدول اشرتااكهتا املس تحقة عن الس نوات  0992و 0996و )0997أأو يف اإحدى ادلول التالية يف انتظار قرار من
مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حول معايري ا ألهلية امددة يف هذه الفقرة الفرعية :أأنتيغوا وبربودا والبحرين
وبرابدوس وامجلاهريية العربية الليبية وعامن وسيش يل وس نغافورة وترينيداد وتوابغو والإمارات العربية املتحدة؛
(ب) أأو خشص اا ،طبيعي اا أأو ل ،وهو مواطن يقمي يف دوةل مدرجة مضن ادلول اليت صنفهتا ا ألمم املتحدة يف تعتربها
ا ألمم املتحدة من البدلان ا ألقل ومو اا؛
ّ
وُيدث املدير
وإاذا تعدّد مودعو الطلب الواحد ،وجب أأن يس تويف مجيعهم املعايري امدّدة يف البند الفرعي ( أأ) أأو (ب).
العام قوامئ ادلول املذكورة يف البندين الفرعيني ( أأ) و(ب) لك مخس س نوات عىل ا ألقل وفقا لتوجهيات امجلعية .وتس تعرض
امجلعية املعايري املنصوص علهيا يف البندين الفرعيني ( أأ) و(ب) لك مخس س نوات عىل ا ألقل.
[ييل ذكل املرفق الثاين
(للوثيقة ])PCT/WG/7/29
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املرفق الثاين [للوثيقة ]PCT/WG/7/29
التوجهيات املقرتحة لتحديث قوامئ ادلول اليت تس تويف معايري خفض بعض من رسوم معاهدة الرباءات
تضع امجلعية فامي ييل التوجهيات املشار اإلهيا يف جدول الرسوم ،ومن املفهوم ،يف ضوء التجربة ،أأن امجلعية جيوز لها تعديل
هذه التوجهيات يف أأي وقت.
 .0بعد مخس س نوات من وضع أأول قامئة لدلول اليت تس تويف املعايري املشار اإلهيا يف البندين  (2أأ) و(2ب) من جدول
الرسوم ،وبعد لك مخس س نوات ،يع ّد املدير العام مرشوع قوامئ ادلول اليت يبدو أأهنا تس تويف املعايري املشار اإلهيا يف:
" "0البند  (2أأ) من جدول الرسوم وفقا ألرقام متوسط نصيب الفرد من الناجت اميل الإجاميل يف الس نوات العرش
ا ألخرية اليت تتيحها ا ألمم املتحدة وتُنرش قبل أأس بوعني عىل ا ألقل من اليوم ا ألول دلورة امجلعية؛
" "2البند (2ب) من جدول الرسوم وفقا ألحدث قامئة للبدلان اليت تصنفها ا ألمم املتحدة مضن البدلان ا ألقل وموا،
واليت تُنرش قبل أأس بوعني عىل ا ألقل من اليوم ا ألول دلورة امجلعية؛
ويتيح املدير العام تكل القوامئ لدلول املتعاقدة يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وادلول اليت تمتتع بصفة مراقب يف امجلعية
للتعليق علهيا قبل هناية دورة امجلعية.
 .2وبعد هناية دورة امجلعية ،يعدّ املدير العام قوامئ جديدة ويراعي يف ذكل ما يرد من تعليقات .وتنطبق القوامئ املنقحة يف
اليوم ا ألول من الس نة املوالية لتكل ادلورة وت ُس تخدم ،وفقا للقواعد  ،2.02و(2.02اثنيا)(2.ج) و(0.27د) ،لتحديد ا ألهلية
لالس تفادة من خفض الرسوم حتت البندين (2أأ) و(2ب) ،عىل التوايل من جدول الرسوم عىل أأية رسوم مس تحقة معنية.
وتُنرش أأية قامئة منقحة يف اجلريدة.
 .0ويف حال عدم اإدراج دوةل يف قامئة معينة ولكهنا أأصبحت ،بعد ذكل ،مؤهةل ل ُتدرج يف تكل القامئة بسبب نرش ا ألمم
املتحدة ،بعد انقضاء مدة أأس بوعني قبل اليوم ا ألول لدلورة العادية للجمعية املشار اإلهيا يف الفقرة  0أأعاله ،ل ألرقام املنقحة
لدلخل الوطين للفرد أأو نرش قامئة منقحة لدلول اليت تصنفها ا ألمم املتحدة مضن البدلان ا ألقل وموا ،جيوز لتكل ادلوةل أأن تلمتس
من املدير العام تنقيح قامئة ادلول املعنية لإدراج تكل ادلوةل يف القامئة املعنية .وتنطبق هذه القامئة املنقحة يف موعد ُيدده
املدير العام ،عىل أأل يتجاوز ذكل املوعد ثالثة أأشهر من اترخي اس تالم الالامتس .وتُنرش أأية قامئة منقحة يف اجلريدة.
[هناية املرفق والوثيقة]

